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 Prawa dziecka są pojęciem z kategorii praw człowieka i wynikają z jego godności 

i niepowtarzalności jako jednostki ludzkiej; 

 Prawa dziecka to co innego niż jego podstawowe potrzeby. Nie ma prawa   do wycho-

wania w szczęśliwej rodzinie, czy prawa do miłości, aczkolwiek to niezwykle ważne 

potrzeby każdego człowieka; 

 O prawach dziecka, jak o prawach człowieka mówi się w relacji władza –jednostka. 

Jeżeli dziecko ma prawo to znaczy, że państwo musi mu zapewnić możliwość 

korzystania z tego prawa. Na przykład prawo do nauki oznacza, że państwo 

gwarantuje każdemu dostęp do szkoły, opracowuje programy nauczania, kształci 

nauczycieli itd. Wszystko regulują odpowiednie przepisy. W przypadku prawa do 

nauki przede wszystkim ustawa o systemie oświaty i odpowiednie akty wykonawcze. 

 Prawa dziecka, tak jak prawa człowieka podlegają ograniczeniom, ale tylko takim, 

które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie demokratycznym ze 

względu na bezpieczeństwo państwowe i publiczne, ochronę porządku i zapobieganie 

przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych 

osób. Ograniczeń nie ma jedynie w przypadku praw: do ochrony przed torturami, 

nieludzkim i poniżającym traktowaniem i karaniem oraz ochrony przed 

niewolnictwem i poddaństwem. 

 Jeżeli dziecko/człowiek ma prawo to znaczy, że muszą być procedury dochodzenia 

tego prawa. „Mieć prawo oznacza móc rościć”. W przeciwnym razie prawo staje 

się pustą deklaracją. 

Dzieci podlegają władzy rodzicielskiej i to przede wszystkim rodzice decydują o ich 

wychowaniu czy światopoglądzie.   Zostało to zapisane w różnych dokumentach m.in.: 

Konstytucja RP art. 48 :” Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 

przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także 

wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”. Art. 48 ust.2: „Ograniczenie lub 

pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie 

i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu”, art.53 ust.3: „Rodzice mają prawo do 

zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi 

przekonaniami (…)”. 

Europejska Konwencja Praw Człowieka, protokół dodatkowy nr 1 art.2 : „ Nikt nie może być 

pozbawiony prawa do nauki. Wykonując swoje funkcje w dziedzinie wychowania i nauczania, 

państwo uznaje prawa rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie z ich 

własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi”. 



Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych art.18 ust.4 :„Państwa -Strony 

niniejszego Paktu zobowiązują się do poszanowania wolności rodziców lub, w odpowiednich 

przypadkach, opiekunów prawnych do zapewnienia swym dzieciom wychowania religijnego i 

moralnego zgodnie z własnymi przekonaniami”. 

Konkordat art.12 „Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę 

tolerancji Państwo gwarantuje, że szkoły publiczne(…) organizują zgodnie z wolą 

zainteresowanych naukę religii (…)”. 

Konwencja o prawach dziecka art.5: „Państwa -Strony będą szanowały odpowiedzialność, 

prawo i obowiązek rodziców(…) do zapewnienia dziecku (…) możliwości ukierunkowania go i 

udzielania mu rad przy korzystaniu przez nie z praw przyznanych w niniejszej konwencji”. 

KoPDz art.18;” 1. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania 

zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. 

(…) Jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej 

troski”. 2. W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji 

Państwa -Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym w 

wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowaniem dzieci oraz zapewnią 

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

Konstytucja RP art. 72 ust.3: „W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz 

osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości 

uwzględnienia zdania dziecka”. 

Rodzice są opiekunami prawnymi dziecka i reprezentują je przed organami państwa. Państwo 

może ingerować we władzę rodzicielską tylko w sytuacji, gdy rodzice zaniedbują swoje 

obowiązki, albo nadużywają swojej władzy. Zgodnie z art. 48 ust. 2 Konstytucji RP: 

„Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach 

określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu”. 

W sytuacji, gdy rodzice nie mogą sprawować opieki wobec dziecka państwo ma obowiązek 

objąć je opieką publiczną. Art. 72 Konstytucji RP mówi: „Dziecko pozbawione opieki 

rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych”. 

„Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów 

władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i 

demoralizacją”. (art.72 ust.1. Konstytucji RP). 

  

 Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowieka, przysługują każdemu dziecku i nie 

zależą od wykonywanych obowiązków. Praw nie można pozbawić czy zawiesić. 

Jeżeli dzieci nie wykonują obowiązków można je ukarać na przykład nie dając 

nagrody czy pozbawiając przywilejów, ale nie praw. 

 

 



Trochę historii… 

Jest przełom XIX i XX wieku. W literaturze przytacza się przypadek 8-letniej Mary Elen 

Wilson z Baltimore, która była systematycznie bita przez matkę. Pomocy udzielili jej 

członkowie lokalnego oddziału stowarzyszenia przeciwdziałania okrucieństwu wobec 

zwierząt. Rok 1874, w USA był to początek ruchu na rzecz pomocy dzieciom. Wkrótce potem 

powstało ponad 200 różnych lokalnych stowarzyszeń mających na celu ochronę dzieci przed 

przemocą. Podobną genezę mają organizacje powstające w innych krajach, nie wyłączając 

polskiego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, który powstał w 1981 r. 

Od 1880 roku zaczęły powstawać w Europie pierwsze towarzystwa międzynarodowe np. 

kryminologów, sędziów dla nieletnich, opieki nad dziećmi opuszczonymi i bezdomnymi, 

których działalność koncentrowała się na łagodzeniu przepisów prawa karnego wobec 

nieletnich, tworzeniu specjalnych instytucji wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci itp. 

Towarzystwa krajowe udzielające konkretnej pomocy zaczęły powstawać znacznie później. 

Znaczące daty to: 

1890 rok – Kongres Kryminologów przyjął rezolucję ustalającą wiek 14 lat za granicę, 

poniżej której nie można stosować kar kryminalnych; 

1892 rok – powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem (rząd Polski 

przystąpił do stowarzyszenia w 1928 roku, niestety nie powstał w Polsce jego oddział); 

1900 rok – utworzenie w Chicago pierwszego sądu dla nieletnich, co oznaczało specjalne, 

łagodniejsze traktowanie nieletnich przestępców; 

1913 rok – I Międzynarodowy Kongres Opieki nad Dzieckiem; 

1915 rok – w Norwegii ustawowo zrównano prawa dzieci małżeńskich i pozamałżeńskich (w 

Belgii np. stało się to dopiero w latach osiemdziesiątych, po orzeczeniu Trybunału w 

Strasburgu); 

1919 rok – powstała w Anglii pierwsza w świecie organizacja chroniąca dzieci – Save the 

Children, parę miesięcy później w Szwecji – Radda Barnen. Inicjatorką była działaczka na 

rzecz praw kobiet i dzieci, Brytyjka Eglantyne Jebb; 

1920 rok – powstał Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom (Union Internationale de 

Secours aux Enfants – UISE); 

1924 rok – Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów przyjęło Deklarację Praw Dziecka, zwaną 

Genewską. Zawiera ona pięć zasad, mówiących o tym jak dorośli powinni traktować dzieci 

bez względu na ich rasę, narodowość, wyznanie. Dzieci zawsze powinny mieć zapewnioną 

opiekę i pomoc, a w szczególności w sytuacji zagrożenia; 

1946 rok – Zgromadzenie Ogólne NZ powołało UNICEF. Początkowo organizacja ta miała 

za zadanie udzielanie pomocy dzieciom-ofiarom II wojny światowej, później działalność 

rozszerzono na inne dziedziny m.in. zdrowie, oświatę; 



1946 rok – rozpoczęło swoją działalność UNESCO, organizacja wspierająca rozwój oświaty i 

szkolnictwa, zwłaszcza w krajach rozwijających się; 

1948 rok – Zgromadzenie Ogólne NZ uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. 

Art. 25 ust. 2 stanowi, że macierzyństwo i dzieciństwo dają prawo do specjalnej troski i 

pomocy, a ponadto wszystkie dzieci, urodzone w małżeństwie i poza mają takie same prawa 

do opieki społecznej; 

1950 rok – Europejska Konwencja o ochronie podstawowych praw i wolności człowieka 

1959 rok – Zgromadzenie Ogólne NZ proklamowało Deklarację Praw Dziecka. Jest ona 

rozszerzeniem Deklaracji Genewskiej. Zawiera 10 następujących zasad: 

– równość wszystkich dzieci, bez żadnego wyjątku i różnicy. 

