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Motto: 
Nikt nie ma prawa was obraŜać, bić, poniŜać i wykorzystywać. 
Macie prawo być wysłuchani w kaŜdej sprawie, która was dotyczy, 
bez względu na wyniki w nauce, wyznawaną religię czy kolor skóry. 
[Rzecznik Praw Dziecka] 



 Drodzy  Moi! 

 Przeszło dwadzieścia lat temu uznano – z inicjatywy Polski i 

przy ogromnym udziale Polaków – Ŝe jest taka kategoria praw 

człowieka, które naleŜy spisać i szczególnie chronić. Uznano wówczas 

– i ta prawda jest aktualna do dnia dzisiejszego – Ŝe tylko człowiek 

znający swoje prawa i ich świadomy, wychowany w duchu 

poszanowania ludzkiej godności, w odpowiedzialny sposób potrafi 

budować swoje relacje z bliźnimi. Tylko ten, dla kogo godność 

człowieka jest oczywista, dostrzega ją u drugiego i pamięta o tym, Ŝe 

nie wolno nikogo poniŜać. Wychowywany w ten sposób młody 

człowiek wzmacnia teŜ poczucie własnej wartości i wie, Ŝe będąc 

szanowanym, ma szanować innych. A przede wszystkim sam 

przekonuje się, Ŝe równie istotne obok posiadania praw, jest 

odpowiedzialne z nich korzystanie.  

 Dlatego więc niezwykle waŜne jest podnoszenie wiedzy na 

temat praw człowieka, w tym – tak istotnej ich kategorii, jaką są prawa 

dziecka – a kaŜda tego typu inicjatywa znajduje poparcie i uznanie 

Rzecznika Praw Dziecka. Cieszę się więc niezmiernie, Ŝe uczniowie 

szkół podstawowych i gimnazjalnych z Rudy Śląskiej zyskują 

wyjątkową szansę, aby swoje prawa poznać i zrozumieć. Korzystajcie z 

poradnika i programu „Jestem dzieckiem – mam swoje prawa” 

przygotowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy 

„Przystanek” i zachęcajcie innych – rówieśników, ale teŜ rodziców, 

opiekunów, nauczycieli czy pedagogów – do poznawania zawartej w 



nim wiedzy. Zobaczycie wówczas, jak szybko otaczający świat moŜe 

się zmienić. Wiecie dlaczego? Bo to Wy go tworzycie! 

Najserdeczniej pozdrawiam. 

 
Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 
Warszawa, 5 października 2010 r.  
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Słowo wstępne 

Dziecko trzeba kochać, szanować, wychowywać i edukować. To 
najlepsza droga do stworzenia nowego, zdrowego, mądrego i 
odpowiedzialnego pokolenia. Pokolenia budującego społeczeństwo 
przyszłości, w którym wszystkim będzie się dobrze i bezpiecznie Ŝyło. 

Koordynator projektu: Joanna Golicz 



O projekcie i o poradniku 

Pięcioletnie doświadczenia  Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i 
MłodzieŜy „Przystanek”, między innymi w zakresie poradnictwa 
obywatelskiego, pozwalają na konstatację smutnego faktu - braku 
elementarnej wiedzy o prawach dziecka wśród obywateli.  Zwłaszcza 
niewiedza młodych ludzi  o przysługujących im prawach i o ciąŜących 
na nich powinnościach jest znaczna,  niejednokrotnie kończąca się 
naruszeniem zarówno przez nich, jak i wobec nich norm prawa, o 
często dramatycznych skutkach.  

Odpowiedzią na ten doniosły społecznie problem jest oferowany 
program edukacyjno-prawny, adresowany do rodziców, opiekunów, 
nauczycieli, pedagogów, a przede wszystkim dla dzieci i młodzieŜy ze 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

 Program przybrał kształt zadania publicznego, wymyślonego i 
urzeczywistnionego w latach 2010-2011 przez stowarzyszenie, 
współfinansowanego przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. 

Celem zadania jest upowszechnianie praw dziecka i działanie na 
rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju z 
poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Działania 
„Przystanku” prowadzą do uzupełnienia i rozszerzenia edukacji 
obywatelskiej. Wzmocnienie wiedzy i świadomości prawnej 
nastoletnich obywateli umoŜliwi ich prawidłowe funkcjonowanie w 
społeczeństwie obywatelskim XXI. wieku.   

Osią programu jest próba dotarcia do młodych ludzi w wieku od 
11. do 16. lat, uczniów 5. i 6. klas szkół podstawowych oraz 1., 2., i 3. 
klas gimnazjum, ludzi którzy dopiero wstępują w wiek związany z 
szeroko pojętą świadomością prawną. Przekroczenie pewnego progu 
wiekowego umoŜliwia podjęcie przez nich działań w swoim imieniu i w 



swoim interesie prawnym. Odpowiednia edukacja poprawi skuteczności 
tych działań. 

W ramach projektu, przy współpracy z rudzkimi szkołami 
podstawowymi i gimnazjami, dla około 400. klas przeprowadzone 
zostaną lekcje w ramach zajęć wychowawczych. Cykl przewidziany dla 
jednej klasy składa się z 2 lekcji. Pierwszą z nich prowadzić będzie 
przeszkolona przez stowarzyszanie „Przystanek” osoba. Natomiast 
lekcja druga, w formie warsztatów plastycznych, przeprowadzona 
będzie przez nauczyciela wychowawcę lub nauczyciela plastyki. 
Ogłoszony  zostanie konkurs plastyczny, którego tematem przewodnim 
będzie promocja ochrony praw dziecka. Prace wykonane dowolną 
techniką, zostaną ocenione, nagrodzone i wystawione na specjalnie 
zorganizowanym wernisaŜu podczas konferencji.  

Pomocą w przeprowadzeniu zajęć słuŜyć będzie niniejszy 
przewodnik oraz scenariusz lekcji – ścieŜka dydaktyczna. 

Przedsięwzięciami uzupełniającymi będą:  

- uruchomienie w partnerskim współdziałaniu z Rudzkim 
Stowarzyszeniem Pomocy Ofiarom Przestępstw – Organizacją PoŜytku 
Publicznego, punktu konsultacyjnego ochrony praw dziecka, który 
prowadzić będzie poradnictwo prawne i obywatelskie dla uczniów, ich 
rodziców, nauczycieli i innych osób, którym leŜy na sercu 
rozwiązywanie problemów młodzieŜy. Poza poradnictwem,  w 
indywidualnych przypadkach, jeśli zajdzie taka konieczność, będą 
podejmowane równieŜ działania interwencyjne;  

- kampania informacyjna  na temat praw dzieci i młodzieŜy w 
mediach regionalnych i lokalnych oraz na stronach internetowych 
Stowarzyszenia i jego strategicznego partnera;  

- uruchomienie linii telefonicznej w celach informacyjnych, 
konsultacyjnych i interwencyjnych. 



Podsumowanie  projektu  nastąpi podczas konferencji z 
udziałem prezydenta miasta Ruda Śląska, Rzecznika Praw dziecka, 
przedstawicieli instytucji państwowych, dyrektorów szkół i partnerów 
projektu. Konferencja oraz  wystawa prac konkursowych odbędzie sie 
w Gimnazjum nr 13 w Rudzie Śląskiej. 

Adam K. Podgórski 



 
 

I. Zagadnienia ogólne 
 

1. Ochrona praw dzieci i młodzieŜy w ujęciu prawa     
                   międzynarodowego 
 

ChociaŜ dzieciństwo i młodość to naturalny etap rozwoju człowieka, 
to przez kilka tysięcy lat nie zwracano nieomal w ogóle uwagi na prawa dzieci 
i młodzieŜy. Praktycznie do XVIII wieku nie zauwaŜano, Ŝe dziecko jest 
równoprawną jednostką społeczną, która - z uwagi na swój wiek i moŜliwości 
fizyczne oraz intelektualne - wymaga jednak nieco odmiennego traktowania, 
takŜe w zakresie ochrony jego praw. Dziecko w powszechnym przekonaniu  
stanowiło swoisty przedmiot własności rodziców. NaleŜało je poddać 
twardemu procesowi wychowawczemu. Nie rozumiano przy tym i nie 
definiowano w ogóle pojęcia dzieciństwa. 

