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W dniu 15 listopada 2016 roku w Warszawie,
odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa,
pt.: Prawa dziecka w konstelacji rodzinnej i placówek
oświatowych. Została ona zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy aktywnym udziale takich instytucji
jak: Rzecznik Praw Dziecka i Centralny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych. Konferencja ta zapoczątkowała cały cykl konferencji Prawa dziecka
w obszarach społecznych.
W skład Komitetu Naukowego weszli, m.in.: prof.
zw. dr hab. Jarosław Michalski (UKSW), prof. zw. dr
hab. Barbara Smolińska-Theiss (APS), dr hab. Ewa
Jarosz prof. UŚ, dr hab. Adam Solak prof. APS, dr hab.
Stanisław Chrobak prof. UKSW, dr hab. Anna Fidelus
prof. UKSW i in., zaś sekretarzem konferencji był: dr
Zbigniew Babicki.
Obrady rozpoczęły się 15 listopada 2016 roku
o godzinie 10.00. Uroczystego otwarcia konferencji
dokonali: prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Marek Michalak – Rzecznik Praw
Dziecka oraz dr Edyta Bielak-Jomaa – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Zaraz po otwarciu rozpoczęły się debaty plenarne prowadzone przez dr hab. Annę Fidelus prof.
UKSW z udziałem znamienitych gości: prof. dr hab.
Stanisława Leszka Stadniczeńko – społecznego
doradcy RPD, który w wystąpieniu: Rekomendacje
Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy RPD dotyczące Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przybliżył proponowane
zmiany do obecnie funkcjonującego Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Profesor Stadniczeńko
podkreślał, że nasze krajowe rozwiązania praw-

ne powinny odnosić się do prawa europejskiego,
a o prawie powinny decydować przede wszystkim
skutki jego stosowania i jego wpływ na społeczeństwo. Społeczni doradcy RPD zajmujący się KRiO
zwrócili również uwagę na fakt, że Kodeks w obecnej postaci nie uwzględnia praw dziecka, jego osobowości, a także nie ujmuje współczesnego pojmowania rodziny.
Kolejnym prelegentem była: prof. UŚ dr hab. Ewa
Jarosz – społeczny doradca RPD, która przygotowała wystąpienie, pt.: Przemoc w wychowaniu – odwrót
od tradycji? Raport RPD 2016, w którym przytoczyła
najnowsze dane statystyczne dotyczące stosowania przemocy oraz świadomości społecznej na jej
temat. Zestawiła obecnie uzyskane dane z danymi
z lat ubiegłych. Podkreśliła jednocześnie, że jeden
z wcześniejszych raportów dotyczący stosowania
kar fizycznych spowodował, że w naszym kraju od
2010 roku obowiązuje całkowity zakaz stosowania
kar cielesnych, a do 2030 roku planuje się eliminację
wszelkich działań przemocowych wobec dziecka.
Badania nad zjawiskiem przemocy udowadniają,
że kary cielesne nie wpływają na zrozumienie niewłaściwości postępowania przez dziecko, a wręcz
przeciwnie powodują u niego rozwój negatywnych
zachowań.
Kolejni uczestnicy tej części konferencji to: dr
Zbigniew Babicki z krótkim wystąpieniem Idea dobra dziecka nadzieją na dobre życie, następnie Piotr
Drobek, zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z referatem Prywatność dziecka w cyfrowym
świecie. Tę część zamykała Weronika Kowalik, zastępca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Le-
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gislacji i Skarg Biura GIODO. Mówiła ona na temat
prawa do prywatności i ochrony danych osobowych
dzieci w działalności placówek oświatowych.
Po krótkiej przerwie kawowej obrady zostały
wznowione w formie panelu dyskusyjnego prowadzonego przez prof. UKSW dr hab. Annę Fidelus
i prof. APS dr hab. Adama Solaka. Uczestnikami tej
części byli m.in.: prof. dr hab. Tadeusz Pilch (WSIiE
TWP w Olsztynie) z wystąpieniem: Dzieci skazane
na nierówności rozwojowe i edukacyjne; prof. UKSW
dr hab. Stanisław Chrobak i mgr Małgorzata Szyrwiński z prezentacją dotyczącą systemu prewencyjnego ks. Jana Bosco w promowaniu praw dziecka;
dr Joanna Waszczuk z Państwowej Szkoły Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z referatem Mediacja i sprawiedliwość naprawcza w pracy
z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie; dr Monika
Czyżewska (APS) z wystąpieniem Prawo dziecka do
życia bez przemocy – skala zaniechań wśród profesjonalistów. W panelu tym osoby występujące miały
tylko zasygnalizować problem, po to by uczestnicy
konferencji mogli się wypowiedzieć, zabrać głos
w dyskusji czy zadać pytania.

Za jedno z ciekawszych wystąpień tej części
można uznać prezentację prof. dr hab. Tadeusza Pilcha, który przybliżył wyniki swoich badań prowadzonych w województwie warmińsko-mazurskim
wśród uczniów i nauczycieli. Badania koncentrowały się na uczniach dojeżdżających do szkół, spędzających ponad osiem godzin dziennie poza domem.
Konferencja zapoczątkowała cały cykl dotyczący
praw dziecka w obszarze nauk społecznych. Rzecznik
Praw Dziecka uznał, że Prawa Dziecka potrzebują dyskursu z perspektyw różnych dyscyplin naukowych,
muszą być rozpatrywane zarówno w odniesieniu do
rodziny, jak również wszelkiego rodzaju placówek
odpowiedzialnych za dobro dziecka. Placówki oświatowe posiadają bogate doświadczenia w tematyce
Praw Dziecka, dlatego też konferencja miała posłużyć wspólnemu wypracowaniu konkretnych działań
społeczno-edukacyjnych. Konferencja skierowana
była nie tylko do środowisk naukowych, ale również
do dyrektorów, nauczycieli i wychowawców placówek
oświatowych, instytucji dbających o dobro rodziny,
środowisk samorządowych oraz wszystkich osób zainteresowanych Prawami Dziecka.
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