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Dotyczy stanowiska Rzecznika Praw Dziecka w sprawie projektu rządowego programu 

poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy  

w szkole” 

 

Informuję Pana Ministra, Ŝe w trosce o zdrowie dziecka, o jego bezpieczeństwo, o pełny  

i harmonijny rozwój popieram wszelkie działania zmierzające do poszukiwania pozytywnych 

rozwiązań w procesie edukacji i wychowania młodego pokolenia.   

Jednocześnie w zakresie analizy problemu zawartego w Projekcie przedstawiam następujące 

uwagi: 

1) W rozdz. II Diagnoza problemu agresji i przemocy w środowisku szkolnym i w rozdz. IV  

Uzasadnienie wprowadzenia programu - brakuje odniesienia do przemocy w relacjach 

nauczyciel – uczeń.  Tymczasem do Rzecznika Praw Dziecka corocznie napływa wiele 

spraw świadczących o istnieniu takiej przemocy. Jej przejawy to: poniŜanie, stawianie zbyt 

wysokich wymagań, ubliŜanie, poszturchiwanie, rzucanie nieprawdziwych oskarŜeń, 

ujawnianie informacji osobistych o uczniu i jego rodzicach, namawianie do spoŜywania 

alkoholu, bicie, zmuszanie do wysiłku fizycznego ponad siły, nakazywanie wykonywania 

niebezpiecznych ćwiczeń fizycznych i prac.1 Niepokój budzą takŜe doniesienia o presji 

psychicznej stosowanej przez nauczycieli, niejednokrotnie doprowadzającej wraŜliwych 

uczniów do załamania nerwowego. 

                                                 
1 Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2005, s. 65-66.   Por. Informacja Rzecznika Praw Dziecka o 
działalności za rok 2004, s. 76, Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2003, s. 77, Informacja 
Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2002, s. 72-73, Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 
2001, s. 48. 
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2) W rozdz. IV Uzasadnienie wprowadzenia programu – przy określaniu celu Programu - 

brakuje szerszego odniesienia się do rozróŜnienia zaleŜności pomiędzy prawami i obowiązkami 

uczniów. Wątpliwości budzi stwierdzenie: „ujmowanie praw ucznia w kontekście czytelnie 

określonych obowiązków”. 

• Mówiąc o sytuacji dziecka w szkole, naleŜy mieć świadomość, Ŝe występowanie w roli ucznia 

powoduje przyjęcie na siebie szeregu obowiązków, wynikających z faktu stania się członkiem 

społeczności szkolnej. Wywiązywanie się z nich jest nieodzownym warunkiem prawidłowego 

funkcjonowania procesu edukacji szkolnej - to oczywiste.  

NaleŜy jednak pamiętać, aby nie uzaleŜniać praw uczniów od ich obowiązków. Wśród praw 

ucznia moŜna wyróŜnić trzy grupy:  

-     prawa naleŜące do kategorii praw człowieka2,  

- prawa pozytywne wynikające z ustawy o systemie oświaty i innych aktów prawa 

      oświatowego,  

- ssppeeccyyff iicczznnee  pprraawwaa  lluubb  uupprraawwnniieenniiaa  wynikające z występowania dziecka w szkole w roli 

ucznia. Tylko te prawa mogą być warunkowane obowiązkami.  

Prawa i wolności wynikające z tytułu bycia człowiekiem, dzieckiem mają inne podstawy niŜ 

obowiązki. Źródłem obowiązków jest fakt przebywania człowieka w określonym środowisku, 

w określonej roli. Prawa osobiste z tytułu bycia człowiekiem przynaleŜą kaŜdej istocie 

ludzkiej, takŜe dzieciom-uczniom i są niezbywalne, co oznacza, Ŝe nie trzeba spełniać 

Ŝadnych obowiązków, aby z nich korzystać. Nie jest prawdą - na gruncie praw człowieka - 

stwierdzenie: „najpierw obowiązki potem prawa” lub „tyle praw ile obowiązków”.  Prawa 

człowieka nie bilansują się z obowiązkami. Nie moŜna warunkować praw wypełnianiem 

obowiązków.  

 

• Ramowe statuty szkół pozostawiają duŜą dowolność kształtowania podejścia do praw ucznia. 

Analiza napływających do Rzecznika spraw wskazuje na duŜą swobodę określania systemu kar 

i nagród, często z naruszeniem praw ucznia. Zasadnym wydaje się jednoznaczne określenie 

środków działania systemu dyscyplinarnego: nakazów i zakazów oraz sposobów ich 

egzekwowania. System dyscyplinarny powinien być zgodny ze standardami wynikającymi  

z praw dziecka i powinien zawierać m.in. następujące elementy: katalog zachowań 

stanowiących przekroczenie dyscyplinarne, rodzaj i czas trwania kary, określenie władzy 

właściwej do wymierzenia kary, określenie władzy właściwej do jej rozpatrzenia i odwołania, 

nakaz działania bez zwłoki,  zakaz wykraczania poza granice prawa, gwarancje prawa ucznia 

do obrony.  

                                                 
2 Prawa człowieka to powszechne prawa moralne o charakterze podstawowym, przynaleŜne kaŜdej jednostce w jej 
kontaktach z państwem; patrz – W. Osiatyński, Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka, [w:] Szkoła praw człowieka. 
Teksty wykładów, Zeszyt Nr 1, Warszawa 1996, s.14. 
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Rzecznik Praw Dziecka występował w tej sprawie m.in. do Podkomisji nadzwyczajnej  

do przeglądu prawa oświatowego pod kątem przeciwdziałania zjawiskom patologicznym  

w szkole. 