Pierwsza zmiana nastąpiła w roku 1762, kiedy to znany myśliciel 
epoki oświecenia Jean-Jacques Rousseau opublikował traktat "Emil czyli o 
wychowaniu". W swoim dziele po raz pierwszy sformułował i opisał pojęcie 
dzieciństwa. 
Musiało jednak upłynąć kolejne 100 lat, aby wreszcie zauwaŜono społeczne 
połoŜenie dziecka, czyli jego rolę w społeczeństwie, i uznano, Ŝe wymaga ono 
opieki oraz wychowania w sposób odmienny niŜ dotychczas praktykowano. 

W połowie XIX wieku sformułowano pojęcie "ochrona dzieciństwa", 
rozumiane jako działania państwa, samorządów i organizacji społecznych, 
których celem jest zapewnienie dziecku niezbędnych warunków do 
prawidłowego rozwoju. Wtedy właśnie dziecko zostało uznane za 
pełnowartościowego, aczkolwiek niedojrzałego człowieka, za istotę ludzką, 
której przynaleŜą prawa. 

W ślad za wskazanymi wyŜej zmianami ruszyły prace organizacji 
dbających o dzieci – w tamtym okresie istotą ich misji była ochrona dzieci 
przed wyzyskiem, okrucieństwem, poniŜającym traktowaniem, opuszczeniem 
i demoralizacją. W 1874 roku w USA powstało Towarzystwo Zapobiegania 
Cierpieniu Dzieci, w 1892 roku: Międzynarodowe Stowarzyszenie Opieki nad 
Dzieckiem. W 1919  roku utworzono w Anglii i w Szwecji, działające do dziś 
organizacje chroniące dzieci: Save the Children1 oraz Radda Barnen.. 

Funkcjonowanie wymienionych oraz wielu innych organizacji, a takŜe 
zachodzące w świecie zmiany polegające  na wzroście świadomości 
społeczeństwa, rozszerzaniu się idei wolności i demokracji, 

                                                           
1
 International Save the Children Alliance. 



równouprawnieniu róŜnych grup społecznych, doprowadziły do 
sformalizowania sytuacji dzieci w postaci aktów prawnych. W ten sposób 
określono katalog obowiązków państw wobec swoich najmłodszych 
obywateli. 

Po raz pierwszy w historii ludzkości prawa dziecka określono w 
Deklaracji Genewskiej, przyjętej przez Ligę Narodów2 w 1924 roku. Tekst  
konwencji opracował Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom, który 
powstał w 1920 roku w Genewie.  

NajwaŜniejszym elementem konwencji była preambuła (wstęp), w 
którym zapisano iŜ „męŜczyźni i kobiety wszystkich narodowości uznają, Ŝe 
ludzkość powinna dać dziecku wszystko, co posiada najlepszego i stwierdzają, 
Ŝe ciąŜą na nich, bez względu na rasę, narodowość i wyznanie następujące 
obowiązki (…)” 

Obowiązków tych było pięć i pomimo opływu ponad 80 lat pozostają 
one do dzisiaj aktualne: 
1. dziecku powinno się dać moŜność normalnego rozwoju fizycznego i 
duchowego; 
2. dziecko głodne powinno być nakarmione, dziecko chore pielęgnowane, 
dziecko wykolejone wrócone na właściwą drogę, sierota i dziecko opuszczone 
- wzięte w opiekę i wspomagane; 
3. dziecko powinno przed innymi otrzymać pomoc w czasie klęski; 
4. dziecko powinno być przygotowane do zarobkowania na Ŝycie i 
zabezpieczone przed wszelkim wyzyskiem; 
5. dziecko winno być wychowane w wierze, Ŝe jego najlepsze cechy powinny 
być oddane na usługi współbraci. 

Na uszczegółowienie zapisów Deklaracji Genewskiej trzeba było 
czekać 35 lat. Dopiero w 1959 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych przyjęło Deklarację Praw Dziecka, dokument, który 
wyznaczał kierunki ochrony prawnej dziecka ze strony państwa. DPD zawiera 
10 zasad, wśród których wskazuje się takŜe na prawa dzieci 
niepełnosprawnych. Wyraźnie akcentowane jest prawo do nauki, która ma być 
bezpłatna i obowiązkowa. Minusem tego dokumentu był brak mechanizmów, 
który pozwoliłby na kontrolę poszczególnych państw w zakresie stosowania 
jego zapisów. 

                                                           
2
 Liga Narodów – powstała styczniu 1920 roku organizacja międzynarodowa, której 

celem było utrzymanie pokoju na świecie i rozwijanie współpracy pomiędzy państwa. 
Formalnie funkcjonowało do roku 1946 r., została zastąpiona przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych. Polska naleŜała do LN od samego początku. 
 



Ochrona praw dziecka przeszła w ciągu kilkudziesięciu lat ogromną 
zmianę. Wcześniej zwracano uwagę bardziej na prawa do opieki i ochrony 
dzieci ze strony rodziców. Aktualnie zwrócono uwagę na prawa dziecka jako 
część praw człowieka. Dotyczą one więc nie tylko kwestii bytowych 
(mieszkanie, jedzenie, opieka), ale mają pozwalać dziecku na swobodny 
rozwój i moŜliwość rozwoju umysłowego. To wszystko ma doprowadzić do 
sytuacji, gdy dzieci i młodzieŜ będą umiały świadomie korzystać ze swoich 
praw, ale teŜ realizować obowiązki na nich spoczywające (będące lustrzanym 
odbiciem praw). 

Obecnie najwaŜniejsze znaczenie ma jednak przyjęta przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20. listopada 1989 r. Konwencja o 
prawach dziecka (Convention on the Rights of the Child). Jest to dokument 
obowiązujący w niemal wszystkich państwach świata (w maju 2010 r. 
ratyfikowały3 ją juŜ 130 państwa, a podpisały 193. Na podstawie Konwencji 
powołano do Ŝycia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które 
konwencję ratyfikowały - Komitet Praw Dziecka. 

Warto przypomnieć znaczący fakt, Ŝe to Polska zaproponowała w 
1978 r. projekt tej Konwencji, jest to więc istotny wkład naszego kraju w 
ochronę praw dziecka. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała Konwencję 7. 
lipca 1991 r. 

Dokument stanowi prawie kompletny zbiór praw dziecka. W 54 
artykułach opisano: prawa i wolności osobiste (np. prawo do Ŝycia i rozwoju, 
prawo do toŜsamości, prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności 
osobistej, prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej), prawa 
socjalne (m.in.: prawo do odpowiedniego standardu Ŝycia, prawo do ochrony 
zdrowia, prawo do zabezpieczenia socjalnego, prawo do wypoczynku i czasu 
wolnego), prawa kulturalne (np.: prawo do nauki, bezpłatnej i obowiązkowej 
w zakresie szkoły podstawowej, prawo do informacji, prawo do znajomości 
swoich praw) oraz prawa polityczne. 

Istotnym jest to, Ŝe dokument ten definiuje pojęcie „dziecka”, pod 
którym rozumiemy kaŜdą istotę ludzką w wieku poniŜej osiemnastu lat, chyba 
Ŝe zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka, uzyska ono wcześniej 
pełnoletniość.  

Konwencja ta, jako ratyfikowana umowa międzynarodowa, stanowi 
zgodnie z Konstytucją RP element polskiego systemu prawa. Powinna być 
stosowana w szczególności przez sądy i organy administracji publicznej 
(urzędy). 

                                                           
3
 Wprowadziły do systemu prawnego swojego kraju, konwencja jest obowiązującą 

normą prawną 
 



2. Ochrona praw dzieci i młodzieŜy w ujęciu prawa polskiego 
 

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku 
wprowadzono bardzo istotne przepisy dotyczące praw dziecka: 

• art. 40 
Nikt nie moŜe być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu 
lub poniŜającemu traktowaniu. Zakazuje się stosowania kar 
cielesnych. 

• art. 48 
Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 
przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień 
dojrzałości dziecka, a takŜe wolność jego sumienia i wyznania oraz 
jego przekonania. 
Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich moŜe nastąpić 
tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie 
prawomocnego orzeczenia sądu. 

• art. 72 
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. KaŜdy ma 
prawo Ŝądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed 
przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. 
Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i 
pomocy władz publicznych. 
W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby 
odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę 
moŜliwości uwzględnienia zdania dziecka. 
Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw 
dziecka. 

