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Szanowni Państwo,

oddaję w Państwa ręce publikację przekrojowo i kompleksowo ujmującą stan 
prawny – zarówno międzynarodowe standardy ochrony praw dziecka, jak i porządek 
krajowy – służący ochronie praw dziecka, która pokazuje też drogę dostosowania pol-
skiego systemu prawnego do wymogów Unii Europejskiej i wpływu tych ostatnich na 
nasz porządek krajowy. Książka jest publikacją pracy „Ochrona rozwoju dziecka przed 
zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego” au-
torstwa Marzeny Czai, która została wyróżniona w V edycji konkursu Rzecznika Praw 
Dziecka na najlepszą pracę magisterską z dziedziny praw dziecka.

W preambule Konwencji o Prawach Dziecka wskazano, że dzieci mają pra-
wo do szczególnej troski i pomocy państwa, a rodzina jako podstawowa komór-
ka społeczna oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, 
a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, 
aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie. Dziec-
ko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się  
w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia.

Prawa dziecka są zagadnieniem interdyscyplinarnym, a uprawnienia i po-
trzeby dzieci są różne, zależą od ich wieku i etapu rozwoju psychofizycznego, spo-
łecznego, intelektualnego i moralnego. Istnieje szereg instrumentów prawnych, 
które chronią dziecko przed zagrożeniami jego prawidłowego rozwoju. Dziec-
ko szczególnie uzdolnione ma specjalne potrzeby, które powinny być rozpoznane  
i uwzględniane w toku wychowywania i nauczania na jak najwcześniejszym etapie 
rozwoju dziecka. Wysoki poziom inteligencji, zdolności twórcze, pasja, silne potrzeby 
poznawcze, duży zasób informacji, niezależne i krytyczne myślenie, brak tolerancji dla 
poglądów i postaw innych ludzi, wrażliwość, brak akceptacji innych, krytyka ze stro-
ny otoczenia, tendencja do zaniżonej samooceny mogą powodować problemy dziecka 
w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym, a także brak poczucia bezpieczeństwa, 
które jest podstawową potrzebą każdego dziecka.

Słowo Rzecznika Praw Dziecka 
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Przedmowa

Osoby odpowiedzialne, z racji swoich powinności rodzicielskich czy za-
wodowych, powinny współdziałać ze sobą dla stworzenia dziecku właściwych 
warunków życia i rozwoju, zapewnić mu bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. 
Rodzice lub opiekunowie powinni, odpowiednio do stopnia jego dojrzałości, udzie-
lać dziecku pomocy w korzystaniu z jego praw dotyczących rozwoju duchowego  
i fizycznego, kształtowania osobowości dziecka i zaspokajania jego potrzeb 
emocjonalnych. Państwo jest natomiast zobowiązane do ustawowej ochro-
ny dzieci, a także podejmowania przez kompetentne organy środków zabez-
pieczających je i rodzinę przed zagrożeniami. Powinno wspierać rodzinę  
w wypełnianiu jej funkcji, respektując autonomię rodziny i pierwszoplanową rolę ro-
dziców w wychowywaniu dziecka.

Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka
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Wstęp 

Inspiracją do napisania niniejszej pracy było doświadczenie sytuacji, w której 
władze utrudniały uzdolnionym dzieciom rozwój zgodnie z ich talentem muzycznym, 
a także uniemożliwiały rodzicom korzystanie z prawa do ukierunkowania dzieci zgod-
nie z ich dobrem i predyspozycjami oraz interesem społecznym. 

Celem pracy jest przedstawienie osobowości dziecka oraz możliwości udziele-
nia mu pomocy i ochrony prawnej, ponadto – wykazanie negatywnych skutków, jakie 
dla jego rozwoju mają rażące naruszenia prawa i inne zagrożenia, wraz ze sposobem 
zapobiegania im. Jednym z celów jest także ukazanie wpływu prawa międzynarodo-
wego na krajowy porządek prawny i dostosowanie polskiego systemu prawnego do 
wymogów Unii Europejskiej.

W pracy formułuję następującą tezę: 

na ochronę rozwoju dziecka przed zagrożeniami decydujący 
wpływ mają sposoby ukształtowania standardów prawa, funkcjo-
nowanie instytucji ochrony prawnej oraz sprawowanie właściwej 
opieki i kontroli nad dzieckiem ze strony rodziców, nauczycieli 
i wychowawców. 

Poddaję również analizie wzajemne relacje zachodzące między tymi czynnika-
mi. Metoda badawcza, jaka została zastosowana w tej pracy, to analiza dokumentów. 

Dzieckiem, na podstawie art. 1 Konwencji o Prawach Dziecka1, jest każda istota 
ludzka poniżej osiemnastu lat, jeżeli nie uzyska pełnoletności wcześniej na mocy pra-
wa krajowego. Preambuła w/w Konwencji przyznaje dziecku ochronę prawną zarówno 
przed, jak i po urodzeniu. Pojęcie dziecka w prawie polskim pokrywa się z pojęciem 
dziecka ujętym w powyższej Konwencji. Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 
28 marca 1997 r., sygnatura K 26/96, uznał, że ochrona przyrodzonego prawa do życia 
1  Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 

1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526). 
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obejmuje też fazę prenatalną2. Określenie dziecka jako małoletniego do 18. roku życia, 
jeżeli nie uzyska pełnoletności wcześniej, zawiera art. 10 § 1,2 Kodeksu cywilnego3. 
Również art. 2 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka4 określa dziecko jako istotę 
ludzką od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. 

W ustawodawstwie polskim do sytuacji dziecka odnosi się także nazwa ,,nie-
letni’’, której znaczenie zostanie wyjaśnione przy omawianiu ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich5 jako jednym ze źródeł prawa rodzinnego.

Konwencja o Prawach Dziecka zapewnia dziecku podmiotowość przez przy-
znanie mu określonych praw, wynikających z całokształtu praw człowieka i obywate-
la. Pojęcie praw dziecka jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, którym oprócz prawa 
zajmują się też takie nauki, jak: psychologia, pedagogika, filozofia czy socjologia6.

Uprawnienia i potrzeby dzieci są różne, zależą od ich wieku oraz etapu rozwoju 
psychofizycznego, społecznego, intelektualnego i moralnego.

Profesor Maria Żebrowska, biorąc pod uwagę powyższe kryteria, wyodrębniła 
kilka faz rozwojowych dziecka. Na potrzeby tej pracy zostaną poniżej scharakteryzo-
wane dwa okresy rozwojowe: 

Młodszy wiek szkolny trwa od 7 do 11-12 lat. W tym czasie następuje rozwój 
procesów myślowych i funkcji psychicznych, takich jak spostrzeżenia, uwaga i pamięć. 
Ujawniają się zainteresowania i uzdolnienia dziecka. Kontakty z rówieśnikami sprzy-
jają rozwojowi społecznemu i kształtowaniu osobowości. Rozwój sfery emocjonalnej 
wyraża się w powstaniu uczuć wyższych7.

Wiek dorastania obejmuje okres od 11-12 do 17-18 lat. W tym okresie wyróż-
nia się dwa etapy. Pierwszy charakteryzuje się przyspieszonym rozwojem fizycznym 
i dojrzewaniem, w drugim etapie dominują emocje i rozwój społeczny. W tym czasie 
rozwija się u dziecka intelekt, wyobraźnia i twórczość. Młodzież dąży do samodzielno-
ści i podejmowania własnych decyzji odnośnie wyboru wykształcenia, zawodu, pracy 
i towarzystwa. Dorastające osoby domagają się też większej swobody oraz uznania 
i respektowania ich praw. Może to doprowadzać do konfliktów z rodzicami, upadku ich 
autorytetu i utraty zaufania na korzyść nie zawsze prawidłowych wzorców8.

Dzieci w tym wieku różnią się między sobą pod względem rozwoju fizycznego, 
2  T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka – analiza i wykładnia, Instytut Nauk Prawnych PAN, Poznań 

1999, s. 20. 
3  Art. 10 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
4  Art. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). 
5  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 33, 

poz. 178 ze zm.). 
6  O. Sitarz, Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o Prawach Dziecka, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 18. 
7  T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka…, op. cit., s. 57. 
8  Ibidem, s. 58-60. 
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społecznego, emocjonalnego i intelektualnego. Różnice te zostaną przedstawione poni-
żej, na przykładzie cech ucznia zdolnego.

Dziecko szczególnie uzdolnione ma specjalne potrzeby, które powinny być roz-
poznane i uwzględnione w toku nauczania i wychowania. Cechuje je wysoki poziom 
inteligencji i zdolności twórczych, duża pracowitość, pasja do nauki i pracy umysło-
wej oraz silne potrzeby poznawcze. Uczeń taki posiada bogate słownictwo i duży za-
sób informacji. Jego myślenie jest niezależne i krytycznie. Brakuje mu także tolerancji 
dla odmienności poglądów i postaw innych osób. W związku z tym ponadprzeciętnym 
zdolnościom intelektualnym mogą towarzyszyć problemy w funkcjonowaniu społecz-
nym i emocjonalnym. Dzieci takie są jednocześnie wrażliwe i zależy im na akceptacji 
innych. Bywają często obiektem zazdrości i destrukcyjnej krytyki ze strony otoczenia. 
Uczniowie zdolni mają też tendencje do zaniżonej samooceny. Powinni więc być oto-
czeni pomocą pedagogiczną i psychologiczną oraz ochroną prawną9. 

Jednak podstawową potrzebą każdego dziecka jest poczucie bezpieczeństwa, 
które umożliwia mu prawidłowy rozwój oraz zachowanie zdrowia i życia10. Przeci-
wieństwem stanu bezpieczeństwo jest zagrożenie. Wikipedia określa zagrożenie jako 
zjawisko wywołane działaniem sił natury lub człowieka, które powoduje, że poczucie 
bezpieczeństwa maleje bądź całkowicie zanika11. Słownik języka polskiego definiuje je 
jako stan psychiczny lub prawny, w którym jednostka nie ma poczucia pewności, opar-
cia w drugiej osobie lub w sprawnie działającym systemie prawnym12.

Zagrożenie oznacza także stworzenie stanu niebezpieczeństwa13. W psychologii 
sytuacje bezpieczeństwa i zagrożenia rozpatrywane są pod kątem biologicznym, rozwo-
jowym, klinicznym, społecznym, bytowym i oświatowym14.

Problematyką zagrożeń zajmuje się również wiktymologia, która według Z.P. 
Separovicia jest nauką o cierpiącym człowieku, zajmuje się między innymi ofiarami 
przestępstw, naruszeń praw człowieka lub nadużyć władzy15. Na gruncie tej nauki za-
grożenie w ujęciu węższym odnosi się do sytuacji trudnych i występuje, gdy człowiek 
obawia się o utratę zdrowia, życia i innych wartości. Jest to sytuacja przez niego uświa-
domiona. Natomiast do zagrożeń w ujęciu szerszym należą też sytuacje przez podmiot 
nieuświadomione16. 
9  W. Książek, Ministerstwo Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym, MEN, Warszawa 1999, s. 5-8.
10  S. Guz, Dziecko a zagrożenia współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,  

Lublin 2008, s. 9. 
11  http://pl.wikipedia.org. 
12  Dunaj B., Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2001, s. 607. 
13  T. Skorupka, H. Anderska, Z. Lempicka, Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1989, s. 965.
14  K. Czarnecki (red.), W. Kojs, M. Rozmus, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia. Materiały z konferen-

cji naukowej – Mysłowice, 28 czerwca 2000 r., Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Mysłowice 2001, s. 11. 
15  E. Bieńkowska, Wiktymologia: koncepcje, kierunki badań, perspektywy, Ossolineum, Wrocław 1992, s. 29. 
16  B. Hołyst, Wiktymologia, Lexis Nexis, Warszawa 2011, s. 76-77. 
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Zagrożenia dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne. Do zagrożeń wewnętrznych, 
które będą omówione w tej pracy, należą: skłonność do autoagresji, w tym samobój-
stwa, uzależnienia oraz silny i przedłużający się stres. Zagrożenia zewnętrzne, które 
obejmuje niniejsza praca, to te, których źródłem jest inny człowiek. Należą do nich 
naruszenia prawa i przestępczość wobec dzieci, nieograniczony dostęp do mediów 
elektronicznych, zagrożenia ekonomiczne i społeczne, w tym nadużycia władzy, kryzys 
edukacji i przemoc w szkole17. W pracy nie omówiono tematyki dotyczącej zagrożeń 
zewnętrznych ze strony przyrody i wytworów cywilizacji, zagrożeń ekonomicznych 
i społecznych, dotyczących bezrobocia, ubóstwa, przestępstw i patologii w rodzinie, 
a także przestępczości nieletnich. Kompleksowe przedstawienie zagadnienia dotyczą-
cego zagrożeń rozwoju dziecka przekracza bowiem ramy tego opracowania. 

Z zagrożeniami wiążą się krzywdy i szkody, których doznaje dziecko (osoba) 
w wyniku niebezpiecznych zdarzeń, nazywane wiktymizacją18. Krzywdzenie dziecka 
polega też na zamierzonym lub niezamierzonym działaniu lub zaniechaniu osoby do-
rosłej, społeczeństwa lub państwa, które negatywnie wpływa na zdrowie dziecka, jego 
rozwój fizyczny lub psychospołeczny. Definicja ta została przyjęta przez Radę Między-
narodowych Organizacji Nauk Medycznych (CIOMS) i Światową Organizację Zdrowia 
(WHO) w Bernie w 1985 roku.

17  M. Kuć, Wiktymologia, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 10-12. 
18  Ibidem, s. 15.
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Rozdział 1.  
Międzynarodowe standardy  
ochrony praw dziecka 

Potrzeby dziecka w prawie dostrzeżono dopiero pod koniec XIX w., a podda-
no je międzynarodowej ochronie w zasadzie po II wojnie światowej. Doktryna prawa 
uznaje prawa dziecka za prawa człowieka. Zatem prawa i wolności człowieka, w tym 
także prawa dziecka (…) to zespół norm wynikających z istoty człowieczeństwa, regu-
lujących relacje zachodzące między jednostką ludzką a władzą państwową oraz środki 
ochrony tych norm19. 

Znalazło to wyraz w ustępach 1-7 preambuły Konwencji o Prawach Dziecka. 
Zawarte jest tam odwołanie do uniwersalnych podstaw międzynarodowej ochrony praw 
człowieka oraz postanowień wcześniejszych aktów: Karty Narodów Zjednoczonych, 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowych Paktów Praw Człowie-
ka20. Normy te potwierdzają, że źródłem praw i wolności każdej istoty ludzkiej jest jej 
godność, która jest przyrodzona (inherent). Każda osoba jest uprawniona do korzysta-
nia z przysługujących jej praw i wolności, bez względu na jakiekolwiek różnice. 

1.1. Prawna ochrona dziecka w ujęciu historycznym

Już w babilońskim prawie Hammurabiego uregulowano stosunki między rodzi-
cami a dziećmi. Na jego tle można już mówić o istnieniu prawa małżeńskiego, rodzin-
nego, a także karnego, gdyż wiele czynów było zagrożonych sankcjami karnymi. 

W starożytnym Rzymie dzieci w zasadzie nie miały żadnych praw. Rodzina 
podlegała nieograniczonej władzy ojca, który ponosił główną odpowiedzialność za wy-
chowanie i opiekę nad dziećmi. Rzymskie prawo rodzinne obejmowało: prawo małżeń-
skie, władzę ojcowska i opiekę21. 

19  T. Astramowicz-Leyk, Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. 
Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2009, s. 9. 

20  T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka…, op. cit., s. 20.
21  M. Balcerek, Prawa dziecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986, s. 35-36. 
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W średniowieczu zaczęto zwracać uwagę na wiedzę i wykształcenie człowieka. 
Jednak wśród przedstawicieli niższych stanów społecznych powszechny był sąd, że 
dziecko jest przede wszystkim bezpłatną siłą roboczą. 

Sytuacja praw dziecka zmieniła się na lepsze pod koniec XVIII w., pod wpły-
wem idei oświecenia i przemian ekonomiczno-społecznych22. Z tego okresu wywodzi 
się różnicowanie odpowiedzialności nieletniego i dorosłego w prawie karnym. W spra-
wach cywilnych postępowe rozwiązania przyniósł Kodeks Cywilny Napoleona23. Dzia-
łalność filantropijna na rzecz dzieci stopniowo przekształciła się w działalność opie-
kuńczo-wychowawczą. Powstały placówki opiekuńczo-wychowawcze, założone przez 
J.H. Pestalozziego24. Stworzył on też koncepcję szkoły elementarnej jako powszechnej 
i ogólnokształcącej25. Działalność Pestalozziego przyczyniła się do reformy podobnych 
ośrodków w wielu krajach, a także powstania nowych zakładów, między innymi Filipa 
Pestalozziego czy ks. Jana Bosco. Zajmowały się one, poza procesem opiekuńczo-wy-
chowawczym, także aktywizacją społeczno-samorządową wychowanków26. 

Po raz pierwszy istnienie naturalnych praw jednostki potwierdzono we Francji 
w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku. 

Po Rewolucji Francuskiej, wraz z wejściem społeczeństw europejskich w go-
spodarkę kapitalistyczną, pojawił się problem zatrudnienia kobiet i dzieci w różnych 
zakładach produkcyjnych. Konsekwencją tego stał się wzrost śmiertelności dzieci, 
znaczne obniżenie poziomu ich edukacji oraz wykolejenie społeczne dzieci i młodzieży. 

Na gruncie europejskim do wszechstronnej ochrony praw dziecka jako pierwsza 
przystąpiła Anglia. Najwcześniejszą próbą uregulowania prawa dziecka do opieki była 
ustawa R. Owena z 1819 r., uchwalona dopiero w 1908 r. pod nazwą Children Act.

Ustawa ta zabraniała między innymi zatrudniania małych dzieci w fabrykach, 
kopalniach i rolnictwie. Kodyfikowała całokształt opieki nad dzieckiem oraz zapew-
niała ochronę dziecka i macierzyństwa. Akt ten wprowadzał do prawa karnego pojęcie 
,,złego obchodzenia się”. Definiował je jako robienie krzywdy, zaniedbywanie, porzu-
canie, gdy dziecko lub małoletni doznawali cierpienia lub szkody na zdrowiu. Ustawa ta 
stała się podstawą opracowywania późniejszych aktów prawnych w dziedzinie ochrony 
praw dziecka27.

We Francji uregulowanie opieki nad dzieckiem i organizację systemu opiekuń-
czego rozpoczęto wraz z wprowadzeniem ustawy z 27 lipca 1904 r. „Sur le service 
des enfants assistes”. Zapewniała ona opiekę społeczną dzieci i młodzieży do 21. roku 
życia. Podobna ustawa o ochronie dzieciństwa została przyjęta w Belgii 15 maja 1912 
22  Ibidem, s. 43. 
23  Ibidem, s. 44. 
24  P. Jaros, Rzecznik Praw Dziecka – ustawodawstwo i praktyka, Oficyna Wydawnicza „Łośgraf”, Warszawa 2006, s. 19. 
25  M. Balcerek, Prawa dziecka…, op cit., s. 64. 
26  E. Kantowicz, Ochrona praw dziecka w kontekście działalności UNICEF, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1998, s. 17. 
27  M. Balcerek, Prawa dziecka…, op cit., s. 65-66. 
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roku i stała się małym kodeksem praw dziecka. 
W celu koordynacji w tym państwie działalności opiekuńczej powołano w roku 

1919 Narodową Organizację Opieki nad Dzieckiem28. 
Węgry wprowadziły państwowy system opieki nad dzieckiem opuszczonym, 

zaniedbanym i przestępczym na podstawie ustaw VIII i IX z 1901 roku. 
Po zwycięstwie w Rosji w roku 1917 Wielkiej Rewolucji Październikowej 

powstały państwa socjalistyczne, które nadały prawom dziecka istotną rangę. Celem 
polityki stało się zaspokajanie potrzeb i praw socjalnych wszystkich dzieci. Uznano 
podmiotowość dziecka i konieczność kierowania się jego dobrem. Państwo przejęło na 
siebie obowiązek zapewnienia ochrony i realizacji praw dziecka29.

W tym okresie w Europie powstały również liczne stowarzyszenia nie tylko 
o charakterze filantropijnym, ale także wyspecjalizowane organizacje edukacyjne. 
W 1865 r. założono we Francji Towarzystwo Opieki nad Nieletnimi. W Anglii w 1869 r. 
nastąpiło zjednoczenie lokalnych stowarzyszeń filantropijnych w krajowe Stowarzysze-
nie Dobroczynności, które promowało prawa dzieci wymagających opieki i przyczyniło 
się do ewolucji metod pracy opiekuńczej. 

Doniosłą rolę w międzynarodowej współpracy w dziedzinie opieki nad dziec-
kiem odegrały międzynarodowe konferencje i kongresy. 

W czerwcu 1883 r. odbył się w Paryżu Kongres Międzynarodowej Opieki nad 
Dziećmi Opuszczonymi i Bezdomnymi. 

Na Kongresie Kryminologów w Berlinie w 1890 r. utworzono Międzynarodo-
wy Związek Kryminologów i przyjęto rezolucję, ustanawiającą wiek 14 lat za granicę, 
poniżej której nie można stosować kar kryminalnych. 

W Chicago w 1900 roku utworzono pierwszy sąd dla nieletnich. 
Dla ochrony dzieci opuszczonych i w celu wymiany doświadczeń z organizacja-

mi tego typu w innych krajach otwarto w 1905 r. w Lille we Francji Międzynarodowe 
Biuro Opieki, które zajmowało się dziećmi opuszczonymi i zwolnionymi z więzień. 

W roku 1908 powstała organizacja o nazwie Międzynarodowe Kongresy Wy-
chowania Moralnego z siedzibą w Londynie, a później w Genewie. 

W 1911 r. odbył się w Paryżu Międzynarodowy Kongres w Sprawie Sądów dla 
Nieletnich, który przyjął uchwały określające prawa dzieci niedostosowanych społecznie. 

Początkowe trendy działalności na rzecz ochrony praw dziecka o charakterze 
filantropijnym stopniowo przekształciły się w działalność opiekuńczo-wychowawczą 
na skalę międzynarodową. Dzięki inicjatywie Szwajcarów E. Goettensheina i F. Zu-
erchera w lipcu 1913 r. odbył się w Brukseli I Międzynarodowy Kongres Opieki nad 
Dzieckiem30. Wybuch I wojny światowej spowodował, że dopiero 2 sierpnia 1922 r. 
28  Ibidem, s. 69.
29  Ibidem, s. 45-46.
30  T. Kantowicz, Ochrona praw dziecka…, op. cit., s. 20-21. 
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uczestnicy drugiego kongresu utworzyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Opieki nad 
Dzieckiem z siedzibą w Brukseli. Polska przystąpiła do niego w 1928 roku31.

Wcześniej w Norwegii w 1915 r. ustawowo zrównano prawa dzieci małżeń-
skich i pozamałżeńskich. 

Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy na temat minimalnego wie-
ku zatrudnienia w roku 1919 po raz pierwszy ustaliła wiek 14 lat jako dolną granicę 
zatrudnienia w przemyśle. W tym samym roku powstała w Anglii pierwsza w świecie 
organizacja chroniąca dzieci Save the Children32. 

W celu pomocy dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej 
i opiekuńczo-wychowawczej 6 stycznia 1920 r. powstał w Genewie Międzynarodowy 
Związek Pomocy Dzieciom UISE (Union Internationale de Secours aux Enfants)33. Po 
II wojnie światowej organizacja ta założyła w Paryżu Międzynarodowe Centrum Dziec-
ka, które prowadzi badania oraz wykłady w dziedzinie opieki nad dzieckiem.

Dzięki działalności UISE w 1923 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-
czonych przyjęło Genewską Deklarację Praw Dziecka. Określono w niej potrzeby, jakie 
muszą być zaspokajane przez społeczeństwo, aby dziecko mogło się prawidłowo rozwi-
jać. Do połączenia UISE i Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem 
z Brukseli doszło w 1945 roku34.

Tragiczna sytuacja dziecka w czasie II wojny światowej skłoniła UISE w 1948 
roku do uzupełnienia i ogłoszenia praw dziecka w formie Karty Praw Dziecka35.

Po wojnie rozwinęło się międzynarodowe prawo humanitarne, gdyż prioryte-
tem stały się prawa człowieka, w tym prawa dzieci jako osób o szczególnych potrze-
bach. Podstawą prawa humanitarnego są cztery konwencje genewskie z 1949 roku wraz 
z protokołami dodatkowymi z 1977 r., które weszły w życie 7 grudnia 1978 roku. Za-
wierały one przepisy chroniące rodziny, matki i dzieci podczas konfliktów zbrojnych36.

Z inicjatywy Polaka Ludwika Rajchmana 11 listopada 1946 r. Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych powołało międzynarodową organizację UNICEF 
(United Nations Children’s Fund; Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci), 
która pomaga dzieciom w poszanowaniu ich praw i stwarzaniu im właściwych warun-
ków rozwoju.

W tym samym roku rozpoczęła swoją działalność UNESCO, organizacja wspie-
rająca rozwój oświaty i szkolnictwa. Konferencja Ogólna UNESCO przyjęła w 1960 
roku Konwencję w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, którą Pol-

31  Dz. U. RP z 1929 r. Nr 49, poz. 403. 
32  P. Jaros, Rzecznik Praw Dziecka…, op. cit., s. 24. 
33  E. Kantowicz, Ochrona Praw Dziecka…, op. cit., s. 20-23. 
34  Ibidem, s. 23. 
35  Ibidem, s. 24. 
36  T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka…, op. cit., s. 11. 
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ska ratyfikowała 16 października 1964 r.37. 
W okresie powojennym ochrona praw dziecka była przedmiotem zainteresowa-

nia szczególnie Organizacji Narodów Zjednoczonych, której działalność w tym zakre-
sie zostanie opisana w kolejnym podrozdziale. 

1.2.  Prawa dziecka jako prawa człowieka w systemie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych i Rady Europy

Okrucieństwa, jakich dopuszczono się wobec ludzi, i tragedia dzieci w cza-
sie II wojny światowej spowodowały, iż w ramach międzynarodowej współpracy ONZ 
podjęła się opracowania systemu ochrony praw człowieka, w tym praw dziecka. 

Fundamentem jej prac były postanowienia Karty Narodów Zjednoczonych, 
która weszła w życie 24 października 1945 r. Karta zobowiązuje ONZ do poszanowania 
podstawowych praw i wolności człowieka, a także do zapewnienia równouprawnia kobiet 
i mężczyzn oraz państw niezależnie od ich wielkości38. Uniwersalnymi aktami ONZ chro-
niącymi prawa i wolności ludzi, które uwzględniały też prawa dzieci, była Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka i Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka.

Podstawowe prawa dziecka włączono do art. 25 ust. 2 Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka z 1948 roku, który stanowi, że macierzyństwo i dzieciństwo dają pra-
wo do specjalnej troski i pomocy.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. wszedł 
w życie w 1976 r., a Polska ratyfikowała go w 1977 roku39. Zakazywał on orzekać karę 
śmierci wobec osób poniżej 18 lat. Na podstawie art. 24 przyznaje każdemu dziecku 
prawo do nazwiska i obywatelstwa oraz do środków ochrony, należnych małoletniemu 
ze strony rodziny, społeczeństwa i państwa. 

Natomiast Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych 
i Kulturalnych został uchwalony w 1976 r., a ratyfikowany przez Polskę w 1977 roku40.

 Zgodnie z art. 10 dzieciom i młodzieży przysługuje ochrona i pomoc bez żad-
nej dyskryminacji, a w szczególności dzieci powinny być chronione przed wyzyskiem 
ekonomicznym i pracą szkodliwą dla ich zdrowia i moralności.  

W celu rozszerzenia zakresu ochrony dziecka zawartej w Deklaracji Genew-

37  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 października 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji w sprawie 
zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 
40, poz. 269). 

38  M. Balcerek, Prawa dziecka…, op. cit., s. 117. 
39  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 

1966  r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).
40  Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 

19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169). 
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skiej, 20 listopada 1959 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ proklamowało Deklarację Praw 
Dziecka. Zawiera ona dziesięć zasad, które wszystkim dzieciom, bez żadnego wyjątku 
i różnicy, zapewniają przede wszystkim:

• możliwość ochrony prawnej,
• prawo do nazwiska i obywatelstwa,
• możliwość korzystania z pomocy socjalnej, 
• szczególną opiekę nad dziećmi specjalnej troski, 
• miłość i zrozumienie jako podstawę rozwoju,
• bezpłatną i obowiązkową naukę na poziomie co najmniej podstawowym,
• pierwszeństwo dzieci w zakresie otrzymania ochrony i pomocy,
• ochronę przed zaniedbaniem, wyzyskiem i okrucieństwem, 
• wychowanie w duchu zrozumienia, braterstwa i tolerancji41. 
W 1978 roku Polska, jako kraj urzeczywistniający idee prekursora praw dzieci 

Janusza Korczaka, zainicjowała projekt Konwencji o Prawach Dziecka. Zgromadze-
nie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 1979 Międzynarodowym Rokiem 
Dziecka. Ta sama organizacja w dniu 20 listopada 1989 roku uchwaliła Konwencję 
o Prawach Dziecka, która weszła w życie 20 września 1990 roku. Polska ratyfikowała 
Konwencję 30 września 1991 r., po złożeniu zastrzeżeń do art. 7 i 38 oraz deklaracji 
interpretacyjnych do art. 12-16 i art. 24 ust. 2 lit. f. Przy ratyfikacji Konwencji Polska 
złożyła deklarację następującej treści: 

Rzeczpospolita Polska uważa, że wykonanie przez dziecko jego praw określo-
nych w Konwencji, w szczególności praw określonych w art. 12 do 16, dokonuje się 
z poszanowaniem władzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami 
dotyczącymi miejsca dziecka w rodzinie i poza rodziną42.

Konwencja składa się z trzech części. Część pierwsza zawiera preambułę 
i czterdzieści jeden artykułów, które zawierają definicję i zakres praw dziecka. W części 
drugiej znajdują się art. 42-45, dotyczące zasad wprowadzenia Konwencji i mechani-
zmów jej przestrzegania. Część trzecia w art. 46-54 określa zasady przystąpienia do 
Konwencji nowych państw oraz ich ewentualną rezygnację. 

Konwencja o Prawach Dziecka, na mocy art. 44, wprowadza dla państw-stron 
obowiązek składania sprawozdań z jej wykonywania. Na podstawie art. 43 powołano 
Komitet Praw Dziecka, który składa się z zespołu ekspertów i rozpatruje sprawozdania 
rządów. Konwencję o Prawach Dziecka ratyfikowały 193 państwa na świecie z wyjąt-
kiem Somalii i USA. 

