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Szanowny Panie Marszałku!  

Panie i Panowie Posłowie!  

Wysoka Izbo!  

Trzeci raz mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie informację o działalności 

Rzecznika Praw Dziecka wraz z uwagami na temat stanu przestrzegania praw dziecka w 

Polsce. Tym razem informacja dotyczy działań podjętych w roku 2010. 

Trzeci rok mojej działalności to rok kolejnych zmian w funkcjonowaniu 

sprawowanego Urzędu. Jednocześnie był to kolejny okres, w którym nastąpił wzrost ilości 

zgłaszanych do Biura Rzecznika przypadków możliwego naruszenia praw dziecka. Liczba 

tych spraw wzrosła o 6 tysięcy w stosunku do roku ubiegłego i osiągnęła poziom blisko 20 

tysięcy. Wzrost ten dotyczy każdej kategorii prowadzonych spraw.  Najlepiej jest to widoczne 

w zbiorczych statystykach dołączonych do Informacji. Przedstawiając jej kolejne części 

chciałbym zwrócić uwagę Pań i Panów Posłów na realizację nowej kompetencji, jaka została 

przez Parlament przyznana Rzecznikowi w wyniku nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw 

Dziecka, która weszła w życie w grudniu 2008 roku. Wówczas to Rzecznik uzyskał prawo do 

występowania w interesie dzieci przed sądami, przyłączania się na prawach uczestnika do 

toczących się postępowań sądowych. W 2009 roku z prawa tego zdecydowałem się  

skorzystać w 66 sprawach. Natomiast rok 2010 zakończył się liczbą 103 przystąpień do 

toczących się postępowań i kontynuacją czynności procesowych w 45 sprawach podjętych w 

2009 roku, tj. w sumie 148 spraw.  W znacznej części tych spraw wnioski kierowane do sądu 

przez Rzecznika były w całości lub w części uwzględniane. Udział Rzecznika Praw Dziecka 

znacząco wpływał na jakość postępowania, poprawiał sprawność działania służb 

pomocniczych sądu i wzmacniał dynamikę procesu. Z tego względu w 15 sprawach (gdzie 

uznałem to za wystarczające) moi przedstawiciele występowali w sądzie w charakterze 

obserwatorów. Przeważały  sprawy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, z zakresu 

władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i ich egzekucji, zastępczych form opieki oraz 

przysposobienia. Inna kategoria to sprawy z zakresu prawa administracyjnego i 

międzynarodowego. Do części z postępowań przystąpiłem w efekcie zgłoszenia  sprawy 

przez zainteresowane osoby, do innych  z własnej inicjatywy.  

Nowościami w prezentowanym Wysokiej Izbie dokumencie są informacje dotyczące 

podjętej działalności kontrolnej oraz badań kondycji środowiska rodzinnego polskich dzieci. 
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Kontrole w ilości 110 przeprowadzono w placówkach oświatowych, opiekuńczo- 

wychowawczych oraz w tzw. „klubach dziecięcych”. Kontroli w 2010 roku podlegały 

również młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii, schroniska dla nieletnich, zakłady 

poprawcze, dom pomocy społecznej dla dzieci i oddział psychiatrii sądowej, a także miejsca 

wypoczynku letniego i zimowego. Szczegółowe dane o ich wynikach, jak również o 

wynikach wzmiankowanych przeze mnie badań są dostępne w przekazanym Paniom 

Posłankom i Panom Posłom dokumencie. Generalnie jednak rzecz biorąc, postanowiłem 

zachować strukturę omawianego dokumentu - podobnie jak w roku ubiegłym – dzięki czemu 

łatwiej jest dokonywać pewnych porównań i wyciągać szersze wnioski. Oparta jest ona o  

przepisy ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, która pozwala prawa dziecka, a zarazem obszary 

działalności pogrupować w kilka generalnych kategorii. Są to:  

-prawo do życia i ochrony zdrowia,  

-prawo do wychowania w rodzinie,  

-prawo do godziwych warunków socjalnych,  

-prawo do nauki oraz prawo do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, 

demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.  

