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Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Panie Posłanki i Panowie Posłowie! 

 
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. 

o Rzeczniku Praw Dziecka mam przyjemność przedstawić Informację o działalności 

Rzecznika Praw Dziecka w 2014 roku wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. 

 

Podsumowując kolejny rok trudnej i wytężonej pracy na rzecz poprawy stanu przestrzegania 

praw dziecka w Polsce, z satysfakcją muszę przyznać, że w 2014 roku w polskim 

prawodawstwie dokonało się wiele pozytywnych zmian, o które apelował bądź pośrednio 

inicjował Rzecznik Praw Dziecka.  

 

Zanim jednak przejdę do omówienia poszczególnych obszarów działalności Rzecznika Praw 

Dziecka oraz poinformuję WysokąIzbę o obszarach ochrony praw dziecka wymagających 

niezwłocznego podjęcia działań ze strony państwa, jak również krótkiego podsumowania 

zmian, o które apelował Rzecznik, proszę pozwolić mi na syntetyczne podsumowanie 

statystyczne działalności w 2014 roku.  

 

Łącznie w 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka podjął 48 818 spraw z czego: 4816 dotyczyło 

prawa do życia i ochrony zdrowia, 23 716 prawa do wychowania w rodzinie, 1980 prawa do 

godziwych warunków socjalnych, 10 602 prawa do nauki, 5662 prawa do ochrony przed 

przemocą, okrucieństwem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. 

 

Rzecznik Praw Dziecka ogółem skierował 97 Wystąpień Generalnych zwracając się do 

poszczególnych organów państwa czy instytucji o podjęcie działań na rzecz dzieci. 

Na prawach przysługujących prokuratorowi brał udział 334 postępowaniach przed sądami; 

przeprowadził 194 badania sprawy na miejscu (kontrole); w ramach upowszechniania praw 

dziecka, osobiście lub przez swoich przedstawicieli spotkał się z ok. 70 000 dzieci; 225 

wydarzeń objął honorowym patronatem.  

 

Porównując dane zawarte w Informacji Rzecznika za 2013 rok, można stwierdzić, że proces 

ilości spraw wpływających do Rzecznika Praw Dziecka ulega pewnej stabilizacji. Wskutek 

sukcesywnego zwiększania kompetencji Rzecznika oraz intensywnych działań dających 

realny wymiar pomocy udzielanej dzieciom, lawinowo rosnący od 2008 roku napływ 

zgłoszeń osiągnął dzisiaj pewien constans.  

 

Jeżeli chodzi o poszczególne kategorie spraw, które zostały podjęte przez Rzecznika Praw 

Dziecka, to w zakresie zabezpieczenia prawa do życia i ochrony zdrowia dotyczyły one 

szczególności:  

 dostępności do lekarzy specjalistów,  

 kosztów leczenia,  

 przestrzegania praw małoletnich pacjentów,  

 organizacji opieki zdrowotnej nad populacją wieku rozwojowego,  

 organizacji i funkcjonowania placówek służby zdrowia,  

 błędów lekarskich i dochodzenia roszczeń związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych,  

 dokumentacji medycznej,  

 monitorowania losów dziecka,  

 szczepień,  

 dzieci poszkodowanych w wypadkach,  
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 bezpieczeństwa na placach zabaw.  

 

 

Od wielu lat tradycyjnie już największa liczba spraw miała związek z prawem dziecka do 

wychowania w rodzinie. Podejmując czynności występowałem do organów i instytucji o 

podjęcie działań lub udzielenie informacji w sprawach dotyczących m.in.: 

