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Cele konferencji:Cele konferencji:

Przybliżenie problemów istotnych 
z perspektywy ochrony praw dzieci 
w Polsce 
Wymiana spostrzeżeń i wspólna debata 
nad krokami, jakie należałoby podjąć dla 
skuteczniejszego przestrzegania praw 
dzieci
Podjęcie dyskusji w kwestii wyzwań, jakie 
stawia rozwój procesów demograficznych 
przed polityką społeczną w naszym kraju







PrzyszPrzyszłłoośćść PolskiPolski



PrzyszPrzyszłłoośćść PolskiPolski



Urodzenia i zgony 1990-2007 oraz prognoza 
na lata 2008-2035
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Urodzenia

Zgony



ŻŻycie ycie 
i zdrowiei zdrowie



Pogorszenie dostPogorszenie dostęępnopnośści i jakoci i jakośści opieki ci opieki 
okookołłoporodowej, m.in:oporodowej, m.in:

brak miejsc na oddziabrak miejsc na oddziałłach poach połłoożżniczych                           niczych                           
i noworodkowych i noworodkowych 
pogorszenie standardpogorszenie standardóów udzielanych w udzielanych śświadczewiadczeńń
niedobory sprzniedobory sprzęętu i aparatury medycznejtu i aparatury medycznej
niedopuszczalne, pozaprawne opniedopuszczalne, pozaprawne opłłaty za  aty za  śświadczenia wiadczenia 
zdrowotne  zdrowotne  
odstodstęępowanie  od finansowania procedur leczniczych powanie  od finansowania procedur leczniczych 
rekomendowanych przez krajowych konsultantrekomendowanych przez krajowych konsultantóów. w. 
W 2006 roku zmarW 2006 roku zmarłło w Polsce  2200 noworodko w Polsce  2200 noworodkóów w 

i i niniemowlemowląąt. t. ŻŻycie okoycie okołło 900 o 900 zz nich mognich mogłłoby byoby byćć
uratowane!uratowane!



ZakZakłłóócenia w funkcjonowaniu cenia w funkcjonowaniu 
lecznictwa pediatrycznego, m.in.:lecznictwa pediatrycznego, m.in.:

Brak spBrak spóójnej polityki zdrowotnej na rzecz dziecijnej polityki zdrowotnej na rzecz dzieci
Nie w peNie w pełłni kontrolowana likwidacja ni kontrolowana likwidacja łłóóżżek ek 
pediatrycznych pediatrycznych -- pogorszenie standardpogorszenie standardóów hospitalizacji w hospitalizacji 
(zag(zagęęszczanie sal, umieszczanie maszczanie sal, umieszczanie małłych dzieci                ych dzieci                
z pacjentami w wieku dorastania, brak warunkz pacjentami w wieku dorastania, brak warunkóów           w           
do pobytu rodzicdo pobytu rodzicóów , brak oddziaw , brak oddziałłóów mw młłodzieodzieżżowych, owych, 
oddziaoddziałłóów jednego dnia, hospitalizacja dzieci                  w jednego dnia, hospitalizacja dzieci                  
na oddziana oddziałłach dla dorosach dla dorosłłychych
Ograniczenie dostOgraniczenie dostęępu do diagnostyki i leczenia pu do diagnostyki i leczenia 
szpitalnego, naraszpitalnego, narażżenie dziecka na zakaenie dziecka na zakażżenia szpitalneenia szpitalne
Problemy dzieci niepeProblemy dzieci niepełłnosprawnychnosprawnych