Każdy z podrozdziałów drugiej części informacji obejmujących kolejne kategorie 

praw dziecka będące przedmiotem troski Rzecznika zawiera część poświęconą wystąpieniom 

generalnym oraz omówienie przykładowych spraw indywidualnych, w jakich występował 

Rzecznik. Wystąpienia generalne mają charakter działań systemowych i są wyrazem 

współpracy Rzecznika z władzami państwowymi. Interwencje w sprawach indywidualnych 

podejmowane są zarówno w efekcie przekazanych Rzecznikowi informacji o przypadkach 

łamania praw dziecka, jak i z własnej inicjatywy, na przykład na podstawie doniesień 

medialnych.  

Część trzecia informacji poświęcona jest, jak mówiłem, w całości przypadkom, w 

których zdecydowałem się skorzystać z nowych uprawnień ustawowych umożliwiających mi 

występowanie w interesie dzieci przed sądami.  

Kolejne części przedstawiają działalność Rzecznika w ramach współpracy z organami 

władzy, organizacjami pozarządowymi, współpracy międzynarodowej oraz działania mające 

na celu upowszechnianie społecznej świadomości o prawach dziecka.  

Obok wspomnianej już informacji o przyłączeniu się do postępowań sądowych 

pozostałe dane statystyczne obrazujące działalność sprawowanego przeze mnie Urzędu w 

roku ubiegłym to: 118 wystosowanych wystąpień o charakterze generalnym, podjęcie 19 665 

spraw w indywidualnych przypadkach łamania lub podejrzenia łamania praw dziecka. 
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Największa liczba spraw indywidualnych (bo aż 7320) dotyczyła prawa do wychowania w 

rodzinie. Natomiast na drugim miejscu uplasowały się sprawy z zakresu prawa do ochrony 

przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innymi 

formami złego traktowania w ilości 4589. Najmniej dotyczyło prawa do życia i ochrony 

zdrowia – 549 – co nie może oznaczać, że są one mniej doniosłe. Podobnie jak w roku 

poprzednim w uwagach o stanie przestrzegania praw dziecka, które znajdą Panie i Panowie 

Posłowie na końcu przedstawionej informacji, starałem się zaprezentować nie tylko te 

kwestie, które nadal wymagają systemowego rozwiązania, ale też te, w których odnotowałem 

poprawę. Pragnę jednak podkreślić, że wiele z problemów przedstawionych w informacji 

Rzecznika za rok 2009 nie doczekało się jeszcze rozwiązania. 

W zakresie prawa do życia i ochrony zdrowia interwencje Rzecznika Praw Dziecka  

dotyczyły m.in.: kosztów leczenia, organizacji i funkcjonowania placówek służby zdrowia, 

przestrzegania praw małoletnich pacjentów, błędów lekarskich i dochodzenia roszczeń 

związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, dzieci martwo urodzonych, 

bezpieczeństwa stosowanych leków i procedur medycznych oraz uzależnień. Na podstawie 

obrazu wyłaniającego się z interwencji Rzecznika, uznać należy, że dzieci w Polsce nadal nie 

są w wystarczającym stopniu objęte opieką zdrowotną. Nadal dzieci mają zbyt utrudniony 

dostęp do lekarzy specjalistów wszystkich dziedzin pediatrycznych. W szkołach nie ma też 

gabinetów profilaktycznych i pomocy przedlekarskiej. Bezskuteczne, z ogromnym żalem 

muszę to stwierdzić, są - jak dotąd - moje starania, aby każde zdrowe dziecko w Polsce choć 

raz w roku było badane przez lekarza pediatrę. Pozwoliłoby to wcześniej wykryć wiele 

schorzeń, których późniejsze leczenie jest nie tylko trudniejsze i czasochłonne, ale też – na co 

zwracam uwagę osobom podnoszącym argument o kosztach takich badań – dużo droższe. 