 
Konstytucja w szczególny sposób podkreśliła pewne przysługujące 

dzieciom prawa, uprzednio wyraŜone w omawianych wcześniej konwencjach. 
Nadała im dzięki temu większe znaczenie w codziennym Ŝyciu. NaleŜy przy 
tym pamiętać, Ŝe konstytucja jest najwaŜniejszym aktem prawnym w naszym 
kraju i wszystkie inne regulacje (ustawy, rozporządzenia itp.) muszą być z nią 
zgodne. 

Do ochrony praw dziecka konstytucja powołała Rzecznika Praw 
Dziecka. Po raz pierwszy rzecznika wybrano w 2000 roku, jest to więc urząd o 
krótkiej historii. Zadaniem rzecznika jest stanie na straŜy praw dziecka 
określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach 
Dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, 
praw i obowiązków rodziców. Rzecznik kieruje się dobrem dziecka oraz 



bierze pod uwagę, Ŝe naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina. 
Rzecznika wybiera sejm za zgodą senatu. 

PowyŜej zostały wskazane w ogólnym zarysie prawne podstawy 
ochrony praw dziecka. Z konkretnymi uprawnieniami oraz obowiązkami 
zapoznanie się na kolejnych stronach poradnika. Poznacie równieŜ instytucje 
(o zasięgu krajowym i regionalnym), które zajmują się ochroną praw dziecka. 
Do nich będziecie mogli zwrócić się z prośbą o pomoc. 



 
II. Zagadnienia szczegółowe 

 
1. Pochodzenie dziecka  

 
Najbardziej typową i poŜądaną ze względów społecznych i prawnych 

jest sytuacja, w której dziecko posiada oboje rodziców. Obojgu rodzicom 
przysługuje władza rodzicielska w tym samym stopniu. Na nich równieŜ, w 
identycznym zakresie spoczywają obowiązki związane z rozwojem dziecka.. 
Dlatego kodeks rodzinny i opiekuńczy szczegółowo reguluje kwestie 
związane z macierzyństwem i ojcostwem. 

W pierwszej kolejności zajmiemy się macierzyństwem. Zgodnie z 
przepisami matką dziecka jest kobieta, która dziecko urodziła. Jest to prosta i 
logiczna zasada, która do tej pory nie budziła wątpliwości – jednakŜe z uwagi 
na rozwój technologii oraz zmiany obyczajowe konieczne było podkreślenie 
tego faktu w przepisach. 

MoŜe się jednak zdarzyć z róŜnych powodów, Ŝe sytuacja faktyczna w 
zakresie macierzyństwa odbiega od sytuacji urzędowej (co innego wpisano w 
dokumentach, np. na skutek pomyłki). Wówczas moŜliwe jest wytoczenie 
przed sądem sprawy o zaprzeczenie macierzyństwa – sąd zbada  wtedy stan 
faktyczny i po ustaleniu, która kobieta jest faktycznie matką dziecka, ujawnia 
ten fakt w urzędowych dokumentach. 

Nieco inaczej sprawa ma się z ojcostwem. Najprostsza z prawnego 
punktu widzenia jest sytuacja, w której rodzice dziecka pozostają w związku 
małŜeńskim, a dziecko rodzi się w jego trakcie. Wówczas ojcem dziecka, 
zgodnie z przepisami, jest mąŜ matki. 

Często jednak mamy do czynienia z sytuacją, gdy rodzice dziecka nie 
są małŜeństwem. Wówczas stwierdzenie faktu ojcostwa odbywa się przed 
urzędnikiem stanu cywilnego, gdzie ojciec składa oświadczenie o swoim 
ojcostwie. 

Zachodzi takŜe trzecia ewentualność, gdy ojciec jest nieznany – 
wówczas istnieje moŜliwość wystąpienia na drogę sądową, a osobę ojca 
wskazuje sąd po przeprowadzeniu całego postępowania (jeŜeli jest to moŜliwe 
na podstawie zebranego w sprawie materiału). 

Wskazana sytuacja ma istotne znaczenie, gdy rodzice dziecka są 
niepełnoletni. NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe zgodnie z polskim prawem, 
męŜczyzna nie moŜe zawrzeć związku małŜeńskiego, jeŜeli nie ma 
ukończonych 18 lat. Dla kobiet ten próg wynosi takŜe 18 lat, jednak w 
szczególnych przypadkach, za zgodą sądu, wystarczy lat 16. W tej sytuacji nie 
moŜna zastosować tzw. domniemania pochodzenia dziecka z małŜeństwa 
(które prawnie nie mogło być zawarte). 



Wówczas ojciec (który nie ukończył lat 18) musi swoje dziecko uznać 
przed sądem. Nie wystarczy więc działanie urzędnika stanu cywilnego – musi 
być to sąd. Przy czym, aby uznać dziecko męŜczyzna musi mieć ukończone 
16 lat.  
 

2. Prawa rodzicielskie 
 

Rodzicom przysługuje władza rodzicielska. Władza ta obejmuje w 
szczególności obowiązek i prawo do wykonywania pieczy nad osobą i 
majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego 
godności i praw. 

JeŜeli brakuje jednego z rodziców (pozostaje nieznany, nie Ŝyje, został 
pozbawiony władzy rodzicielskiej), wówczas cała władza przysługuje 
drugiemu z rodziców. 

Władza rodzicielska przysługuje jedynie wówczas, gdy rodzic posiada 
pełną zdolność do czynności prawnych (z pewnymi wyjątkami oznacza to, Ŝe 
jest pełnoletni). JeŜeli rodzicami dziecka są osoby niepełnoletnie (nie 
posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych), wówczas dla dziecka 
trzeba wyznaczyć opiekuna. Czynności tej dokonuje sąd rodzinny. 

Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winne jest rodzicom 
posłuszeństwo, a w sprawach w których moŜe samodzielnie podejmować 
decyzje powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców. Dziecko powinno takŜe 
przyczyniać się do utrzymania rodziny – moŜe to czynić w formie finansowej 
(jeŜeli posiada stosowne dochody) albo w postaci starań osobistych (pomoc w 
domu). 

W imieniu dziecka działają rodzice, którzy są jego ustawowymi 
przedstawicielami. Dziecko, ze względu na swój wiek, nie ma bowiem 
moŜliwości pełnego samodzielnego działania w wielu sprawach - na przykład 
urzędowych lub sądowych. Wraz z wiekiem zakres kompetencji dziecka jest 
coraz większy. 

Sposób wykonywania władzy rodzicielskiej moŜe podlegać kontroli 
sądowej, jeŜeli zostaną zauwaŜone jakiekolwiek zaniedbania i 
nieprawidłowości w tym zakresie. Sąd, w zaleŜności od charakteru uchybień, 
moŜe zareagować na kilka sposobów: 

• Wydać zarządzenia opiekuńcze (ograniczyć władzę) 
Dzieje się tak w sytuacji ogólnego zagroŜenia dla dobra dziecka (jego rozwoju 
i funkcjonowania). Zarządzeniem tym moŜe przykładowo poddać rodzinę 
kontroli kuratora, skierować rodziców do placówek zajmujących się 
poradnictwem i terapią rodzinną, a w ostateczności umieścić dziecko w 
rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

• Zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej 



Decyzję taką sąd podejmuje w razie przemijającej przeszkody w 
wykonywaniu władzy przez rodziców. Najczęstsze przypadki to cięŜka 
choroba rodzica, długotrwały pobyt zagraniczny itp., skutkujące brakiem 
opieki nad dzieckiem. 

• Pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej 
Jest to najdalej idący środek ochrony dziecka. Stosuje się go w razie istnienia 
trwałej przeszkody w sprawowaniu władzy rodzicielskiej, ale teŜ gdy rodzice 
w sposób raŜący zaniedbują swoje obowiązki wobec dziecka (np. nie łoŜą na 
jego utrzymanie, nie dbają o codzienne sprawy dziecka, stosują przemoc, 
trwale nie interesują się jego losem). 

We wszystkich wymienionych przypadkach, w razie zmiany 
okoliczności (polepszenia się sytuacji) sąd moŜe zmienić swoją 
dotychczasową decyzję i przywrócić normalne prawne relacje pomiędzy 
rodzicami i dziećmi. 

