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Miał rację Marek Andrzejewski pisząc w słowie wstępnym do redagowanej przez siebie 

publikacji Prawa dziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne, że rozmów o prawach dziecka 

nigdy dość, a szczególnie, gdy są one prowadzone przez kompetentne osoby, silnie 

zaangażowane naukowo, zawodowo, społecznie i emocjonalnie w problematykę praw 

dziecka. Taki też zbiór wypowiedzi ekspertów zawiera publikacja Prawa dziecka. Konteksty 

prawne i pedagogiczne. Jest tworzona przez znawców tej problematyki, wśród których 

działający na rzecz praw dziecka: naukowcy o znaczącym dorobku naukowym 

w przedmiotowej tematyce – m.in. Tadeusz Smyczyński, Marek Andrzejewski, Bogusław 

Śliwerski, Marek Budajczak, a także uznani w kraju praktycy, m.in. Beata Kolska-Lach – 

współzałożycielka Terenowego Komitetu Praw Dziecka w Poznaniu. Dzięki temu, że autorzy 

tomu reprezentują różne środowiska (prawnicze, pedagogiczne, psychologiczne), publikacja 

osiągnęła wielowymiarowy charakter, spotyka się w niej perspektywa prawna, pedagogiczna, 

psychologiczna, filozoficzna, systemowa, znajdziemy w niej zarówno odniesienia do nauki, 

jak i praktyki. 

Interdyscyplinarność publikacji oraz sposób wypowiadania się poszczególnych autorów 

pozwala doświadczyć fenomenu praw dziecka takim, jakim jest on w swojej istocie, 

a mianowicie jako „byt” wielowymiarowy, niezwykle złożony, dynamiczny oraz obecny (a 

może domagający się obecności) we wszystkich aspektach indywidualnego i społecznego 

życia. Z jednej strony każdy z artykułów może być traktowany jako osobny obrazek, gdyż 

wyczerpuje na tyle, na ile to możliwe poruszane zagadnienie, a z drugiej strony, 

w perspektywie całej publikacji, stanowi kolejny ważny element złożonego obrazu praw 

dziecka na poziomie idei oraz polskiej praktyki wychowawczej, prawnej i pomocy rodzinie. 

Oprócz interdyscyplinarności, wieloaspektowości i wcześniej wspomnianego zaangażowania 

naukowego, społecznego i emocjonalnego autorów, publikacja wyróżnia się także krytyczną 

analizą polskiej rzeczywistości prawnej, pedagogicznej i instytucjonalnej. Zamiast 

infantylnego „koncertu życzeń”, który nierzadko ma miejsce przy okazji rozważań o prawach 

dziecka, autorzy krytycznie formułują oceny dalekiej od doskonałości polskiej rzeczywistości, 

przy czym nie pozostawiają czytelnika z „niczym” i podsuwają propozycje rozwiązań, które 

pozwolą zbliżyć się do tego, co tak łatwo przychodzi nam deklarować – troski o najlepiej 

pojmowane dobro dziecka. 

Prawo i pedagogika bardzo siebie nawzajem potrzebują, aby realnie zajmować się 

prawami dziecka (można to czynić na wiele sposobów) oraz by z sensem o nich mówić. 

Pedagodzy nie mogą ignorować perspektywy prawnej, podobnie prawnicy muszą posiadać 

określoną świadomość pedagogiczną (M. Andrzejewski w artykule Prawa dziecka – 



rozważania o sensie idei i jej dewaluacji wymienia niebezpieczeństwa czy też swego rodzaju 

patologie będące następstwem powierzchownego i wybiórczego traktowania praw dziecka). 

Ta obustronna zależność i sprzężenia zwrotne są konieczne, gdyż wynikają z istoty praw 

dziecka. W perspektywie pedagogicznej i psychologicznej prawa dziecka można traktować 

m.in. jako rozwojowe potrzeby dziecka i podstawowe warunki sprzyjające właściwemu 

rozwojowi. Dziecko nie jest w stanie samodzielnie odpowiedzieć na swoje potrzeby (np. 

akceptacji, bliskości, godności), ponieważ zaspokojone mogą być one wyłącznie w relacji: 

z rodzicami (opiekunami), nauczycielami, rówieśnikami, bliższym i dalszym środowiskiem 

społecznym. Zaspokojone podstawowe potrzeby rozwojowe w okresie dzieciństwa są 

gwarantem zdrowia jednostki i społeczeństwa oraz warunkiem ładu społecznego, są więc 

wartością, którą należy chronić – a temu przecież służy prawo – ochronie ważnych społecznie 

wartości. Prawa dziecka spisane w postaci nakazów i zakazów są dla dorosłych swoistą 

