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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Michał 
Seweryński)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji.
Witam panów senatorów. Witam panią marszałek Wandę 

Nowicką. Witam pana ministra Artura Nowaka-Fara. Witam 
panią minister Monikę Zdrojewską i witam panią mini-
ster Małgorzatę Fuszarę. Witam panią poseł Małgorzatę 
Sadurską. Witam wszystkich państwa reprezentujących 
agendy rządowe, pozarządowe, Biuro Legislacyjne. Witam 
wszystkich uczestniczących w posiedzeniu.

Przedmiotem naszych obrad jest Konwencja Rady Europy 
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i prze-
mocy domowej. Konwencja ta ma już formę ustawy uchwa-
lonej przez Sejm, a dzisiaj zajmuje się nią nasza komisja.

Bardzo proszę, żeby minister upoważniony i zaintereso-
wany wystąpieniem zechciał przedstawić w imieniu rządu 
stanowisko w tej sprawie. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Artur Nowak-Far:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo, Konwencja Rady Europy o zapo-

bieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej, sporządzona w Stambule 11 maja 2011 r., weszła 
w życie 1 sierpnia 2014 r. Obecnie stronami konwencji jest 
szesnaście państw, w tym dziewięć państw członkowskich 
Unii Europejskiej. Konwencja jest pierwszym traktatem, 
który kompleksowo odnosi się do problematyki zwalcza-
nia przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej. 
Konwencja ma przyczynić się do eliminacji tego zjawiska 
oraz wszelkich innych form dyskryminacji.

Podstawowym zobowiązaniem państw stron konwen-
cji jest przyjęcie regulacji prawnych i innych rozwiązań 
niezbędnych do promowania i chronienia prawa kobiet do 
życia wolnego od przemocy w sferze zarówno publicznej, 
jak i prywatnej. Konwencja reguluje kwestie zintegrowa-
nej polityki gromadzenia danych, zabiegania o ochronę 
oraz wsparcie dla ofiar i świadków przemocy. Nakazuje 
też wprowadzenie odpowiedzialności karnej dla sprawców 
wielu przestępstw, m.in. przestępstwa przemocy domowej, 
napaści seksualnej, molestowania seksualnego, zmuszania 
do zawarcia małżeństwa czy przymusowej aborcji.

Konwencja zawiera również przepisy regulujące pro-
blematykę z zakresu migracji i azylu. Ustanawia niezależną 
grupę ekspertów do spraw przeciwdziałania przemocy wo-
bec kobiet i przemocy domowej, tak zwane GREVIO, które 
to ciało będzie wyłaniane przez państwa strony konwencji. 
Członków GREVIO będzie powoływał komitet stron.

Przystępując do konwencji Polska złoży cztery dopusz-
czalne zastrzeżenia, dopuszczalne czyli takie, których zło-
żenie wyraźnie dopuszcza konwencja, oraz dwie deklaracje 
interpretacyjne. Zastrzeżenia mają wąski charakter, a mają 
na celu zagwarantowanie spójności rozwiązań prawa kra-
jowego z rozwiązaniami konwencji.

Rada Ministrów zadecydowała o podtrzymaniu gene-
ralnej deklaracji złożonej przez Polskę przy podpisaniu 
konwencji o jej stosowaniu zgodnie z postanowieniami 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo zapro-
ponowano deklarację wyjaśniającą zakres możliwej pomo-
cy konsularnej, która może być udzielana przez polskich 
konsulów cudzoziemcom.

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej konwencją po-
winno nastąpić poprzez jej ratyfikację w trybie art. 89 
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyli za 
uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, konwencja ta do-
tyczy bowiem wolności i praw obywatelskich, a ponadto 
spraw określonych w konstytucji i ustawach. Związanie 
się konwencją potwierdzi zaangażowanie Polski w pro-
mowanie praw człowieka.

Mając na względzie powyższe informacje, wnoszę 
o przyjęcie ustawy wyrażającej zgodę na dokonanie przez 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji 
Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule 
11 maja 2011 r. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy panie minister albo panowie ministrowie chcieliby 

jeszcze zabrać głos?

Pełnomocnik Rządu 
do spraw Równego Traktowania 
Małgorzata Fuszara:
Dziękuję bardzo.
Myślę, że rozwiniemy to w odpowiedziach na pytania, 

tak więc dziękuję bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)
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Przewodniczący Michał Seweryński:
Pani Poseł, bardzo proszę.
Pani poseł Sadurska.

Poseł Małgorzata Sadurska:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Dziękuję serdecznie za zaproszenie na dzisiejsze posie-

dzenie komisji senackiej, jest dla mnie zaszczytem, że mogę 
się z państwem spotkać. Chciałabym również wyrazić mój 
pogląd, pogląd na temat konwencji, która tak naprawdę, 
jeżeli chodzi o ochronę ofiar przemocy czy przeciwdzia-
łanie przemocy, niczego nie wnosi do polskiego systemu 
prawnego. Jesteśmy zalewani wieloma różnymi danymi, 
sondażami, informacjami na temat spraw przemocy.

Pan, mój przedmówca, przytoczył jeden argument, że 
96% ofiar przemocy to kobiety. Tak więc zadaję proste 
pytanie: a gdzie są dzieci, w tym chłopcy? Czy dzieci nie 
są ofiarami przemocy? Bardzo często jest to przemoc do-
mowa. Czy dzieci nie są ofiarami przemocy? Czy ofiarami 
przemocy są tylko dziewczynki? Bo już chłopcy się do 
tej grupy tu nie kwalifikują. Czy dzieci, które są przecież 
też ofiarami przemocy, mieszczą się w tych 4%?  Danymi 
można łatwo żonglować.

Wróćmy do konwencji. Szanowni Państwo, wystąpili-
śmy z prośbą o wiele opinii w kwestii zgodności tak zwanej 
konwencji przemocowej z konstytucją. Opinia profeso-
ra Muszyńskiego i opinia profesora Mika jednoznacznie 
wskazują, że konwencja narusza postanowienia polskiej 
konstytucji, narusza wiele jej artykułów, począwszy od 
art. 32, w którym jest mowa o tym, że wszyscy są równi 
wobec prawa i że przy wszystkich czynnościach, zadaniach 
podejmowanych przez władzę publiczną powinna być re-
spektowana zasada równości. Dane przedstawione przez 
pana, że 96% ofiar przemocy to kobiety, są sporządzone 
iście pod tę konwencję ‒ konwencja zapomina o innych 
ofiarach przemocy, o dzieciach. W słowniczku konwencji 
jest termin „kobieta”, który obejmuje również dziewczę-
ta poniżej osiemnastego roku życia. Chłopcy, dzieci płci 
męskiej, giną z orbity zainteresowań tej konwencji, naru-
szony jest więc art. 32 mówiący o równości. Naruszony 
jest też art. 18 mówiący o prymacie… o opiece państwa 
nad małżeństwem jako związkiem mężczyzny i kobiety, 
nad macierzyństwem i rodziną. Ta konwencja jest niczym 
innym jak stygmatyzacją rodziny, pokazaniem, że źródłem 
zła, źródłem przemocy jest właśnie rodzina.

Konwencja narusza też art. 48 polskiej konstytucji mó-
wiący o tym, że to rodzice mają prawo decydować, w jakim 
etosie, w jakich wartościach mają być wychowywane ich 
dzieci. Mianowicie konwencja w art. 14 wprowadza obo-
wiązek promowania na każdym etapie kształcenia, w każdej 
szkole, w sposób dostosowany do percepcji ucznia, m.in. 
niestereotypowych ról społeczno-kulturowych. Czy jest to 
zgodne z tym, czego życzą sobie rodzice? O to nikt nawet 
nie będzie pytał.

Jeżeli chodzi o mechanizm prawny, o mechanizmy 
prawne służące przeciwdziałaniu przemocy czy ochronie 
ofiar przemocy, to one wszystkie są już w naszym systemie 
prawnym. Jest też system wsparcia – choć, zgadzam się, on 

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Czy Biuro Legislacyjne chciałoby przedstawić swoje 

stanowisko, swoją opinię w tej sprawie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Dziękuję bardzo.
Biuro Legislacyjne nie zgłasza zastrzeżeń do ustawy. 

Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Czy inne osoby reprezentujące organizacje pozarządo-

we ‒ pani marszałek, pani poseł ‒ obecne na posiedzeniu 
chciałyby zabrać głos?

Proszę się przedstawić… Przepraszam pana ‒ jeszcze 
chwilę. Najpierw zabierze głos pani marszałek.

Proszę bardzo.

Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka:
Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, 

króciutko chciałabym zaapelować do komisji o zaakcepto-
wanie decyzji podjętej 6 lutego przez Sejm, decyzji o udzie-
leniu zgody na ratyfikację konwencji przez prezydenta. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Prezes Zarządu 
Fundacji „Krajowe Centrum Kompetencji” 
Konrad Wojterkowski:
Konrad Wojterkowski z Krajowego Centrum 

Kompetencji, realizującego m.in. kampanie „Kocham. Nie 
biję” czy „Kocham. Reaguję” w roku 2006, 2008 i 2009. 
W tym roku również planujemy kolejne kampanie.

Szanowni Państwo, chciałbym w telegraficznym skrócie 
powiedzieć o zjawisku, którego dotyczy konwencja. Dodam, 
że jestem też członkiem zespołu utworzonego przy ministrze 
pracy i polityki społecznej, zespołu monitorującego ustawę 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 96% ofiar prze-
mocy w Polsce to kobiety, 50% ofiar ‒ tak wynika z badań, 
które zostały zrobione dla Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej ‒ stanowią kobiety, które są w związkach for-
malnych, czyli w małżeństwach, a tylko 17% to są kobiety 
w związkach nieformalnych typu konkubinaty. Z badań 
profesor Gruszczyńskiej wynika, że przemocy w rodzinie 
może doznawać nawet osiemset tysięcy kobiet rocznie.

