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Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed 

seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, 

sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. 

(druk nr 724) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa wyraża zgodę Sejmu i Senatu na ratyfikację przez Prezydenta RP 

Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem 

i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 

25 października 2007 r. (zwanej dalej „Konwencją”). 

Ratyfikacja Konwencji ma na celu ustanowienie międzynarodowych standardów 

i współpracy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci 

oraz zmierza do ochrony praw dzieci będących ofiarami przestępstw na tle seksualnym. 

Postanowienia Konwencji zawarte są w 50 artykułach, ujętych w osiem rozdziałów. 

Rozdział I (Cele, zasada niedyskryminacji i definicje) obejmuje tylko trzy artykuły 

i zawiera definicje takich pojęć jak „dziecko”, „ofiara” oraz „seksualne wykorzystywanie 

dzieci oraz niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych” ta ostatnia definicja zawiera 

odesłanie do innych definicji zawartych w art. 18-23 Konwencji. 

Rozdział II (Środki prewencyjne) zawiera obowiązek przyjęcia przez Państwa-Strony 

regulacji, mających na celu promowanie świadomości oraz wiedzy na temat ochrony praw 

dzieci, podejmowania działań, które doprowadzą do wykluczenia osób, które były skazane w 

związku z popełnieniem czynów seksualnego wykorzystywania lub niegodziwego 

traktowania dzieci z zawodu, który jest związany z regularnymi kontaktami z dziećmi i 

zapobiegną kontaktowaniu się tych osób z dziećmi.  
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W rozdziale tym stanowi się o obowiązku odpowiedniego edukowania dzieci, 

organizowania programów i środków interwencji oraz zapewnienia udziału całych 

społeczeństw w angażowanie się w zwalczanie patologicznego zjawiska jakim jest seksualne 

wykorzystywanie dzieci. 

Rozdział III (Organy specjalistyczne/koordynujące) nakłada na Państwa-Strony 

obowiązek zapewnienia koordynacji na szczeblu krajowym i lokalnym pomiędzy 

instytucjami zajmującymi się ochroną, zapobieganiem i walką z seksualnym 

wykorzystywaniem dzieci. 

Rozdział IV (Środki ochronne i pomoc ofiarom) ustanawia obowiązki Państw 

w zakresie ustanawiania programów wsparcia dla ofiar seksualnego wykorzystania, 

zapewnienia środków i zachęt w celu zgłaszania i ujawniania przestępstw polegających na 

seksualnym wykorzystywaniu dzieci. 

Strony Konwencji są obowiązane do tworzenia służb informacyjnych działających 

poprzez specjalne linie telefoniczne lub w Internecie w celu udzielania porad oraz 

organizowania ofiarom seksualnego wykorzystania i niegodziwego traktowania w celach 

seksualnych pomocy w powrocie do zdrowia oraz w przywróceniu im zdolności 

psychicznych i społecznych. 

Rozdział V (Programy i środki interwencyjne) dotyczy osób skazanych lub wobec 

których prowadzone jest postępowanie karne w związku z przestępstwami określonymi 

w Konwencji. Nakłada się na Strony obowiązek zapewnienia programów prewencyjnych, 

które mają na celu zapobieżenie oraz zmniejszenie ryzyka ponownego popełniania przez te 

osoby przestępstwa o charakterze seksualnym przeciwko dziecku. 

Rozdział VI (Prawo karne materialne) stanowi, że Państwa-Strony uznają za 

przestępstwa czyny umyślne polegające na zachowaniach szczegółowo opisanych w art. 18-

23 Konwencji – wskazano tu na czynności seksualne z udziałem dziecka, dziecięcą 

prostytucję, pornografię dziecięcą, udział dziecka w prezentacjach pornograficznych, 

zmuszanie dziecka do bycia świadkiem obcowania płciowego, nagabywanie dziecka za 

pośrednictwem technologii informacyjnych i telekomunikacji w celu spotkania, dla 

popełnienia przestępstwa seksualnego. 
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Każde Państwo–Strona ma obowiązek podjąć takie środki prawne, które wprowadzą 

karalność również za czyny polegające na usiłowaniu, podżeganiu i pomocnictwie do 

przestępstw wskazanych w art. 18-23. 