Podstawowe zasady Konwencji to: kierowanie się dobrem dziecka, przestrzega-
nie zasady równości, poszanowanie prawa dziecka do życia i rozwoju, uwzględnienie 
41  P. Jaros, Rzecznik Praw Dziecka…, op. cit., s. 26. 
42  Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 

1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).
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praw i odpowiedzialności obojga rodziców, współudział dzieci w rozwiązywaniu spraw 
ich dotyczących oraz zasada pomocy państwa. Konwencja o Prawach Dziecka została 
ogłoszona w sześciu oficjalnych językach, z których najważniejszą rolę odgrywa an-
gielski43.

W następnych latach podejmowane są na świecie kolejne działania na rzecz 
dzieci. W 1990 r. odbył się w Nowym Jorku światowy szczyt w sprawie dzieci, na któ-
rym przyjęto plan działań do 2000 roku. Uczestniczyli w nim przedstawiciele rządów 
kilkudziesięciu państw, a Polskę reprezentował Tadeusz Mazowiecki. 

Państwa zobowiązały się do współpracy w celu zapewnienia przeżycia, ochrony 
i rozwoju dzieci. 

Rok 1994 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Rodziny. 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 25 maja 2000 r. przyjęło dwa protokoły do-

datkowe do Konwencji o Prawach Dziecka, które weszły w życie w 2002 roku. Protokół 
pierwszy dotyczy udziału dzieci w konfliktach zbrojnych. Podnosi on granicę wieku 
do lat 18, poniżej której dzieci nie mogą brać udziału w konfliktach zbrojnych ani być 
wcielane do armii. Natomiast drugi zakazuje handlu dziećmi, prostytucji dziecięcej oraz 
dziecięcej pornografii i powstał w wyniku zwołanego w 1996 roku Pierwszego Świato-
wego Kongresu na rzecz Przeciwdziałania Prostytucji i Pornografii Dziecięcej. 

Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 19 grudnia 2011 r. przyjęło III Protokół 
Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka. W sytuacji naruszenia praw dziecka 
umożliwia on Komitetowi Praw Dziecka rozpoznawanie indywidualnych skarg.

Konwencja o Prawach Dziecka przyczyniła się do powstania kolejnych mię-
dzynarodowych inicjatyw, które miały wpływ na kształtowanie się prawnej ochrony 
dzieci. W grudniu 2001 r. odbył się w Jokohamie II Światowy Kongres na rzecz Prze-
ciwdziałania Prostytucji i Pornografii Dziecięcej. 

Drugi Światowy Szczyt na rzecz Dzieci odbył się w maju 2002 r. w Nowym 
Jorku. Przygotowano na nim dokument „A World fit for Children” (Świat dostosowany 
do dzieci). Jego celem jest zapewnienie dzieciom zdrowych warunków życia, dostęp 
do dobrego kształcenia dla wszystkich, ochrona przed eksploatacją i przemocą wobec 
dzieci oraz walka z HIV i AIDS44.

Po zakończeniu II wojny światowej także europejskie państwa koalicji antyhi-
tlerowskiej zajęły się przygotowywaniem dokumentów chroniących prawa i wolności 
człowieka. Zjednoczenie Europy zapoczątkował kongres w Hadze w maju 1948 roku, 
gdzie przyjęto ,,Odezwę do Europejczyków” i przyjęto projekt Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka. Urzeczywistniono go w Radzie Europy, która powstała w Londynie 5 
maja 1949 roku. Polska została członkiem Rady Europy 26 listopada 1991 roku45. 
43  T. Astramowicz-Leyk, Międzynarodowe systemy…, op. cit., s. 27-32. 
44  P. Jaros, Rzecznik Praw Dziecka…, op. cit., s. 30-31. 
45  T. Astramowicz-Leyk, Międzynarodowe systemy…, op. cit., s. 39-41. 
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Niektóre prawa dziecka chroni też Europejska Konwencja o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności, którą Komitet Ministrów RE przyjął 4 listo-
pada 1950 r. w Rzymie, weszła ona w życie 3 września 1953 r., a ratyfikowana została 
przez Polskę w 1993 roku46. Konwencja ta jest podstawowym dokumentem Rady Eu-
ropy i pierwszym międzynarodowym traktatem w zakresie praw człowieka. Z okre-
ślonych w niej praw i wolności mogą korzystać wszystkie osoby, które pozostają pod 
jurysdykcją państw-stron Konwencji47. 

Kolejnym dokumentem Rady Europy, gwarantującym prawa dzieci, jest uchwa-
lona w 1961 r. Europejska Karta Społeczna, którą Polska ratyfikowała w 1997 roku48. 
Zajmuje się ona między innymi zagadnieniami ochrony dzieci i młodocianych przed 
pracą zbyt uciążliwą i zagrażającą rozwojowi, a w art. 7 określa minimalny wiek za-
trudnienia na 15 lat. 

W 1989 roku Komitet Spraw Prawnych Rady Europy opracował sprawozdanie 
na temat prawa dzieci, nazywane „Raportem Eckman”. Dokument ten przyczynił się do 
przyjęcia przez Zgromadzenie Parlamentarne Radu Europy 11 lutego 1990 roku Reko-
mendacji 1121. Znalazło się w niej między innymi zalecenie utworzenia w państwach 
członkowskich instytucji Rzecznika Praw Dziecka49.

 Przemiany, jakie zaszły w Europie, doprowadziły do przyjęcia 3 maja 1996 
roku Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Weszła ona w życie w dniu 1 lip-
ca 1999 roku, a Polska podpisała ją 25 października 2005 roku. 

W związku z wcześniejszymi inicjatywami Rada Europy przygotowała Euro-
pejską konwencję o wykonywaniu praw dzieci, którą przyjęto w Strasburgu 25 stycz-
nia 1996 roku. Polska ratyfikowała Konwencję 28 listopada 1997 r., a weszła w życie 
w stosunku do Polski 1 lipca 2000 r. 50. Konwencja dotyczy praw dziecka w postępowa-
niu sądowym, w sytuacji rozwodu rodziców lub ich separacji. W rozdziale II Konwencji 
ustanowiono też środki procesowe dla promowania wykonywania praw dzieci, w tym 
zapewnienie informowania i wysłuchania dziecka w toku postępowania.

Państwo, jako podmiot podejmowania zobowiązań międzynarodowych, obcią-
żone jest odpowiedzialnością za naruszenie praw człowieka [dziecka], dokonane nie 
tylko przez jego organy, ale także przez podmioty podległe jego jurysdykcji51.

46  Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listo-
pada 1950 r. zmieniona następnie Protokołami nr 3,5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, 
poz. 284).

47  T. Astramowicz-Leyk, Międzynarodowe systemy…, op. cit., s. 41-43. 
48  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej 

Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 68).
49  E. Jarosz, Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – perspektywa globalna i lokalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-

skiego, Katowice 2008, s. 239. 
50  Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r.  

(Dz. U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1128). 
51  C. Mik, Zbiorowe Prawa Człowieka – analiza krytyczna koncepcji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 1992, s. 35. 
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1.3. Wpływ integracji europejskiej na prawa dziecka  

Proces integracji europejskiej rozpoczął się po zakończeniu II wojny świato-
wej, a celem osłabionych państw Europy Zachodniej stała się odbudowa gospodarki 
oraz wartości demokratycznych i praw człowieka. Pomocne w tym stały się następujące 
inicjatywy: amerykański Plan Marshalla, Konwencja o Unii Celnej Państw Beneluksu, 
Traktat z Brukseli oraz Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej.

Integracja europejska rozpoczęła się w 1950 roku, kiedy Minister Spraw Zagra-
nicznych Francji Robert Schuman ogłosił tzw. Deklarację Schumana, którą skierował 
do Kanclerza Niemiec Konrada Adenauera. Przyjęło ją sześć państw zachodnioeuropej-
skich (Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, RFN i Włochy), które utworzyły Euro-
pejską Wspólnotę Węgla i Stali. Dnia 16 kwietnia 1951 r. w Paryżu został podpisany 
Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, który obowiązywał do 22 
lipca 2002 roku. 

Natomiast nie powiodło się utworzenie Europejskiej Wspólnoty Obronnej 
(EWO) i Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP). 

Dnia 25 marca w Paryżu zostały podpisane dwa traktaty integracyjne:
• Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (do powołania 

EWG); obecnie jest to Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE),
• Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej TEWEA 

(do powołania Euratom). 
W dniu 1 lipca 1987 r. wszedł w życie Jednolity Akt Europejski (JAE), który 

dzięki wpływowi ETS zawierał postanowienia dotyczące praw człowieka. Wprowadził 
on zmianę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Wspólnotę Europejską. 

Traktat o Unii Europejskiej był następnie zmieniany przez Traktat z Amster-
damu z 1997 r. oraz Traktat z Nicei z 2001 r., które weszły w życie dwa lata od ich 
przyjęcia. 

Konsekwencją rozszerzenia Unii o nowe państwa członkowskie jest aktualny 
Traktat z Lizbony, który został podpisany 13 grudnia 2007 r., a zaczął obowiązywać 
1 grudnia 2009 roku. Zmienia on Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską. Nadał on Unii osobowość prawną na podstawie art. 47 TUE52. 

Na mocy Traktatu Unia zapewnia poszanowanie godności osoby ludzkiej, wol-
ności, demokracji i równości, oraz zgodnie z art. 6 ust. 2 TUE, przystąpiła do EKPC53. 

Unia podejmuje szereg inicjatyw w celu ochrony praw dzieci oraz stworzenia 
im lepszych warunków rozwoju i życia w rodzinie. Wobec tego przystąpienie Polski do 
52  Art. 47 TUE, Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europej-

ską, Dz. Urz. C 306 z dnia 17.12.2007 r.
53  Art. 6 ust. 2, ibidem. 
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Unii Europejskiej znacznie wzmocniło poszczególny zakres ochrony wielu istotnych 
praw dziecka. Nastąpiło to na mocy traktatu akcesyjnego, podpisanego 16 kwietnia 
2004 r. w Atenach54.

Polskę jako członka Unii Europejskiej obowiązują także następujące zasady: 
pierwszeństwa stosowania oraz bezpośredniego obowiązywania i stosowania prawa 
pochodnego UE (tj. rozporządzeń, dyrektyw i decyzji prawotwórczych) nad prawem 
krajowym. 

Zasada pierwszeństwa sformułowana została na podstawie orzeczenia ETS 
w sprawie C-6/64 Costa v ENEL. Stanowi ona, iż w sytuacji kolizji organ państwa 
członkowskiego zobowiązany jest do zastosowania normy prawnej Unii Europejskiej.

Zasada bezpośredniego obowiązywania oznacza, że normy prawa UE od dnia 
wejścia w życie stają się automatycznie częścią porządku prawnego państw członkow-
skich.

Natomiast zgodnie z zasadą bezpośredniego stosowania, normy prawa UE są 
podstawą prawną dla działań organów państw członkowskich55. 

Zgodnie z akapitem trzecim art. 288 TfUE56 dyrektywy wiążą każde państwo 
członkowskie w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty. Wdrożenie prze-
pisów dyrektywy przez państwo członkowskie odbywa się w procesie implementacji. 
Przykładem dyrektywy jest Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. 

Jak stanowi art. 288 akapit drugi TfUE, rozporządzenie jest bezpośrednio sto-
sowane i wiąże w całości państwa członkowskie57. Jednym z ważniejszych jest Rozpo-
rządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uzna-
waniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących 
odpowiedzialności rodzicielskiej, tzw. Bruksela II bis58.

Decyzje mają bezpośredni skutek, gdyż przyznają swoim adresatom uprawnie-
nia i obowiązki. Przykładem takiej decyzji jest Decyzja Rady z dnia 29 maja 2000 roku 
w sprawie zwalczania dziecięcej pornografii w Internecie59.

Źródłem prawa unijnego są także akty nienazwane (sui generis). Należą do tzw. 
prawa miękkiego (soft law). Zalicza się do nich uchwały, rezolucje, deklaracje, wytycz-
ne, memorandum, programy, wyjaśnienia, komunikaty, obwieszczenia, sprawozdania, 
zawiadomienia i plany. W zasadzie nie mają one mocy wiążącej, jednak są uwzględnia-
ne ze względu na autorytet instytucji, która je wydaje, czyli Parlament Europejski bądź 
54  http://www.europejskiportal.eu 
55  M. Pyka B. Wojtyniak, Prawo ustrojowe Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 135 i 141.
56  Art. 288 Traktat z Lizbony…, op. cit. 
57  Ibidem. 
58  Dz. Urz. UE L/338/2003, s. 1-29. 
59  Dz. Urz. UE L/38/2000. 
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Komisję Europejską60. Jedną z ważniejszych rezolucji jest Rezolucja nr 2 Europejskich 
Ministrów Sprawiedliwości o sprawiedliwości przyjaznej dla dzieci z 26 października 
2007 r. MJU 28 (2007), Resol. 26. 

Ochronę wielu praw dzieci zapewnia też Karta Praw Podstawowych UE, przy-
jęta na szczycie w Nicei w grudniu 2000 r. Jednak Polska i Wielka Brytania zastrzegły 
ograniczenie stosowania karty w swoich krajach poprzez podpisanie Protokołu nr 30, 
który jest dołączony do Traktatu z Lizbony. Protokół ten nie wyłącza stosowania Karty 
w Polsce, jedynie określa, że prawa zawarte w KPP mogą być powoływane w zakresie 
przewidzianym w prawie polskim61.

Ustawodawstwo polskie jest systematycznie dostosowywane do wymogów pra-
wa międzynarodowego i prawa UE, a zmiany te zostaną ujęte w rozdziałach dotyczą-
cych polskiego systemu ochrony praw dziecka. 

60  M. Pyka, B. Wojtyniak, Prawo ustrojowe Unii Europejskiej…, op. cit., s. 113.
61  Ibidem, s. 207. 
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Rozdział 2. 
Przeciwdziałanie krzywdzeniu (wiktymizacji)  
dziecka w prawie międzynarodowym 

Rozwój cywilizacji i postęp techniczny we współczesnym świecie z jednej stro-
ny jest pozytywny dla rozwoju dziecka, z drugiej strony zagraża jego biologicznemu 
istnieniu, a także fizycznemu i psychicznemu zdrowiu. Istotnym zadaniem każdego 
państwa jest więc tworzenie i doskonalenie systemu bezpieczeństwa oraz podejmowa-
nie działań eliminujących bądź ograniczających występowanie zdarzeń o charakterze 
krzywdzącym62. Jak wspomniano we wstępie, krzywdzenie dziecka może polegać na ta-
kim zaniechaniu (także przez państwo), które negatywnie wpływa na zdrowie i rozwój 
dziecka. Natomiast według innej definicji Światowej Organizacji Zdrowia z 1999 r., 
krzywdzeniem dziecka są wszystkie formy fizycznego lub emocjonalnego złego trak-
towania, zaniedbywania, wykorzystywania seksualnego lub komercyjnego, doznane 
od osoby odpowiedzialnej za dziecko, której ono ufa lub która ma władzę nad nim, 
skutkujące faktyczną lub potencjalną krzywdą dziecka dla jego zdrowia, możliwości 
przetrwania, rozwoju lub godności. 

Zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka zapisy i normy prawne uwzględniają 
i zaspokajają potrzeby rozwojowe dziecka opisane we wstępie tej pracy. 

Dziecku ze względu na jego niedojrzałość powinno zapewnić się szczególną 
opiekę i ochronę prawną, zgodnie ze sformułowaniem z Deklaracji Praw Dziecka za-
wartym też w ustępie 9 preambuły Konwencji o Prawach Dziecka63. Do opieki nad 
dzieckiem, jako osobą niesamodzielną, zobowiązane jest państwo oraz rodzina. 

Przepisy Konwencji, które zostaną poniżej szczegółowo przeanalizowane, na-
dają rodzinie szczególną rangę w kształtowaniu prawidłowego rozwoju dziecka. Umoż-
liwiają rodzicom kierowanie dzieckiem, aby umiejętnie korzystało z przysługujących 
mu praw. Chronią dzieci przed przemocą psychiczną, fizyczną zarówno w rodzinie, jak 
i poza nią. Zapewniają pomoc w sytuacji, gdy dziecko jest zaniedbywane, krzywdzo-
ne, źle traktowane lub wykorzystywane w celach seksualnych. Na podstawie art. 27 
Konwencji o Prawach Dziecka państwo uznaje prawo dziecka do odpowiedniego po-
62  S. Guz, Dziecko a zagrożenia współczesnego świata…, op. cit., s. 9. 
63  Preambuła Konwencji o Prawach Dziecka…, op. cit. 
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ziomu życia, zgodnego z jego rozwojem fizycznym, psychicznym, duchowym, moral-
nym i społecznym. Państwo jest też zobowiązane do wsparcia rodziców w zapewnieniu 
dziecku warunków życia i rozwoju64. Dla potrzeb rozwojowych dzieci w/w Konwencja 
gwarantuje im prawo do nauki zgodnie ze zdolnościami, prawo do odpowiedniego po-
ziomu życia i do ochrony zdrowia65. Podstawową zasadą podczas stosowania każdego 
przepisu prawa mającego związek z sytuacją dziecka jest nakaz kierowania się dobrem 
dziecka. Zasada ochrony dobra dziecka wynika z art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka. 
Przepis ten stanowi, że publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, wła-
dze administracyjne, lub ciała ustawodawcze, muszą podejmować działania w celu jak 
najlepszego zabezpieczenie interesów dzieci.

Ponadto, że: Państwa-Strony powinny zapewnić dziecku opiekę i ochronę 
w stopniu niezbędnym dla jego dobra, uwzględniając obowiązki jego rodziców, opie-
kunów prawnych lub innych osób prawnie za nie odpowiedzialnych. Państwa są też 
zobowiązane, aby instytucje, służby oraz inne jednostki odpowiedzialne za opiekę lub 
ochronę dzieci przestrzegały norm ustanowionych przez kompetentne władze, szcze-
gólnie w dziedzinach bezpieczeństwa, zdrowia oraz do właściwego doboru kadr tych 
instytucji i odpowiedniego nadzoru66.

Tylko dziecko wychowywane w warunkach, które pozwalają mu na prawidłowy 
rozwój fizyczny, psychiczny i moralny, będzie w pełni przygotowane do życia w spo-
łeczeństwie. 

2.1.  Ochrona dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, 
demoralizacją, zaniedbywaniem oraz innym złym traktowaniem 

Najbardziej fundamentalnym prawem człowieka (dziecka) jest prawo do życia. 
Wiąże się ono z wolnością od ,,strachu” przed arbitralnym jej pozbawieniem i wolno-
ścią od ,,skrajnego niedostatku” na skutek niemożliwości zaspokojenia podstawowych 
ludzkich potrzeb67. 

Jednym z dokumentów określającym prawo dziecka do ochrony jego życia 
jest Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 
Ochronę życia zapewnia art. 2 oraz art. 1 Protokołu szóstego do EKPC, który znosi 
karę śmierci. Także art. 6 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka gwarantuje niezbywalne 
prawo do życia każdego dziecka68, co wraz z art. 37 obejmuje też zakaz kary śmierci. 
64  T. Smyczyński, (red.) Konwencja o Prawach Dziecka…, op. cit., s. 273. 
65  Ibidem, s. 64-65. 
66  Art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka…, op. cit. 
67  A. Redelbach, Prawa naturalne – prawa człowieka – wymiar sprawiedliwości. Polacy wobec Europejskiej Konwencji 

Praw człowieka, TNOiK, Toruń 2000, s. 177-179. 
68  Art. 6 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka, op. cit.
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Natomiast art. 6 ust. 2 w/w Konwencji stanowi, że Państwo zapewni jak najlepsze wa-
runki do życia i rozwoju dziecka69. 

Konwencja o Prawach Dziecka w art. 11 i 35 zobowiązuje państwa-strony do 
zwalczania nielegalnego transferu dzieci i ich nielegalnego wywozu za granicę oraz 
zakazuje uprowadzenia i handlu dziećmi. Nielegalny transfer dzieci zakazany jest także 
w innych wielostronnych umowach międzynarodowych, między innymi w Konwencji 
dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Została ona zawarta 
w Hadze dnia 25 października 1980 r., zwana jest konwencją haską z 1980 roku. i zo-
stała ratyfikowana przez Polskę w 2005 r.70 .

Celem art. 19 i 36 Konwencji o Prawach Dziecka jest ochrona dziecka przed 
różnymi formami złego traktowania, zaniedbania, przemocy fizycznej i psychicznej 
oraz wyzysku. Złe traktowanie dziecka odnosi się do wszelkich naruszeń interesów 
dziecka, a w szczególności następujących w pewnym okresie czasu (nie jednorazo-
wych) działań dotyczących osoby dziecka71. 

W związku z treścią art. 19 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka: ,,Państwa-
-Strony muszą podjąć wszelkie właściwe kroki w dziedzinie ustawodawczej, admini-
stracyjnej, społecznej oraz wychowawczej, dla ochrony dziecka przed różnymi formami 
przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania 
lub wykorzystywania także w celach seksualnych72. 

Sposób postępowania z dzieckiem, które stało się ofiarą złego traktowania, 
określono w art. 39 Konwencji o Prawach Dziecka. Stanowi on, że organy państwa 
będą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla umożliwienia rehabilitacji fizycznej 
i psychicznej oraz reintegracji społecznej poszkodowanego dziecka. Przebiegać będzie 
ona w środowisku, które sprzyja zdrowiu, zapewnieniu własnego szacunku i godności 
dziecka, przy współdziałaniu sfer: administracyjnej, społecznej i wychowawczej73.

Natomiast art. 37a Konwencji zakazuje tortur bądź okrutnego, nieludzkiego czy 
poniżającego traktowania lub karania. 

Również art. 3 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podsta-
wowych Wolności zakazuje tortur i nieludzkiego i poniżającego traktowania74.

Wiele międzynarodowych konwencji reguluje poszczególne formy złego trak-
towania dzieci, w tym Międzynarodowa konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur 
oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Zo-
stała przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 
69  Art. 2 ust. 2, ibidem.
70  Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzona w Hadze dnia 25 paździer-

nika 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528). 
71  T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka, op. cit., s. 381. 
72  Art. 19 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka, op. cit. 
73  T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka, op. cit., s. 382. 
74  Art. 3 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności…, op. cit. 
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1984 r., weszła w życie 26 czerwca 1987 roku, a Polska ratyfikowała ją 21 października 
1989 roku z mocą obowiązującą 25 sierpnia 1989 r.75. 

Istotnym uzupełnieniem EKPC jest Europejska konwencja o zapobieganiu tor-
turom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (EKZT). Została 
sporządzona w Strasburgu i weszła w życie 1 lutego 1989 r., a Polska ratyfikowała ją 
10 października 1989 r.76.

Prawo dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, czyli pracą nie-
bezpieczną, szkodliwą dla jego zdrowia lub rozwoju bądź kolidującą z edukacją dziec-
ka, gwarantuje art. 32 Konwencji o Prawach Dziecka. Mimo istnienia wielu powo-
łanych wcześniej międzynarodowych dokumentów, zapewniających ochronę dzieci 
i młodzieży w dziedzinie pracy, wyzysk ten jest nadal powszechny. 

Zapewnienia właściwej ochrony przed tym zjawiskiem podjęła się Międzynaro-
dowa Organizacja Pracy i uchwaliła w Genewie Konwencję Nr 182, dotyczącą zakazu 
i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, któ-
ra weszła w życie 19 listopada 2000 r., a Polska ratyfikowała ją w 2001 roku77.

Zakaz wykorzystywania seksualnego dzieci zawarty jest w art. 34 Konwencji 
o Prawach Dziecka. W celu przeciwdziałania temu nielegalnemu procederowi Komitet 
Ministrów Rady Europy przyjął 19 maja 2000 r. Zalecenie w sprawie przeciwdziała-
nia handlowi ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego nr R (2000) 11 oraz z dnia 
31 października 2001 roku Zalecenie w sprawie ochrony dzieci przed wykorzystywa-
niem seksualnym Rec. (2001)16. 

Na podstawie art. 33 w/w Konwencji państwa-strony są zobowiązane do za-
pewnienia dzieciom ochrony przed zażywaniem środków narkotycznych i substancji 
psychotropowych. 

Do nadania wiążącej mocy prawnej Konwencji o Prawach Dziecka Rada Euro-
py przyjęła w 1996 r. Europejską Konwencję o Wykonywaniu Praw Dzieci, która w art. 
12 wyznacza standardy działania państwa jako podmiotu ochrony dzieci przed krzyw-
dzeniem i naruszeniami ich praw78. 

Ponadto ochronę dzieci i młodzieży przed zaniedbaniem przemocą i wyzyskiem 
zapewnia też art. 17 ust. 1b Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. 

Natomiast art. 2 Konwencji o Prawach Dziecka stanowi, że wobec każdego 
dziecka Państwa będą respektowały i gwarantowały prawa zawarte w niniejszej kon-

75  Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania 
albo karania przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ dnia 19 grudnia 1984 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 63, poz. 378).

76  Europejska Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, spo-
rządzona w Strasburgu w dniu 26 listopada 1987 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 46, poz. 238). 

77  Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 182 MOP dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań 
na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1900 r. (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 125, poz. 1364). 

78  Art. 12 Europejskiej Konwencji o Wykonywaniu Praw Dzieci, op. cit. 
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wencji79. Na podstawie art. 4 w/w Konwencji to Państwa-Strony podejmą wszelkie wła-
ściwe działania ustawodawcze i administracyjne dla realizacji praw uznanych w tej 
konwencji80. 

W celu skuteczniejszego zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet oraz ochrony ofiar Parlament Europejski i Rada UE uruchomiły na 
lata 2007-2013 program Daphne III (OJL 173, 3.7 2007). Jest on kontynuacją Programu 
DAPHNE (decyzja nr 293/2000/WE, PE), który przyczynił się do podniesienia świa-
domości zagrożeń wśród społeczeństw wszystkich państw członkowskich Unii, a także 
wzmocnił współpracę pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz zwalczania prze-
mocy. Krajowym koordynatorem do wdrażania programu Daphne III jest Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, które powołało eksperta krajowego. Na swojej 
stronie internetowej umieściło również informacje na temat tego programu. 

W dniach 10-11 marca 2007 r. MSWiA zorganizowało też międzynarodowe se-
minarium ,,Razem przeciwko przemocy – walka z przemocą wobec dzieci, młodzieży 
i kobiet z polskiej i europejskiej perspektywy”. 

2.2. Poszanowanie prywatności i życia rodzinnego

Normy prawa międzynarodowego określają rodzinę jako podstawową komórkę 
społeczną, która podlega ochronie ze strony społeczeństwa i państwa. Dziecko dla pra-
widłowego rozwoju winno być wychowywane w środowisku rodzinnym, w atmosferze 
miłości i zrozumienia, zgodnie z ust. 6 preambuły Konwencji o Prawach Dziecka. 

Prawo dziecka do życia i rozwoju w rodzinie zawiera też art. 16 ust. 1 Kon-
wencji o Prawach Dziecka, który stwierdza, iż żadne dziecko nie może podlegać arbi-
tralnej lub bezpodstawnej ingerencji w jego życie, ani bezprawnym zamachom na jego 
godność81. Także art. 9 ust. 1 w/w Konwencji zabrania oddzielania dziecka od swoich 
rodziców wbrew ich woli, bez istotnej przyczyny związanej z ochroną dobra dziecka.

Ponadto Konwencja o Prawach Dziecka zapewnia prymat rodziców w sprawo-
waniu pieczy i wychowaniu dzieci. W myśl art. 5 w/w Konwencji, Państwo szanuje 
odpowiedzialność, prawo i obowiązek rodziców (…) lub innych osób prawnie odpowie-
dzialnych za dziecko, w udzielaniu mu wskazówek przy korzystaniu z praw wynikają-
cych z Konwencji w sposób odpowiadający rozwojowi jego zdolności82. 

W związku z treścią art. 18 to rodzice lub w niektórych sytuacjach opiekunowie 

79  Art. 2 Konwencji o Prawach Dziecka, op. cit. 
80  Art. 4, ibidem. 
81  Art. 16 ust. 1, ibidem. 
82  Art. 5, ibidem.
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prawni ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka83, a państwo 
jest zobowiązane zapewnić im odpowiednią pomoc w wykonywaniu tych obowiązków. 
Także zgodnie z art. 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka należy respekto-
wać prawo każdego do życia prywatnego i rodzinnego, jego mieszkania i koresponden-
cji84. Natomiast art. 8 ust. 2 EKPC zawiera zasadę autonomii rodziny, która gwarantuje, 
że poza wyjątkami określonymi w tym przepisie niedopuszczalna jest ingerencja wła-
dzy publicznej w korzystanie z przedmiotowego prawa85. 

2.3. Prawo dziecka do nauki i uzyskania wykształcenia

Państwo ma obowiązek szanować prawa rodziców do nauczania i wychowania 
dziecka zgodnie z ich własnymi przekonaniami. Ponieważ zgodnie z art. 2 Protokołu 
Dodatkowego do EKPC nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki. Natomiast Pań-
stwo wypełniając swoje funkcje w dziedzinie wychowania i nauczania, uznaje prawo 
rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie z ich przekonaniami religij-
nymi i filozoficznymi86.

Prawo dziecka do nauki na zasadzie równych szans gwarantuje art. 28 Kon-
wencji o Prawach Dziecka. Nakłada to na państwa, które ratyfikowały w/w Konwencję, 
obowiązki w zakresie zagwarantowania dzieciom dostępu do obowiązkowej i bezpłatnej 
nauki na poziomie podstawowym, zapewnienie powszechnego dostępu do szkolnictwa 
ponadpodstawowego oraz na zasadach zdolności dostępność do szkolnictwa wyższego. 
Państwa-strony mają też obowiązki w zakresie organizacji procesu nauczania poprzez 
zagwarantowanie, obok szkolnictwa publicznego, możliwości zakładania i prowadze-
nia instytucji oświatowych przez osoby fizyczne lub ciała zbiorowe (między innymi 
stowarzyszenia i zrzeszenia). 

Natomiast obowiązki państwa w zakresie kierunków kształcenia obejmują, 
zgodnie z art. 29 Konwencji o Prawach Dziecka, indywidualizację nauczania, rozwija-
nie w toku edukacji osobowości, talentów i zdolności umysłowych i fizycznych dziecka. 

Państwo ma też obowiązek opieki nad uczniem w czasie nauki i w związku 
z nauką87. Szkoła powinna być miejscem, gdzie dziecko ma możliwość swobodnego 
wypowiadania się i uczy się wyrażania opinii we właściwy sposób.

83  Art. 18, ibidem.
84  Art. 8 ust.1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, op. cit. 
85  Art. 8 ust. 2, ibidem.
86  Art. 2 Protokołu Dodatkowego do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, op. cit. 
87  T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka, op. cit., s. 284-285. 
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 2.4.  Prawo do wypowiedzi, w szczególności w sprawach  
dotyczących dziecka

Na podstawie art. 12 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka Państwa-Strony 
zapewnią dziecku prawo do swobodnego wyrażania swoich poglądów we wszystkich 
sprawach, które jego dotyczą, przyjmując je z należytą wagą, stosownie do wieku i doj-
rzałości dziecka88.

Zgodnie z ust. 2 art. 12 w/w Konwencji, dziecko będzie miało możliwość wypo-
wiedzenia się w każdym dotyczącym go postępowaniu sądowym i administracyjnym. 