Szanowni Państwo, jeszcze tylko krótka informacja. 
Kilka tygodni temu „Rzeczpospolita” zrobiła sondaż, z któ-
rego wynika, że ponad 89% Polaków jest za ratyfikacją tej 
konwencji Rady Europy. Dziękuję bardzo.
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że badania Agencji Praw Podstawowych pokazują, że pod 
względem skali przemocy Polska w porównaniu ze Szwecją, 
Danią czy innymi państwami skandynawskimi, a nawet 
w porównaniu z Francją i Niemcami, jest w dużo lepszej 
sytuacji. Oczywiście nie marginalizuję zjawiska przemocy, 
uważam, że z każdą formą przemocy należy walczyć, ale 
mamy od tego nasze polskie prawo i nasz kodeks.

I jeszcze jedna sprawa. Niemcy tej konwencji nie raty-
fikowały. Niemcy tej konwencji nie ratyfikowały, bo wolą 
dostosować swoje prawo do mechanizmów prawnych tej 
konwencji. One nie chcą przyjmować tej konwencji praw-
dopodobnie z uwagi na ideologię, którą jest przesiąknięta. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Witam pana posła Jana Dziedziczaka.
Zapytuję, kto jeszcze z zaproszonych gości chciałby 

zabrać głos.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie ma już dyskusji. Pan wyraził swoje stanowisko 

i je rozumiemy.
Teraz głos mają panowie senatorowie.
Pan senator Pociej… Panie Senatorze, może dopuścimy 

do głosu jako gościa pana posła Dziedziczaka.

Poseł Jan Dziedziczak:
Bardzo dziękuję, Panie Profesorze.
Panie, Panowie Senatorowie! Szanowni Goście!
W zasadzie pani poseł Sadurska znakomicie przed-

stawiła istotę rzeczy, a ja zachęcam państwa do takiego 
eksperymentu, eksperymentu intelektualnego. Mianowicie 
przypomnijcie sobie, Drodzy Państwo, informacje, któ-
re słyszeliście w radiu, w telewizji, czytaliście w prasie 
o jakichś dramatycznych wydarzeniach, dramatycznych 
momentach: skatowano dziecko, dziecko trafiło do szpitala, 
dziecko zmarło. Drodzy Państwo, w 90% takich przypad-
ków sprawcą był konkubent, najczęściej pod wpływem al-
koholu, konkubent lub matka pod wpływem alkoholu. Czyli 
wbrew temu co stanowi konwencja, że źródłem przemocy 
jest rodzina, tradycja i religia, raczej można stwierdzić 
‒ choćby na podstawie, że tak powiem, naszych doznań 
empirycznych ‒ że przyczyną jest alkohol, o którym to 
w konwencji nie ma ani słowa, i że przyczyną jest właśnie 
słabość rodziny, słabość tradycji, słabość religii. Skoro do 
90% przestępstw, o których słyszymy, dochodzi w związ-
kach konkubenckich ‒ czyli gdzie małżeństwo jest słabe, 
rodzina jest słaba, a często jest też tak, że kolejni panowie 
„odwiedzają” taką patologiczną rodzinę i jest w niej bar-
dzo mocno obecny alkohol ‒ a w konwencji nie ma o tym 
ani słowa, wręcz przeciwnie, silną rodzinę podaje się jako 
przyczynę przemocy, to konwencja po prostu nie służy 
walce z przemocą, tylko jest dokumentem ideologicznym. 
Powiedziałbym nawet, że jest ona manifestem wprowadza-
jącym w życie ideologię, rewolucję obyczajową z 1968 r.

Dlatego zachęcam jako osoba, która współorganizowa-
ła… Jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na 
rzecz Ochrony Życia i Rodziny i rok temu zorganizowali-

może być niedoskonały. Ustawa o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie mówi, że na ten system wsparcia należy 
asygnować pieniądze. One powinny iść nie na konwencję 
‒ jeden z jej artykułów mówi, że muszą być przeznaczone 
środki krajowe. Nie ma w niej żadnego mechanizmu praw-
nego, którego by nie było w polskim systemie prawnym. 
Nawet przemoc ekonomiczna, która tak tu jest podnoszona, 
również jest ujęta w polskim kodeksie karnym, jest zapisana 
jako przestępstwo, jako czyn zabroniony.

Kolejna sprawa. Proszę państwa, nie możemy zgodzić 
się z tym, że konwencja w sposób jednoznaczny definiuje 
i wprowadza do systemu prawnego płeć społeczno-kultu-
rową jako tożsamość płciową. Te informacje, te definicje są 
zawarte w tej konwencji, bo ona nie ma za zadanie chronić 
ofiar przestępstw czy przeciwdziałać przemocy ‒ ona ma 
za zadanie wprowadzić do systemu prawnego, do naszego 
polskiego systemu prawnego sprawy ideologiczne. Nie ma 
ani jednego mechanizmu prawnego opisanego w konwen-
cji, którego by nie było w naszym polskim prawie. No, 
może jest jedna kwestia, ten słynny telefon zaufania, który 
nie jest czynny całą dobę, ale od poniedziałku do, bodajże, 
soboty, od 8.00 do 22.00, i nie jest czynny w niedzielę. Ale 
nie trzeba przecież ratyfikować konwencji, aby móc wpro-
wadzić całodobowy dyżur przy telefonie zaufania.

Kolejna sprawa. Proszę państwa, art. 12 konwencji 
mówi, że stereotypami są religia, tradycja, kultura, zwy-
czaje. Proszę państwa, w preambule naszej polskiej kon-
stytucji jako wartości aksjologiczne, wartości nadrzędne 
wskazano właśnie polską tradycję, kulturę, religię i zwy-
czaje. Wnosi się w niej o to, wręcz zobowiązuje nas do 
tego, żebyśmy ‒ dziękując za te wartości będące spuścizną, 
bo dostaliśmy je od naszych poprzedników ‒ przekazywali 
je przyszłym pokoleniom.

Proszę państwa, to, co najważniejsze ‒ nie chcę przedłu-
żać, bo ten temat, tak myślę, możemy kontynuować podczas 
dyskusji ‒ jeżeli mamy efektywnie walczyć z przemocą, to 
musimy efektywnie wskazywać jej źródła. Konwencja wi-
dzi tylko i wyłącznie jedno źródło przemocy, nierówne rela-
cje władzy pomiędzy kobietami a mężczyznami, i zakłada, 
że to one tak naprawdę determinują przemoc. Konwencja 
zapomina, że są inne bardzo ważne źródła przemocy, źró-
dła, które powodują przemoc czy ją eskalują. Dziwię się, 
że w tej konwencji nie ma ani słowa o patologiach. Dziwię 
się, że w tej konwencji nie wspomina się o brutalizacji życia 
społecznego, o promocji brutalizmu w mediach. Konwencja 
o tym w ogóle nie stanowi. Konwencja ma tylko jeden wy-
godny cel ‒ odwieczną walkę pomiędzy kobietami a męż-
czyznami i przyjmuje, że to właśnie ta walka rodzi przemoc, 
co jest oczywiście nieprawdą. Tak jak powiedziałam, opinie 
prawne zamówione przez konstytucjonalistów wskazują na 
to, że konwencja nie jest konstytucyjna, bo narusza wiele 
postanowień konstytucji.

Szanowni Państwo, proszę państwa senatorów o to, 
żebyście pochylili się nad tym dokumentem jako nad doku-
mentem ideologicznym, nad dokumentem, który prowadzi 
do redefinicji płci, którego celem tak naprawdę nie jest 
walka z przemocą.

Proszę państwa również o to, żebyście podczas głoso-
wania wzięli pod uwagę jedną rzecz, że przyjęcie tej kon-
wencji nie ograniczy w Polsce zjawiska przemocy. Dodam, 
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Senator Jan Rulewski:

Pan przewodniczący przedstawił mnie jako senatora, 
a chciałbym pogłębić tę informację i powiedzieć, że też 
jestem mężczyzną, czyli w tej konwencji wskazanym, przy-
najmniej potencjalnie, jako źródło przemocy. Chciałbym się 
przed tym argumentem bronić rzeczowością. Przypominam 
zatem, tu zwłaszcza prawie wszystkim młodym ludziom, 
że podczas tak zwanego festiwalu godności w 1980 r., gdy 
Lech Wałęsa usiłował polityczną przemoc, a właściwie 
związkową przemoc, stosować wobec pani Walentynowicz, 
ja się temu przeciwstawiłem. Pragnę również powiedzieć, 
że pierwszy rząd antykomunistyczny na czele z panią 
premier, z panią Suchocką, powstał na wschód od Łaby. 
Obecnie namawiam bardzo do pomocy ‒ i uczestniczę 
w niej ‒ dla premier Kopacz, kobiety. Ostatnim incydentem 
była próba obrony obecnej tu i szanowanej przeze mnie 
pani marszałek Nowickiej, gdy apostoł czy też papież wal-
ki z przemocą i walki na rzecz równości kobiet, Palikot, 
zmasakrował ją, pozbawiając stanowiska wicemarszałka… 
chcąc pozbawić stanowiska wicemarszałka. Broniłem jej 
wtedy chyba jako jedyny.

Otrzymała pani korespondencję w tej sprawie.
Mówię o tym dlatego, że jako przeciętny obywatel tego 

kraju, choć wybrany, uważam, że konwencja jest przesadą, 
jest samooskarżaniem się. Poza tym nie widzę potrzeby 
nagłości działań.

Tak, uważam, że jest to piękny i wspaniały dokument, 
taki sam, jaki kiedyś ogłoszono, parę tysięcy lat temu, 
a w którym była mowa o tym, że trzeba się kochać, mi-
łować, w którym poprzez nauczanie pewnego apostoła 
opisano nawet, jak mają przebiegać stosunki w rodzinie, 
w małżeństwie, czyli w domu. Zresztą nie tylko chodziło 
o relacje między mężczyzną a kobietą ‒ jak w tej konwencji 
‒ ale również o relacje między dziećmi a kobietą, zwłaszcza 
matką. Zwłaszcza matką. Spójrzmy na statystyki, wpraw-
dzie niewielkie, ale rosnące, które pokazują, że obecnie 
dzieci mordują swoje matki.