BBrak systemu medycyny szkolnejrak systemu medycyny szkolnej

Wiele szkWiele szkóółł nie zapewnia monie zapewnia możżliwoliwośści ci żżywienia oraz ywienia oraz 
bezpiecznego uprawiania aktywnobezpiecznego uprawiania aktywnośści fizycznej, co powinno byci fizycznej, co powinno byćć
wspwspóólnym zadaniem administracji szkolnej, rodziclnym zadaniem administracji szkolnej, rodzicóów                     w                     
i samorzi samorząądu lokalnego oraz podlegadu lokalnego oraz podlegaćć programowemu nadzorowi programowemu nadzorowi 
i wsparciu w ramach zdrowotnej, edukacyjnej i socjalnej politykii wsparciu w ramach zdrowotnej, edukacyjnej i socjalnej polityki
papańństwa. stwa. 
Narasta problem zaburzeNarasta problem zaburzeńń zdrowia psychicznego, corocznie zdrowia psychicznego, corocznie 
ponad 300 dzieci i mponad 300 dzieci i młłodzieodzieżży  w wieku 8 y  w wieku 8 –– 19 lat odbiera sobie 19 lat odbiera sobie 
żżycie! ycie! 
ZagroZagrożżone sone sąą prawa uczniprawa ucznióów przewlekle chorych do rw przewlekle chorych do róównych wnych 
szans edukacyjnych oraz do adekwatnej do potrzeb opieki szans edukacyjnych oraz do adekwatnej do potrzeb opieki 
medycznej. medycznej. 
Brakuje zarBrakuje zaróówno miwno mięędzyresortowej wspdzyresortowej wspóółłpracy i koordynacji pracy i koordynacji 
dziadziałłaańń na rzecz zdrowia dzieci, jak i zrozumienia istoty na rzecz zdrowia dzieci, jak i zrozumienia istoty 
problemproblemóów, z jakimi siw, z jakimi sięę boryka dziecko przewlekle chore              boryka dziecko przewlekle chore               
w szkole.w szkole.



Wybrane obszary problemowe             Wybrane obszary problemowe              
z wystz wystąąpiepieńń RPO:RPO:

Działalność szpitalnych oddziałów 
położniczych, noworodkowych 
i pediatrycznych
Funkcjonowanie opieki podstawowej nad 
matką i dzieckiem
Opieka medyczna nad uczniami
Sytuacja dzieci i młodzieży obarczonych 
niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi 
Działalność hospicjów dziecięcych
Zagrożenia zakażeniami i chorobami 
zakaźnymi



Rodzina Rodzina 
i opieka i opieka 
socjalnasocjalna



Wybrane obszary problemowe z Wybrane obszary problemowe z 
wystwystąąpiepieńń RPO:RPO:

Ubóstwo: juwenilizacja                                
i dziedziczenie biedy
Zmniejszenie dotacji w ramach 
Narodowego Programu Stypendialnego 
Kwestia małżeństw polsko –
niemieckich
Ulgi z tytułu wychowania dzieci



Liczba rozwodLiczba rozwodóóww



BezpieczeBezpieczeńństwo stwo 
dziecidzieci



Dziecko naraDziecko narażżone na urazyone na urazy
Na 1000 osNa 1000 osóób zatrudnionych w gb zatrudnionych w góórnictwie 17 zdarzernictwie 17 zdarzeńń
wypadkowychwypadkowych -- nna 1000 ucznia 1000 ucznióów aw ażż 21 wypadk21 wypadkóóww!!

W roku szkolnym 2003/2004  w szkoW roku szkolnym 2003/2004  w szkołłach i placach i placóówkach wkach 
oośświatowych zarejestrowano 149wiatowych zarejestrowano 149 494 wypadki 494 wypadki -- zginzginęłęło o 
88 uczni88 ucznióów a 1w a 1 248 dozna248 doznałło bardzo cio bardzo ciężężkich urazkich urazóóww!!

W 2001 roku z powodu urazW 2001 roku z powodu urazóów w zmarzmarłło 1640 dziecio 1640 dzieci.    .    
JeJeśśli wspli wspóółłczynnik zgonczynnik zgonóów z powodu urazw z powodu urazóów w Polscew w Polsce,,
dzidzięękiki wdrowdrożżenieniuu znanych prewencyjnych procedurznanych prewencyjnych procedur,,
zostazostałłbyby zredukowany do poziomu  zredukowany do poziomu  jaki jest jaki jest w Szwecji,w Szwecji,
to moto możżna byna byłłoby uratowaoby uratowaćć żżycie 855 naszych dzieci!ycie 855 naszych dzieci!



