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Dziecko i jego prawa
The child and his/her rights

wiadomoæ istnienia potrzeby opieki i ochrony dzieci istnia³a w zasadzie
od zarania. Wzmianki o swoistej prawnej ochronie dzieci zawiera ju¿ starohinduska Rigweda, jedna z czterech Ksi¹g Wed, zawieraj¹ca poematy religijne z 1500
1600 roku p.n.e. Nakaz poszanowania dzieci zosta³ sformu³owany równie¿ w Nowym Testamencie. Niestety, bardzo d³ugo dzia³ania na rzecz ochrony i pomocy
dzieciom nie mia³y szerokiego zasiêgu i nie by³y usankcjonowane prawnie. Dzi
oczywistym powinien wydawaæ siê fakt, i¿ charakterystyczna dla dzieci niedojrza³oæ biologiczna, spo³eczna i moralna decyduje o tym, ¿e wymagaj¹ one we
wspó³czesnym wiecie szczególnej ochrony. Dziêki ustanowieniu odrêbnych praw
i reprezentowaniu interesów dzieci przez osoby doros³e sta³o siê mo¿liwe, w coraz wiêkszym stopniu, zapobieganie wielu zagro¿eniom dla ich ¿ycia i zdrowia.
Konwencja Praw Dziecka stwierdza, ¿e termin dziecko1 oznacza ka¿d¹ istotê
ludzk¹ w wieku poni¿ej osiemnastu lat, chyba ¿e zgodnie z prawem odnosz¹cym
siê do dziecka uzyska ona wczeniej pe³noletnoæ2. Prawa dziecka okrelaj¹ stosuPor.: Konwencja Praw Dziecka ONZ 1989 r., cz. 1, art. 1.
Niestety, sama Konwencja Praw Dziecka nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w okreleniu
momentu, od którego cz³owiekowi przys³uguj¹ prawa dziecka i cz³owieka  problem dziecka poczêtego. Nie rozwiewaj¹c w¹tpliwoci interpretacyjnych, Konwencja ostateczne rozwi¹zanie prawne
tego problemu pozostawia ustawodawcy krajowemu, który powinien kierowaæ siê przede wszystkim w³asnym, powszechnie akceptowanym systemem wartoci por.: C. Mik, O prawach dziecka,
Toruñ 1994, Comer, s. 13.
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nek dziecka do rodziców i rodziców do dziecka, wyznaczaj¹ jego miejsce w rodzinie, spo³eczeñstwie i pañstwie. Daj¹ dziecku specjalne uprawnienia, które maj¹
mu zapewniæ odpowiednie warunki do ¿ycia i pe³nego rozwoju jego osobowoci
oraz mo¿liwoæ pozytywnej samorealizacji i wspó³tworzenia w³asnego losu3. Przyznanie dzieciom praw jest warunkiem koniecznym ochrony dziecka (ang. childs
protection, franc. protection de lenfant), która wi¹¿e siê z obowi¹zkiem miêdzynarodowego zabezpieczenia dziecka przed dyskryminacj¹, deprawacj¹, niewolnictwem itp.4 Ogólnie jest to dzia³alnoæ zabezpieczaj¹ca przed wyniszczeniem,
niebezpieczeñstwem oraz niepomylnym rozwojem psychofizycznym.
Niestety wci¹¿ nie mo¿na powiedzieæ, ¿e walka o upodmiotowienie dziecka
dobieg³a koñca. Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, ¿e dzieciom
w ogóle nale¿¹ siê jakiekolwiek prawa. Od zawsze stosunek do dzieci, przede
wszystkim pozama³¿eñskich, kalekich, chorych, biednych, osieroconych i bezdomnych, wyznacza³y dominuj¹ce pogl¹dy filozoficzne, religie, systemy wartoci,
obyczaje5. Prze³omem w historii praw przyznawanych dziecku by³ rok 365, w którym cesarz Walentynian I zniós³ prawo ¿ycia i mierci przys³uguj¹ce ojcu6.