„instrukcją” dbania o dziecko, „dekalogiem wychowawcy”, są także przewodnikiem dla 

decydentów i przedstawicieli innych środowisk: „Los i dobro dziecka zależy jednak nie tylko 

od tego, jak sformułowano normy prawne, a więc od samych ustaw, lecz decydujące 

znaczenie ma ich wykonanie, które zależy od wszystkich działających na rzecz dzieci i od 

możliwości gospodarczych, aby te szczytne postulaty spełnić” (s. 17). Jednak bez komentarza 

pedagogicznego prawa dziecka mogą stać się w społecznym odbiorze kolejnym narzędziem 

represji i kontroli, dyskusyjną legitymizacją ingerencji państwa i instytucji państwowych 

w życie rodzinne, środkiem antagonizowania dzieci i dorosłych (o czym pisze M. 

Andrzejewski na s. 41–59), czy też przyczynkiem społecznej histerii (mam tu na myśli 

społeczną „gorącą” dyskusję, która związana była z wprowadzeniem w 2010 roku prawnego 

zakazu stosowania kar cielesnych przez rodziców i opiekunów). 

Publikację otwiera artykuł Tadeusza Smyczyńskiego Czy jest potrzebna Konwencja 

o prawach dziecka? Geneza i funkcje Konwencji. Autor w skondensowanej formie prezentuje 

początki i główne założenia Konwencji, przedstawia perspektywę historyczną i polityczną, 

omawia zmieniający się status dziecka, wreszcie odpowiada na postawione w tytule pytanie 

oraz sygnalizuje społeczne i indywidualne konsekwencje odejścia od podstawowych założeń 

Konwencji. Artykuł zaprasza do interdyscyplinarnej dyskusji i stymuluje do dalszej 

eksploracji tematu. 

Inny wycinek rzeczywistości dzieci, a dokładniej prawa dzieci w polskim systemie 

oświaty omawia B. Śliwerski – ekspert m.in. edukacji alternatywnej. Analizie krytycznej 

poddał on obraz (nie)przestrzegania przez szkołę najważniejszych praw ucznia oraz problem 

odmawiania uczniom i rodzicom prawa do współdecydowania: „...nadal o sprawach uczniów 

stanowi się bez ich aktywnego i rzeczywistego udziału (o nich bez nich)” (s. 39). Artykuł 

demaskuje pozorność deklaracji dorosłych: nauczycieli, urzędników, czy polityków. Śliwerski 

wskazuje także pewne rozwiązania, do których należy m.in. demokratyzacja szkół. Artykuł 

podbudza poznawczo i emocjonalnie. Niewątpliwie jest ważnym głosem w dyskusji nad 

stanem współczesnych relacji w triadzie: system oświaty – uczniowie – rodzice. 

Z kolei tekst Marka Andrzejewskiego Prawa dziecka – rozważania o sensie idei i jej 

dewaluacji można odczytywać jako dalej idącą kontynuację rozważań Tadeusza 



Smyczyńskiego i B. Śliwerskiego, którą autor organizuje wokół tezy: idea praw człowieka 

i praw dziecka przechodzi kryzys. Udowadnia ją za pomocą swoistego katalogu przykładów 

publicznej ignorancji i odstępowania od ochrony dzieci dla celów komercyjnych, 

politycznych, a nawet naukowych. M. Andrzejewski nakłania do uważnej i pogłębionej 

refleksji nad założeniami praw dziecka, szczególnie w kontekście rodziny i rodziców, gdyż 

ciągła refleksja nad działaniem może zapobiec mającym miejsce nadużyciom tzw. systemu 

ochrony praw dziecka. Tekst porusza, inspiruje, generuje emocje. Może dzięki temu 

zmobilizuje do prawdziwie refleksyjnego działania? 