Wybrane obszary problemowe z Wybrane obszary problemowe z 
wystwystąąpiepieńń RPO:RPO:

Przypadki uprowadzeń dzieci za granicę
Przemoc wobec dzieci i handel dziećmi
Nieprzestrzeganie praw wychowanków 
schronisk dla nieletnich i zakładów 
poprawczych 
Bezpieczeństwo w szkołach i placówkach 
oświatowych – Program „Monitoring wizyjny 
w szkołach i placówkach”
Dystrybucja prasy erotycznej i pornograficznej



Edukacja Edukacja 



Wybrane obszary problemowe z Wybrane obszary problemowe z 
wystwystąąpiepieńń RPO:RPO:

Konieczność dostosowania polskich szkół do 
potrzeb dzieci sześcioletnich w związku z 
wprowadzeniem reformy o obniżeniu wieku 
rozpoczęcia edukacji
Konieczność zapewnienia dzieciom równego 
dostępu do nauki oraz równego poziomu 
nauczania 
Brak powszechnego dostępu dzieci do 
przedszkoli
Brak możliwości weryfikacji wyników 
egzaminów gimnazjalnych i maturalnych



OddziaOddziałływanie ywanie „„czwartej wczwartej włładzyadzy”” na ksztana kształłtowanie towanie 
śświadomowiadomośści jednostki i spoci jednostki i społłeczeeczeńństwa w sferze stwa w sferze 

szeroko pojszeroko pojęętej ochrony dzieci tej ochrony dzieci 

Bezprecedensowa rolaBezprecedensowa rola

Akcje medialne: Akcje medialne: 

-- uuśświadamiajwiadamiająą spospołłeczeeczeńństwu jak wielki jest stwu jak wielki jest 
obszar naszej niewiedzy co do godnego obszar naszej niewiedzy co do godnego 
traktowania dziecka, traktowania dziecka, 

-- uzupeuzupełłniajniająą, a niekiedy zaczynaj, a niekiedy zaczynająą wyrwyręęczaczaćć
instytucje painstytucje pańństwa  stwa  

Wielka Orkiestra Wielka Orkiestra ŚŚwiwiąątecznej  Pomocytecznej  Pomocy



Dbamy o Dbamy o 
bezpieczebezpieczeńństwo Dziecistwo Dzieci

WyposaWyposażżyliyliśśmy ponad my ponad 
650 oddzia650 oddziałłóów w 
szpitalnych w 20szpitalnych w 20 000 000 
urzurząądzedzeńń medycznychmedycznych
Statystycznie, kaStatystycznie, każżdego dego 
dnia do polskich szpitali dnia do polskich szpitali 
trafiajtrafiająą 3 urz3 urząądzenia od dzenia od 
WOWOŚŚPP

StworzyliStworzyliśśmy, my, 
wdrowdrożżyliyliśśmy my 
i finansujemy i finansujemy 
4 og4 ogóólnopolskie lnopolskie 
programy medyczneprogramy medyczne
i jeden edukacyjnyi jeden edukacyjny



Statystyki wystStatystyki wystąąpiepieńń generalnych RPO do generalnych RPO do 
organorganóów paw pańństwa w sprawach zwistwa w sprawach zwiąązanych zanych 

z przestrzeganiem praw dzieci:z przestrzeganiem praw dzieci:

2007 = 111
2008 = 176



DZIECI NIE SDZIECI NIE SĄĄ CZCZĘŚĘŚCICIĄĄ PROBLEMPROBLEMÓÓW W -- DZIECI SDZIECI SĄĄ
NADZIEJNADZIEJĄĄ NA ROZWINA ROZWIĄĄZANIE PROBLEMZANIE PROBLEMÓÓW KRAJU, W KRAJU, 
EUROPY, EUROPY, ŚŚWIATAWIATA



Dziękuję za uwagę