Należy zwrócić uwagę, że ponad 90% gimnazjalistów ma próchnicę, a ponad 60% wady 

postawy. Nie możemy dłużej zwlekać z objęciem dzieci szeroko zakrojonymi programami 

profilaktycznymi. W tym kontekście muszę podkreślić utrudniony dostęp do opieki 

stomatologicznej dla dzieci zamieszkałych na wsiach i małych miastach i pozostającą w 

dalszym ciągu aktualną ideę utworzenia mobilnych gabinetów stomatologicznych tzw. 

dentobusów. 

Chciałbym także zwrócić szczególną uwagę na systematycznie zmniejszającą się 

liczbę miejsc w sanatoriach i uzdrowiskach dla dzieci. Niepokojącym zjawiskiem jest 

tendencja do likwidacji tego typu placówek lub przekształcania je na potrzeby dorosłych. W 

roku 2010 znacząco zmniejszyła się liczba skarg dotyczących utrudnień związanych z 

przebywaniem rodziców z dzieckiem podczas jego hospitalizacji. Odnotowuję również 
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spadek wystąpień w związku z odmową przyjęcia chorego dziecka przez lekarza w 

przychodni lub w szpitalu. Bardzo pozytywnie oceniam również skutek radykalnych działań 

Rządu i Parlamentu w walce z tzw. „dopalaczami”, co spowodowało znaczący spadek liczby 

dzieci przyjmowanych do szpitali po ich zażyciu. 

Kolejne podstawowe prawo każdego dziecka to prawo do wychowania w rodzinie. W 

ostatnim roku przypadki jego pogwałcenia zgłoszono do Rzecznika  7320  razy. Podobnie jak 

w ubiegłym roku dotyczyły one zwłaszcza władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem, 

przysposobienia, rodzin zastępczych, kontaktów z dzieckiem i realizacji orzeczeń sądowych 

ustalających kontakty, uprowadzenia dziecka poza granice kraju, naruszania prawa 

wychowanków placówek do ochrony więzi rodzinnych, kwestionowania zasadności pobytu 

dziecka w placówce, nieprawidłowego skreślania z listy wychowanków domów dziecka, 

ucieczek z placówek.  

Ważną kategorią spraw w tej dziedzinie były wystąpienia dotyczące funkcjonowania 

sądownictwa rodzinnego i uprawnień dzieci przed organami sądowymi, a także 

rozpowszechnienie wiedzy na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów 

rodzinnych, głównie drogą mediacji. Ponownie muszę podkreślić złożoność spraw z tego 

zakresu, które  różnią się między sobą nie tylko, gdy idzie o stan prawny, ale też o ich  

charakter społeczny, psychologiczny i pedagogiczny. Sprawy dotyczące życia rodzinnego 

dotykają bowiem nie tylko niedoskonałości przepisów prawnych, ale też ułomności 

charakteru, prawości, stanów emocjonalnych i kompetencji wychowawczych dorosłych. W tej 

kategorii spraw często właśnie spotykamy się z sytuacjami, w których dorośli nie potrafią 

wznieść się ponad swoje uprzedzenia, interesy czy ambicje osobiste i krzywdzą dziecko, 

nierzadko naznaczając w ten sposób całe jego przyszłe życie. Od lat niezwykle liczne w tej 

kategorii spraw są problemy związane z długotrwałością procedur sądowych, a w 

szczególności dotyczące egzekucji prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców. Mam 

nadzieję, że uchwalone zmiany ustawy Kodeks postępowania cywilnego przyniosą znaczącą 

poprawę w tej niezwykle skomplikowanej materii społecznej. W dalszym ciągu  pozostanie 

jednak bardzo ważna sprawa upodmiotowienia dziecka w relacjach pomiędzy rodzicami i 

sądem. Niestety to najczęściej rodzice sprawujący pieczę nad dzieckiem często nadużywają 

swojej pozycji, manipulują dzieckiem, nakłaniają je do określonego postępowania, a nawet 

doprowadzają do alienacji dziecka w stosunku do drugiego z rodziców lub innych członków 

