
Rzecznik Praw Dziecka 



Czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka? 

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności: 

 prawa do życia i ochrony zdrowia, 

 prawa do wychowania w rodzinie, 

 prawa do godziwych warunków socjalnych, 

 prawa do nauki. 

 



Czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka? 

Rzecznik podejmuje działania na rzecz 

zapewnienia dziecku pełnego  
i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem 

jego godności i podmiotowości (art. 3 

ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka).  

Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony 

dziecka przed wszelkimi przejawami 
przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także 

przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi 

formami niewłaściwego traktowania. 

Przedmiotem troski Rzecznika są wszystkie 

dzieci; szczególną opieką otacza dzieci 

niepełnosprawne, które mają utrudniony 

start życiowy. 

 



Czym się kieruje Rzecznik Praw Dziecka w 

swoich działaniach? 

Rzecznik wykonując swoje uprawnienia, kieruje się 
zasadami zawartymi w Konstytucji RP, Konwencji  
o Prawach Dziecka i ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka,  
w tym zwłaszcza: 

 zasadą dobra dziecka, 

 wszystkie działania podejmowane są w najlepiej 
pojętym interesie dziecka, 

 zasadą równości, 

 troską o ochronę praw każdego dziecka, 

 zasadą poszanowania odpowiedzialności, praw  
i obowiązków obojga rodziców za rozwój i wychowanie 
dziecka. 

 



Działania Rzecznika 

Rzecznik podejmuje działania 

przewidziane w ustawie z własnej 

inicjatywy, biorąc pod uwagę 

napływające do niego informacje 

wskazujące na naruszenie praw lub 

dobra dziecka. Zajmuje się 

przypadkami indywidualnymi, jeśli 

nie zostały one wcześniej rozwiązane 

we właściwy sposób mimo, że 

wykorzystano dostępne możliwości 

prawne.  



Kto może się zgłosić do Rzecznika Praw Dziecka? 

Do Rzecznika Praw 

Dziecka mogą zgłaszać 

się nie tylko dorośli, ale 

także dzieci. W tym celu 

utworzony został 

Dziecięcy Telefon 

Zaufania.  

 



Do Rzecznika kierowane są sprawy dotyczące problemów 

rodzinnych dzieci, w tym okołorozwodowe, sprawy dotyczące 

nieprawidłowego traktowania dzieci, przemocy, 

cyberprzemocy, hejtu i złego traktowania. Ale nie tylko - 

katalog spraw jest znacznie szerszy. 

 



Obecnie w Polsce, Rzecznikiem Praw Dziecka jest Mikołaj 

Pawlak. Jest on prawnikiem realizujący w praktyce troskę 

o dobro dzieci, inicjator i współautor licznych rozwiązań 

chroniących prawa najmłodszych, promotor działań 

edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, doświadczony 

adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym.  

Wybrany na Rzecznika Praw Dziecka został w 2018 r. 



Biuro Rzecznika Praw Dziecka 

 Siedziba Rzecznika Praw Dziecka mieści się  

w Warszawie przy ulicy Chocimskiej 6 

 Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku  

w godzinach 08.15 – 16.15. T 

 Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

działa pod numerami (22) 583 66 00, 800 12 12 

12. 

  Z Rzecznikiem można się także skontaktować 

elektronicznie przez formularz zamieszczony  

na stronie https://brpd.gov.pl/kontakt/.  

 Konsultacje prowadzone są bezpłatnie. 

about:blank


Statystyki 
Rzecznik Praw Dziecka w 2017 r., działając na prawach 
przysługujących prokuratorowi, brał udział w 363 
postępowaniach sądowych. W tym samym roku do 
Rzecznika Praw Dziecka zgłoszono: 

 4271 spraw związanych z prawem dziecka do życia i 
ochrony zdrowia, 

 12324 spraw związanych z prawem dziecka do 
wychowania w rodzinie, 

 2435 spraw związanych z prawem dziecka do 
godziwych warunków socjalnych, 

 5978 spraw związanych z prawem dziecka do nauki, 

 3206 sprawy związane z ochroną dziecka przed 
przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, 
zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. 
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Dziękuję za uwagę 

 

 

 

 

 

 


