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PRAWO MAŁEGO DZIECKA DO OPIEKI 

 

„Pragniemy by dzieci lepsze od nas były. Śni nam się doskonały człowiek przyszłości”. 

Tak myśleli dawniej uczeni psycholodzy, wielcy działacze walczący o prawa dziecka. 

Wydawało im się, że potrafią łatwo wychować cudowne dziecko, że przez dzieci da się 

naprawić świat. Dziś wiemy, że to naiwna wiara w łatwe rozwiązania. Pomieszane role 

dziecka i dorosłego. To przede wszystkim dorośli odpowiadają za ten świat. Jak mówiła 

Hanah Aredt mamy obowiązek i prawo budowania świata z myślą o naszych dzieciach. 

Mamy prawo i obowiązek wychowywania dzieci tak, aby one mogły się szczęśliwie rozwijać 

i aby w świecie budowanym przez nie – zachowywała się względna harmonia między 

przeszłością, teraźniejszością a przyszłością.  

Dziecko jest najwyższym darem danym rodzicom. Darem danym i zadanym – 

czytamy w dokumentach Kościoła. Dziecko jest człowiekiem tu i teraz. Jest osobą ludzką, nie 

zadatkiem na przyszłe dorosłe życie. Ma niezbywalną godność i prawa ludzkie, obywatelskie, 

socjalne zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka, w Konstytucji Rzeczypospolitej, w 

Kodeksie rodzinnym i innych ustawach. Ma także prawa dziecięce: prawo do rozwoju, do 

szacunku dla jego dziecięcego wysiłku, do dziecięcych spraw, do płaczu, do błędów, do 

niewiedzy. Ma prawo do miłości, do opieki, ochrony i pomocy. Tym większe im mniejszego 

dziecka dotyczy. 

Mówimy dzisiaj o małym dziecku. To dobrze, to bardzo dobrze! Jako pedagog, 

terapeuta i rodzic wiem, że to w tym małym dziecku tkwi największy potencjał rozwojowy. 

Życie człowieka w największym stopniu zależne jest od pierwszych miesięcy, od pierwszych 

lat. To w tym okresie następuje niebywały rozwój fizyczny dziecka, rozwija się mózg, 

kształtują się podstawy inteligencji emocjonalnej, społecznej, dziecko odkrywa język, uczy 

się komunikacji z bliskimi i obcymi. Kształtują się początki tożsamości dziecka. Dziecko 

styka się z podstawowymi regułami moralnymi, społecznymi. Braki rozwojowe w tym 

okresie, zaniedbania, powodują dalekosiężne skutki. Czasem nie do odrobienia. Dlatego też 

ten najwcześniejszy okres rozwoju dziecka do trzech lat znalazł się pod specjalną kuratelą 

organizacji międzynarodowych, państw, stowarzyszeń pozarządowych. Od kilku lat UNICEF 

propaguje specjalne programy wspierania rodziców małych dzieci pod hasałem „refleksyjne 



rodzicielstwo”. Coraz częściej organizacje III sektora włączają się do różnych działań 

skierowanych do matek ciężarnych, matek karmiących, do małych dzieci wychowywanych w 

trudnych warunkach, dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci wymagających opieki i pomocy. 

Są to różnorodne programy socjalno-edukacyjne adresowane do rodziców. Rodzina i 

rodzicielstwo to dzisiaj bardzo ważny problem społeczny, polityczny, edukacyjny. 

Rodzicielstwo jest rozumiane jako proces uczenia się roli rodzica, uczenia się dziecka, 

uczenia się od dziecka – jakby powiedział Korczak, obserwowania dziecka, wsłuchiwania się 

w dziecko, rozmowy z dzieckiem.  

W ten ważny program wpisuje się podpisana dzisiaj przez Pana Prezydenta Ustawa o 

opiece nad dzieckiem do lat 3. To szansa i nadzieja dla dzieci i rodziny. Od nas wszystkich 

zależy jak ją zinterpretujemy, jak ją wprowadzimy do praktyki społecznej. Art. 48. 

Konstytucji Rzeczypospolitej mówi, iż rodzice mają prawo wychowywać dziecko zgodnie z 

własnymi przekonaniami np. religijnymi, pedagogicznymi, psychologicznymi, etc. Ale 

jednocześnie zgodnie z zasadą pomocniczości wpisaną do preambuły Konstytucji – państwo 

ma obowiązek wspierać rodzinę w realizacji jej funkcji opiekuńczych, wychowawczych, 

edukacyjnych. Co to znaczy wspierać rodzinę? To znaczy dawać rodzinie możliwości 

instytucjonalne, prawne, finansowe, organizacyjne pozwalające wychowywać dziecko, w tym 

posłać dziecko do żłobka, klubiku, do dziennej opiekunki czy niani korzystając ze wsparcia, 

państwa. Ale to nie wszystko! Wsparcie to także informacja, wiedza, uczenie się, jak 

wychowywać dziecko, co to znaczy być rodzicem. Do żłobka, klubiku, przedszkola i szkoły 

trafia dziecko i jego rodzice. Rozumiem to bardzo dokładnie jako Rzecznik Praw Dziecka. 