Nowe pr¹dy, wskazuj¹ce zmiany w sposobie traktowania dziecka, pojawi³y
siê w koñcu XVIII wieku pod wp³ywem ówczesnych procesów ekonomiczno-spo³ecznych zachodz¹cych pod wp³ywem filozofii Owiecenia7. W roku 1749 czo³owy encyklopedysta francuski Denis Diderot po raz pierwszy wskaza³ na potrzebê
i mo¿liwoæ systematycznego kszta³cenia niewidomych, dokonuj¹c w ten sposób
zasadniczego zwrotu w zakresie opieki i wychowania niewidomych. Jan Henryk
Pestalozzi pod wp³ywem dzie³ J. J. Rousseau w swych Traktatach pedagogicznych wykazywa³ koniecznoæ dostrzegania potrzeb spo³ecznych dzieci opuszczonych i biednych, a sw¹ praktyczn¹ dzia³alnoci¹ opiekuñczo-wychowawcz¹ zapocz¹tkowa³ rozwój wychowania zak³adowego dzieci pozbawionych opieki8. Od
roku 1880 zaczê³y powstawaæ w Europie towarzystwa miêdzynarodowe, m.in.
kryminologów, sêdziów dla nieletnich, opieki nad dzieæmi opuszczonymi i bezdomnymi, których dzia³alnoæ koncentrowa³a siê na ³agodzeniu przepisów prawa
karnego wobec nieletnich oraz tworzeniu specjalnych instytucji wychowawczych
i opiekuñczych dla dzieci9. W tym okresie zaczê³a torowaæ sobie drogê myl, ¿e
Por. M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986, s. 2122.
Por. E. Osmañczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków miêdzynarodowych, Warszawa 1982, s. 356.
5
Por. U. Bielak, Prawa dzieci niepe³nosprawnych [w:] Wokó³ praw dziecka, cz. 2, Warszawa
1995, Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, s. 7.
6
Zabicie i porzucenie dziecka zosta³o uznane za przestêpstwo. Ojcu pozostawiono prawo karcenia dzieci oraz na³o¿ono obowi¹zek ich utrzymania i wychowania. E. Czy¿ [red.], Dziecko i jego
prawa, Warszawa 1992, Biblioteka Komitetu Ochrony Praw Dziecka, s. 7.
7
Por. M. Balcerek, Prawa , s. 4143.
8
Por. ten¿e,Miêdzynarodowa , s. 3536.
9
Por. E. Czy¿, Prawa , s. 344.
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punktem wyjcia w stosunku do ma³oletnich przestêpców powinien byæ nie tyle
czyn przestêpczy, ile obraz osobowociowy ma³oletniego i przejawy demoralizacji, których czyn przestêpczy jest symptomem, a wymierzana kara powinna mieæ
przede wszystkim charakter wychowawczy. Pomimo ¿e w myl prawa prywatnego i cywilnego dzieci od najdawniejszych czasów korzysta³y z pewnych uprawnieñ, dopiero wtedy zaczêto uznawaæ, ¿e dzieci równie¿ w wietle prawa karnego
powinny byæ traktowane inaczej ni¿ doroli. W niektórych ustawodawstwach europejskich pojawi³y siê nowe elementy w ujêciu odpowiedzialnoci karnej cz³owieka, w zale¿noci od jego wieku i stopnia dojrza³oci spo³eczno-moralnej10.
Prze³om XIX i XX wieku to okres rodzenia siê wyranych idei praw dziecka.
Na ten w³anie okres przypada pojawienie siê regulacji prawnych, tworzenie pañstwowych instytucji opieki spo³ecznej, wspomaganych przez stowarzyszenia dobroczynne, które by³y wtedy doæ dobrze rozwiniête, a tak¿e ustanowienie s¹du
opiekuñczego, uprawnionego do ingerencji w wa¿ne sprawy dotycz¹ce rodziny11.
Na zwiêkszone zainteresowanie spraw¹ dziecka niew¹tpliwie mia³y wp³yw wojny
i ich skutki  osierocone, zaniedbane i wykorzystane dzieci pozbawione dzieciñstwa i cz³owieczeñstwa.
Badania nad dziejami instytucji praw dziecka wskazuj¹, ¿e rozwój publicznej
opieki spo³ecznej, w tym szczególnie opieki nad dzieckiem, stanowi pierwszy nurt,
z którego rozwinê³a siê sama idea praw dziecka. Przedstawiciele tego nurtu domagali siê regulacji prawnej opieki spo³ecznej, chcieli, by by³a ona nie darem, nie
ja³mu¿n¹, lecz sankcjonowanym przez prawo obowi¹zkiem spo³eczeñstwa, a póniej i pañstwa. Uznali dziecko za istotê s³ab¹ i niedojrza³¹, za przedmiot szczególnej ochrony, sugeruj¹c, aby potrzeby m³odych ludzi usankcjonowaæ prawnie przez
katalog niezbêdnych praw ka¿dego dziecka. Tendencje te znalaz³y wsparcie w nauce. Dziêki rozwojowi takich nauk jak biologia, medycyna czy psychologia, prawa rozwojowe m³odego organizmu sta³y siê znane i znacz¹co wp³ynê³y na podejcie do problemów takich jak potrzeby dzieci i spo³eczne skutki ich niezaspokojenia w procesie wychowania.