Mam przekonanie, że źródłem przemocy nie jest tylko 
rodzina… Wręcz przeciwnie, miliardy rodzin szczęśliwie 
układających swoje życie są też pewnym dowodem. To 
jest pozytywna wiadomość dla świata i trzeba ją umacniać. 
Twierdzę, że również warunki, jakie rodzą systemy ustro-
jowe, filozoficzne, polityczne czy ekonomiczne, przemoc 
wzmacniają lub osłabiają.

Tak wiele mówi się obecnie o przemocy seksualnej, 
w związku z tym powstało w Polsce szereg praw. Podzielam 
stanowisko mojego przedmówcy, pana senatora Pocieja, 
że istota tych praw nie sprowadza się do ich przyjęcia, ale 
obejmuje także zbadanie ich skutków, konsekwencji.

Omawiana konwencja niejako odpowiada na wezwa-
nia, jest dokumentem przełomowym, kompleksowym, co 
pochwalam. Jest dokumentem szerokim, bo wykorzystuje 
nasze położenie w świecie, w Europie, pozwala na pewną 
komunikację ze światem. Niemniej podstawowy zarzut, 
jaki jej czynię, jest taki, że jej skuteczność będzie niewielka, 
podobnie jak niewielka jest skuteczność wielu innych dzia-
łań związanych z życiem, a szczególnie, co tu się podkreśla, 
z życiem kobiet. To tu, w Warszawie, w centrum Europy 
tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy kobiet jest naganianych 

śmy w Sejmie bardzo dużą konferencję z udziałem grona 
profesorów, ekspertów. Podczas tej konferencji jednoznacz-
nie oceniono, że ta konwencja ma mało wspólnego z realną 
walką z przemocą wobec kobiet, z przemocą domową, że 
jest to dokument ideologiczny. Jak w konwencji mającej 
przeciwdziałać przemocy wobec kobiet i przemocy domo-
wej może nie być ani jednego słowa o alkoholu? To jest 
jakieś kuriozum. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan senator Pociej, proszę.
Potem pan senator Rulewski i pan senator.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Mam duże zastrzeżenie do statystyki, którą podał nam 

pan z Krajowego Centrum Kompetencji, do tych 96%… 
Podstawowa uczciwość skłania do tego, że należałoby do-
dać, że skoro tyle jest zgłaszanych przez kobiety… Chodzi 
o to, że 90% mężczyzn w ogóle nie zgłasza przypadków 
przemocy, w związku z tym…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ta statystyka pochodzi z sądów, Drogi Panie, i wynika 

z innych badań, których pan tutaj nie przytoczył. Uważam, 
że takie manipulowanie ‒ bo dla mnie to jest manipulacja 
danymi statystycznymi ‒ zaciemnia obraz. Pan nic nie 
powiedział o badaniach na temat mobbingu mężczyzn 
przez kobiety w małżeństwach i związkach, a jest to bardzo 
szerokie zjawisko. Tak więc skoro już odwołujemy się do 
tego typu argumentów, to przydałoby się i o tym zjawisku 
coś powiedzieć.

Ja też uważam, że walka zapisana w konwencji jest 
w pewnym stopniu pustą deklaracją. Wielokrotnie na po-
siedzeniach komisji były przedstawiane analizy dotyczące 
przemocy w rodzinie ‒ przemocy w różnych kontekstach, 
z różnych powodów ‒ i wynika z nich, a także z tego, co 
mówili eksperci, poza tym wiemy pewne rzeczy z wła-
snego doświadczenia, że główny problem ze zwalczaniem 
przemocy nie leży w złym prawie czy w braku prawa, 
tylko w tym, że nie potrafimy go egzekwować. I ja nie 
przesądzam teraz, czy jestem przeciwko konwencji, czy 
za nią, broń Boże, ale warto o tym też wspomnieć ‒ Pani 
Poseł, dziękuję bardzo, że pani o tym wspomniała ‒ bo 
tak po prostu jest.

Mam też pewne zastrzeżenia co do posługiwania się 
argumentem, że Niemcy jakieś prawo wprowadzili bądź 
nie, bo historycznie rzecz biorąc ‒ zwłaszcza patrząc na to, 
co uchwalali w przeszłości ‒ ja bym się na tym, co Niemcy 
robią, nie opierał. Oni uchwalali różne paskudne rzeczy, 
tak więc nie jest to dla mnie argument. To na razie tyle. 
Dziękuję serdecznie.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski, proszę.
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Powiada się o stworzeniu obowiązku monitorowania, 
wyklucza się oczywiście… W konwencji o uchodźcach na-
kłada się na państwo polskie obowiązki azylowe, a przecież 
ostatnio mieliśmy problemy z przyjęciem stu emigrantów, 
w tym kobiet, szczególnie kobiet i dzieci poddanych wo-
jennym doświadczeniom, katastrofom. Konwencja przecież 
dotyczy tego zagadnienia, a w sytuacji, gdy są konflikty, 
też obowiązuje, nie ma wyłączeń. Zastrzeżeń mam więcej, 
wypowiem się jeszcze potem w debacie, chcę oszczędzać 
czas uczestników.

Wreszcie jest kolejne zagadnienie. Niektórzy już pod-
kreślili, ja próbowałem rozmawiać o tym w korytarzu, że też 
dla mnie… To znaczy nie rozumiem dlaczego ‒ może dlate-
go, że nie jestem logikiem ‒ że w art. 6 strony zobowiązują 
się uwzględniać perspektywę płci. Wyrażenie „perspektywa 
płci” według mnie zakłada zmienność, oznacza, że w jakichś 
warunkach ta płeć może ulegać zmianie. A już szczególnie 
niepokoi stwierdzenie, o którym tu często się mówi, „płeć 
społeczno-kulturowa”. Jeszcze przekonywało mnie to, co 
tak często mówiła pani Nowicka, że chodzi o argument 
na rzecz badania zmieniającej się funkcji kobiet. Istotnie, 
ta zmienna funkcja pojawia się w kontekście różnych za-
gadnień, nie tylko związanych z równością wynagrodzeń, 
z przemocą, ale również z zachowaniami płci odmiennej. 
Mnie jednak niepokoi w tym stwierdzeniu to, że płeć ma być 
określana przez społeczeństwo. W konstytucji nie występuje 
pojęcie społeczeństwa, występuje albo pojęcie państwa, albo 
jakichś organizacji, społeczeństwo jest po prostu zwrotem 
felietonowym. Pytanie: o jakie społeczeństwo chodzi, jaki 
jest jego zakres? Jest to zwrot, powiem szczerze, marksow-
ski. Panie Marszałku, komuniści na ogół nie używali pojęcia 
„naród”, rzadko, tylko w chwilach przełomu, w chwilach 
kryzysu uciekali się do tego pojęcia, na ogół używano po-
jęcia „społeczeństwo”. Społeczeństwo ‒ wszyscy. Ale za-
łóżmy, nie chodzi o dyskusję nad tym słówkiem, tylko że 
zapisuje się że tę płeć, czyli te zachowania, jak rozumiem, 
będzie określać społeczeństwo, ono będzie decydować o roli 
w społeczeństwie poprzez działania i atrybuty.

Wracając do warszawskiej ulicy, a myślę, że i strasbur-
skiej, i brukselskiej ‒ byłem tam i miałem okazję spraw-
dzić ‒ muszę stwierdzić, że społeczeństwa, w tym nasze, 
godzą się na to, żeby istniały agencje towarzyskie. Ja nie 
zauważyłem żadnych akcji protestacyjnych ani działa-
nia prawa. Parę tysięcy ludzi ‒ w tym i takich na granicy 
małoletności, czyli wbrew prawu ‒ jest zmuszanych… 
jest poddawanych niewolnictwu. Tu już nie chodzi tylko 
o łamanie prawa, ale o niewolnictwo! Społeczeństwo nie 
reaguje. Nie reaguje. I chodzi tu nie tylko o niewyrażenie 
woli, niewyrażenie oburzenia, ale i o to, że również nie 
reagują instytucje prawa, w organizacjach NGO też z tym 
mało się spotykam. Zatem jest pytanie: czy mamy poddać 
się takiemu „falowaniu” prawa, ocen?

Także zastrzeżenie moje budzi fakt… To znaczy moim 
zdaniem korzyścią wynikającą z tej konwencji, pewnym 
pozytywnym faktem jest to, że będzie komitet monitorują-
cy. On jednak składać się będzie z od dziesięciu do piętnastu 
różnych środowisk z ‒ myślę, że taka jest perspektywa 
‒ kilkuset państw, jakie przystąpią do tej konwencji. Po 
pierwsze, moim zdaniem, kilkanaście środowisk to jak na 
warunki światowe jest liczba bardzo skąpa, bo jeśli zważy 

przez sutenerów do świadczenia usług, na darmowych lub 
prawie darmowych warunkach, mężczyznom. Ale proble-
mem, który podnoszą różne organizacje, bynajmniej nie 
jest ten problem… Dodam jeszcze, że są chodzi o osoby 
małoletnie lub blisko okresu małoletności.

Problemem jest to, kto ma zasiadać w radach nadzor-
czych, jakie przy wyborze mają obowiązywać kryteria. 
Mówi się o przemocy ekonomicznej, a czy jest do przyję-
cia, Panie Ministrze, powszechna wiadomość przekazana 
przez ministra sprawiedliwości, że wykorzystuje się pewne 
cechy, predyspozycje kobiet, żeby zatrudniać je za niższe 
pensje w supermarketach i w zakładach przemysłu spo-
żywczego? Pracując w ordynarnych warunkach za małą 
pensję, ratują one budżet, politykę, zyskowność, rentow-
ność przedsiębiorcy. W takich przypadkach nie ustala się 
proporcji zatrudnienia.