Co istotne, obowiązek zawiadomienia sądu o nieprawidłowościach w 
wychowaniu dziecka spoczywa na kaŜdej instytucji państwowej (np. szkole 
czy przedszkolu, ale teŜ policji). Sąd w tym zakresie moŜe działać z urzędu, 
mając na celu wyjaśnienie otrzymanych informacji. Ustawodawca stawia 
bowiem na pierwszym miejscu dobro dziecka i jego ochronę, dopiero w 
dalszej kolejności zwracając uwagę na procedury w tym zakresie. 

 
3. Utrzymanie dziecka. Alimenty 

 
Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustanawiają obowiązek 

utrzymania dzieci przez ich rodziców. Taką powinność nazywamy 
obowiązkiem alimentacyjnym. 

Obowiązek ten dotyczy dostarczania środków utrzymania, a w miarę 
potrzeby takŜe środków wychowania dziecku, które nie jest jeszcze w stanie 
samodzielnie się utrzymać. Chodzi więc nie tylko o pieniądze i rzeczy 
materialne, ale teŜ osobiste starania (sprawowanie opieki) rodziców względem 
dzieci. Obowiązek alimentacyjny istnieje z mocy prawa i nie moŜe zostać 
wyłączony.  

 Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci realizowany jest 
poprzez dostarczanie im środków utrzymania i wychowania. MoŜe się jednak 
zdarzyć tak, Ŝe z pewnych przyczyn rodzic (lub rodzice) odmówią 
wypełnienia swojej powinności.  

Uprawniony (dziecko) winien  wówczas wystąpić do sądu, aby ten w 
drodze wyroku przymusowo nakazał realizację obowiązku alimentacyjnego 
przez rodzica. Najczęściej w wyroku sądowym znajduje się obowiązek łoŜenia 
określonej sumy pienięŜnej, przeznaczanej na pokrycie potrzeb dziecka. 



Sprawami alimentacyjnymi zajmują się  wydziały rodzine w sądach 
rejonowych. Pozew sądowy jest wolny od opłat, a jego wniesienie nie jest 
obwarowane dodatkowymi wymaganiami. Dziecko nie moŜe samodzielnie 
występować przed sądem – jeŜeli pozew skierowany jest przeciwko jednemu z 
rodziców, z reguły w imieniu dziecka występuje drugi rodzic. W sytuacji, gdy 
dziecko chce wystąpić przeciwko obojgu rodzicom, wówczas musi być 
reprezentowane przez inną osobę, wyznaczoną przez sąd. 

Jakie kryteria musi spełniać dziecko, aby otrzymać alimenty? OtóŜ 
wystarczy, iŜ dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, czyli 
zaspokoić swoich podstawowych usprawiedliwionych potrzeb. Pod tym 
pojęciem rozumie się w szczególności takie kwestie, jak wyŜywienie, 
utrzymanie (zamieszkanie), wydatki związane z ubraniami, szkołą, kosztami 
dojazdów, rozwijaniem dodatkowych zainteresowań (np. szkoła muzyczna, 
języki obce, aktywność sportowa). W trakcie sprawy sądowej sąd bada czy 
faktycznie Ŝądana kwota ma być przeznaczona na te potrzeby i ustala 
stosowne do tego alimenty. 

Dla określenia wysokości alimentów istotna jest równieŜ sytuacja 
majątkowa i moŜliwości zarobkowe rodzica. Sąd musi wziąć bowiem pod 
uwagę, aby płacenie alimentów nie doprowadziło do zbytniego ograniczenia 
moŜliwości funkcjonowania tego rodzica. JednakŜe przyjmuje się, Ŝe ta 
granica oznacza absolutne minimum, niezbędne do funkcjonowania takiej 
osoby, nawet gdy wiąŜe się z koniecznością daleko idących zmian – w 
szczególności oszczędności - w jej dotychczasowym Ŝyciu. 

Alimenty nie są ograniczone wiekowo, jak często się uwaŜa. RównieŜ 
dzieci pełnoletnie mogą Ŝądać alimentów od swoich rodziców, jednak tutaj 
sąd będzie patrzył łagodniej na sytuację rodzica i dodatkowo analizował, czy 
dziecko robi wszystko, aby mogło się samodzielnie utrzymać. W 
szczególności sąd analizuje zasadność zasądzenia alimentów uwzględniając 
przebieg nauki dziecka i jego zachowanie wobec rodziców. Chodzi bowiem o 
to, aby uniknąć sytuacji, w której dziecko wyłącznie z lenistwa nie chce 
podjąć pracy i korzysta ze wsparcia rodziców. Na przykład zaczyna coraz to 
nowe kierunku studiów, Ŝadnych nie kończąc. Oczywiście kaŜda sytuacja 
rozpatrywana jest indywidualnie. 

Nie jest równieŜ prawdą, Ŝe alimenty naleŜą się wyłącznie do 18 roku 
Ŝycia i po tym dniu moŜna zaprzestać ich płatności. Taki obowiązek istnieje 
dopóty, dopóki nie zostanie uchylony albo zmieniony wyrok zasądzający 
alimenty. A zatem w kaŜdej chwili osoba uprawniona ma pełne prawo do 
egzekucji jego zapisów w drodze postępowania komorniczego. 

Przeciwko komu mogą wystąpić dzieci o alimenty? W pierwszej 
kolejności obowiązek taki spoczywa na ich rodzicach, na obu osobach w 
równym stopniu. Dopiero w razie braku moŜliwości zaspokojenia 



podstawowych potrzeb przez te osoby, obowiązek alimentacyjny przejdzie na 
dziadków. W praktyce zatem jest moŜliwe zasądzenie alimentów od dziadków 
– przy czym co o zasady jest to sytuacja wyjątkowa i poprzedzona 
dochodzeniem alimentów od rodziców. 

Obowiązek alimentacyjny wygasa z momentem, gdy dziecko jest w 
stanie zapewnić sobie samodzielnie utrzymanie (potencjalnie), lub teŜ osoba 
zobowiązana nie ma moŜliwości zarobkowych i majątku, który pozwoliłby jej 
realizować obowiązek alimentacyjny (np. z powodu cięŜkiej choroby). 

Celowe pozbycie się majątku, np. porzucenie pracy, podarowanie 
komuś posiadanego majątku, jest przez sąd traktowane jako działanie na 
szkodę dziecka i nie ma wpływu na określenie wysokości alimentów. Sąd 
bierze bowiem pod uwagę moŜliwości zarobkowe rodzica, a więc sprawdza, 
czy rodzic robi wszystko dla zapewnienia swojemu dziecku środków na jego 
rozwój. 

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego lub zaistnienie zdarzenia 
uzasadniające jego ograniczenie mogą stanowić podstawę do zmiany wyroku 
alimentacyjnego. Powołując się na te okoliczności naleŜy wówczas skierować 
pozew do właściwego sądu, Ŝądając zmiany uprzedniego orzeczenia. 

Analogicznie – jeŜeli potrzeby dziecka się zwiększą, to na tej 
podstawie moŜe ono Ŝądać zwiększenia kwoty alimentów. Rozszerza się 
bowiem w ten sposób obowiązek alimentacyjny i moŜe to znaleźć 
odzwierciedlenie w orzeczeniu sądowym. 

Na koniec kilka uwag dotyczących samego postępowania sądowego. 
postępowanie sądowe w przedmiocie alimentów zwolnione jest z opłat, a więc 
osoba wnosząca o zasądzenie alimentów czy teŜ zmianę ich wysokości nie 
ponosi Ŝadnych kosztów z tego tytułu.  

Pozew składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów (co jest rozwiązaniem 
wysoce wygodnym dla tej osoby).  

W pozwie naleŜy przede wszystkim wskazać i udowodnić kwestie 
związane z istnieniem potrzeb, w szczególności poprzez właściwe ich 
udokumentowanie (np. wyliczenie wydatków) i sytuacją, gdy nie są one w 
prawidłowy sposób zaspokajane.  

Wydany w sprawie wyrok jest natychmiast wykonalny i nie trzeba w 
związku z tym czekać na jego uprawomocnienie. MoŜna więc od razu 
przystąpić do egzekucji zasądzonych świadczeń. 

Opisany powyŜej sposób realizacji obowiązku alimentacyjnego 
opierał się na załoŜeniu jego przymusowej egzekucji w drodze wyroku 
sądowego. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, aby strony (np. rodzice) 
zawarły w tym zakresie stosowną umowę czy teŜ chociaŜby porozumienie 
ustne. JeŜeli tylko istnieje wola samodzielnego rozwiązania istniejącego 



problemu, to w ten sposób moŜna uniknąć długotrwałych i męczących 
procedur. 