rodziny. Przeczy to osobowej godności dziecka, jego podstawowym prawom, w 

szczególności do obojga rodziców i w poważnym stopniu je uprzedmiotawia. Polskie prawo 

jak najrychlej powinno znaleźć środki na postawienie kresu tej destrukcji  jaka dokonuje się w 
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polskich rodzinach i co najbardziej bolesne na osobowości dziecka. W tym kontekście z 

zadowoleniem należy przyjąć, deklarację Ministerstwa Sprawiedliwości o wycofaniu się z 

zamysłu likwidacji sądów rodzinnych, jednak struktury te wymagają wzmocnienia, a 

procedury muszą się stać bardziej przyjazne dla dzieci. Mam nadzieję, że uchwalona 

niedawno ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pozwoli na  zapewnienie  

jak najwcześniejszego diagnozowania ewentualnych problemów, z jakimi borykają się 

niektóre rodziny - natury wychowawczej, materialnej, zdrowotnej czy edukacyjnej, i 

wspieranie ich, tak by potrafiły sobie z nimi poradzić, nie narażając na niebezpieczeństwo 

praw najmłodszych. Dlatego za swój poważny obowiązek będę uważał monitorowanie jej 

wprowadzania w życie i przebieg realizacji w kontekście poprawy stanu pomocy rodzinom i 

polskim dzieciom.  

Należy jednak już teraz podnieść, że system tej pomocy będzie spójny jeżeli w dalszej 

kolejności gruntownie zostanie zreformowany model funkcjonowania placówek 

opiekuńczych. W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii obserwujemy stały brak miejsc, a dzieci są do nich często kierowane niezgodnie z 

potrzebami wychowawczymi czy terapeutycznymi, ale w sposób dość przypadkowy. W 

efekcie placówki te nie tylko nie spełniają zadań, do których zostały powołane, ale też stają 

się często ogniskiem demoralizacji, a bywa, że i miejscem tragedii. Do MOW-ów i MOS-ów 

kierowanych jest też coraz więcej wychowanków domów dziecka, co może świadczyć o 

nienależytym wypełnianiu przez nie funkcji wychowawczych. Zmiany te powinny być 

zharmonizowane z nowym kształtem rozwiązań w obrębie prawa rodzinnego i polskiej 

procedury cywilnej. Na dzisiaj nie odpowiadają one potrzebom dzieci oczekującym na 

przysposobienie, przede wszystkim z uwagi na długotrwałość postępowań o uregulowanie ich 

sytuacji prawnej, brak skutecznej, a jednocześnie szanującej podmiotowość dziecka egzekucji 

orzeczeń sądowych o kontaktach z uprawnionym rodzicem, i brak poszanowania osoby 

dziecka w trakcie procesu, najczęściej przez akceptację wobec jaskrawych przypadków 

manipulowania nim.   

Osobną kwestią na którą w tym obszarze pragnę zwrócić uwagę jest zjawisko, tzw 

„eurosieroctwa”. Chodzi o dzieci, które zostały pozbawione opieki w związku z wyjazdami 

ich rodziców w poszukiwaniu pracy. I choć problem pozbawionych opieki dzieci jest 

znacznie szerszy, to wg badań skala tego zjawiska obejmującego jedynie dzieci pozostawione 

przez rodziców na skutek ich wyjazdów może wynosić nawet 200 tysięcy. Nie możemy 

poprzestać na nieudanej próbie zmiany przepisów w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. 

Wydaje się, że projekt przewidujący wprowadzenie do tego kodeksu instytucji patronatu po 
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odpowiednich modyfikacjach, które wzmocnią bezpieczeństwo dzieci i nie narażą na szwank 

jego podmiotowości powinien jak najszybciej ponownie trafić do Wysokiej Izby.  