W art. 25 zawarte są przepisy dotyczące jurysdykcji sprawowanej w przypadku 

popełnienia jednego z przestępstw wskazanych w Konwencji.  

W art. 26 i 27 Konwencji określono obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za 

przestępstwa określone w Konwencji przez osoby prawne w przypadku, gdy popełniająca 

przestępstwo osoba fizyczna przysporzyła korzyści lub działała jako organ danej osoby 

prawnej. 

W rozdziale VII (Postępowanie przygotowawcze, ściganie i prawo procesowe) zawarto 

zbiór zasad procesowych dotyczących wszystkich stadiów postępowania karnego. 

Określono również środki ochrony praw i interesów pokrzywdzonych (art. 31 

Konwencji) oraz szczególne warunki jakie powinny być zastosowane przy przesłuchaniu 

dziecka (art. 35 Konwencji). 

Rozdział VIII (Zapis danych oraz ich przechowywanie) reguluje obowiązek Państw-

Stron przechowywania danych krajowych dotyczących osób skazanych za popełnienie, 

przeciwko dziecku, przestępstwa na tle seksualnym. Dane te mają obejmować tożsamość 

i profil DNA skazanych.  

W Polsce organami właściwymi w zakresie gromadzenia i przechowywania danych 

o tożsamości i profilu DNA skazanych za przestępstwa ustanowione w Konwencji są 

Komendant Główny Policji – w zakresie danych profili DNA oraz Ministerstwo 

Sprawiedliwości, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego – w zakresie pozostałych 

danych. 

Rozdział IX (Współpraca międzynarodowa) określa ogólne zasady współpracy dla 

realizacji celów niniejszej Konwencji oraz pomocy wzajemnej w sprawach karnych.  

W rozdziale X (Mechanizm monitorujący) dotyczy powołania Komitetu Stron, który 

będzie prowadził nadzór nad implementacją niniejszej Konwencji. 

Rozdział XI określa Stosunek Konwencji do innych instrumentów międzynarodowych. 

Rozdział XII reguluje kwestie wprowadzania zmian do Konwencji. 
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Rozdział XIII (Postanowienia końcowe) zawiera przepisy związane z podpisaniem 

i wejściem w życie Konwencji, przystąpieniem do niej, zakresem terytorialnym stosowania 

Konwencji, składaniem zastrzeżeń do niektórych artykułów Konwencji, wypowiedzeniem 

Konwencji oraz notyfikacji przez Sekretarza Generalnego Rady Europy zdarzeń wskazanych 

w art. 50. 

Polska złożyła dwa oświadczenia do Konwencji. Pierwsze dotyczące kwestii jurysdykcji 

oraz drugie, określające organy właściwe w zakresie gromadzenia i przechowywania danych 

o tożsamości i profilu DNA skazanych za przestępstwa ustanowione w Konwencji. 

Konwencja weszła w życie 1 lipca 2010 r. Do tej chwili jej Stronami są 32 państwa. 

Z uwagi na zgodność polskich regulacji prawnych z wymaganiami Konwencji, 

ratyfikacja nie będzie wymagała zmian o charakterze legislacyjnym. 

Ponieważ Konwencja dotyczy bezpośrednio wolności, praw lub obowiązków 

obywatelskich określonych w Konstytucji oraz innych spraw uregulowanych w ustawie, 

zasadnym jest tryb związania Polski umową, za uprzednią zgodą na ratyfikację wyrażoną 

w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 75. posiedzeniu w dniu 26 września 2014 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2681).Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych: Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych. 

Komisje nie wprowadziły poprawek do projektu. Poprawek nie zgłoszono także w trakcie 

drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu). Ustawa została przyjęta w brzmieniu przedłożenia 

rządowego.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator
 