I wcale nie jest prawdą, że nie ma równych praw przy 
zatrudnieniu. Ależ oczywiście, mężczyzna, który praco-
wałby w kasie w supermarkecie ‒ dziennie przerzuca się 
8 t towarów z szybkością przekraczającą czasem zdolności 
komputera ‒ dostawałby takie samo wynagrodzenie jak 
kobieta. Tylko że na tych stanowiskach pracują wyłącznie 
kobiety. I to jest przemoc ekonomiczna.

Minister finansów ‒ mam nadzieję, że jest obecny w tej 
debacie, bo jest tu szereg zadań dla niego ‒ nie chce dostrzec 
argumentu, który jest też argumentem większości Polek, bo 
nie tylko jest to argument pana senatora Rulewskiego czy 
pana posła Dziedziczaka, żeby nie rozpijać rodzin, nie two-
rzyć przyjaznych warunków dla promowania trzeciej rzeki 
polskiej, która się nazywa „piwo”. Piwo piją już dziewczę-
ta, właśnie na dyskotekach dochodzi do ordynarnej prze-
mocy fizycznej, ponarkotykowej, po zażyciu dopalaczy 
i pigułek ecstasy. Twierdzę, że sytuacja kobiet nie popra-
wiła się co najmniej w pewnym segmencie, a w większości 
przypadków, tam, gdzie nie ma pewnej stabilizacji, jednak 
się pogorszyła. Może dlatego autorzy konwencji uważają, 
że sytuację kobiet można poprawić przez wyrugowanie 
zjawisk, które mają miejsce w rodzinie.

Przechodząc już do samej konwencji… Zauważam, 
że nakłada ona wiele obowiązków zarówno na państwo, 
jak i na wiele organizacji. Nie dostrzegam, żeby państwo 
polskie, żeby organizacje, a także wspomniana już strona 
społeczna, jaką są pracodawcy, mieli możliwości wypeł-
nienia wspomnianych obowiązków z datą oznaczoną przez 
wysoką Izbę sejmową ‒ ustawa wchodzi w życie po upły-
wie czternastu dni od ogłoszenia.

W oświadczeniu prezydenta, które będzie dołączone do 
tej konwencji, jest wskazane, że realizacja niektórych zapi-
sów ważnych dla sytuacji kobiet ma być… jest zastrzeżona, 
chociażby tych dotyczących odszkodowania.

Przy okazji mam pytanie. Przecież niedawno uchwali-
liśmy ustawę, w której jest mowa o tym, że osobie, która 
odniesie szwank, zwłaszcza na zdrowiu, także dotyczy to 
sytuacji zagrożenia życia, będzie przysługiwało ze strony 
państwa odszkodowanie. A tutaj jest akurat krok wstecz 
‒ nie będzie takiej osobie przysługiwało odszkodowanie, 
mimo że będzie ona ofiarą czynu przestępczego. Prezydent 
w tym projekcie oświadczenia opowiada się za tym, żeby 
ofiara odszkodowania nie dostała. A przecież czasem to 
jest istotny argument.
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Składam formalny wniosek o odrzucenie ratyfikacji… 
Jestem przeciwko przyjęciu tej ustawy, wnoszę, abyśmy 
odrzucili ją w całości. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Kto z panów senatorów chciałby jeszcze zabrać głos?
Pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ponieważ pan minister tak, powiedziałbym, dość ogólnie 

odniósł się do tej konwencji… To znaczy ja ją przeczytałem 
i mam pewne wątpliwości. Moje wątpliwości są takiego 
rodzaju… Mianowicie w miarę rozumiem część konwencji, 
w której są przepisy prawa materialnego, ale nie za bardzo 
rozumiem tę jej część, w której są różnego rodzaju cele, 
definicje równości, niedyskryminacji, obowiązki ogólne.

W związku z tym, że wiemy na przykład, jakie prze-
pisy prawa mamy zmienić, chociażby w zakresie prawa 
karnego ‒ mamy to w opinii, one są tam wymienione… 
To znaczy chciałbym jednak usłyszeć od pana ministra lub 
pani minister, od pani pełnomocnik, jak rozumiecie państwo 
te zobowiązania ogólne, które są zawarte w konwencji. 
W szczególności chodzi mi o te od art. 12… Ja na przykład 
nie wiem, jakie według państwa, biorąc pod uwagę, defini-
cje z tejże ustawy… tejże konwencji, obowiązują w Polsce 
stereotypy dotyczące relacji płci, które trzeba byłoby wy-
eliminować . Czy pod tym kryje się  chociażby kwestia tak 
zwanego kwotowania udziału kobiet we władzy publicznej? 
Tak mam to rozumieć? Czy ewentualnie chodzi też o to, że 
w pewnych kościołach nie przewiduje się kapłaństwa kobiet 
i dlatego to też ma być przedmiotem pewnych zabiegów? 
Czy tu może chodzić o propagowanie jakichś zamierzeń, 
czy to też może być przedmiotem tej konwencji?

Jeśli chodzi o kwestie związane ze zmianą ról spo-
łecznych, to nie wiem, czy na przykład funkcja gospodyni 
domowej jest dla kobiety stereotypowa, czy nie jest? Czy 
w rozumieniu tejże konwencji jest ta funkcja pożądana 
czy dopuszczalna, czy może nie jest, bo może być znamie-
niem jakiejś dyskryminacji? I jak jest na przykład z funkcją 
sprzątaczki, w przypadku której jest dominacja kobiet… 
No, być może trzeba będzie też to wszystko pozmieniać.

Ja po prostu tej konwencji we wspomnianych zakresach 
nie rozumiem. Nie wiem, jaka będzie polityka rządu, obecnego 
rządu. Ja oczywiście mam świadomość tego, że te zobowiąza-
nia mogą ewoluować i zakładam, że pewnie będą ewoluowały. 
Jeśli chodzi o  zakres oceny, dokonywanej chociażby przez 
wspomniany zespół ekspertów – on ma te sfery kontrolować, 
a także twórczo rozwijać całą tę konwencję poprzez wykład-
nię zawartych w niej różnego rodzaju obowiązków – to być 
może pewne wymagania będą podwyższane.

Nie wiem, jakie są statystyki, ale pewnie można przy-
jąć, że kwestia taka jak bezrobocie kobiet na podstawie tej 
konwencji też będzie cieszyć się szczególnym zainteresowa-
niem. Czy sprawy związane z rozłączaniem rodzin na skutek 
przymusu, chociażby ekonomicznego, związanego z koniecz-
nością znalezienia pracy, też będą przedmiotem konwencji? 
Jakie skutki społeczne przyniesie jej przyjęcie?

się jeszcze absencje, to może dojść do tego, że pięć osób 
będzie decydować właśnie o społecznie skonstruowanych 
modelach zachowań. To po pierwsze.

Po drugie, wprawdzie konwencja mówi, że komitet zacznie 
działać dopiero rok po wejściu w życie konwencji, ale i tak 
oddanie władzy rzeczywiście paru osobom ‒ swoistej władzy 
kontrolnej, nie mówi się o nadzorczej ‒ jest pewnym zagro-
żeniem, stąd zapis ten powinien ulec modyfikacji. W moim 
stanowisku uwzględniam głosy wyborców, którzy w dużej 
liczbie piszą, że to rozwiązanie budzi niepokój. Również 
biorę pod uwagę fakt, że Polska jest związana konkordatem, 
co oznacza nie mniej ni więcej niż to, że trzeba się liczyć ze 
stanowiskiem kościołów, nie tylko jednego kościoła.

Nie uważam, aby w imię zgody Polska dzisiaj, w trak-
cie gorącej kampanii, mogła tę konwencję przyjąć tak jak 
wskazuje na to ustawa. Wnoszę poprawkę zmierzającą do 
tego, aby konwencja weszła w życie dopiero 1 stycznia 
2016 r., a w oświadczeniu prezydenta…

(Głos z sali: ustawa.)
Ustawa, przepraszam. Ustawa, po art. 2…
A w oświadczeniu prezydenta, żeby dopisano zastrze-

żenia wynikające z istnienia komitetu monitorującego oraz 
drugiego punktu…

(Rozmowy na sali)
Dobrze, ale tu jest napisane, że to jest oświadczenie.
Aha, już nie możemy… Przepraszam bardzo. W takim 

razie pozostanie mój głos, propozycja, żeby jeszcze bardziej 
przesunąć w czasie funkcjonowanie komitetu monitoru-
jącego, czyli do 2017 r. I na tym poprzestaję, mając na 
uwadze argumenty dotyczące spokoju, niedopracowania 
i nieprzygotowania.

Ostatni argument. Niedawno prezydent naszego państwa 
podpisał konwencję ONZ ‒ poszerzono ją po wielu latach 
od jej uruchomienia ‒ o prawach osób niepełnosprawnych. 
Wówczas zgodzono się, że nie musimy do niej przystępo-
wać szybko, jako liderzy. Choć byliśmy liderami w tym 
zakresie, to uznaliśmy, że przede wszystkim stosowanie, 
praktyka jest argumentem rozstrzygającym ‒ podpisaliśmy 
ten akt jako ostatni.

