
UWAGI I WNIOSKI Z BADANIA STANU PRZESTRZEGANIA PRAW DZIECKA  

przeprowadzonego w dniach 16-17 stycznia 2017 roku w Domu Dziecka w Legnicy. 

Wykonane czynności miały na celu zbadanie stanu przestrzegania praw dziecka,  

w tym sytuacji opiekuńczo-wychowawczej i warunków pobytu w Domu Dziecka w Legnicy oraz 

zebranie informacji w prowadzonej w Biurze Rzecznika Praw Dziecka sprawie.  

Asumptem do przeprowadzenia kontroli były informacje uzyskane podczas toczącego się w Biurze 

Rzecznika Praw Dziecka postępowania wyjaśniającego, dotyczącego stosowania przemocy wobec 

wychowanki przez wychowawczynię. 

Uwagi i wnioski: 

1. Analiza materiału zgromadzonego podczas kontroli (dokumentacji i innych pozyskanych 

informacji) wskazuje, że Dom niewłaściwie wykonuje swoją funkcję, wręcz jest miejscem 

nieprzyjaznym dzieciom. Jednocześnie należy zauważyć, że nadzór nad jej funkcjonowaniem, 

zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny, nie sprzyja uzdrowieniu tej sytuacji. 

2. Bezwzględnie należy wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec wychowanków. W pracy 

z dziećmi należy stosować nowoczesne metody, czyli skupiać się przede wszystkim na 

wykorzystaniu mocnych stron dziecka, co ułatwi eliminowanie bądź łagodzenie deficytów. 

Niezbędnym jest należyte zdefiniowanie potrzeb dzieci oraz właściwe i w odpowiednim 

czasie reagowanie na nie w celu niedopuszczenia do eskalowania niewłaściwych postaw i 

zachowań. Niedopuszczalne jest stosowanie gróźb jako metody wychowawczej. Dzieci 

powinny mieć zapewnioną stabilizację, poczucie bezpieczeństwa oraz komfort emocjonalny.   

3. Bezwzględnie należy przestrzegać wszystkich praw dziecka, a w szczególności: prawa dziecka 

do ochrony przed przemocą i okrutnym traktowaniem, do zdrowia i godziwych warunków 

socjalnych, do wysłuchania, do pomocy specjalistycznej, do informacji o swojej sytuacji 

życiowej, do poważnego traktowania jego problemów, do prywatności, do posiadania 

własnych rzeczy, do sprawiedliwego traktowania, do rozwoju talentów i zainteresowań, do 

kontaktów z osobami bliskimi, szczególnie krewnymi biologicznymi. 

4. Należy zmodyfikować system karania wychowanków Domu, tak aby nie naruszał praw 

dziecka określonych w Konwencji o prawach dziecka. Niedopuszczalne jest stosowanie 

jakichkolwiek kar, które godzą w bezpieczeństwo, zdrowie i godność dzieci.  

5. Należy zorganizować w Domu efektywny system pomocy psychologicznej, umożliwiający 

realną pracę z wychowankami. W tym celu należy zwiększyć lub przeorganizować 

zatrudnienie psychologa, tak żeby wychowankowie Domu mieli możliwość codziennego 

kontaktu z tym specjalistą po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Umożliwić pracę specjalistom w 

osobnych, przytulnie urządzonych pokojach zapewniających komfort psychiczny dzieciom 



korzystającym z ich pomocy. Praca specjalistów powinna być należycie dokumentowana, z 

wyraźnym wskazaniem efektów podejmowanych przez nich działań. 

6. Należy zorganizować w Domu efektywny system pomocy pedagogicznej, a także współpracy 

ze szkołami, tak żeby dzieci, zwłaszcza młodsze, przychodziły na zajęcia przygotowane i z 

odrobionymi lekcjami. Ważnym elementem tej współpracy powinno być także konsultowanie 

metod wychowawczych stosowanych wobec dzieci. Praca specjalistyczna w tym zakresie 

powinna być należycie dokumentowana. 

7. Należy rzetelnie realizować w pracy z dziećmi zalecenia specjalistów (pedagogów, 

psychologów, terapeutów oraz lekarzy) i dokumentować podejmowane działania poprzez 

wskazanie: dat, zastosowanych metod oraz wniosków i obserwacji. Realizacja oddziaływań 

wychowawczych, w tym zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej, może przynieść 

oczekiwane rezultaty tylko przy ścisłej współpracy z poszczególnymi instytucjami oraz 

specjalistami i opiekunami dziecka.  