Jak rozwijała się i jak rozwija się Konwencja o prawach dziecka? Jak wyglądało 

przygotowanie polskiego ustawodawstwa do realizowania założeń Konwencji? Co się 

zmieniło? Jakie systemowe działania są prowadzone w celu ochrony praw dziecka 

i realizowania postanowień Konwencji? Jakie są obszary napięć? Na m.in. te pytania 

czytelnik znajdzie (p)odpowiedzi w artykule Anny Natalii Schulz: O konwencji o prawach 

dziecka i o jej wpływie na prawo polskie. Tekst Shultz to lektura nie tylko dla prawników, 

ponieważ ważne jest, aby osoby działające na rzecz dzieci i w ochronie praw dzieci nie tylko 

dysponowały wiedzą o najważniejszym dokumencie traktującym o prawach dziecka oraz jego 

bezpośrednim i pośrednim wpływie na prawo krajowe, ale także miały uwspólnione 

znaczenia kluczowych terminów (jak np. „dobro dziecka”) i podobną interpretację przepisów 

prawa. 

O tym jak ważne jest pogłębione, wieloaspektowe diagnozowanie sytuacji dziecka, 

refleksyjne definiowanie tego, co w specyficznych okolicznościach, ale i z uwzględnieniem 

przyszłości oznacza „najlepiej pojęty interes dziecka”, jak bardzo ważna jest wczesna 

interwencja, interdyscyplinarne współdziałanie, angażowanie naturalnego otoczenia rodziny 

w ochronę delikatnej tkanki wewnętrznego świata dziecka pisze Beata Kolska-Lach 

posiłkując się przy tym casusami dwóch rodzin – podopiecznych Terenowego Komitetu 

Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Jeden z casusów dotyka palącego problemu pozbawiania 

dziecka praw do kontaktów z rodzicem w sytuacji rozstania czy rozwodu. 

Rozważania, które wcześniej podejmował M. Andrzejewski, a także A.N. Schulz są 

kontynuowane w tekście „Instytucjonalna ochrona praw dziecka w Polsce”. Autorka – 

Małgorzata Łączkowska prezentuje polskie instytucje działające w obszarze szeroko 

rozumianej ochrony praw dziecka, przy czym obiektem pogłębionych analiz jest instytucja 

Rzecznika Praw Dziecka. Autorka podkreśla, iż podmioty stojące na straży praw dzieci 

powinny wprowadzać przede wszystkim rozwiązania koncentrujące się na udzieleniu takiej 

pomocy rodzinie, aby była ona w stanie samodzielnie realizować prawa dzieci. Neguje przy 

tym działania na skróty, które antagonizują relacje między rodzicami i dziećmi lub pozornie 

realizują prawa dziecka przez oddzielenie go od rodziny. 

Prawa człowieka nie istnieją bez odpowiedzialności i „obowiązku troski o potrzeby 

innego”. Między prawami a odpowiedzialnością istnieje silna zależność, to dwie strony tego 

samego medalu. Dlatego też nie można kształtować dziecięcej świadomości swych praw, 

pomijając ich drugą stronę – odpowiedzialność oraz powinności dzieci wobec dorosłych 

i innych dzieci. Tą ważną kwestię, szczególnie istotną dla edukacji o prawach człowieka 



i prawach dziecka, prezentuje w artykule Prawa dziecka a wolność i odpowiedzialność Marek 

Budajczak. Upomina się przy tym o rzeczywiste „wdrażanie minimalnego programu 

zharmonizowanych praw i obowiązków”, realizowanie „edukacji do wolności 

i odpowiedzialności”, jako przeciwwagę do promowanej w dzisiejszych czasach nadmiernej 

troski o siebie, wedle maksymy „jesteś tego warta!”. 

Kolejny tekst w publikacji – „Pozycja prawna dziecka w postępowaniach, które go 

dotyczą”, tym razem jest autorstwa Macieja Dubowskiego. Autor konkluduje swoje 

rozważania stwierdzeniem, że: „...Podstawowa wiedza o prawie jest niezbędna w życiu 

rodziców, nauczycieli i samych dzieci”. Ponieważ nie sposób polemizować z tym 

stanowiskiem, artykuł z całą pewnością okaże się wielce pomocny rodzicom, nauczycielom 

i dzieciom, ale także wszystkim osobom, które w swojej pracy zawodowej działają na rzecz 

małoletnich. 