 
4. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki  

 
Polskie prawo rozróŜnia dwa pojęcia - obowiązek szkolny i 

obowiązek nauki. Oba te pojęcia, pomimo podobieństw, znaczą jednak co 
innego. 

Obowiązek szkolny to na przymus uczęszczania do szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w 
tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do 
ukończenia gimnazjum, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 18 roku Ŝycia. Od 
2012 roku ta granica wieku zostanie obniŜona do 6 lat. 

Obowiązek nauki obejmuje osoby od 7 do 18 roku Ŝycia. PoniewaŜ 
nauka w prawidłowym toku, bez powtarzania klasy, kończy się w gimnazjum 
w wieku 16 lat, musi być kontynuowana w jednej ze szkół 
ponadgimnazjalnych lub w jednej z innych form kształcenia określonych 
przez ustawę przynajmniej do ukończenia 18 lat. Jak więc widać w okresie 
nauki w szkole podstawowej i gimnazjum oba te obowiązki się pokrywają. 

Dla wypełnienia obowiązku szkolnego nie ma znaczenia, czy szkoła 
jest szkołą publiczną czy niepubliczną. Wraz z ukończeniem przypisanego 
wieku oba obowiązki ustają. 

Niewypełnianie przez rodziców obowiązków, szkolnego i nauki, 
podlega egzekucji administracyjnej, co polegać moŜe między innymi na 
nałoŜeniu na rodziców grzywny. W skrajnych przypadkach sąd moŜe 
pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej. Trzeba bowiem pamiętać, Ŝe o 
realizację obowiązku szkolnego powinni dbać rodzice wychowujący dzieci. 
 

5. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych 
 

MoŜliwość działania jednostki na gruncie prawa cywilnego określana 
jest przez dwie cechy – zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. 

Zdolność prawna to zdolność osoby do bycia podmiotem praw i 
obowiązków. Oznacza to, Ŝe taka osoba moŜe być normalnym uczestnikiem 
obrotu prawnego. Osoby fizyczne4 nabywają zdolność prawną z momentem 
urodzenia. Zdolność prawna przynaleŜna jest równieŜ innym podmiotom - 

                                                           
4
 Prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia aŜ do momentu 
śmierci. 
 



Skarbowi Państwa, osobom prawnym – spółkom, uniwersytetom, jednostkom 
samorządu terytorialnego itp. 

Druga kategoria to zdolność do czynności prawnych, czy zdolność do 
dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli do 
przyjmowania i składania oświadczeń woli mających na celu wywołanie 
powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Innymi słowy, jest to 
zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej (nabywania 
praw i zaciągania zobowiązań). Nabycie tej zdolności – w przypadku osób 
fizycznych – jest stopniowe i zaleŜy w głównej mierze od wieku osoby. 

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie 
ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie5. 
Czynność prawna dokonana przez taką osobę jest niewaŜna.  

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy 
ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.  

Do waŜności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w 
zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza 
swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. 
WaŜność umowy, która została zawarta przez taką osobę bez wymaganej 
zgody przedstawiciela ustawowego, zaleŜy od potwierdzenia umowy przez 
tego przedstawiciela. Całkowicie niewaŜne są zaś czynności jednostronne, 
dokonane przez taką osobę bez zgody opiekuna.  

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych moŜe bez 
zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy naleŜące do umów 
powszechnie zawieranych w drobnych bieŜących sprawach Ŝycia 
codziennego, rozporządzać swoim zarobkiem oraz przedmiotami, oddanymi 
jej przez przedstawiciela ustawowego. 

Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania 
pełnoletniości. Osoba pełnoletnia moŜe jednak być ubezwłasnowolniona 
częściowo lub całkowicie z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju 
umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności 
pijaństwa lub narkomanii. 

Podsumowując powyŜsze rozwaŜania naleŜy wskazać, Ŝe do momentu 
osiągnięcia pełnoletniości, a tym samym uzyskania pełnej zdolności do 
czynności prawnych, młode osoby nie mogą zawierać wielu powaŜnych 
umów – np. sprzedaŜy, najmu czy zamiany, pod rygorem ich uznania za 

                                                           
5 Osoba moŜe być ubezwłasnowolniona całkowicie, gdy ukończyła lat trzynaście i jeŜeli 
wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń 
psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym 
postępowaniem. 
 



niewaŜne. Z tego zakresu wyłączone są czynności dotyczące spraw Ŝycia 
codziennego – np. zakup artykułów spoŜywczych, gazet, ubrań i drobnych 
artykułów. Ocena waŜności musi być dokonana indywidualnie w kaŜdym 
przypadku, gdyŜ definicja „drobnych spraw” moŜe być dla kaŜdego inna i 
wynikać z jego codziennej aktywności oraz zajęć. 
 

6. Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa nieletnich 
 

Jednym z zadań kaŜdego państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 
obywatelom. Funkcję tą realizuje się przez ustanowienie katalogu czynów 
zabronionych, za dokonanie których grozi sprawcy kara. W Polsce zasady 
dotyczące karania i opis czynów zagroŜonych karą zawierają kodeks karny i 
kodeks wykroczeń. Od razu jednak trzeba wskazać, Ŝe inne ustawy równieŜ 
posiadają w swojej treści przepisy karne i wykroczeniowe. Kodeks karny i 
wykroczeniowy zawiera czyny, które występują najczęściej, przy czym te 
określone przez kodeks karny nazywamy przestępstwami, zaś druga regulacja 
zawiera opis wykroczeń. 

RóŜnica pomiędzy tymi dwoma kategoriami pojęciowymi sprowadza 
się do oceny szkodliwości zdarzenia. Ustawodawca przyjął bowiem, Ŝe czyny 
o znacznej szkodliwości powinny być karane z większą surowością, więc  te 
zdarzenia zawarte są w kodeksie karnym. Wykroczenia obejmują zaś czyny o 
mniejszej szkodliwości, co oczywiście nie wyklucza sytuacji, Ŝe w osobistej 
ocenie pokrzywdzonej osoby wykroczenie jest  dla niej bardziej dolegliwe. 

Kodeks karny przewiduje trzy rodzaje kar: grzywnę, ograniczenie 
wolności oraz pozbawienie wolności. Najdalej idącą sankcją jest pozbawienie 
wolności, która występuje w trzech postaciach. Podstawowa to kara 
pozbawienia wolności trwająca najkrócej miesiąc, najdłuŜej 15 lat; 
wymierzana w miesiącach i latach. Ponadto sąd moŜe orzec karę 25 lat 
pozbawienia wolności lub teŜ karę doŜywotniego pozbawienia wolności. 
Polski system prawa nie przewiduje kary śmierci – została oficjalnie zniesiona 
w 1998 roku, ale juŜ od 1988 r. nie wykonywano egzekucji. 

Na zasadach określonych w kodeksie karnym odpowiada ten, kto 
popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Od tej zasady istnieją wyjątki, 
które sam kodeks opisuje w art. 10 § 2 – są tam wymienione szczególnie 
drastyczne przestępstwa, za które odpowiadać moŜe osoba juŜ po ukończeniu 
15 roku Ŝycia. NaleŜą do nich m.in. zabójstwo, zgwałcenie oraz 
spowodowanie cięŜkiego uszkodzenia ciała. 

Autorzy kodeksu, postępując w duchu humanitaryzmu, przewidzieli 
jednak dla młodszych sprawców przestępstw łagodniejsze zasady karania. 
Wśród nich wymienić trzeba zasadę, iŜ w stosunku do sprawcy, który popełnił 
występek po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, sąd zamiast 



kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla 
nieletnich, jeŜeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego 
właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają (art. 10 § 4 kk).  

Nieco inaczej katalog kar prezentuje się w kodeksie wykroczeń. 
Karami są bowiem: areszt, ograniczenie wolności, grzywna oraz nagana. Kara 
aresztu trwa najkrócej 5, najdłuŜej 30 dni; wymierza się ją w dniach. Trzeci 
rodzaj kary, czyli grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych, 
ale przepis szczególny moŜe te granice kształtować inaczej. 

Podobnie jak w przypadku kodeksu karnego, odpowiedzialność za 
wykroczenia ponosi ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17. 