Kierując się wspomnianą logiką, uważam, że obecnie, 
gdy osiem państw… czy, jak to się mówi… To znaczy 
rozpoczęło te procesy dopiero szesnaście państw, ale tyl-
ko dziewięć z Unii Europejskiej, dlatego nie uważam, że 
powinniśmy być liderami. Nie ma argumentów przemawia-
jących za tym, nawet jeśli słowo „lider” dobrze się kojarzy. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan senator Mamątow, proszę.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo.
Na początku chciałbym podziękować pani poseł za 

wypowiedź, zgadzam się z nią w stu procentach. Koledzy 
też wypowiadali swoje zdanie. Z tych wypowiedzi moim 
zdaniem wynika, że wszyscy jesteśmy przeciwko ratyfikacji 
tej konwencji.
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kobiet? Ktoś może dojść do wniosku, że ponieważ kobiety 
nie mogą konsekrować hostii, to jest to opresja, przemoc 
i w związku z tym należy zmusić Kościół katolicki do za-
akceptowania kapłaństwa kobiet. Jeżeli literalnie czyta się 
tę konwencję, jeżeli się wie, że jest ona inspirowana – tak 
mówią księża biskupi, podkreślają to w swoim stanowisku – 
neomarksistowską ideologią, to można się tego spodziewać. 
Przypomnę, że marksizm był kierunkiem, który niejako 
programowo wałczył z dziedzictwem chrześcijańskim, był 
pewną utopijną koncepcją. Ta cała konwencja pachnie mi 
właśnie taką ideologią, takim uszczęśliwianiem ludzi na 
siłę. W czasach marksizmu była walka klas, a teraz jest 
walka płci, kiedyś ciemiężeni byli robotnicy, a teraz są 
homoseksualiści, ale cały czas jest to ta sama inżynieria 
społeczna, stosowana jest ta sama dialektyka, to jest to 
samo myślenie. A dokument jest ważny, dokument jest 
istotny. Tak więc chciałbym mieć co do tego jasność. Czy 
pan minister może powiedzieć, czy w świetle tej konwencji 
będzie można stwierdzić, że Kościół katolicki ma dopu-
ścić kobiety do funkcji kapłańskich, czy nie będzie można 
stwierdzić? Jak mówił pan senator Paszkowski, to może 
ewoluować, dziś pan powie, że nie, a za chwilę się okaże, 
że ktoś jednak ma taki pomysł. My tego nie wiemy, bo to 
jest po prostu sytuacja krocząca.

Chciałbym też zapytać, dlaczego ta konwencja nie de-
finiuje przyczyn przemocy. Przecież wiadomo, wynika to 
z wszelkich badań, że główną przyczyną przemocy do-
mowej ‒ podkreślam: domowej ‒ jest alkohol. Czy w tej 
konwencji w ogóle wspomniano o alkoholu, narkotykach 
i tego typu przyczynach przestępstw? Wystarczy przeczy-
tać… Moje kolejne pytanie jest takie: czy jest w tym akcie 
mowa o alkoholu i innych przyczynach przemocy? Bo to, 
że takie są właśnie przyczyny przemocy, jest powszechnie 
akceptowane. Nikt nie ma… Pan minister chyba nie ma 
wątpliwości, że alkohol jest główną przyczyną przemocy 
w Polsce. Jeżeli pan ma jednak wątpliwości, to prosiłbym, 
żeby pan po prostu powiedział o nich wysokiej komisji.

Jeśli chodzi o kwestię oceny zgodności zapisów kon-
wencji z konstytucją, to mam poważne wątpliwości co do 
tej zgodności. Wczoraj też była ciekawa dyskusja na ten 
temat, właśnie na temat konstytucyjności lub niekonsty-
tucyjności. Pan minister podważał kompetencje profesora 
Zolla, mówił, że w swojej ocenie i w opinii wyrażonej 
w wywiadzie dotyczącym tej konwencji zrobił błędy me-
todologiczne. Rozumiem, że tutaj jest spór prawny, ale 
nie było tu jednak odniesienia obiektywnego. Wiadomo, 
opinię można napisać… mogą być różne opinie… Zresztą 
one się różnią, nawet te sejmowe, bo jedna opinia podważa 
zgodność dziesięciu sejmowych. I to nie jest tak, że praw-
da zależy od ilości, prawdy nie dekretuje się, bo też jest 
elementem marksizmu, że większość ma rację i koniec. 
Prawda? Czasami jedna osoba może mieć rację, a dziewięć 
może jej nie mieć. To też trzeba brać pod uwagę, do tego 
typu działania trzeba podchodzić z powagą.

I wreszcie kolejna kwestia, którą chciałbym poruszyć. 
Po co w ogóle ratyfikować tę konwencję? Ja w ogóle nie 
widzę powodu, żeby ją ratyfikować. Kraj tonie, służba 
zdrowia się wali, system emerytalny się wali, państwo, jak 
powiedział jeden z ministrów obecnego rządu, to „ch…, 
d… i kamieni kupa” i że państwo polskie istnieje teoretycz-

Interesuje mnie w tej chwili, co państwo możecie kon-
kretnie powiedzieć o tym, co państwo macie już, że tak po-
wiem, wyliczone w zakresie zobowiązań ogólnych. Chodzi 
mi  o to, co trzeba będzie zmienić w szkolnictwie, w po-
lityce społecznej, edukacji itd., jeśli konwencja zostanie 
przyjęta. Pytam o to, bo jest dla mnie niejasne, do jakich 
standardów, które być może już obowiązują na zachodzie 
Europy, chcecie państwo w tej chwili Polskę doprowadzić 
‒ w zakresie, o którym mówi ta konwencja wprost lub też 
który wynika z jej ducha. Nie interesuje mnie w tej chwili 
to, co mamy opisane, czyli to, co zamierzamy na przy-
kład zmienić w prawie karnym lub że na przykład telefon 
zaufania będzie działał przez cały tydzień całodobowo, 
w każdym dniu, bo to są sprawy proste i ja je rozumiem. 
Przyznam, że nie rozumiem części ideologicznej. Biorąc 
pod uwagę to, że zaczynają dominować różnego rodzaju 
skrajne opinie w tym zakresie, że nagłaśniane są również 
dyskusje publiczne na te tematy, chciałbym dowiedzieć 
się, jak pojmuje te zapisy rząd i jakie są jego ewentualnie 
zamiary. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Witam pana senatora Jana Marię Jackowskiego, który 

do nas przybył i zgłosił zainteresowanie wzięciem udziału 
w debacie.

Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Profesorze.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Cieszę się, że mogę dzisiaj być na posiedzeniu tej komi-

sji. Niektóre pytania miałem okazję zadać wczoraj podczas 
posiedzenia Komisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Witam 
pana ministra, panią minister ‒ część osób tu obecnych też 
uczestniczyła we wczorajszym posiedzeniu.

Chciałbym zadać kilka pytań i dołożyć parę komen-
tarzy. Może zacznę od pytań. Pytanie pierwsze jest nastę-
pujące: ile nas kosztuje ta konwencja, jakie są jej koszty 
i dlaczego nie są one podane w materiałach dotyczących 
ratyfikacji tego dokumentu? Ile to rocznie będzie koszto-
wało? Na co szczegółowo są potrzebne środki i z jakich 
źródeł one będą pokrywane? Skoro jest zobowiązanie, to, 
jeżeli mamy podejmować jakieś działanie, powinniśmy 
znać koszty budżetowe. Przypomnę, że nie ma pieniędzy 
dla kobiet chorych na raka, a tutaj na przykład będziemy 
zakładać jakąś policję itd. Chciałbym, żeby pan minister 
to szczegółowo wyjaśnił. Czy takie biedne państwo, jakim 
jest państwo polskie – które nie jest w stanie zabezpie-
czyć potrzeb zdrowotnych obywateli, przede wszystkim 
obywatelek, czyli kobiet – stać na rozrzutność, na to, żeby 
wyrzucać jakieś kwoty? Chciałbym, żeby pan minister 
podał precyzyjnie, ile corocznie będzie nas to kosztowało. 
To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Skoro jest punkt, który powiada, że źródłem 
opresji może być religia, to mam pytanie, czy na przykład 
nie będzie narzucane Kościołowi katolickiemu kapłaństwo 
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Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Senatorze, wniosek zanotowałem i zostanie on 

poddany pod głosowanie, nie stoi to jednak w sprzeczności 
z tym, żeby mogli wypowiedzieć się wszyscy, którzy biorą 
udział w posiedzeniu. Wszyscy mają prawo do wypowiedzi. 
Poza tym można przypuszczać, że przebieg dyskusji może 
mieć wpływ na przekonania członków komisji, na to, czy ze-
chcą poprzeć wniosek, odrzucić wniosek czy też wstrzymać 
się od głosowania. Tak więc chyba dyskusja nie zaszkodzi 
rozwadze przy ustosunkowywaniu się do wniosku.

Uważam, że powinniśmy kontynuować wymianę my-
śli, tym bardziej, że panowie senatorowie mają prawo się 
wypowiedzieć i nie jest wykluczone, że w konsekwencji 
zostaną zgłoszone jeszcze jakieś inne wnioski. W każdym 
razie wniosek o odrzucenie będzie procedowany zgodnie 
z regulaminem.

Czy jeszcze ktoś z panów senatorów chciałby zabrać głos? 
Czy któraś z osób zaproszonych chciałby zabrać głos?

Pan minister będzie proszony o udzielenie odpowiedzi 
i o ewentualne ustosunkowanie się do wypowiedzi, które 
nie są pytaniami.

Chciałbym jeszcze zapytać, czy inne osoby, które brały 
udział…

Jeżeli nie, to, Panie Ministrze, bardzo proszę, żeby 
zechciał pan odnieść się do pytań i, ewentualnie, do wy-
powiedzi.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Właśnie spytałem, czy jest ktoś, kto chciałby zabrać 

głos zanim pan minister będzie odpowiadał, bo będziemy 
powoli zmierzać do podsumowania.

Czy pan chce zabrać głos? Proszę się przedstawić.