– możliwość szczególnej ochrony prawnej. 

– prawo do nazwiska i obywatelstwa. 

– możliwość korzystania z pomocy socjalnej. 

– szczególna opieka nad dziećmi specjalnej troski. 

– miłość i zrozumienie jako podstawa rozwoju. 

– bezpłatna i obowiązkowa nauka na poziomie co najmniej podstawowym. 

– pierwszeństwo w zakresie otrzymywania ochrony i pomocy. 

– ochrona przed zaniedbaniem, wyzyskiem i okrucieństwem. 

– wychowanie w duchu zrozumienia, braterstwa i tolerancji. 

1966 rok – Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych (wszedł w życie w 1976 

r., Polska ratyfikowała go w 1977 r.). Art. 24 stanowi, że każde dziecko bez względu na rasę, 

płeć, religię, pochodzenie narodowe lub społeczne, własność lub urodzenie ma prawo do 

ochrony jakiej wymaga jego status małoletniego. Ponadto każde dziecko bezzwłocznie po 

urodzeniu powinno być zarejestrowane i posiadać obywatelstwo. 

1966 rok – Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (wszedł 

w życie w 1976 r., Polska ratyfikowała go w 1977 r.). 

Art. 10 stanowi, że dzieciom i młodzieży przysługuje ochrona i pomoc bez żadnej 

dyskryminacji, w szczególności dzieci powinny być chronione przed wyzyskiem 

ekonomicznym i pracą szkodliwą dla ich zdrowia i moralności. 

1978 rok – polska propozycja projektu Konwencji o Prawach Dziecka. 

1979 rok – Międzynarodowy Rok Dziecka proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne NZ. 



1989 rok – Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka. Weszła ona w 

życie w 1990 roku, Polska ratyfikowała ją w 1991 r. 

1990 rok – Światowy szczyt w sprawie dzieci – Nowy York. Przyjęto plan działań do 2000 

roku. 

2000 rok- przyjęto dwa Protokoły fakultatywne do Konwencji o prawach dziecka (1) w 

sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i pornografii; (2) w sprawie angażowania 

dzieci w konflikty zbrojne. Polska ratyfikowała je 2004 r. 

2014 rok – przyjęto Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie 

procedury składania zawiadomień ( póki co nie ma wystarczającej liczby państw, które 

zdecydowałyby się na jego ratyfikację, więc nie obowiązuje. Wprawdzie, nawet jeżeli 

protokół zacznie obowiązywać, to patrząc jak działa Komitet praw dziecka ONZ można mieć 

obawy co do jego skuteczności. Z drugiej strony warto zauważyć, jaki kolosalny postęp 

uczyniono w ciągu ostatniego wieku – od kompletnego braku ochrony dziecka do procedury 

złożenia skargi przez dziecko na nieprzestrzeganie jego praw przez państwo do instytucji 

międzynarodowej. 

  

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 

Uchwalona 20 listopada 1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne NZ, weszła w życie 2 września 

1990 r., z chwilą ratyfikowania jej przez dwudzieste państwo. Polska podpisała konwencję 26 

stycznia 1990 r., a ratyfikowano w 1991 i obowiązuje od 7 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 120, 

poz.526). 

Nazywana jest światową konstytucją praw dziecka. Ratyfikowało ją 191 państw, ( np. USA 

podpisały, ale jej nie ratyfikowały). Konwencja o Prawach Dziecka jest jedynym 

dokumentem ONZ, który ma tak dużą liczbę ratyfikacji, co z jednej strony świadczy o jej 

uniwersalizmie, z drugiej o słabym mechanizmie egzekwowania jej postanowień. 

Konwencja jest pierwszym dokumentem międzynarodowym dotyczącym dzieci, który 

zawiera tak szeroki katalog praw, z uwzględnieniem po raz pierwszy praw i wolności 

osobistych dziecka. Ponadto, pierwszym, który wprowadza, wprawdzie słaby ale mimo 

wszystko, mechanizm kontroli przestrzegania postanowień przez państwa-strony. W Genewie 

pracuje Komitet Praw Dziecka, obecnie 18-osobowy zespół ekspertów, który rozpatruje 

sprawozdania rządów z wykonywania Konwencji. Niestety nie przewidziano, tak 

powszechnego przystąpienia różnych państw do konwencji, co spowodowało opóźnienia w 

rozpatrywaniu sprawozdań poszczególnych państw. Na przykład, polskie trzecie 

sprawozdanie (połączone) za lata 1999- 2010 będzie rozpatrywane w 2015 roku. 

Projekt konwencji został złożony przez Polskę w 1979 roku. Nad konwencją pracowano 

ponad 10 lat, i ostateczna wersja znacznie odbiega od polskiego projektu. Szukano formuły, 

która byłaby na tyle uniwersalna, aby zyskać akceptację większości państw. Wydaje się, że 

cel ten został osiągnięty. Było to możliwe, między innymi, jak się wydaje dzięki 

kompromisowym, bardzo ogólnym sformułowaniom takim jak np. „Państwa-strony podejmą 

wszelkie właściwe działania..”, „właściwe kroki”, „zapewnią w możliwie maksymalnym 



zakresie”, „zapewnią w stopniu jaki uznają za właściwy”, „stosownie do..”, „tam gdzie jest to 

możliwe” itp. 

Państwom-stronom Konwencji umożliwiono złożenie zastrzeżeń i deklaracji, co zapewne 

ułatwiało decyzję o przystąpieniu do Konwencji. Znaczna część państw z takiej możliwości 

skorzystała, Polska również. 

Konwencja składa się z preambuły zawierającej 13 paragrafów, w których określone zostały 

założenia ogólne oraz z trzech części stanowiących. 

Konwencja ustanawia status dziecka oparty na następujących założeniach: 

– dziecko jest samodzielnym podmiotem i ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i 

fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej. 

– dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności. 

– rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka. 

– państwo winno wspierać rodzinę, ale nie wyręczać w jej funkcjach. 

Zasady jakimi kierowano się tworząc katalog praw dziecka były następujące: 

1. Zasada dobra dziecka oznacza, że wszystkie działania muszą być podejmowane z 

uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu dziecka. 

2. Zasada równości oznacza, że wszystkie dzieci niezależnie od ich cech (kolor skóry, 

płeć, narodowość itp.) są równe wobec prawa. 

3. Zasada poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców oznacza, że państwo 

szanuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. 

4. Zasada pomocy państwa oznacza, że państwo zobowiązane jest do wspierania i 

zabezpieczenia socjalnego rodzin, w szczególności potrzebujących pomocy. 

CZĘŚĆ I Konwencji, 41 artykułów zawiera katalog praw dziecka, w tym prawa osobiste, 

socjalne i polityczne. 

Oto istota zobowiązań państw-stron, zawartych w poszczególnych artykułach Konwencji: 

Art. 1 Definicja dziecka. Dzieckiem, w myśl Konwencji, są osoby poniżej 18 roku życia. 

Konwencja określa jedynie górną granicę wieku na 18 lat, unikając w ten sposób sporów 

dotyczących kwestii dziecka poczętego. W preambule zaznacza się jednak, że dziecko 

wymaga ochrony prawnej zarówno „przed jak i po urodzeniu”. 

Art. 2 Ochrona przed dyskryminacją (każdą i z jakiegokolwiek powodu) 

Art. 3 Najlepszy interes dziecka. Wszystkie działania dotyczące dziecka muszą przede 

wszystkim uwzględniać jego najlepszy interes (tzw. dobro dziecka). 

Art. 4 Implementacja konwencji. Realizacja praw w rzeczywistości i „przeniesienie” ich do 

prawa wewnętrznego. 



Art. 5 Poszanowanie praw rodziców. Artykuł ten podkreśla rolę rodziców w kierowaniu 

dzieckiem, udzielaniu mu rad przy korzystaniu przez nie z praw zawartych w konwencji. 

Art. 6 Prawo do życia i rozwoju. 

Art. 7 Prawo do nazwiska, imienia i obywatelstwa. Obowiązek sporządzenia aktu urodzenia i 

zadbania o obywatelstwo dziecka. 

Do tego artykułu Polska złożyła zastrzeżenie ograniczające prawo dziecka przysposobionego 

do poznania rodziców naturalnych, w związku z możliwością zachowania tajemnicy 

przysposobienia. 

