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Pan
pľof. dr hab. Piotľ Gliński
Wicepľezes Rady Ministľów
Mĺnisteľ Kultuľy i Dziedzictwa
Narodowego

J ąYlť )
w związku em odpowiedzi na wystąpienial Rzecznlka Praw Dziecka

dotyczące niedostatecznej ochrony praw dzięcka w przestrzeni medialnej' ponownie chcę

zwrőcić, uwagę na ten problem. Na kanwie Spraw wpływających do Rzeczn1ka naleŻy

stwierdzić' Że tematyka ta wymaga podjęcia pilnych działan regulacyjnych. Potrzeba

podjęcia działan zaradczych uwarunkowana jest pľaktyką przedmiotowego

wykorzystywania wizerunku dziecka, w tym tľaktowaniem najmłodszych jako obiektu działan

marketingowo-konsumpcyj nych.

Samego faktu emisji pľogľamów telewizyjnych, mateľiałów pľasowych, czy

oľganizowania konkursów z udziałęm đzieci nie na|eŻy wprost utozsamiać z łamaniem praw

dziecka. Należy jednakże mieć na względzie konsekwencje tych działań, które mogą

powodować destrukcyjną dla młodego człowieka kľytykę' ośmieszenie, czy nawet poniżenie.

Przeciwdziałanie zagroŻeniom rozwoju dziecka, spowodowanym jego aktywnością

w przestľzeni publicznej' w ocenie Rzecznika Praw Dziecka' powinno być optymalnie

zabezpieczone.

W obowiązlĄącym porządku pľawnym to na rodzicach Spoczywa bezwzględny

obowiązek Sprawowania pieczy nad dzieckiem otaz wychowywania zgodnie z jego dobrem

i troską o ťlzyczny i duchowy rozwőj. Po ruz kolejny podkreślić naleŻy, że intencją Rzecznika

1 Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naľodowego z dnía 14lutego 20l7 r. ZSS.422.|0.20l7.JW,
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziędzictwa Narodowego z dnia |2 Czerwca 2017 r. Zss.422.l0'20l7'JW
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Praw Dziecka nie jest ingerowanie w sferę władzy rodzicielskiej, lecz zwrócenie uwagi na

potrzebę stworzenia ram prawnych, które zapewnią ochronę małoletnich.

Korzystając z doŚwiadczenia innych państw europejskich, które wprowadziły do

swojego poľządku prawnego przepisy okľeślające zasady angaŻowania dzieci do aktywności

w mediach uznać naleŻy, Że ramy te mają wyłącznie na celu zapewnienie możliwie

naj pełniej szej ochľony małoletnich.

Jako Rzecznik Pľaw Dziecka jestem zobligowany do ponownęgo

zasygnalizowania potľzeby wypracowania nowego modelu ochrony praw dzieci

w mediach, gdyŻ istniejące mechanizmy są niewystarczające'

Wobec pov,yższego, działając na postawie aľt. lOa i art. 1l ustawy z dnia 6 stycznia

2000 ľ. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 922), ponownie proszę

o przedstawienie stanowiska w tym przedmiocie oraz o rozwaŻenie podjęcia dziaŁan dla

zabezpieczenia dobra dzieci w przestľzeni medialnej.
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