W związku z treścią art. 13 Konwencji o Prawach Dziecka, prawo do swobod-
nej wypowiedzi oznacza też swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania in-
formacji. Podobnie jak w art. 10 ust. 2 EKPC, korzystanie z wolności wyrażania opinii 
podlega ograniczeniom w sytuacjach określonych w art. 13 ust. 2 Konwencji o Prawach 
Dziecka. Prawo do wolności wypowiedzi koreluje z pojęciem swobody myśli, rozumia-
nej jako swoboda gromadzenia wiedzy oraz poszukiwań intelektualnych, wynalazczych 
i artystycznych89. 

Zgodnie zaś z art. 17 w/w Konwencji, państwa-strony winny zapewnić dzie-
ciom dostęp do informacji, przekazywanych przez środki masowego przekazu, które 
są korzystne dla jego dobra, zdrowia fizycznego i psychicznego. Jednocześnie muszą 
chronić dziecko przed publikacjami szkodliwymi dla ich dobra90.

W razie naruszenia przez państwa-strony praw zagwarantowanych konwencja-
mi obywatel ma możliwość zaskarżania państwa na arenie międzynarodowej, między 
innymi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu lub Komitetu Praw 
Człowieka w Genewie. 

Ponadto w kwietniu 2012 r., który w naszym kraju obchodzono jako Rok Janu-
sza Korczaka, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował o podpisanie przez 
Polskę III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka91. Uprawnia on 
Komitet Praw Dziecka do rozpoznawania indywidualnych skarg w sprawie naruszeń 
zagwarantowanych Konwencją. 

88  Art.12 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka, op. cit. 
89  T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka, op. cit., s. 262. 
90  Ibidem, s. 234.
91  http://brpd.gov.pl/



33

Rozdział 3.  
Polski system ochrony dziecka  
przed zagrożeniami przestępczością 

Zagrożenie przestępczością należy do zagrożeń zewnętrznych, których źródłem 
jest człowiek lub inni ludzie92. Osobę, która została pokrzywdzona w wyniku jakie-
goś groźnego zdarzenia lub przestępstwa, nazywamy ofiarą. Problematyką ofiar prze-
stępstw zajmuje się wiktymologia kryminalna. W październiku 1999 roku Ministerstwo 
Sprawiedliwości we współpracy z instytucjami oraz organizacjami rządowymi i poza-
rządowymi przygotowało Kartę Praw Ofiary. Karta określa ofiarę jako osobę fizyczną, 
której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez 
przestępstwo, a także jej najbliżsi. Karta ta została opracowana na podstawie następu-
jących aktów prawnych:

• Art. 30 Konstytucji RP, który zostanie powołany w dalszej części rozdziału 
oraz art. 2 i 83 Konstytucji RP, gdyż Polska jest państwem prawa, 

• Deklarację ONZ o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar prze-
stępstw i nadużyć władzy z 1985 roku,

• Europejską Konwencję o kompensacji dla ofiar przestępstw popełnionych 
z użyciem przemocy z 1983 roku,

• Zalecenie Rady Europy Nr R/(85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie 
i procesie karnym,

• Zalecenie Rady Europy Nr R/(87)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji 
i pomocy dla ofiar przestępstw. 

W myśl Karty Praw Ofiary, ofiara ma prawo do uzyskania pomocy, do traktowa-
nia jej z godnością, szacunkiem i współczuciem, do poszanowania jej życia rodzinnego 
i prywatnego, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, mediacji i pojednania ze sprawcą 
oraz wolności od wtórnej wiktymizacji oraz do restytucji i kompensacji. 

92  M. Kuć, Wiktymologia…, op. cit., s. 11-12.
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3.1. Konstytucyjna ochrona prawa do życia 

Aktem prawnym o najwyższej mocy w Polsce, który zapewnia nienaruszalność 
fizyczną i psychiczną dziecka i każdej istoty ludzkiej, jest Konstytucja Rzeczypospoli-
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., która weszła w życie 17 października 1997 roku93. 
Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa constituere i z prawnego punktu widzenia ozna-
cza organizację i ustrój państwa. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP94, poza Kon-
stytucją do źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce należą: ratyfikowane 
umowy międzynarodowe, ustawy i rozporządzenia. Na mocy art. 91 ust. 1 Konstytucji 
RP95 ratyfikowane umowy międzynarodowe są włączone do polskiego systemu prawne-
go po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw96.

W związku z powyższym Konwencja o Prawach Dziecka, Europejska Konwen-
cja o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności oraz inne powołane wcześniej ratyfiko-
wane akty prawne oraz ustawy krajowe, regulujące stosunki rodzinne, tworzą system 
chroniący prawa dzieci. Ratyfikowane umowy międzynarodowe po ich ogłoszeniu są 
bezpośrednio stosowane i mają pierwszeństwo przed ustawą na podstawie art. 91 ust. 1, 
2 i 3 Konstytucji RP97. 

Jak wspomniano we wstępie, zagrożenie to w szczególności sytuacja niebez-
pieczna, w której występuje obawa o utratę życia, Prawo do życia chronione jest art. 
38 Konstytucji RP98. Przepis ten nakłada na organy państwowe obowiązek podjęcia 
działań zapobiegających zagrożeniom życia. Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu TK 
K 26/96, OTK 1997 r. Nr 2, poz. 19, uznał, iż prawna ochrona ludzkiego życia winna 
być zagwarantowana w każdej fazie rozwoju. Prawną ochronę życia ustanawia na tej 
podstawie wiele ustaw. Przykładem jest ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu 
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży99, 
w której życie chronione jest już w fazie prenatalnej. 

 Z prawem do życia związana jest godność i wolność człowieka, w tym dziecka. 
W ujęciu konstytucyjnym prawo do ochrony życia nie ma charakteru prawa podmioto-
wego, a jest wyrazem wolności jednostki. 

Zgodnie z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 1994 
roku (K14/03, OTK-A 2004 nr 1, poz. 1), prawna ochrona życia ma charakter wie-

93  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
94  Art. 87 ust. 1, ibidem.
95  Art. 91 ust. 1, ibidem.
96  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 459. 
97  Art. 91 ust. 1,2 Konstytucji RP…, op. cit. 
98  Art. 38 Konstytucji RP…, op. cit. 
99  Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności prze-

rywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.). 
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loaspektowy i nie można mówić o godności człowieka, gdy nie zostały zapewnione 
wystarczające podstawy do ochrony życia100. W związku z tym z art. 30 Konstytucji 
RP wynika, że godność człowieka jest przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna, a jej 
poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych101.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 kwietnia 2001 r., K 11/00, OTK 
2001 r. Nr 3, poz. 54, stwierdził, że zakaz naruszania godności człowieka ma charak-
ter bezwzględny i dotyczy wszystkich. Natomiast obowiązek poszanowania i ochrony 
godności ludzkiej nałożono na władze publiczne państwa. W związku z tym, że god-
ność jest źródłem poszanowania praw i wolności ludzkiej, władze publiczne powinny 
uwzględniać w swoich działaniach istnienie sfery autonomii, w której człowiek może 
się realizować. Jednocześnie działania te nie mogą doprowadzać do tworzenia sytuacji 
prawnych lub faktycznych odbierających im poczucie godności102.

Podstawy do żądania od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed 
przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją, daje art. 72 Konstytucji RP103.

Ustawodawca nakłada na władze publiczne obowiązek ochrony przed powyż-
szymi zagrożeniami i szkodliwymi sytuacjami, wszelkimi możliwymi środkami i me-
todami. Ochrona dzieci przed tymi niekorzystnymi zjawiskami powinna obejmować 
zabezpieczenie dzieci przed nimi oraz niedopuszczenie do sytuacji, w której dzieci sta-
łyby się ich ofiarami. W sytuacji ich wystąpienia należy minimalizować negatywne 
konsekwencje, jakie niosą one dla dziecka104. Ponadto z art. 72 ust. 3 Konstytucji RP 
wynika obowiązek wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka. 
Obowiązek ten spoczywa na organach władzy publicznej, jak i rodzicach, opiekunach 
prawnych, a także na krewnych i na innych osobach sprawujących pieczę nad dziec-
kiem105.

Prawo do ochrony dziecka przed przemocą, złym traktowaniem i zaniedbaniem 
służy także art. 40 Konstytucji RP, który zakazuje tortur, okrutnego traktowania i kar 
cielesnych. Zakaz ten skierowany jest do władz publicznych. Zobowiązuje je też do 
zapobiegania naruszeniu wolności od tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania i karania przez wszystkie inne podmioty na terenie naszego kraju. W szcze-
gólności poprzez odpowiednie regulacje ustawowe oraz przeciwdziałanie przemocy 
przez władze wykonawcze uraz podlegle im organy106 .

Na podstawie tego przepisu, a także powołanego wcześniej prawa międzyna-
rodowego i zobowiązań Polski, dodano do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 
100  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit., s. 213-214. 
101  Art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit. 
102  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej…, op. cit., s. 172-173. 
103  Art. 72 Konstytucji RP…, op. cit. 
104  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit., s. 368. 
105  Ibidem, s. 369. 
106  Ibidem, s. 221.
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96(1)107, zakazujący stosowania kar cielesnych wobec dziecka przez jego rodziców i in-
nych członków rodziny, prawnych opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców.

Państwo jest zobowiązane do ustawowej ochrony życia poprzez ustanawianie 
właściwych przepisów karnych, penalizujących pozbawienie albo naruszenie ludzkiego 
życia, a także podejmowanie odpowiednich środków zabezpieczających życie przed 
czynami kryminalnymi108.

3.2.  Prawnokarna ochrona dziecka przed poszczególnymi czynami 
godzącymi w jego prawidłowy rozwój

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 czerwca 1976 r. VI KZP 13/75 określił 
wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie prawnokarnej ochro-
ny rodziny. Stwierdził między innymi, iż prawo karne jest środkiem ostatecznym, ale 
niezbędnym do zabezpieczenia rodziny przed groźnymi czynami godzącymi w jej do-
bro zarówno ze strony członków rodziny, jak i ze strony innych osób (OSNKW 1976, 
z. 7-8, poz. 86)109. 

Ochronę dziecka przed złym traktowaniem zapewniają przepisy prawa karnego, 
w których pokrzywdzonym jest dziecko. Umieszczone są one przede wszystkim w roz-
dziale XXV Kodeksu karnego, obejmującym przestępstwa przeciwko wolności seksu-
alnej i obyczajowości, oraz w rozdziale XXVI k.k., dotyczącym przestępstw przeciwko 
rodzinie i opiece. 

Przepisy prawa karnego chronią następujące sfery życia małoletniego: osobę 
dziecka, jego życie, zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę nad nim oraz rozwój psychiczny, 
moralność i zapobieganie jego demoralizacji110. Przepisy karne odnoszą się do wszyst-
kich osób, które mogą być sprawcami określonego przestępstwa skierowanemu prze-
ciwko małoletniemu111. Zgodnie z art. 10 k.c., małoletnim jest osoba, która nie ukoń-
czyła 18. roku życia. 

Komenda Główna Policji w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji podejmuje szereg działań profilaktycznych, które mają na celu 
zapobieganie zagrożeniom społecznym, w których ofiarą jest dziecko. 

 

107  Art. 96(1) dodany ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie…, 
op. cit. 

108  A. Redelbach, Prawa naturalne...op. cit., s. 179. 
109  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa 1976, z. 7-8, poz. 86. 
110  T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka…, op. cit., s. 421. 
111  Ibidem, s. 418. 
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3.2.1.  Wykorzystywanie seksualne małoletniego (czyn lubieżny art. 200 § 1 i 2 k.k.) 

Przepis ten zapewnia ochronę dziecka przed demoralizacją seksualną. Przed-
miotem ochrony jest prawidłowy rozwój moralny i psychofizyczny dziecka przed na-
ruszeniem zbyt wczesną inicjacją seksualną (wyrok SN z 12 listopada 1997 r., V KKN 
306/97. Prok. i Pr. – dodatek 1998 r., nr 3, poz. 41)112.

Kolejnym dobrem chronionym jest wolność seksualna małoletniego. Ustawo-
dawca przyjął, iż małoletni poniżej wieku 15 lat nie są jeszcze dojrzali seksualnie i nie 
są zdolni do wyrażenia swojej woli w zakresie życia seksualnego (wyrok SN z 14 lipca 
1988 r., II KR 163/88, OSNKW 1988, nr 11-12, poz. 83)113.

Znamiona przestępstwa określonego w art. 200 § 1 k.k.114 wypełnia osoba, która 
obcuje płciowo z małoletnim w wieku poniżej 15 lat lub dopuszcza się wobec takiej 
osoby innej czynności seksualnej bądź doprowadza ją do poddania się takim czynno-
ściom albo do ich wykonania. 

Natomiast w art. 200 § 2 k.k.115 przewidziano czyn polegający na prezentowaniu 
małoletniemu w wieku poniżej lat 15 wykonania czynności seksualnej .

Przestępstwa te mają charakter materialny (skutkowy), gdyż ich dokonanie na-
stępuje w momencie zaistnienia jednego ze wskazanych w przepisie skutków. Należą 
do przestępstw powszechnych. Sprawca może je popełnić tylko z winy umyślnej i tylko 
z zamiarem bezpośrednim. Przestępstwa te ścigane są z oskarżenia publicznego. 

 Popełnienie tych czynów zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 2 do12 
lat. W razie skazania za te przestępstwa sąd może orzec środki karne w postaci zakazu 
zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub okre-
ślonych zawodów bądź działalności związanych z wychowywaniem, edukacją, lecze-
niem małoletnich bądź z opieką nad nimi. Sąd może także zobowiązać do powstrzyma-
nia się od przebywania w określonym środowisku lub miejscach, zakazu kontaktowania 
się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez 
zgody sądu116. 

 
3.2.2. Nadużycie seksualne w sieci (art. 200a k.k.)

 Wyzwaniem dla Unii Europejskiej jest walka z molestowaniem dzieci i pedo-
filską pornografią w Internecie. 

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE na lata 2009-2013 został powo-
112  T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2011, s. 453.
113  M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 956.
114  Art. 200 § 1 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
115  Art. 200 § 2 dodany przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks Postę-

powania Karnego i ustawy – Kodeks Karny wykonawczy (Dz. U. Nr 163, poz. 1363 ze zm.).
116  T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz…, op. cit., s. 455. 
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łany program Bezpieczny Internet (Safer Internet). Ma on na celu promowanie bez-
piecznego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych, w szczególności 
zwalczania treści sprzecznych z prawem oraz niechcianych przez użytkowników, a tak-
że zgłaszanie nielegalnych treści i szkodliwych zachowań zaobserwowanych w Inter-
necie, skupiających się przede wszystkim na materiałach związanych z seksualnym wy-
korzystywaniem i uwodzeniem dzieci. Budżet programu wynosi 55 mln euro. Jest on 
kontynuacją programu Safer Internet Plus (2005-2008) oraz Safer Internet Action Plan 
(1999-2004).

W dniu 1 lipca 2010 r. weszła w życie Konwencja Rady Europy z Lanzarote 
o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem 
w celach seksualnych, którą Polska podpisała 25 października 2010 roku. Konwencja 
ta, poza zwalczaniem zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci, w art. 23 nakazuje 
kryminalizację zachowań dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci. 

Polskie prawo dostosowało się do postanowień Konwencji Rady Europy z Lan-
zarote, wprowadzając art. 200a k.k. na mocy ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.117.

Dobrem chronionym tych czynów zabronionych jest obyczajność oraz prawi-
dłowy rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

Przestępstwo określone w § 1 art. 200a k.k. polega na nawiązywaniu kontaktu 
z małoletnim w wieku poniżej lat 15 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub 
sieci telekomunikacyjnej. Następnie za pomocą wprowadzenia go w błąd – wyzyskanie 
błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji, albo groźby bezprawnej, 
doprowadzenie do spotkania z nim w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 
197 § 3 pkt 2 k.k. (zgwałcenie), art. 200 k.k. (czyn lubieżny) lub w celu produkowania 
albo utrwalania treści pornograficznych. Zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 
trzech lat.

Natomiast przestępstwem uregulowanym w art. 200a § 2 k.k. jest używanie 
systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej do składania propozycji ob-
cowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału 
w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych małoletniemu poniżej 15. roku 
życia. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności do dwóch lat. Przestępstwa te mają charakter powszechny oraz formal-
ny, mogą być popełnione tylko z winy umyślnej. Ścigane są z oskarżenia publicznego 
(z urzędu). 

Niestety coraz popularniejszy wśród polskich nastolatek staje się seksting, czyli 
przesyłanie roznegliżowanych zdjęć drogą elektroniczną. Z artykułu Agaty Grabau za-
mieszczonym w „Przeglądzie” nr 10 z 2012 r. wynika, że najmłodsze dzieci zamiesz-
117  Art. 200a dodany przez ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postę-

powania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz wiele innych ustaw 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589). 
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czające swoje nagie zdjęcia w Internecie miały tylko 8-9 lat. Kamila Raczyńska z Gru-
py Edukatorów Seksualnych ,,Ponton” po raz pierwszy zetknęła się z tym zjawiskiem 
przed rokiem na portalu, na którym roznegliżowane zdjęcia umieszczały dziewczyny 
w wieku 15 lat.

Seksting może mieć tragiczne konsekwencje, gdyż część dzieci popełnia samo-
bójstwa po tym, jak ich nagie zdjęcia trafiają w niepowołane ręce. 

Z badań przeprowadzonych przez Ponton wynika, że 44,5% młodzieży nie roz-
mawia z rodzicami na tematy intymne. Profesor Z. Izdebski, podobnie jak 88% społe-
czeństwa, według badań ,,Seksualność Polaków 2011”, uważa, że w szkołach powinny 
być prowadzone zajęcia z zakresu edukacji seksualnej, aby młodzież rozpoznała nie-
bezpieczeństwo i uniknęła go118.

3.2.3. Propagowanie pedofilii (art. 200b k.k.)

Przepis ten został również wprowadzony do Kodeksu karnego w wyniku nowe-
lizacji z 5 listopada 2009 roku119.

Przedmiotem ochrony jest obyczajność ze względu na społeczno-prawną niedo-
puszczalność zachowań pedofilskich wobec dzieci. Obyczajność to w świetle orzecz-
nictwa SN podstawowe reguły współżycia społecznego i zasady moralne w zakresie 
przeżyć, kontaktów i związków seksualnych (uchwała SN z 13 kwietnia 1997 r., VII 
KZP 30/76, OSNKW 1977, nr 6, poz. 58)120. 

Pedofilia jest patologicznym zaburzeniem fizjologiczno-psychicznym osoby, 
która ma skłonności do zaspokajania potrzeb erotycznych z udziałem dzieci. 

Strona przedmiotowa tego przestępstwa polega na publicznym propagowaniu 
lub pochwalaniu zachowań o charakterze pedofilskim. Przestępstwo to ma charakter 
powszechny i formalny. Może zostać popełnione umyślnie w formie zamiaru bezpo-
średniego. Zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia bądź pozbawienia wolności do 
dwóch lat. Ścigane jest z urzędu.

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji w Warszawie, przekazanych 
przez Inspektor Grażynę Puchalską z Wydziału Prasowego, liczba ofiar przestępstw 
seksualnych wobec dzieci wzrosła, być może wskutek częstszego ujawniania tego pro-
cederu. W roku 2011 wynosiła 8,1 tys., a w 2010 roku 6,8 tys. Wśród przestępstw sek-
sualnych na pierwszym miejscu jest pedofilia121.

118  A. Grabau, Seksting – nastoletnia pornografia, „Przegląd” 2012, nr 5. 
119  Art. 200b dodany przez ustawę z dnia 5 listopada 2009 o zmianie ustawy – Kodeks karny…, op. cit.
120  A. Grześkowiak (red.), Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 339. 
121  Dane Komendy Głównej Policji zawarte w artykule: Coraz więcej dzieci pada ofiarą pedofilii, dostępne 

http://wiadomości.wp.pl. 
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3.2.4. Pornografia (art. 202 k.k.)

Dobrem chronionym tym przepisem jest wolność seksualna i obyczajność. 
W doktrynie prawa karnego i orzecznictwie za przedmiot o charakterze pornograficz-
nym uważa się takie wytwory (druk, fotografia lub film), które przedstawiają przeja-
wy życia seksualnego człowieka w sposób ograniczony do czynności fizjologicznych 
i mają na celu wywołanie u odbiorcy podniecenia seksualnego. Treści pornograficzne 
od dzieł sztuki różnią się tym, że mają wulgarną i prymitywną formę oraz nie spełniają 
elementarnych kryteriów estetycznych122.

Typ podstawowy przestępstwa został określony w art. 202 § 1 k.k., który pe-
nalizuje publiczne prezentowanie treści pornograficznych w sposób, który narzuca ich 
odbiór osobie, która sobie tego nie życzy. Może zostać popełnione wyłącznie z winy 
umyślnej z zamiarem bezpośrednim, jak również ewentualnym. Jest to występek ściga-
ny z urzędu, zagrożony grzywną albo karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do 
roku. 

Dodatkową ochronę dzieci przed zjawiskiem pornografii i jej destrukcyjnym 
wpływem na rozwój psychofizyczny przewidziano w art. 202 § 2,3,4 i 4a k.k.

Na podstawie art. 202 § 2 k.k. sankcjonowane jest prezentowanie małoletniemu 
w wieku do lat 15 treści pornograficznych lub udostępnianie mu przedmiotów mających 
taki charakter albo rozpowszechnianie treści pornograficznych, by umożliwić takiemu 
dziecku zapoznanie się z nimi. Przestępstwo to karane jest grzywną, karą ograniczenia 
albo pozbawienia wolności do dwóch lat. 

Treść art. 202 § 3 k.k. zmieniono ustawą nowelizującą Kodeks karny z dnia 27 
lipca 2005 r. poprzez wprowadzenie zakazu posiadania i przechowywania tzw. por-
nografii twardej123. Podstawą do tego była decyzja ramowa Rady nr 2004/68/WSiSW 
z 22 grudnia 2003 r., dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania małoletnich 
i produkowania pornografii dziecięcej124. Zgodnie z art. 202 § 3 k.k. przestępstwem jest 
produkowanie, utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie, posiadanie w celu rozpo-
wszechniania oraz rozpowszechnianie lub publiczna prezentacja treści pornograficz-
nych z udziałem małoletniego bądź zwierząt albo z użyciem przemocy. Sprawca tego 
przestępstwa podlega każe pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 

Natomiast zgodnie z art. 202 § 4 k.k., odpowiedzialność karną ponosi osoba, 
która utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego w wieku poniżej 15 lat, za 
co podlega ona karze pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. wprowadziła też art. 202 § 4a k.k., który zakazuje 
sprowadzania, przechowywania lub posiadania treści pornograficznych z udziałem ma-
122  A. Grześkowiak (red.), Prawo karne…, op. cit., s. 339.
123  Art. 202 § 3 w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustaw – Kodeks karny…, op. cit. 
124  Dz. Urz. UE L 013/2004. 



Polski system ochrony dziecka przed zagrożeniami przestępczością

41

łoletniego poniżej 15. roku życia125. Celem tego przepisu jest objęcie całkowitą ochroną 
przed pornografią dzieci poniżej 15. roku życia. Występek ten zagrożony jest karą po-
zbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

W związku z powołanymi wcześniej międzynarodowymi zobowiązaniami Pol-
ski w zakresie zwalczania pornografii z udziałem dzieci, na mocy ustawy z dnia 24 
października 2008 r. wprowadzono do Kodeksu karnego art. 202 § 4b. Kryminalizuje 
on produkcję, rozpowszechnianie, prezentowanie, przechowywanie lub posiadanie tzw. 
pornografii wirtualnej, czyli zawierającej treści pornograficzne przedstawiające wy-
tworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynnościach 
seksualnych126. Ten czyn niedozwolony zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia albo 
pozbawienia wolności do dwóch lat. 

Przykładem takich niedozwolonych produkcji są pornograficzne filmy animo-
wane z udziałem dzieci oraz gry elektroniczne o charakterze pornograficznym zwa-
ne hentai, zawierające wygenerowane komputerowo wizerunki dzieci. Ten czyn nie-
dozwolony zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do 
dwóch lat. 

Dodatkowo za wszystkie przestępstwa, które obejmuje art. 202 k.k., sąd może 
orzec przepadek przedmiotów, które służyły do popełnienia przestępstw rozpowszech-
niania pornografii. 

Przestępstwa zawarte w art. 202 § 2,3,4,4a i 4b k.k. mają charakter powszech-
ny. Czyny w zakresie produkowania, utrwalania, sprowadzania, przechowywania lub 
posiadania w celu rozpowszechniania mogą być popełnione tylko w zamiarze bezpo-
średnim. Natomiast pozostałe przestępstwa objęte tym przepisem mogą być popełnione 
zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym127.

 W wyniku nowelizacji Kodeksu karnego ustawą z dnia 20 maja 2010 r. dodano 
art. 115 § 22 k.k., który zawiera definicję handlu ludźmi128. W związku z tym może za-
chodzić kumulatywny zbieg przepisów ustawy pomiędzy czynami z art. 202 § 3 i 4 k.k. 
oraz art. 189a k.k. (handel ludźmi)129, a także art. 200a k.k. z art. 189a k.k.130. 

125  Art. 202 § 4a dodany przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny…, op. cit. 
126  Art. 202 § 4b dodany przez ustawę z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1344). 
127  A. Grześkowiak (red.), Prawo karne…, op. cit., s. 140.
128  Art. 115 § 22 dodany przez ustawę z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – 

Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego. 
129  Art. 189a, ibidem.
130  M. Filar (red.), Kodeks karny..., op. cit., s. 961 i 970. 
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3.2.5. Handel ludźmi (art. 189a k.k.)

Przepis ten został przeniesiony do rozdziału XXIII przestępstwa przeciwko 
wolności, po uchyleniu art. 253 § 1 k.k. z rozdziału XXXII dotyczącego przestępstw 
przeciwko porządkowi publicznego, w wyniku nowelizacji Kodeksu karnego, dokona-
nej ustawą z dnia 20 maja 2010 roku131.

Powyższa ustawa wprowadziła też w art. 115 § 22 k.k. legalną wykładnię han-
dlu ludźmi. Dokonanie tych zmian wynikało z realizacji przez Polskę następujących 
międzynarodowych zobowiązań: 

• Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, 
w szczególności kobietami i dziećmi (zwanego też protokołem z Palermo), 
uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko między-
narodowej przestępczości zorganizowanej z dnia 15 listopada 2000 roku132,

• Decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej 2002/629//WSiSW z 19 lipca 
2002 roku w sprawie zwalczania handlu ludźmi (Dz.U. WE 2002 L 203/1),

• Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, 
sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 roku133.

W związku z treścią art. 115 § 22 k.k., handel ludźmi to werbowanie, transport, 
dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby w sposób okre-
ślony w tym przepisie i w celu wykorzystania między innymi w prostytucji, pornografii 
i w innych przypadkach poniżających godność ludzką. 

Jeśli sprawca dopuszcza się tego procederu wobec małoletniego, uznawane jest 
to za handel ludźmi pomimo nieużycia wobec dziecka metod i środków wskazanych 
w pkt 1-6 tego przepisu134. Zbrodnia z art. 189a § 1 k.k. zagrożona jest karą pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy niż trzy lata. Sąd może też orzec środek karny w postaci 
pozbawienia praw publicznych. 

Polska jest zobowiązana do ścigania i karania handlu ludźmi na mocy umów 
międzynarodowych, a zwłaszcza Konwencji z Lake Success w sprawie zwalczania han-
dlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, podpisanej 21 marca 1950 roku135.

Przedmiotem ochrony przestępstwa z art. 189a k.k. jest wolność i godność ludz-
131  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny…, op. cit. 
132  Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupeł-

niający Konwencje Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 18, poz. 158 
i 160). 

133  Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 
2005 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 20, poz. 107). 

134  T. Bojarski (red.), Kodeks karny…, op. cit., s. 240-241. 
135  Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, ratyfikowana na podstawie ustawy z dnia 

29 lutego 1952 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 41, poz. 278).
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ka. Jest to przestępstwo o charakterze powszechnym i umyślnym. Może być popełnione 
jedynie w zamiarze bezpośrednim w postaci tzw. zamiaru kierunkowego (dolus directus 
coloratus). Ze względu na dużą społeczną szkodliwość czynu karalne jest także przy-
gotowanie do handlu ludźmi na podstawie art. 189a § 2. k.k., które jest zagrożone karą 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Przestępstwa te ścigane są z oskarżenia 
publicznego136.

Według międzynarodowych raportów, region Europy Wschodniej i Południo-
wo-Wschodniej to jeden z najbardziej wiodących rynków handlu dziećmi na świecie. 
Natomiast teren Polski jest uznawany za jeden z głównych szlaków przerzutu ofiar han-
dlu. Dzieci są sprzedawane do uprawiania prostytucji, żebractwa, nielegalnej adopcji 
oraz udziału w popełnianiu przestępstw. 

Z raportu MSWiA z 2011 r. o stanie bezpieczeństwa w Polsce w roku 2010 
wynika, że w celu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi systematycznie funk-
cjonuje Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi. Została powołana grupa 
robocza Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Uczestniczą w niej 
przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głów-
nej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Urzędu ds. Cudzoziemców, Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Głównego Inspektora Pracy, Rzecznika 
Praw Dziecka, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz fundacji: La Strada, Dzieci 
Niczyje, ITAKA oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej. 

Wdrożony jest też „Program wsparcia i ochrony małoletniej ofiary handlu ludź-
mi (cudzoziemca)”. Powołując się na informacje Komendy Głównej Policji, Komendy 
Głównej Straży Granicznej, Prokuratury Generalnej, Departamentu Polityki Migracyj-
nej MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości, w/w raport podaje, że w roku 2010 odno-
towano 32 małoletnie ofiary handlu ludźmi w celach prostytucji. 

W celu rozpropagowania w środowisku oświatowym wiedzy na temat proce-
deru handlu ludźmi, a w szczególności dziećmi, odbyła się w Warszawie konferencja 
,,Handel dziećmi w Polsce – ochrona i wsparcie małoletnich ofiar”. 

Konferencja została zorganizowana w dniu 8 kwietnia 2011 r. przez Biuro 
Rzecznika Praw Dziecka, Departament Polityki Migracyjnej MSWiA, Kuratorium 
Oświaty w Warszawie i Urząd Dzielnicowy Wesoła m.st. Warszawa. 

136  A. Grześkowiak, Prawo karne…, op. cit., s. 323. 
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3.2.6. Znęcanie się psychiczne i fizyczne (art. 207 k.k.)

Do przepisów chroniących życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka należy art. 
207 k.k. Przedmiotem ochrony jest rodzina i jej prawidłowe funkcjonowanie.