 postępowania o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej 

pod opieką,  

 prawa dziecka do wychowywania i kontaktów z obojgiem rodziców,  

 kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze, 

 nadzoru nad rodzinami zastępczymi,  

 procedury wysłuchania małoletnich,  

 wykonywania orzeczeń w zakresie umieszczania małoletnich w pieczy zastępczej,  

 funkcjonowania placówek opiekuńczo–wychowawczych oraz ich współdziałania 

z innymi instytucjami na rzecz powrotu dziecka do środowiska rodzinnego,  

 zapewnienia właściwej opieki wychowankom placówek opiekuńczo–wychowawczych 

i resocjalizacyjnych,  

 skreślania wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z list 

podopiecznych placówek opiekuńczo–wychowawczych,  

 kontaktów i współpracy z rodziną biologiczną małoletnich umieszczonych 

w placówkach, 

 stosowania niewłaściwych kar w placówkach opiekuńczo–wychowawczych,  

 uprowadzeń rodzicielskich,  

jak również małoletnich cudzoziemców przebywających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Z zakresu ochrony prawa dziecka do godziwych warunków socjalnych, 

dotyczyły głównie: 

 

 rent rodzinnych, 

 świadczeń z pomocy społecznej, 

 orzeczeń dotyczących niepełnosprawności, 

 świadczeń rodzinnych,  

 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

 problemów mieszkaniowych, w tym eksmisji 

oraz ochrony majątku dzieci. 

 

Dużą grupę stanowiły sprawy związane z ochrona prawa dziecka do nauki. Dotyczyły one: 

 

 dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli, w tym dzieci z niepełnosprawnościami,  

 funkcjonowania w szkołach rady rodziców,  

 konfliktów związanych z zachowaniem uczniów oraz współpracy szkoły 

z rodzicami,  

  likwidacji lub reorganizacji szkół,  

 organizacji uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz związanej z tym 

realizacji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,  

 rekrutacji dzieci do szkół i przedszkoli,  
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 reorganizacji oddziałów i liczebności dzieci w oddziałach przedszkolnych 

i szkolnych,  

 pobytu w żłobku,  

 nierównego traktowania dzieci,  

 dzienników elektronicznych w szkołach,  

 zasad korzystania z telefonów komórkowych w szkołach,  

 odroczenia obowiązku szkolnego,  

 sześciolatków w szkołach,  

 komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli,  

oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.  

 

Kolejną dużą grupę spraw były te zakwalifikowane jakozwiązanez prawem do 

ochrony przed przemocą okrucieństwem i innym złym traktowaniem. Dotyczyły one: 

 

 przemocy seksualnej,  

 przemocy rówieśniczej,  

 zaniedbywania i przemocy w środowisku domowym,  

 przemocy wobec dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobkach oraz innych formach 

opieki,  

 przemocy w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej,  

 przemocy w placówkach o charakterze wychowawczym, socjoterapeutycznym, 

i resocjalizacyjnym,  

 naruszania prawa do prywatności,  

 rozpowszechniania w mediach, w tym w Internecie, treści zakłócających prawidłowy 

rozwój dziecka,  

 wykorzystywania dzieci do żebractwa,  

 ochrony dzieci przed treściami niedostosowanymi do ich rozwoju psychofizycznego,  

oraz przemocy instytucjonalnej.  

 

 

 

Ponieważ Informacjaza 2014 rok jest bardzo obszerna, pozwolicie Państwo, że nie będę 

odnosił się do wszystkich aspektów działalności Rzecznika szczegółowo w niej opisanych. 

 

W dalszej części chciałbym zwrócić uwagę Państwa Posłówna obszary, które wymagają 

niezwłocznego podjęcia działań na rzecz poprawy stanu przestrzegania praw dziecka. 

Szczegółowy opis postulatów Rzecznika Praw Dziecka został zawarty w części Uwagi 

o stanie przestrzegania praw dziecka. 

 

W obszarze prawa dziecka do życia i zdrowianależy wskazać m.in. na: konieczność 

corocznego badania dziecka przez lekarza pediatrę, niedoszacowanie świadczeń 

pediatrycznych i stomatologicznych dla dzieci, niewystarczającą dostępność do lekarzy 

specjalistów, jakość świadczeń medycznych udzielanych dzieciom, problem nadwagi 

i otyłości, jakość świadczeń i dostępność do opieki psychiatrycznej, niedostateczne działania 

podejmowane na rzecz poprawy stanu uzębienia dzieci, niedostateczną opiekę zdrowotną 

w przedszkolach i szkołach, używanie przez młodzież leków w celach niemedycznych, 

problem szczepień ochronnych u dzieci, konieczność monitorowania sytuacji dziecka, 
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konieczność prowadzenia Książeczki Zdrowia Dziecka, problem dostępności dzieci do 

produktów leczniczych. 

