
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji 

Data posiedzenia: 25 lutego 2015 r. 

Nr posiedzenia: 233 

  

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Michał Seweryński. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o 

zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 

domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (druk 

senacki nr 830, druki sejmowe nr 2515, 2701 i 2701-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Robert Mamątow, Bohdan 

Paszkowski, Jan Rulewski, Michał Seweryński, Aleksander 

Świeykowski, 

 senator Jan Maria Jackowski, 

 
 goście: 

 pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Małgorzata 

Fuszara, 

 Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania: 

 ekspert prof. Eleonora Zielińska, 

 ekspert prof. Jacek Kurczewski, 

 zastępca dyrektora Sylwia Spurek, 

 główny specjalista Katarzyna Wolska-Wrona, 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

 podsekretarz stanu Artur Nowak-Far, 

 zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego 

Andrzej Misztal, 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 podsekretarz stanu Monika Zbrojewska, 

 sędzia w Departamencie Legislacyjnym Rafał Kierzynka, 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 

 podsekretarz stanu Małgorzata Marcińska, 

 zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji 

Społecznej Marzena Bartosiewicz, 

 Instytut na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”: 

 prezes Aleksander Stępkowski, 

 Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 

 przedstawiciel Barbara Grabowska-Moroz, 

 Amnesty International Polska: 

 koordynatorka kampanii Weronika Rokicka, 

 Stowarzyszenie „Kongres Kobiet”: 

 przedstawiciel Agata Jankowska, 

 Fundacja „Krajowe Centrum Kompetencji”: 

 prezes zarządu Konrad Wojterkowski, 

 Sejm RP: 



 wicemarszałek Wanda Nowicka, 

 poseł Małgorzata Sadurska, 

 poseł Jan Dziedziczak, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Beata Mandylis. 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Artur Nowak-

Far. Minister poinformował, iż ratyfikacja konwencji ma na celu włączenie Polski do 

grupy państw, które zobowiązują się do podjęcia szeregu kompleksowych działań 

zmierzających do zwalczania przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka zaapelowała do komisji o przyjęcie ustawy. Prezes 

Krajowego Centrum Kompetencji Konrad Wojterkowski zwrócił uwagę na fakt, iż skala 

przemocy wobec kobiet jest wysoce niepokojąca i że opinia publiczna w Polsce 

w większości dostrzega zasadność ratyfikacji konwencji. Posłanka Małgorzata Sadurska, 

poseł Jan Dziedziczak oraz senator Jan Maria Jackowski stanęli zaś na stanowisku, iż nie 

ma żadnej potrzeby, aby Polska związywała się przepisami konwencji. Prezes Instytutu na 

rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris” Aleksander Stępkowski zakwestionował opinie 

prawne, w których stwierdza się konstytucyjność konwencji, i wyraził pogląd, iż proces 

ratyfikacyjny został przygotowany zbyt powierzchownie. 

W trakcie dyskusji senatorowie zgłaszali szereg zastrzeżeń wobec ustawy ratyfikacyjnej. 

Wyrazili m.in. obawę, że komitet GREVIO, monitorujący wykonanie konwencji, będzie 

miał nadmierne uprawnienia. Przewodniczący komisji Michał Seweryński powiedział, że 

jakkolwiek bezsporna jest potrzeba podjęcia działań w celu wyeliminowania przemocy, to 

jednak polski system prawny zapewnia ochronę kobiet, a wszelkie środki wzmacniające 

skuteczność tej ochrony mogą być podjęte w ustawodawstwie krajowym. W opinii 

senatora Michała Seweryńskiego dokument ma kontekst ideologiczny, budzi szereg 

wątpliwości konstytucyjnych, uderza w kulturę opartą na wartościach chrześcijańskich 

oraz neguje prawo rodziców do wychowania potomstwa zgodnie ze swoimi przekonaniami 

religijnymi. 

Odpowiadając na pytania i wątpliwości senatorów, minister Artur Nowak-Far zapewnił, że 

konwencja jest we wszystkich aspektach zgodna ze standardem konstytucyjnym i że nie 

stanowi zagrożenia dla polskich tradycji i przekonań religijnych. 

Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Małgorzata Fuszara wyjaśniła, że status 

komitetu GREVIO jest taki sam jak w przypadku innych konwencji. Powiedziała, że nie 

jest prawdą, iż konwencja odnosi się wyłącznie do kobiet ani że jest wymierzona 

przeciwko rodzinie. Minister Małgorzata Fuszara zaznaczyła, że celem konwencji jest 

zwalczanie i zapobieganie przemocy, a zarzut, iż promuje ona pewną szczególną ideologię, 

jest całkowicie chybiony. 

Senator Robert Mamątow zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy. Senator Jan Rulewski 

zaproponował wprowadzenie poprawki polegającej na przesunięciu terminu wejścia 

ustawy w życie na dzień 1 stycznia 2016 r. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o odrzucenie ustawy. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Michała Seweryńskiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 830 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