Drugim nurtem, z którego wywodzi siê instytucja praw dziecka, jest opieka
prawna nad rodzin¹. Jak wiadomo, dziecko przez bardzo d³ugi czas by³o traktowane jak w³asnoæ prywatna rodziców, a przede wszystkim ojca. Koncepcja tradycyjna zak³ada³a, ¿e opieka nale¿y do rodziny, która decyduje o dziecku, jego
losie, kszta³ceniu, wychowaniu i przygotowaniu go do ¿ycia spo³ecznego. Jednak
w drugiej po³owie XIX wieku, na tle coraz wyraniej rysuj¹cych siê przemian
w strukturze rodziny, wywo³anych przyspieszonym procesem urbanizacji i zmianami warunków ¿ycia, ten d³ugowieczny, tradycyjny system opieki nad dziecPor. ten¿e [red.], Dziecko , s. 10.
Por. B. Ehrlich-Kowalska, Ochrona dziecka w wietle Konwencji Praw Dziecka i w prawie
polskim [w:] A. Rzepliñski, Prawa i wolnoci cz³owieka, Warszawa 1993, s. 115.
10
11

Anna Bia³a-Walêciuk

kiem zachwia³ siê. Ojciec straci³ niektóre atrybuty autokratycznej w³adzy w rodzinie, m.in. prawo karania, w³¹cznie z prawem skierowania dziecka do zak³adu
karnego. Matka natomiast stopniowo zwiêkszy³a swój udzia³ i wagê w wychowaniu dziecka. Co najwa¿niejsze, pojawi³a siê w opiece instytucja opiekuna niezale¿nego od rady familijnej, powo³ywanego przez w³adzê pañstwow¹  S¹d Opiekuñczy.
Trzeci nurt, z którego wyros³a instytucja praw dziecka, zrodzi³ siê na tle walki z przestêpczoci¹ nieletnich. Nowe spojrzenie na nieletnich przestêpców jako
na osoby niedojrza³e, sprowadza³o ca³e zagadnienie walki z przestêpczoci¹ nieletnich, na p³aszczyznê opieki, a nie kary12.
W Polsce uporz¹dkowanie norm prawa zwyczajowego jako jeden z pierwszych podj¹³ Statut wilicki (1347), który, utrzymuj¹c powagê i w³adzê ojca w rodzinie, jednoczenie zapewnia³ ograniczone prawa matce i gwarantowa³ prawn¹
ochronê rodziny. Przewidywa³ równie¿ kary za niew³aciwe traktowanie cz³onków rodziny oraz bardzo surowe kary za zabójstwo dzieci nielubnych. Pe³niê
praw posiada³y jednak tylko dzieci pochodz¹ce z ma³¿eñstwa, pozama³¿eñskie
tylko pocz¹tkowo mog³y zostaæ uprawnione przez ojca.
Innym donios³ym wydarzeniem w kszta³towaniu siê akcji opiekuñczej w kraju
by³o ustanowienie, za panowania króla S. A. Poniatowskiego, odpowiednich przepisów prawnych, na mocy których powo³ano specjalne komisje bono ordnis, maj¹ce nadzorowaæ i kontrolowaæ pracê dobroczynnoci publicznej. W roku 1775
ustanowiono centralny organ do kierowania dobroczynnoci¹ publiczn¹  Komisjê nad Szpitalami13.
Aktualnie podstawowym ród³em kszta³towania polskich przepisów prawa,
dotycz¹cych m.in. dziecka, jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Konkretyzacja ogólnych postanowieñ konstytucji zawarta jest w takich aktach ustawodawczych, jak: Kodeks Rodzinny i Opiekuñczy, Kodeks Cywilny, Ustawa o Postêpowaniu w Sprawach Nieletnich, Kodeks Karny, Kodeks Pracy, Ustawa o Systemie
Owiaty.