8. Mając na uwadze problemy dzieci należy położyć większy nacisk na pracę indywidualną z 

dzieckiem prowadzoną w Domu przez specjalistów. Prowadzić cykliczne zajęcia 

specjalistyczne polegające na złożonym ciągu oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych 

przy zastosowaniu programów i ćwiczeń dostosowanych do specyficznych trudności i 

indywidualnych potrzeb dziecka. 

9. Należy przestrzegać organizacji pracy wychowawczej z dzieckiem, w tym trybu 

przeprowadzania rzetelnej diagnozy psychofizycznej i planu pomocy dziecku 

uwzględniającego jego rzeczywiste potrzeby i potencjały. Badać efekty podejmowanych 

działań i w razie potrzeby modyfikować plan pomocy dziecku.  

10. Należy zorganizować w Domu efektywny system współpracy ze specjalistami z zewnątrz, 

zakładający długofalową i efektywną pracę z dzieckiem.  

11. Niezwłocznie należy wzmocnić nadzór pedagogiczny dyrektora Domu nad pracą 

wychowawców i specjalistów.  

12. Należy wprowadzić rejestr podawanych dzieciom leków, bądź w inny sposób sumiennie 

dokumentować ich podawanie, ze wskazaniem osoby, która lek przepisała, daty przepisania 

leku, dawkowania oraz okresu przez który lek ma być stosowany, a także adnotacji o 

zrealizowaniu bądź nierealizowaniu zalecania lekarskiego i podpisem osoby podającej lek.  

13. Niezwłocznie należy opracować system wewnętrznych aktów prawnych w Domu 

uwzględniający wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej 

pieczy zastępczej.  



14. Należy prowadzić pracę Domu, w tym dokumentację Domu zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa. Właściwie prowadzona dokumentacja pozwala na bieżąco 

obserwować i oceniać rozwój dziecka oraz efekty zastosowanych metod wychowawczych, 

terapii czy środków leczniczych oraz odpowiednio szybko reagować w przypadku 

nieskuteczności podjętych działań. Ułatwia monitorowanie kontaktów dziecka z rodziną oraz 

wszelkie zmiany w tym zakresie, a w konsekwencji podejmowanie właściwych decyzji 

odnośnie powrotu dziecka do rodziny biologicznej bądź rozważenia innych form zapewnienia 

dziecku opieki i wychowania.  

15. Należy stosować w pracy z dziećmi Zalecenia dotyczące pobytu dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

16. Wskazane jest wdrożenie Zaleceń Rzecznika Praw Dziecka dla Placówek w zakresie 

skutecznego usamodzielniania wychowanków. 

17. Wskazane jest  korzystanie ze współpracy z wolontariuszami. Osoby charakteryzujące 

zaangażowane w sprawy społeczne swoją pracą wzbogacą ofertę wychowawczą Domu. 

Zapewnienie transparentności tego miejsca będzie też sprzyjało zwiększeniu bezpieczeństwa 

dzieci.  

18.   Bezwzględnie należy informować dzieci przebywające w Domu o adresach i telefonach 

instytucji, do których mogą się zwrócić bezpośrednio o pomoc w razie potrzeby, np. o 

Rzeczniku Praw Dziecka i jego działalności na rzecz praw dzieci, prawach dziecka oraz o 

telefonie zaufania, z którego w razie potrzeby zawsze mogą skorzystać. W miejscu 

dostępnym dla dzieci powinien znajdować się wykaz niezbędnych informacji w tym zakresie. 

KOMENTARZ RZECZNIKA PRAW DZIECKA MARKA MICHALAKA 

Placówka pieczy zastępczej, jako dom dla dzieci, które tyle krzywd doznały w życiu, opuszczonych, 

często pokrzywdzonych przez świat dorosłych, powinna z jednej strony stworzyć im miejsce 

bezpieczne, kompensacyjne, przyjazne, zaś z drugiej – udzielić takiego wsparcia, które pozwoli im 

wykształcić i utrwalić mechanizmy asertywne, pozwalające uniknąć skrzywdzenia innych w 

przyszłości. Oferta Domu, jego aktualny klimat i stosunek do dzieci nie sprzyja temu. Należy jak 

najszybciej to zmienić. 

 