 

4) Rozdz. VII 1.4 i 1.5 JeŜeli nauczyciel zgodnie z planowanym projektem ma otrzymać status 

funkcjonariusza publicznego to jednocześnie powinien mieć prawny obowiązek powiadomienia 

właściwego organu (policja, prokuratura, sąd rodzinny) nie tylko w przypadkach naruszenia 

przepisu prawa (popełnienia przestępstwa).  

Obowiązek zawiadomienia ww. organów przez dyrektora szkoły (nauczyciela) nie moŜe być 

ograniczony tylko do przypadków wyczerpujących znamiona przestępstwa czy ściganych tylko 

i wyłącznie z urzędu. KaŜdy przypadek łamania praw dziecka powinien być zgłaszany przez 

nauczyciela odpowiedniemu organowi. 

Status funkcjonariusza publicznego wymaga od nauczyciela reagowania z urzędu  

w sytuacjach zagroŜeń, w momencie gdy poweźmie informację o sytuacji stanowiącej 

naruszenie dobra dziecka m. in. wtedy gdy rodzic nie podejmuje leczenia dziecka, zaniedbuje 

je czy nie wykonuje innych obowiązków w ramach władzy rodzicielskiej.  

Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes 

społeczny (kodeks rodzinny i opiekuńczy). 

 

5) Rozdz. VII.5.6. Jednolity strój uczniowski. Uprzejmie informuję, Ŝe dotychczas nie było 

przeszkód prawnych do podejmowania przez dyrektorów szkół, po zasięgnięciu opinii 

rodziców i uczniów decyzji o wprowadzeniu na terenie szkoły jednolitego stroju. Wiele szkół 

wprowadzało takie ustalenia. UwaŜam, Ŝe proponowane zmiany ułatwią wprowadzanie 

jednolitego stroju w szkołach. 

 

6) Rozdz. VII.7. Placówki o charakterze resocjalizacyjno-wychowawczym. Brak w Projekcie 

wyjaśnienia statusu „ośrodka wsparcia wychowawczego”. Czym będzie się on róŜnił od 

istniejących w systemie oświaty młodzieŜowych ośrodków wychowawczych i młodzieŜowych 

ośrodków socjoterapii? Statut w/w placówki powinien jasno określać m.in.: rodzaj placówki, 

szczegółowe cele i zadania, organy placówki oraz ich kompetencje, zakres zadań pracowników 

pedagogicznych, prawa i obowiązki wychowanków. Wątpliwości budzi takŜe sposób 

kierowania uczniów do „ośrodka” - brak określenia szczegółowych procedur, brak określenia 

składu komisji opiniującej, brak określenia procedury odwoławczej. Obawiam się, Ŝe w 

praktyce moŜe to oznaczać działanie dyrektorów szkół według zasady uznaniowości i w 

konsekwencji wielu uczniów moŜe trafić do „ośrodka” przypadkowo. 
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7) Rozdz. VIII.2. Stworzenie moŜliwości wprowadzenia zakazu przebywania w miejscach 

publicznych w porze nocnej osób nieletnich bez opieki osoby dorosłej. 

W obecnym stanie prawnym organem uprawnionym do legitymowania oraz zatrzymywania 

osób jest Policja. Policja ma prawo do: 

• legitymowania w celu ustalenia toŜsamości,  

• zatrzymywania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa (zgodnie z Kodeksem 

postępowania karnego), 

• zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagroŜenie dla 

Ŝycia lub zdrowia ludzkiego (...). 

 

Program przewiduje, Ŝe nieletni w razie potrzeby będą umieszczani w policyjnych izbach 

dziecka. Natomiast zgodnie z prawem policja moŜe zatrzymać, a następnie umieścić w 

policyjnej izbie dziecka nieletniego, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, Ŝe popełnił 

czyn karalny, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów tego 

czynu, albo gdy nie moŜna ustalić toŜsamości nieletniego. 

Nasuwa się pytanie - Co z nieletnimi, którzy nie są zatrzymani w związku  

z popełnieniem przestępstwa, a jedynie pozbawieni opieki rodziców? Przepisy nie pozwalają na 

umieszczenie ich w policyjnych izbach dziecka. W przypadku problemów z niezwłocznym 

odbiorem przez rodziców, naleŜy zapewnić im miejsca, w których mogliby do tego czasu 

przebywać. 

 
Wprowadzenie zakazu przebywania w miejscach publicznych w porze nocnej osób 

nieletnich bez opieki osoby dorosłej budzi wątpliwości, poniewaŜ moŜe pozostawać  

w sprzeczności z art. 52 Konstytucji RP – (wolność poruszania się po terytorium RP), z art. 13 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (prawo do swobodnego poruszania się)  

oraz z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (art. 2 

Protokołu dodatkowego – swoboda poruszania się). 

 

8) Uwagi redakcyjne.  

- str. 20 pkt 2) proponuję po wyrazach przeciwdziałania przemocy i agresji zamiast nawiasu 

dodać słowo „poprzez”, 

- str. 26 pkt 1) w enumeratywnie wyliczanych formach aktywności proponuję dodać po 

wyrazie itp. „atrakcyjne  formy aktywności intelektualnej -  szachy, scrabble, itp.” 

- str. 26 (rozdz.3.3) po wyrazach : „umiejętności negocjacji i” proponuję dodać słowa 

„mediacji czyli”. 

    

 