Typ podstawowy przestępstwa jest określony w art. 207 § 1 k.k. i polega na znę-
caniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub pozostającą w stałym lub 
przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim137. Przestępstwo to 
zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 Znęcaniem w rozumieniu art. 207 § 1 k.k. jest takie umyślne zachowanie się 
sprawcy, które polega na intensywnym i dotkliwym naruszeniu nietykalności fizycznej 
lub zadawania cierpień moralnych osobie poszkodowanej w celu jej udręczenia, po-
niżenia lub dokuczenia albo wyrządzenia jej innej przykrości, niezależnie od innych 
pobudek (orzeczenie SN z 6 sierpnia 1996 r. WR 102/96, Orz. Prok. i Pr. 1997 r., nr 2, 
poz. 8)138. Znęcanie może mieć formę działania, jak i zaniechania, które polegają na 
zadawaniu bólu fizycznego lub dotkliwych cierpień psychicznych, powtarzających się 
lub jednorazowych o dużej intensywności.

Przestępstwo znęcania się poprzez zaniechanie może zostać popełnione wyłącz-
nie przez sprawcę, na którym ciąży obowiązek podejmowania w stosunku do ofiary 
określonych czynności (wyrok SN z 19 października 1961 r., V K 486/61, OSN 1962, 
nr III, poz. 42)139. 

Znęcanie się jest zachowaniem w zasadzie złożonym z jednego lub kilku po-
wtarzających się czynów, które naruszają różne dobra. Kilkakrotne znęcanie się nie sta-
nowi więc czynu ciągłego z art. 12 k.k. ani ciągu przestępstw w myśl art. 91 § 1 k.k.140. 
Znamię znęcania się przewiduje przewagę sprawcy nad ofiarą, której pokrzywdzony nie 
jest w stanie się przeciwstawić w wystarczającym stopniu (teza wyroku SN z 11 lutego 
2003 r., IV KKN 312/99, KZS 2003, nr 9, poz. 12)141.

Stosunek zależności zachodzi wówczas, gdy pokrzywdzony nie może przeciw-
stawić się sprawcy i znosi je z obawy przed pogorszeniem swojej sytuacji (uchwała SN 
z 9 czerwca 1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, nr 7-8, poz. 86)142.

Typ kwalifikowany ujęty w art. 207 § 2 k.k. polega na znęcaniu się ze szcze-
gólnym okrucieństwem. Występek ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 
roku do 10 lat. Drugi typ kwalifikowany z art. 207 § 3 k.k. zachodzi, gdy następstwem 
znęcania jest targnięcie się ofiary na swoje życie. Grozi za niego kara pozbawienia wol-
ności od 2 do 12 lat. 
137  Ibidem, s. 345.
138  T. Bojarski (red.), Kodeks karny…, op. cit., s. 475. 
139  M. Filar (red.), Kodeks karny…, op. cit., teza 7, s. 984. 
140  M. Filar (red.), Kodeks karny…, op. cit., s. 984.
141  T. Bojarski (red.), Kodeks karny…, op. cit., s. 475. 
142  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa 1976 r., op. cit. 
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Znęcanie się wobec małoletnich dzieci polega na zadawaniu im dolegliwości fi-
zycznych bądź psychicznych, wykraczających poza granice kontratypu karcenia nielet-
nich143. Stopniowo w Polsce zaczyna się kwestionować skuteczność karcenia i przyjmu-
je się zagraniczne wzorce całkowitego wyeliminowania karcenia144. W tym celu, a także 
w związku z postanowieniami Karty Społecznej i Zrewidowanej Karty Społecznej, 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wydało Rekomendację 1666(2004)1 doty-
czącą ogólnoeuropejskiego zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci w Europie. 

W dniu 5 czerwca 2007 r. odbyły się konsultacje z Zespołem EHPR z Biura Eu-
ropejskiego WHO, dotyczące realizacji Europejskiego Planu Działań na rzecz Środowi-
ska i Zdrowia Dzieci (CEHAPE) w Polsce. Zorganizowane zostały przez Ministerstwo 
Zdrowia oraz Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Jed-
ną z wytycznych z tego spotkania była konieczność utworzenia Centralnego Rejestru 
Urazów Dzieci. Podobny system działa z powodzeniem w Anglii i USA. Jednak prace 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej nad wprowadzeniem tego systemu w Pol-
sce pozostały w sferze projektu. 

Natomiast w roku 2008 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało ra-
port ,,Krzywdzenie dzieci w Polsce”. W tym celu zleciło TNS OBOP przeprowadzenie 
w czerwcu i w lipcu 2008 r. ogólnopolskich badań dotyczących skali zjawiska krzyw-
dzenia dzieci w Polsce oraz działania rządu RP na rzecz przeciwdziałania przemocy 
wobec dzieci145.

Przestępstwa określone w art. 207 k.k. mają charakter powszechny. Czyny 
zabronione z art. 207 § 1, 2 k.k. są przestępstwami formalnymi i mogą być dokona-
ne z winy umyślnej, z zamiarem bezpośrednim i ewentualnym. Przestępstwo opisane 
w art. 207 § 3 k.k. jest przestępstwem skutkowym i umyślno-nieumyślnym. Do jego 
popełnienia niezbędny jest bowiem skutek w postaci targnięcia się pokrzywdzonego 
na swoje życie, a sprawca przewidywał to lub mógł przewidzieć w myśl art. 9 § 3 k.k. 
Wszystkie występki objęte art. 207 k.k. są przestępstwami publicznoskargowymi146.

3.2.7.  Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego (art. 211 k.k.) oraz  
organizowanie adopcji wbrew przepisom ustawy (art. 211a k.k.)

Norma art. 211 k.k. zapewnia prawidłowe warunki do opieki, nadzoru i ochro-
ny przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem małoletniego w wieku do lat 15 wbrew 
woli osoby powołanej do faktycznej opieki lub nadzoru. Dla zaistnienia tego przestęp-

143  M. Filar (red.), Kodeks karny…, op. cit., s. 986.
144  T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka, op. cit., s. 380.
145  Raport z badania TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, dostępny 

http://www.mpips.gov.pl 
146  A. Grześkowiak, Prawo karne…, op. cit., s. 345-346.
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stwa nie ma znaczenia zgoda podopiecznego na zatrzymanie bądź uprowadzenie. Do-
brem chronionym jest instytucja opieki i nadzoru nad małoletnim (postanowienie SN 
z 18 grudnia 1992 r., I KZP 40/92, Wokanda 1993 r., nr 2, str. 8)147.

Uprowadzenie (kidnaping) jest to zabranie małoletniego z miejsca jego pobytu 
w inne miejsce, wbrew woli osób uprawnionych, co uniemożliwia im wykonywanie 
w stosunku do niego sprawowania opieki albo nadzoru. Zatrzymanie jest to pozosta-
wienie dziecka i odmowa wydania go prawnym opiekunom przez osobę, która czasowo 
legalnie sprawowała nad nim opiekę lub nadzór. Uprowadzenie polega na działaniu, 
natomiast zatrzymanie na działaniu bądź zaniechaniu148. 

Obowiązek opieki wiąże się z władzą rodzicielską (art. 95 k.r.o.) lub z przyspo-
sobieniem (art. 114 k.r.o.). Może wynikać z orzeczenia sądu lub innego organu, w tym 
postanowienia o ustanowieniu opieki na podstawie art. 114 k.r.o.149. Ponadto z umowy, 
na mocy której dana osoba (np. pielęgniarka lub opiekunka) podejmuje się opieki nad 
małoletnim do lat 15 albo osobą nieporadną. 

Natomiast nadzór sprawuje się na podstawie przepisu prawa, orzeczenia sądu 
albo umowy przez między innymi wychowawców w internacie, lekarzy i personel po-
mocniczy w zamkniętym zakładzie leczniczym.

Przedmiotem wykonawczym i podmiotem biernym czynu z art. 211 k.k. jest 
małoletni poniżej 15. roku życia albo osoba nieporadna ze względu na jej stan psychicz-
ny lub fizyczny. Jest to przestępstwo powszechne i materialne. Może być popełnione 
jedynie z winy umyślnej zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. Wy-
stępek ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności do 3 lat, ścigany jest z oskarżenia 
publicznego150.

Przepis art. 211a k.k. zabraniający nielegalnej adopcji został dodany do Kodeksu 
karnego ustawą z 20 maja 2010 roku151. Poprzednio odpowiedzialność karną za ten czyn 
zawierał art. 253 § 2 k.k., który znajdował się w rozdziale przestępstw przeciwko po-
rządkowi publicznemu. Znowelizowany przepis zabrania organizowania adopcji dzieci 
wbrew przepisom ustawy w celu osiągnięcia przez sprawcę korzyści majątkowej. Legalne 
procedury przysposobienia dziecka ustanowione są w art. 114-127 Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego. Przedmiotem ochrony jest dobro dziecka oraz instytucja przysposobienia, 
której istota wyklucza element komercyjny. Przestępstwo to ma charakter powszechny 
oraz kierunkowy, w związku z celem sprawcy na osiągnięcie korzyści majątkowej. Może 
być popełnione wyłącznie umyślnie i tylko z zamiarem bezpośrednim. Za popełnienie 
tego czynu zabronionego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 
147  M. Filar, Kodeks karny…, op. cit., s. 1006. 
148  Ibidem, s. 1007.
149  Art. 95 i 114 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r., poz. 

788). 
150  A. Grześkowiak, Prawo karne…, op. cit., s. 349.
151  Art.211a dodany przez ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny…, op. cit. 
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Dokonanie zamachu na wolność dziecka jest jednocześnie działaniem skiero-
wanym przeciwko jego rodzicom i prawnym opiekunom i sprawowanej przez nich wła-
dzy152.

Zawarcie 14 czerwca 1985 r. w Schengen (Luksemburg) układu o stopniowym 
znoszeniu kontroli na wspólnych granicach państw członkowskich ułatwia przekrocze-
nie granic przestępcom, ale też umożliwia ściganie sprawców. 

Strefa Schengen obejmuje terytorium państw 22 członków UE i 3 państw sto-
warzyszonych, na którym zapewnia się swobodny przepływ osób przez jej granice 
wewnętrzne. Polska podpisała tę umowę w 2007 roku. W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa w strefie Schengen wzmocniono kontrolę na granicach zewnętrznych i zacie-
śniono współpracę pomiędzy policją a organami sądowymi. W dniu 26 marca 1995 r. 
weszła w życie Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen153. Reguluje ona zasa-
dy koordynacji pomiędzy służbami policyjnymi, administracyjnymi i sądami w zakre-
sie pościgu i obserwacji transgranicznej, ekstradycji, a także wykonywania wyroków 
w sprawach karnych. Ujednolica też politykę w sprawie handlu narkotykami i innymi 
środkami odurzającymi oraz obrotu bronią palną. Do ścigania niebezpiecznych prze-
stępców angażuje się tez międzynarodowe organizacje o charakterze śledczym: Inter-
pol, Europol, Eurojust i Frontex. 

Stworzono elektroniczny System Informacji Schengen (SIS), zawierający dane 
o poszukiwanych osobach i przedmiotach oraz System Informacji Wizowej (VIS). Od 
ubiegłego roku trwają prace nad modyfikacją układu, która umożliwiłaby państwom 
członkowskim okresową kontrolę na granicach wewnętrznych. Odnalezienie upro-
wadzonego nawet za granicę dziecka umożliwia tzw. system Child Alert, który jest 
uruchamiany w momencie zaginięcia dziecka. Działa on już w jedenastu krajach Unii 
Europejskiej. Fundacja ITAKA złożyła w MSWiA projekt wdrożenia w Polsce tego sys-
temu. Opiera się on na platformie technologicznej, której administratorem jest ITAKA, 
i automatycznie przetwarza przygotowaną wiadomość do partnerów systemu. Decy-
zję o jego uruchomieniu podejmuje policjant po otrzymaniu wiadomości o zaginięciu 
dziecka. Decyzja ta jest natychmiast przekazywana do ITAKI, która uruchamia system 
i po 10 minutach informacja ta w odpowiedniej formie trafia do radia, telewizji, In-
ternetu, na ekrany reklam zewnętrznych oraz do telefonów komórkowych. Z danych 
Komendy Głównej Policji w Warszawie wynika, że w 2011 roku zgłoszono zaginięcie 
4330 dzieci, czyli 20% więcej niż w roku 2010. Większość z nich udało się odnaleźć 
w ciągu dwóch tygodni. 

Dodam, że w prawie karnym procesowym określono obowiązek zawiadomienia 
odpowiednich organów o krzywdzie dziecka.
152  A. Grześkowiak, Prawo karne…, op. cit., s. 350.
153  Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 239/9 z dnia 22 

września 2000 r., s. 19-62. 
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Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni, to zgodnie z art. 51 § 2 k.p.k.154 rodzice 
lub prawni opiekunowi są odpowiedzialni za zawiadomienie o przestępstwie oraz do 
występowania w procesie karnym jako pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, oskarży-
ciel prywatny lub powód cywilny. 

Natomiast osoby fizyczne oraz instytucje państwowe i samorządowe, które 
w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ścigane-
go z urzędu, mają prawny obowiązek, wynikający z art. 304 § 1 i 2 k.p.k.155, zawiado-
mienia o tym policję lub prokuratora. Sądy, prokuratura i policja są instytucjami strze-
gącymi prawa, są zobowiązane do ochrony zdrowia i życia ludzi przed bezprawnymi 
zamachami naruszającymi te dobra oraz do odpowiedniego traktowania ofiary. Pełnią 
także funkcje kuratorskie i prewencyjne. 

Oszacowanie skali krzywdzenia dzieci jest bardzo trudne, gdyż niestety społe-
czeństwu jest łatwiej przyjąć wersję propagowaną przez środki masowego przekazu, 
iż przemoc wobec dzieci jest zjawiskiem występującym głównie w zdeprawowanych 
rodzinach156.

Fundacja Dzieci Niczyje przeprowadziła w 2009 roku ogólnopolskie badania 
dotyczące wiktymizacji dzieci i młodzieży w ostatnim roku poprzedzającym badanie. 
Najczęstszą formą wiktymizacji była przemoc psychiczna ze strony dorosłych. Przemo-
cy fizycznej ze strony dorosłych albo rówieśników doznał co piąty respondent w wieku 
15-18 lat. Stosunkowo najniższe, aczkolwiek niepokojące okazały się wskaźniki świad-
czące o różnych formach wykorzystywania seksualnego157. 

Dnia 14 listopada 2012 r. Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin zaprezen-
tował projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zapewnia większą ochronę dzieci 
przed pedofilami, lepsze zwalczanie pornografii dziecięcej oraz izolowanie od społe-
czeństwa szczególnie niebezpiecznych przestępców. 

Zapisy tego projektu stanowią implementację dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2011(02)WE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, która 
zastąpiła wspomnianą wcześniej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW158.

154  Art. 51 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.).
155  Art. 304 § 1i 2, ibidem.
156  B. Hołyst, Wiktymologia…, op. cit., s. 439. 
157  Ibidem, s. 664-665. 
158  http://ms.gov.pl. 
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Rozdział 4. 
Ochrona rodziny jako naturalnego  
środowiska rozwoju dziecka

Procesy transformacji ustrojowej oraz coraz szybsze tempo życia doprowadziły 
do zagrożenia trwałości rodziny i niewypełniania przez nią swoich funkcji. Na kry-
zys więzi rodzinnych składa się wiele przyczyn: kryzys państwa i gospodarki, walka 
o władzę, odejście elit władzy od głębszych wartości, a ponadto brak racjonalnej i dłu-
gofalowej polityki społecznej, opartej na uniwersalnych wartościach, takich jak: spra-
wiedliwość, równość szans, solidarność oraz dobro wspólne. Jednym z najdotkliwszych 
problemów społecznych, powodujących degradację i izolację społeczną rodziny, jest 
bezrobocie. Sytuacja taka doprowadza do osłabienia autorytetu rodzicielskiego, zwąt-
pienia we własne możliwości, nasilenia się ataków agresji i autoagresji oraz narastanie 
konfliktów w rodzinie159.

W związku z treścią ust. 5 preambuły Konwencji o Prawach Dziecka, aby rodzi-
na, jako podstawowa komórka społeczna, mogła w pełnym zakresie wykonywać swoje 
obowiązki w społeczeństwie, powinna być otoczona ochroną i wsparciem ze strony 
państwa. Ochrona rodzicielstwa i rodziny jest także zasadą konstytucyjną, którą przy-
bliżę w dalszej części rozdziału. 

4.1. Źródła i zasady prawa rodzinnego

Źródła prawa rodzinnego są to akty prawne, które zawierają regulacje dotyczą-
ce funkcjonowania rodziny. 

Czołowe miejsce w hierarchii aktów prawnych w Polsce zajmuje Konstytucja 
RP, a jej normy mają najwyższą moc prawną i są bezpośrednio stosowane na podsta-
wie art. 8 Konstytucji RP160. Z art. 18 Konstytucji RP wynika obowiązek zapewnienia 
rodzinie oraz rodzicielstwu i małżeństwu ochrony i opieki przez Rzeczpospolitą Pol-
ską161. Obowiązki te obejmują zapobieganie zagrożeniom rodziny ze strony podmio-
159  B. Hołyst, Wiktymologia…, op. cit., s. 411-412. 
160  Art. 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit. 
161  Art. 18, ibidem. 
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tów zewnętrznych oraz podejmowanie przez organy państwowe odpowiednich działań 
w sferze społecznej i gospodarczej w celu poprawy funkcjonowania rodziny. Zadania te 
mają być realizowane poprzez prowadzenie korzystnej dla rodzin polityki podatkowej, 
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodziny, zapewnienie rodzinie świadczeń i po-
mocy socjalnej w celu poprawienia ich sytuacji bytowej oraz ochronę praw małżonków 
we wzajemnych stosunkach162.

Zgodnie z art. 71 Konstytucji RP163 oraz wyrokiem TK z 8 maja 2001 roku, 
P 15/00, OTK 2001, nr 4, poz. 83, Państwo w swej polityce uwzględnia dobro rodziny 
w zakresie jej istnienia i funkcjonowania zarówno w aspekcie materialnym, ducho-
wym, jak i moralnym. Prawną ochronę życia prywatnego i rodzinnego zapewnia art. 47 
Konstytucji RP164. Natomiast na podstawie art. 48 ust. 1 Konstytucji RP165 rodzice mają 
prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Prawo rodziców do 
wychowania i kierowania dzieckiem jest jednocześnie ich obowiązkiem wynikającym 
między innymi z art. 95 w zw. z art. 96 k.r.o., iż rodzice są zobowiązani dbać o fizyczny 
i duchowy rozwój, odpowiednio do jego dojrzałości, uzdolnień i zgodnie z jego dobrem. 
Troska ta polega zarówno na zapewnieniu warunków materialnych, jak i na ochronie 
przed niebezpieczeństwami fizycznymi i duchowymi, jakie dziecku mogą zagrażać. 
Dotyczy to ochrony przed osobami trzecimi, które mogą dziecku wyrządzić krzywdę, 
przed złym towarzystwem, w tym narkomanami, gangami i sektami, oraz niebezpie-
czeństwami z zewnątrz niezależnymi od ludzi, tj. powodzią, epidemią i pożarem. Wy-
chowanie dziecka prowadzi do kształtowania jego osobowości w zakresie postaw emo-
cjonalnych, światopoglądu i systemu wartości. Natomiast kierowanie dzieckiem polega 
na regulowaniu jego trybu życia i nadzorowaniu, aby wypełniało ono swoje obowiązki, 
a także na kontroli spędzania przez dziecko wolnego czasu, właściwym korzystaniu 
przez nie z rozrywek i mediów oraz doborze towarzystwa, literatury oraz filmów. Jed-
nak rodzice nie są jedynymi osobami odpowiedzialnymi za wychowanie dziecka, gdyż 
ważną funkcję wychowawczą pełni też szkoła i organizacje młodzieżowe (uchwala peł-
nego składu Izby Cywilnej SN z dnia 6 czerwca 1976 r., III CZP 46/75, OSNCP 1976, 
nr 9, poz.184)166.

W związku z treścią art. 48 ust. 2 Konstytucji RP, ograniczenie lub pozbawienie 
władzy rodzicielskiej może zostać dokonane tylko przez sąd na podstawie ustawowych 
przesłanek167.

Do źródeł prawa rodzinnego w znaczeniu ścisłym (sensu stricto) należą Konsty-
162  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit., s. 121. 
163  Art.71 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit.
164  Art. 47, ibidem.
165  Art. 48 ust. 1, ibidem. 
166  K. Piasecki (red.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2011, s. 740-744. 
167  Art. 48 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit.
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tucja oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy168. 
Podstawowym aktem regulującym całość stosunków rodzinnych i opiekuńczych 

jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25 lutego 1964 roku169. Ustawa ta weszła w życie 
1 stycznia 1965 roku i była wielokrotnie nowelizowana. Kodeks podzielony jest na 
trzy tytuły: Tytuł I Małżeństwo obejmuje art. 1-61(6) k.r.o. W II tytule Pokrewieństwo 
i powinowactwo znajdują się art. 61(7)-144(1) k.r.o., które dotyczą stosunków między 
rodzicami i dziećmi, poza rozdziałem o obowiązku alimentacyjnym, który odnosi się 
także do krewnych i innych osób. Tytuł III zawiera art. 145-184 k.r.o., regulujące opiekę 
nad małoletnim. Znajdują się tam też przepisy z zakresu opieki nad ubezwłasnowolnio-
nym całkowicie oraz kuratelą. 

Do źródeł podstawowych należy także ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.: Przepisy 
wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy170.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera tzw. części ogólnej. Prawo rodzinne 
jest częścią prawa cywilnego i w zakresie nienormowanym k.r.o. stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego. Dotyczy to w szczególności takich zagadnień z zakresu stosunków 
rodzinnych, jak: zdolność do czynności prawnych, forma tych czynności, przedawnie-
nie i przedstawicielstwo. Jednak stosowanie przepisów części ogólnej k.c. jest wyłączo-
ne, gdy dane zagadnienie zostało odmiennie uregulowane w k.r.o.171 .

Poniżej zostaną wymienione źródła prawa rodzinnego w ujęciu szerokim (sensu 
largo).

Kwestie proceduralne związane ze stosunkami rodzinnymi reguluje Kodeks po-
stępowania cywilnego172. W tytule VII księgi pierwszej k.p.c. znajdują się postępowania 
odrębne w sprawach małżeńskich (dział I art. 425-452 k.p.c.) i w sprawach ze stosun-
ków między rodzicami i dziećmi (dział II art. 453-458 k.p.c.)

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli należą do postępo-
wania nieprocesowego i zawarte są w księdze II w art. 561-605 k.p.c.

Znajdują się tam też zagadnienia procesowe dotyczące postępowania opie-
kuńczego, które szczegółowo opisałam w rozdziale 4 podrozdziale 4.2., w tym spra-
wy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, 
umieszczone w art. 598(1)-598(14) k.p.c.

Z dniem 10 grudnia 2005 r. zostały wprowadzone do Kodeksu postępowania 
cywilnego art. 183(1)-183(15)173, które dotyczą mediacji. Przepisy te mają zastosowanie 
także do spraw o rozwód i separację oraz spraw rodzinnych i opiekuńczych rozpatrywa-
168  M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 5.
169  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, op. cit. 
170  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 60). 
171  J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 37. 
172  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 
173  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. Nr 172, poz. 1438). 
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nych w trybie nieprocesowym na podstawie art. 570 (2) k.p.c. Natomiast na podstawie 
art. 1081-1088 k.p.c. odbywa się egzekucja świadczeń alimentacyjnych. 

Polska ratyfikowała wiele umów międzynarodowych, odnoszących się do 
prawnej sytuacji dziecka i rodziny. Wśród źródeł powszechnie obowiązujących znajdu-
ją się zgodnie z art. 87 ust, 1 w zw. z art. 91 Konstytucji RP, omówione w poprzednich 
rozdziałach: Konwencja o Prawach Dziecka, Europejska Konwencja o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności, Pakty Praw Człowieka oraz Europejska Karta 
Społeczna i Zrewidowana Europejska Karta Społeczna.

W polskim systemie prawa funkcjonuje także wiele innych międzynarodowych 
dokumentów związanych z egzystencją rodziny: 

a)  Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Stras-
burgu 26 stycznia 1996 roku174. Zakłada ona, że przed wszczęciem postępo-
wania sądowego powinny być podjęte próby porozumienia wewnątrz rodziny.  
Określa też prawa przysługujące dzieciom w procesie. Należą do nich w szcze-
gólności: umożliwienie dziecku przedstawienie swojego stanowiska i uwzględ-
nienie go, podejmowanie szybkiego działania w sprawach dotyczących dzieci, 
udzielanie dziecku wszelkich istotnych informacji i w razie potrzeby ustano-
wienia dla niego pełnomocnika z urzędu oraz rozstrzygnięcie sprawy zgodnie 
z dobrem dziecka175;

b)  Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu 
i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochro-
ny dzieci, sporządzona w Hadze dnia 19 października 1996 roku176;

c)  Europejska konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pie-
czy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, sporządzona 
w Luksemburgu 20 maja 1980 roku177;

d)  Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, 
sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 roku178;

e)  Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzona 
w Nowym Jorku 20 czerwca 1956179;

f)  Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia mię-
dzynarodowego, sporządzona w Hadze w dniu 29 maja 1993 roku180.

174  Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 107, poz. 1128). 

175  M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze…, op. cit., s. 12. 
176  Dz. U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1158. 
177  Dz. U. z 1996 r. Nr 31, poz. 134 ze sprostowaniem. 
178  Dz. U z 1995 r. Nr 108, poz. 528 ze sprostowaniem.
179  Dz. U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87 i 88. 
180  Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 444 ze sprostowaniem. 
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Wiele uregulowań prawnych dotyczących rodziny znajduje się także w usta-
wach szczególnych:

a)  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe181, która za-
wiera reguły kolizyjne wskazujące prawo właściwe dla spraw rodzinnych z ele-
mentem zagranicznym;

b)  Prawo o aktach stanu cywilnego182 zawiera przepisy dotyczące skutków zdarzeń 
prawnych uregulowanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Mianowicie 
zawarcia, a także rozwiązania i unieważnienia małżeństwa, uznania i unieważ-
nienia uznania dziecka, sądowe ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, przysposo-
bienie i rozwiązanie przysposobienia dziecka i inne;

c)  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej183. Zgodnie z art. 2 i 3 
u.o.p.s184, pomoc społeczna ma umożliwić rodzinom przezwyciężenie trudnych 
sytuacji życiowych, których nie mogą pokonać we własnym zakresie, i wspie-
rać je w dążeniu do zaspokajania potrzeb; 

d)  Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003185, która ustala 
zasady wypłacania wielu świadczeń socjalnych;

e)  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie186. 
Z dniem 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja w/w ustawy187. 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie ogranicza się tylko do wdrożenia 
podczas interwencji funkcjonariusza policji procedury ,,Niebieskiej Karty”. 
Znowelizowane przepisy ustawy służą do profilaktyki, czyli działań zabezpie-
czających przed zjawiskiem przemocy w rodzinie, oraz do skutecznej ochro-
ny i pomocy ofiarom przemocy. Stworzono mechanizmy ułatwiające izolację 
sprawców od ofiar. Ofiara ma prawo żądać, aby sprawca opuścił wspólnie zaj-
mowany lokal i powstrzymał się od kontaktów z poszkodowanym. 
Wprowadzono możliwość bezpłatnego poradnictwa medycznego, prawnego, 
zawodowego i rodzinnego oraz bezpłatną obdukcję. 
Gmina ma obowiązek stworzenia zespołów interdyscyplinarnych, w skład 
których wejdą służby przeciwdziałające przemocy. Rada Ministrów jest zobo-
wiązana do przyjęcia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie, który powstał we współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

181  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432). 
182  Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 

ze zm.). 
183  Tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. 
184  Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej…, op. cit. 
185  Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm. 
186  Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm. 
187  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842). 
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z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Administracji, Ministerstwem Sprawie-
dliwości, Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Kontrowersyjnym przepisem jest art.12a u.p.prz.188, na podstawie którego odpo-
wiednio przeszkoleni pracownicy socjalni, przy udziale policji lub pracownika 
służby zdrowia, mogą odebrać dziecko, gdy w wyniku przemocy zagrożone jest 
jego zdrowie lub życie. Pracownik socjalny jest zobowiązany niezwłocznie i nie 
później niż w ciągu 24 godzin powiadomić sąd rodzinny o odebraniu dziecka.
Bezpodstawna realizacja tego przepisu może prowadzić do nadużyć, których 
konsekwencją może być trwale przecięcie więzi łączących członków rodziny 
i doprowadzenie do jej rozbicia189;

f)  Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej190. 
Została uchwalona dla dobra dzieci i rodziny oraz ochrony i pomocy dla wszyst-
kich jej członków. W tym celu wskazuje na konieczność współpracy wszystkich 
osób, instytucji i organizacji zajmujących się rodziną i dzieckiem;

g)  W ustawie Kodeks karny rodzinie i opiece poświęcony jest głównie rozdział 
XXVI, w którym penalizacji poddano czyny godzące w jej dobra. Poza prze-
stępstwami, które opisałam w rozdziale III niniejszej pracy, zakazano tam bi-
gamii (art. 206 k.k.), rozpijania małoletniego (art. 208 k.k.), uchylania się od 
wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku ali-
mentacji osoby najbliższej lub innej osoby i uniemożliwianie jej tym samym 
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (art. 210 k.k.), porzucenia ma-
łoletniego w wieku poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan 
psychiczny lub fizyczny pomimo obowiązku troszczenia się o takie osoby (art. 
211 k.k.)191.
Ochronie osób najbliższych i małoletniego przed znęcaniem i demoralizacją 
służy treść art. 41a k.k. Jego brzmienie zostało ustalone art. 15 ust. 1 znowelizo-
wanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie192. 
Przepis ten określa obowiązek powstrzymania się od przebywania w określo-
nych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi oso-
bami, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu lub nakaz opuszczenia 
lokalu w razie między innymi skazania za umyślne przestępstwo z użyciem 
przemocy przeciwko osobie najbliższej193; 

h)  Zgodnie z ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw 
188 Art. 12, ibidem. 
189 M. Andrzejewski, Prawna ochrona rodziny, WSiP, Warszawa 1999, s. 22.
190  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 

887). 
191  J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne…,op. cit., s. 55. 
192  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, op. cit. 
193  Art. 41a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). 
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lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Kodeks postępowania cywilnego – prawo do lokalu zastępczego nie 
przysługuje, gdy opróżnienie lokalu zostało orzeczone z powodu stosowania 
przemocy w rodzinie, w związku z tym zmianie uległ też art. 1046 k.p.c.194. 

i)  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich195 
ma na celu zapobieganie demoralizacji i dokonywania czynów karalnych przez 
dzieci i młodzież oraz umożliwienia im powrotu do normalnego życia. Zawiera 
przepisy prawa materialnego, określające sankcje za popełnienie czynów niedo-
zwolonych przez nieletnich oraz normy procesowe służące właściwemu rozpa-
trywaniu spraw nieletnich przez sąd.