Prezes Instytutu 
na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris” 
Aleksander Stępkowski:
Aleksander Stępkowski, Instytut na rzecz Kultury 

Prawnej „Ordo Iuris”.
Rzeczywiście pojawiło się tutaj wiele zagadnień, do 

których należałoby się odnieść. Pierwsza sprawa to staty-
styka. Jeśli chodzi o badania mówiące o 96%, pochodzące 
z raportu dotyczącego wykonywania Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, to sami autorzy 
tego badania zastrzegli, że nie są one w żaden sposób repre-
zentatywne dla społeczeństwa polskiego. Mianowicie próba 
była przeprowadzana w dużej mierze na pensjonariuszkach 
domów samotnej matki, w związku z tym trudno mówić tu 
o jakiejkolwiek reprezentatywności. I to zastrzegają sami au-
torzy tego opracowania. Niestety, środowiska, które naciskają 
na to, aby ratyfikować ten dokument, bardzo często posługują 
się badaniami pod wieloma względami mogącymi budzić 
wątpliwości, a w każdym razie badaniami co do których 
rzeczywistego przedmiotu badania należałoby uczynić pewne 
zastrzeżenia, bo często badania… Nie w każdym badaniu ba-
dane jest to samo, a ponieważ  w debacie publicznej niuanse 
często nikną, to powinny być one tutaj wyłuszczane.

Instytut „Ordo Iuris” zajmował się przede wszystkim 
problematyką konstytucyjności konwencji. Ponieważ 
wczoraj słyszałem, jak pani profesor Fuszara zechciała 

nie – mówię tu o ministrze Sienkiewiczu – a my się bawimy 
w jakieś konwencje, w jakieś takie zabawy ideologiczne. 
Notabene one są kosztowne, obciążają budżet, obciążają 
podatnika, nie definiują przyczyn samego zjawiska – które, 
owszem, istnieje, trzeba to przyznać ‒ są po prostu działa-
niem zastępczym, działaniem o charakterze ideologicznym. 
Tak więc w ogóle po co to wszystko?

Chciałbym, żeby pan minister powtórzył, ile państw 
z tych, zdaje się, czterdziestu dwóch ratyfikowało kon-
wencję, a które z dużych krajów Unii Europejskiej ‒ nie 
pytam o małe, ale o te największe ‒ jej nie ratyfikowały. 
Wiemy, że nie ratyfikowały jej Wielka Brytania, Niemcy, 
nie wiem, czy Francja ratyfikowała, czy nie, czy Włochy, 
czy Hiszpania… Proszę o przedstawienie szczegółowej li-
sty krajów, które ten dokument ratyfikowały. Konkludując, 
proszę o odpowiedzi na pytania, które zadałem.

Chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że został 
złożony wniosek o odrzucenie konwencji. Mam nadzieję, 
że w Senacie jej zapisy wywołają debatę, szczególnie, że 
mamy do czynienia z sytuacją, powiedziałbym, bardzo 
ciekawą. Mianowicie mamy stanowisko biskupów w tej 
sprawie, ono zostało zawarte w słynnym oświadczeniu pre-
zydium, które bardzo krytycznie oceniło tę konwencję.

Prosiłbym też pana ministra o to, żeby odniósł się pan 
do krytyki tego dokumentu i powiedział, czy podtrzymu-
je stanowisko, które wyraził pan wczoraj na posiedze-
niu Komisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wczoraj 
kwestionował pan niejako prawo… relatywizował ocenę 
tej konwencji przez biskupów. Przyznam, że pańskie sta-
nowisko mnie zaskoczyło, ponieważ zapachniało mi też 
trochę… to znaczy pojawił się element takiego myślenia, 
że Kościół jest słuszny, kiedy chwali wejście Polski do 
Unii Europejskiej, a kiedy stawia pytania, to już jest nie-
słuszny. Coś takiego pobrzmiewało w wypowiedzi pana 
ministra. Choć może niesłusznie tak to interpretuję, może 
źle zrozumiałem i pan minister szczegółowo wyjaśni to 
wysokiej komisji. Sądzę, że jest to kwestia, która została 
jasno zadeklarowana.

Cieszę się, że na posiedzeniu komisji jest pan profesor 
Stępkowski, który jest autorem oceny stowarzyszenia „Ordo 
Iuris”, Instytutu na rzecz Kultury Prawnej. Chciałbym, 
żeby albo pan minister, albo pani minister odnieśli się do 
opracowania „Ordo Iuris”.  Przyznali państwo, że znacie 
opracowanie dotyczące uwag do konwencji, tak więc pro-
siłbym państwa, przedstawicieli rządu, o odniesienie się 
do tej kwestii. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję.
Pan senator Świeykowski? Proszę.

Senator Aleksander Świeykowski:

Ja w kwestii formalnej. Skoro został zgłoszony wniosek 
o odrzucenie tej konwencji przez naszą komisję, to prze-
głosujmy go. Jeżeli jesteśmy za jej odrzuceniem, to dalsza 
dyskusja jest w tej chwili bezsensowna.
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Poza tym jeżeli przeczyta się postanowienia konwen-
cji w kontekście oficjalnego komentarza, jakim jest raport 
wyjaśniający towarzyszący konwencji – w którym bardzo 
wyraźnie mówi się o tym, że działania podejmowane przez 
państwo na podstawie art. 14 mają dotyczyć wszystkich 
szkół, niezależnie od tego, czy są to szkoły prywatne, pu-
bliczne, czy wyznaniowe – to można zapytać, gdzie w takim 
razie są gwarancje autonomii, gwarancje wolności religijnej, 
gwarancje autonomii związków wyznaniowych. Te wszyst-
kie problemy z reguły zostały pominięte w analizach zamó-
wionych przez Sejm, a nie powinny zostać pominięte.

W związku z tym wydaje się, że proces ratyfikacyjny 
został przygotowany cokolwiek powierzchownie. Podobnie 
nie znamy żadnych skutków ekonomicznych realizacji 
art. 60 konwencji, w którym nakłada się na Polskę dość 
istotne zobowiązania finansowe względem obcokrajow-
ców. To jest kolejny artykuł, w przypadku którego analiza 
skutków została całkowicie pominięta, poprzestaje się na 
ogólnych zapewnieniach o tym, że dzięki tej konwencji ma 
być mniej przemocy. Poza tym jeśli popatrzymy na zało-
żenia konwencji, to dostrzeżemy, że konwencja definiuje 
przemoc wobec kobiet jako przemoc ze względu na płeć, 
przemocy ulegają kobiety dlatego, że są kobietami. W tej 
sytuacji mamy do czynienia z dość daleko idącymi wąt-
pliwościami co do charakteru… to znaczy co do sposobu 
stawiania diagnozy, jeśli chodzi o przyczynę przemocy 
wobec kobiet. Mamy też dość poważne wątpliwości co do 
bezstronności światopoglądowej tak sformułowanych kry-
teriów. Musimy pamiętać, że akurat w dokumentach Rady 
Europy bardzo wyraźnie  mówi się o tym ‒ to są oficjalne 
raporty Rady Europy – że pojęcie gender, które w tłuma-
czeniu polskim określono jako płeć społeczno-kulturową, 
symbolizuje walkę płci. Tak jest, Pani Profesor, i tak było 
w pierwotnym tekście konwencji, który został…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.
(Głos z sali: Prosimy o wskazanie przepisów.)
Oczywiście. Chodzi o art. 2c pierwszej wersji konwen-

cji, który został w trakcie prac zmieniony. On co prawda 
został zmieniony, ale na przykład preambuła nie została 
zmieniona. Tak? Preambuła nie została zmieniona, a mówi 
się w niej bardzo wyraźnie o tym, że przemoc wobec kobiet 
jest przejawem nierównych stosunków władzy między ko-
bietami i mężczyznami na przestrzeni wieków; stosunków, 
które doprowadziły do dominacji mężczyzn nad kobietami 
i dyskryminacji kobiet, a także uniemożliwiły pełne usamo-
dzielnienie się kobiet. Mamy do czynienia z historią…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie. To jest…
(Głos z sali: Nie przeszkadzajcie.)
To jest pewna historiozoficzna teza, która oczywiście ma 

swoje korzenie w tezie marksistowskiej, mówiącej o tym, 
że przemoc klasowa została poprzedzona przemocą płcio-
wą w formie instytucjonalizującego się związku kobiety 
i mężczyzny w małżeństwie monogamicznym. Również 
jest mowa o tym, że przemoc względem kobiet ma mieć 
charakter rzekomo strukturalny, czyli że jest zjawiskiem 
immanentnie istniejącym w społeczeństwie, w którym roz-
różnia się role męskie i żeńskie. W związku z tym, skoro 
przemoc istnieje dlatego, że istnieją kobiety i mężczyźni 

zauważyć, że tylko i wyłącznie instytut „Ordo Iuris” pod-
nosił kwestię niekonstytucyjności szeregu rozwiązań tej 
konwencji, sprostuję, że oczywiście nie tylko, bo podnosili 
ją i profesor Mik, i profesor Muszyński.

Chciałbym zwrócić państwa uwagę na jeszcze jed-
ną kwestię. Mianowicie ekspertyzy mówiące o konsty-
tucyjności konwencji… Może powinienem zacząć od 
tego, że w oficjalnym stanowisku Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych z 2012 r. były poważne zarzuty dotyczą-
ce niekonstytucyjności tej konwencji, w międzyczasie to 
stanowisko zostało zmienione. Chciałbym podnieść dwie 
kwestie. Mianowicie opinie mówiące o konstytucyjności 
konwencji często… to znaczy z reguły były opiniami wy-
biorczymi, to znaczy dotyczyły tylko niektórych przepisów 
konwencji i niektórych przepisów konstytucji. Nie została 
zamówiona ekspertyza, w której stwierdzono by konsty-
tucyjność konwencji i jednocześnie omówiono wszystkie 
wątpliwości, które podnosił instytut „Ordo Iuris”. Gdy 
profesor Mik w swojej opinii analizował te wątpliwości, 
których nie analizowali pozostali eksperci, jednoznacznie 
stwierdził niekonstytucyjność konwencji. Zatem, gdy mó-
wimy o kwestii konstytucyjności czy niekonstytucyjności, 
nie możemy znowuż poprzestawać na ogólnej konstatacji, 
musimy patrzeć, o jakie przepisach konwencji i jakich prze-
pisach konstytucji jest mowa.