W 1995 r. został znowelizowany Kodeks rodzinny i opiekuńczy w części dotyczącej 

przysposobienia dziecka i w związku z tym zmieniono niektóre przepisy Akt stanu cywilnego 

co umożliwia osobom adoptowanym, kiedy osiągną pełnoletność, poznanie nazwiska 

rodziców naturalnych. 

Art. 8 Prawo do tożsamości w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych. 

Art. 9 Ochrona więzi rodzinnych i kontaktów z rodzicami w każdej sytuacji (rozwód, 

separacja, uwięzienie itp.). Polska ratyfikowała w 1995 r. Europejską konwencję o uznawaniu 

i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad 

dzieckiem. Konwencja wiąże kilkanaście państw członków Rady Europy m.in. Austrię, 

Belgię, Danię, Szwecję, Niemcy, Wl. Brytanię, Francję, Włochy, Szwajcarię i in. Reguluje 

sposób postępowania w sprawach związanych z uznaniem i wykonywaniem zagranicznych 

orzeczeń dot. pieczy nad dzieckiem oraz wskazuje tryb postępowania w sprawach, w których 

prawo do sprawowania pieczy zostało naruszone. 

Art. 10 Prawo opuszczenia lub wjazdu do każdego kraju w celu łączenia rodzin. 

Art. 11 Ochrona przed nielegalnym wywozem dziecka za granicę, obligacja do zawierania 

umów z innymi państwami w tej kwestii. 

Polska przystąpiła do konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za 

granicę. Konwencja ta obowiązuje w Polsce od 1992 r. 

Art. 12 Prawo do wyrażania poglądów, stosownie do możliwości, w szczególności w 

sprawach dziecko dotyczących. 

Art. 13 Prawo do wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji. 

Art. 14 Swoboda myśli, sumienia i wyznania. 

Art. 15 Prawo do zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń. 

Art. 16 Ochrona prywatności w tym korespondencji i życia rodzinnego. 

Polska złożyła deklarację odnośnie wykonywania przez dziecko praw określonych w 

konwencji, w szczególności zawartych w art 12-16. Mówi się w deklaracji, że prawa te mogą 

być realizowane z poszanowaniem władzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi obyczajami i 



tradycjami, miejscem dziecka w rodzinie i poza nią. Niestety, mimo zapowiedzi po złożeniu 

pierwszego sprawozdania z wykonywania konwencji deklaracja nie została wycofana. 

Odwoływanie się w tym miejscu do polskich tradycji i obyczajów nie jest dobrym 

argumentem. Polskie obyczaje i tradycje to także przecież stare porzekadła „dzieci i ryby 

głosu nie mają”, „konia i dziecka bez bata nie wychowasz” itp. 

Wydaje się, iż deklaracja ta godzi w najważniejsze prawa osobiste dziecka, w podstawową 

ideę konwencji. Świadczy o lęku dorosłych przed uznaniem, że dzieci mają prawo nie tylko 

do opieki i nauki, ale również do samostanowienia, stosownie do wieku i dojrzałości, co 

zostało zresztą zapisane w Konstytucji (patrz cytowany już art.48 ust.1). Oczywiste, co też 

podkreśla konwencja (art. 5 art.18), że rodzice mają prawo dziećmi kierować, pomagać w 

kształtowaniu poglądów. Jednak podmiotowe traktowanie dziecka wymaga szanowania jego 

woli, opinii, poważnego potraktowania, szacunku dla jego godności i prywatności. 

W naszej Konstytucji i w dokumentach dotyczących praw człowieka, np. w   Europejskiej 

konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności używa się sformułowań 

„każdy człowiek ma prawo…” Czy dla niektórych polityków dziecko to jeszcze nie 

człowiek? 

Art. 17 Dostęp do informacji z różnorodnych źródeł, ochrona przed informacjami 

szkodliwymi dla dobra dziecka. 

Art. 18 Poszanowanie autonomii rodziny i odpowiedzialności rodzicielskiej. Pomoc państwa 

w wykonywaniu obowiązków. 

Art. 19 Ochrona przed wszelkimi formami przemocy (fizycznej, psychicznej) zaniedbaniem 

czy wykorzystywaniem seksualnym. 

Art. 20 Ochrona dla dzieci pozbawionych czasowo lub stale rodziny – zapewnienie opieki 

zastępczej. 

Art. 21 Prawo do adopcji w przypadku braku opieki ze strony rodziny naturalnej. 

Obowiązkiem państwa jest zapewnienie prawidłowej procedury adopcyjnej, w tym także w 

przypadku adopcji zagranicznej. 

Art. 22 Ochrona i pomoc dla dzieci-uchodźców. 

Art. 23 Szczególna ochrona i pomoc dla dzieci niepełnosprawnych. 

Art. 24 Ochrona zdrowia i możliwość korzystania z opieki medycznej. 

Do tego artykułu, ustęp 2 litera f dotyczącego poradnictwa rodzinnego m.in. w kwestii 

planowania rodziny, Polska złożyła deklarację następującej treści: ”Polska uważa, że 

poradnictwo dla rodziców oraz wychowanie w zakresie planowania rodziny powinno 

pozostać w zgodzie z zasadami moralności”. Nic dodać nic ująć. Może tylko warto 

przypomnieć, że konwencja była ratyfikowana, w czasach gdy toczyła się „ideologiczna 

wojna” wokół ustawy regulującej dopuszczalność aborcji. 



Art. 25 Kontrolowanie warunków leczenia i wychowania dzieci w placówkach leczniczych, 

wychowawczych. 

Art. 26 Pomoc socjalna, możliwość korzystania z ubezpieczeń społecznych. 

Art. 27 Zapewnienie odpowiedniego standardu życia, wspieranie i pomoc dla rodzin. 

Art. 28 Prawo do nauki, w tym nauczanie bezpłatne i obowiązkowe na poziomie 

podstawowym. 

Art. 29 Cele edukacji w tym rozwijanie osobowości i talentów dziecka, nauczanie szacunku 

dla praw człowieka i podstawowych swobód, szacunku dla rodziców i przygotowanie do 

życia w wolnym społeczeństwie. 

Art. 30 Prawa dla mniejszości w tym możliwość rozwijania własnej kultury, języka, 

korzystania z praktyk religijnych itp. 

Art. 31 Prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwo w kulturze. 

Art. 32 Ochrona przed wyzyskiem ekonomicznym i wykonywaniem pracy szkodliwej, 

kolidującej z kształceniem itp. 

Art. 33 Ochrona dzieci przed narkomanią. 

Art. 34 Ochrona przed nadużyciami seksualnymi (pornografia, prostytucja itp.) 

Art. 35 Ochrona przed uprowadzeniem i handlem dziećmi. 

Art. 36 Ochrona przed jakimkolwiek wyzyskiem i nadużyciami wobec dzieci. 

Art. 37 Ochrona przed torturowaniem bądź okrutnym nieludzkim, poniżającym traktowaniem 

lub karaniem. 

Art. 38 Ochrona przed aktywnym uczestnictwem w konfliktach zbrojnych. Powstrzymanie się 

przed rekrutowaniem do wojska osób poniżej 15 roku życia. 

Polska złożyła zastrzeżenie do tego artykułu, zaznaczając, że granica ta nie może być niższa 

niż przewidziana w Konwencji. Wydaje się, że to zastrzeżenie nie jest potrzebne, w 

szczególności w świetle art. 41, w którym mówi się iż konwencja nie narusza postanowień, 

(prawa wewnętrznego czy innych zobowiązań międzynarodowych, które w większym stopniu 

chronią dzieci). 

Art. 39 Rehabilitacja dla dzieci-ofiar nadużyć dorosłych (znęcania, torturowania, zaniedbania 

czy wyzysku) lub konfliktu zbrojnego. 

Art. 40 Ochrona i specjalne traktowanie dla nieletnich przestępców. 

Art. 41 Respektowanie prawa krajowego, lub innych umów międzynarodowych jeżeli lepiej 

niż postanowienia konwencji chronią prawa dzieci. 



CZĘŚĆ II 

Dotyczy wprowadzenia konwencji i mechanizmów jej przestrzegania: 

Art. 42 Zobowiązanie do informowania o zasadach i prawach zawartych w konwencji. 

Art. 43 Zasady i tryb powołania Komitetu Praw Dziecka. 

Art. 44 Zobowiązanie państw-stron do przedkładania Komitetowi sprawozdań z realizacji 

Konwencji (pierwsze po dwóch latach od wejścia w życie konwencji, następne co pięć lat). 