Kara za wykroczenia moŜe być wymierzana w formie uproszczonej – 
w drodze mandatu karnego. Postępowanie mandatowe prowadzi policja, a w 
określonych przypadkach takŜe inne organy (np. straŜ miejska). W 
postępowaniu mandatowym moŜna nałoŜyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a 
w razie zbiegu wykroczeń (popełnienia kilku  wykroczeń jednocześnie) do 
1000 zł. RównieŜ tutaj obowiązuje zasada, iŜ mandat moŜna wymierzyć 
wyłącznie osobie, która ukończyła lat 17. 

Obie ustawy nie posługują się pojęciem dziecka, jednak stosuje się je 
częściowo  takŜe do osób niepełnoletnich, które ukończyły lat 17. Nie oznacza 
to jednak, Ŝe osoby młodsze mogą bezkarnie naruszać prawo. 

W tym zakresie obowiązuje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie 
zapobiegania i zwalczania demoralizacji w stosunku do osób, które nie 
ukończyły lat 18, w zakresie postępowania w sprawach o czyny karalne,  w 
stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale 
nie ukończyły lat 17 oraz w zakresie wykonywania środków wychowawczych 
lub poprawczych – w stosunku do osób, względem których środki te zostały 
orzeczone, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia przez te osoby lat 21. 

Przywołana ustawa ma własny katalog czynów, za które odpowiadają 
nieletni  - osoby, które nie ukończyły 18 roku Ŝycia. Są to wszystkie 
przestępstwa, a więc takŜe wymienione w kodeksie karnym oraz  określone 
wykroczenia z kodeksu wykroczeń. 

O ile za czyny karalne moŜe odpowiadać osoba, która ukończyła lat 
13, o tyle młodsze osoby mogą zostać objęte opieką sądu z uwagi na przejawy 
demoralizacji. Demoralizacja to w znaczeniu tej ustawy wszelkie działania 
godzące w porządek prawny (np. niszczenie mienia, pobicie innych osób, 
nagminne ucieczki ze szkoły, naduŜywanie alkoholu). 

Wobec nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze oraz 
środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym. W 
szczególności chodzi tu o nadzór kuratora, nadzór rodziców, skierowanie na 
leczenie lub terapię. Środki te - nie są to kary-  orzeka sąd rodzinny. 



Głównym celem ustawy nie jest ukaranie, jak dzieje się w przypadku 
osób dorosłych, ale próba „naprawienia” zachowania osoby nieletniej. 
Zastosowane środki mają pomóc jej zastanowić się nad swoim postępowaniem 
i zmienić je na prawidłowe. 
 

7. Dziecko w procesie karnym 
 

Dziecko moŜe oczywiście takŜe znaleźć się „po drugiej stronie” 
procedury karnej. Dzieje się tak, gdy padnie ofiarą przestępstwa popełnionego 
przez inną osobę. Przysługują mu wówczas – jak kaŜdemu, kto padnie ofiarą 
przestępstwa – określone przepisami prawa pokrzywdzonego. Na gruncie 
ustawy kodeks postępowania karnego posługujemy się pojęciem „małoletni”, 
które oznacza osobę przed ukończeniem 18 roku Ŝycia. 

W ustawie określono, Ŝe pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub 
prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagroŜone 
przez przestępstwo. Do tej kategorii podmiotów zalicza się równieŜ małoletni, 
jednakŜe z uwagi na wiek jego prawa wykonuje przedstawiciel ustawowy albo 
osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje. A zatem małoletniego 
przed organami ścigania (policją, prokuraturą i sądem) najczęściej 
reprezentują rodzice,  jeśli oczywiście nie są sprawcami przestępstwa. W tej 
ostatniej sytuacji ustawodawca wskazał kuratora do wykonywania praw 
pokrzywdzonego, który kaŜdorazowo wyznaczany jest przez sąd opiekuńczy 
(na podstawie art. 99 k.r.o.). 

Zarówno przedstawiciel ustawowy, jak i opiekun faktyczny korzystają 
ze wszystkich uprawnień procesowych, jakie przysługiwałyby 
pokrzywdzonemu, gdy sam nie moŜe wykonywać swoich praw w procesie. W 
szczególności przedstawiciel pokrzywdzonego jest uprawniony zarówno do 
zawiadomienia o przestępstwie, jak i złoŜenia wniosku o ściganie w imieniu 
pokrzywdzonego, który z powodu braku zdolności do czynności prawnych nie 
moŜe dokonać tej czynności.  

W wypadku, gdy przedstawiciel ustawowy nie składa, z naruszeniem 
dobra małoletniego takiego wniosku, sąd opiekuńczy wydaje odpowiednie 
zarządzenie. Sąd moŜe działać z urzędu, po otrzymaniu jakiejkolwiek 
informacji o działaniu przedstawiciela na szkodę małoletniego. 

JeŜeli małoletni w trakcie procesu karnego uzyska zdolność do 
czynności prawnych, która uprawnia go do skutecznego dokonywania 
czynności procesowych. Od tego czasu pokrzywdzony sam będzie kształtował 
swoją dalszą pozycję w procesie, ale równieŜ będzie w stanie, jeśli istnieje 
prawna moŜliwość cofnięcia czynności, odwołać czynność dokonaną przez 
swojego przedstawiciela. 



MoŜe się jednak zdarzyć tak, iŜ małoletni będzie musiał uczestniczyć 
w postępowaniu karnym jako świadek i złoŜyć zeznania dotyczące 
konkretnych okoliczności. W tej sytuacji musi działać samodzielnie – zeznań 
w jego imieniu nie moŜe złoŜyć Ŝadna osoba (np. przedstawiciel ustawowy).  

Aby chronić małoletniego w sytuacji przesłuchania, ustawa stawia 
organom śledczym pewne wytyczne, które muszą być spełnione w sytuacji 
przesłuchania małoletniego. 

WaŜnym aspektem przy dopuszczeniu rodzaju dowodu z 
przesłuchania małoletniego, którego nie wolno lekcewaŜyć, jest potrzeba 
zaoszczędzenia dziecku głębokich przeŜyć psychicznych łączących się z 
przesłuchaniem, które mogą przybrać charakter wstrząsu. Aby uniknąć tego 
rodzaju niepoŜądanych doznań u dziecka, naleŜy unikać wielokrotnego 
przesłuchania pokrzywdzonego oraz ograniczyć do niezbędnego minimum 
oględziny lekarskie dla celów dowodowych, a takŜe inne czynności z 
udziałem małoletniego. 

Zgodnie z art. 171 § 3 k.p.k., jeŜeli osoba przesłuchiwana nie 
ukończyła 15 lat, czynności z jej udziałem powinny być, w miarę moŜliwości, 
przeprowadzone w obecności przedstawiciela ustawowego lub faktycznego 
opiekuna, chyba Ŝe dobro postępowania stoi temu na przeszkodzie. Zasadą 
powinno być przesłuchanie takiej osoby w obecności tych osób, a jedynie 
wyjątkiem przesłuchiwanie samodzielne. Małoletni nie mający 15 lat moŜe 
domagać się więc udziału swoich opiekunów w przesłuchaniu. 

Kolejna zasada zawarta została w art. 185a k.p.k. Zgodnie z 
brzmieniem tego przepisu w sprawach o przestępstwa określone w rozdziałach 
XXV i XXVI kodeksu karnego (Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i 
obyczajności, Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece), pokrzywdzonego, 
który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w 
charakterze świadka tylko raz, chyba Ŝe wyjdą na jaw istotne okoliczności, 
których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania lub Ŝąda tego 
oskarŜony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania 
pokrzywdzonego. Przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem 
biegłego psychologa. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego 
mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Przedstawiciel pokrzywdzonego 
ma prawo równieŜ być obecny przy przesłuchaniu, jeŜeli nie ogranicza to 
swobody wypowiedzi przesłuchiwanego.  

Co waŜne: jednorazowe przesłuchanie dotyczy zarówno postępowania 
przygotowawczego, jak i postępowania sądowego. Oznacza to, Ŝe małoletni w 
wieku poniŜej 15 lat powinien w toku całej procedury zeznawać tylko jeden 
raz. Protokół z takiego przesłuchania odczytuje się na rozprawie głównej. 

