
Szanowny Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, 

 

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

o Rzeczniku Praw Dziecka, jest mi niezmiernie miło przedstawić Informację o swojej 

działalności w roku 2011 wraz z „Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka”. 

Jako konstytucyjny organ kontroli, Rzecznik stoi na straży praw dziecka 

określonych w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka i innych przepisach 

prawa. Wszystkie podejmowane przez Rzecznika działania mają na celu 

zapewnienie pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka oraz powinny być prowadzone 

z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.  

Szeroki wachlarz kompetencji przyznany Rzecznikowi oraz wzmacnianie tych 

uprawnień poprzez kolejne nowelizacje ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka umożliwiły 

podejmowanie skutecznych działań o charakterze interwencyjnym, ostrzegawczym, 

sygnalizacyjnym i inicjatywnym, jak również szerokie upowszechnianie oraz 

promowanie praw dziecka wśród małoletnich i dorosłych.  

 

Przedłożone sprawozdanie wyodrębnia, zgodnie z przepisami ustawy, pięć 

głównych obszarów działania na rzecz ochrony praw najmłodszych obywateli 

Rzeczypospolitej Polskiej, tj.: 

− prawo do życia i ochrony zdrowia, 

− prawo do wychowania w rodzinie, 

− prawo do godziwych warunków socjalnych, 

− prawo do nauki, 

− prawo do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, 

demoralizacją, zaniedbywaniem oraz innym złym traktowaniem.  

 

W 2011 r. ogółem do Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło 29 256 spraw, co 
stanowi wzrost o 48,7% w stosunku do roku 2010, 102,3% w stosunku do roku 2009,  
176,7% względem roku 2008 oraz 266,5% w porównaniu z rokiem 2007.  

Wśród niemal 30 000 spraw, które wpłynęły w roku 2011, znalazło się: 

• 585 związanych z  prawem do życia i ochrony zdrowia, w których Rzecznik 
zwracał się do organów i instytucji o podjęcie działań lub udzielenie informacji 
w sprawach dotyczących m.in.: 



− przestrzegania praw małoletnich pacjentów, 

− organizacji opieki zdrowotnej nad populacją wieku rozwojowego, 

− organizacji i funkcjonowania placówek służby zdrowia, 

− kosztów leczenia, 

− błędów lekarskich i dochodzenia roszczeń związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych; 

 

• 17 481 związanych z prawem do wychowania w rodzinie, w których Rzecznik 

zwracał się do organów i instytucji o podjęcie działań lub udzielenie informacji 

w sprawach dotyczących m.in.: 

− egzekucji prawomocnych wyroków o przymusowym odebraniu 

małoletniego, 

− procedury przymusowego odebrania dziecka, 

− upowszechniania mediacji rodzinnych, 

− problemu rozwiązywania przysposobień, 

− zapewnienia godnych warunków do spotkań dzieci z rodzicami 

pozbawionymi wolności, 

− funkcjonowania sądownictwa rodzinnego, 

− przewlekłości postępowań o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci 

umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach 

zastępczych, 

− systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem, 

− zapewnienia właściwej opieki dzieciom, które trafiają do placówek 

opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek resocjalizacyjnych, 

− przestrzegania przepisów proceduralnych w sprawach o przysposobienie, 

− sprawnej egzekucji orzeczeń sądów opiekuńczych; 

 

• 2 328 związanych z prawem do godziwych warunków socjalnych, w których 

Rzecznik zwracał się do organów i instytucji o podjęcie działań lub udzielenie 

informacji w sprawach dotyczących m.in.: 

− rent rodzinnych, 

− świadczeń z pomocy społecznej, 

− świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 



− problemów mieszkaniowych, 

− eksmisji; 

 

• 2 829 związanych z prawem do nauki, w których Rzecznik zwracał się do 

organów i instytucji o podjęcie działań lub udzielenie informacji w sprawach 

dotyczących m.in.: 

− zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych, 

− liczebności uczniów w oddziałach szkolnych, 

− dowozu dzieci do szkół i przedszkoli, 

− niewłaściwego zachowania nauczycieli bądź dyrektora przedszkola/szkoły 

wobec dzieci, 

− realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w tym przez dzieci 

z niepełnosprawnością, 

− uczniów z chorobami przewlekłymi, 

− uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

− likwidacji szkół, 

− wyrównywania szans edukacyjnych, 

− zmiany ośrodka socjoterapii, 

− szkolnego punktu konsultacyjnego za granicą, 

− dotacji dla uczniów nieposiadających polskiego obywatelstwa;. 

 

• 3 448 związanych z prawem do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, 

wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbywaniem oraz innym złym traktowaniem, w 

których Rzecznik zwracał się do organów i instytucji o podjęcie działań lub 

udzielenie informacji w sprawach dotyczących m.in.: 

− przemocy wobec dzieci w środowisku domowym, 

− przemocy seksualnej, 

− naruszania praw wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

ze stosowaniem wobec nich przemocy włącznie, 

− przemocy rówieśniczej w przedszkolu/szkole; 

 

• 2 585 zaklasyfikowanych jako inne. 



W 2011 r. do różnych resortów ogółem skierowałem 125 Wystąpień 
Generalnych. 

 

Korzystając z ustawowych kompetencji, zgłaszałem swój udział w charakterze 

strony lub uczestnika postępowania sądowego, jeżeli dobro dziecka w toczącym się 

procesie było zagrożone. W roku 2011 uczestniczyłem w 171 postępowaniach 

sądowych i administracyjnych, co stanowi wzrost o 15,54% w stosunku do roku 2010 

oraz o ponad 159% w stosunku do roku 2009.  

W 2011 roku zadecydowałem o włączeniu się w 111 postępowań. Ponadto 

kontynuowałem czynności procesowe w 46 sprawach podjętych w 2010 roku oraz 14 

podjętych w 2009 roku. W 7 postępowaniach występowałem w charakterze 

obserwatora.  