Najdoniolejszym wspó³czenie wydarzeniem na drodze ochrony praw dzieci w Polsce jest ustawowe zrównanie praw dzieci ma³¿eñskich i pozama³¿eñskich
w 1950 r. oraz ustanowienie dokumentu odnosz¹cego siê bezporednio do dzieci
i przyznaj¹cego im oddzielne prawa  Konwencji Praw Dziecka. Konwencja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada
1989 roku, w Polsce obowi¹zuje od 7 lipca 1991 roku.
Cenn¹ inicjatyw¹ wydaje siê powo³anie przez rz¹d RP instytucji tzw. rzecznika praw ucznia, dok³adniej mówi¹c wizytatora ds. przestrzegania praw ucznia oraz
dziecka w szko³ach i placówkach wychowawczych. Stanowisko to powsta³o na
12
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Por. M. Balcerek, Prawa , s. 5659.
Por. ten¿e, Miêdzynarodowa , s. 52.
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mocy rozporz¹dzenia MEN z dn. 31.12.1996 r. w sprawie szczegó³owych zasad
sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbêdnych do ich wykonywania (Dz. U. 1997, nr 9, poz. 46). W Lublinie swoj¹ dzia³alnoæ wizytator rozpocz¹³ 01.09.1997 roku. Bezporednio podlega on wicekuratorowi lubelskiemu. Powstanie tego stanowiska jest pierwszym przypadkiem powierzenia sprawy przestrzegania praw dzieci jednemu cz³owiekowi (§6. Ustêp 3).
Dzia³aniem wizytatora objêci s¹ wszyscy uczniowie oraz podopieczni pañstwowych i spo³ecznych szkó³, a tak¿e placówek województwa lubelskiego, podlegaj¹cych Ustawie o Systemie Owiaty w Polsce. Nie istnieje ¿adna cis³a granica
wieku, która okrela³aby moment, w którym wizytator powinien przestaæ zajmowaæ siê sprawami danej osoby. W tym przypadku definicja ucznia jest szersza od
definicji dziecka, która okrela górn¹ granicê bycia dzieckiem, tj. 18 lat.
Sposoby, w jaki wizytator dociera do poszczególnych osób, s¹ ró¿norodne:
od bezporednich kontaktów podczas dy¿uru w Kuratorium Owiaty, poprzez rozmowy telefoniczne, oficjalne zg³oszenia rodziców, nauczycieli czy innych instytucji lub organizacji, do informacji us³yszanych gdzie przypadkiem, czêsto w rozmowach prywatnych. Kontakty u³atwiaj¹ ró¿nego rodzaju artyku³y w prasie lokalnej czy specjalnie organizowane spotkania. Równie¿ poszczególne szko³y zapraszaj¹ wizytatora na spotkania z uczniami w celu zaznajomienia ich z przys³uguj¹cymi im prawami i mo¿liwociami ich egzekwowania. Dzia³ania podjête przez
wizytatora na rzecz zwiêkszenia podmiotowoci ucznia i dziecka w wiadomoci
samych uczniów oraz ich otoczenia na p³aszczynie dzia³alnoci ochronnej s¹ znacz¹cym krokiem w poprawie sytuacji dziecka.
Ogromn¹ rolê w dzia³alnoci na rzecz ochrony praw dzieci odgrywaj¹ ró¿nego typu organizacje pozarz¹dowe (w kraju najbardziej znany jest Komitet Ochrony Praw Dziecka). Istotnym wydarzeniem na gruncie dzia³alnoci tego typu organizacji jest powo³anie 29 padziernika 1995 roku w Lanckoronie, podczas konferencji pt. Problemy agresji wobec dzieci. Promocja praw dziecka, Ogólnopolskiego Forum na Rzecz Praw Dziecka. Zadaniem forum jest stworzenie silnej bazy
oraz dro¿nej struktury wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz
dzieci. Dzia³ania forum wspiera Sieæ Integracji i Wspó³pracy Regionalnej oraz
biura poradniczo-konsultacyjne, dzia³aj¹ce w ró¿nych miastach polskich. Forum
spe³nia funkcjê lobbingow¹ w zakresie ochrony praw dziecka, analizuje inicjatywy legislacyjne formalnoprawne w zakresie przestrzegania Konwencji Praw Dziecka, stara siê przeciwdzia³aæ negatywnym zjawiskom i procesom zagra¿aj¹cym
dzieciom w Polsce.