Art. 45 Kompetencje Komitetu Praw Dziecka i zasady współpracy z wyspecjalizowanymi 

organizacjami i organami. 

  

CZĘŚĆ III 

Dotyczy zasad wprowadzenia Konwencji: 

Art. 46 Wszystkie państwa mogą przystąpić do konwencji. 

Art. 47 Konwencja winna być ratyfikowana. 

Art. 48 Dokumenty przystąpienia winny być złożone do Sekretarza Generalnego NZ. 

Art. 49 Konwencja wchodzi w życie po 30 dniach od ratyfikowania lub przystąpienia do niej 

dwudziestu państw . 

Art. 50 Każde państwo-strona może wnieść poprawkę, która wchodzi w życie po 

zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne NZ i przyjęciu przez 2/3 państw-stron. 

Art. 51 Zasady dotyczące składania zastrzeżeń. 

Art. 52 Zasady wypowiedzenia Konwencji. 

Art. 53 Konwencja przechowywana jest przez Sekretarza Generalnego NZ. 

Art. 54 Tłumaczenia w jęz. angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim i 

rosyjskim są autentyczne. 

W 2000 r. przygotowano do Konwencji 2 protokoły fakultatywne: (1) w sprawie handlu 

dziećmi, dziecięcej prostytucji i pornografii; (2) w sprawie angażowania dzieci w konflikty 

zbrojne. Polska ratyfikowała je 2004 r. podlegają one takiej samej procedurze 

sprawozdawczej jak Konwencja. 

 

 



PRZESTRZEGANIE KONWENCJI W POLSCE 

Polska stosunkowo wcześnie konwencję podpisała (26 stycznia 1990 r.), ale z jej ratyfikacją 

zwlekano ponad półtora roku (obowiązuje od 7 lipca 1991 r.). 

Przed ratyfikacją w Parlamencie odbyła się konferencja naukowa, na której stwierdzono, że w 

zasadzie prawo polskie jest zgodne z podstawowymi założeniami i nie ma przeszkód w 

ratyfikowaniu konwencji. Istotnie z takim stwierdzeniem można się zgodzić tylko, że 

generalne zasady to jeszcze nie prawo. Wnikliwej analizy ustawodawstwa w aspekcie jego 

zgodności z postanowieniami konwencyjnymi w zasadzie nie zrobiono. Doświadczenia osób 

pracujących z dzieckiem i rodziną pokazują, że jest jeszcze wiele do zrobienia. 

Zgodnie z art.44 Konwencji w 1993 roku, po dwóch latach obowiązywania, Polska złożyła 

raport z jej przestrzegania. Komitet Praw Dziecka NZ zgodnie z procedurą po rozpatrzeniu 

raportu rządowego przygotował rekomendacje i zalecenia dla rządu, korzystając wcześniej z 

raportu alternatywnego przygotowanego przez przedstawicieli NGO. 

Raport rządowy był obszerny i trudno go w tym miejscu szczegółowo omówić. Generalnie 

był mało rzetelny. Stwierdzano najczęściej, że prawa dzieci są przestrzegane, a rząd 

podejmuje wystarczające kroki w celu dostosowania prawa wewnętrznego do Konwencji. 

„Uogólniając” – napisano w raporcie – „istnieje zgodność prawa polskiego z przepisami 

konwencji”. Wydaje się to zbyt grubym i pochopnym uogólnieniem. 

W uwagach końcowych napisano, iż niedobrze się stało, że konwencja traktuje o prawach bez 

obowiązków. „Oddzielenie uprawnień dziecka od jego powinności może utrudniać proces 

kierowania prawidłowym rozwojem psychospołecznym, a tym samym działa na jego 

niekorzyść”. Ta uwaga pokazuje jak trudno jest dorosłym uznać, że dzieci mają prawa 

niezależnie od tego czy wykonują obowiązki, choć oczywiste jest, że obowiązki mieć 

powinny ale nie międzynarodowe konwencje powinny je regulować. 

Komitet Praw Dziecka NZ po przestudiowaniu raportu rządowego i pozarządowego 

przygotował rekomendacje i zalecenia dla naszego rządu. Wśród najważniejszych wymienia 

się: 

– wycofanie zastrzeżeń i deklaracji złożonych przy ratyfikacji konwencji; 

– skoordynowanie działań różnych resortów (na poziomie krajowym i lokalnym) w ściślejszej 

współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu efektywniejszej implementacji 

Konwencji. Za taką koordynację mógłby odpowiadać Rzecznik Praw Obywatelskich lub (i) 

Pełnomocnik Rządu ds. Kobiet i Rodziny (tak było wówczas, potem powołano pełnomocnika 

do spraw dzieci, obecnie jest pełnomocnik ds. rodziny); 

– reformę prawa wewnętrznego; 

– przystąpienie do Konwencji Haskiej dotyczącej przysposobień międzynarodowych (w 1995 

r. Polska do konwencji przystąpiła). 

– wprowadzenie jednoznacznego zapisu zakazującego poniżającego traktowania i karania 

dzieci; 



– rozszerzenie działań upowszechniających konwencję wśród dzieci i dorosłych; 

– prowadzenie systematycznych szkoleń dla dzieci oraz dla dorosłych pracujących z dziećmi 

w zakresie praw człowieka i dziecka; 

– wprowadzenie systemu monitorowania przestrzegania praw dzieci, w tym dzieci 

krzywdzonych; 

– wprowadzenie systemu pomocy dzieciom-ofiarom przemocy i złego traktowania. 

– wprowadzenie systemu monitorowania placówek stałego pobytu dla dzieci. 

Zalecenia Komitetu Praw Dziecka NZ mają bardzo ogólną formułę, zapewne takie same 

mogłyby pojawić się wobec wielu innych państw. Z drugiej strony trudno oczekiwać więcej. 

Mechanizm kontrolowania przestrzegania konwencji jest słaby. Wzmocnić jego działanie (co 

jest jednym z zaleceń i zapisów konwencyjnych) można poprzez podanie do publicznej 

wiadomości zaleceń i monitorowanie wprowadzania ich w życie. To niewątpliwie zadanie dla 

organizacji pozarządowych chroniących prawa dzieci. 

Kolejne sprawozdanie rządu z wykonywania konwencji za okres 1993-98, jak już wcześniej 

wspomniano, został przygotowany w 1999r. Niestety, rząd nie ustosunkował się w nim do 

zaleceń i rekomendacji Komitetu, co jest jedną z ważniejszych kwestii. 

Ostatnie sprawozdanie dotyczy lat 1999-2010. Wiele w zakresie ochrony praw dziecka 

zmieniło się zwłaszcza w kwestii dotyczącej ochrony przed przemocą czy opieki 

instytucjonalnej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców. Niestety jest też wiele obszarów , 

które nadal wymagają zmian (patrz: raport alternatywny organizacji pozarządowych …… 

Mówiąc o przestrzeganiu praw dzieci w Polsce skoncentruję się na kilku wybranych, jak się 

wydaje, najważniejszych prawach, uwzględniając zmiany jakie pojawiły się w przepisach 

prawa w ciągu niemal ćwierćwiecza obowiązywania Konwencji w naszym kraju. Warto w 

tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż w świetle Konstytucji (art.91) umowa 

międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo 

przed ustawą, jeżeli ustawy nie da się pogodzić z umową”. Zatem gdyby w prawie 

wewnętrznym pojawił się zapis niezgodny z Konwencją o prawach dziecka wówczas 

ważniejsza jest Konwencja. 

 

 

 

 

 

 

 



Prawo do nauki 

 „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.(…)” – Konstytucja 

RP, art. 70; „Nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki.(…)” – Konwencja o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności, protokół dodatkowy, art.2; 

Artykuł 28 Konwencji o prawach dziecka stanowi: 

“1.    Państwa – Strony uznają prawo dziecka do nauki i w celu realizowania tego prawa na 

zasadzie równych szans, w szczególności: 

1. a) uczynią nauczanie podstawowe obowiązkowe i bezpłatne dla wszystkich; 

2. b) będą popierać rozwój różnorodnych form szkolnictwa średniego, zarówno 

ogólnokształcącego, jak i zawodowego, uczynią je dostępnymi dla każdego dziecka 

oraz podejmą odpowiednie kroki, takie jak wprowadzenie bezpłatnego nauczania oraz 

udzielanie w razie potrzeby pomocy finansowej; 

3. c) za pomocą wszelkich właściwych środków uczynią szkolnictwo wyższe dostępnym 

dla wszystkich na zasadzie zdolności; 

4. d) udostępnią wszystkim dzieciom informacje i poradnictwo szkolne i zawodowe; 

5. e) podejmą kroki na rzecz zapewnienia regularnego uczęszczania do szkół oraz 

zmniejszenia wskaźnika porzucania nauki. 