Definicja nieletniego obejmuje osoby w wieku do 18 lat, które w związku ze 
zwalczaniem albo zapobieganiem demoralizacji zostały objęte postępowaniem uregu-
lowanym u.p.n.; także osoby pomiędzy 13. a 17. rokiem życia, wobec których toczy 
się postępowanie o popełnienie czynu karalnego, określonego w u.p.n. przestępstwa, 
przestępstwa skarbowego lub poszczególnych wykroczeń; ponadto osoby do 21. roku 
życia, wobec których wykonywane są środki wychowawcze lub poprawcze orzeczone 
przez sąd dla nieletnich196.

Wśród źródeł prawa dotyczącego rodziny znajduje się także szereg rezolucji 
i rekomendacji przyjętych przez Radę Europy, gdyż mają one znaczny wpływ na kształ-
towanie prawa w państwach członkowskich. Wśród tych dokumentów znajduje się Re-
komendacja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z roku 1998 r. (Rec. 1371) 
o krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci oraz wiele innych, wymienionych w poszczegól-
nych rozdziałach pracy. 

Jeżeli chodzi o zasady prawa rodzinnego, pierwszą z nich jest zasada dobra 
dziecka, która polega na zapewnieniu dziecku jak najlepszej ochrony jego interesów 
osobistych i majątkowych. Odwołuje do niej wprost wiele przepisów Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego, w tym art. 95 § 3 k.r.o., że władza rodzicielska powinna być wy-
konywana zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym197. 

Druga zasada ochrony rodziny wynika z art. 18 Konstytucji RP, że rodzina jako 
podstawowa komórka społeczna jest objęta ochroną i opieką państwa198. Zawarta jest 
również w artykułach 10 § 1, 23 oraz 39 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Trzecią zasadą jest, wyrażona w art. 47 Konstytucji RP, zasada autonomii rodzi-
194  Ustawa z dnia 31 sierpnia o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1342). 
195  Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r., op. cit. 
196  M. Andrzejewski, Prawna ochrona życia…, op. cit., s. 158. 
197  Art. 95 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, op. cit. 
198  Art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit. 
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ny jako prawo do ochrony życia rodzinnego199. Zgodnie z nią oraz w związku z zasadą 
pomocniczości państwo nie powinno bezpodstawnie ingerować w życie rodzinne. Nie 
powinno zastępować rodziny w tym, z czym rodzina potrafi sobie samodzielnie pora-
dzić. Państwo powinno wspierać rodziny w ich zadaniach, z którymi pomimo starań 
nie mogą sobie samodzielnie poradzić200. Z powyższą zasadą łączy się zasada prymatu 
rodziców w wychowaniu dzieci. 

Kolejna zasada polega na solidarności grupy rodzinnej i wzajemnej odpowie-
dzialności członków rodziny za siebie. Dotyczy ona wzajemnych relacji między rodzi-
cami i dziećmi, obowiązkach rodziców wynikających z władzy rodzicielskiej, a także 
wzajemnych obowiązków alimentacyjnych małżonków, krewnych i powinowatych.

Do zasad prawa małżeńskiego należą: zasada monogamii, trwałości związ-
ków małżeńskich i równouprawnienia małżonków, zarówno w relacjach ze sobą, jak 
i wspólnymi dziećmi. Do tych zasad należą także zasada kompetencji organów państwa 
w rozstrzyganiu spraw rodzinnych oraz zasada świeckości prawa rodzinnego.

4.2. Prawna ochrona udzielana przez sąd opiekuńczy

W art. 45 § 1 Konstytucji RP wyrażone jest podstawowe prawo osobiste człowieka, 
którym jest prawo do sądu. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 12 marca 
2002 r., P 9/01, OTK-A 2002, nr 2, poz. 14, zasada dostępu do sądu jest podstawowym 
założeniem państwa demokratycznego, w celu umożliwienia obywatelom obrony ich 
interesów przed niezawisłym organem działającym na podstawie i w granicach prawa. 

Realizacji prawa do sądu służy wymiar sprawiedliwości, którego organami 
zgodnie z art. 175 § 1 Konstytucji RP są Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy admi-
nistracyjne oraz sądy wojskowe. Właściwej ochrony prawnej można udzielić dziecku, 
tylko kierując się jego dobrem i realizując zasadę ciągłości ochrony prawnej. 

Zgodnie z art. 568 k.p.c. sądem opiekuńczym jest sąd rodzinny, będący wy-
działem sądu rejonowego. Do jego kompetencji należy między innymi rozpoznawanie 
spraw wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz spraw należących do 
sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw201. Nie wszystkie sprawy z zakresu 
prawa rodzinnego i opiekuńczego należą do sądu rejonowego. Na podstawie art. 17 § 1 
k.p.c. niektóre sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego należą do właściwo-
ści sądu okręgowego. Należą do nich w szczególności sprawy o rozwód, o unieważnie-
nie małżeństwa oraz o ustalenie istnienia bądź nieistnienia małżeństwa. W postępowa-

199  Art. 47, ibidem. 
200  M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 25.
201  M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom 2, art. 506-1217, Lexis Nexis, Warszawa 

2011, s. 123. 
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niu nieprocesowym właściwość sądu okręgowego określa art. 567(1) k.p.c. w sprawach 
o separację na zgodny wniosek małżonków i o zniesienie separacji202.

 
4.2.1.  Zadania sądu opiekuńczego określone w Kodeksie rodzinnym 

i opiekuńczym 

Do podstawowych zadań określonych w prawie materialnym należą:
a)  Zadania sądu rodzinnego wobec osób małoletnich w zakresie pochodzenia 

dziecka, nadania dziecku nazwiska, władzy rodzicielskiej, przysposobienia, za-
warcia małżeństwa przez osobę małoletnią oraz w zakresie opieki i kurateli nad 
osobą małoletnią; 

b)  Zadania sądu rodzinnego wobec osób pełnoletnich w zakresie takim, jak opieka 
nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz kuratela nad innymi osobami 
pełnoletnimi. 

Do zadań sądu rodzinnego, które zostaną szerzej omówione, należy udziela-
nie pomocy rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy 
rodzicielskiej, na podstawie art. 100 k.r.o. i w związku z powołanym wcześniej art. 71 
Konstytucji RP. W czasie wykonywania władzy rodzicielskiej rodzice mogą korzystać 
z pomocy sądu opiekuńczego i innych organów władzy publicznej oraz organizacji spo-
łecznych. W takiej sytuacji prawo rodziców do korzystania z pomocy organów władzy 
publicznej jest jednocześnie ich obowiązkiem zgodnie z treścią art. 95 k.r.o. Pomoc 
taka służy między innymi usunięciu przeszkód uniemożliwiających bądź utrudniają-
cych wykonywanie tej władzy. Oprócz wydania zarządzeń wymienionych w art. 109 
k.r.o. sąd może też zwrócić się do właściwych organów administracji, aby udzieliły 
rodzicom pomocy w zakresie swoich kompetencji. Regulamin sądowy umożliwia też 
sędziemu rodzinnemu wykonywanie określonych zadań na drodze pozaorzeczniczej. 
Zgodnie z § 229 w/w regulaminu sędzia powinien współdziałać z organami, instytu-
cjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się na danym terenie problematyką 
rodziny, dzieci i młodzieży, sprawami oświaty i wychowania, zdrowia, a także sprawa-
mi ładu i porządku publicznego203. Sędziowie orzekający w sądach rodzinnych powinni 
posiadać wszechstronne kwalifikacje. Poza wykształceniem prawniczym potrzebna im 
jest wiedza na temat rozwoju małoletnich z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii.

W związku z tymi kryteriami sędzią rodzinnym nie powinien być asesor są-
dowy204. W dniu 24 października 2007 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie SK 7/06 

202  M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom 1, art. 1- 505(37), Lexis Nexis, Warszawa 
2011, s. 50-51. 

203  H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 160. 
204  Ibidem, s. 162.
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(OTK ZW 2007, nr 9 A, poz. 108) uznał, że art. 135 § 1 u.s.p.205 jest niezgodny z art. 45 
Konstytucji RP, tj., że pełnienie funkcji sędziów przez asesorów nie spełnia konstytu-
cyjnych warunków niezawisłości sędziów. 

Sędzia rodzinny, stosując prawo, winien kierować się również powszechnie ak-
ceptowanym w społeczeństwie systemem wartości. Powinien też odczuwać powołanie 
do zajmowania się problematyką rodzinną i być wrażliwy na cudze kłopoty i krzywdę206. 
Podobne wymagania stawiane są ławnikom, których udział w niektórych sprawach jest 
obowiązkowy. Zgodnie z art. 509 k.p.c. sprawy o przysposobienie oraz o pozbawienie 
lub ograniczenie władzy rodzicielskiej rozpoznawane są przez sąd w pierwszej instancji 
w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. Ogólne wymogi stawiane ławnikom 
określone są art. 158 § 1 u.s.p.207. Obecność ławników ma gwarantować właściwy udział 
czynnika społecznego w realizacji funkcji polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Także organy wymienione w art. 572 § 2 k.p.c. (tj. urzędy stanu cywilnego, 
sądy, prokuratorzy, notariusze, komornicy, organy samorządu i administracji rządowej, 
policja, placówki oświatowe, opiekunowie społeczni oraz inne organizacje), oprócz 
obowiązku zawiadomienia sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie 
postępowania z urzędu, są również zobowiązane do udzielenia pomocy rodzicom208. 

Znacząca rola szkoły we współpracy z rodzicami w prawidłowym sprawowa-
niu władzy rodzicielskiej, w szczególności w zakresie kształcenia i wychowania dzieci 
i młodzieży, zostanie omówiona w następnym rozdziale. 

4.2.2.  Wybrane gwarancje procesowe udzielania ochrony praw w postępowaniu 
opiekuńczym

Realizacji zadań określonych w prawie materialnym służą normy prawne za-
warte w przepisach prawa procesowego. Gwarancje procesowe udzielania ochrony 
prawnej przez sąd opiekuńczy zawarte są w Kodeksie postępowania cywilnego oraz 
w innych ustawach normujących postępowanie opiekuńcze i przepisach prawa proceso-
wego. Poza ustawowymi wyjątkami postępowanie opiekuńcze prowadzone jest w try-
bie nieprocesowym na podstawie art. 568 i nast. k.p.c. W postępowaniu tym znajdują 
zastosowanie także przepisy ogólne przewidziane dla postępowania nieprocesowego 
(art. 506-525 k.p.c.) lub stosowane są odpowiednio przepisy o procesie, do których 
odsyła art. 13 § 2 k.p.c. 

Ogólną gwarancją procesową jest zapewnienie kontroli orzeczeń sądowych 
w drodze nadzoru judykacyjnego, co jest zgodne z art. 78 Konstytucji RP. Należyte 

205  Art. 135 § 1 ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).
206  H. Haak, Ochrona prawna…, op. cit., s. 161. 
207  Art. 158 § 1 ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych…, op. cit. 
208  K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, op. cit., s. 760-773. 
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udzielanie ochrony prawnej przez sąd oznacza udzielenie jej w takim zakresie, aby 
w pełni odpowiadała dobru osoby, której ta ochrona jest udzielana209.

Jedną z gwarancji procesowych w pierwszoinstancyjnym postępowaniu rozpo-
znawczym jest możliwość wszczęcia przez sąd opiekuńczy postępowania z urzędu na 
podstawie art. 570 k.p.c. w związku z treścią art. 506 k.p.c. Przepis ten nie obejmuje 
spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką 
na podstawie art. 598 (1) k.p.c. Sąd Najwyższy w uchwale z 26 lipca 1972 r., III CZP 
49/72 OSNCP 1973, nr 3, poz. 39, uznał, że sąd opiekuńczy jest zobowiązany wszcząć 
postępowanie z urzędu w sytuacji wymagającej władczej ingerencji sądu opiekuńczego. 
Informacja o sytuacji zagrożenia dobra dziecka i zaistnienia podstawy faktycznej wszczę-
cia postępowania przez sąd opiekuńczy z urzędu może pochodzić z dwóch źródeł:

• Ze źródeł obcych, gdy zawiadomienie o zdarzeniu uzasadniającym wszczę-
cie postępowania z urzędu pochodzi od każdego, komu znane jest takie zda-
rzenie, na podstawie art. 572 § 1 k.p.c., a w szczególności od organu, osoby 
lub instytucji wymienionych w art. 572 § 2 k.p.c.;

• Ze źródeł własnych, gdy informacja uzyskana przez sąd opiekuńczy została 
uzyskana przez ten sąd w związku z wykonywaniem przez niego jego usta-
wowych funkcji. Także w sytuacji zawiadomienia dokonanego przez organ 
pomocniczy sądu opiekuńczego, który jest właściwy do wszczęcia z urzędu 
postępowania w sprawie, której zawiadomienie dotyczy210. 

Następną procesową gwarancją są uprawnienia uczestników postępowania opie-
kuńczego. Pojęcie uczestnika postępowania nieprocesowego określa art. 510 k.p.c. Jest 
nim każdy zainteresowany, który wziął udział albo został wezwany przez sąd do wzię-
cia udziału w sprawie i czyich praw dotyczy wynik postępowania. Nie każdy uczestnik 
postępowania nieprocesowego jest uczestnikiem postępowania opiekuńczego. 

Zainteresowanym w sprawie opiekuńczej jest każdy, kto ma w takiej sprawie 
interes prawny. Na podstawie art. 573 § 1 k.p.c. do podejmowania czynności przez 
osobę pozostającą pod władzą rodzicielską, opieką lub kuratelą w postępowaniu, które 
jej dotyczy, wystarcza ograniczona zdolność do czynności prawnych w rozumieniu art. 
11 i 15 k.c.

Jeżeli przemawia za tym dobro małoletniego i względy wychowawcze, sąd 
może wydać niezaskarżalne postanowienie w przedmiocie ograniczenia lub wyłączenia 
małoletniego od udziału w postępowaniu211. Prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich 
mogą żądać wszczęcia postępowania nieprocesowego i wziąć w nim udział na pod-
stawie art.7 k.p.c. Natomiast udział organizacji społecznych jest ograniczony w po-
209  H. Haak, Ochrona prawna…, op. cit., s. 183-186. 
210  Ibidem, s. 200. 
211  M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego…, op. cit., tom 2, s. 129-130. 
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równaniu z procesem – nie mogą one składać wniosków i brać udziału w charakterze 
uczestników postępowania opiekuńczego212. 

Kolejne gwarancje procesowe dotyczą zbierania przez sąd materiału proce-
sowego w celu wydania rozstrzygnięcia, zgodnego nie tylko z prawdą formalną, ale 
i z obiektywną. Obowiązek ten wynika z możliwości działania sądu opiekuńczego 
z urzędu213. Do takich czynności należy wynikający z art. 576 k.p.c. obowiązek wysłu-
chania przez sąd opiekuńczy uczestników postępowania i innych osób, zanim zostanie 
wydane orzeczenie co do istoty sprawy. Ponadto sąd jest zobowiązany do wysłuchania 
dziecka w sprawach dotyczących majątku i osoby dziecka, jeżeli umożliwia to jego 
rozwój psychofizyczny. Na takim stanowisku stoi też Sąd Najwyższy w postanowieniu 
SN z 16 grudnia 1997 r., III CZP 63/97, OSNC 1998, nr 6, poz. 108214.

W procesie, zgodnie z art. 216(1) k.p.c., sąd jest zobowiązany do wysłuchania 
małoletniego i uwzględnienia jego zdania w sprawach dotyczących ustalenia praw nie-
majątkowych związanych z władzą rodzicielską: o rozwód, separację, ustalenie bądź 
zaprzeczenie pochodzenia dziecka, unieważnienie uznania dziecka, rozwiązanie przy-
sposobienia215. Przepis ten został dodany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r.216 w celu 
uwzględnienia treści powołanego wcześniej art. 72 ust. 3 Konstytucji RP, art. 12 Kon-
wencji o Prawach Dziecka oraz trzeciej zasady rekomendacji nr R/84/4 Komitetu Mi-
nistrów Rady Europy z 28 lutego 1984 r. w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej. 
Natomiast rodzice są zobowiązani do wysłuchania dziecka przed powzięciem decyzji 
w ważniejszych sprawach dotyczących osoby (np. wybór szkoły) lub majątku dziecka 
i w miarę możliwości winni uwzględnić jego rozsądne życzenia. Wynika to z art. 95 
§ 4 k.r.o., który wprowadzono do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nowelą z dnia 
6 listopada 2008 r.217.

Dowodem w poszczególnych sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuń-
czego oraz kurateli, a także na podstawie art. 24 § 1 i art. 54 ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich jest także wywiad środowiskowy. 

Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 
przez kuratora sądowego na podstawie art. 570(1) k.p.c. w celu uzyskania informacji 
dotyczących warunków, w jakich przebywa i wychowuje się małoletni. Może także 
zwrócić się do odpowiedniej jednostki pomocy społecznej o udzielenie mu informacji 
dotyczących małoletniego i jego środowiska. Po wejściu w życie wspomnianej już usta-

212  Ibidem, s. 31-32. 
213  H. Haak, Ochrona prawna…,op. cit., s. 240.
214  Ibidem, s. 133-134. 
215  M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom 1, art. 1-505(37), op. cit., s. 467.
216  Art. 216(1) k.p.c. dodany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 14). 
217  Art. 95 § 4, ibidem. 
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wy z 1 stycznia 2012 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej218, znowe-
lizowano art. 570(1) k.p.c. przez dodanie do niego § 2 oraz § 3. Dają one uprawnienia 
do udzielenia informacji określonych w tym przepisie także asystentowi rodzinnemu219.

Sąd opiekuńczy udziela ochrony prawnej przede wszystkim na drodze orzecz-
niczej. W postępowaniu nieprocesowym orzeczenia sądu zapadają przede wszystkim 
w formie postanowień zgodnie z treścią art. 516 k.p.c. Pomimo że na podstawie art. 109 
k.r.o. w razie zagrożenia dobra dziecka sąd opiekuńczy ma wydać stosowne zarządze-
nia, to przyjęte jest, iż orzeczenia merytoryczne wydawane na podstawie art. 109 k.r.o. 
zapadają w formie postanowień orzekających co do istoty sprawy. W razie, gdy nieletni 
wykazuje objawy demoralizacji albo popiełni czyn karalny, sąd rodzinny jest upraw-
niony do zastosowania środków wychowawczych, poprawczych i kar, które są przewi-
dziane w ustawie z 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich220.

Na postanowienia orzekające co do istoty sprawy przysługuje apelacja. Nato-
miast na inne postanowienia, w wypadkach wskazanych w ustawie, przysługuje zażale-
nie na podstawie art. 518 k.p.c.221.

W postępowaniu nieprocesowym obowiązuje zasada, że zgodnie z art. 577 
k.p.c. sąd opiekuńczy może zmienić nawet prawomocne postanowienie, jeżeli wymaga 
tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy. Wyjątkiem są sprawy w przedmiocie 
przysposobienia, nadania nazwiska dziecku, zezwolenia na zawarcie małżeństwa. Z tej 
możliwości nie może skorzystać sąd odwoławczy222. 

W wypadkach nagłych sąd opiekuńczy wydaje postanowienia, zawierające od-
powiednie zarządzenia w trybie zabezpieczającym na podstawie art. 569 § 2 k.p.c. Ma 
prawo wydać je nawet w stosunku do osób, które nie podlegają jego właściwości miej-
scowej. Na podstawie tego przepisu rozpoznawane są sprawy w oparciu o art. 109 k.r.o. 
i mają charakter spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Sąd Najwyższy w uchwale 
z 7 października 2008 r., III CZP 83/08, OSNC 2009, nr 9, poz. 120, stwierdził, iż na 
postanowienie wydane na podstawie art. 569 § 2 k.p.c., gdy w stosunku do małoletniego 
nie toczy się żadna inna sprawa rodzinna lub opiekuńcza, przysługuje apelacja. Nato-
miast gdy zostało ono wydane w toku sprawy rodzinnej lub opiekuńczej, dotyczącej 
małoletniego, to przysługuje od niego zażalenie na podstawie art. 741 k.p.c.223.

Wykonaniu obowiązków określonych przez sąd opiekuńczy służy postępowa-
nie wykonawcze. Postępowanie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej 
lub pozostającej pod jej opieką obecnie jest uregulowane w art. 598(1)-598(13) k.p.c. 
Zgodnie z art. 598(4) k.p.c. postanowienie o odebranie osoby podlegającej władzy ro-
218  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej…, op. cit.
219  M. Manowska, Kodeks postępowania cywilnego…, op. cit., s. 127-128. 
220  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich…, op. cit. 
221  H. Haak, Ochrona prawna…, op. cit., s. 251-254. 
222  Ibidem, s. 258. 
223  M. Manowska, Kodeks postępowania cywilnego…, op. cit., s. 124-126. 
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dzicielskiej lub pozostającej pod opieką może być wydane wyłącznie po przeprowa-
dzeniu rozprawy. Postanowienie co do istoty sprawy zaskarżalne jest apelacją. Jak sta-
nowi art. 598(5) k.p.c., obligatoryjnym elementem tego postanowienia jest określenie 
terminu, w jakim zobowiązany ma oddać uprawnionemu osobę, której postępowanie 
dotyczy. Dopiero niezastosowanie się zobowiązanego do postanowienia nakazującego 
oddanie osoby umożliwia przejście do fazy wykonawczej, która jest uregulowana art. 
598(6)-598(13) k.p.c. Przepisy te służą również do wykonywania orzeczeń, wydanych 
na podstawie art. 569 § 2 k.p.c., które dotyczą odebrania osoby podlegającej władzy ro-
dzicielskiej lub pozostającej pod opieką, a także orzeczeń o umieszczeniu małoletniego 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej. 

Przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostają-
cej pod opieką sąd zleca kuratorowi na podstawie postanowienia, które może być wyda-
ne na posiedzeniu niejawnym. Sąd ma też możliwość zwrócenia się o przymusowe ode-
branie osoby przez kuratora sądowego, który działa w sądzie, w którego okręgu osoba 
ta faktycznie przebywa. Kurator jest umocowany do odebrania danej osoby od każdego, 
u kogo ona przebywa. Jeżeli kurator sądowy ma trudności z ustaleniem miejsca pobytu 
tej osoby, może zwrócić się do sądu o przeprowadzenie dochodzenia w celu ustalenia 
miejsca jej pobytu. Przymusowe odebranie osoby i oddanie jej uprawnionemu może 
nastąpić wyłącznie w obecności uprawnionego lub osoby lub przedstawiciela instytu-
cji przez niego upoważnionej. Przy czynnościach związanych z przymusowym ode-
braniem osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką kurator 
sądowy może zwrócić się o pomoc do policji. Jeżeli w toku wykonywania orzeczenia 
dojdzie do ukrycia tej osoby, to kurator jest zobowiązany zawiadomić o tym prokurato-
ra. W sytuacji, gdy zobowiązany nie chce ujawnić miejsca pobytu osoby, która ma być 
odebrana, obowiązkiem kuratora jest zwrócenie się do sądu opiekuńczego, będącego 
organem wykonawczym, z wnioskiem o przymusowe sprowadzenie zobowiązanego do 
sądu celem złożenia oświadczenia o miejscu pobytu tej osoby. 

Przy odbieraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod 
opieką kurator musi mieć na względzie, aby dobro tej osoby nie zostało naruszone i nie 
doznała ona krzywdy fizycznej lub moralnej. W razie potrzeby kurator sądowy może 
też żądać pomocy od organu pomocy społecznej, a także Polskiego Komitetu Opieki 
Społecznej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci lub odpowiednich placówek zdrowia224.

224  H. Haak, Ochrona prawna…, op. cit., s. 360-376. 
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4.2.3. Organy pomocnicze sądów rodzinnych

Organami pomocniczymi w węższym znaczeniu pojęcia ,,organ pomocniczy 
sądu rodzinnego” są przewidziane prawem organy, które są organizacyjnie powiązane 
z sądami powszechnymi i które współdziałają z sądami rodzinnymi w realizacji zadań 
sądu opiekuńczego225.

Kuratorzy sądowi stanowią służbę kuratorską i wykonują czynności o charak-
terze wychowawczo-resocjalizacyjnym i profilaktycznym oraz inne czynności określo-
ne w przepisach szczególnych. Na podstawie art. 147 § 2 u.s.p.226 wyróżniamy kurato-
rów rodzinnych i kuratorów dla dorosłych. Stosownie do art. 154 § 1 u.s.p227 pełnią oni 
swoje funkcje zawodowo albo społecznie. 

Natomiast zasady organizacji służby kuratorskiej, status kuratorów sądowych 
i wykonywanie przez nich obowiązków określa ustawa o kuratorach sądowych228.

Do zadań zawodowego kuratora rodzinnego należy inicjowanie określonego 
postępowania sądowego, rozpoznanie danej sprawy i wykonanie danego orzeczenia; 
ponadto przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie sądu, informowanie 
sądu o sytuacji małoletnich, nad którymi ustanowiono nadzór, oraz na organizowaniu 
i kontroli pracy kuratorów społecznych. Zadania społecznego kuratora rodzinnego mają 
charakter wychowawczy i polegają przede wszystkim na udziale w wykonywaniu okre-
ślonego orzeczenia229.

Rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny jest placówką opiniodaw-
czą, która umożliwia sądowi uzyskanie kompleksowej diagnozy osobowości nielet-
niego i małoletniego oraz określenia właściwych kierunków oddziaływania na nich. 
Ośrodki te na podstawie art. 84 § 1,2 u.p.n.230 tworzy i nadzoruje Minister Sprawie-
dliwości. Określa on też organizację i zakres działania rodzinnych ośrodków diagno-
styczno-konsultacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 
3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków dia-
gnostyczno-konsultacyjnych231. Zgodnie z nim ośrodek prowadzi działalność w zakresie 
diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej w sprawach nieletnich oraz w zakresie 
zapobiegania demoralizacji. Treść tego rozporządzenia oraz załącznik opinii w innych 
sprawach wskazuje, że ośrodek konsultacyjno-diagnostyczny prowadzi działalność nie 
tylko w sprawach nieletnich, ale także w innych sprawach, w tym małoletnich. 

225  Ibidem, s. 167.
226  Art. 147 § 2 ustawy o ustroju sądów powszechnych…, op. cit. 
227  Art. 154 § 1, ibidem.
228  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071).
229  H. Haak, Ochrona prawna…, op. cit., s. 173.
230  Art. 84 § 1,2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich…, op. cit. 
231  Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1063.
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Do zadań takiego ośrodka należy w szczególności:
• przeprowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich 

zleconych przez sąd lub prokuratora oraz wydanie na ich podstawie opinii,
• prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych, 
• współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu oraz instytu-

cjami i organizacjami zajmującymi się ochroną rodziny. 

Ośrodek ten działa przy sądzie okręgowym i może on tworzyć filie.

Ośrodki kuratorskie podlegają ministrowi sprawiedliwości, a tworzone są 
na wniosek prezesów sądów okręgowych na podstawie art. 84 § 4 u.p.n.232. Ośrodek 
kuratorski jest organem wykonawczym sądu rodzinnego i na podstawie art. 6 pkt 6 
u.p.n.233 jest jednym ze środków opiekuńczo-wychowawczych, stosowanych wobec nie-
letniego. Zgodnie z treścią aktualnego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich234, uczestnikami ośrodków ku-
ratorskich są wyłącznie nieletni, wobec których zespół kuratorów stosuje wzmożony 
nadzór i którym organizuje czas pozaszkolny w wymiarze 4-5 godzin. Dotychczaso-
we zadania ośrodka wobec osób małoletnich wymagających systematycznej kontroli 
i pomocy mają być wykonywane przez placówki podległe Ministrowi Pracy i Polityki 
Społecznej235. W przedmiotowym rozporządzeniu zostały też określone zadania ośrod-
ków kuratorskich. Ośrodek kuratorski prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuń-
czo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną, które zmierzają do ukształtowania 
prawidłowej osobowości uczestników236.

4.3.  Działalność Rzecznika Praw Dziecka

Najdonioślejszą rolę w ochronie, promocji i kontroli przestrzegania praw dziec-
ka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka 
i innych przepisach prawa pełni Rzecznik Praw Dziecka, powołany na mocy art. 72 ust. 4 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Szczegółowy zakres jego 
kompetencji określiła Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka237.

Instytucja Rzecznika Praw Dziecka została utworzona na podstawie wytycz-
nych Rekomendacji 1121 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie 
232  Art. 84 § 4 u.p.n. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, op. cit. 
233  Art. 6 pkt 6, ibidem. 
234  Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1294. 
235  H. Haak, Ochrona prawna…, op. cit., s. 179. 
236  Ibidem, s. 180. 
237 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).
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Praw Dzieci z 1990 roku. Jako konstytucyjny organ kontroli Rzecznik stoi na stra-
ży przestrzegania praw dziecka, działając w pięciu głównych obszarach ochrony tych 
praw, tj. prawa do wychowania w rodzinie, prawa do ochrony życia i zdrowia, prawa 
do godziwych warunków socjalnych oraz prawa do nauki238. Podejmuje również dzia-
łania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, 
demoralizacją, zaniedbaniem i innym złym traktowaniem. Bardzo istotnym elementem 
działalności Rzecznika jest promowanie praw dziecka i metod ich ochrony. Wszystkie 
aktywności Rzecznika służą zapewnieniu dziecku pełnego harmonijnego rozwoju oraz 
poszanowaniu jego godności i podmiotowości.

Grafika obrazująca liczbę spraw podejmowanych przez RPD w latach 2008-2012 

238 Art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka…, op. cit.
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Grafika obrazująca liczbę spraw podejmowanych przez RPD w latach 2008-2012
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Rzecznik Praw Dziecka jest niezależny od innych organów i ponosi odpowie-
dzialność jedynie przed Sejmem. Jego kadencja trwa pięć lat i ta sama osoba może 
ją pełnić najwyżej dwukrotnie. Kadencja może wygasnąć w przypadku śmierci osoby 
powołanej na urząd lub gdy zostanie odwołany przez Sejm za zgodą Senatu. Przesłan-
ki niezbędne do odwołania to: zrzeczenie się sprawowania urzędu, trwała niezdolność 
do pełnienia obowiązków na skutek choroby lub utraty sił stwierdzone orzeczeniem 
i sprzeniewierzenie się złożonemu ślubowaniu239. 

 Kluczowym kryterium w działalności Rzecznika jest dobro dziecka, dlatego 
wszystkie podejmowane przez niego działania służą jego zabezpieczeniu. W swojej dzia-
łalności Rzecznik bierze pod uwagę prawa, obowiązki i odpowiedzialność rodziców240. 