Procesy spo³eczno-gospodarcze, zachodz¹ce obecnie w naszym kraju, nie
zawsze korzystnie oddzia³uj¹ na sytuacjê dzieci. Trzeba pamiêtaæ, ¿e oprócz pozytywnej atmosfery rodzinnej, wzajemnego zaufania miêdzy rodzicami i dzieæmi,
wp³ywa na ni¹ równie¿ kondycja finansowa rodziny, w której dziecko siê wychowuje. Niestety, mimo wielu nie rozwi¹zanych do tej pory kwestii, prawa dziecka
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przesz³y dalek¹ drogê. Najbardziej donios³e fakty na drodze rozwoju ochrony praw
dzieci to:
 uznanie przez wiat, ¿e dzieciom w ogóle nale¿¹ siê okrelone prawa,
 uznanie dziecka za podmiot prawa,
 zmiana statusu dziecka z w³asnoci ludzi doros³ych na obywatela,
 zmiana sytuacji dziecka w rodzinie,
 przekszta³cenie siê nieograniczonej w³adzy ojca we w³adzê rodzicielsk¹, rozumian¹ jako prawo i obowi¹zek, której zakres okrela zasada dobra dziecka,
 nieustaj¹ce poszerzanie katalogu (zbioru) praw dzieci, od prawa do dziedziczenia i prawa do ¿ycia, po prawa dotycz¹ce wszystkich aspektów egzystencji dziecka,
 ustawowe zrównanie praw wszystkich dzieci, w tym tak¿e dzieci pozama³¿eñskich,
 uznanie, ¿e dzieci niedostosowane spo³ecznie, które wesz³y w kolizjê z prawem,
wymagaj¹ specjalnej ochrony w ramach prawa karnego i penitencjarnego,
 ustanowienie osobnych, ³agodniejszych procedur postêpowania,
 ustanowienie szczególnej ochrony i pomocy dzieciom specjalnej troski, dzieciom uchodców i mniejszoci narodowych,
 przejêcie przez pañstwo ciê¿aru zapewnienia dzieciom ochrony ich praw,
 wzrost roli spo³ecznoci miêdzynarodowej w wysi³kach na rzecz efektywnej
ochrony praw dzieci na ca³ym wiecie14.
Te jak¿e wielkie osi¹gniêcia sprawi³y, ¿e dzi znajdujemy siê jedynie w po³owie drogi, której celem jest to, by dzieci czu³y siê szczêliwe, bezpieczne. Niestety nadal pobo¿nym ¿yczeniem jest to, by w³adza rodzicielska opiera³a siê na zasadzie traktowania dzieci jako partnerów godnych uwagi i na okazywaniu ich problemom zainteresowania, by problemy rodziców, które maj¹ wp³yw na ¿ycie ca³ej
rodziny, np. zmiana miejsca zamieszkania czy rozwód rodziców, by³y rozpatrywane równie¿ pod k¹tem dzieci, a powa¿ne decyzje uzyskiwa³y przynajmniej ich
akceptacjê.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e ochrona praw dziecka nie musi wi¹zaæ siê jedynie z rozwi¹zywaniem konkretnych spraw naruszenia praw dziecka typu wykorzystywanie seksualne czy systematyczne g³odzenie dziecka. Wiele organizacji
czy instytucji, nie maj¹cych w swoich statutowych celach wyranie sprecyzowanego okrelenia ochrona praw i interesów dziecka, w³anie tym siê zajmuje 
dzia³a np. na rzecz odpowiedniego rozwoju dziecka poprzez organizowanie wietlicy, gdzie dzieci mog¹ otrzymaæ pomoc w odrabianiu lekcji i zjeæ prawdziwy
obiad.
Warto te¿ zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e aby byæ rzecznikiem praw dziecka,
nie trzeba zajmowaæ specjalnego stanowiska.
14

Por. ten¿e, Prawa , s. 4647.