 

Istotnym elementem mojej działalności było podejmowanie czynności 

kontrolnych w następstwie otrzymanych sygnałów o nieprawidłowościach, jak 

również z własnej inicjatywy. Łącznie w roku 2011 przeprowadzono 197 kontroli 

w następujących miejscach:  

1) przedszkole, 

2) szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, 

3) placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

4) młodzieżowe ośrodki socjoterapii oraz młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze, 

5) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 

6) ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, 

7) Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci 

i Młodzieży, 

8) kolonie i obozy oraz placówki wypoczynku w miejscu zamieszkania dzieci, 

9) inne formy opieki nad dzieckiem, 

10) Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla 

Młodzieży w  Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych, 

11) Oddział Pediatrii w Szpitalu Dziecięcym, 

12) Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci i Młodzieży. 

 



 

W ramach współpracy z organami władzy uczestniczyłem osobiście lub 

delegowałem przedstawicieli Biura RPD do prac stałych zespołów problemowych 

i w programach resortowych. Należały do nich m.in.: 

• Zespół ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, 

• Ocena V i VI sprawozdania okresowego z realizacji przez Polskę 

postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 

okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, 

• Ocena XX i XXI sprawozdania z realizacji przez Polskę postanowień 

Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.  

 

Z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka i pod jego przewodnictwem 18 sierpnia 

2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu 

ds. Obchodów Roku Janusza Korczaka. 

 

Ponadto zaopiniowano 25 różnego rodzaju aktów prawnych. 

 

W 2011 roku podjąłem inicjatywę zorganizowania spotkań z sędziami 

orzekającymi w sądach rodzinnych na terenie całego kraju. Przedmiotem debaty 

podjętej przez Rzecznika z sędziami rodzinnymi była w pierwszej kolejności analiza 

poszczególnych instytucji prawa procesowego pod kątem ich znaczenia dla ochrony 

praw dziecka. Spotkania odbyły się w 22 sądach okręgowych w Białymstoku, 

Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Koninie, Lublinie, Łodzi, Łomży, Ostrołęce, 

Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, 

Siedlcach, Słupsku, Suwałkach, Toruniu, Warszawie (Praga), Włocławku i Zamościu. 

Łącznie w spotkaniach wzięło udział ponad 200 sędziów sądów okręgowych i 

rejonowych.  

Celem tych spotkań była również wymiana doświadczeń, szczególnie 

dotyczących problemu poszanowania i ochrony praw dzieci. Zaowocowało to 

stworzeniem zbioru założeń, na bazie których zostaną przygotowane propozycje 

zmian w przepisach prawa rodzinnego. Obecnie zgromadzony materiał stanowi 

podstawę prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego powołanej w lipcu br. przez 

Rzecznika Praw Dziecka.   

 



 

Rok 2011 przyniósł kolejne działania realizowane we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. Do Rzecznika zwracają się organizacje 

funkcjonujące zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim, z prośbą 

o wspólną realizację inicjatyw służących promocji i upowszechnianiu praw dziecka, 

ale także np. zachęcaniu najmłodszych do czytania książek, zapobieganiu przemocy 

wobec dzieci czy przygotowywaniu obchodów Roku Janusza Korczaka. Były to m.in.: 

• kampania społeczna i program „Mądrzy rodzice”, 

• kampania społeczna „Płytka wyobraźnia to kalectwo”, 

• akcja upowszechniania czytelnictwa wśród najmłodszych, 

• konferencja „O godność dziecka z niepełnosprawnością”,  

• spotkanie dotyczące form wspierania edukacji dzieci i młodzieży, 

• spotkanie dotyczące przygotowań do obchodów Roku Janusza Korczaka. 

 

 

W ramach współpracy międzynarodowej w 2011 roku wziąłem udział 

w pracach i posiedzeniach międzynarodowych gremiów zajmujących się ochroną 

praw dzieci. Były to m.in.:  

• posiedzenie grupy roboczej powołanej przez Radę Praw Człowieka 

ds. opracowania III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach 

Dziecka – Genewa, 

• międzynarodowe spotkanie zorganizowane przez Agencję Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej, poświęcone wskaźnikom ochrony praw 

dziecka w Europie – Wiedeń, 

• posiedzenie Zarządu Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC – 

Bruksela, 

• międzynarodowa konferencja Rady Europy poświęcona przeciwdziałaniu 

przemocy wobec dzieci – Kijów, 

• konferencja ekspercka Komisji Europejskiej na temat dzieci zaginionych – 

Bruksela, 

• międzynarodowe spotkanie Europejskiej Sieci Młodych Doradców ENYA – 

Belfast, 



• zjazd Rzeczników zrzeszonych w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka 

ENOC – Warszawa,  

• Dzień Dyskusji Ogólnej w Komitecie Praw Dziecka ONZ – Genewa, 

• międzynarodowa konferencja poświęcona opiece zdrowotnej przyjaznej 

dzieciom – Lizbona, 

• seminarium międzynarodowe na temat praw dziecka – Odessa, 

• międzynarodowa konferencja Rady Europy poświęcona Strategii Rady Europy 

na lata 2012-2015 – Monako, 

• spotkanie z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy – Warszawa, 

• spotkanie z członkinią Komitetu Praw Dziecka ONZ – Warszawa. 

 

Do wzmocnienia współpracy międzynarodowej przyczyniło się przejęcie przez 

polskiego Rzecznika Praw Dziecka przewodnictwa w Europejskiej Sieci Rzeczników 

Praw Dziecka – European Network of Ombudspersons for Children (ENOC), 

organizacji zrzeszającej niezależne instytucje narodowe, regionalne lub lokalne, 

czuwające nad przestrzeganiem praw dziecka w państwach naszego kontynentu. 

Obecnie sieć obejmuje 40 instytucji w 31 krajach. W ubiegłym tygodniu, podczas 

zjazdu ENOC w Nikozji, przekazałem prezydencję Rzecznikowi Praw Dziecka 

z Cypru. 

 

W ramach upowszechniania praw dziecka spotkałem się z ponad 54 tysiącami 

dzieci na terenie całego kraju, przy czym w swojej siedzibie przyjąłem około 780 
dzieci. Ponadto uczestniczyłem w 178 spotkaniach w ramach promocji praw dziecka 

oraz 86 konferencjach i seminariach. 

 

109 wydarzeń i inicjatyw, organizowanych m.in. przez organizacje 

pozarządowe, placówki naukowe, organy administracji państwowej i samorządowej, 

zostało objętych honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. 