Inny ważny problem podejmuje Maria Dąbrowska-Bąk, a jest nim polska specyfika 

realizacji praw dziecka do edukacji i obowiązku szkolnego. Autorka koncentruje się na 

kwestiach niezwykle aktualnych i przez to też palących. Omawia różne dysfunkcje krajowego 

systemu oświaty, dokonuje krytycznej analizy działalności Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

chybionych reform oraz zmian legislacyjnych i organizacyjnych, podejmuje problem 

obniżenia wieku szkolnego oraz oporu systemu oświaty wobec edukacji domowej. 

Poczucie osamotnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych w systemie nieadekwatnym 

do potrzeb dzieci i rodziców to kolejna ważna kwestia przedstawiona w publikacji. Problem 

ten w przejmujący sposób omawia Ewelina Sielecka, która wykorzystując dwie perspektywy 

– badacza i rodzica niepełnosprawnego małego dziecka, opisuje polską specyfikę położenia 

dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców. Autorka przybliża czytelnika z wieloma aspektami 

tej trudnej sytuacji oraz różnymi problemami, z jakimi samotnie borykają się rodzice. 

Z kolei Joanna Rajewska de Mezer w artykule Prawo dziecka do kontaktu z rodzicem 

dotyka innego palącego problemu – odbierania dziecku prawa do kontaktów z rodzicem. 

Takie niezgodne z prawem sytuacje mogą mieć miejsce w przypadku rozstania, czy rozwodu 

rodziców, ale także w przypadku umieszczenia dziecka poza rodziną biologiczną, np. 

w rodzinie zastępczej czy placówce opiekuńczej. Autorka podkreśla, iż rodzina biologiczna 

jest kluczowym środowiskiem rozwoju dziecka oraz przypomina, że najskuteczniejszą formę 

ochrony praw dziecka stanowi dostarczenie wsparcia wychowującym dzieci rodzinom. Z tych 

dwóch założeń wyprowadza wskazówki do działania dla organów pomocy społecznej, które 

w sytuacji zaistnienia opisanych zjawisk powinny pracować nad integracją dziecka 

z rodzicem, z którym ono nie mieszka oraz zacieśnianiem współpracy między rodziną 

zastępczą a rodziną biologiczną w celu powrotu dziecka do środowiska rodziny biologicznej. 

Publikację zamyka tekst Waldemara Segieta W trosce o edukację dziecka. Między 

formalnym uzasadnieniem a faktycznym egzekwowaniem. Tekst ten domyka podejmowaną już 

w publikacji problematykę prawa do edukacji, praw ucznia i wreszcie relacji między prawami 

dziecka i człowieka a edukacją. Artykuł podobnie jak poprzednie, ujawnia pozorność 

w realizacji praw dziecka. Autor, posiłkując się bogatą bibliografią z dziedziny pedagogiki, 



filozofii i socjologii oraz odwołując się do własnych obserwacji rzeczywistości demaskuje 

współczesną szkołę i system edukacji jako narzędzie utrwalania społecznych nierówności. 

Jak wynika z powyższych opisów poszczególnych artykułów tomu Prawa dziecka. 

Konteksty prawne i pedagogiczne pod redakcją Marka Andrzejewskiego cechuje szeroki 

ogląd na prawa dzieci. Zawarte w niej teksty układają się w następujące grupy problemowe: 

Konwencja o Prawach Dziecka, zapisy dotyczące dzieci w prawie krajowym, prawa dziecka 

a system oświaty, prawa dzieci niepełnosprawnych, prawa dzieci w sytuacji rozwodu, 

ochrona praw dzieci w praktyce oraz prawa a odpowiedzialność. 

Prawa dziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne stanowi ważną pozycję wśród 

publikacji traktujących o prawach dziecka i człowieka. Wychodzi ona naprzeciw 

współczesnym wymaganiom działalności poznawczej, naukowej i praktycznej, które dotyczą 

całościowego, interdyscyplinarnego, refleksyjnego i krytycznego ujmowania rozważanych 

zjawisk. Publikacja z całą pewnością powinna stać się podręcznikiem dla studentów 

pedagogiki i prawa, a także lekturą dla praktyków – nauczycieli, pedagogów, psychologów, 

pracowników pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, prawników oraz 

przedstawicieli ministerstw różnych resortów, natomiast dla naukowców może okazać się 

cennym źródłem inspiracji w pracy badawczej. Podsumowując, „Prawa dziecka. Konteksty 

prawne i pedagogiczne” to ważna książka, wydana w ważnym czasie, a mianowicie w Roku 

Janusza Korczaka, jednego z największych rzeczników praw dziecka. 

 