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WA¯NIEJSZE DATY I WYDARZENIA NA DRODZE EWOLUCJI
OCHRONY PRAW DZIECKA

Do najwa¿niejszych wydarzeñ na drodze rozwoju ochrony praw dziecka i dzia³alnoci organizacji zajmuj¹cych siê opiek¹ nad dzieckiem mo¿na zaliczyæ m.in.:
365  zniesienie przez cesarza Walentyniana I prawa do ¿ycia i mierci, przys³uguj¹cego
ojcu
1347  Statut wilicki, wydany przez Kazimierza Wielkiego  pierwszy w Polsce spis praw
1736  za³o¿enie na terenie Warszawy szpitala dla przyjmowania i wychowania niemowl¹t porzuconych lub opuszczonych
1773  powo³anie Komisji Edukacji Narodowej (m.in. pierwsza próba wprowadzenia powszechnego prawa dziecka do nauki)
1775  ustanowienie centralnego organu do kierowania dobroczynnoci¹ publiczn¹  Komisja nad Szpitalami
17881792  Sejm Czteroletni, na którym ustanowiono m.in. Wojewódzkie Komisje dla
Nadzoru nad Dzia³alnoci¹ Zak³adów Opiekuñczych i Dobroczynnoci¹ Publiczn¹
Kraju
1789  Rewolucja Francuska, podczas której og³oszono Deklaracjê Praw Cz³owieka i Obywatela, która zak³ada³a równoæ wobec prawa wszystkich obywateli, w tym tak¿e
dzieci
1804  Kodeks Cywilny Napoleona. Autorzy tego kodeksu g³osili, ¿e wszyscy ludzie maj¹
te same prawa, nie mo¿e byæ zatem mowy o tym, by dziecko by³o przedmiotem
praw rodziców, a w szczególnoci ojca. Wed³ug nich, rodzice nie s¹ w³acicielami
ani wierzycielami dzieci, ale s¹ po prostu ich d³u¿nikami, zobowi¹zanymi do opieki
i wychowania15
1814  powstanie Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnoci, które przez d³ugie lata
by³o jedyn¹ tego typu organizacj¹ filantropijno-opiekuñcz¹ na ziemiach polskich
1817  powstanie w Warszawie jednego z pierwszych w wiecie Instytutu G³uchoniemych,
który zosta³ za³o¿ony przez pijara Jakuba Falkowskiego
1819  przeforsowanie w Anglii, przez R. Owena, ustawy zabraniaj¹cej zatrudniania ma³ych dzieci w fabrykach, kopalniach i rolnictwie
1830  otwarcie pierwszego w Polsce zak³adu wychowawczo-poprawczego, który od 1834 r.
nosi³ nazwê Mokotowski Instytut Moralnie Zaniedbanych Dzieci. Jego za³o¿ycielem by³ Fryderyk Skarbek
1837  zorganizowanie na terenie Warszawy ochronki dla dzieci pozostawionych przez
rodziców bez opieki na czas pracy16
1865  za³o¿enie we Francji Towarzystwa Opieki nad Nieletnioci¹, które rozwija³o szerok¹ akcjê uwiadamiaj¹c¹ w dziedzinie opieki nad dzieckiem oraz pobudza³o inicjatywy powo³ywania towarzystw przyjació³ dzieci
1869  zjednoczenie w Anglii lokalnych stowarzyszeñ o charakterze filantropijnym w kraPor. ten¿e, Prawa , s. 44.
Pionierem opieki nad ma³ym dzieckiem we Francji by³ pastor Jan Oberlin, w Anglii natomiast
Robert Owen. Ochronki spe³nia³y w tych czasach g³ównie zadania opiekuñcze.
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jowe Stowarzyszenie Dobroczynnoci (Charity Organization Society), które odegra³o rolê nie tylko w promowaniu praw dzieci wymagaj¹cych opieki, ale i w ewolucji metod pracy opiekuñczej
1871  uznanie przez Towarzystwo Lekarskie Stanu Nowy York, w jednej z rezolucji, prawa nowo narodzonego dziecka do ochrony i pomocy
1882  zorganizowanie, po raz pierwszy w Polsce, przez dr. S. Markiewicza kolonii letnich
dla dzieci
1883  odbycie siê w Pary¿u Kongresu Miêdzynarodowej Opieki nad Dzieæmi Opuszczonymi i Bezdomnymi w celu znalezienia rozwi¹zania problemu ochrony dzieci osieroconych
1884  powo³anie Towarzystwa Opieki nad Ubogimi Matkami i Ich Dzieæmi
1890  odbycie siê Kongresu Kryminologów, na którym podjêto rezolucje ustalaj¹ce wiek
14 lat za doln¹ granicê stosowania kar kryminalnych
1892  powstanie Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem17
1894  powstanie Towarzystwa Kolonii Letnich dla Ubogiej i S³abowitej Dziatwy Warszawy
1900  utworzenie w Chicago pierwszego S¹du dla Nieletnich