Polski system prawny wyposażył Rzecznika w kompetencje zapewniające moż-
liwość skutecznej reakcji w przypadku stwierdzenia naruszenia praw dziecka. Rozwią-
zania określające prawne możliwości działania polskiego Rzecznika są w Europie i na 
świecie przedstawiane jako wzór do naśladowania, np. przy tworzeniu instytucji Om-
budsmana. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, Rzecznik może m.in. bez 
uprzedzenia zbadać każdą sprawę na miejscu; występować z żądaniem do organów 
władzy publicznej, instytucji czy organizacji o złożenie wyjaśnień i udzielenie informa-
cji; żądać udostępnienia dokumentów zawierających dane osobowe, w tym akt spraw 
sądowych i administracyjnych; zgłosić i brać udział w postępowaniu przed Trybunałem 
Konstytucyjnym zainicjowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub w sprawie 
skargi konstytucyjnej, jeżeli dotyczą ochrony praw dziecka; wnosić do Sądu Najwyż-
szego o rozstrzygnięcie rozbieżności prawa; wnosić kasacje lub skargi kasacyjne od 
prawomocnych orzeczeń; żądać wszczęcia postępowań w sprawach cywilnych oraz 
brać w nich udział na prawach przysługujących prokuratorowi; zgłosić i brać udział 
w sprawach prowadzonych na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nie-
letnich; żądać wszczęcia postępowania przez uprawnionego oskarżyciela w sprawach 
o przestępstwa; wnosić o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz wnosić skar-
gi do sądu administracyjnego i uczestniczyć w tych postępowaniach na prawach przy-
sługujących prokuratorowi; występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykro-
czenia; zlecać ekspertyzy i opinie241. 

Rzecznik Praw Dziecka nie zastępuje organów, instytucji czy organizacji odpo-
wiedzialnych za realizację i ochronę praw dziecka, dlatego wnosi o podjęcie przez nie 
działań na rzecz dziecka i zabezpieczenie jego praw. Organy, organizacje i instytucje są 
zobligowane na wniosek Rzecznika do działań na rzecz dziecka. Są one zobowiązane 
również do niezwłocznego przekazania mu informacji o podjętych działaniach lub za-
jętym stanowisku. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka nakłada na wymienione powyżej 
239 Art. 6, 7 i 8 Ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka…, op. cit.
240 Art. 1 Ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka…, op. cit.
241 Art. 10–10b Ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka…, op. cit.
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podmioty obowiązek współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka i udzielania mu wszel-
kiej pomocy. 

Bardzo istotnym elementem działalności Rzecznika jest przedstawianie orga-
nom władzy publicznej, instytucjom i organizacjom wniosków w zakresie poprawy za-
bezpieczenia przestrzegania praw dziecka. Realizując to uprawnienie, Rzecznik Praw 
Dziecka kieruje tzw. wystąpienia generalne, zawierające ocenę sytuacji wraz z wnio-
skami o konkretne działania na rzecz dzieci. Dotyczy to również postulatów w zakresie 
koniecznych zmian legislacyjnych, gdyż instytucja Rzecznika nie posiada inicjatywy le-
gislacyjnej. Przykładem obrazującym realizację postulatów Rzecznika może być wpro-
wadzenie w 2010 roku ustawowego zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci242. 

Kolejnym obszarem działalności jest podejmowanie działań o charakterze 
edukacyjnym, upowszechniającym prawa dziecka. Realizacji tych celów służą m.in. 
coroczne spotkania z tysiącami dzieci, ich rodzicami, pracownikami instytucji czy 
współpraca z organizacjami pozarządowymi; obejmowanie ważnych inicjatyw i wy-
darzeń honorowym patronatem RPD; wydawnictwa o prawach dziecka; prowadzenie 
szerokich kampanii społecznych w zakresie poprawy stanu przestrzegania praw dziecka 
w Polsce. Przykładem mogą być działania nakierowane na zmniejszenie zjawiska prze-
mocy wobec dzieci. W 2007 roku Rzecznik Praw Dziecka zainicjował ogólnopolską 
społeczną kampanię edukacyjną „Kochaj. Nie krzywdź. Pomóż.” na rzecz przeciwdzia-
łania zjawisku przemocy wobec dzieci; w 2009 roku był współorganizatorem kampanii 
„Bicie jest głupie”; w 2012 roku „Nie ma dzieci – są ludzie”, której celem było zwróce-
nie uwagi społeczeństwa i uwrażliwienie na godne i podmiotowe traktowanie dziecka. 
W 2013 roku zainaugurował kampanię „Reaguj. Masz prawo”, której celem jest zmia-
na postaw społecznych w zakresie reakcji w przypadku krzywdzenia najmłodszych. 
Wszystkie działania podejmowane w tym obszarze są wynikiem gruntownej analizy 
sytuacji i stwierdzonych na jej podstawie najważniejszych potrzeb dzieci w zakresie 
ochrony ich praw243.

Bardzo ważną inicjatywą w tym obszarze jest przedłożenie przez Rzecznika 
Praw Dziecka Sejmowi RP propozycji ustanowienia Roku Janusza Korczaka. Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej we wrześniu 2011 roku jednogłośnie podjął uchwałę usta-
nawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka244. Wniosek Rzecznika poparła sejmo-
wa Komisja Kultury i Środków Przekazu, wielu ministrów i organizacje pozarządowe. 
W 70. rocznicę śmierci Janusza Korczaka i 100. rocznicę założenia przez niego Domu 
Sierot przez cały rok 2012 odbyło się tysiące wydarzeń upamiętniających jednego z naj-
wybitniejszych Polaków. W Polsce i na całym świecie (ambasady i placówki konsular-

242  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842).

243 Od 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka monitoruje postawy społeczne na temat przemocy w wychowaniu.
244 Zob. Załącznik 1.
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ne) dyskutowano m.in. o Korczakowskiej idei ochrony praw dziecka, podmiotowego 
traktowania drugiego człowieka, przypominano istotny wkład Polski jako inicjatora 
uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. 

Upowszechnianiu praw dziecka niewątpliwie służyło zorganizowanie w 2012 
roku przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka trzydniowego międzynarodo-
wego Kongresu Praw Dziecka, który stanowił zwieńczenie Roku Janusza Korczaka. 
W jego trakcie podkreślono uniwersalność i aktualność idei Korczakowskich. Kulmi-
nacyjnym punktem Kongresu było ogłoszenie tzw. Deklaracji Warszawskiej245 – do-
kumentu odwołującego się do idei Janusza Korczaka, przypominającego o godności 
i podmiotowości dziecka. Deklaracja wezwała dorosłych do podejmowania działań 
na rzecz zapewnienia każdemu dziecku szczęśliwego życia w świecie bez przemocy, 
dyskryminacji, zaniedbywania i innego złego traktowania. Sygnatariuszami Deklaracji 
zostali: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z małżonką, 
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz oraz ministrowie: spraw wewnętrznych, pracy i polityki 
społecznej. Każdy obywatel podzielający idee ochrony godności dziecka i wywodzą-
cych się z niej praw miał możliwość przystąpić jako sygnatariusz tego symbolicznego 
dokumentu i podpisać go w internecie na stronie: www.deklaracjawarszawska.pl

Trzydniowemu Kongresowi towarzyszyły liczne inscenizacje, wystawy, spo-
tkania m.in. Międzynarodowe Spotkanie Korczakowców – badaczy spuścizny Korcza-
ka z całego świata. 

Oprócz przedstawicieli najwyższych władz państwowych, organizacji pozarzą-
dowych, licznych grup dzieci Kongres przyciągnął wielu znakomitych gości zagranicz-
nych, w tym m.in. Przewodniczącą Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka Ledę 
Koursoumba czy Thomasa Hammarberga, byłego Komisarza Praw Człowieka Rady 
Europy.

Rzecznik Praw Dziecka corocznie przedstawia obu izbom parlamentu Informa-
cję o działalności Rzecznika Praw Dziecka oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw 
dziecka.246

W Uwagach Rzecznik sygnalizuje ustawodawcy i pozostałym organom pań-
stwowym najpilniejsze obszary wymagające podjęcia działań na rzecz dzieci i prze-
strzegania ich praw. Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej zapoznają się z Informacją, 
nie poddając jej głosowaniu247. 

Warto wspomnieć, iż polski Rzecznik Praw Dziecka, podobnie jak inni jego 
europejscy odpowiednicy, skupieni są w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka 

245 Zob. Załącznik 2.
246  Teksty Informacji rocznej o działalności Rzecznika Praw Dziecka dostępne są na stronie www.brpd.gov.pl http://

brpd.gov.pl/sprawozdania-z-dzialalnosci.
247 Art. 12 Ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka…, op. cit.
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ENOC (European Network of Ombudspersons for Children)248. Funkcje przewodniczą-
cego sieci ENOC w latach 2011-2012 pełnił Marek Michalak. Dzięki jego zaangażowa-
niu do sieci przyjęto 5 kolejnych państw: Francję, Łotwę, Ukrainę, Estonię i Włochy. 

Polski Rzecznik jest również inicjatorem wprowadzenia III Protokołu fakulta-
tywnego do Konwencji o Prawach Dziecka, wprowadzającego procedury składania za-
wiadomień o naruszeniu praw dziecka do Komitetu Praw Dziecka ONZ, oraz autorem 
oświadczenia ENOC-u w sprawie dzieci uwikłanych w konflikty zbrojne, zwłaszcza 
w Syrii, które zostało przedstawione Komitetowi Praw Dziecka ONZ.

248 Oficjalna strona ENOC: http://www.crin.org/en/enoc.
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Rozdział 5. 
Edukacja a rozwój, bezpieczeństwo  
i zagrożenia dzieci 

W okresie rozwoju to rodzice i nauczyciele są odpowiedzialni za zapewnienie 
dziecku bezpieczeństwa. W związku z tym powinni być świadomi zagrożeń, na jakie 
narażone jest dziecko, oraz wiedzieć, jak im zapobiegać. Zagrożenia są to wszelkie 
zjawiska niepożądane dla prawidłowego rozwoju dziecka z punktu widzenia dziecka 
i społeczeństwa. Jednym ze sposobów zapobiegania zagrożeniom rozwoju dziecka jest 
kierowanie się wartościami w edukacji, takimi jak: dobro, piękno, prawda249.

Wartości są podstawą pedagogiki, stanowią jej inspirację oraz mają wpływ na 
zachowanie się nauczycieli i uczniów. Jest to system norm, który w trakcie kształcenia 
uczniowie mogą zaakceptować i zidentyfikować się z nimi250. 

Niedocenianie i brak wartości w edukacji szkolnej, życiu człowieka i społeczeń-
stwa jest najczęstszą drogą do dewiacji i patologii251.

Nauczyciele upatrują źródła zagrożeń dla rozwoju dzieci głównie w mediach, 
takich jak Internet i telewizja, oraz w nieprawidłowym funkcjonowaniu rodziny, przed-
szkola, szkoły i grupy rówieśniczej. Konieczne jest więc podejmowanie przez różne 
instytucje, w tym między innymi oświatowe, działań służących profilaktyce zagrożeń 
współczesnego świata252.

5.1. Prawo do nauki i obowiązek nauki

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 70253 ustanawia powszechne pra-
wo wszystkich obywateli do nauki, a na dzieci do 18. roku życia nakłada obowiązek 
249  S. Guz, J. Andrzejewska (red.), Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci, Wydawnictwo Uniwersy-

tetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 75- 76.
250  K. Denek, Wartości i cele edukacji szkolnej, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, Poznań – Toruń 1994, s. 13.
251  Ibidem, s. 14.
252  S. Guz, J. Andrzejewska (red.), Edukacja wobec zagrożeń…, op. cit., s. 78. 
253  Art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit. 
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nauki. Pociąga on za sobą obowiązek szkolny, czyli obowiązkową naukę, która rozpo-
czyna się 1 września w roku, w którym dziecko kończy 7 lat (od 1 września 2012 wiek 
ten obniżono na 6 lat, realizując w ten sposób zasadę równych szans edukacyjnych)254 
i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do jego pełnoletności. Zgodnie 
z art. 70 ust. 2 Konstytucji RP Sąd Najwyższy uznał, że nauka w państwowych szkołach 
publicznych na szczeblu podstawowym i średnim jest bezpłatna (Wyrok SN z 25 maja 
2000 r., I PKN 652/99, OSNAPiUS 2001 r., nr 23, poz. 688)255.

Trybunał Konstytucyjny w Postanowieniu z dnia 16 lutego 2000 r., Ts 97/99, 
OTK 2000, nr 1, poz. 20, stwierdził, że z równym dostępem do wykształcenia wiąże 
się zakaz ustanawiania przez państwo takich regulacji, które uniemożliwią korzystanie 
z wykształcenia przez określone grupy osób, i obliguje państwo do usuwania barier 
w korzystaniu z systemu edukacji publicznej256.

Podstawowym aktem prawnym w dziedzinie edukacji jest ustawa o systemie 
oświaty257. W związku z treścią art. 1 ust. 10 u.s.o. system oświaty zapewnia między 
innymi utrzymywanie w szkołach oraz placówkach bezpiecznych i higienicznych wa-
runków nauki, wychowania i opieki. Ustawa ta ustala, że z prawa dziecka do nauki 
wynikają obowiązki, których adresatami są w pierwszej kolejności minister edukacji 
narodowej, organy administracji rządowej i władze samorządowe, a następnie rodzice 
i dziecko258.

Z preambuły ustawy o systemie oświaty wynika, że oświata stanowi wspólne 
dobro całego społeczeństwa. Ustawa ta winna być stosowana zgodnie z normami Kon-
stytucji RP i wspominanymi już aktami prawa międzynarodowego: Powszechną De-
klaracją Praw Człowieka, Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycz-
nych oraz Konwencją o Prawach Dziecka. Preambuła wyraża także zasady właściwe 
dla państw demokratycznych, tj. solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości 
i wolności. 

Wspomniana wcześniej Konwencja Paryska o Zwalczaniu Dyskryminacji 
w Dziedzinie Oświaty zapewnia dostęp do oświaty bez względu na rasę, kolor skóry, 
płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne lub jakiekolwiek inne, narodowość lub 
pochodzenie społeczne, sytuację materialną lub urodzenie. Działania dyskryminacyjne 
lub nieuzasadnione różnicowanie uczniów mogą stanowić formę nieludzkiego trakto-
wania. Nauczyciel ma obowiązek kierować się dobrem ucznia i szanować jego godność 

254  Art. 15 ust. 2 ustawy o systemie oświaty zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, 
poz. 458), zmieniający u.s.o. z dniem 1 września 2012 r. 

255  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cit., s. 359.
256  Ibidem, s. 361. 
257  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 
258  T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka…, op. cit., s. 285. 
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osobistą, zgodnie z art. 4 ustawy o systemie oświaty259 i art. 6 Karty Nauczyciela260. Tak-
że statut szkoły, który opracowuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej261, określa zadania nauczycieli, polegające na bezstronnym i obiektywnym 
ocenianiu uczniów i czuwaniu nad ich bezpieczeństwem. Zgodnie z tym statutem uczeń 
ma też prawo do ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną oraz do szanowania 
jego godności osobistej. Statut ten stanowi także, że w sprawach wychowania i kształ-
cenia dzieci rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą. Na podstawie ramowego sta-
tutu szkół uczniom zapewnia się też następujące prawa: prawo do zapoznania się z pro-
gramem nauczania oraz do umotywowania uzyskanej oceny, umożliwienie wydawania 
gazetki szkolnej oraz prawo do organizowania – w porozumieniu z dyrektorem szkoły 
– działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, a także prawo do po-
mocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel262.

Zadania szkoły określone są w podstawach programowych obowiązkowych 
przedmiotów ogólnokształcących, ustalanych przez MEN. Odpowiadają one kierun-
kom nauki dziecka, wynikającym z Konwencji o Prawach Dziecka. Szkoła powinna 
między innymi umożliwić zdobycie wykształcenia, pomóc ujawnić zainteresowania 
i zdolności, zapewniać opiekę i bezpieczne warunki rozwoju psychofizycznego oraz 
wspierać rozwój osobowości i samorealizacji zgodnie z przyjętym systemem warto-
ści263. Nauczanie powinno doprowadzić do pełnego rozwoju osobowości dziecka oraz 
jego zdolności umysłowych i fizycznych. 

Natomiast z art. 1 ust. 2 ustawy o systemie oświaty wynika zasada wspomagania 
przez szkołę wychowawczej roli rodziny264. W toku realizacji przez dziecko obowiązku 
szkolnego i nauki rodzicom przysługują określone prawa. Z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy 
o systemie oświaty wynika, że na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć 
dziecko sześcioletnie. Z dniem 1 września 2012 r. naukę w szkole może także rozpocząć 
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy pięć lat, jeżeli wykazuje psycho-
fizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej265. Rozstrzygnięcie w tej sprawie należy 
do dyrektora szkoły i zapada w formie decyzji administracyjnej. Z ważnych przyczyn 
rodzice mogą też wnioskować o odroczenie przez dziecko obowiązku szkolnego na 
podstawie art. 16 ust. 3 i 4 w/w ustawy. Po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-
-pedagogicznej dyrektor szkoły wydaje decyzję administracyjną. Zgoda na odroczenie 
obowiązku szkolnego jest wydawana na jeden rok. Rodzice mają też prawo do ubiega-

259  Art. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty…, op. cit. 
260  Art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). 
261  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624). 
262  P. Jaros, Rzecznik Praw Dziecka…, op. cit., s. 169. 
263  T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka…, op. cit., s. 292-203.
264  Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty..., op. cit. 
265  Art. 16 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy z dnia 10 marca 2009…, op. cit. 
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nia się o zezwolenie na tzw. edukację domową dziecka. Treść art. 16 ust. 8-13 u.s.o., 
dotyczącego formy spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, zmieniono ustawą 
z dnia 19 marca 2009 r.266 . 

Obecnie wniosek rodziców powinien być złożony do dnia 31 maja do dyrektora 
przedszkola lub szkoły, do której dziecko zostało przyjęte. Dyrektor, kierując się opinią 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, wydaje w tej kwestii decyzję administracyjną, 
która obowiązuje od następnego roku szkolnego. Pozytywna decyzja musi określać wa-
runki, które muszą być dopełnione przez rodziców w trakcie realizacji obowiązku poza 
przedszkolem lub poza szkołą. Podczas takiej edukacji uczeń ma prawo uczęszczać do 
szkoły na zajęcia pozalekcyjne. Uregulowane zostały zasady klasyfikowania i promo-
wania ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą. Uczeń taki otrzy-
muje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów 
klasyfikacyjnych, które przeprowadzane są na podstawie § 15 rozporządzenia MEN 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słu-
chaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych267.

Egzamin ten nie obejmuje takich przedmiotów, jak: wychowanie muzyczne, 
wychowanie fizyczne, zajęcia plastyczne i zajęcia techniczne. Dziecku uczącemu się 
w tym trybie nie wystawia się też oceny z zachowania. Egzaminy klasyfikacyjne prze-
prowadza komisja, której przewodniczącym jest dyrektor szkoły, który wyraził zgodę 
na taką formę spełniania obowiązku przez ucznia, oraz nauczyciele zajęć edukacyj-
nych, które są objęte programem nauczania w danej klasie. Egzaminy przeprowadza się 
w formie pisemnej i ustnej, a po zakończeniu sporządza się z nich protokół. Rodzice 
dziecka mogą być na nich obecni w charakterze obserwatorów268. 

Poprzednia treść art. 16 ust. 8 w/w ustawy stanowiła, iż na spełnianie obowiązku 
szkolnego lub nauki poza szkołą zgodę może wyrazić dyrektor szkoły lub gimnazjum, 
w obwodzie którego dziecko mieszka. Uczeń mógł otrzymać świadectwo na podstawie 
egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwo-
lił na taką formę spełniania obowiązku. 

Tym samym sprecyzowano procedurę związaną z realizacją obowiązku szkolnego 
poza szkołą wobec uczniów np. szkół artystycznych czy też niepublicznych, do których 
przyjęto dzieci mieszkające w innym rejonie. Nieprecyzyjny przepis nie przewidywał, że 
dziecko może uczęszczać do szkoły w innym rejonie, i znacznie ograniczał uprawnienia 
do tej formy nauczania, a także możliwość uzyskania świadectwa szkolnego. Taki stan 
dotyczył bezpośrednio moich dzieci i wpłynął niekorzystnie na sytuację mojej rodziny. 
266  Art. 16 ust. 8 w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458). 
267  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.). 

268  M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 255-256. 
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Także adiunkt w zakładzie socjologii UAM w Poznaniu dr Marek Budajczak, 
pomimo napotkanych trudności, podjął się nauczania domowego swoich dzieci. Został 
on Prezesem Stowarzyszenia Edukacji Domowej, które założył w celu promocji eduka-
cji domowej jako legalnej formy realizacji obowiązku szkolnego.

Kierunek opisanych zmian jest zgodny z zapisami edukacyjnymi w przedsta-
wionych wcześniej aktach i przepisach prawa międzynarodowego i krajowego oraz 
stanowiskiem Specjalnego Sprawozdawcy Komisji Praw Człowieka ONZ ds. Prawa 
do Edukacji. Stwierdzają one, iż to rodzice mają priorytet w wyborze szkoły i formy 
nauczania, a władze państwowe są zobowiązane do pomocy i stworzenia systemowych 
rozwiązań do realizacji ich wolności wyboru odnośnie kształcenia dzieci269. 

Kolejnym prawem rodziców, zawartym w art. 66 u.s.o., jest możliwość wyraże-
nia zgody bądź wnioskowania o indywidualny program lub tok nauki dla dziecka szcze-
gólnie uzdolnionego. Organizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu270 i ma umożliwić 
uczniom rozwój ich uzdolnień i ukończenie szkoły w skróconym czasie. 

Indywidualny program nauki umożliwia uczniowi rozwijanie wiedzy w okre-
ślonych dziedzinach, w których wykazuje szczególne zainteresowanie. 

Natomiast indywidualny tok nauki polega na realizacji przez ucznia w ciągu 
roku programu nauczania obejmującego dwie lub więcej klas w zakresie niektórych 
bądź wszystkich przedmiotów271. 

Rodzice mogą realizować swoje prawa także za pośrednictwem organów spo-
łecznych: rady szkoły lub rady rodziców. W radzie szkoły mogą uczestniczyć wybra-
ni nauczyciele, rodzice i uczniowie. Zgodnie z art. 50 u.s.o. rada szkoły uczestniczy 
w uchwalaniu statutu szkoły, opiniuje plan finansowy szkoły i może wnioskować do 
organów nadzoru o dokonanie oceny szkoły, dyrektora i nauczycieli. Opiniuje także 
plan pracy szkoły oraz inne sprawy istotne dla szkoły. 

Rada szkoły powinna ustalić okoliczności, w których rada pedagogiczna może 
podjąć uchwałę umożliwiającą dyrektorowi szkoły skreślenie ucznia z listy uczniów. 
Jest to najsurowsza z sankcji dyscyplinarnych, która rozwiązuje stosunek administra-
cyjnoprawny, łączący ucznia za szkołą. Odbywa się to na podstawie decyzji admini-
stracyjnej, zgodnie z treścią art. 39 ust. 2 i 2a u.s.o. Wymóg ten potwierdza jednoznacz-
ne orzecznictwo Sądu Najwyższego w postanowieniu SN z dnia 29 marca 1994 r., III 
ARN 12/94, OSN Izba Administracyjna Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 3/94, oraz 
uchwale SN z dnia 18 października 1995 r., IIIAZP 28/95, OSN Izba Administracyjna 

269  M. Budajczak, Edukacja domowa, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 24. 
270  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzie-

lania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28). 

271  M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty…, op. cit., s. 615-616. 
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Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 11/95. 
Rozstrzyganie w sprawie skreślenia z listy uczniów w formie decyzji administra-

cyjnej jest rozwiązaniem właściwym ze względu na definicję decyzji zawartej w prawie 
administracyjnym. Mianowicie decyzja jest władczym, jednostronnym oświadczeniem 
woli organu, opartym na przepisach prawa administracyjnego i określającym sytuację 
prawną konkretnie wskazanego adresata (strony) w indywidualnie oznaczonej sprawie272.

Postępowanie w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów wszczynane jest przez 
dyrektora szkoły z urzędu, gdyż rada pedagogiczna nie jest stroną w sprawie. Wydaje 
jedynie w tej kwestii uchwałę, która powinna wskazywać na okoliczności i powody, 
którymi rada kierowała się przy jej podejmowaniu. Dyrektor szkoły powinien również 
wystąpić o wydanie opinii w tej sprawie przez samorząd uczniowski. Postępowanie to 
toczy się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego273. O wszczę-
ciu postępowania należy zawiadomić strony, którym trzeba umożliwić wgląd do akt 
sprawy. Przysługuje im też prawo składania wniosków i wypowiedzenia się odnośnie 
dowodów. W związku z treścią uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 21 października 
2002 roku OPS 9/02, ONSA 2003, nr 2, poz. 43 oraz postanowienia NSA z dnia 4 marca 
1981 roku SA 654/81, OSNPG 1982, nr 1, str. 22, ONSA 1981, nr 1, poz. 15 – nie-
dopuszczalne jest wszczęcie postępowania bez zawiadomienia o tym strony. Zgodnie 
z zasadą pisemności wszystkie czynności należy utrwalić w formie protokołu. Decyzję 
administracyjną z pouczeniem o trybie odwoławczym wydaje się lub doręcza stronie na 
piśmie. Przysługuje od niej odwołanie do kuratora oświaty, a następnie możliwe jest jej 
zaskarżenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Niedopuszczalne jest skreślenie z listy uczniów wobec ucznia, który objęty jest 
obowiązkiem szkolnym. Uczeń, który jest objęty obowiązkiem szkolnym, może być 
jedynie na wniosek dyrektora szkoły przeniesiony w trybie art. 39 ust. 2a u.s.o. do innej 
szkoły podstawowej lub gimnazjum. W świetle wyroku NSA I SA 1463/99 skreślenie 
z listy uczniów w szkole publicznej, jak i niepublicznej, następuje na podstawie decyzji 
administracyjnej. Szkoła występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie 
ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły. Natomiast to kurator wydaje 
w tej sprawie decyzję administracyjną. Przysługuje od niej odwołanie do organu wyż-
szego stopnia, którym jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a następ-
nie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego274. 

Rada rodziców jest organem, który działa na podstawie art. 53 i 54 u.s.o. i jest 
reprezentacją ogółu rodziców. Może ona występować do rady szkoły, rady pedagogicz-

272  M. Wierzbowski, A. Wiktorska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 
2011, s. 514. 

273  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071 ze zm.). 

274  M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty…, op. cit., s. 491-497. 
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nej lub dyrektora szkoły z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły. Na-
tomiast indywidualne uprawnienia rodziców związane z nauczaniem dziecka wynikają 
z Rozporządzenia MEN w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkodach 
publicznych275. Nauczyciel powinien zapoznać rodziców i uczniów z zasadami oce-
niania, klasyfikowania i promowania. Rodzice i uczniowie mogą uzyskać informacje 
o bieżących i okresowych wynikach w nauce dzieci, gdyż oceny są jawne. Mogą oni 
wnioskować o uzasadnienie wystawionej oceny oraz o wgląd w prace pisemne i inną 
dokumentację. Przed terminem rady pedagogicznej w sprawie semestralnej lub rocz-
nej klasyfikacji nauczyciele i wychowawca klasy są zobowiązani do poinformowania 
uczniów, rodziców bądź prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach dziecka 
z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania. Do siedmiu dni od zakończenia zajęć eduka-
cyjnych rodzice mają prawo zgłoszenia do dyrektora szkoły zastrzeżeń odnośnie usta-
lanych rocznych lub semestralnych ocen z zajęć edukacyjnych lub oceny z zachowania. 

Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo 
zdawać egzamin klasyfikacyjny. Na wniosek rodzica lub ucznia niesklasyfikowanego 
z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 
na egzamin klasyfikacyjny. 

Edukacja jest jednym z elementarnych filarów wykorzystywania zasobów ludz-
kich. Komisja Europejska w 2007 roku zadecydowała o przyjęciu do realizacji Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jeden z jego priorytetów związany jest z rozwo-
jem szkół i placówek oświatowych. Umożliwia to realizację innowacyjnych projektów 
związanych z kształceniem uczniów zdolnych. 

W Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu opracowano Strategię Rozwoju 
Edukacji na lata 2007-2013. Natomiast w maju 2007 r. MENiS opracowało materiały 
,,Wspieranie rozwoju uczniów wybitnie zdolnych jako zadanie władz publicznych”276. 
Minister Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talen-
tów. Swoją inicjatywę uzasadniła następującymi słowami: (…) Tylko szkoła nastawio-
na na wsparcie każdego w jak najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości i zdolności 
zminimalizuje ryzyko zgubienia po drodze diamentów, a tymi wyłowionymi odpowiednio 
się zajmie277.

W praktyce jednak dochodzi w szkole do zaniedbywania lub nawet marnowa-
nia zdolności i talentów uczniów. Potwierdza to raport NIK ze stycznia 2007 r., który 
zawiera wyniki kontroli opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi. Wynika z nie-

275  Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych…, op. cit. 

276  B. Dyrda, Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2012, 
s. 103.

277  B. Dyrda, Edukacyjne wspieranie rozwoju…, op. cit., s. 109. 



Rozdział 5

78

go, że w placówkach oświatowych wykryto szereg nieprawidłowości, które przejawiają 
się brakiem zorganizowanych i systemowych działań w zakresie kształcenia uczniów 
zdolnych278. 

Rozbieżność, jaka powstaje pomiędzy zaniżonymi wymaganiami stawianymi 
uczniom zdolnym a jego możliwościami, doprowadza do powstania tzw. syndromu nie-
adekwatnych osiągnięć szkolnych (SNOS)279.

5.1.1. Przemoc w szkole

Przemoc jest bezprawnym działaniem, ukierunkowanym na psychiczne, fizycz-
ne lub społeczne szkodzenie innym, a obecnie jest także pojęciem walki. 

Agresja w szkole, do której dochodzi bez prowokacji, która jest przemyśla-
na i pozbawiona emocji, nazywana jest agresją proaktywną. Jej celem jest zdobycie 
i utrzymanie dominującej pozycji w grupie280. Według G. Olweusa, w grupie, w któ-
rej dochodzi do aktów przemocy, wyróżnia się: napastników, ich pomocników, bier-
nych zwolenników, biernych obserwatorów, potencjalnych obrońców i rzeczywistych 
obrońców281. Przemoc to takie zachowanie, w którym użyto siły fizycznej do naruszenia 
nietykalności cielesnej innej osoby bądź które wzbudziło u tej osoby silne zagrożenie 
utraty życia lub zdrowia. W szkole występuje zarówno przemoc psychiczna, fizyczna, 
jak i strukturalna. Ta ostatnia forma przemocy polega na pośredniej dominacji nad jed-
nostką lub środowiskiem przez zmuszanie uczniów i nauczycieli do funkcjonowania 
w warunkach ekstremalnych282. 