6. Państwa – Strony będą podejmowały wszelkie właściwe środki zapewniające, aby 

dyscyplina szkolna była stosowana w sposób zgodny z ludzką godnością dziecka i z 

niniejszą konwencją. 

7. Państwa – Strony będą popierały i rozwijały międzynarodową współpracę w 

dziedzinie oświaty, w szczególności w celu przyczyniania się do zlikwidowania 

ignorancji i analfabetyzmu na świecie oraz ułatwienia dostępu do wiedzy naukowo – 

technicznej i nowoczesnych metod nauczania. W tym zakresie należy w szczególności 

uwzględnić potrzeby krajów rozwijających się”. 

  

„Według UNESCO nauka obejmuje cały proces życia społecznego realizowany przy pomocy 

środków, którymi jednostki i grupy społeczne uczą się świadomie rozwijać dla siebie i dla 

dobra wspólnoty narodowej i międzynarodowej pełnię swoich osobistych możliwości, postaw 

i uzdolnień oraz wiedzy”. [ za: A. Łopatka, Dziecko jego prawa człowieka, Warszawa 2000, 

str.100]. 

Uchwała o wolności wychowania we Wspólnocie Europejskiej (14 luty 1984 r.), wybrane 

fragmenty: 

„Dzieci i młodzież ma prawo do wychowania i nauki, obejmuje ono prawo dziecka do 

rozwijania zdolności i talentów (…) rodzice mają prawo do określania wychowania i rodzaju 

nauczania ich małoletnich dzieci”. 

 

 

 



„Należy zapewnić wolność wychowania i nauki”. 

„Wolność wychowania i nauki obejmuje prawo do zakładania szkół i nauczania w nich; 

wolność ta obejmuje następnie prawo rodziców do wyboru spośród porównywalnych szkół 

takiej szkoły, w której ich dzieci otrzymywałyby pożądane wykształcenie, przy tym dziecko 

musi mieć swobodny dostęp także do szkoły, w której nie jest uprzywilejowana żadna religia i 

żaden światopogląd”; 

Zgodnie z prawem rodziców ich rzeczą jest decydowanie o wyborze szkoły dla dzieci do 

chwili, kiedy będą one same mogły dokonywać takiego wyboru; rzeczą państwa jest 

umożliwienie istnienia koniecznych w tym celu szkół publicznych lub społecznych”. „Z istoty 

prawa do wolności wychowania wynika obowiązek państw członkowskich polegający także 

na finansowym umożliwieniu praktycznego korzystania z tego prawa i udzielaniu szkołom 

dotacji koniecznych do wykonywania ich zadań prawa (…) bez dyskryminowania 

organizatorów, rodziców uczniów i personelu; nie jest to sprzeczne z wymaganiem od szkół 

społecznych pewnego własnego wkładu, stanowiącego wyraz ich odpowiedzialności za 

siebie   i umacniającego ich niezależność…”. 

Ustawa o systemie oświaty (art.15) stanowi, iż obowiązek szkolny dotyczy dzieci, które 

ukończyły 6 lat i trwa do ukończenia gimnazjum. Obowiązek nauki trwa do 18 roku życia. Za 

realizację tego obowiązku odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie. W skrajnych 

przypadkach zaniedbania (dziecko bez uzasadnionych przyczyn nie uczęszcza do szkoły) 

rodzice mogą być ukarani grzywną, są rodzinny może im też ograniczyć władzę rodzicielską. 

W systemie oświaty zaszły duże zmiany, aczkolwiek jest on nieustannie reformowany. 

Wskaźnik skolaryzacji jest wysoki. Mamy coraz więcej uczniów szkół licealnych i coraz 

więcej studentów. Mimo tych optymistycznych danych w powszechnej opinii panuje 

przekonanie, że dostęp do nauki dla dzieci ze środowisk wiejskich i mało zamożnych jest 

znacznie ograniczony. Zasada równych szans wymaga, aby wszystkie dzieci bez żadnej 

dyskryminacji miały równy dostęp do nauki. 

Niewątpliwie nadal problemem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z różnymi 

niepełnosprawnościami. Prawo stanowi, iż należy dostosować formy i metody kształcenia, a 

także egzaminowania do indywidualnych potrzeb, ale często ogranicza się to do kilku 

dodatkowych godzin zajęć wyrównawczych, które nie są formą dostosowania. 

Problemem jest też dostęp do lepszego wykształcenia dzieci przebywających w różnego 

rodzaju placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych. Dzieci te mają często duże 

opóźnienia w nauce, pochodzą ze środowisk zaniedbanych i wymagają dla wyrównania szans 

dodatkowych zajęć i pracy psychologicznej żeby zmienić ich negatywne doświadczenia jakie 

kojarzą ze szkołą. To ważna kwestia jeżeli chcemy, żeby dzieci te po powrocie do swojego 

środowiska potrafiły funkcjonować społecznie. Wykształcenie najskuteczniej broni przed 

patologią. 

 

 

 



Prawo do informacji 

Art.54 ust.1 Konstytucji RP: ”Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów 

oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. 

 Art. 10 Europejskiej Konwencji głosi, iż „każdy ma prawo do (…) otrzymywania i 

przekazywania informacji (…) bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice 

państwowe”. 

Art. 17 Konwencji o prawach dziecka nakłada na państwo obowiązek zapewnienia, ” aby 

dziecko miało dostęp do informacji oraz materiałów pochodzących z różnorodnych źródeł 

krajowych i międzynarodowych, szczególnie do tych, które mają na uwadze jego dobro w 

wymiarze społecznym, duchowym i moralnym oraz jego zdrowie fizyczne i psychiczne.” 

Równocześnie państwo jest zobowiązane do ” działalności dla ochrony dzieci przed 

informacjami i materiałami szkodliwymi z punktu widzenia ich dobra”.  

Prawo do informacji może podlegać ograniczeniom ale jedynie przewidzianym przez ustawę i 

koniecznym ze względu na: poszanowanie praw i reputację innych osób albo dla ochrony 

bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego bądź zdrowia albo moralności 

społecznej. Poszanowanie praw lub reputacji innych osób dotyczy głównie ograniczenia 

swobody przekazywania informacji i wynika z poszanowania praw osobistych osób, których 

mogą dotyczyć. (np. art. 10 ust. 2 Europejskiej konwencji oraz art.17 w zw. z art. 13 

Konwencji o prawach dziecka). 

Ochrona bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego bądź zdrowia albo moralności 

społecznej jest ogólną dyrektywą zezwalającą na ograniczanie niektórych praw i wolności 

przewidywaną we wszystkich regulacjach praw i wolności człowieka (por. np. art.10 

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, art. 13,14,15 Konwencji o 

prawach dziecka). 

Szczególnym rodzajem prawa do informacji jest prawo do informacji o przysługujących 

prawach. Art. 42 Konwencji o prawach dziecka zobowiązuje państwa „do szerzenia 

informacji o zasadach i postanowieniach Konwencji, zarówno wśród dorosłych jak i wśród 

dzieci, wykorzystując do tego celu będące w ich dyspozycji środki”. W Rekomendacji Rady 

Europy z 1996 roku w sprawie europejskiej strategii na rzecz dzieci stwierdzono, iż państwa 

winny podjąć wszelkie niezbędne środki w celu informowania dzieci o ich prawach m.in. 

poprzez szerokie promowanie Konwencji o Prawach Dziecka, wprowadzenie edukacji w 

zakresie praw i odpowiedzialności dzieci do programów szkolnych od szczebla 

podstawowego. Dzieci winny być również informowane o środkach, jakie przysługują im w 

przypadku naruszenia ich fundamentalnych praw. 

Zaleca się więc szeroką edukację zarówno o samych prawach jak i procedurach dochodzenia 

tych praw. 

Przepisy oświatowe nakładają na nauczycieli i wychowawców obowiązek zapoznania 

uczniów z ich prawami i obowiązkami, które też powinny być zapisane w statutach szkół i 

placówek. 

 



Ponadto uczniowie i rodzice powinni być zapoznani z zasadami oceniania i możliwościami 

odwołania się od oceny oraz z systemem kar i nagród i procedurami odwołania się od kary. 