Wskazując na prawo do wychowania w rodzinienależy zwrócić uwagę m.in. na: konieczność 

podnoszenia kompetencji rodzicielskich, zagwarantowanie nieletnim matkom możliwości 

wychowywania dziecka, nieprawidłowości w umieszczeniu małych dzieci w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej, niski odsetek adopcji dzieci z niepełnosprawnością, ograniczanie dzieciom 

przebywającym poza rodziną biologiczną kontaktów z bliskimi, nieprawidłowe 

funkcjonowanie sądownictwa rodzinnego, w tym przewlekłość postępowań sądowych, 

nieskuteczność postępowań wykonawczych, nieskuteczność postępowań oegzekucję kontaktu 

dziecka z rodzicem, konieczność zagwarantowania prawa dziecka do wychowania przez 

oboje rodziców, konieczność uregulowania problemu tzw. porwań rodzicielskich, niską 

świadomość rodziców konsekwencji uprowadzenia dziecka za granicę, konieczność 

uregulowania tzw. adopcji ze wskazaniem.  

W obszarze prawa dziecka do godziwych warunków socjalnychnależy zwrócić uwagę na: 

bardzo niską skuteczność egzekwowania świadczeń alimentacyjnych, występujące ubóstwo 

dzieci, ograniczony dostęp do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, skutki emigracji 

zarobkowej rodziców, brak zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych rodzin z dziećmi, 

konieczność pomocy dla dzieci z niepełnosprawnościami, w tym podjęcie działań na rzecz 

likwidacji barier architektonicznych, brak tymczasowych schronień dla rodzin z dziećmi, brak 

zintegrowanego systemu bezpłatnej pomocy prawnej. 

Oceniając stan przestrzegania prawa dziecka do naukiszczególną uwagę należy zwrócić na: 

niewystarczającą dostępność do opieki żłobkowej i przedszkolnej, stosowanie kar 

naruszających godność dziecka, konieczność polepszenia opieki w placówkach oświatowych 

nad dziećmi z niepełnosprawnościami i przewlekle chorymi, konieczność zagwarantowania 

zdrowego żywienia dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach, konieczność poprawy 

jakości nadzoru dyrektorów nad pracą placówek oświatowych, organizację pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, jakość pracy 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz 

placówek opiekuńczo–wychowawczych, brak spójności działań wychowawczych w szkołach, 

finansowanie potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, współpracę szkoły z rodzicami 

i opiekunami dziecka, dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, prawo dzieci 

z niepełnosprawnością do wypoczynku, dostępność dla dzieci z niepełnosprawnością do 

nowych technologii edukacyjnych, dostęp do dóbr kultury dla dzieci z niepełnosprawnością, 

realizację obowiązków dotyczących udogodnień w programach telewizyjnych dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz niski poziom edukacji prawnej.  

Wytyczając obszary wymagające poprawy stanu przestrzegania prawa dziecka do ochrony 

przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym 

traktowaniemnależy zwrócić szczególną uwagę na: stosowanie kar cielesnych wobec dzieci, 

konieczność reagowania na przemoc wobec dzieci, powoływanie się na tzw. pozaustawowy 

kontratyp karcenia dzieci, zapobieganie i zwalczanie przypadków seksualnego wykorzystania 

dzieci, reprezentację dziecka w postępowaniu karnym, konieczność wyszczególnienia osoby 
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dziecka i jego płci w statystykach dotyczących ofiar przemocy, konieczność monitorowania 

funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, orzekanie środków karnych 

i probacyjnych w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udział służb medycznych 

w rozpoznawaniu przemocy wśród dzieci, przemoc wobec dzieci ze strony opiekunów 

i nauczycieli, jednolite zasady kwalifikacji nauczycieli, rozszerzenie katalogu przypadków 

wyłączających instytucję zatarcia skazania, ochronę dzieci przed niestosownymi treściami 

rozpowszechnianymi w kinach, uprzedmiatawianie dziecka w przestrzeni publicznej, 

postępowanie dyscyplinarne dla nauczycieli, treść wokand sądowych. 