 

 

 

 

 



 

UWAGI 

O STANIE PRZESTRZEGANIA 

PRAW DZIECKA 



Polska złożyła dwa zastrzeżenia do Konwencji o Prawach Dziecka. Pierwsze z nich 

dotyczy artykułu 7, wobec którego Polska zastrzegła, że prawo dziecka przysposobionego do 

poznania rodziców naturalnych będzie podlegało ograniczeniu na gruncie przepisów 

umożliwiających przysposabiającym zachowanie tajemnicy pochodzenia dziecka. Drugie 

odnosi się do granicy wieku, od którego dopuszczalne jest powoływanie do służby wojskowej 

lub podobnej oraz uczestnictwo w działaniach zbrojnych – o czym rozstrzygać ma prawo 

Rzeczypospolitej Polskiej, jednak granica ta nie może być niższa niż przewidziana w artykule 

38 Konwencji. 

Z wielką radością przyjąłem wiadomość, że po kilku latach starań Rzecznika i 

sygnalizowania konieczności wycofania wspomnianych zastrzeżeń Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej wyraził zgodę na ich wycofanie z uwagi na to, że stały się one bezprzedmiotowe i 

nieprzystające do obecnie obowiązującego systemu prawnego.   

  

Ważnym spostrzeżeniem dotyczącym każdego z niżej omawianych praw jest uwaga 

dotycząca przestrzegania w polskiej praktyce społecznej postanowień art. 12 Konwencji 

o Prawach Dziecka, gwarantującego każdemu dziecku, które jest zdolne do kształtowania 

własnych poglądów, prawa do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich 

sprawach dotyczących dziecka i przyjmowania ich z należytą wagą, stosownie do wieku oraz 

dojrzałości dziecka. 

Gwarancja ta znajduje odzwierciedlenie w art. 72 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, który stanowi: W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby 

odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości 

uwzględnienia zdania dziecka. 

Niezasięganie opinii dziecka w sposób szczególny uwidocznione jest w sprawach 

dotyczących likwidacji lub reorganizacji placówek edukacyjnych i kulturalnych, 

postępowaniach prowadzonych przez organy władzy (sądowych, administracyjnych, 

prokuratorskich) oraz procedurach medycznych. 

PRAWO DO ŻYCIA I ZDROWIA 

Państwa-Strony uznają, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia. 

(art. 6 Konwencji o Prawach Dziecka) 

Państwa-Strony uznają prawo dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia 

i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej.  



(art. 24 Konwencji o Prawach Dziecka) 

Spośród problemów związanych z prawem do życia i zdrowia szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 

• konieczność przeprowadzenia analizy poziomu opieki nad matką i dzieckiem 

w zakresie programów zdrowotnych i edukacyjnych zapobiegających 

wcześniactwu 

W Polsce 6,1% wszystkich urodzonych dzieci to wcześniaki1

• problem wspierania młodych rodziców (w tym małoletnich) w zakresie 

przygotowania do macierzyństwa i ojcostwa 

, w Europie jest to 2%, 

w Japonii – 1%. 

W Polsce 3,5-5% dzieci jest rodzonych przez małoletnie matki2

• utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów 

. Ciąże te zwykle nie są 

planowane, co stwarza określone następstwa zdrowotne zarówno dla matki, jak i dziecka. 

Młodzi rodzice nie mają odpowiedniego wsparcia. System opieki zdrowotnej nie jest 

nastawiony na zaspokojenie specyficznych potrzeb rodziny, w tym potrzeb 

emocjonalnych. 

Nadal istnieje problem dostępu dzieci do lekarzy specjalistów, w szczególności z zakresu 

pediatrii, okulistyki, psychiatrii, alergologii, ortodoncji, ortopedii i rehabilitacji.  

• konieczność corocznego badania każdego dziecka przez pediatrę 

W dalszym ciągu nie został zrealizowany postulat Rzecznika Praw Dziecka, aby raz 

w roku każde dziecko zostało przebadane przez lekarza pediatrę. Skuteczna profilaktyka i 

wdrażanie systemu wczesnego diagnozowania są konieczne ze względu na zauważalny 

wzrost problemów zdrowotnych dzieci (szczególnie w zakresie wad postawy i otyłości). 

• niedostateczną opiekę stomatologiczną 

W dalszym ciągu istnieje pilna potrzeba zapewnienia, szczególnie na obszarach wiejskich, 

opieki stomatologicznej dla dzieci. W Polsce odsetek dzieci z próchnicą i wadami zgryzu 

jest bardzo duży (od 85% do 94% – w zależności od wieku). Wprowadzenie 
                                                           
1 Bohdan Wojtyniak, Paweł Goryński, Sytuacja zdrowotna Polski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 
Państwowy Instytut Higieny, Warszawa 2011, s. 90. 
2 Beata Frankowicz-Gasiul, Agnieszka Czerwińska, Marzena Zydorek, Jolanta Olszewski, Jarosław Olszewski, 
Ciąża młodocianych – problem medyczny i społeczny, „Studia Medyczne” 2008, Nr 11, s. 57-63. 
 



postulowanych już w latach ubiegłych mobilnych gabinetów stomatologicznych, tzw. 

dentobusów, które dotrą do każdego dziecka, byłoby stosunkowo tanią i skuteczną metodą 

ograniczenia tego zjawiska. 

Ponadto w poszczególnych województwach występują różne warunki w zakresie 

kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczenia usług stomatologicznych 

dla dzieci w gabinetach zorganizowanych na terenie szkoły, w efekcie czego już istniejące 

i wyposażone przez samorządy gabinety nie funkcjonują. 

• niedostateczną opiekę zdrowotną w przedszkolach i szkołach 

Praca pielęgniarki przez kilka godzin w tygodniu nie zabezpiecza potrzeb dzieci, w tym 

dzieci przewlekle chorych. 

• ograniczony dostęp do wyspecjalizowanej opieki psychiatrycznej 

Nadal brak dostatecznej ilości specjalistów w zakresie psychiatrii dziecięcej, pomimo 

obserwowanego wzrostu liczby dzieci z zaburzeniami depresyjno-lękowymi, 

podejmujących próby samobójcze lub zamierzone samookaleczenia. Brak jest krajowego 

programu monitorującego zjawisko oraz zapobiegającego samobójstwom wśród dzieci.  

