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Rzecznik Praw Dziecka
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Spľawa zapewnienia każdemu dziecku bezpiecznych warunków pobytu

w żłobku i w przedszkolu powinna być priorytetem, a pľzepisy prawa powinny w sposób

kompleksowy regulowaĆ, to zagadnienie. Wobec powyższego chciałbym zwrócić uwagę Pani

Minister na sytuację małoletnich,korzystających z form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Z analizy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 20|| ľ. o opiece nad dziećmi

w wieku do lat 3 (Dz. IJ. z ŻO18 r. poz. 603) oraz rozpotządzenial wynika, Że nie została

uľegulowana kwestia postępowania złobkďklubu dziecięcego w ľamach procedury

powypadkowej, w tym ľównież upľawnień ľodziców poszkodowanego dziecka.

W pľaktyce moŻe dochodzió do sýuacji, w któľej Spľawy związane

zbezpíeczeństwem dziecka, w kontekście sposobu uregulowania i wdľożenia pľoceduľy

powypadkowej w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą być, realizowane przez

dyľektoľa Żłobka czy osobę kierującą pľacą klubu dziecięcego w sposób dowolny

i niejednolity. Podkľeślenia wymaga, Że również przepisy ,,ustawy żłobkowej'' nie obligują do

ure gul o wania kwe sti i pro c edury powypadkowej w re gulamini e or ganizacyj nym.

Należy zauwaŻyć, Że w przypadku wystąpienia wypadku dziecka 3-letniego, ale

będącego wychowankiem pľzedszko|a, mają wprost zastosowanie przepisy rozpotządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zdnia 31 gľudnia 2001 ľ. w spľawie bezpieczeństwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.

'Rozporządzenie Ministľa Pľacy iPolityki Społecznej z dnia l0 lipca2Ol4 r. w sprawie wymagań lokalowych i
sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony złobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r.
poz.925).
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69). na podstawie których m.in. spoľządzana jest dokumentacja powypadkowa, w tym

pľotokół powypadkowy, okľeślono upľawnienia ľodziców, zobowiązano dyrektoľa

przedszkola/szkoły do omówienia z pracownikami okoliczności i przyczyn wypadkow oraz

do ustalenia śľodków niezbędnych do zapobieżenia im.

Innym pľoblem' któľy równieŻ dotyczy kwestii wypadków w formach opieki nad

dziećmi w wieku do lat 3, jest nieobjęcie tych form ochroną w zakresie możliwości ubiegania

się o świadczenia przewidziane w przepisach ustawy z dnia 30 paŹdziernika 2002 r.

o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych

okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737). Zgodnie z art.2 ust' l pkt 7 tej ustawy za

wypadek uzasadniający ptzyznanie świadczeń uwaŻa się nagłe zdarzenie wywołane

przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, któľe nastąpiło w czasie zajęĆ,

dydaktycznych' wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych pÍZeZ jednostki

or ganizacyjne systemu oŚwiaty.

W świetle powyŻszego dochodzi do sytuacji nierównego traktowania dzieci objętych

,,ustawą żłobkową'' - w porównaniu z sýuacją dzięci poszkodowanych w wypadkach

w przedszkolach i szkołach.

Mając powyŻsze na uwadze, działając na podstawie art. 1l ustawy z dnia 6 stycznia

2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U' z2017 Í' poz.922), zwracam się do Pani Minister

o analizę zagadnienia związanego Z wypadkami dzieci w formach opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3 i podjęcie działan zmierzających do uregulowania postępowania

powypadkowego oraz do zagwaraĺtowania tym dzieciom prawa do świadczeń

przewidzianych w ustawie o zaopatrzeniu z ýtułu wypadków lub chorób zawodowych

powstałych w szczególnych okolicznościach.
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