2014 rok to również bardzo szeroko prowadzone działania Rzecznika mające na celu  

upowszechnianie praw dziecka. Oprócz wielu spotkań z dziećmi i ich rodzicami, prowadzeniu 

działań włączających instytucje i organizacje do pracy na rzecz promocji praw dziecka, 

chciałbym zwrócić uwagę na dwa istotne elementy tej aktywności Rzecznika, mianowicie na 

przeprowadzenie dwóch ogólnopolskich kampanii społecznych, które były odpowiedzią na 

najbardziej ważkie problemy dotyczące sytuacji dzieci.  

 

Dla lepszego społecznego zrozumienia praktycznego wymiaru kształtowania relacji rodzice – 

dziecko, w kontekście ochrony prawa dziecka do bliskiej relacji z każdym rodziców 

w sytuacji ich rozstania, Rzecznik przeprowadził kampanię społeczną pt. Jestem mamy i 

taty.  

 

Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem angażowania 

dziecka w sprawy rozwodowe rodziców oraz wikłania go w konflikt  lojalnościowy, bowiem 

z perspektywy dziecka największym problemem podczas rozwodu rodziców są towarzyszące 

mu destrukcyjne zachowania dorosłych.  

 

Skłóceni rodzice, czy opiekunowie nie przebierają w środkach walki między sobą. Dziecko 

mimowolnie staje się uczestnikiem wielu sytuacji, które poważnie naruszają jego poczucie 

bezpieczeństwa. W rezultacie chaos spowodowany rozstaniem sprawia, że prawa dziecka 

schodzą na dalszy plan. 

 

Kampania bazowała na dwóch różnych odsłonach, pokazujących problem wikłania dziecka w 

konflikt okołorozwodowy rodziców w odmienny sposób. 

Pierwsza promowana była spotem utrzymanym w jasnej kolorystyce, który przekazywał 

informacje o prawie dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców. W warstwie tekstowej 

wykorzystano grę słów, wskazującą na podobieństwo dziecka do każdego z rodziców: Nos 

mam po tacie, a piegi po mamie. A tak naprawdę, czy się to komuś podoba czy nie, zawsze, 

ale to zawsze jestem mamy i taty! 

 

W drugiej odsłonie, o silnym zabarwieniu emocjonalnym, w spocie wystąpiły dzieci mówiące 

wprost do kamery: Ranisz mnie, kiedy szydzisz z mojego taty, niszczysz mnie, kiedy każesz 

wybierać oraz cierpię kiedy obrażasz moją mamę, niszczysz mnie, kiedy każesz mi wybierać. 

 

Kampania nakierowana była przede wszystkim na zmianę postaw rodziców i uwrażliwienie 

ich na podmiotowość dziecka w sytuacji rozpadu rodziny. 

 

Kampania Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty” nagrodzona została prestiżowym 

tytułem Kampania Społeczna Roku 2014 w kategorii: Kampanie Instytucji Publicznych. 
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Kolejną ważną  ogólnopolską kampanią społeczną Rzecznika Praw Dziecka, zainaugurowaną 

w 2014 roku, była kapania pt. Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. 

Asumptem do podjęcia działań uświadamiających na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec 

dzieci były badania przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka, 

które pokazały, że  nadal zbyt duża część Polaków wciąż nie widzi nic złego w stosowaniu 

kary cielesnej jako metody wychowawczej. 

 

Aprobatę dla takiego wychowywania wciąż deklaruje 61% polskiego społeczeństwa, a prawie 

33% dorosłych uważa, że bicie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Badania pokazują także, że 

zaledwie jedna trzecia Polaków wie o istnieniu w Polsce zakazu stosowania kar cielesnych 

w wychowaniu. 

 

 

Dokonując oceny stanu przestrzegania praw dziecka w Polsce należy zwrócić uwagę 

na zrealizowane postulaty Rzecznika Praw Dziecka w zakresie lepszej ochrony praw 

najmłodszych obywateli.  