Od 2006 roku w polskich szkołach prowadzony jest program „Szkoła bez prze-
mocy”. Z przeprowadzonych badań wynika, że 32% uczniów i 34% nauczycieli uważa, 
że w ostatnich latach zjawisko przemocy w szkołach nasila się283. Według tzw. teo-
rii dezorganizacji, jednym z czynników sprzyjających agresji w szkole jest społeczna 
dezorganizacja w szkole. Przejawia się ona brakiem pozytywnych stosunków między-
ludzkich wśród uczniów, nauczycieli oraz między nauczycielami, uczniami i rodzicami. 
Natomiast teoria nacisku tłumaczy przemoc tym, że dla dzieci z niższych warstw szkoła 
jest źródłem frustracji i wymagań, którym trudno sprostać. Dzieci pochodzące z niż-
szych warstw społecznych dostają niższe stopnie i są stygmatyzowane284. W ostatnich 
latach do zachowań agresywnych przyczynia się również przemoc rozpowszechniana 
278  http://bip.nik.gov.pl. 
279  B. Dyrda, Edukacyjne wspieranie rozwoju…, op. cit., s. 220.
280  B. Holyst, Wiktymologia…, op. cit., s. 518-519. 
281  Ibidem, s. 519. 
282  Ibidem, s. 520-521. 
283  Ibidem, s. 519. 
284  M. Kuć, Wiktymologia…, op. cit., s. 86. 
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w mediach, która zostanie opisana w podrozdziale 5.4., dotyczącym edukacji medialnej.
Wyróżniamy następujące rodzaje przemocy w szkole:
• przemoc uczniów wobec uczniów,
• przemoc uczniów wobec nauczycieli,
• przemoc nauczycieli wobec uczniów285.
Ze względu na charakter niniejszej pracy zostanie w niej omówiona przemoc 

nauczycieli wobec uczniów. Do istotnych czynników, które sprzyjają agresywnemu po-
stępowaniu nauczycieli, należą stres zawodowy oraz mobbing286. 

Badania przeprowadzone w latach 2005/2006 w ramach programu społecznego 
,,Szkoła bez przemocy” wykazały, że najczęstszymi formami przemocy są:

• używanie wobec ucznia obraźliwych słów, czego doświadczyło 16% ankie-
towanych;

• wyrzucenie z klasy, co dotyczyło 15% uczniów, ale aż 53% badanych 
stwierdziło, że przydarzyło się to ich kolegom; 

• wywoływanie strachu, czego doświadczyło 11% ankietowanych uczniów; 
• uderzanie i potrącanie wobec 6% uczniów, a 13% przyznało, że doznali 

tego ich koledzy287.
Liczba konfliktów z nauczycielami wzrasta wraz z wiekiem uczniów. Najczęst-

szą przyczyną konfliktów z nauczycielami jest subiektywizm w wystawianiu ocen288. 
Jednak udowodnienie, że nauczyciel zaniżył ocenę, jest trudne. Z negatywnymi ocena-
mi związane jest obniżenie u ucznia poczucia własnej wartości. Niepowodzenia szkolne 
są też jedną z przyczyn targnięcia się uczniów na własne życie289.

Przemoc nauczycieli wobec uczniów nie jest więc zjawiskiem marginalnym, 
ale uczniowie nie składają skarg w obawie przed konsekwencjami. Uczniowie nie mają 
wystarczającej ochrony przed przemocą i złym traktowaniem290.

Przeciwdziałanie przemocy w szkole i jej skutkom powinno polegać przede 
wszystkim na zapewnieniu prawidłowego środowiska wychowawczego i właściwego 
przepływu informacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami. Należy dbać o standardy 
zachowania zgodne z normami i oczekiwaniami społecznymi. Ponadto trzeba ograni-
czyć kontakt młodego pokolenia z przejawami przemocy w mediach i przeciwdziałać 
uzależnieniom291.

Na szkole, która wykonuje zadania z zakresu władzy publicznej, ciąży ustawo-
wy obowiązek nadzoru nad małoletnim. Odpowiedzialność cywilnoprawna za szko-
285  Ibidem, s. 84-85. 
286  B. Hołyst, Wiktymologia…, op. cit. s. 527. 
287  Ibidem, s. 529. 
288  Ibidem, s. 530. 
289  Ibidem, s. 533. 
290  E. Czyż, Raport z badań „Prawa ucznia w szkole”, http://www.bezuprzedzen.org 
291  M. Kuć, Wiktymologia…, op. cit., s. 89. 



Rozdział 5

80

dy doznane przez ucznia, w zakresie naruszenia dóbr osobistych wymienionych w art. 
23 k.c.292 (między innymi zdrowia i godności), ponosi gmina jako organ prowadzący 
szkołę. Wynika to z art. 417 § 1 k.c. w związku z art. 5 ust. 7 u.s.o. W pierwszym 
z tych przepisów zawarto definicję deliktu władzy publicznej, którym jest niezgodne 
z prawem, wywołujące szkodę działanie bądź zaniechanie w związku z wykonywaniem 
władzy publicznej. Powstała szkoda obejmuje nie tylko uszczerbek majątkowy, ale tak-
że krzywdę pozostającą w związku przyczynowym z takim zdarzeniem. Zgodnie z wy-
rokiem Trybunału Konstytucyjnego z 23 września 2003 roku K 2002, OTK – A 2003, 
nr 7, poz. 76, naprawienie szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie 
lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej obejmuje zarówno straty, jakie 
poniósł poszkodowany (domnum emergens), jak i korzyści, które mógł osiągnąć, gdyby 
nie wyrządziono mu szkody (lucrum cessans). 

W związku z treścią wyroku SN z dnia 2 września 2007 r., II CSK 269/07, MoP 
2007, nr 21, str. 1172, krzywda spowodowana bezprawnym funkcjonowaniem władzy 
publicznej podlega rygorom zadośćuczynienia pieniężnego według zasad przyjętych 
w art. 445 i 448 k.c.293.

Naprawienie szkody na osobie o charakterze majątkowym reguluje art. 444 k.c. 
Przepis ten przewiduje odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstro-
ju zdrowia. Naprawienie takiej szkody powinno obejmować wszystkie koszty, będące 
skutkiem naruszenia wyżej wymienionych dóbr osobistych. Swoistą formą odszkodo-
wania jest renta. Poszkodowany może się jej domagać w sytuacji, gdy na skutek uszko-
dzenia ciała lub rozstroju zdrowia nastąpiła utrata zdolności do pracy zarobkowej albo 
zwiększyły się potrzeby poszkodowanego lub zmniejszyły się widoki powodzenia na 
przyszłość. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 1997 r., I CR 380/77 (niepubli-
kowany), określa zasady zasądzenia renty dla małoletniego, który na skutek uszkodze-
nia ciała bądź rozstroju zdrowia nie mógł zdobyć wykształcenia i zawodu. Orzeczenie 
to uwzględnia także okoliczności, gdy szkody takiej doznał małoletni, u którego stwier-
dzono szczególne talenty lub uzdolnienia w określonym kierunku294.

Inną postacią odszkodowania jest zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za 
uszczerbek na dobrach osobistych, czyli szkodę niemajątkową. Zadośćuczynienie przy-
znawane jest na podstawie art. 445 lub 448 k.c. Zgodnie z treścią wyroku SA w Białym-
stoku z 1 lutego 2005 r., III APa 9/04, OSA 2005, nr 12, poz. 33, oraz niepublikowanym 
wyrokiem SN z 18 listopada 2004 r., I CK 219/04295, zadośćuczynienie pieniężne ma 
na celu naprawienie szkody niemajątkowej, wyrażającej się krzywdą w postaci cierpień 
fizycznych i psychicznych. 

292  Art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
293  E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 723. 
294  Ibidem, s. 606-809. 
295  Ibidem, s. 811. 
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Obecnie obowiązuje też ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariu-
szy publicznych za szkodę powstałą przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym 
naruszeniem prawa296.

Odrębne przepisy przewidują naprawienie szkody będącej wynikiem wydania 
niezgodnego z prawem aktu normatywnego, art. 417(1) § 1 k.c., prawomocnego orze-
czenia lub ostatecznej decyzji, art. 417(1) § 2 k.c., niewydania orzeczenia lub decyzji, 
art. 417(1) § 3 k.c., oraz aktu normatywnego, art. 417(1) § 4 k.c.297.

5.2. Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w zapobieganiu 
zagrożeniom dzieci i młodzieży

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne funkcjonują w systemie oświaty 
i udzielają dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej, a uczniom pomagają w wyborze kierunku kształcenia i zawodu298. Pomoc 
psychologiczna polega na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów związanych z roz-
wojem dzieci i młodzieży oraz ich edukacją i wychowaniem. 

 Do udzielenia takiej pomocy wykorzystywana jest interdyscyplinarna wiedza 
dotycząca człowieka, tj. psychologiczna, pedagogiczna, lingwistyczna, logopedyczna, 
medyczna, prawna i socjologiczna. 

Zadania tych poradni określa aktualnie Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działa-
nia publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 
specjalistycznych299. Do najważniejszych zadań poradni psychologiczno-pedagogicz-
nych należą: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, profilaktyka 
uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz terapia zaburzeń rozwojowych 
i zachowań dysfunkcyjnych. Działania poradni w zakresie zapobiegania zagrożeniom 
dzieci i młodzieży opierają się na diagnozie, terapii oraz profilaktyce. 

Podstawę stanowi diagnoza sytuacji dziecka, która określi jego możliwości roz-
wojowe oraz sytuację rodzinną, szkolną i rówieśniczą. Celem diagnozowania jest wy-
jaśnienie przyczyny zaistniałego problemu, związanego między innymi z niepowodze-
niami szkolnymi ucznia, poziomem jego rozwoju lub potrzebami psychofizycznymi. 
Poprawne postawienie diagnozy jest niezbędne dla skutecznego wdrożenia pomocy te-
rapii, profilaktyki i kompensacji. W realizacji programu naprawczego istotne znaczenie 

296  Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie 
prawa (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173). 

297  Ibidem, s. 714. 
298  T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka…, op. cit., s. 298. 
299  Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488. 
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ma diagnoza pozytywna, oparta na potencjalnych możliwościach rozwojowych i moc-
nych stronach dziecka. 

Terapia jest to dążenie do modyfikowania lub zmiany niepożądanego stanu, 
wzmocnienie zachowań pożądanych i stymulowanie rozwoju młodego człowieka. Re-
alizowana jest w formie zajęć indywidualnych oraz grupowych300.

Profilaktyka polega na działaniu zapobiegającym pojawieniu się niekorzystnych 
zjawisk i niepożądanych zachowań. Powyższe działania wzajemnie się uzupełniają301.

Zjawisko zagrożenia uzależnieniami będzie szczegółowo opisane w kolejnym 
podrozdziale. W rozpoznawaniu czynników zagrożeń uzależnieniami istotną rolę od-
grywa diagnoza osobowości, analiza zachowań i stanów emocjonalnych. Naukowcy 
zajmujący się tym zjawiskiem wyróżniają cztery typy osobowości sprzyjające sięganiu 
po alkohol czy narkotyki: psychotyczną, osobowość z pogranicza psychozy, neurotycz-
ną oraz niedojrzałą. W stosunku do dzieci i młodzieży z grupy ryzyka zagrożenia uza-
leżnieniem pracownicy poradni prowadzą konsultacje i zajęcia z zakresu radzenia sobie 
ze stresem oraz negatywnymi emocjami, a rodzicom takich dzieci udzielają wsparcia302.

W szkołach niepokojąco wzrasta też liczba uczniów nadpobudliwych. W przy-
szłości dzieci te częściej sięgają po alkohol i dopuszczają się czynów przestępczych. 
Można temu zapobiec przez wczesne rozpoznanie zespołu nadpobudliwości i systema-
tyczne prowadzenie terapii i nauczenie dziecka autostymulacji. Najczęściej wdrażany 
jest program korekcji zachowań dzieci nadpobudliwych T. Opolskiej i E. Potempskiej. 
Nauczyciele takich uczniów otrzymują od poradni zalecenia odnośnie sposobu postę-
powania z takim dzieckiem oraz wskazówki do pracy korygującej zachowanie, a także 
profesjonalną pomoc w tym zakresie.

Kolejnym poważnym zagrożeniem są niepowodzenia szkolne, które są jed-
nym z czynników ryzyka niedostosowania społecznego. Trudności w nauce, nazywane 
również dysleksją rozwojową, obejmują 15-20% uczniów303. Wyróżniamy trudności 
szkolne dydaktyczne i wychowawcze. Ujawniają się one jako brak osiągnięć w nauce, 
osiągnięcia niewspółmierne do możliwości, zaburzenia reakcji społecznych, zaburzenia 
aktywności i emocjonalne. Brakowi sukcesów w nauce towarzyszy niska pozycja w ze-
spole i negatywne emocje, takie jak: zaniżona samoocena, spadek motywacji i poczucie 
bezradności. Ponadto taki uczeń jest napastliwy wobec kolegów i arogancki w kontak-
tach z nauczycielami lub nadmiernie zahamowany i apatyczny304. Dla dzieci zagrożo-
nych zjawiskiem dysleksji rozwojowej i innymi trudnościami w uczeniu się poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna prowadzi zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensa-
cyjnym. Dzieci młodsze uczestniczą w zajęciach stymulujących ich rozwój poznawczo-
300  S. Guz, J. Andrzejewska (red.), Edukacja wobec zagrożeń rozwoju…, op. cit., s. 106. 
301  Ibidem, s. 107. 
302  Ibidem, s. 108. 
303  Ibidem, s. 109. 
304  W. Książek (red.), O pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2001, s. 46.
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-ruchowy, w których wykorzystywane są następujące metody: metoda dobrego startu, 
metoda kinezjologii edukacyjnej, pedagogika zabawy lub rozwijanie kompetencji ma-
tematycznych wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Starsi uczniowie mogą korzystać z tre-
ningów usprawniających umiejętność czytania i pisania wg programu B. Zakrzewskiej. 
Ze względu na słabą bazę lokalową i braki w wyposażeniu poradni utrudnione jest 
prowadzenie terapii grupowej opartej na ruchu, takiej jak metoda Weroniki Sherborne 
czy też metoda integracji sensorycznej Ayres.

 Uczniowie z trudnościami w uczeniu się otrzymują z poradni opinię ze wskaza-
niami do pracy korekcyjno-kompensacyjnej, która powinna być realizowana w szkole. 
Jednak szkoła nie zawsze dostosowuje wymagania edukacyjne do ograniczeń i możli-
wości dziecka, co pogłębia jego zaburzenia emocjonalne i niechęć do szkoły305.

Uczniom z wadami wymowy pomagają logopedzi. W terapii takiego dziecka 
uczestniczą rodzice, którzy zalecone ćwiczenia prowadzą w domu306. Szczególnej po-
mocy logopedycznej wymagają dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, tzw. dyslek-
sją i dysgrafią. 

W związku z występującymi u dzieci problemami pracownicy poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej udzielają pomocy rodzinie. Placówki te tworzą grupy wsparcia 
dla rodziców i organizują zajęcia warsztatowe, doradztwo oraz terapie  i treningi. Jed-
ną z form współpracy z rodzicami są treningi rozwijające umiejętności wychowaw-
cze i umiejętności komunikowania się. W sytuacji wzrastającej liczby zagrożeń wobec 
dzieci coraz więcej rodziców poszukuje pomocy odnośnie właściwego sposobu wycho-
wania307.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna udziela też pomocy uczniom wybitnie 
uzdolnionym, którą to pomoc reforma systemu oświaty uważa za swoje priorytetowe 
zadanie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci uzdolnionych organizowana 
jest w formie zajęć psychoedukacyjnych, porad, a także konsultacji dla uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej powołano Zespół ds. Kształcenia Dzieci 
Szczególnie Uzdolnionych, a w Toruniu utworzono gimnazjum akademickie i liceum 
akademickie. Dzieci i młodzież ze szczególnymi uzdolnieniami mają szczególne po-
trzeby edukacyjne. Wysoki poziom możliwości intelektualnych może jednak dopro-
wadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym. Pomoc dzieciom 
zdolnym jest niezbędna w zapewnieniu im pełnego wykorzystania ich możliwości 
intelektualnych i twórczych. Do zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej nale-
ży w szczególności: diagnozowanie możliwości uczniów zdolnych, wspomaganie ich 
wszechstronnego rozwoju, pomoc tym uczniom w dokonaniu wyboru kierunku kształ-
cenia, zawodu i planowania kariery zawodowej. Pomoc ta umożliwia pełne wykorzy-
305  S. Guz, J. Andrzejewska (red.), Edukacja wobec zagrożeń rozwoju…, op. cit., s. 110. 
306  Ibidem, s. 111. 
307  Ibidem, s. 111-112. 
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stanie ich zdolności i osiągnięć dla dobra społeczeństwa308. 
W celu realizowania w szkole indywidualnych programów i dostosowania wy-

magań edukacyjnych do ograniczeń i możliwości uczniów, posiadających opinie lub 
orzeczenie poradni, należy rozwijać współpracę z nauczycielami. Jednym z zadań po-
radni jest wspieranie nauczycieli w procesie wychowania dzieci poprzez konsultacje 
oraz udział specjalistów w posiedzeniach rad pedagogicznych309. 

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej organizuje szkole-
nia dla nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych oraz osób zatrudnionych w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych. Celem ich jest nabycie umiejętności wyelimino-
wania z życia szkoły takich niekorzystnych zjawisk, jak: stres, agresja, nieprzystosowanie 
społeczne i uzależnienia. Szkolenia te pogłębiają wiedzę o zagrożeniach psychomanipula-
cją w szkołach, dostarczają wiedzy o uzależnieniach i metodach diagnozowania uczniów 
zagrożonych uzależnieniem, uczą umiejętności przydatnych w pracy z dzieckiem krzyw-
dzonym, maltretowanym, w stosunku do którego stosowana jest przemoc310.

5.3. Pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej demoralizacją

Demoralizacja nieletnich oznacza stan albo proces charakteryzujący się nega-
tywnymi postawami i zachowaniami w stosunku do obowiązujących w społeczeństwie 
podstawowych norm i zasad postępowania. Ewa Żabczyńska posługuje się pojęciem 
demoralizacji zamiennie z niedostosowaniem społecznym, które wprowadziła Maria 
Grzegorzewska. Z kolei Jan Konopnicki posługuje się terminem ,,zaburzenia w zacho-
waniu się” jako odchylenie od normy, czyli zasad moralnych i obyczajów przyjętych 
w danym środowisku. Natomiast Otton Lipkowski ujmuje niedostosowanie społeczne 
jako zaburzenie charakterologiczne, które zostało spowodowane niekorzystnymi ze-
wnętrznymi lub wewnętrznymi warunkami rozwoju311.

Niepokojąco wzrasta liczba uczniów palących papierosy, pijących alkohol, 
odurzających się chemicznymi środkami wziewnymi lub narkotykami albo przyjmują-
cych leki nasenne i uspokajające bez zaleceń lekarza. Przyczynami wzrostu zagrożenia 
uzależnieniem dzieci i młodzieży jest większa dostępność środków psychoaktywnych, 
moda, ciekawość, brak atrakcyjnych zajęć w czasie wolnym, a przede wszystkim szkol-
ne i rodzinne problemy dzieci i młodzieży312.

308  W. Książek (red.), O pomocy psychologiczno-pedagogicznej…, op. cit., s. 48-54. 
309  S. Guz, J. Andrzejewska (red.), Edukacja wobec zagrożeń rozwoju…, op. cit., s. 112.
310  Ibidem, s. 83-84. 
311  K. Gromek, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Lexis Nexis, Warszawa 2001, s. 41-43. 
312  W. Książek (red.), O pomocy psychologiczno-pedagogicznej…, op. cit., s. 68. 
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Ponadto we współczesnym świecie występuje tendencja do zaspokojenia swo-
ich potrzeb szybko i jak najmniejszym kosztem. Nałóg umożliwia poprawienie sobie 
samopoczucia i jest próbą ucieczki od cierpienia313. Uniknięcie uzależnienia jest możli-
we poprzez pozbycie się chęci natychmiastowej poprawy samopoczucia i redukcji lęku 
oraz osiągnięcie trwałego zadowolenia z życia314. 

5.3.1. Narkomania

W art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
określono wskaźniki zagrożenia uzależnieniem. Należą do nich: problemy psychiczne, 
negatywne oddziaływanie środowiska oraz sporadyczne używanie środków odurzają-
cych315. Według Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, kontakt ze środ-
kami uzależniającymi mają dzieci pomiędzy 12. a 16. rokiem życia, a nawet młodsze. 
PTZN ustaliło, że 3-6% tej populacji ma kontakt ze środkami odurzającymi, ok. 10% 
jest uzależnionych, a 40% młodzieży do 20. roku życia ma kontakt z narkotykami316.

Z badań przeprowadzonych w latach 1994-2008 przez Centrum Badania Opinii 
Społecznej wynika, że w 1994 r. 22% badanych wiedziało, gdzie można kupić narko-
tyki. Natomiast w 2003 r. juz prawie połowa ankietowanej młodzieży wiedziała, gdzie 
można je nabyć. Pod koniec 2008 roku Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie 
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadziło badanie „Konsump-
cja substancji psychoaktywnych”. Z raportu „Młodzież a substancje psychoaktywne” 
wynika, że dostępność narkotyków w roku 2008 obniżyła się do 35%317.

Zapobieganie zagrożeniu narkomanią polega zarówno na ograniczeniu poda-
ży, jak i popytu na środki psychoaktywne. Ograniczenie podaży tych środków, po-
przez między innymi ściganie dealerów, likwidację wytwórni narkotykowych w kraju 
i kanałów przerzutowych z zagranicy, należy do zadań resortu spraw wewnętrznych 
i administracji. Kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi, wytwarzaniu i po-
siadaniu substancji, których używanie może prowadzić do narkomani, zawiera art. 1 
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa ta określa 
też organy właściwe do wykonania rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 
grudnia 2004 r., określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków 
pomiędzy wspólnotą a państwami trzecimi (Dz.Urz. WE L 22 z 26.01.2005 r., str. 1; 
Dz.Urz. WE, polskie wydanie specjalne z 2005 r., t. 48, str. 1). 

313  B. Hołyst, Wiktymologia…, op. cit., s. 355-355. 
314  Ibidem, s. 357. 
315  Art. 4 ust. 14 ustawy z dnia o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.).
316  B. Hołyst, Wiktymologia…, op. cit., s. 376. 
317  Ibidem, s. 377. 
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W art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
określono zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek samorzą-
du terytorialnego. Resort zdrowia zajmuje się ograniczaniem dostępu do środków le-
galnych, w tym leków nasennych, uspokajających i przeciwdepresyjnych oraz kontrolą 
recept wystawionych przez lekarzy i apteki. Natomiast ograniczeniem popytu zajmują 
się resorty: edukacji, zdrowia oraz pracy i polityki społecznej oraz organizacje poza-
rządowe318. Przeciwdziałanie narkomanii jest realizowane także przez kształtowanie 
polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej319. Wszyst-
kie zobowiązane instytucje i organizacje powinny opracować lokalne strategie profilak-
tyczno-edukacyjne. Działania podejmowane przez wszystkich zaangażowanych w za-
pobieganie narkomanii muszą być zintegrowane320.

Policja koncentruje swoje działania na eliminowaniu działań przestępczych 
związanych z narkomanią i ograniczaniu dostępu do środków odurzających. Najpopu-
larniejszym narkotykiem na terenie Europy jest amfetamina i jej pochodne. W latach 
1999-2008 zlikwidowano w Polsce 110 laboratoriów wytwarzających te środki odurza-
jące321. 

Komenda Główna Policji zaleca terenowym jednostkom współpracę z dyrekto-
rami szkół i kuratorami oświaty w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz prowa-
dzenie działalności edukacyjnej odnośnie skali zagrożenia narkomanią i obowiązują-
cych przepisów prawa. Z ustaleń policji wynika, że największym niebezpieczeństwem 
jest łatwy dostęp do narkotyków. W środowisku młodzieżowym handel narkotykami 
uznawany jest za biznes, a nie przestępstwo. W narkotyki można się w zaopatrzyć 
w większości pubów, kawiarni i dyskotek322. Dealerzy działają głównie w dużych mia-
stach, takich jak Warszawa, Katowice, Trójmiasto, Wrocław Kraków i Szczecin323. 

 Szkoły stworzyły wewnętrzne strategie przeciwdziałania narkomanii, po tym 
jak wprowadzono karalność za posiadanie narkotyków324. Z badań ,,Młodzież a substan-
cje psychoaktywne”, przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej na 
zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, wynika, że od 2003 
roku znacznie spadł odsetek uczniów twierdzących, że w ich szkole można zaopatrzyć 
się w narkotyki325.

Narkomania wśród młodych ludzi pogłębia procesy niedostosowania społecz-
nego, negatywnie wpływa na ich zdrowie i rozwój oraz przyczynia się do wzrostu agre-

318  W. Książek (red.), O pomocy psychologiczno-pedagogicznej…, op. cit., s. 68. 
319  M. Kuć, Wiktymologia…, op. cit., s. 35. 
320  B. Hołyst, Wiktymologia…, op. cit., s. 381. 
321  Ibidem, s. 382. 
322  Ibidem, s. 380-381. 
323  Ibidem, s. 376. 
324  Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 27 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 103, poz. 1097). 
325  http://www.cbos.pl 
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sji i przestępczości. Ze względu na skutki zdrowotne społeczne i tendencje wzrostu jest 
to obecnie jedna z najgroźniejszych form patologii społecznej, jaka dotyka młodzież326. 

5.3.2. Alkoholizm i nikotynizm

Najważniejszymi czynnikami ryzyka wystąpienia nałogu alkoholowego wśród 
młodzieży są: cechy osobowości, które utrudniają adaptację społeczną młodocianego, 
nieodpowiedni wpływ osób znaczących w trakcie jego rozwoju oraz wczesny wiek ini-
cjacji alkoholowej i pozytywne odczucia psychiczne z tym zawiązane. 

Wśród młodzieży wyodrębniono dwie grupy ryzyka rozwoju choroby alkoholo-
wej. Mianowicie są to osoby, które w okresie wczesnodziecięcym doznały uszkodzenia 
ośrodkowego układu nerwowego i mają trudności dostosowawcze, albo które na skutek 
negatywnych bodźców społecznych w okresie rozwoju mają nieprawidłowo ukształto-
waną osobowość.

Młodocianych alkoholików cechują trudności szkolne, zaburzenia koncentracji 
uwagi, nadpobudliwość i wolniejsze tempo pracy. Badania potwierdzają ponadstupro-
centowy wzrost spożycia alkoholu w różnych grupach wiekowych i obniżanie się wie-
ku, w którym następuje inicjacja alkoholowa327.

Alkohol ma działanie kryminogenne, gdyż zwiększa on prawdopodobieństwo 
wejścia na drogę przestępczą osób będących pod jego wpływem.

W profilaktyce nadużywania alkoholu oraz uzależnienia ma zastosowanie usta-
wa z dnia 26 września o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi328, poprzez podjęcie działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów 
alkoholowych i wspieranie działań, które chronią przed uzależnieniem329. 

Poważnym problemem społecznym, zaliczanym do patologii społecznej, należy 
też uzależnienie od nikotyny. Palenie tytoniu przez dzieci w wieku 10-12 lat wyni-
ka z chęci uznania i wyróżnienia w otoczeniu i może prowadzić na drogę przestęp-
czą przez tworzenie w szkołach tzw. gangów papierosowych. Palenie wśród dorasta-
jącej młodzieży wiąże się z naśladownictwem i potrzebą demonstrowania dorosłości 
w nieodpowiedniej formie. Wynika to z zaniżonego poczucia własnej wartości i braku 
właściwych przejawów dojrzałości społecznej. Palenie papierosów przez młodzież ma 
charakter grupowy i jest formą spędzania wolnego czasu. Zjawisko to jest niepokojące 
ze względu na zakłócenie procesu opieki i wychowania oraz niezaspokojeniu potrzeby 
afiliacji i akceptacji ze strony dorosłych330. 
326  B. Hołyst, Wiktymologia…, op. cit., s. 376. 
327  Ibidem, s. 361-362. 
328  Ustawa z dnia 26 września 2007 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. 

z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.). 
329  M Kuć, Wiktymologia…, op. cit., s. 23-25. 
330  B. Hołyst, Wiktymologia…, op. cit., s. 388-389. 
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Z badań wynika, że papierosy pali 50% młodzieży szkolnej, 70% studentów 
oraz 80% młodzieży pracującej. Ulega obniżeniu wiek, w którym młodzi ludzie sięgają 
po papierosa, gdyż 85% z nich rozpoczyna palenie w wieku 13-14 lat, a pozostałe 15% 
już wieku 8-9 lat331. 

Polska była jednym z pierwszych krajów europejskich, w którym wprowadzo-
no prawny zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych. Zgodnie z wymogami Unii 
Europejskiej na paczkach papierosów umieszczono ostrzeżenie o szkodliwości palenia. 
Nowelizacja ustawy332 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wy-
robów tytoniowych wprowadza listę miejsc, w których obowiązuje całkowity zakaz 
palenia papierosów. Zapobieganiu zagrożeniom patologiami społecznymi dzieci i mło-
dzieży ma służyć podjęta przez Sejm RP uchwała z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie prze-
ciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich333. 

Komendant Główny Policji wydał kolejne zarządzenie w sprawie metod i form 
wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji 
i przestępczości nieletnich oraz zadań podejmowanych na rzecz małoletnich334.

Natomiast podstawą w profilaktyce i zwalczaniu uzależnień uczniów jest Roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 roku w spra-
wie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci 
i młodzieży zagrożonych uzależnieniami335.

5.4. Wyzwania edukacyjne wobec zagrożeń mediów elektronicznych

Wraz z postępem naukowo-technicznym nastąpił dynamiczny rozwój w dzie-
dzinie nowych technologii cyfrowych, które tworzą specyficzny obszar funkcjonowania 
człowieka, określany jako świat wirtualny lub cyberprzestrzeń. Narzędzia cyberprze-
strzeni, czyli telewizja kablowa, satelitarna, komputery, Internet, kasety wideo, płyty 
CD-ROM i telefonia komórkowa, zdominowały większość dziedzin życia dorosłych 
oraz dzieci i wyznaczają kierunek ich aktywności336.

Media i multimedia elektroniczne stworzyły więc dzieciom nowe szanse roz-
woju i edukacji, ale stały się również źródłem poważnych zagrożeń. Należą do nich 
nadmiar czasu, jaki młodzi ludzie przeznaczają codziennie na korzystanie z mediów, 

331  Ibidem, s. 384. 
332  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

(Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.). 
333  M.P. z 1998 r. Nr 14, poz. 207. 
334  Zarządzenie Komendanta głównego Policji Nr 1619 z dnia 3 listopada 2010 r opublikowane w Dzienniku Urzędo-

wym Komendy Głównej Policji Nr 11 z dnia 12 listopada 2010 r. 
335  Dz. U. z 2003 r., Nr 26, poz. 226.
336  A. Massalski, K. Wiatr (red.), Zagrożenia wychowawcze XXI wieku, Kancelaria Senatu, Warszawa 2009, s. 175. 
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oraz dostęp do nieodpowiednich informacji. Ujemny wpływ mediów w postaci dez-
organizacji czynności dnia oraz redukcja czasu, który powinien być przeznaczony na 
inne zajęcia obowiązkowe, nazywany jest w nauce ,,efektem wyporności”. Odbywa się 
to kosztem nauki szkolnej, kontaktów z rówieśnikami i rodziną, zajęć pozaszkolnych, 
czytania literatury, odpoczynku itp. 