Uczniowie muszą też znać zasady dotyczące skreślenia z listy uczniów (dotyczy w zasadzie 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych) i tryb odwołania się od takiej decyzji. Skreślenie z listy 

uczniów jest decyzją administracyjną i podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 

Jeżeli dziecko jest wychowankiem placówki musi również znać swoje prawa i możliwości 

odwołania się od decyzji. 

Jeżeli zdarzyło się, że dziecko jest pacjentem lekarz ma obowiązek poinformowania rodziców 

o wynikach badań. Jeżeli dziecko ukończyło lat 16 to ono musi być poinformowane i 

osobiście musi wyrazić zgodę na prowadzone badania i zabiegi (ustawa o zawodzie lekarza i 

ustawa o zoz, prawa pacjenta ), a w przypadku umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym 

musi wyrazić zgodę na umieszczenie (ustawa o ochronie zdrowia psychicznego). 

Jeżeli dziecko staje przed sądem dla nieletnich jest stroną postępowania i ma dostęp do akt, 

chyba że sędzia ze względu na jego dobro postanowi inaczej. 

Jeżeli nieletni trafi do zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich musi być 

poinformowany o prawach mu przysługujących i trybie odwoływania się 

Gdyby zdarzyło się, że wobec nieletniego zostanie zastosowany środek przymusu 

bezpośredniego musi on być uprzedzony o zastosowanym środku i o możliwościach złożenia 

skargi (ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich). 

Wszystkie dzieci powinny wiedzieć gdzie mogą zwrócić się w przypadku łamania ich praw. 

Osobami, które występują w ich interesie są rodzice/opiekunowie. Zdarzają się jednak czasem 

sytuacje, kiedy to rodzice krzywdzą dzieci lub nie mogą/ nie chcą wystąpić w ich imieniu. 

Najlepiej byłoby, gdyby znalazły pomoc pedagoga, wychowawcy, szkolnego rzecznika. Jeżeli 

jednak tak się nie stanie dzieci powinny wiedzieć, że mogą zwrócić się do kuratorium 

oświaty, sądu rodzinnego, rzecznika praw dziecka czy rzecznika praw obywatelskich. 

Wiedza o prawa człowieka w szkole i placówkach powinna być traktowana poważniej, mniej 

formalnie. Nie wystarczy zapoznać ucznia czy wychowanka ze statutem czy regulaminem, 

trzeba mu pokazać, że jest to prawo, które jest ważne i przestrzegane w codziennym życiu. 

Analiza statutów szkół i placówek pokazuje, że często zamiast krótkiego i jasnego katalogu 

praw umieszcza się szereg zapisów, które nie mają nic wspólnego z katalogiem praw 

człowieka/dziecka. Na przykład: prawo do mieszkania i wyżywienia na czas pobytu (trudno 

sobie wyobrazić placówkę opieki całodobowej, której wychowankowie nie mogliby korzystać 

z możliwości zamieszkania tam i wyżywienia), prawo do korzystania w racjonalny sposób ze 

sprzętu znajdującego się w placówce, prawo do posiadania minimum odzieży i rzeczy 

osobistych, które wychowanek może zabrać opuszczając placówkę, uzyskania pomocy w 

nauce, uczestniczenia w zajęciach, prawo do wyposażenia w niezbędne podręczniki, zeszyty, 

(w jednym statucie napisano, że wychowankowie mają prawo korzystania z encyklopedii), 

prawo do pełnienia funkcji powierzonych przez samorząd, grupę, wychowawców, prawo do 

zgłaszania wniosków i postulatów itp. Są to różnego rodzaju uprawnienia, (zapewne nie 

wszystkie wymagają szczegółowego zapisu) wynikające z zadań placówki, a nie katalogu 

praw człowieka. 



Z kolei w katalogu obowiązków pisano często, że wychowanek ma obowiązek dbać o honor 

domu dziecka, (w szkołach pisano, że jest to obowiązek ucznia), godnie go reprezentować, 

szanować i wzbogacać tradycje: “wychowanek postawą, pracą, zaangażowaniem dba o dobre 

imię domu dziecka i rodzinki”; “wychowanek traktuje dom dziecka jak swój własny, stara się 

przynosić mu zaszczyt i sławę swoim postępowaniem i nauką”. Mało prawdopodobne aby 

udało się doprowadzić do identyfikowania się wychowanka z placówką (ucznia ze szkołą) 

czyniąc z tego obowiązek, zapisany w formie pustego frazesu. 

W statutach szkolnych dominują zapisy w rodzaju: prawo do korzystania z pomieszczeń 

szkolnych, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków życia czy życzliwego i 

podmiotowego traktowania. Nie sposób chodzić do szkoły i nie korzystać z pomieszczeń 

szkolnych, które z oczywistych względów powinny być bezpieczne i higieniczne. 

Katalogi praw powinny być jasne, zrozumiałe, związane z możliwością roszczenia 

określonego prawa przez dzieci i ich rodziców i oczywiście wynikać z katalogu praw 

człowieka (prawo do informacji, swobody wypowiedzi, wolności religijnej, ochrony przed 

poniżającym traktowaniem i karaniem czy prawo do prywatności). 

Analizy statutów pokazują, że rzeczywista wiedza o prawach człowieka jest zarówno wśród 

uczniów, ale niestety też wśród nauczycieli jeszcze ciągle za mało znana, co oznacza, że w tej 

materii jest ciągle wiele do zrobienia. 

  

3. Swoboda wypowiedzi 

  

Art.72 ust.3 Konstytucji RP – „W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz 

osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości 

uwzględnienia zdania dziecka”. 

Zgodnie z artykułem 10 Konwencji Europejskiej oraz art. 10 Międzynarodowego Paktu Praw 

Obywatelskich i Politycznych „każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii(…)”. Prawo to 

obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei 

bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. 

Wolność posiadania i wyrażania poglądów nie jest atrybutem dorosłości. W dokumentach 

wyraźnie używa się określenia k a ż d y. 

Art.13 Konwencji o Prawach Dziecka obok prawa do informacji zawiera również ” prawo do 

swobodnej wypowiedzi w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie 

artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka”, 

a art.12 mówi o ” prawie do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich 

sprawach dotyczących dziecko”. Państwo jest obowiązane przyjąć je ” z należytą uwagą, 

stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka”. Prawo to dotyczy w szczególności możliwości 

„wypowiadania się w każdym postępowaniu sądowym i administracyjnym dotyczącym 

dziecka”. 

  



W prawie wewnętrznym osoba, która ukończyła 13 lat posiada tzw. ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych (art.15 kodeksu cywilnego).Oznacza to możliwość uczestniczenia w 

postępowaniu sądowym dziecko dotyczącym (z wyjątkiem spraw dotyczących ograniczenia, 

pozbawienia władzy rodzicielskiej i o odebranie dziecka. Zazwyczaj jednak sąd przewiduje 

wysłuchanie dziecka, często poza poza salą sądową lub też wykorzystując biegłych w 

rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych. 

Obligatoryjnie dzieci pytane są o zgodę na zmianę nazwiska czy na przysposobienie, jeżeli 

ukończyły 13 lat lub można uznać, że mają rozeznanie sytuacji (kodeks rodzinny i 

opiekuńczy). 

Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich sędzia ma obowiązek wysłuchania 

nieletniego. Dotyczy to dzieci, które stają przed sądem w związku z podejrzeniem o 

popełnienie czynu karalnego lub w związku z demoralizacją. 

Trzeba przyznać, że w ostatnich latach większą wagę przywiązuje się do wysłuchania opinii 

dziecka i jest to niewątpliwie skutkiem obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, w 

szczególności art.12. 

Sąd Najwyższy wydał już kilka uchwał w sprawie wysłuchiwania dziecka. Nadal utrzymuje, 

iż w sprawach o ograniczenie czy pozbawienie władzy dziecko nie jest uczestnikiem 

postępowania, ale sąd ma obowiązek zapewnić dziecku możliwość wysłuchania. Sąd zwrócił 

uwagę, że wysłuchanie dziecka nie jest jedynie zaleceniem, ale obowiązkiem procesowym 

sądu, w każdej sprawie dotyczącej dziecka, którego rozwój psychofizyczny na to pozwala. 

To istotne rozstrzygnięcia i pokazują jak w praktyce ewoluuje podmiotowe traktowanie 

dzieci. 