Niewątpliwie pełniejszej ochronie realizacji prawa dziecka do wychowania w rodzinie 

służyć będą znowelizowane w 2014 roku przepisy ustawyz dnia 9 czerwca 2011 roku 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
1
. Podczas 

prac nad ustawą Rzecznik Praw Dziecka zgłaszał wiele postulatów, którychpodstawowym 

celem była poprawa funkcjonowania obecnego systemu w zakresie lepszej ochrony interesów 

i bezpieczeństwa dziecka, poprawa wsparcia ze strony państwa dla rodzin biologicznych 

i zastępczych oraz doprecyzowanie procedur adopcyjnych.  

Do najważniejszych zmian, które wprowadziła ustawa, niewątpliwie należał 

postulowany przez Rzecznika obowiązek wysłuchania dziecka w sprawach jego dotyczących, 

uwzględniając jego wiek i stopień dojrzałości.  

Ustawą zapewniono również możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem przez 

małoletnich rodziców przebywających w pieczy zastępczej, określono maksymalny termin 

(18–miesięczny) na wystąpienie do sądu z wnioskiem o uregulowanie sytuacji prawnej 

dziecka, zmniejszono z 20 do 15 liczbę rodzin objętych opieką asystenta rodziny i z 30 do 15 

koordynatora pieczy zastępczej, wyposażono wojewodę i inne jednostki samorządu 

terytorialnego w uprawnienia kontrolne nad realizacją przepisów ww. ustawy, urealniono 

wymagania stawiane placówkom wsparcia dziennego, tak aby zapewnić ciągłość ich 

funkcjonowania przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa dzieciom. 

Ponadto wprowadzono wymaganie przedstawienia przez kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka opinii psychologa 

o posiadaniu predyspozycji i motywacji co do podjęcia wspomnianej funkcji. Osoby wpisane 

do rejestru osób zakwalifikowanych i sprawujących rodzinną pieczę zastępczą będą 

zobowiązane przedstawiać co dwa lata nie tylko zaświadczenia od lekarza POZ o stanie 

zdrowia, ale także opinię psychologiczną, analogiczną jak przy ubieganiu się o pełnienie tej 

funkcji.  

Ważną zmianą było równieżuchwalenie przepisów, zgodnie z którymi świadczenia na 

pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej nie są pomniejszane 

o dochody dzieci.  

Szczególnie ważną zmianą, o którą zabiegał Rzecznik Praw Dziecka, było właściwe 

zabezpieczenie prawne i finansowe dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo–

leczniczych i opiekuńczo–pielęgnacyjnych. W zakładach tych przebywają bardzo chore dzieci 

                                                           
1
 tekst jedn.Dz.U. z 2013 r., poz. 1519 z późn. zm. 
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ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, często pozbawione opieki ze strony rodziny 

biologicznej. 

Poprawę jakości i bezpieczeństwa wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

zagwarantowały wprowadzone na wniosek Rzecznika Praw Dziecka zmiany 

w uregulowaniach dotyczących wypoczynku dla dzieci i młodzieży
2

. Kandydat 

na wychowawcę i kierownika wypoczynku został zobowiązany do przedstawienia 

organizatorowi wypoczynku informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie 

był on karany za przestępstwa popełnione umyślnie. Ponadto zostały wprowadzone zmiany 

w organizacji kursów na wychowawcę i kierownika wypoczynku. Za pomocą platformy 

e–learningowej możliwe jest już tylko zapoznanie się z treścią wykładów. Zajęcia praktyczne 

oraz egzamin końcowy wymagają bezpośredniego udziału kandydata. Program kursu dla 

wychowawców został też rozszerzony o zagadnienia dotyczące m.in. organizacji zajęć dla 

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.  

Kolejną bardzo istotną zmianą, która wpłynie na poprawę sytuacji dzieci 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, było rozwiązanie od lat powtarzającego się 

problemu braku środków finansowych na właściwą organizację nauki dla tej grupy dzieci. 