    Jeżeli chodzi o prawo do godziwych warunków socjalnych, Rzecznik Praw Dziecka w 

ubiegłym roku zbadał ponad 1700 spraw z tej kategorii, które dotyczyły m.in.: rent 

rodzinnych, ubezpieczenia dzieci, urlopów ojcowskich, żebractwa, prawa do świadczeń 

rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wzrostu podatku VAT na odzież 

dziecięcą,  egzekucji alimentów, spraw mieszkaniowych. W swojej informacji składanej w 

ubiegłym roku podkreśliłem, że do Rzecznika Praw Dziecka nie zgłoszono żadnej skargi 

związanej z realizacją programów dożywiania dzieci. Od razu powiem, że podobnie było w 

tym roku. Obiecałem wówczas, że zlecę badania dotyczące kondycji życiowej rodzin z 

dziećmi. Zostały one przeprowadzone, a raport z badań jest zamieszczony w końcowej części 

przedłożonej Państwu Informacji. Pragnę zwrócić uwagę, że badaniami objęto tylko te 

gospodarstwa domowe, w których przynajmniej jedno dziecko było w wieku do 18 roku 

życia.Liczba uczestników badania, po zastosowaniu procedur ważenia, wyniosła 5496 rodzin 

z dziećmi do 18 roku życia.  

Pomimo że blisko 35% badanych swoją sytuację finansową uznało za bardzo dobrą 

lub dobrą, a 50% jako przeciętną, a  15%  za złą i bardzo złą, to  generalnie, jeśli chodzi o 

sytuację materialną dzieci  w Polsce, trudno o zbytni optymizm. Analiza wyników badań 

pozwala bowiem na konstatację, że zaspokajanie potrzeb dzieci jest dla polskich rodziców na 

pierwszym miejscu, jednak ich możliwości są dalece ograniczone, a co 8 gospodarstwo 

domowe osiągnęło dochód na osobę, który stanowiłby podstawę do ubiegania się o 

świadczenia z pomocy społecznej. Tym samym co 8 rodzina z dziećmi znalazła się w sferze 

ubóstwa ustawowego.   

W zeszłym roku mówiłem Paniom i Panom Posłom, że od 7 lat są zamrożone progi 

dochodowe, od których uzależnione jest przyznanie świadczeń rodzinnych. Być może dzięki 

tym badaniom postulat Rzecznika – podniesienia progów dochodowych – doczeka się 

wkrótce realizacji, na co bardzo liczę. 

Prawo do nauki. W tej kategorii spraw indywidualnych, których w 2010 r. 

prowadzono w moim Biurze ponad 2203, dominowały problemy: zasad rekrutacji dzieci do 

przedszkoli, realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w tym przez dzieci z 

niepełnosprawnością,  likwidacji szkół, liczebności uczniów w oddziałach szkolnych, 

wyrównywania szans edukacyjnych, dowozu dzieci do szkół i przedszkoli, dopłat dla uczniów 

nieposiadających obywatelstwa polskiego, niewłaściwego zachowania nauczyciela lub 

wychowawcy, włącznie ze stosowaniem wobec uczniów przemocy w szkole czy w 
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przedszkolu, niesprawiedliwego i wadliwego oceniania, zapisów statutów i regulaminów 

szkół, wypoczynku letniego i zimowego, szkolnych punktów konsultacyjnych za granicą i 

wreszcie stanu oświaty wśród dzieci mniejszości polskiej na Litwie. 

Wysoka Izbo!   

W ubiegłym roku, jako generalny problem w tym zakresie uznałem ograniczony 

dostęp dzieci do edukacji przedszkolnej. W roku szkolnym 2010/11 50 % dzieci w wieku 3 

lat, 64% dzieci w wieku 4 lat i 81 % pięciolatków objętych zostało wychowaniem 

przedszkolnym. Z danych statystycznych wynika, że nastąpił wzrost wskaźnika 

upowszechniania edukacji przedszkolnej z ok. 60% w roku szkolnym 2009/10 do prawie 65% 

w bieżącym roku. Niestety nadal wiele dzieci nie może realizować prawa do edukacji 

przedszkolnej. Dotyczy to zwłaszcza najmłodszych mieszkańców wsi, gdzie zaledwie co 

czwarte dziecko w wieku 3 lat jest przedszkolakiem. Dramatycznie przedstawiała się kwestia 

opieki nad dziećmi poniżej 3. roku życia. Uchwalona przez Wysoką Izbę tzw. „Ustawa 

Żłobkowa” powinna doprowadzić do sytuacji w której rodzice, którzy nie chcą czy nie mogą 

sobie pozwolić na pełną opiekę domową nad dziećmi w tym zakresie, będą mieli możliwość 

skorzystania z oferty pomocowej.  