Jednym z głównych źródeł informacyjno-komunikacyjnych jest Internet, który 
jednocześnie bywa miejscem wielu zjawisk patologicznych, takich jak: udostępnianie 
treści destrukcyjnych, agresja, cyberprzemoc (cyberbullying), cyberterroryzm, wirtu-
alny seks, szerzenie pornografii, propozycje o charakterze pedofilskim (cyberseks lub 
cyberkidding), manipulacja i propaganda. 

Badania firmy Gemius przeprowadzone w 2007 roku dla Fundacji „Dzieci Ni-
czyje” wykazały, że co drugi z respondentów w wieku 12-17 lat spotkał się w Internecie 
z rodzajem werbalnej przemocy. Za najbardziej niebezpieczny uznano ten rodzaj prze-
mocy werbalno-psychicznej, który uderza w społeczny wizerunek danej osoby337.

Rozwój technologii internetowej sprzyja szerzeniu się przestępczości teleinfor-
matycznej w cyberprzestrzeni, gdzie dzieci i młodzież stają się nie tylko ofiarami, ale 
i sprawcami czynów przestępczych.

W projekcie Konwencji Rady Europy podzielono przestępstwa z użyciem kom-
putera na cztery grupy: 

• przestępstwa naruszające integralność, poufność, uniemożliwiające dostęp 
do danych i systemów komputerowych;

• przestępstwa z użyciem komputera;
• przestępstwa uwzględniające charakter informacji, która stanowi ich przed-

miot;
• przestępstwa przeciwko własności intelektualnej338. 
Niektóre przestępstwa, w których dziecko jest obiektem wykorzystywania sek-

sualnego w sieci, opisałam szczegółowo w rozdziale 3 niniejszej pracy. 
Dzieci także dopuszczają się w Internecie czynów zabronionych poprzez wła-

mywanie się do systemów teleinformatycznych, kasowanie informacji, niszczenie da-
nych i rozsyłanie wirusów339.

Media cyfrowe nie tylko odtwarzają rzeczywistość, ale potrafią ją dowolnie 
kreować. Także w telewizji i kinie przeważają filmy, które przedstawiają różnego ro-
dzaju przestępstwa, takie jak napady na tle rabunkowym i seksualnym, sceny tortur, 
gwałtów i morderstw340. Już dzieci 7-10-letnie oglądają obrazy przemocy w filmach 
sensacyjnych, kryminalnych, horrorach, w programach informacyjnych. Interesują się 

337  Ibidem, s. 177. 
338  Ibidem, s. 125.
339  S. Guz, Dziecko a zagrożenia współczesnego świata…, op. cit., s. 213-214.
340  A. Massalski, K. Wiatr (red.), Zagrożenia wychowawcze XXI wieku..., op. cit., s. 176.
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scenami walki z użyciem niebezpiecznych narzędzi lub broni341. Profesor Maria Braun-
-Gałkowska w 1995 roku przeprowadziła badania naukowe, z których wynika, że sceny 
przemocy w wieczorynce pojawiły w ciągu tygodnia aż 127 razy342. Postacie przestępcy, 
zbrodniarza i seryjnego mordercy stają się dla młodego odbiorcy bohaterami, których 
naśladuje. Oglądanie przez młode pokolenie przemocy medialnej uczy je agresji, okru-
cieństwa, używania wulgaryzmów.

W Polsce ograniczenia w emisji programów telewizyjnych, zawierających tre-
ści zagrażające fizycznemu, psychicznemu oraz moralnemu rozwojowi dzieci, określa 
ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji343. Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji zakazała nadawanie w telewizji między godz. 6 a 23 programów, które sta-
nowią zagrożenie dla ich rozwoju. Obowiązkiem telewizji publicznej i prywatnej jest 
nieemitowanie programów, które szkodzą dzieciom, i dostarczanie im pozytywnych 
wzorców344. Dziecko do wieku dorastania ogląda w telewizji kilka tysięcy morderstw, 
natomiast w czasie korzystania z gier komputerowych jako gracz dokonuje kilku tysię-
cy morderstw. Na kształtowanie zachowań dziecka, oprócz podawania wzorców i na-
śladowania, wpływa też powtarzanie samodzielnie wykonywanych czynności. Agresja 
w grach komputerowych jest stymulowana, a mimo to gracz oswaja się z nią i nabiera 
w niej wprawy. Przemoc, do jakiej dochodzi w grach, nie jest karana, a wręcz nagradza-
na i usprawiedliwiana. To, że dziecko staje się nie tylko obserwatorem przemocy, ale 
i jej realizatorem, powoduje u niego – obok agresji – obniżenie wrażliwości moralnej345.

Z analizy przeprowadzonej przez profesora Mariusza Jędrzejko wynika, że gry 
komputerowe zawierają więcej środków i technik zabijania niż przeciętny film akcji, 
a wzorzec bohatera wpływa na dzieci kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy w miesiącu 
częściej i dłużej niż wzorzec rodzica346.

Badania przeprowadzone przez Akademię Humanistyczną w Pułtusku i Peda-
gogium WSPR w Warszawie wykazały, że ponad 72% uczniów szkół gimnazjalnych 
gra w gry zawierające sceny zabijania, a 91% w gry, w których występują sceny agresji 
i przemocy347.

Problem oddziaływania gier komputerowych z elementem agresji ma duże zna-
czenie społeczne, a nie jest odpowiednio uregulowany. Narażenie dzieci i młodzieży na 
oglądanie przemocy i tragedii ludzkich, scen grozy i okrucieństwa wywołuje u nich re-
akcje lękowe, uczucie strachu i przerażenia. Pod wpływem takich scen następuje u dzie-
ci spadek wrażliwości i nabywanie przez nie skłonności impulsywnych i egocentrycz-
341  S. Guz, Dziecko a zagrożenia współczesnego świata…, op. cit., s. 217. 
342  Ibidem, s. 177.
343  Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji (Dz. U z 2004 r., Nr 253, poz. 2531).
344  T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka…, op. cit., s. 236- 241. 
345  Ibidem, s. 243- 245. 
346  A. Massalski, K. Wiatr (red.), Zagrożenia wychowawcze XXI wieku..., op. cit., s. 180. 
347  Ibidem, s. 158. 
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nych. Zdarza się to tym częściej, im bardziej bohaterowie są realistyczni, a przemoc 
usprawiedliwiona i społecznie dopuszczalna348. 

Konsekwencją tych niebezpieczeństw są uzależnienia oraz zmiany w sferze 
etycznej, emocjonalnej i osobowości dzieci. Media cyfrowe mogą też doprowadzić 
do zaniku samodzielnego myślenia i pogłębienia się refleksji. Niewłaściwe korzysta-
nie przez dorastające osoby z mediów i multimediów powoduje także choroby ukła-
du wzrokowego i mięśniowo szkieletowego349. W celu przeciwdziałania zagrożeniom 
i minimalizowania ich skutków należy przygotować młode pokolenie do umiejętnego 
odbioru mediów przez wdrażanie w rodzinie i w szkole tzw. edukacji medialnej350.

Dr Anna Andrzejewska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzego-
rzewskiej w Warszawie, która jest ekspertką od cyberprzestrzeni, uważa, że rodzicom 
i nauczycielom brakuje wiedzy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni. 

Jednym z aktów prawnych chroniących społeczeństwo przed zagrożeniami 
i przestępstwami w sieci jest Konwencja o cyberprzestępczości, otwarta do podpisu 
w Budapeszcie 23 listopada 2001 roku i podpisana przez Polskę 28 listopada 2001 roku.

348  S. Guz, Dziecko a zagrożenia współczesnego świata…, op. cit., s. 213-217. 
349  Ibidem, s. 214-215. 
350  Ibidem, s. 218. 
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Zakończenie 

Analiza problemu ochrony dziecka w międzynarodowym, europejskim i krajo-
wym porządku prawnym wykazała, że istnieje szereg instrumentów prawnych, które 
chronią dziecko przed zagrożeniami jego prawidłowego rozwoju. Do przyznania dziec-
ku określonych praw i wolności, wynikających z całokształtu praw człowieka i oby-
watela, przyczyniło się uznanie jego podmiotowości. Prawa dziecka to zagadnienie 
interdyscyplinarne, rozpatruje się je więc w kontekście takich dziedzin, jak: psycholo-
gia, pedagogika, filozofia czy socjologia, przy uwzględnieniu etapów rozwoju psycho-
fizycznego, społecznego, intelektualnego i moralnego dziecka. 

Dziecku, ze względu na jego niedojrzałość, należy się szczególna troska i ochro-
na ze strony osób dorosłych, które w środowisku rodzinnym i poza nim powinny pełnić 
rolę gwarantów bezpieczeństwa. Osoby te muszą więc mieć świadomość występują-
cych zagrożeń, a także wiedzę na temat ich zapobiegania. Jedną z najważniejszych po-
trzeb człowieka jest zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa, ponieważ jej zaspokojenie 
umożliwia prawidłowy rozwój oraz zachowanie zdrowia i życia. Natomiast niezaspo-
kojenie tej potrzeby nie pozwala na realizację pozostałych potrzeb: miłości, szacunku 
czy też samorealizacji. Stan zagrożenia u dzieci wywołuje lęk i niepokój ze względu na 
możliwość utraty warunków potrzebnych do zaspokajania ważnych potrzeb społecz-
nych. Szczególnie traumatyzującym czynnikiem jest lęk przed niepowodzeniami szkol-
nymi, który wywołuje frustrację, obniża sprawność intelektualną i poczucie własnej 
wartości, hamuje motywację do nauki oraz wywołuje zaburzenia nerwicowe i trudności 
wychowawcze. Niepowodzenia szkolne stają się też jedną z przyczyn niedostosowania 
społecznego, które wyraża się zaburzeniami w zachowaniu i może prowadzić do różne-
go rodzaju patologii: uzależnień, prostytucji, przestępczości, a nawet samobójstw. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci i mło-
dzieży, osoby odpowiedzialne za dziecko, z racji swoich powinności rodzicielskich lub 
zawodowych, powinny współdziałać ze sobą w zakresie stworzenia dziecku właści-
wych warunków życia i rozwoju. Rodzice bądź opiekunowie, którzy kierują dzieckiem, 
powinni odpowiednio do stopnia jego dojrzałości udzielać mu pomocy w korzystaniu 
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z jego praw dotyczących rozwoju fizycznego, duchowego, kształtowania jego osobo-
wości i zaspokajania potrzeb emocjonalnych. Ponadto do czasu osiągnięcia pełnoletno-
ści przez dziecko rodzice są jego przedstawicielami ustawowymi i reprezentują dziecko 
przy czynnościach prawnych. 

Rodzice i opiekunowie prawni są także zobowiązani do zawiadomienia o prze-
stępstwie na szkodę dziecka, a także do występowania w procesie karnym w charakte-
rze pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego lub powoda 
cywilnego. Natomiast państwo jest zobowiązane do ustawowej ochrony życia, a także 
podejmowania przez kompetentne organy środków zabezpieczających dzieci i rodzi-
nę przed zagrożeniami. Państwo powinno wspierać rodzinę w wypełnianiu jej funkcji, 
a także respektować jej autonomię i pierwszoplanową rolę rodziców w wychowaniu 
dziecka. W rzeczywistości często dochodzi do nieuzasadnionej ingerencji w życie ro-
dzinne oraz do innych zaniechań i nadużyć w przestrzeganiu praw dziecka. Można temu 
zapobiec przez właściwy dobór kadr, szkolenie i odpowiedni nadzór w instytucjach 
odpowiedzialnych za ochronę dzieci.

Ważną rolę w profilaktyce zagrożeń pełni też, prowadzona przez media oraz róż-
ne instytucje i organizacje, tzw. edukacja dla bezpieczeństwa. Umożliwia ona nabycie 
przez społeczeństwo umiejętności przewidywania, rozpoznawania i unikania zagrożeń 
oraz ułatwia radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Zwiększenie świadomości zagro-
żeń wpływa na zmniejszenie ich oddziaływania i przyczynia się do wzrostu poczucia 
bezpieczeństwa. Od 2009 roku firma Maspex wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ru-
chu Drogowego Komendy Głównej Policji prowadzi program edukacyjny dla uczniów 
pierwszych klas szkół podstawowych ,,Klub bezpiecznego Puchatka”351. W programie 
tym bierze udział ponad 50% szkół z całej Polski. Akcji patronuje Komendant Głów-
ny Policji i Kuratorium Oświaty. Celem programu jest przede wszystkim zapoznanie 
dzieci z różnymi rodzajami zagrożeń występującymi na drodze, w szkole i w domu 
oraz sposobami radzenia sobie z nimi; ponadto kształtowanie u dzieci właściwych po-
staw w obliczu zagrożeń i edukacja rodziców, która umożliwi im ochronę dzieci przed 
zagrożeniami. W dniach 19-23 listopada 2012 roku w ramach tego programu odbył się 
ogólnopolski test wiedzy o bezpieczeństwie. Pozwoli on utrwalić wiedzę dzieci, rodzi-
ców i nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa i unikania zagrożeń. 

Obecnie prawo polskie jest w zasadzie zgodne z postanowieniami Konwencji 
o Prawach Dziecka. Jest również systematycznie dostosowywane do wymogów prawa 
Unii Europejskiej. W związku z tym znowelizowano wiele aktów prawnych regulu-
jących sytuację dziecka. Zmiany te przyczyniły się w szczególności do umożliwiania 
dziecku wypowiadania się w sprawach, które jego dotyczą. W preambule ustawy o sys-
temie oświaty powołano podstawowe dokumenty dotyczące praw człowieka, a w prze-

351  www.bezpiecznypuchatek.pl 
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pisach oświatowych zawarto istotne prawa ucznia oraz zapisy o trybie składania skargi 
w sytuacji naruszenia tych praw. 

Pomimo licznych rozwiązań prawnych, które wprowadzono do szkolnictwa, szko-
ła nie w pełni realizuje swoje funkcje w zakresie współodpowiedzialności za wychowanie 
i kształtowanie osobowości oraz wspierania i rozwijania zdolności uczniów. Przedstawio-
ne badania wybitnych naukowców nie mają odzwierciedlenia w codziennym kształceniu 
i wychowaniu młodego pokolenia, a przeoczenie przez dorosłych okresu, w którym dziec-
ko wykazuje zainteresowanie zdobywaniem wiedzy i umiejętności, powoduje zmarno-
wanie szansy na jego szybki rozwój. Szczególnie niekorzystne dla rozwoju osobowości 
dzieci są urazy psychiczne (stres psychologiczny), które przeżywane są w młodym wieku. 
Doprowadza to do deprywacji uczuciowej, zachowań agresywnych bądź regresji. Wikty-
mizacja, czyli doznanie krzywd w wyniku jakiegoś niekorzystnego zdarzenia, wywołuje 
u dziecka krzywdy moralne, szkody materialne oraz zaburzenia w psychice. Nakłada to 
na dorosłych szczególny obowiązek właściwej troski, opieki i ochrony przed pokrzyw-
dzeniem dziecka, a na organy państwowe podjęcie wielopłaszczyznowych działań w celu 
zminimalizowania wpływu istniejących zagrożeń. 

Powyższa analiza upoważnia do sformułowania następujących postulatów legi-
slacyjnych i implementacyjnych:

1.  Konieczne jest systematyczne wdrażanie międzynarodowych i europejskich 
standardów prawnych, dotyczących praw dzieci i ich ochrony, do krajowego 
porządku prawnego. 

2.  Trzeba dążyć do ukrócenia bezkarności sprawców przemocy wobec dzieci 
poprzez takie stosowanie prawa, które nieuchronnie doprowadzi do ukarania, 
izolacji oraz przymusowego leczenia za popełnienie przestępstw (w tym sek-
sualnych) przeciwko dzieciom. W tym kierunku zmierza, powołany wcześniej, 
przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu 
karnego i innych ustaw, który jest implementacją dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2011(02) WE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowa-
nia w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornogra-
fii dziecięcej. Ze względu na różne zaburzenia psychiczne i emocjonalne, jakie 
wywołuje wykorzystywanie seksualne dziecka, również w jego życiu dorosłym, 
uzasadnione jest przedłużenie terminów przedawnienia karalności przestępstw 
o charakterze pedofilskim. 
Niezbędne jest również wprowadzenie dalszego formalnego zakazu przemocy wo-
bec dzieci we wszystkich formach i miejscach, który to zakaz został zapoczątko-
wany wprowadzeniem do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przepisu art. 96(1).

3.  W celu zaspokojenia potrzeb bytowych, zdrowotnych i edukacyjnych dzieci 
konieczne jest zagwarantowanie ustawowego wsparcia społecznego i ekono-
micznego rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
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4.  Niezależnie od istniejących organizacji i instytucji działających na rzecz 
ochrony praw dziecka należy dążyć do utworzenia specjalnych służb ochro-
ny dzieci na wzór Child Protective Services w USA, które podejmą inter-
wencje w każdym środowisku, w którym dziecko doznaje krzywdy. Podej-
mowane działania powinny mieć na względzie jak najlepsze zabezpieczenie 
interesu dziecka i pomoc rodzinie.  

5.  Wskazane jest wprowadzenie obowiązkowego zgłaszania przypadków 
krzywdzenia dzieci (mandatory reporting), który istnieje w wielu krajach, 
a jego celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia i życia dziecka. Jak 
już wspomniano, w Polsce powinien też zostać utworzony Centralny Rejestr 
Urazów Dzieci, który działa z powodzeniem w Anglii i USA. Prace podjęte 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej nad wprowadzeniem tego syste-
mu powinny zostać kontynuowane. 

6.  Należy zagwarantować procedury, które będą respektować prawa małolet-
nich ofiar oraz zapewnią podmiotowy udział dziecka w sprawach dotyczą-
cych jego i jego rodziny poprzez rzeczywiste respektowanie prawa do jego 
wysłuchania. 

7.  Istotne jest również podejmowanie w społeczeństwie działań edukacyjnych, 
mających na celu podniesienie świadomości w zakresie praw dziecka oraz 
kształtowanie rzeczywistego obrazu zjawiska krzywdzenia dziecka. Nie-
odzowne jest rozwijanie kompetencji osób, które pracują z dziećmi, także od-
nośnie praw dzieci, ich rozwoju i potrzeb; ponadto uwrażliwianie instytucji 
odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa, tj. sądów, policji i prokuratorów, 
na problemy dzieci oraz właściwe prowadzenie interwencji i działań profilak-
tycznych. 

8.  Powinno się częściej wykorzystywać obecne przepisy dotyczące spełniania 
obowiązków edukacyjnych poza szkołą (nauczanie w domu), gdyż procedu-
ry zawarte w art. 16 ust. 8-14 znowelizowanej ustawy o sustemie oświaty352 
w sposób odpowiedni gwarantują prawo rodziców dotyczące wyboru szkoły 
i formy nauki oraz prawa ucznia do otrzymania świadectwa ukończenia 
poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.

9.  W związku z obniżeniem wieku i wzrostem liczby młodzieży zagrożonej 
różnymi patologiami szkoła musi realizować programy przeciwdziałania 
narkomanii, przestępczości i demoralizacji nieletnich przy współudziale ro-
dziców oraz instytucji i organizacji odpowiedzialnych za profilaktykę uza-
leżnień oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Trzeba więc opowiadać się 
za zwiększeniem uprawnień szkoły (obecnie ograniczonych art. 32 ustawy 

352  Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty…, op. cit. 
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o zawodach lekarza i lekarza dentysty353) do przeprowadzania badań immuno-
chemicznych (narkotestów) w przypadku podejrzenia zażywania przez uczniów 
substancji psychoaktywnych. Przepisy szkolne powinny zawierać zapisy o za-
kazie posiadania, używania i udostępniania narkotyków na terenie szkoły. Waż-
ne jest także popieranie rządowych, pozarządowych i obywatelskich inicjatyw 
w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami oraz redukowanie czynników 
ryzyka, znajdujących się w lokalnym środowisku, takich jak: dostęp do alkoho-
lu i narkotyków.

10.  Nieodzownym systemem ochrony dzieci przed zagrożeniami, w szczególności 
prostytucją, narkomanią i handlem dziećmi, także w celu tzw. turystyki seksu-
alnej, jest wzmocnienie współpracy między państwami i stworzenie wspólnych 
standardów działań wobec tych negatywnych zjawisk. Przykładem takich dzia-
łań jest wspomniany wcześniej system Child Alert, który powinien być wdrożo-
ny również w Polsce. 

Niekorzystna sytuacja ekonomiczna, społeczna i kulturowa współczesnego 
świata doprowadza do degradacji i deprawacji młodego pokolenia, gdyż brak możliwo-
ści zdobycia wysokiej pozycji społecznej prowadzi często do działań nie zawsze zgod-
nych z przyjętymi normami. Środowiska wychowawcze, do których należą: rodzina, 
przedszkole, szkoła, media i grupy rówieśnicze, są nie tylko miejscem do bezpiecznego 
rozwoju, ale także mogą stać się źródłem wielu zagrożeń.

353  Art. 32 ustawy z dnia 27 września 2011 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.  
Nr 277, poz. 1634 ze zm.).
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Załączniki 

Załącznik 1.

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 16 września 2011 r.

w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka

Janusz Korczak to wybitny polski pedagog, publicysta, pisarz, lekarz i działacz 
społeczny żydowskiego pochodzenia. Był oficerem Wojska Polskiego, założycielem 
i opiekunem Domu Sierot w Warszawie. 

Henryk Goldszmit, bo tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko, urodził się 22 
lipca 1878 r. w Warszawie, zginął prawdopodobnie 6 sierpnia 1942 r. w Treblince. 

Janusz Korczak był światowej sławy prekursorem działań na rzecz praw dziec-
ka. Traktował dzieci nie tylko jako przedmiot troski ze strony dorosłych. Głosił i re-
alizował w praktyce ideę respektowania praw i interesów dzieci, ich samostanowienia 
i emancypacji. 

Wierność tym poglądom potwierdził własnym życiem. Zginął w komorze ga-
zowej niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Treblince wraz ze swoimi 192 
wychowankami.

W 2012 r. przypada siedemdziesiąta rocznica Jego śmierci.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oddając hołd temu wielkiemu człowiekowi, 

ogłasza rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

MARSZAŁEK SEJMU 

/ – / Grzegorz Schetyna
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UZASADNIENIE

W sierpniu 2012 roku minie siedemdziesiąt lat od śmierci Janusza Korczaka, 
jednego z najwybitniejszych polskich pedagogów, który będąc wierny do końca głoszo-
nym ideałom, wraz ze swoimi podopiecznymi zginął w komorze gazowej niemieckiego 
obozu koncentracyjnego w Treblince. Chociaż posiadał sposobność uratowania swoje-
go życia, zdecydował się pozostać z dziećmi, które miał w opiece, aż do samego końca.

Ten wspaniały Polak był lekarzem, pisarzem, filozofem, pedagogiem i oficerem 
Wojska Polskiego. Nade wszystko jednak był twórcą i głównym propagatorem koncep-
cji bazującej na przekonaniu, że dziecko jest autonomiczną osobą, która posiada własne 
zainteresowania, potrzeby i prawa i, że jest nie tylko przedmiotem opieki i troski lecz 
także podmiotem, którego prawa i interesy powinny być respektowane.

Zgodnie z tą koncepcją, dziecko na pewnym etapie rozwoju jest zdolne do for-
mułowania i wyrażania własnych opinii, które powinny być wzięte pod uwagę. Przy-
wiązanie do tej wizji potwierdził swoim własnym życiem.

Podkreślenia wymaga, że myśl Janusza Korczaka legła u podstaw ideowych 
Konwencji o prawach dziecka – najważniejszego i najbardziej powszechnego doku-
mentu prawa międzynarodowego, chroniącego prawa dziecka, a uchwalonego z pol-
skiej inicjatywy przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku.

W roku 2012 przypada również setna rocznica uruchomienia słynnego Domu 
Sierot – założonego przez Janusza Korczaka i Stefanię Wilczyńską domu dziecka dla 
żydowskich dzieci. 

Z inicjatywą ogłoszenia Roku 2012 – Rokiem Janusza Korczaka wyszedł Rzecz-
nik Praw Dziecka składając stosowny wniosek na ręce Marszałka Sejmu RP w maju, 
a następnie w październiku 2010 roku. Pomysł szybko zyskał poparcie i akceptację 
szerokiego środowiska organizacji  pozarządowych i instytucji państwowych w Polsce 
i za granicą.

Należy zwrócić uwagę, że Rok Janusza Korczaka to swoisty Rok Praw Dziecka 
a w 2012 roku będzie miało miejsce szereg ważnych wydarzeń związanych z ochroną 
praw dziecka, m.in.:

• otwarcie do podpisu Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach 
dziecka, ustanawiającego mechanizm skargowy,

• wdrożenie nowego programu Rady Europy dotyczącego praw dziecka (na 
lata 2012-2015),

• ratyfikacja przez Polskę Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed 
seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksu-
alnych (Konwencja z Lanzarote),

• upowszechnianie Wytycznych Rady Europy w sprawie sądownictwa przy-
jaznego dzieciom.
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Resorty rządowe, instytucje państwowe i organizacje pozarządowe przewidu-
ją liczne przedsięwzięcia służące promocji życia i twórczości Janusza Korczaka za-
równo na skalę ogólnopolską, jak i międzynarodową. Obejmować one mają obszary 
związane z prawami dziecka, samorządnością dziecięcą (rady młodzieżowe, dziecięcy 
parlament), działalnością na rzecz dzieci, publicystyką (pisma dziecięce, audycje mło-
dzieżowe), promocją i rozpowszechnianiem książek Janusza Korczaka, pedagogiką, 
medycyną i psychologią dziecięcą, promowaniem pozytywnego rodzicielstwa, resocja-
lizacją nieletnich i opieką nad dzieckiem trudnym.

W roku 2012 planowane jest m.in.:
• reaktywowanie Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Janusza Korczaka,
• ustanowienie Medalu za Zasługi w Obronie Praw Dziecka (nagroda z wi-

zerunkiem Janusza Korczaka nadawana przez Rzecznika Praw Dziecka),
• emitowanie monety NBP z okazji 70-rocznicy śmierci Janusza Korczaka,
• dedykowanie Januszowi Korczakowi Warszawskich Targów Książki oraz 

specjalne ekspozycje, odczyty i widowiska na Międzynarodowych Targach 
Książki w Moskwie i we Frankfurcie,

• organizacja Międzynarodowego Kongresu Korczakowskiego w Warszawie,
• promowanie idei Janusza Korczaka poprzez sieć polskich placówek dyplo-

matycznych (wystawy, odczyty, widowiska),
• organizacja 16 konferencji naukowych z udziałem dzieci i młodzieży,
• organizacja obchodów 45-lecia Orderu Uśmiechu dedykowanych Januszo-

wi Korczakowi,
• organizacja ogólnopolskiej akcji profilaktycznej dla młodzieży pod nazwą 

„Przystanek Korczak”.
Planuje się również szereg wydarzeń naukowych poświęconych prawom dziecka 

w kontekście europejskim i ONZ-towskim. Podejmowane są działania mające na celu 
zorganizowanie sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z udziałem dzieci.

Rok Janusza Korczaka przyczyni się do promocji najszlachetniejszych idei pol-
skiej myśli pedagogicznej, medycznej i prawnej, podkreśli wkład Polski w między-
narodowym dziele ochrony praw człowieka, uwypukli najbardziej pozytywne aspekty 
integracji społeczeństwa polskiego i społeczności międzynarodowej wobec wypraco-
wanych w naszym kraju koncepcji.
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Załącznik 2.

DEKLARACJA WARSZAWSKA

My, uczestnicy Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka, obradującego 
w 2012 roku w Warszawie oraz Ci, dla których dobro dziecka oraz ochrona jego natu-
ralnych praw są wartościami najcenniejszymi – w roku poświęconym osobie i ideom 
Janusza Korczaka – wychowawcy, lekarza, pedagoga, opiekuna sierot, rzecznika praw 
dziecka w społeczeństwie – zwracamy się do rodziców, wychowawców i opiekunów, do 
nauczycieli, polityków, duchownych, do wszystkich osób odpowiedzialnych za kształt 
życia społecznego – z apelem o urzeczywistnianie dziedzictwa Janusza Korczaka.

Fundamentem Korczakowskiej filozofii jest mądra miłość do dziecka, uznanie 
jego podmiotowości, godności, wolności i odpowiedzialności, respektowanie prawa do 
szacunku, do partnerstwa w rodzinie, społeczeństwie i państwie. Dziecko jest obywa-
telem, którego głosu należy słuchać zarówno w jego sprawach osobistych, jak i rodzin-
nych, społecznych oraz państwowych. 

Przypominamy za Januszem Korczakiem, że dzieci – są ludźmi. Dziecko jest 
człowiekiem, a nie zadatkiem na przyszłego człowieka.

Zasady wychowawcze Janusza Korczaka, które legły u podstaw Konwencji 
o Prawach Dziecka, powinny być żywe w rodzinie, w szkole, w placówkach wycho-
wawczych, opiekuńczych, kulturalnych, w działalności organizacji pozarządowych, re-
ligijnych i organów władzy publicznej.

Dzisiaj po 23 latach od uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka oczekujemy od każdego państwa:

• Pełnego wdrożenia jej postanowień oraz ratyfikacji wszystkich Protokołów 
fakultatywnych do Konwencji o Prawach Dziecka 

• Powołania w każdym państwie niezależnej instytucji Rzecznika Praw 
Dziecka

• Ustanawiania praw i tworzenia warunków, w których w pełni będą respek-
towane naturalne prawa dziecka.

W imię pokoju i szacunku dla podstawowych praw człowieka oraz wiary w god-
ność i wartość istoty ludzkiej, w dążeniu do zapewnienia każdemu atmosfery szczęścia, 
miłości  i zrozumienia wzywamy zarówno rządy, jak i organizacje pozarządowe oraz 
wszystkie dorosłe osoby do podjęcia wszelkich działań gwarantujących każdemu dziec-
ku świat wolny od przemocy, upokorzenia, biedy, niesprawiedliwości, dyskryminacji 
i zaniedbania, gwarantujących wszystkim pokoleniom dobrą przyszłość.
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Dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy państwa, a rodzina jako 
podstawowa komórka społeczna oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra 
wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona nie-
zbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać 
swoje obowiązki w społeczeństwie (…)  

Oddaję w Państwa ręce cenną publikację, przekrojowo i kompleksowo uj-
mującą stan prawny – zarówno międzynarodowe standardy ochrony praw 
dziecka, jak i porządek krajowy – służący ochronie praw dziecka. Pokazuje 
też drogę dostosowania polskiego systemu prawnego do wymogów Unii Eu-
ropejskiej, wpływu tych ostatnich na nasz porządek krajowy. 

Z przedmowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka


