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Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka 

„Opieka i edukacja małych dzieci  

w świetle działań Rzecznika Praw Dziecka” 

 

„Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie gasić, spieszyć, dziecko ma prawo 

by było tym czym jest.” 

Janusz Korczak 

 

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 opiekuńczym oraz w 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. 

Dzisiaj mówimy o małym dziecku. Wszyscy wiemy, 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, w tym zaniedbania, powodują dalekosiężne 

skutki. 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.  

Rok temu, w tym gmachu, Pan Prezydent podpisał Ustawę o opiece nad dzieckiem do 

lat 3. Traktowaliśmy ten dokument jak szansę i nadzieję dla dzieci i rodziny. 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. Rodzice są i powinni być 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 miejscu opieki i edukacji. Ta rodzicielska wspólnota 

podejmuje różne działania, wzajemnie się wspiera, kontroluje, uczy. Jako Rzecznik bardzo 

zabiegałem wprowadzenie zapisów zobowiązujących wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast do prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych, ich kontroli i wydawania zgody 

na prowadzenie działalności po uprzedniej wizytacji lokalu stwierdzającej, że są tam 

zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. Ponadto 

podmioty prowadzące kluby dziecięce do dnia wejścia w życie „ustawy żłobkowej” na 

podstawie przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zostały zobowiązane do 

spełnienia warunków wymaganych nową „ustawą żłobkową” w ciągu trzech lat.  

 Praktyka mojego urzędu wskazuje, że powyższe zapisy były niezbędne, aby Państwo 

mogło wywiązać się ze swoich powinności wobec małego dziecka i jego rodziny. Przed 

wprowadzeniem „ustawy żłobkowej” podejmowanie interwencji w klubach dziecięcych, 

prowadzonych na podstawie przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej było 

mocno utrudnione. Nikt nie nadzorował pracy klubików, nie były też określone standardy 

opieki nad dzieckiem. Przeprowadzona przez Rzecznika Praw Dziecka kontrola klubów 

dziecięcych ujawniła, że nie wszystkie te placówki funkcjonowały właściwie. Teraz sytuacja 

się zmieniła – rodzice niezadowoleni z pracy żłobka czy klubu dziecięcego mogą szukać 

pomocy nie tylko u Rzecznika Praw Dziecka czy w prokuraturze, ale przede wszystkich 

u swoich Władz Samorządowych.  

 Ustawa działa rok, trudno więc w pełni ocenić jej efekty. Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej szacuje, że prawie 53 tys. dzieci do lat 3. jest pod opieką żłobków i klubów 

dziecięcych. Dziećmi opiekuje się też ponad 7 tys. niań. Ocenia się, że przy wsparciu 

Programu „Maluch” do końca 2012 r. powstanie 3,6 tys. nowych miejsc w żłobkach i klubach 

dziecięcych. To oczywiście na pewno o wiele za mało, niż wynika z potrzeb społecznych. 



Najważniejsze jest jednak to, że pewien proces już się rozpoczął i teraz do nas, dorosłych, 

należy jego doskonalenie.  

 Kwestią, która na pewno wymaga uregulowania jest problem jakości żywienia 

dzieci – także w żłobkach i klubach dziecięcych. Dostrzegam pilną potrzebę wprowadzenia 

przepisów prawnych w tym zakresie. Z kierowanych do mnie listów wynika, że w wielu 

placówkach dieta jest źle zbilansowana, a przy tym często niedostosowana do wieku i potrzeb 

dziecka. Są zgłaszane też zastrzeżenia co do wartości energetycznej posiłków. Obawy 

rodziców potwierdziły badania przeprowadzone przez Śląskiego Państwowego Inspektora 

Sanitarnego na terenie województwa śląskiego. Wyniki wykazały, że w połowie badanych 

placówek posiłki były niedostateczne pod względem wartości energetycznej, stwierdzono też 

zbyt duży udział energii z tłuszczów, a zbyt mały – z węglowodanów oraz niedobór wapnia 

i żelaza, a niedobór witaminy C odnotowano we wszystkich posiłkach. Z informacji 

uzyskanych od dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia wynika, iż zostały opracowane 

szczegółowe normy żywieniowe dla dzieci. Niestety, nie są one obligatoryjne, bo nie ma 

przepisów prawnych, które regulowałyby te kwestie. Dlatego wystąpiłem do Ministra 

Zdrowia z wnioskiem o podjęcie działań w celu wydania rozporządzenia, określającego 

wymagania żywieniowe dzieci, z uwzględnieniem norm żywieniowych.  

 A teraz odrobina statystyki. Spośród 29 256 spraw prowadzonych w moim biurze 

w 2011 r. tylko niewielki procent dotyczył dzieci do lat 3. To na pierwszy rzut oka 

optymistyczny przekaz. Warto jednak mieć na uwadze, że wśród małych dzieci najtrudniej 

zdiagnozować zagrożenia społeczne. Jeśli nie zrobi tego lekarz, pracownik socjalny, 

opiekunka w żłobku, często nie poznamy warunków, w jakich się ono wychowuje. Dlatego 

tak ważne jest rozpoznawanie sytuacji rodzin z małymi dziećmi. A gdy już zdobędziemy tę 

wiedzę -wybranie najskuteczniejszej formy pomocy dla dzieci wychowywanych w trudnych 

warunkach, dla dzieci z niepełnosprawnością. Dzisiaj już wiemy (co potwierdzają badania 

laureata Nagrody Nobla, prof. Jamesa Heckmana), że inwestycje w rozwój najmłodszych 

dzieci są najbardziej opłacalne, bo przynoszą największy zwrot – zarówno dla samych dzieci, 

ch sukcesu życiowego, jak i dla społeczeństwa. Trzeba zatem dostrzec, że dziecko jest 

ważnym i poważnym obywatelem, że zasługuje na szacunek dla swojego wysiłku, dla 

dziecięcego świata, że ma w sobie ogromną siłę, którą trzeba wspierać, powtarzając przy tym 

za Starym Doktorem, „(…) dziecko ma prawo by było tym czym jest…”, a my „(…) 

Pragniemy by dzieci lepsze od nas były…”. Korczak także ostrzegał, że „(…) Nierozumną 

miłością można katować dzieci” dlatego „prawo winno je wziąć w opiekę…”. 

 