W przedstawionych uwagach alarmuję, że w telewizji publicznej radykalnie 

ograniczono produkcję i emisję programów dla dzieci i młodzieży. W ostatnim czasie 

otrzymałem jednak zapewnienie od Pana Prezesa TVP, że od września b.r. ten temat zostanie 

załatwiony pozytywnie, wróci pasmo dziecięce i młodzieżowe w dobrym czasie, a 

dobranocka będzie wydłużona do 25 min., co spełnia oczekiwania, kierowane przeze mnie w 

wystąpieniach generalnych od 2008 roku. 

Prawo dzieci do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, 

zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem to bardzo obszerny blok zagadnień obejmujący 

4589 spraw, które trafiły w zeszłym roku do mojego biura, a dotyczyły (podobnie jak w 

ubiegłym roku) przede wszystkim: przemocy w środowisku domowym, przemocy seksualnej, 

naruszania praw wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, włącznie ze 

stosowaniem wobec nich przemocy, przemocy rówieśniczej, oraz w szkole i przedszkolu. W 

sporej mierze tych właśnie kwestii dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 

ustawa, która została w ubiegłym roku przyjęta przez polski Parlament. Oceniam, że przepisy 

tej ustawy są dla polskich rodzin i polskich dzieci niezmiernie istotne. Przyjęcie bowiem 

rozwiązań chroniących dziecko przed przemocą w każdych warunkach i w każdym 

środowisku pozwoli we właściwy sposób walczyć z tym zjawiskiem. Podkreślam, że 

najistotniejszym celem tej ustawy nie jest represjonowanie rodziców lecz ochrona 
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integralności osoby dziecka i jego środowiska rodzinnego tak by w obliczu zagrożenia 

przemocą, dziecku i rodzinie, która znalazła się w trudnościach, można było jak najwcześniej 

pomóc, by ewentualna późniejsza interwencja nie była potrzebna.  

Chciałbym w tym miejscu podnieść, że jestem bardzo zadowolony z faktu, iż Panie i 

Panowie Parlamentarzyści w większości opowiedzieli się za wprowadzeniem do 

obowiązującego prawa – ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego - przepisów jednoznacznie zakazujących stosowania wobec dzieci 

przemocy. Jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości zmiany te przyniosą dobre owoce,  

także w postaci mniejszej ilości skarg w omawianej dziedzinie.  

Z problemem stosowania wobec dzieci przemocy wiąże się również kwestia walki z  

jednym z najgorszych popełnianych wobec nich przestępstw. Mam na myśli problem 

wykorzystywania seksualnego dzieci. Na tym polu moja aktywność polegała na kierowaniu 

kolejnych wystąpień, inicjowaniu i popieraniu działań  w zakresie wzmacniania standardów 

ochrony najmłodszych przed przestępstwami o charakterze seksualnym. Znaczna część moich 

propozycji znalazła odzwierciedlenie we wprowadzonych przepisach ustawą z dnia 5 

listopada 2009 r. - o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, 

ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych 

ustaw, która weszła w życie z dniem 8 czerwca 2010 r. Dotyczą one w szczególności 

sankcjonowania nowych przestępczych zachowań, w tym np. tzw. groomingu, czyli 

nagabywania osób małoletnich do celów seksualnych z wykorzystaniem systemu 

teleinformacyjnego lub sieci teleinformacyjnej. Niemniej jednak  niezbędne jest jak 

najrychlejsze ratyfikowanie przez Polskę Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed 

seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. 