Ponadto w oddziałach psychiatrycznych wspólnie leczone są dzieci z głębokimi 

zaburzeniami, manifestujące zachowania o charakterze prowokacyjnym, seksualnym, 

buntowniczym oraz dzieci z zaburzeniami lękowymi, wymagające szczególnej ochrony i 

zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa. Powoduje to niższą skuteczność, a nawet 

pozbawienie małych pacjentów terapii, np. z powodu przedwczesnego wypisywania ze 

szpitala.  

• ograniczony dostęp do terapii psychologicznej 

Czas oczekiwania dziecka na badania diagnostyczne i terapię w wyspecjalizowanej 

poradni jest zbyt długi, szczególnie w alarmujących sytuacjach, kiedy dziecko potrzebuje 

natychmiastowej pomocy. 

• ograniczony dostęp do sanatoriów i uzdrowisk 

Nadal zmniejsza się ilość miejsc w sanatoriach i uzdrowiskach dla dzieci, pomimo faktu, 

że udział dzieci dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi i przewlekłymi sięga w populacji 

rozwojowej ponad 20%. 

• utrudniony dostęp do nowoczesnych leków i programów terapeutycznych 



Długotrwałe procedury przyjmowania standardów postępowania medycznego 

i udostępniania leku powodują znaczne ograniczenie dostępności nowoczesnych leków 

bądź programów terapeutycznych. Problem dotyczy m.in. leczenia moczenia nocnego, 

rozszczepów podniebienia, profilaktyki zakażeń układu oddechowego dla noworodków 

(wcześniaków). 

• problem używania przez dzieci i nadużywania przez dorosłych alkoholu i innych 

środków psychoaktywnych 

Dane zbierane przez instytucje oraz organizacje pozarządowe są fragmentaryczne, nie 

dokonuje się ich systematycznej aktualizacji, przez co nie odzwierciedlają całości 

problemu. W Polsce nie są prowadzone kompleksowe badania dotyczące zażywania przez 

dzieci środków psychoaktywnych oraz leków w celach niemedycznych. Brak danych nie 

pozwala na ocenę skali zjawiska i wdrożenie skutecznego programu przeciwdziałania. 

PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE 

(...) Państwa-Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom 

prawnym w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci oraz 

zapewnią rozwój instytucji, zakładów i usług w zakresie opieki nad dziećmi. 

(art. 18 Konwencji o Prawach Dziecka) 

Spośród problemów związanych z prawem do wychowania w rodzinie szczególną 

uwagę należy zwrócić na: 

• podnoszenie kompetencji rodzicielskich 

Konieczna jest intensyfikacja procesów wdrażania programów podnoszenia kompetencji 

opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz programów promowania i wdrażania 

pozytywnych metod wychowawczych. 

• skuteczność egzekucji prawa do kontaktu dziecka z obojgiem rodziców  

Pomimo nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z sierpnia 2011 roku, zmieniającej 

przepisy w zakresie egzekucji orzeczeń dotyczących kontaktów z dzieckiem, w praktyce 

jeszcze występują trudności w realizacji tego prawa. Analiza spraw wskazuje jednak, iż 

sądy coraz częściej korzystają z nowych uprawnień, co sukcesywnie winno zwiększać 



skuteczność egzekucji prawa do kontaktów dziecka z rodzicem, zagwarantowanych w art. 

10 Konwencji o Prawach Dziecka. 

• konieczność monitorowania procedur przysposobienia przy tzw. adopcji ze 

wskazaniem  

Analiza spraw związanych z adopcją kierunkową uzasadnia potrzebę nowelizacji 

przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mających na celu ograniczenie kręgu 

osób, które rodzice dziecka mogą wskazać jako przysposabiających. Statystyki orzeczeń 

wydawanych w przedmiocie przysposobień pokazują, że coraz większa liczba adopcji 

zawieranych jest z pominięciem ośrodków adopcyjnych. Taka praktyka ułatwia 

funkcjonowanie tzw. szarej strefy adopcyjnej.  

• zapewnienie przyjaznych warunków do spotkań dziecka z rodzicem 

w jednostkach penitencjarnych 

Należy zagwarantować odpowiednie warunki do spotkań dziecka z rodzicem 

w jednostkach penitencjarnych w przypadkach, kiedy kontakt taki służy dobru dziecka. 

• konieczność monitorowania realizacji przepisów wynikających z ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

Konieczne jest bieżące monitorowanie zadań podejmowanych na szczeblu gminnym, 

powiatowym i wojewódzkim, wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej oraz pełnej implementacji przepisów wymienionej ustawy.  

• upowszechnianie mediacji w sprawach rodzinnych 

Analiza postępowań sądowych, w szczególności postępowań rozwodowych, wskazuje, iż 

stosowanie tej formy rozwiązywania sporu nadal ma niewielki zasięg, pomimo nowelizacji 

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących mediacji oraz kampanii na rzecz 

propagowania idei mediacji rodzinnych. Problem znikomego korzystania z alternatywnych 

środków dotyczy także spraw prowadzonych w trybie Konwencji haskiej dotyczącej 

cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Niewątpliwie główną przeszkodą są 

koszty mediacji, które zgodnie z obowiązującym prawem obciążają strony postępowania.  

• konieczność przeciwdziałania negatywnym skutkom migracji rodziców 

Odsetek dzieci pozostawionych bez opieki przez rodziców migrujących jest nadal wysoki. 

Migracja rodziców związana z poszukiwaniem pracy uzasadnia podjęcie prac 

legislacyjnych regulujących sytuację prawną pozostawionego dziecka, np. poprzez 



stworzenie możliwości przekazania za zgodą sądu prawa do opieki nad dzieckiem 

wskazanej przez rodziców osobie.  

• umieszczanie małoletnich cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach 

Pobyt małoletnich cudzoziemców w ośrodkach typu zamkniętego może negatywnie 

wpływać na ich rozwój psychofizyczny. W strzeżonych ośrodkach dzieci te mają 

ograniczony dostęp do świata zewnętrznego, edukacji oraz zajęć rekreacyjno-sportowych 

itp. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest umieszczanie małoletnich cudzoziemców 

pozbawionych opieki rodzica w zastępczych środowiskach wychowawczych. 