Powodem takiego stanu rzeczy było nieprzekazywanie szkołom i placówkom zwiększonych 

środków finansowych na ten cel otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

w ramach subwencji oświatowej. Sytuację tę zmieniła ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku 

o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Zgodnie z postulatami 

Rzecznika nałożono na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia 

na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na ten cel naliczone w części 

oświatowej subwencji ogólnej w wyniku jej podziału, określonego w przepisach wydanych 

na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego
3
. 

Rzecznik Praw Dziecka od wielu lat zabiegał o wprowadzenie norm żywieniowych 

dla dzieci. Otyłość i nadwaga małoletnich są w Polsce coraz powszechniejszym problemem 

mającym wpływ na kondycję fizyczną i stan zdrowia populacji wieku rozwojowego. Jak 

pokazały badania
4

, żywienie w szkołach i przedszkolach jest źle zbilansowane 

i niedostosowane do wieku oraz potrzeb rozwojowych dzieci. Rzecznik Praw Dziecka 

postulując wprowadzenie regulacji prawnych wprowadzających normy żywieniowe, 

wskazywał na konieczność zagwarantowania w żywieniu zbiorowym pełnowartościowych 

pokarmów oraz konieczność zakazu sprzedaży w sklepikach szkolnych tzw. niezdrowej 

żywności. Zgłaszane przez Rzecznika postulaty zostały uwzględnione w ustawie zmieniającej 

ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia
5
.  

Bardzo ważną kwestią z punktu widzenia ochrony praw dzieci było ratyfikowanie 

Konwencji o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym 

traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 

2007 roku.  

Rzecznik Praw Dziecka od 2008 roku wielokrotnie zabiegał o ratyfikację tego 

ważnego międzynarodowego dokumentu, chroniącego prawa najmłodszych oraz zgłaszał 

konkretne postulaty zmian prawnych, celem dostosowania polskich przepisów do wymogów 

                                                           
2
 ZEW/500/33/2013/MK. 

3
Dz.U. z 2014 r. poz. 1115. 

4
 Badania przeprowadzone pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

województwa śląskiego, opisane w programie edukacyjnym „Żywienie na wagę zdrowia”. 
5
 ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia(Dz.U. z 2015 r. 

poz. 35). 
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Konwencji. Dotyczyły one m.in. zmiany trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia, które 

od czasu wprowadzenia nowelizacji jest ścigane z urzędu oraz wydłużenia okresu 

przedawnienia przestępstw o charakterze seksualnym. Ponadto Rzecznik z aprobatą przyjął 

zmiany, które weszły w życie 27 stycznia 2014 roku, w zakresie zagwarantowania ochrony 

małoletnim pokrzywdzonym i świadkom w trwających postępowaniach karnych
6
. Zmianie 

uległy przede wszystkim przepisy procedury karnej, które określiły, że w sprawach 

o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy, groźby bezprawnej oraz inne określone 

w przepisach, małoletniego pokrzywdzonego lub małoletniego świadka, który w chwili 

przesłuchania nie ukończył 15. roku życia, można przesłuchać wyłącznie w specjalnie do tego 

przystosowanym pomieszczeniu (tzw. przyjaznym pokoju). 

Oprócz wyżej wspomnianych zmian Konwencja obliguje do wprowadzenia szeregu 

daleko idących gwarancji ochrony dzieci przed nadużyciami seksualnymi, które w sposób 

kompleksowy zabezpieczają dzieci przed pogwałceniem ich praw zarówno na szczeblu 

krajowym, jak i międzynarodowym.  

Istotnym elementem wzmacniającym prawnokarną ochronę obywateli było 

wydłużenie przedawnienia karalności przestępstw określonych w art. 189a § 1 oraz 

w rozdziale XXV Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej 

i obyczajowości), gdy pokrzywdzonym jest małoletni do czasu ukończenia przez tego 

pokrzywdzonego 30. roku życia. Wprawdzie Rzecznik Praw Dziecka wnioskował 

o nieprzedawnianie przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego, jednak 

częściowe zrealizowanie postulatu Rzecznika znacznie wzmocni możliwość ukarania sprawcy 

przestępstwa wymierzonego przeciwko dziecku. 