Jeśli chodzi o kwestię metody i warsztatu użytych 
do przeprowadzenia analiz zamówionych przez Sejm, to 
chcę zwrócić uwagę na to, że połączone komisje sejmowe 
zamówiły dwie ekspertyzy stwierdzające konstytucyj-
ność konwencji. Jedna z tych ekspertyz stwierdza, że 
pojęcie kluczowe dla tej konwencji, czyli gender ‒ po 
francusku genre, a w polskim tłumaczeniu „płeć społecz-
no-kulturowa” ‒ pojawia się w konwencji jeden raz. Tak 
zostało to zapisane w opinii stwierdzającej konstytucyj-
ność konwencji, gdy tymczasem to pojęcie pojawia przy-
najmniej dwadzieścia pięć razy. Ze względu na specyfikę 
sposobu przetłumaczenia tej konwencji autor opinii nie 
wziął pod uwagę zwrotów w językach, że tak powiem, 
autentycznych konwencji, czyli ani angielskiego, ani 
francuskiego. Jeżeli autor opinii pobieżnie przeczesałby 
tekst konwencji, nawet przy pomocy zwykłej funkcji 
wyszukiwania w edytorze tekstu, to nigdy czegoś takie-
go by nie napisał. Innymi słowy, wszystko wskazuje na 
podstawowe braki warsztatowe przy sporządzaniu tych 
ekspertyz. Są one też pobieżne i pobieżne są konkluzje 
w nich przedstawione.

Wydaje się, że dokument prawa międzynarodowego, 
który stawia sobie bardzo ambitny cel ‒ eliminację wszel-
kich form przemocy z wszelkich aspektów życia społecz-
nego… Rzeczywiście jest to cel niezwykle ambitny i prze-
widujący dość daleko idące zobowiązania państwa w tej 
mierze, ponieważ państwo ma wywierać istotny wpływ 
na zmianę społeczną, ma po prostu realizować zadania 
z zakresu inżynierii społecznej, i to zadania daleko idące. 
W związku z tym w ustroju liberalnej demokracji, gdzie sfe-
ra prywatności, sfera praw podstawowych, jest chroniona, 
państwo nie może dość dowolnie w nią ingerować, wszel-
kiego rodzaju działania z zakresu inżynierii społecznej ‒ 
a o nich jest mowa wprost czy to w art. 12, czy, pośrednio, 
w art. 14 ‒ muszą budzić istotne zaniepokojenie.
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państw stron tej konwencji. Tak więc w szerszym zakresie 
dotyczy ona ich rozumienia problemu przemocy wobec 
kobiet, przemocy domowej, jak również sposobów prze-
ciwdziałania temu zjawisku. Tak więc w związku z tym… 
To tylko gwoli pewnego wyjaśnienia.

Druga kwestia jest, moim zdaniem, kwestią fundamen-
talną. Mianowicie dotyczy ona również dyskusji, która 
poniekąd została częściowo przeniesiona właśnie z wczo-
rajszego posiedzenia komisji, w tym również mojej nie-
zgody na to, żeby interpretacja pewnych przepisów – na 
przykład art. 2, ale i art. 16 czy art. 12 – miała taką postać, 
jaka niekiedy jest prezentowana w dyskusji.

Mianowicie trzeba pamiętać o tym, że prawo ma swój 
wyraz systemowy, czyli istnieje również interpretacja sys-
temowa, a nie tylko zwykła interpretacja semantyczna. 
Do czego zmierzam? Zmierzam do sformułowania bardzo 
prostego wniosku, nieco uproszczonego, ale jednak wyja-
śniającego trochę całą sprawę. Mianowicie skoro mówimy 
o konwencji, która dotyczy przemocy wobec kobiet oraz 
przemocy domowej, to nie możemy zapominać o celu, 
który jest obecny już w samym tytule. W związku z tym 
nie możemy po prostu o nim zapomnieć i interpretować 
poszczególnych przepisów tej konwencji w taki sposób, 
jakby nie zmierzały one do umożliwienia wykonania za-
sadniczego celu. W związku z tym odpowiedź na pytanie, 
załóżmy – bo jest tu pewna logiczna seria pytań – czy 
wykonywanie założeń konwencji będzie służyło pew-
nej supresji tradycji, religii, zwyczaju, który obowiązuje 
w naszym kraju, bo przecież to nas najbardziej interesuje, 
brzmi: nie. Pytanie jest zbyt ogólnie sformułowane, dlatego 
że ono powinno przecież odnosić się do celu konwencji. 
Ten przepis nie jest przecież zapisany gdziekolwiek czy 
osadzony w jakimś ogólniejszym modelu określonego od-
działywania prawnego, tylko jest w nim mowa o konkret-
nym narzędziu prawnym, które dotyczy przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej. To oznacza, że konwencja 
od poszczególnych państw sygnatariuszy, czyli tych, które 
oczywiście ratyfikują konwencję, na przykład od Turcji, 
od Francji, od Bośni i Hercegowiny, żeby zidentyfikowały 
niektóre obszary we wspomnianych zakresach. Zwłaszcza 
chodzi tu o zwyczaje. Tak naprawdę jeżeli mówimy o rela-
cjach, o realiach europejskich, stricte europejskich ‒ czyli 
pomijam tutaj pewną grupę państw – w których zwyczaje 
można uznać za źródło przemocy wobec kobiet, za źródło 
przemocy domowej. Tak więc nie jest to po prostu jakieś 
narzędzie ogólniejszego projektu cywilizacyjnego, które 
ma zmienić… wykorzenić na przykład zwyczaje, tradycję, 
religię, bo przecież one mogą służyć celom konwencji, 
wzmacniać je. Można też argumentację niejako odwrócić 
i powiedzieć, że we wspomnianym zakresie konwencja 
może wzmacniać to, co jest pozytywnie ocenianą tradycją, 
pozytywnie ocenianym zwyczajem, pozytywnie ocenianym  
przekonaniem religijnym.

I kolejna kwestia, która w pewnym kontekście też wy-
maga wyjaśnienia. Mówimy przecież o konwencji mię-
dzynarodowej, w związku z tym są nieco chybione pewne 
oczekiwania, które pojawiają się w naszej debacie, w deba-
cie krajowej. Mianowicie podnosi się, że konwencja czegoś 
nie reguluje, że na przykład nie odnosi się bezpośrednio do 
bardzo specyficznych źródeł przemocy wobec kobiet albo 

– bo przemoc względem kobiet ma być przemocą rzekomo 
ze względu na płeć, a przemoc ze względu na płeć jest 
przemocą ze względu na to, że kobieta jest kobietą – to 
tylko art. 3 można poddać racjonalnej wykładni. Tak, Pani 
Profesor: art. 3.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Przepraszam, czy zechce pan zmierzać do konkluzji, 
dlatego, że jeszcze pewno inne osoby będą chciały się wy-
powiedzieć.

(Przedstawiciel Instytutu na rzecz Kultury Prawnej 
„Ordo Iuris” Aleksander Stępkowski: Tak. Artykuł…)

Przepraszam, ale salę mamy tylko do godziny 13.00, 
potem jest następne posiedzenie komisji. Nie jest to najważ-
niejsza okoliczność, ale jeżeli można… Bardzo proszę.

Prezes Instytutu 
na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris” 
Aleksander Stępkowski:

Dobrze.
Konkludując, chcę stwierdzić, że art. 6 nakłada właśnie 

na Polskę zobowiązanie do kierowania się ideologicznym 
paradygmatem pojmowania przemocy jako przemocy ze 
względu na płeć i uwzględnienia stosowanie perspektywy 
gender we wszystkich działaniach państwa, co jest sprzecz-
ne z art. 25 ust. 2 konstytucji. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Panie Ministrze, bardzo proszę o zwięzłe odpowiedzi 

na przedstawione pytania, na te, na które uzna pan odpo-
wiedź za stosowną, i o ewentualnie jakiś komentarz, o ile 
jest potrzebny. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Artur Nowak-Far:
Bardzo dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Postaram się zbudować moją wypowiedź dokładnie 

według schematu, który zastosowaliśmy wczoraj na po-
siedzeniu komisji senackiej, bo, tak myślę, był użyteczny. 
Mianowicie podejmę wątki prawne, traktatowe, a jeśli cho-
dzi o pozostały zakres, oddam głos pani minister Fuszarze, 
ewentualnie innym kolegom reprezentującym rząd. Myślę, 
że będzie to służyło maksymalizacji wiedzy i przedstawie-
niu poglądu rządu w sprawach, które państwo senatorowie 
poruszyliście.

W ramach wstępu chciałbym powiedzieć, że trzeba 
pamiętać o tym, że konwencja nie może… to znaczy nie 
jest logiczny argument mówiący o tym, że wyraża ona jakiś 
zachodnioeuropejski sposób rozumienia kwestii, których 
ona dotyczy. Proszę zwrócić uwagę, że ona została podpi-
sana w Stambule i wyraża wolę państw, które ją podpisały, 
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Następna kwestia, proszę państwa, dotyczy oczywiście 
tego, kto ratyfikował konwencję. Tak jak wspomniałem na 
wstępie, ratyfikowało ją szesnaście państw, w tym dziewięć 
państw Unii Europejskiej. Wszystkie państwa, ją ratyfiko-
wały, to: Albania, Czarnogóra, Portugalia, Turcja, Włochy, 
Bośnia i Hercegowina, Serbia, Austria, Dania, Hiszpania, 
Andora, Szwecja, Malta, Monako, Słowenia, jako ostatnia, 
i Francja. Tak więc też nie jest do końca prawdą, że duże 
państwa „omijają” konwencję, że nie chcą jej ratyfikować. 
Jeśli chodzi o Niemcy, to według naszej najlepszej wiedzy 
są one w trakcie przygotowywania swojego własnego syste-
mu prawnego do ratyfikacji. One kierują się dokładnie taką 
samą logiką jak my, czyli nie chcą ratyfikować konwencji 
w sytuacji, kiedy istnieje jakaś poważniejsza rozbieżność 
między ich krajowym systemem prawnym a standardami 
konwencyjnymi. Ich logika jest dokładnie taka sama jak 
nasza. Tak więc należy spodziewać się, że w Niemczech 
konwencja zostanie ratyfikowana, właśnie biorąc pod uwa-
gę pewną determinację rządu niemieckiego w zakresie po-
dejmowania konkretnych prac dostosowawczych.