• realizację procedur adopcyjnych  

Najczęstszym czynnikiem, który uniemożliwia lub utrudnia adopcję, jest nieuregulowana 

sytuacja prawna dziecka. 

Obowiązek współpracy z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym spoczywa na placówce, w 

której przebywa dziecko. Z przeprowadzanych przez Rzecznika Praw Dziecka kontroli 

wynika, że nadal wiele dzieci nie jest zgłaszanych do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, 

przez co skazuje się je na wielomiesięczny, a czasem wieloletni pobyt w domu dziecka. 

• wzmocnienie gwarancji procesowych dla małoletnich poniżej 13. roku życia  

Dziecko pomiędzy 13. a 18. rokiem życia posiada zdolność do podejmowania czynności w 

sprawach dotyczących jego osoby. Może więc w pewnym zakresie reprezentować swoje 

interesy poprzez wyrażenie opinii. Prawo przewiduje także możliwość wypowiedzenia się 

przez dziecko, jeżeli stan jego rozwoju psychofizycznego na to pozwala. Wątpliwości 

budzi jednak zakres gwarancji procesowych dla dziecka poniżej lat 13.  

Praktyka spraw przekazywanych Rzecznikowi Praw Dziecka wskazuje na niedostateczną 

reprezentację dziecka w postępowaniach dotyczących ograniczenia lub pozbawienia 

władzy rodzicielskiej. Opiekunowie, których władza rodzicielska może być przez sąd 

ograniczona, mogą mieć trudności z właściwym reprezentowaniem interesów dziecka. 

Skutkuje to wieloletnim przebywaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

i przedłużającymi się postępowaniami o uregulowanie sytuacji prawnej małoletnich. 

• brak procedur postępowania dla kuratorów przy czynnościach odebrania dziecka  

Obowiązujące przepisy nadal nie zostały uzupełnione o wytyczne, które w jasny, 

systemowy i niebudzący wątpliwości interpretacyjnych sposób będą regulować 

postępowanie kuratora i innych służb podczas odebrania dziecka. Konieczne jest 



określenie zasad przygotowania małoletniego i jego bliskich do czynności przymusowego 

odebrania. Standaryzacja podejmowanych przez kuratora czynności pozwoli lepiej 

egzekwować orzeczenia sądów przy pełniejszej obronie interesów samego dziecka. 

PRAWO DO GODZIWYCH WARUNKÓW SOCJALNYCH 

Państwa-Strony będą uznawać prawo każdego dziecka do korzystania z systemu 

zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczeń socjalnych (...). 

(art. 26 Konwencji o Prawach Dziecka) 

Spośród problemów związanych z prawem do godziwych warunków socjalnych 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• zamrożenie progów dochodowych 

Od 2008 roku sygnalizowałem konieczność podwyższenia progów dochodowych w celu 

poprawy warunków socjalnych w rodzinie. Kryterium dochodowe, od którego zależy 

uprawnienie do zasiłku rodzinnego i przysługujących do niego dodatków, utrzymywane od 

dnia wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. od dnia 1 maja 2004 roku, na 

poziomie 504 zł w przeliczeniu na osobę, powodowało, iż sukcesywnie zmniejszała się 

ilość rodzin uprawnionych do pomocy w postaci świadczeń rodzinnych. Jestem 

zadowolony, że Rada Ministrów przychyliła się do postulatów Rzecznika i wydała w 

sierpniu br. stosowne rozporządzenie, które pozwoli wielu rodzinom na poprawę swojej 

egzystencji.   

• zagrożenie ubóstwem dzieci z rodzin wielodzietnych 

Trudna sytuacja życiowa i materialna najczęściej dotyka rodzin, w których jest więcej niż 

troje dzieci. Problemy dotyczą między innymi braku wystarczającej ilości miejsc w 

żłobkach i przedszkolach oraz wysokości opłat za usługi opiekuńcze. Niezwłocznie należy 

zintensyfikować prace zmierzające do systemowego wsparcia rodzin wielodzietnych.  

Zgodnie z przedłożonymi rządowymi propozycjami, w rodzinie z trójką dzieci i więcej 

- bez względu na osiągnięty dochód - ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50 proc., a na 

czwarte i każde kolejne o 100 proc. Dla rodzin wychowujących dwoje dzieci, bez 

względu na osiągnięty dochód, ulga nie zmieni się. Ulga nie będzie przysługiwać 

rodzicom będącym w związku małżeńskim i osobom samotnym wychowujących 

jedno dziecko, których dochód roczny przekroczy 112 tys. zł. Nie będą nią objęci 



również rodzice wychowujący jedno dziecko, którzy nie są w związku małżeńskim, a 

których dochód roczny przekroczy 56 tys. zł. 

 

Mam nadzieję, że przedmiotowe propozycje zostaną uwzględnione w pracach nad 

przyszłorocznym budżetem.  

 

• niejednolitą wykładnię przepisów uprawniających osoby samotnie wychowujące 

dzieci do otrzymywania świadczeń 

Brak precyzyjnego ustawowego określenia „osoba samotnie wychowująca dziecko” 

prowadzi do niejednolitego stosowania przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o 

świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, a w konsekwencji do różnego traktowania dzieci będących w 

tej samej sytuacji faktycznej i prawnej w kontekście przyznawania im dodatków do 

zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

 

Tutaj należy wskazać, iż w bieżącym roku nastąpiła zdecydowana poprawa. Wskazuje 

na nią min. orzecznictwo sądów administracyjnych zgodne z poglądami RPD. 

 

• trudną sytuację mieszkaniową rodzin z dziećmi  

Do Rzecznika Praw Dziecka nadal napływa wiele skarg dotyczących problemów 

mieszkaniowych rodzin z dziećmi, których nie stać na samodzielne kupno lub wynajem 

mieszkania.  

• problem nieprzysługiwania prawa do renty rodzinnej dzieciom osoby, która w 

chwili śmierci miała ustalone prawo do renty socjalnej 

Dzieci osoby całkowicie niezdolnej do pracy mającej ustalone prawo do renty socjalnej, na 

wypadek śmierci rodzica, pozbawione są prawa do renty rodzinnej z ubezpieczenia 

społecznego. 