Ważną inicjatywą Rzecznika Praw Dziecka, zmierzającą do wzmocnienia kontroli 

przestrzegania praw dziecka, było wyposażenie Komitetu Praw Dziecka ONZ w uprawnienia 

do przyjmowania i rozpatrywania skarg na naruszenie praw dziecka. Inicjatywa ta została 

zgłoszona przez polskiego Rzecznika na forum Rady Praw Człowieka w marcu 2009 roku 

i skutkowała przyjęciem przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Protokołu fakultatywnego do 

Konwencji o prawach dziecka. Rozszerza on kompetencje Komitetu Praw Dziecka 

o mechanizm przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych oraz międzypaństwowych 

zawiadomień o naruszeniu praw dziecka. Dotychczas Protokół Fakultatywny podpisało 

łącznie 48 państw, z czego 16 ratyfikowało ten dokument. Samo podpisanie przez Polskę 

w dniu 30 września 2013 roku III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach 

dziecka nie spowodowało, że stał się on częścią porządku prawnego. Niestety do tej pory nie 

podjęto skutecznych działań mających na celu ratyfikowanie tego ważnego dokumentu 

międzynarodowego przez Polskę.  

Zwracając uwagę na stan przestrzegania praw dziecka w Polsce, wartym podkreślenia 

jest fakt, że w 2014 roku Polska po raz kolejny została wyróżniona w raporcie, powstałym na 

podstawie ogólnoświatowego badania dotyczącego przemocy wobec dzieci, 

przeprowadzonego przez Sekretarza Generalnego ONZ. Nobilitacja Polski w raporcie 

dotyczyła wprowadzenia w 2010 roku całkowitego zakazu bicia dzieci oraz stałego 

monitorowania postaw społecznych wobec stosowania kar cielesnych jako metody 

wychowawczej. Doceniono także spadek liczby osób popierających wychowanie z użyciem 

przemocy wobec dzieci. Raport Sekretarza Generalnego ONZ wskazał na duży – od 

wprowadzenia ustawowego zakazu bicia w 2010 roku – spadek procentowy wśród osób, które 

aprobują bicie dzieci.  

                                                           
6
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania 

karnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 849). 
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Nie było to pierwsze wyróżnienie dla Polski. Nasz kraj został wymieniony 

dwukrotnie: w światowym raporcie nt. Ograniczania przemocy wobec dzieci w 2013 roku
7
 

oraz w raporcie przygotowanym w 2014 roku  z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konwencji 

o prawach dziecka i 35. rocznicy wprowadzenia w Szwecji zakazu bicia dzieci
8
. Polska 

została doceniona – obok Szwecji, Austrii, Niemiec, Finlandii, Holandii – jako przykład 

dobrej praktyki za wprowadzenie całkowitego zakazu bicia dzieci. W publikacji znalazło się 

także odwołanie do zainicjowanej przez Rzecznika Praw Dziecka w 2013 roku kampanii 

społecznej „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo”, mającej na celu zmianę biernych 

postaw wobec aktów krzywdzenia dzieci i zmniejszenie społecznego przyzwolenia na 

stosowanie przemocy. 

 

Kończąc wystąpienie,w którym chciałem w sposób jak najbardziej syntetyczny przybliżyć 

Wysokiej Izbie główne obszary działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2014 roku, 

chciałbym jednocześnie serdecznie podziękować wszystkim posłom, którzy na co dzień 

podejmują interwencje u siebie w regionie na rzecz dzieci. Dziękuję również za dobrą 

współpracę z Rzecznikiem w zakresie lepszej ochrony praw dziecka w Polsce.  

 

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji Pań i Panów posłów.  

                                                           
7

Ending legalized violence against children, Global report 2013, Global Initiative to End All Corporal 

Punishment of Children. 
8
 Childhood free from corporal punishment – changing law and practice,A special progress report prepared for 

the conference hosted by Swedish Ministry of Health and Social Affairs in Stockholm, June 2014, Global 

Initiative to End All Corporal Punishment of Children. 