Konwencja ta przewiduje szereg rozwiązań , które mają na celu ograniczenie skali zjawiska 

wykorzystywania seksualnego dzieci. Należy zatem wprowadzić rozwiązania prawne, które 

doprowadzą do wykluczenia osób karanych za przestępstwa seksualne z grona 

profesjonalistów mających zawodowy kontakt z dziećmi, a także takie które pozwolą na 

dostarczanie dzieciom i ich rodzicom informacji o zagrożeniach związanych z 

wykorzystywaniem seksualnym oraz o sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami. Nowe 

rozwiązania powinny też regulować zasady udzielania ofiarom seksualnego wykorzystywania  

doraźnej lub długotrwałej pomocy w powrocie do zdrowia fizycznego i psychicznego oraz 

niezbędnego wsparcia dla ich bliskich.  Myślę, że jest to  kolejne wyzwanie dla systemu 

sprawiedliwości, któremu musimy sprostać. 
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Ostatnia, choć równie ważna, grupa zagadnień to są prawa dzieci z 

niepełnosprawnością. Zgłaszane przez nie same i przez ich rodziców problemy znajdziecie 

Państwo we wszystkich częściach prezentowanej informacji. Dotyczą one każdej omawianej 

wcześniej dziedziny.  W dużej mierze są to te same problemy, z jakimi zmagają się dorośli z 

niepełnosprawnością – niedostosowana do ich potrzeb infrastruktura, znikoma ilość 

dostępnych w publicznej sferze medialnej, bibliotekach, muzeach i innych placówkach 

kulturalnych programów dla osób posługujących się językiem migowym czy alfabetem 

Braille˝a. Niestety, problemy z tej dziedziny,  jakie Państwu przedstawiałem w ubiegłym roku 

nie doczekały się rozwiązań. Przypomnę, że koncentrują się one wokół braku oferty ze strony 

mediów publicznych, programów telewizyjnych i portali internetowych, w tym edukacyjnych, 

wychowawczych i rozrywkowych, przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnością,  małej 

liczby adopcji dzieci z niepełnosprawnością oraz ponoszeniem przez rodziców kosztów 

dowożenia ich niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych i leczniczych. W 

związku ze zmniejszeniem się liczby składanych do Rzecznika skarg na niedostosowanie 

placówek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, należy uznać, iż poprawiła się sytuacja, a 

szkoły zaczęły lepiej dostrzegać potrzeby tych dzieci. 

Niestety w tym roku muszę jeszcze podnieść przed Wysoką Izbą, dwa ważne 

problemy dotykające dzieci. Pierwszy dotyczy znikomego udziału dzieci z 

niepełnosprawnością w różnych formach wypoczynku. W okresie letnim w wypoczynku 

zorganizowanym w miejscu zamieszkania, zaledwie 2,4% wszystkich uczestników stanowiły 

dzieci z niepełnosprawnością, a poza miejscem zamieszkania tylko 0,5%.  

Druga kwestia wiąże się z  otrzymaniem wielu sygnałów o złej sytuacji dzieci 

przebywających w różnego rodzaju placówkach, w tym w domach dziecka, oddziałach  

psychiatrycznych i domach pomocy społecznej. Ze smutkiem muszę przyznać, że 

przeprowadzone kontrole w większości przypadków potwierdziły składane do mnie 

doniesienia. Naruszane były podstawowe prawa tych dzieci i nie szanowano  ich osobowej 

godności. Szczegółowe wyniki przeprowadzonych w ubiegłym roku kontroli znajdą Państwo 

w odpowiedniej części informacji.  