Pokazują to również różne przepisy, uwzględniające opinię dzieci jak np.: 

– jeżeli osoba ukończyła 13 lat niezbędna jest zgoda na pobranie krwi w postępowaniu 

dowodowym (kodeks postępowania cywilnego); 

– w przypadku ustanowienia opieki -opiekun powinien wysłuchać małoletniego w 

ważniejszych sprawach i uwzględnić, w miarę możności jego życzenia (nie ma takiego zapisu 

w przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej).- (kodeks rodzinny i opiekuńczy). 

– 16-latka może wystąpić do sądu o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego- jest 

stroną postępowania; (k.r.o) 

– jeżeli osoba ukończyła 16 lat konieczna jest jej zgoda na umieszczenie w szpitalu 

psychiatrycznym; (Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego) 

– jeżeli osoba ukończyła 13 lat musi być pytana o zgodę na przeszczep szpiku, 16-latek może 

zastrzec brak zgody na pobieranie narządów, tkanek, komórek w razie ewentualnej śmierci; 

(Ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów). 

– wymagana jest zgoda16-latka na badania i świadczenia medyczne , zabieg operacyjny i 

leczenie stwarzające ryzyko. ( Ustawa o zawodzie lekarza). 



– małoletnia poniżej 13 r.ż ma prawo wyrażenia opinii, powyżej 13 r.ż – musi wyrazić 

pisemną zgodę na ewentualny zabieg /aborcję. (Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach przerywania ciąży). 

  

4. Prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem 

  

Artykuł 40 Konstytucji RP –„Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, 

nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar 

cielesnych”. 

Zarówno Międzynarodowy Pakt (art.7) jak i Artykuł 3 Konwencji Europejskiej 

jednobrzmiąco ustalają: 

Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu 

albo karaniu. To prawo nie ma żadnego ograniczenia tzn., że nie istnieją sytuacje 

okoliczności, w których państwo mogłoby stosować tortury czy inne formy nieludzkiego 

traktowania 

Artykuł 19 Konwencji o prawach dziecka: 

1. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie 

ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub 

zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach 

seksualnych, dzieci pozostających pod opieką rodzica(ów), opiekuna(ów) 

prawnego(ych) lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem. 

2. Tego rodzaju środki ochronne powinny obejmować, tam gdzie jest to właściwe, 

skuteczne przedsięwzięcia w celu stworzenia programów socjalnych dla realizacji 

pomocy dziecku oraz osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, jak również innych 

form działań prewencyjnych dla ustalania, informowania, wszczynania i prowadzenia 

śledztwa, postępowania, notowania wymienionych wyżej przypadków niewłaściwego 

traktowania dzieci oraz tam, gdzie jest to właściwe – ingerencję sądu. 

O zagadnieniu tym traktują także artykuły 37 i 39 Konwencji o prawach dziecka oraz art. 28 

ust.2, w którym mówi się iż: Państwa-strony winny podejmować wszelkie właściwe środki dla 

zapewnienia, aby dyscyplina szkolna była stosowana w sposób zgodny z ludzką godnością 

dziecka i postanowieniami niniejszej konwencji. 

Art. 72 §1 “Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać 

od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i 

demoralizacją”. 

  



Kodeks rodzinny i opiekuńczy – (ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej w 

przypadku nadużywania lub zaniedbywania władzy rodzicielskiej). Osobom sprawującym 

władzę rodzicielską /opiekę zakazuje się stosowania kar cielesnych. 

Kodeks karny – (ochrona przed nadużyciami seksualnymi wobec osoby poniżej 15 r.ż; , 

ochrona przed wykorzystywaniem do prostytucji, ochrona przed handlem ludźmi ochrona 

przed nielegalną adopcją, ochrona przed znęcaniem się ze strony rodziców /opiekunów, zakaz 

rozpijania małoletniego, karanie za uchylanie się od alimentacji, karanie za porzucenie 

małoletniego, ochrona przed uprowadzeniem małoletniego. 

Od 2010 roku istnieje ustawowy zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci (ustawa o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Ponadto możliwa jest izolacja sprawców od ofiar 

przemocy, zakaz zbliżania czy nakaz opuszczenia wspólnego mieszkania. 

Zjawisko przemocy/krzywdzenia dzieci jest coraz lepiej zbadane i opisane, a co za tym idzie 

coraz lepiej rozpoznawane przez profesjonalistów. Powoli doskonali się system pomocy 

zarówno dziecku jak i rodzinie, w tym działania wobec sprawcy. 

Generalnie można powiedzieć, że przestępstwa przeciwko dzieciom są odpowiednio 

skodyfikowane. Doskonalenia wymagają procedury ochrony dzieci-ofiar w postępowaniu 

przygotowawczym i przed sądem. 

Konstytucyjny zapis o zakazie stosowania kar fizycznych nie odnosi się do relacji rodzice-

dziecko, aczkolwiek nie znaczy to, że państwo dopuszcza bicie i krzywdzenie dzieci o czym 

świadczą przytoczone wyżej artykuły zarówno kodeksu karnego jak i rodzinnego. 

Niewątpliwie potrzebne są instytucje, organizacje prowadzące kampanie na rzecz 

wychowywania bez przemocy, promujące przestrzeganie praw dzieci. W Polsce takie zadanie 

mógłby pełnić rzecznik praw dziecka. Powołanie tej instytucji od początku wywoływało 

wiele emocji i kontrowersji. Nie jest to instytucja niezbędna, zwłaszcza, że istnieje rzecznik 

praw obywatelskich, który stoi na straży praw wszystkich obywateli i każdy może się do 

niego zwrócić. 

Instytucję rzecznika praw dzieci powołano także m.in. w Australii, Austrii, Finlandii, 

Gwatemalii, Hiszpanii, Kanadzie, Niemczech, Norwegii, Szwecji, USA. Najczęściej nie są to 

jednak niezależne urzędy. Podlegają albo odpowiedniemu ministerstwu albo też np. tzw. 

ombudsmenowi generalnemu czyli odpowiednikowi naszego rzecznika praw obywatelskich. 

W Polsce RPD powołano na podstawie art.72 ust.4 Konstytucji RP, a jego kompetencje 

określa ustawa o rzeczniku praw dziecka. 

 

5. Prawo do wychowania w rodzinie i opieki zastępczej w przypadku pozbawienia 

opieki rodziców 

  

Konstytucja art. 48 §2: „Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić 

tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia 

sądu”. 



  

Art. 5 Konwencji o prawach dziecka: „Państwa-Strony będą szanowały odpowiedzialność, 

prawo i obowiązek rodziców (….) 

Art. 9 ” 1. Państwa -Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich rodziców 

wbrew ich woli(…) 

„2. W każdym postępowaniu (…) należy umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom 

uczestnictwo w tym postępowaniu oraz wyrażenie przez nich swoich opinii”. 

„3. Państwa-Strony będą szanowały prawo dziecka odseparowanego od jednego lub obojga 

rodziców do utrzymywania regularnych…..kontaktów z obojgiem rodziców”. 

Art. 18 Kopdz: „ 1. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania 

zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój 

dziecka”….. 

Protokół siódmy do Europejskiej konwencji o prawach człowieka art.5 : „Małżonkom 

przysługują równe prawa i obowiązki….tak pomiędzy nimi jak w stosunkach z ich 

dziećmi”……. 

Artykuł 9 ust.3 Konwencji o prawach dziecka: „Państwa-Strony będą szanowały prawo 

dziecka odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych 

stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem 

przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka”. 

Art.20: „1.Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub gdy ze 

względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku będzie miało prawo do 

specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa”. 

 

2. Państwa-Strony zgodnie ze swym prawem wewnętrznym zapewnią takiemu dziecku 

opiekę zastępczą”. 

Art.25: „Państwa-Strony uznają prawo dziecka umieszczonego przez kompetentne władze w 

zakładzie w celach opieki, ochrony bądź leczenia (…) do okresowego przeglądu leczenia 

dziecka i wszelkich innych okoliczności odnoszących się do jego umieszczenia w zakładzie”. 

 

„Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych”. 

(Konstytucja RP art.72 ust.2) 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – „Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom”. 

. „(…) każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania”. 



2. „(…) o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku 

porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”. 

Jeżeli rodzice zaniedbują obowiązki albo nadużywają władzy rodzicielskiej sąd może: 

ograniczyć władzę , zawiesić gdy jest przemijająca przeszkoda w sprawowaniu władzy lub 

pozbawić rodziców władzy , może też zakazać osobistej styczności z dzieckiem rodzicom 

pozbawionym władzy rodzicielskiej, jeżeli wymaga tego dobro dziecka , a także gdy dziecko 

jest umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.. „(…) każde 

z rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka zatrzymanego przez 

osobę nieuprawnioną”. 