1905  otwarcie w Lille, we Francji, Miêdzynarodowego Biura Opieki, które zajmowa³o
siê m.in. ochron¹ dzieci opuszczonych i wymian¹ dowiadczeñ z organizacjami tego
typu w innych krajach
1906  powo³anie Towarzystwa Opieki nad Dzieæmi
1908  powstanie organizacji pod nazw¹ Miêdzynarodowe Kongresy Wychowania Moralnego z siedzib¹ w Londynie, a póniej w Genewie, na której czele sta³ wybitny psycholog J. Piaget
1911  odbycie siê w Pary¿u Kongresu S¹dów dla Nieletnich, na którym podjêto zasadnicze uchwa³y do okrelenia praw dzieci niedostosowanych spo³ecznie
1913  odbycie siê w Brukseli I Miêdzynarodowego Kongresu Opieki nad Dzieckiem
1915  ustawowe zrównanie praw dzieci ma³¿eñskich i pozama³¿eñskich w Norwegii
1918  powstanie Towarzystwa Przyjació³ Dzieci
1919  Konwencja Miêdzynarodowej Organizacji Pracy nt. minimalnego dopuszczalnego
wieku zatrudnienia. Ustalono wiek 14 lat jako doln¹ granicê do zatrudnienia w przemyle
1919  powstanie w Anglii pierwszej na wiecie organizacji chroni¹cej dzieci (Save the
Children), której inicjatork¹ by³a Eglentyna Jebb, angielska bojowniczka o prawa
kobiet i organizatorka pomocy dzieciom dotkniêtym kataklizmem wojennym
1920  powstanie Miêdzynarodowego Zwi¹zku Pomocy Dzieciom (Union Internationale
de Secours aux Enfants), który wy³oni³ siê z Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a, Komitetu Pomocy Dzieciom i Funduszu Ratowania Dzieci, za³o¿ycielk¹ by³a
E. Jebb
1922  podpisanie w Brukseli przez uczestników I Miêdzynarodowego Kongresu Opieki
nad Dzieckiem (1913) porozumienia ustanawiaj¹cego Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem
1924  przyjêcie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw
17

Polski rz¹d przyst¹pi³ do niego w 1925 roku, ale w Polsce nie powsta³ ¿aden jego oddzia³.

Dziecko i jego prawa

%

Dziecka zwanej Deklaracj¹ Genewsk¹18
1946  powo³anie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych UNICEF-u
1946  rozpoczêcie dzia³alnoci UNESCO
1948  uchwalenie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej
Deklaracji Praw Cz³owieka, której art. 25. ust. 2. mówi: macierzyñstwo i dzieciñstwo maj¹ prawo do specjalnej troski i pomocy, a dzieci urodzone w ma³¿eñstwie
i poza nim maj¹ takie same prawa do ochrony spo³ecznej
1950  ustawowe zrównanie praw dzieci ma³¿eñskich i pozama³¿eñskich w Polsce;
1959  proklamowanie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Deklaracji
Praw Dziecka rozszerzaj¹cej Deklaracjê Genewsk¹ do 10 zasad
1966  zawarcie Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który
wszed³ w ¿ycie w 1976 r.19
1966  zawarcie Miêdzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych20
1978  polska propozycja projektu Konwencji o Prawach Dziecka
1979  Miêdzynarodowy Rok Dziecka proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
1979  zorganizowanie w Warszawie seminarium pod tytu³em Ochrona praw dziecka
1981  powo³anie w Warszawie Komitetu Ochrony Praw Dziecka
1990  wiatowy Szczyt w sprawie Dzieci w Nowym Yorku21
18
Deklaracja Genewska mówi³a: mê¿czyni i kobiety wszystkich narodowoci uznaj¹, ¿e ludzkoæ
powinna daæ dziecku wszystko, co posiada najlepszego, i stwierdzaj¹, ¿e ci¹¿¹ na nich, bez wzglêdu
na rasê, narodowoæ i wyznanie, nastêpuj¹ce obowi¹zki:
1. Dziecku powinno siê daæ mo¿noæ normalnego rozwoju fizycznego i duchowego.
2. Dziecko g³odne powinno byæ nakarmione, dziecko chore pielêgnowane, dziecko wykolejone wrócone na w³aciw¹ drogê, sierota i dziecko opuszczone  wziête w opiekê i wspomagane.
3. Dziecko powinno przed innymi otrzymaæ pomoc w czasie klêski.
4. Dziecko powinno byæ przygotowane do zarobkowania na ¿ycie i zabezpieczone przed wszelkim
wyzyskiem.
5. Dziecko winno byæ wychowane w wierze, ¿e jego najlepsze cechy powinny byæ oddane na us³ugi
wspó³braci.