• problem likwidacji stołówek szkolnych 

Samorządy coraz częściej podejmują decyzję o likwidacji stołówek szkolnych 

i zastępowaniu ich zewnętrznym cateringiem. W wielu przypadkach powoduje to wzrost 

cen posiłków oraz obniżenie ich jakości.  



• małą skuteczność egzekwowania świadczeń alimentacyjnych 

Brak skutecznego dochodzenia alimentów należnych dzieciom często wynika 

z niewłaściwej koordynacji działań organów powołanych do egzekwowania obowiązku 

alimentacyjnego. 

• problemy związane z ulgami podatkowymi dla rodzin 

Z ulgi prorodzinnej nie mogą korzystać podatnicy inni niż płatnicy podatku dochodowego 

od osób fizycznych, uzyskujący dochody opodatkowane na zasadach ogólnych. Zatem z 

ulgi tej nie może korzystać pozostała grupa podatników wychowujących dzieci 

(rozliczających się w sposób ryczałtowy oraz płacących podatek liniowy). 

PRAWO DO NAUKI 

Państwa-Strony uznają prawo dziecka do nauki (...) na zasadzie równych szans (...). 

(art. 28 Konwencji o Prawach Dziecka) 

Spośród problemów związanych z prawem do nauki szczególną uwagę należy zwrócić 

na: 

• niski poziom edukacji prawnej 

Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga od młodych ludzi znajomości 

prawa. Zaznajomienie z podstawowymi regułami rządzącymi demokratycznym państwem 

prawa jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu.  

W związku z sukcesem pilotażowego programu wprowadzającego do szkół zajęcia ze 

znajomości prawa należy popierać ideę wprowadzenia zajęć z  praktycznej nauki prawa w 

szkołach.  

• brak prawidłowej opieki szkoły/przedszkola nad dzieckiem przewlekle chorym  

Nauczyciele obawiają się wykonywania prostych czynności niewymagających 

specjalistycznej wiedzy medycznej (tj. obsłużenia pompy insulinowej czy glukometru) w 

stosunku do dziecka przewlekle chorego (np. na cukrzycę). Przeprowadzenie krótkich 

szkoleń w zakresie pomocy dziecku przewlekle choremu znacząco poprawiłoby 

bezpieczeństwo i zwiększyło komfort funkcjonowania dziecka w placówce.  

• nieuregulowanie kwestii liczebności uczniów w oddziale  



Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej opisuje jedynie zalecane warunki 

i sposób jej realizacji oraz dotyczy wyłącznie pierwszego etapu edukacyjnego, tj. klas I-III. 

Pomimo zgłaszanych przez Rzecznika wniosków w sprawie określenia standardów 

liczebności uczniów w oddziale oraz przedstawiania negatywnych konsekwencji 

wynikających z nieuregulowania tej kwestii sytuacja nie uległa zmianie. 

• likwidacji placówek edukacyjnych 

Zbyt często jedynym kryterium uzasadniającym potrzebę likwidacji placówki jest czynnik 

ekonomiczny. Wszelkie zmiany w tym zakresie powinny być zawsze poprzedzane 

szerokimi konsultacjami społecznymi oraz zgodne z najlepiej pojętym interesem dzieci.  

• ograniczony dostęp dzieci w wieku 3 i 4 lat do edukacji przedszkolnej  

Z danych GUS z 31 grudnia 2010 roku oraz SIO z 30 września 2011 roku v. 3 (dane 

wstępne Ministerstwa Edukacji Narodowej) wynika, iż w roku szkolnym 2011/2012 około 

53% dzieci w wieku 3 lat oraz około 68,5% dzieci w wieku 4 lat objętych było 

wychowaniem przedszkolnym. 

Wspomniane dane pokazują, iż nastąpił wzrost wskaźnika upowszechniania edukacji 

przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3 i 4 lat w porównaniu z poprzednim rokiem 

szkolnym – z około 57% w roku szkolnym 2010/2011 do prawie 61% w bieżącym roku 

szkolnym.  

Niestety, nadal wiele dzieci w wieku 3 i 4 lat nie może realizować prawa do edukacji 

przedszkolnej.  

• nieprawidłowości w żywieniu dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach 

Badania dotyczące oceny żywienia w stołówkach w żłobkach, przedszkolach i szkołach 

wskazują, iż dieta dzieci jest źle zbilansowana, a przy tym niedostosowana do ich wieku i 

potrzeb. 

Niezbędne jest pilne podjęcie działań w zakresie poprawy jakości żywienia dzieci poprzez 

wprowadzenie stosownych regulacji prawnych, obligujących do realizacji norm 

żywieniowych opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia oraz promocji zdrowego 

stylu żywienia. 

• wzrost opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i w żłobku 

Obecnie wysokość opłat za przedszkola i żłobki, a co za tym idzie dostęp dzieci do 

edukacji przedszkolnej i opieki żłobkowej jest przede wszystkim zależny od zamożności 



samorządów terytorialnych i przyjętych przez nie priorytetów. Skutkuje to nierównością 

dzieci w dostępie do przedszkola i żłobka, która jest zdeterminowana miejscem ich 

zamieszkania. W związku z powyższym niezbędne jest wypracowanie skutecznych 

rozwiązań prawnych, które zapewnią równe traktowanie dzieci. 

PRAWO DO OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ, OKRUCIEŃSTWEM, 

WYZYSKIEM, DEMORALIZACJĄ, ZANIEDBANIEM ORAZ INNYM ZŁYM 

TRAKTOWANIEM 

Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki (...) dla ochrony dziecka 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź 

złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych (...).  

(art. 19 Konwencji o Prawach Dziecka) 

 

Nadużycia seksualne wobec dzieci to kategoria przestępstw o szczególnie okrutnym 

i dotkliwym charakterze, ponieważ ich skutki towarzyszą ofierze przez całe życie. Dlatego 

prawa małoletnich w tym zakresie muszą być zabezpieczone i chronione w sposób 

szczególny. 