„Uniemożliwienie utrzymywania właściwego kontaktu osobistego pomiędzy rodzicem a 

dzieckiem narusza w zasadzie interes małoletniego i może stanowić przyczynę uzasadniającą 

zmianę prawomocnego postanowienia regulującego wykonywanie władzy rodzicielskiej 

(Kodeks postępowania cywilnego). 

W Trybunale Europejskim w Strasburgu w ostatnich latach rozpatrywano wiele spraw w 

związku z nadmierną ingerencją państwa w życie rodzinne. Na ogół rodzice skarżyli państwo, 

że zbyt pochopnie umieszczano ich dzieci w rodzinach zastępczych, lub ograniczano im 

kontakty z dziećmi łamiąc tym samym prawo do poszanowania życia rodzinnego (art.8 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). W niektórych przypadkach Trybunał uznał rację 

skarżących. Np., w sprawie Olsson przeciwko Szwecji, Trybunał uznał naruszenie art. 8 i 6 

(brak kontroli sądowej ograniczenia kontaktów z dziećmi) i orzekł rekompensatę dla 

rodziców 50 tys. koron oraz zwrot poniesionych kosztów. W sprawie Mc Michael przeciwko 

Wlk. Brytanii, Trybunał także uznał naruszenie art. 6 i 8. Dziecko zostało umieszczone w 

rodzinie zastępczej, a następnie przez nią adoptowane. Matka cierpiała na chorobę 

psychiczną, ojcu dziecka, nie będącemu mężem matki, odmawiano prawa sprawowania opieki 

nad dzieckiem. Władze Wlk. Brytanii musiały skarżącym zapłacić 8 tys. funtów jako 

zadośćuczynienie za krzywdy moralne. Dziecka jednak już nie odzyskali. W przyszłości 

jeszcze ono będzie mogło złożyć skargę za uniemożliwienie wychowania w rodzinie 

naturalnej. 

To pouczające sprawy i warto o tym pamiętać i traktować jak ważny standard. 

 

Wybrane dokumenty międzynarodowe dotyczące dzieci 

Niezależnie od ONZ-owskiej Konwencji o Prawach Dziecka w Radzie Europy powstało wiele 

znaczących dokumentów, zaleceń, rekomendacji dla państw członkowskich w dziedzinie 

ochrony praw dziecka. 

Wśród najważniejszych wymienić należy : 

–       Rekomendacja Rady Europy nr R79/17 w sprawie ochrony dzieci przed okrutnym i 

poniżającym traktowaniem. 

–       Zalecenie nr R (84) 4 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw-członków w 

sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej. W zaleceniu tym formułuje się kilkanaście zasad 

dotyczących sposobu sprawowania odpowiedzialności rodzicielskiej, kontrolowania i 



ingerowania w sytuacji zagrożenia interesu dziecka. Jednocześnie podnosi się (zasada 3) 

konieczność konsultowania z dzieckiem (stosownie do jego dojrzałości) decyzji w kwestii 

podziału odpowiedzialności rodzicielskiej. W rekomendacji tej konsekwentnie używa się 

pojęcia odpowiedzialność a nie władza rodzicielska, zgodnie z postanowieniem 

Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 1979 roku w sprawie Europejskiej Karty 

Praw Dziecka (Rekomendacja nr 874). Warto zauważyć, że nie wszystkie oficjalne 

tłumaczenia omawianego Zalecenia, używają sformułowania odpowiedzialność rodzicielska. 

–       Rekomendacja nr R 85/4 w sprawie przemocy w rodzinie. Wśród najważniejszych 

zaleceń wymienić należy: potrzebę informowania społeczeństwa o skali zjawiska przemocy 

rodzinnej, wczesne wykrywanie i pomoc dla ofiar, powołanie instytucji rządowej 

(interdyscyplinarnego zespołu ekspertów) odpowiedzialnej za koordynowanie działań, za 

opracowanie strategii i badań problemu, wspieranie organizacji działających w zakresie 

przeciwdziałania przemocy, prowadzenie profesjonalnych szkoleń osób pracujących z 

dziećmi, zmianę przepisów prawnych w celu ograniczenia lub zakazu stosowania kar fizycz-

nych wobec dzieci. 

–         Rekomendacja R 90/9 nt. środków społecznych w zakresie przemocy w rodzinie. 

–       Rekomendacja nr R 91/9 w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących rodziny 

zawiera cztery zasady, wg których winny być podejmowane szybkie i kompetentne działania, 

mające na celu ochronę interesów rodziny lub któregoś z jej członków . 

–       Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R 85/4 1985 r. dotyczy 

wprowadzenia do prawa wewnętrznego państw członkowskich ograniczeń lub wręcz zakazu 

stosowania kar fizycznych . 

–       Rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1121 (1990) w sprawie 

praw dzieci jest obszernym dokumentem, w którym stwierdza się m.in: „(…) poza prawem do 

ochrony, dzieci posiadają prawa, które mogą wykonywać samodzielnie, nawet wbrew woli 

dorosłych(…)”. 

Wśród najważniejszych zaleceń wymienić należy: wezwanie do podpisania serii traktatów 

europejskich w sprawie ochrony matki i dziecka, przysposobienia dzieci, (Polska podpisała), 

statusu prawnego dzieci pozamałżeńskich (w Polsce status prawny dzieci małżeńskich i 

pozamałżeńskich jest równy), Europejskiej Karty Socjalnej (Polska podpisała ale nie 

ratyfikowała), Konwencji 138 MOP (Polska podpisała), w sprawie dolnej granicy wieku 

uprawniającego do zatrudnienia. 

Zaleca się państwom powołanie rzecznika praw dzieci, który informowałby dzieci o ich 

prawach, udzielał porad, interweniował i ewentualnie dochodził ich praw przed sądem. 

Uznano ponadto, iż należałoby zbadać możliwość opracowania odpowiedniego dokumentu 

Rady Europy uzupełniającego Konwencję o Prawach Dziecka ONZ – jak dzieci mogłyby 

wykonywać swe podstawowe prawa zapisane w aktach międzynarodowych, a także zbadać 

możliwość opracowania protokołu dodatkowego do Europejskiej konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności, dotyczącego praw dziecka. 

Wynikiem tej rekomendacji jest Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci 

opracowana przez ekspertów prawa rodzinnego Rady Europy. Polska ratyfikowała ja w 2000 

r. W Polsce obowiązuje wobec dzieci powyżej 13 r.ż w sprawach dotyczących 



przysposobienia, konfliktu między dzieckiem i opiekunem prawnym oraz w sprawach braku 

porozumienia między rodzicami w istotnych sprawach dziecka (np. wybór szkoły). 

„Celem niniejszej Konwencji jest promowanie wykonywania praw dzieci, przyznanie im 

uprawnień proceduralnych, oraz ułatwienie ich wykonywania, w interesie dobra dziecka, 

poprzez zapewnienie, aby dzieci osobiście albo za pośrednictwem innych osób lub organów 

mogły być informowane i upoważnione do uczestniczenia w dotyczących ich postępowaniach 

przed organem sądowym“ (art.1 ust. 2). 

Ponadto w konwencji proponuje się m.in. następujące zapisy: Dzieci mające wystarczające 

rozeznanie w sprawie, winny być informowane o toczącym się postępowaniu ich dotyczącym, 

winny móc wyrazić swoją opinie, mogą żądać wyznaczenia niezależnego reprezentanta ich 

interesów, obecności wybranych osób w czasie postępowania przed sądem itp. Nowa 

konwencja jest pierwszym dokumentem przyznającym dzieciom prawa proceduralne. 

Trzeba jednak pamiętać, że obecność dziecka w sądzie, w szczególności w konflikcie rodzice-

dziecko jest ostatecznością, kiedy inne metody (mediacje, negocjacje) okażą się nieskuteczne. 

To nie pierwsza już rekomendacja w sprawie dzieci. I choć z jednej strony rekomendacje nie 

mając mechanizmów egzekwowania zaleceń, są zbiorem „pobożnych życzeń”, to jednak 

odgrywają pewną rolę w mobilizowaniu rządów państw – członków Rady Europy, do 

poprawiania polityki na rzecz dzieci. 

Polska ratyfikowała też niektóre konwencje regulujące kwestie szczegółowe np. Konwencję 

dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (w Polsce obowiązuje od 

1992 r.), Europejską konwencję o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy 

nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem (1995 r.) i Konwencję o ochronie 

dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego (1995 r.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