Oficjalnie Polska Deklaracja Genewska zosta³a przyjêta w 1925 roku.
19
Polska ratyfikowa³a go w 1977 roku. Art. 24. mówi, i¿ ka¿de dziecko, bez wzglêdu na rasê,
p³eæ, religiê, pochodzenie narodowe lub spo³eczne, w³asnoæ lub urodzenie, ma prawo do ochrony,
jakiej wymaga status ma³oletniego. Ponadto ka¿de dziecko, bezzw³ocznie po urodzeniu, powinno
byæ zarejestrowane i posiadaæ obywatelstwo.
20
Pakt wszed³ w ¿ycie w 1976 roku, Polska ratyfikowa³a go w 1977 roku. Art. 10 mówi: dzieciom
i m³odzie¿y przys³uguje ochrona i pomoc bez ¿adnej dyskryminacji, w szczególnoci dzieci powinny
byæ chronione przed wyzyskiem ekonomicznym i prac¹ szkodliw¹ dla ich zdrowia i moralnoci.
21
Przyjêto na nim plan dzia³añ do 2000 roku, zobowi¹zuj¹c pañstwa do:
 obni¿enia wskanika miertelnoci niemowl¹t i dzieci do 5 roku ¿ycia,
 obni¿enia wskanika miertelnoci matek wskutek powik³añ oko³oporodowych,
 obni¿enia wskanika niedo¿ywienia dzieci,
 powszechnego dostêpu do wody pitnej i rodków sanitarnych,
 obni¿enia analfabetyzmu, w szczególnoci wród kobiet,
 dostêpu do owiaty,
 ochrony dzieci w sytuacji konfliktów zbrojnych.
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1994  Miêdzynarodowy Rok Rodziny
1995  zmiana Kodeksu Rodzinnego i Opiekuñczego
1995  zorganizowanie konferencji pt. Problemy agresji wobec dzieci. Promocja praw
dziecka. Podczas konferencji zosta³o powo³ane Ogólnopolskie Forum na Rzecz
Praw Dziecka
1996  organizacja w Sztokholmie wiatowego Kongresu nt. komercyjnego wykorzystywania dzieci do prostytucji i pornografii
1996  Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci, przygotowana przez Radê
Europy, wy³o¿ona do podpisu 22
1997  podjêcie przez Ogólnopolskie Forum na Rzecz Praw Dziecka realizacji programu
szkolenia ekspertów i mediatorów praw dziecka
1998  zorganizowanie I Europejskiej Konferencji Stowarzyszeñ na rzecz Dzieci w Szpitalu, na której zaaprobowano Europejsk¹ Kartê Dziecka w Szpitalu
1998  zorganizowanie w Krakowie konferencji na temat System Pomocy Dzieciom w Polsce
.
SUMMARY
There has always been the awareness of the need for special care and protection of children. However, this has not been, nor is it still, a general view. Only few people were willing to
grant the child, as a weaker and immature human being, exceptional rights and duties23.
The way children were treated has always been determined by the dominant philosophical views, religions or customs. The shaping of the attitude towards children was also
influenced by the development of such sciences as biology, medicine and psychology, as
well as by socio-economic processes going on in a given country.
At present, the fundamental source of the development of Polish regulations regarding the child is the Polish Constitution. The specific realization of the general provisions of
the Constitution is contained, inter alia, in such legislative acts as the Family and Guardianship Code, the Civil Code, the Law on Proceedings Involving Minors, the Penal Code, the
Labour Code, and the Education System Law. The document that applies directly to children and that grants them separate rights is the Convention of the Rights of Child adopted
by the UN General Assembly on 20 November, 1989, which has been in force in Poland
since 7 July 1991.
Even today, however, when there are legal standards concerning the protection of childrens rights, the fight for making the child a subject of rights cannot be said to be over. It is
difficult to acknowledge that the childs right to dignity, personal inviolability and privacy is
fully respected. Unfortunately, the setting up of laws is never identical with the knowledge of
them (both by children themselves and adults), the more so with observing them.
Por. E. Czy¿, Prawa , s. 344346.
The childs rights: they define the relation between the child and parents and of parents to the
child, and they determine the childs position in the family, society and state. They give the child
special entitlements that are to secure appropriate conditions of living and of the full development of
his/her personality, and the opportunity of positive self-fulfilment and taking part in shaping his lot.
M. Balcerek, Prawa dziecka, Warsaw 1986, p. 2122.
22

23