Polska jako jeden z ponad 30 krajów podpisała w lipcu 2007 roku Konwencję Rady 

Europy z Lanzarote o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym 

traktowaniem w celach seksualnych, która jest pierwszym międzynarodowym instrumentem 

gwarantującym zwalczanie wszelkich form przemocy seksualnej wobec dzieci, w tym 

nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowych technologii. Konwencja przewiduje bardzo 

szeroką ochronę dzieci oraz zakłada usprawnienie międzynarodowej współpracy w zakresie 

przeciwdziałania przemocy seksualnej i rozpowszechniania pornografii dziecięcej.  

Rzecznik Praw Dziecka będzie w dalszym ciągu popierał działania zmierzające do jak 

najszybszego ratyfikowania Konwencji. 

Spośród problemów związanych z prawem do ochrony przed przemocą 

okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbywaniem oraz innym złym traktowaniem 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 

 

 



• funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

Pełniejszej ochronie dzieci przed przemocą służą przepisy znowelizowanej ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która weszła w życie w dniu 1 sierpnia 

2010 roku (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). 

Zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rzecznik przedłożył Sejmowi i Senatowi 

Rzeczypospolitej Polskiej informację o skutkach obowiązywania ustawy po upływie roku 

od dnia jej wejścia w życie. 

Analiza jej funkcjonowania wskazuje, że: 

− wydawanie aktów wykonawczych było dość opieszałe, co przekładało się na 

opóźnienia w działaniach na poziomie regionalnym oraz w bezpośrednich działaniach 

lokalnych,  

− należy rozważyć prowadzenie stałego monitoringu skutków ustawy przy 

wykorzystaniu jednolitej lub podobnej metodologii w kolejnych odstępach czasu 

monitorowania. W jego ramach duży nacisk powinno się położyć na analizę rozwoju 

działalności zespołów interdyscyplinarnych – zwłaszcza w perspektywie problemu 

przemocy wobec dziecka w rodzinie, 

− należy stworzyć racjonalny, oparty o nowoczesne i kompletne wskaźniki system 

gromadzenia danych i sprawozdawczości, 

− należy dążyć do stworzenia odrębnego aktu prawnego dotyczącego ochrony dzieci 

przed krzywdzeniem, w którym skumulowane zostałyby nowoczesne przepisy w tym 

obszarze, 

− winno się przeprowadzić cykl szkoleń dla osób realizujących działania ustawy 

i innych osób podejmujących w środowiskach lokalnych działania na rzecz 

ograniczania przemocy nad dzieckiem w rodzinie, 

− należy wypracować szczegółowe procedury postępowania w zakresie diagnozy 

przypadków, rozpoznawania ryzyka, zgłaszania itp. oraz stworzyć standardy, które 

wyznaczałyby charakter postępowania diagnostycznego i zabezpieczały jego jakość w 

praktyce. 

•  przemoc ze strony nauczycieli wobec dzieci w przedszkolach i szkołach 

Odnotowuje się zbyt liczne sygnały o stosowaniu wobec dzieci przemocy przez 

nauczycieli. Analiza rozpatrywanych spraw pokazuje, że komisje dyscyplinarne pierwszej 

instancji wymierzają najczęściej najniższą karę dyscyplinarną, tj. naganę z ostrzeżeniem. 



Są też przypadki, w których komisja dyscyplinarna drugiej instancji wydała orzeczenie 

uniewinniające nauczyciela pomimo stwierdzenia przez organy ścigania faktu stosowania 

przez niego przemocy fizycznej wobec dziecka.  

Komisje dyscyplinarne pierwszej instancji uzależniają swoje decyzje od wyników 

postępowania prokuratorskiego czy sądowego. Brak znamion czynu zabronionego lub 

częste kwalifikowanie przemocy jako czynu o niskiej szkodliwości społecznej nie powinno 

przesądzać o wyłączeniu odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Dyrektorzy placówek, a także Kuratorzy Oświaty powinni wzmocnić działania w celu 

wyeliminowania przemocy ze strony nauczyciela wobec dziecka oraz w ramach swoich 

kompetencji podejmować wszelkie działania mające na celu wyjaśnienie sprawy. 

Gruntownego przeanalizowania wymaga zarówno praktyka, jak i przepisy dotyczące 

funkcjonowania rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli. 

• obniżenie poziomu społecznej akceptacji dla bicia dzieci 

Z przeprowadzonego na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka badania TNS OBOP (Załącznik 

nr 10 Informacji) wynika, że poziom społecznej akceptacji dla bicia dzieci obniżył się o 

9%. Nadal plasuje się on jednak na wysokim poziomie 68%. Należy kontynuować 

prowadzenie intensywnych kampanii społecznych i programów edukacyjnych mających na 

celu zwiększanie świadomości Polaków, zwłaszcza w zakresie negatywnych skutków 

stosowania przemocy wobec dziecka.  

• przewlekłość postępowań sądowych  

W dalszym ciągu postępowania sądowe w sprawach dotyczących dzieci trwają zbyt długo. 

Ze względu na dobro dziecka powinny być rozpatrywane priorytetowo. 

 

• umarzanie postępowań karnych w sprawach dotyczących przemocy fizycznej 

stosowanej wobec dzieci z uwagi na brak interesu społecznego przy ściganiu 

przestępstw prywatnoskargowych  

Należy stanowczo zaprotestować wobec praktyk wydawania przez prokuratorów 

postanowień o umorzeniu postępowań przygotowawczych w sprawach o naruszenie 

nietykalności cielesnej dzieci, uzasadnianych brakiem przesłanek do ścigania ze względu 

na brak interesu społecznego. 

 



• brak wyszczególnienia osoby dziecka – ofiary przemocy w statystykach; 

Większość prowadzonych statystyk nie wskazuje dziecka jako ofiary przemocy ani nie 

określa jego płci.  