Kolejny zakres zagadnień, który w przedstawionej Wysokiej Izbie Informacji został 

zaprezentowany to upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka przysługujących 

najmłodszym zarówno wśród nich samych, jak i wśród dorosłych. Jest to jedno z 

najważniejszych zadań Rzecznika. Aby prawa dzieci były skutecznie chronione, muszą być 

powszechnie znane. W bieżącej pracy Rzecznika w tym zakresie niezwykle pomocne są 

media, które zazwyczaj życzliwie odnoszą się do problemów dziecięcych. Niezwykle istotne 
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są też osobiste spotkania z dziećmi zarówno podczas wizyt w terenie, jak i wówczas, gdy 

dzieci i młodzież odwiedzają Biuro Rzecznika. W roku 2010 w spotkaniach takich na terenie 

całej Polski uczestniczyło blisko 50 tys. dzieci. W wielu z tych wydarzeń uczestniczą, za co 

jestem niezmiernie wdzięczny i myślę że stało się to dobrą tradycją również Panie i Panowie 

Posłowie z odwiedzanych przeze mnie okręgów. W sytuacjach wyjątkowych oraz w ważnych 

dla dzieci chwilach stosuję też inne narzędzie, jakim jest przyznawanie honorowych 

patronatów. W roku 2010 Rzecznik stał się patronem 107 konferencji, sympozjów, 

programów, konkursów oraz innych wydarzeń. W tym samym czasie osobiście lub poprzez 

udział moich przedstawicieli uczestniczyłem w blisko dwustu seminariach i konferencjach 

organizowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy, stowarzyszenia, szkoły i 

uczelnie.  

W podnoszeniu społecznej świadomości na temat praw przysługujących najmłodszym  

Rzecznik Praw Dziecka nieodłącznie ma jeszcze jednego sojusznika - są nim organizacje 

pozarządowe. Do współpracy z nimi od początku kadencji również przywiązuję ogromną 

wagę. Zarówno na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, jak i lokalnym współpraca ta 

rozwija się znakomicie.  

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Wysoka Izbo!  

W ostatniej części wystąpienia pragnę podzielić się jeszcze dwoma refleksjami, które 

są związane z Konwencją o prawach dziecka. Pierwsza niestety smutna. Do tej pory - mimo 

składanych także przed Wysoką Izbą deklaracji, Polska nie wycofała zastrzeżeń do 

Konwencji. Przypomnę, że zastrzeżenia te nie znajdują uzasadnienia zarówno na gruncie 

nauk, jak i praktyki społecznej i powinny być czym prędzej wycofane.  

Drugie przemyślenie jest zgoła innej, bo pozytywnej natury. Otóż pragnę 

poinformować Wysoką Izbę, że w roku ubiegłym poprzez mojego przedstawiciela 

uczestniczyłem w pracach Rady Praw Człowieka ONZ, która opracowała i jednogłośnie 

przyjęła projekt nowego opcjonalnego protokołu do Konwencji o Prawach Dziecka. 

Wyposaża on Komitet Praw Dziecka, jako już ostatni z komitetów traktatowych ONZ w 

mechanizm rozpoznawania skargi indywidualnej. Tym samym dzieci stają się pełnoprawnym 

podmiotem praw człowieka wobec Państwa, które zobowiązało się przestrzegać jego praw. 

Mam nie pozbawioną racjonalnych przesłanek nadzieję, że jeszcze w tym roku Zgromadzenie 

Ogólne ONZ podejmie stosowną uchwałę  umożliwiającą poszczególnym państwom 

ratyfikację tego dokumentu, a Polska uczyni to jako jedno z pierwszych państw. Za 

dotychczasową współpracę w tym dziele pragnę serdecznie podziękować przedstawicielom 
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MSZ, negocjatorom oraz  dyplomatom polskiego stałego przedstawicielstwa przy ONZ w 

Genewie. 

Na zakończenie chciałbym Paniom i Panom Posłom oraz Paniom i Panom Ministrom 

serdecznie podziękować za rzeczową współpracę i wrażliwość na los polskich dzieci, za 

Państwa wysiłek legislacyjny i solidaryzm wyrażany wobec najbardziej potrzebującej pomocy 

grupy polskiego społeczeństwa, jaką są dzieci. Cieszę się, że możemy wspólnie pracować dla 

ich dobra. Taka praca ma wielki sens.  

Dziękuję za uwagę. 

 


