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Z ogromną radością przyjąłem informację o przygotowaniu raportu Dzieci się liczą 2017, który w moim 
przekonaniu stanowi istotną diagnozę sytuacji małoletnich Polaków. To dokument, który, wskazując 
zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, jest bardzo ważnym głosem i wartościowym 
argumentem w społecznej dyskusji poświęconej ochronie praw dziecka. Wyniki raportu utwierdzają 
mnie w przekonaniu, że choć w ostatnich latach podjęto szereg systemowych zmian zwiększających 
ochronę interesów i dóbr małoletnich, to w dalszym ciągu jest wiele do zrobienia. 

Dane zebrane w raporcie Dzieci się liczą 2017 potwierdzają wiele obserwacji Rzecznika Praw 
Dziecka powziętych w toku zgłoszonych spraw indywidualnych od dzieci i rodziców, a także wie-
loletnich dyskusji ze środowiskiem pedagogów, prawników czy lekarzy. Badania wskazują m.in., że 
mimo zmieniającej się struktury rodziny i przeobrażeń relacji wewnątrzrodzinnych rodzina zajmuje 
od lat niezmiennie pierwsze miejsce wśród wartości, które Polacy cenią najwyżej. Mówią również, że 
przemoc wobec dzieci jest nadal dużym problemem społecznym w Polsce, podkreślając równocześnie, 
że w ostatnim dziesięcioleciu ochrona dzieci przed przestępczością na ich szkodę znacząco wzrosła. 
Wyniki badań wskazują na radykalizowanie się postaw wobec sprawców wykorzystywanie seksualnego 
dzieci oraz ograniczoną gotowość rodziców do edukowania dzieci na temat zagrożeń wykorzystywa-
niem. Raport podejmuje bardzo ważny społecznie temat – realizację prawa dziecka do skutecznej 
ochrony zdrowia. Prezentowane dane potwierdzają liczne uwagi kierowane do decydentów w tym 
zakresie – mimo zagwarantowania przez ustawodawcę szczególnej ochrony zdrowia dzieci i młodzieży 
nie wszystkie zapisy prawa są w pełni realizowane, a niepokoją przede wszystkim bariery w dostępie 
do specjalistów i badań specjalistycznych. 

Za wnioskami ujętymi w raporcie stoją twarde dane liczbowe, co wzmacnia ich wartość oraz – 
z czym wiążę ogromną nadzieję – siłę przekazu i skuteczność oddziaływania, w szczególności na osoby 
i instytucje odpowiedzialne za tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska dzieci. Gratuluję 
wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania raportu. 
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