• brak uregulowań pozwalających małoletnim powyżej 15. roku życia na złożenie 

wniosku o ściganie w sprawie o zgwałcenia 

Zgodnie z art. 51 Kodeksu postępowania karnego oraz art. 205 Kodeksu karnego dziecko, 

które ukończyło 15. rok życia, nie posiada uprawnienia do złożenia wniosku w celu 

podjęcia przez uprawnione organy postępowania w sprawie o zgwałcenie. Czyn ten, jeśli 

pokrzywdzonym jest małoletni powyżej lat 15, nie podlega bowiem ściganiu z urzędu, a 

dopiero po złożeniu wniosku przez ustawowego przedstawiciela pokrzywdzonego. W 

sytuacji dopuszczenia się przez przedstawiciela ustawowego takiego czynu na małoletnim 

nie dochodzi do zainicjowania postępowania przygotowawczego.  

• przemoc rówieśniczą w szkole 

Obserwuje się wzrost agresji rówieśniczej. Szkoły niejednokrotnie – pomimo diagnozy 

tego zjawiska – nie podejmują skutecznych działań. Działania te nie obejmują bowiem 

całej społeczności szkolnej, tj. uczniów, rodziców i nauczycieli. Ponadto w analizowanych 

przypadkach nie stwierdzono, aby udzielano długofalowej pomocy zarówno ofiarom, jak i 

sprawcom przemocy szkolnej. Mało uwagi poświęca się ocenie podejmowanych działań 

profilaktycznych. Szkolne programy profilaktyki nie są opracowywane w oparciu o 

diagnozę potrzeb danego środowiska. 

• problem przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci 

W myśl obowiązujących przepisów przedawnienie przestępstw seksualnych, w których 

pokrzywdzonym jest małoletni, nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia 

przez niego 18. roku życia. Czyny te nie powinny jednak ulegać przedawnieniu, ponieważ 

wiele ofiar molestowania seksualnego dopiero w życiu dorosłym zaczyna zdawać sobie 

sprawę ze skali doznanej krzywdy i podejmuje walkę o ukaranie sprawcy. 

• rozszerzenie zasady jednokrotnego przesłuchania małoletniego  

Ochrona dziecka przed wtórną wiktymizacją wymaga wzmocnienia standardów 

dotyczących przesłuchiwania małoletnich pokrzywdzonych/świadków, w szczególności 

poprzez rozszerzenie zasady jednokrotnego przesłuchania dzieci w warunkach przyjaznych 



na wszelkie umieszczone w kodeksie karnym przestępstwa i podniesienie górnej granicy 

wieku małoletnich. 

• nieodpowiednią reprezentację małoletniego w procesie karnym 

Pomimo istnienia wyraźnej podstawy prawnej zbyt rzadko powołuje się kuratorów 

procesowych do reprezentowania małoletniego w procesie karnym. Brak jest również 

wyraźnego wskazania, kto powinien pełnić tę funkcję, gwarantując zapewnienie właściwej 

ochrony pokrzywdzonym dzieciom.  

 

PRAWA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Państwa-Strony uznają, że dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinno 

mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, 

umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka 

w życiu społeczeństwa. 

(art. 23 Konwencji o Prawach Dziecka) 

Szczególnym obszarem troski Rzecznika Praw Dziecka są prawa dzieci 

z niepełnosprawnością – w ich przypadku pomoc zarówno organizacyjna, jak i finansowa 

musi być dokonywana z większym zrozumieniem dla potrzeb tych dzieci. 

W tym miejscu chciałbym wyrazić szczególne zadowolenie z faktu ratyfikowania 

przez Rzeczypospolitą Polską Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 13 grudnia 2006 

roku o prawach osób niepełnosprawnych. Niewątpliwie wdrożenie zapisów i rozwiązań 

zawartych w Konwencji przyczyni się do poprawy sytuacji dzieci z różnego rodzaju 

niepełnosprawnościami oraz wymusi na instytucjach zobowiązanych podejmowanie 

skutecznych i szybkich działań w celu wprowadzenia  norm zawartych w przedmiotowym 

akcie prawnym w życie. Mam również nadzieję, że ratyfikacja spowoduje, iż uwagi, które za 

chwilę przytoczę, staną się w najbliższym czasie nieaktualne.  

 

W zakresie przestrzegania praw dzieci z niepełnosprawnością szczególną uwagę 

należy zwrócić na: 

• małą ilość adopcji dzieci z niepełnosprawnością 

Problemem pozostaje nadal mała ilość adopcji dzieci z niepełnosprawnością. Konieczne 

jest wdrożenie programów powodujących zwiększenie zainteresowania dziećmi 



z niepełnosprawnością oczekującymi na adopcję oraz ułatwienia finansowe dla rodziców 

adoptujących. 

• dostęp dzieci z niepełnosprawnością do wypoczynku 

Zbyt mały jest udział dzieci z niepełnosprawnością w różnych formach wypoczynku. W 

wypoczynku zorganizowanym w miejscu zamieszkania zaledwie 2,4% wszystkich 

uczestników stanowiły dzieci z niepełnosprawnością, a poza miejscem zamieszkania – 

tylko 0,5% (dane na podstawie przeprowadzonych kontroli w wybranych formach 

wypoczynku). 

Ponadto, jak stwierdzono, tylko 11 z 71 skontrolowanych zorganizowanych wypoczynków 

poza miejscem zamieszkania odbyło się w obiektach dostosowanych do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnością ruchową. 

• zwiększenie dostępu do dóbr kultury dla dzieci niewidomych i niesłyszących 

W publicznej sferze medialnej, bibliotekach, muzeach i innych placówkach kulturalnych 

nadal brakuje oferty dla dzieci posługujących się językiem migowym lub alfabetem 

Braille’a. Szczególnie negatywnie należy to ocenić w odniesieniu do mediów publicznych. 

• problem organizacji dowożenia dzieci z niepełnosprawnością  

Niejednolita interpretacja przepisów art. 17 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 

roku o systemie oświaty, dotyczących zapewnienia uczniom z niepełnosprawnością 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, 

powoduje, że gminy odmawiają organizacji dowożenia do ośrodków lub szkół 

umożliwiających realizację zaleceń wskazanych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Gminy uzasadniają, że w trosce o właściwe gospodarowanie finansami mogą 

zorganizować dowóz lub pokryć koszty dowozu jedynie do najbliższej szkoły.  

 

• problem barier architektonicznych 

Występujące nadal bariery architektoniczne utrudniają bądź uniemożliwiają prawidłowe 

funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnością w społeczeństwie.  

 

 

 

 