Ustawodawca dopuszcza teŜ moŜliwość przesłuchania świadka, który 
w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat w warunkach opisanych wyŜej 



takŜe w sprawach o przestępstwa popełnione z uŜyciem przemocy lub groźby 
bezprawnej bądź o przestępstwa określone w rozdziale XXV k.k., jeŜeli 
zeznania tego świadka mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia. 

Tak więc, widać Ŝe ustawodawca stara się chronić małoletnich 
niewątpliwie stresującą sytuacją, jaką jest zeznanie w procesie karnym. W ten 
sposób minimalizuje się negatywne przeŜycia i emocje, na które naraŜony jest 
młody człowiek. 
 

8. Praca młodzieŜy 
 

Istotnym dla młodych osób zagadnieniem jest podjęcie pracy 
zarobkowej. Przybiera ona róŜne formy – najczęściej jest to zajęcie dorywcze, 
polegające np. na roznoszeniu ulotek, pracy w lokalach gastronomicznych itp.  

Podstawowe znaczenie ma tutaj ustawa Kodeks pracy. Reguluje ona 
zatrudnianie pracowników w oparciu o umowę o pracę. Jest to stosunek 
prawny zapewniający najszerszą ochronę prawną osobę zatrudnionej. 
Jednocześnie taka forma korzystania z usług ma najdalej idące obostrzenia.  

Regulacje te widać szczególnie na gruncie osób młodych. Porównanie 
wszystkich sposobów wymaga teŜ rozróŜnienia w zakresie uŜywanych pojęć. 

Pracownikiem w rozumieniu przepisów jest bowiem wyłącznie osoba 
fizyczna, która świadczy pracę na podstawie umowy o pracę lub innej 
podstawie wymienionej w ustawie Kodeks pracy. 

Kodeks pracy reguluje sposoby nawiązania stosunku pracy oraz jego 
realizacji (prawa i obowiązki obu stron – pracownika i pracodawcy), a takŜe 
sposoby jego rozwiązania oraz wygaśnięcia. Co najistotniejsze, zawarte w 
kodeksie regulacje stanowią minimalny próg regulacji – w indywidualnych 
stosunkach z pracodawcą sytuacja pracownika moŜe być zawsze lepsza (np. 
pod względem wynagrodzenia), nigdy jednak postanowienia indywidualnej 
umowy nie mogą być gorsze od zapisów ustawowych. 

Przykładem takiej regulacji jest instytucja minimalnego 
wynagrodzenia. Jest to kwota, którą pracodawca jest zobowiązany wypłacać 
pracownikowi za jego pracę. Wysokość tego wskaźnika jest corocznie 
ogłaszana przez ministra właściwego do spraw pracy i ma stanowić minimum, 
które pracodawca moŜe zaoferować pracownikowi. JeŜeli pracodawca 
wypłaca mniejsze wynagrodzenie, to łamie w ten sposób prawo, a pracownik 
moŜe Ŝądać wyrównania na drodze sądowej. 
 

Zatrudnianie młodocianych 

Pracownikiem moŜe być osoba, która ukończyła 18 lat. Istnieje jednak 
odstępstwo od tej zasady, dotyczące pracowników młodocianych. 



Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie 
przekroczyła 18 lat. Drugim warunkiem zatrudnienia takiej osoby jest 
ukończenie przez nią gimnazjum i przedstawienie świadectwa lekarskiego o 
braku przeciwwskazań dla podjęcia danego rodzaju pracy. Zatrudnianie 
osoby, która nie ukończyła 16 lat, jest zabronione. Nie moŜe tego w Ŝaden 
sposób zmienić, np. poprzez zgodę rodziców. 

W większości wypadków młodociany zatrudniany jest dla potrzeb 
przyuczenia zawodowego, chyba Ŝe posiada juŜ kwalifikacje w danym 
zawodzie. Istnieje jednak katalog prac (szeroko pojęta grupa prac lekkich), 
które moŜe podjąć młodociany nie przyuczający się do zawodu. 

KaŜdorazowo zatrudnienie młodocianego nie moŜe stać na 
przeszkodzie jego nauce – pracodawca jest zobowiązany umoŜliwi ć mu 
ukończenie szkoły, w szczególności poprzez takie dostosowanie 
harmonogramu pracy, aby młodociany mógł uczęszczać na zajęcia szkolne. 
Ponadto taki stosunek pracy pozostaje pod szczególnym nadzorem w zakresie 
obowiązywania przepisów BHP. 

Wyjątkowo z osobą nie mającą 16 lat, która ukończyła gimnazjum, 
moŜe być zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w 
formie nauki zawodu, a z osobą, która nie ukończyła gimnazjum - w formie 
przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Na zawarcie takiej umowy 
wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna małoletniego 
oraz wydanie przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia stwierdzającego, 
Ŝe praca danego rodzaju nie zagraŜa zdrowiu małoletniego. Konieczna jest 
równieŜ pozytywna opinia poradni psychologiczno-zawodowej. 

Umowa o pracę 
 
  Najpowszechniejszą podstawą nawiązania stosunku pracy w Polsce 
jest umowa o pracę. Umowa to zgodne oświadczenie woli dwóch stron, które 
w ten sposób wyraŜają chęć powstania trwałej więzi, polegającej z jednej 
strony na obowiązku świadczenia określonej pracy (pracownik), a z drugiej na 
wypłacie wynagrodzenia (pracodawca). 

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej 
zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności rodzaj pracy, miejsce 
wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, 
ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy oraz termin 
jej rozpoczęcia. 

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. JeŜeli umowa o pracę nie 
została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, 



najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić 
pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej 
warunków. Ponadto pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później 
niŜ w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej 
pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat 
wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu 
wypoczynkowego oraz obowiązującej pracownika długości okresu 
wypowiedzenia umowy o pracę. 

Umowa o pracę moŜe zostać zawarta na czas nieokreślony (bez 
określenia końcowej daty jej obowiązywania) bądź na pewien okres czasu 
(umowa terminowa). W tej drugiej kategorii moŜna wyróŜnić jeszcze umowy 
o pracę na okres próbny, której celem jest sprawdzenie przydatności 
pracownika do świadczenia określonego rodzaju pracy. Ta umowa nie moŜe 
zostać zawarta na okres dłuŜszy niŜ 3 miesiące – po tym okresie musi zostać 
zmieniona na umowę o normalnym charakterze. 

Kolejną kwestią jest wypowiadanie umów. Zgodnie z ogólną zasadą 
moŜna jednostronnie (poprzez złoŜenie na piśmie takiego oświadczenia) 
wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony oraz umowę na okres 
próbny. Generalnie nie moŜna wypowiedzieć umowy o pracę na czas 
określony, chyba Ŝe w jej treści strony przewidziały taką moŜliwość. 
Wypowiedzenie umowy o pracę niezgodnie z postanowieniami prawa daje 
drugiej stronie moŜliwość do dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej. 

Co daje pracownikowi umowa o pracę? Przede wszystkim 
bezpieczeństwo w zakresie określenia minimalnego wynagrodzenia oraz 
obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Środki te w 
przyszłości mają być przeznaczone na emeryturę. Ponadto pracownikowi 
przysługuje szereg praw, związanych z czasem pracy i ewentualnym prawem 
do wynagrodzenia za nadgodziny, wypoczynku i urlopem.  

Wszystkie spory związane ze stosunkiem pracy rozstrzygane są przez 
specjalne rodzaje sądów – sądy pracy. Są to wydziały wyspecjalizowane 
wyłącznie w tej gałęzi prawa, powołane do rozpoznawania sporów pomiędzy 
pracownikiem a pracodawcą. Do takich sądów kierowane są m.in. sprawy o 
zaległe wynagrodzenie, odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie czy teŜ 
odwołania od wypowiedzeń umowy o pracę. Procedura sądowa w sądzie 
pracy zawiera szereg ułatwień, sprzyjających stronie słabszej – pracownikowi. 
 

Umowa o dzieło i umowa zlecenie 
 

Zakazy i nakazy związane z zatrudnianiem na podstawie umowy o 
pracę najczęściej omijane są poprzez zatrudnianie na podstawie umów o 
dzieło i umów zleceń. Są to formy mniej sformalizowane, gdzie duŜo większe 



znaczenie ma wola obu stron, szczególnie w zakresie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia i godzin pracy.  Ponadto jest to forma elastyczniejsza. 