Rodzice są naturalnymi partnerami wszelkich instytucji opiekuńczych i edukacyjnych. 

Razem z opiekunami, wychowawcami, nauczycielami ale także z innymi rodzicami tworzą 

wspólnotę współodpowiedzialną za to, aby ich dzieciom było jak najlepiej w żłobku, 

przedszkolu, szkole. Ta rodzicielska wspólnota podejmuje różne działania, wzajemnie się 

wspiera, kontroluje, uczy. Państwo ma obowiązek – zgodnie z zasadą subsydiarności – 

tworzyć warunki prawne, finansowe, organizacyjne opieki i edukacji dzieci. Ale to od 

rodziców jako naturalnych partnerów, zależy jakie będą te klubiki i żłobki, jak one będą 

pracować. Jest to nowe oblicze instytucji opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych dla 

dzieci w państwie demokratycznym. Uczymy się dzisiaj wszyscy takiego funkcjonowania 

instytucji opiekuńczych i edukacyjnych. Uczą się studenci pedagogiki, pracy socjalnej, 

nauczyciele, pielęgniarki, teolodzy, artyści. Nie jest to łatwe zadanie. Większość z nas 

rodziców wychowała się w szkole niedemokratycznej, nieuspołecznionej, która często 



marginalizowała rodzinę. Nie mamy dobrych doświadczeń we współdziałaniu z 

profesjonalistami zajmującymi się opieką i wychowaniem dzieci. 

Podpisana dzisiaj przez Pana Prezydenta Ustawa jest szansą dla dzieci i rodziny. 

Możemy wspólnie w inny sposób wypełnić jej postanowienia. Żłobki, klubiki to instytucje, 

które zgodnie z Art. 2 Ustawy mają pełnić funkcje opiekuńcze-wychowawcze, edukacyjne. 

Podkreślam – edukacyjne. Mają służyć rozwojowi dziecka. Co jest niezbędne do tego 

rozwoju? W pierwszej kolejności jest to miłość i bliskość mamy, taty oraz drugiego 

człowieka. Ale to nie wszystko. Każdy profesjonalista powie, że dziecko do prawidłowego 

rozwoju potrzebuje także rówieśnika, potrzebuje drugiego dziecka. Żłobki, przedszkola, nie 

były takie potrzebne dawniej, gdy dzieci wychowywały się w dużej rodzinie w towarzystwie 

babć, cioć, licznego rodzeństwa. Ale dzisiejsza rodzina wygląda inaczej. To najczęściej 

rodzina z jedynakiem. Dla tych jedynaków, żłobek, klubik to szczególnie ważne i potrzebne 

miejsce dziecięcej socjalizacji. Dzieci uczą się być w grupie. Bawiąc się w grupie, rozwijają 

swoje kompetencje komunikacyjne, społeczne, potrafią lepiej skupiać się na zadaniach. 

Klubik, żłobek jest podstawowym miejscem socjalizacji. Miejscem które uczy obywatelstwa. 

Żłobek, klubik jest także szansą dla dzieci z rodzin wielodzietnych oraz tych, w których 

pojawiają się problemy socjalne; dla tak zwanych rodzin problemowych. Powinny one 

znaleźć tam dobrą opieką i pozytywne bodźce rozwojowe.  

Jako Rzecznik Praw Dziecka wyrażam dzisiaj radość z podpisania przez Pana 

Prezydenta Ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3. Tym aktem Rząd, Parlament i Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej spełniają także postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka, 

której Polska jest sygnatariuszem. Opieka, wychowanie, edukacja jest podstawowym prawem 

dziecka. Obowiązkiem dorosłych, obowiązkiem Państwa jest stworzenie warunków aby 

dzieci mogły z tego prawa korzystać. To jest nasze wspólne zadanie. Pomagamy przede 

wszystkim dzieciom, ale również pomagamy rodzinom. Pomagamy matkom, które chcą być 

aktywne zawodowo, które muszą pracować, którym trudno jest wypełniać zadania opiekuńcze 

i wychowawcze. Pomagamy także państwu. Dzieci to mali, ale bardzo ważni obywatele 

Rzeczypospolitej. 