Umowy te regulowane są w kodeksie cywilnym, a nie w kodeksie 
pracy. Ma to takŜe wpływ na sąd, który rozpoznaje spory wynikające z tych 
umów – jest to zwykły wydział cywilny w sądzie powszechnym. 

Wymienione umowy nie gwarantują jednak Ŝadnych uprawnień 
wykonawcy tej umowy. Osoba taka jest więc o wiele słabiej chroniona przez 
przepisy prawa. Dlatego więc szczególnie waŜny jest świadomy wybór 
podstawy zatrudnienia. 

NaleŜy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz – kodeks cywilny nie 
formułuje ograniczeń wiekowych dla zawierania takich umów. Umowy te 
mogą więc zawrzeć takŜe osoby, które nie ukończyły lat 16 (jak w przypadku 
umów o pracę z pracownikami młodocianymi), muszą mieć jednak ukończone 
13 lat. 

Osoby w wieku między 13 a 17 rokiem Ŝycia są niepełnoletnie i 
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego posiadają tzw. ograniczoną zdolność 
do czynności prawnych. Konsekwencją takiego stanu jest to, Ŝe osoba, która 
ukończyła lat 17 musi na dokonanie czynności o charakterze zobowiązującym 
(np. zawarcie umowy zlecenia) uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego, 
czyli najczęściej rodzica, ewentualnie opiekuna. Wyjątkiem jest zawieranie 
umów powszechnie nawiązywanych w drobnych, bieŜących sprawach Ŝycia 
codziennego.  

NaleŜy jeszcze rozwaŜyć sytuację, w której osoba mająca ograniczoną 
zdolność do czynności pranych podpisała umowę, a zleceniodawca nie 
zwrócił się do ustawowych przedstawicieli o wyraŜenie zgody. W takim 
przypadku w prawie cywilnym mówi się o tzw. czynności kulejącej 
(niezupełnej) i przyjmuje się, Ŝe waŜność takiej czynności prawnej zaleŜeć 
będzie od tego, czy potwierdzi ją przedstawiciel ustawowy nieletniego. O 
potwierdzenie takie winien zwrócić się zatrudniający młodą osobę. 

Zarówno umowa o dzieło jak i umowa zlecenie uregulowane zostały 
w kodeksie cywilnym. Podstawowa róŜnica pomiędzy tymi umowa to ich 
charakter. Umowa-zlecenie jest umową starannego działania, a zatem 
odpłatnością objęte są działania mające na celu osiągnięcie rezultatu, a nie zaś 
sam rezultat. Umowa o dzieło zaś jest umową rezultatu – zlecający nie płaci 
więc za starania, a wyłącznie za końcowy efekt prac wykonawcy. 

Przykładowo moŜna wskazać, Ŝe umowę-zlecenie moŜna zawrzeć np. 
z kelnerką – wtedy przedmiotem pracy jest obsługa gastronomiczna gości 
lokalu. Przykładem umowy o dzieło jest zaś namalowanie portretu lub 
wykonanie kompletu mebli – gdzie zakres obowiązków wykonawcy związany 
jest z przedmiotem umowy. 



Co do zasady: obie umowy mają charakter odpłatny i zawiera się je za 
wynagrodzeniem. Jednak w przypadku umowy-zlecenia strony mogą ustalić, 
iŜ takie wynagrodzenie wykonawcy się nie naleŜy. 

Obie te umowy są często stosowane zamiennie dla umowy o pracę, z 
uwagi na swój mniej sformalizowany charakter i brak ograniczeń 
wynikających z prawa pracy. 

Przy obu konstrukcjach nie ma wymogu zawierania umowy w formie 
pisemnej. Umowa moŜe pozostać zatem jako ustna, co jednak naraŜa nas na 
trudności przy ustaleniu treści stosunku prawnego (np. w razie dochodzenia 
uprawnień związanych z rękojmią lub gwarancją, czy teŜ wysokością 
umówionego wynagrodzenia). 

Drugi istotny element, to brak określenia jakiegokolwiek 
wynagrodzenia minimalnego za świadczone na tej podstawie usługi. Nie ma  
więc wskazanej płacy minimalnej, jak przy umowie o pracę. 

śadna z omawianych umów cywilnoprawnych nie zawiera limitu 
godzin świadczonej na ich podstawie pracy. Jest to rzecz oczywista przy 
umowie o dzieło, gdzie interesuje nas wyłącznie rezultat prac. Odmienna 
sytuacja zachodzi przy umowie-zleceniu, co często prowadzi do sytuacji, w 
której osoby pracujące np. w lokalach gastronomicznych znacznie 
przekraczają normy czasu pracy, które obowiązywałyby w razie umów o 
pracę. 

WaŜnym elementem, na który naleŜy zwrócić uwagę przy 
podpisywaniu takich umów, są kary umowne. Jest to zryczałtowana forma 
odszkodowania za nie spełnienie wymagań wynikających z umowy (np. jej 
rozwiązanie przed czasem, czy teŜ opóźnienie w wykonaniu dzieła). Kary są 
traktowane przez zleceniodawców jako element mający dyscyplinować drugą 
stronę umowy i mogą być bardzo dotkliwe. 

Równie waŜny jest sposób rozwiązywania tych umów w taki sposób, 
aby nie ponieść ujemnych konsekwencji (np. obowiązku zapłaty kary 
umownej). Dlatego naleŜy w głównej mierze zwrócić uwagę na zapisy 
umowy, z której powinno wyraźnie wynikać, jakie przesłanki upowaŜniają 
strony do jej rozwiązania. Ponadto strony mogą zawsze polubownie uzgodnić 
rozwiązanie umowy. 

Roszczenia prawne z obu umów przedawniają się z upływem 2 lat. 



III. Instytucje chroni ące prawa dziecka  
1.Instytucje o zasięgu krajowym 

 
Biuro Rzecznika Praw Dziecka zapewnia wykonywanie ustawowo 

określonych zadań Rzecznika Praw Dziecka. Do biura moŜna zgłaszać się ze 
wszystkimi sprawami, które dotyczą dzieci, począwszy od sytuacji, w których 
dziecko zostaje ofiarą przestępstwa, poprzez sprawy rodzinne i związane z 
wychowaniem dzieci, nauką itp. Biuro Rzecznika uruchomiło takŜe specjalną 
infolinię, której numer podajemy poniŜej. 
 
Biuro Rzecznika Praw Dziecka:  
00-450 Warszawa  
telefon: 22 583 66 00  
fax: 22 853 66 96  
rpd@brpd.gov.pl 
www.brpd.gov.pl 

 
Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 
800 12 12 12  
Czynny w godzinach 8:15 – 20:00 
Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie, z kaŜdego telefonu stacjonarnego  
 
Telefon informacyjno-interwencyjny: 
22 696 55 50 
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:15-16:15 
 

2. Instytucje o zasięgu miejskim 
 

Aby chronić dzieci moŜna równieŜ skorzystać z pomocy instytucji 
funkcjonujących na obszarze Rudy Śląskiej. Pomoc taką powinniśmy 
otrzymać między innymi od: 
 
Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej 
Wydział Rodzinny 
ul. 1 Maja 223 
41-710 Ruda Śląska 
www.ruda-slaska.sr.gov.pl 
 
Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej 



ul. Gen. Hallera 9 
41-709 Ruda Śląska 
tel.: 32 244 9200; 997; 912 
www.ruda.slaska.policja.gov.pl 
 
Komisariatów Policji w Rudzie Śląskiej: 
 
41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 26, tel. (32) 3441510 
41-710 Ruda Śląska, ul. Pocztowa 3 , tel. (32) 2420579 
41-707 Ruda Śląska, ul. Solna 4, tel. (32) 2428755 
41-710 Ruda Śląska, ul. RóŜyckiego 32, tel. (32) 3421810 
41-706 Ruda Śląska, ul. Solidarności 2, tel. (32) 2422745 
 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 
41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 20 
tel.: (32) 344-03-23,  
sekretariat@mops.rsl.pl,  
www.mops.rsl.pl 
 
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy „Przystanek” 
41-710 Ruda Śląska, ul. Osiedlowa 1/3 
przystanek1@op.pl,  
http:// www.przystanek.npx.pl 
tel.: 502 045755 
      32 240 0596 
 
Rudzkiego Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw 
41-710 Ruda Śląska, ul. Osiedlowa 1/3 
rspop@op.pl;  
http://rspop.cba.pl 
tel.: 608 853 821 