Jeżeli chodzi o koszty, w ogóle o pytanie dotyczące 
kwestii różnorodnego pojmowania kosztów wejścia kon-
wencji do naszego porządku prawnego, bo ostatecznie 
przecież o to chodzi w akcie ratyfikacyjnym… To znaczy 
mówimy o tym, że aby móc wykonać założenia konwencji, 
zasadniczą kwestią jest dostosowanie polskiego systemu 
prawnego i teraz odpowiedź jest, powiedziałbym, dosyć 
niezłożona. Mianowicie jesteśmy niemalże dostosowani, 
jest jeszcze potrzeba wprowadzenia trzech zmian, niedu-
żej zmiany w ustawie o Policji, dostosowania definicji 
przemocy w rodzinie tak, żeby był uwzględniony element 
ekonomiczny, a także jest wymagana zmiana w zapisach 
dotyczących pomocy społecznej. I to są drobne zmiany. 
Krótko mówiąc, ponieważ przestrzeń dostosowawcza jest 
zawężona, nie będzie znaczących kosztów w tym zakresie. 
A jeżeli już o kosztach mówimy, to mówimy o tym, co już 
się w zasadzie zdarzyło, co i tak, i tak będzie wykonywane 
w ramach istniejących budżetów poszczególnych resortów, 
resortów odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych 
części zobowiązań wynikających z konwencji. Te koszty, 
proszę państwa… To znaczy nie ma też jakby szczególnej 
modyfikacji w zakresie kosztów wynikających również ze 
złożonych przez nas zastrzeżeń. Na przykład zastrzeżenie 
do art. 30 konwencji ‒ to, o co pan senator pytał – doty-
czy raczej nierozszerzania zakresu przepisów ochronnych 
konwencji na podmioty, które dzisiaj nie są objęte naszym 
systemem prawnym, chodzi o obcokrajowców, obywateli 
innych państw, i to nawet nie Unii Europejskiej, ale państw 
trzecich. Krótko mówiąc, nie ma tutaj zawężenia systemu 
ochronnego, jest tylko pewne zabezpieczenie, gwarancja, 
że nie będziemy rozstrzygać o odszkodowaniach i przyzna-
wać ich w sposób wskazany przez konwencję – oczywiście 
chodzi o odszkodowania na rzecz obywateli państw trze-
cich, czyli niepochodzących z Unii Europejskiej. Proszę 
państwa, to też pokazuje, że w zasadzie nie będzie tutaj 
dodatkowych kosztów, bo określone rozwiązania są już 
w tej chwili stosowane, one już istnieją.

I teraz oczywiście to również prowadzi do tego, 
abym przybliżył wysokiej komisji jeszcze jedną kwestię. 
Mianowicie w dyskursie publicznym rodzi się oczywiście 

przemocy domowej występujących w jakimś konkretnym 
kraju, w jakimś konkretnym państwie albo że na przykład 
konwencja nie pasuje pod względem budowy terminolo-
gicznej, swojej taksonomii do budowy terminologicznej 
i taksonomii rodzimego, krajowego systemu prawnego. 
Gdybyśmy jednak zrobili założenie, że konwencja zawsze 
musi ładnie wchodzić w nasz system prawny, to, zwróćcie 
państwo na to uwagę, nasze oczekiwanie byłoby trochę 
nieracjonalne. Mianowicie jednym z celów negocjacji 
konwencji jest, po pierwsze, jej podpisanie w ogóle, i, po 
drugie, zainteresowanie innych państw podpisaniem tej 
konwencji. Inne państwa mają tak naprawdę podobne ocze-
kiwania i mówią: może warto by było, żeby ta taksonomia, 
te rozwiązania były jak najbliższe naszemu systemowi. Tak 
więc trzeba tutaj znaleźć jakiś wspólny mianownik, a on 
tylko wtedy jest dobrze wynegocjowany, kiedy w danym 
zakresie tak naprawdę tak samo pasuje albo tak samo nie 
pasuje poszczególnym państwom, które chcą konwencję 
podpisać i ewentualnie ratyfikować. Stąd nie możemy po 
prostu przyjąć, że wyznacznikiem dobrej – oczywiście 
dobrej w cudzysłowie – konwencji będzie to, że będzie 
ona zbieżna taksonomicznie z tym, co występuje w naszym 
systemie prawnym.

I kolejna kwestia, która oczywiście z tym się wiąże. 
Mianowicie podczas negocjacji konwencji albo przyjmo-
wania czegoś, co ewentualnie jest traktowane jako goto-
wy instrument, trzeba oszacować ‒ jest to zadanie przede 
wszystkim ministra spraw zagranicznych – fundamentalne 
ryzyko, jakie w danym zakresie może wystąpić. Chodzi 
o to, co się stanie, kiedy przystąpimy do danej konwencji, 
obojętnie jakiej, ale kiedy na jej podstawie mogą powstać 
roszczenia obywateli. Uzasadnione. Dlatego że jak przyj-
miemy daną konwencję, to przecież w wyniku zwykłej za-
sady praworządności roszczenia będą uzasadnione. I nasza 
opinia z początku 2012 r. dotyczyła właśnie tej kwestii. Ona 
mówiła mniej więcej o tym, że zakres rozbieżności – on 
był oceniany nie tylko przez MSZ, ale przez cały rząd na 
podstawie informacji uzyskanych ze wszystkich resortów 
– jest na tyle duży, że lepiej tej konwencji nie podpisywać. 
Tak było w tamtym czasie. Jednocześnie, Wysoka Komisjo, 
ta opinia niejako wyznaczyła wtedy pewien kierunek prac 
przygotowawczych. My idąc do Izby z wnioskiem o raty-
fikację, nie możemy powiedzieć, że jest tak rozległy zakres 
rozbieżności, że jeśli konwencję podpiszemy, to będzie-
my mieć na głowie na przykład procesy sądowe, procesy 
sądowe obywateli przed trybunałem międzynarodowym 
dotyczące uzyskania pewnego standardu. Tak więc okres 
2012–2013, a właściwie trwało to aż do teraz, był wyko-
rzystany między innymi na to, żeby po prostu zmienić 
tutaj porządek prawny i praktykę administracyjną w za-
kresie, w którym mieliśmy uzyskać standard konwencyjny. 
W szczególności był bardzo poważny problem, naprawdę 
fundamentalny, o którym wszyscy tutaj obecni wiedzą, 
mianowicie problem innego w Polsce niż innych krajach 
działania państwa w odniesieniu do przestępstwa gwałtu. To 
była na tyle poważna sprawa, że bez zmiany prawa w tym 
zakresie, bez umożliwienia  postępowania publicznego 
w tym zakresie, postępowania na podstawie oskarżenia 
publicznego, nie można było po prostu wejść na rozsądną 
ścieżkę zmierzającą do ratyfikowania konwencji.
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zwłaszcza właśnie sposób interpretacji, który niekiedy jest 
zbyt  zawężony – to później, moim zdaniem, nie sposób 
zgodzić się ze wszystkimi konstatacjami, które dotyczą 
niekonstytucyjności.

Mogę powiedzieć, jakie jest stanowisko rządu. 
Stanowisko rządu, zbadane dosyć wszechstronnie, jest 
takie – zresztą inaczej byśmy po prostu z tym wnioskiem 
nie przyszli – że konwencja we wszystkich aspektach jest 
zgodna ze standardem konstytucyjnym. Rzeczywiście zga-
dzam się, to nie jest tak, że liczy się liczba opinii, ale warto 
jednak zauważyć, że w niektórych opiniach jakieś błędy 
poczyniono, a w innych nie. Nie podejmuję się prowadzenia 
dyskusji na temat wszystkich opinii, bo one mają zarówno 
swoje wady, jak i zalety.

Proszę państwa, jeżeli chodzi o pytanie dotyczące sta-
nowiska Episkopatu Polski, to chcę podkreślić, że celem 
moich wypowiedzi w tym kontekście, tak jak w kontekście 
każdej innej opinii, nie jest dezawuowanie. Pytano mnie 
wczoraj… to znaczy próbowano wyinterpretować z mojej 
wypowiedzi, że być może nie chciałbym udziału Episkopatu 
Polski w tej dyskusji, że chciałbym zawężenia jego udziału 
w niej do jakichś kwestii religijnych. Ja musiałem wyjaśnić, 
że przecież ja nie tego chciałem, ja mówiłem, że episkopat 
ma pełne prawo – w zakresie, w którym wyraża swoją 
misję i tak, jak on ją definiuje – uczestniczyć w dyskusji. 
Ja powiedziałem też, że episkopat dodał w formie tej opi-
nii bardzo ważną wypowiedź do naszej dyskusji. Ona ją 
wzbogaca. Ale również powiedziałem, że w stanowisku 
rządu staramy się wyważyć wszystkie stanowiska w dys-
kusji na temat przemocy, w tym przemocy wobec kobiet, 
w tym przemocy w kontekście życia rodzinnego, tak jak 
te zjawiska są reprezentowane w społeczeństwie. Zapewne 
taka reprezentacja czy takie wyważenie nie będzie nigdy 
uznane przez wszystkich za idealne, ale po prostu tego 
nie da się uzyskać, na pewno jednak takie stanowisko nie 
będzie wyrażało tylko jednej opinii, opinii tylko jednego 
uczestnika dyskusji. To mogę oczywiście z pełną odpowie-
dzialnością tutaj powiedzieć.

Stąd jeszcze wypływa jedna kwestia. Tak naprawdę re-
dukuję ją, ze względu na naturę prawniczą mojej wiedzy, do 
pytania o to, w jakiej relacji pozostaje konwencja przemoco-
wa, ta, o której tutaj mówimy, do innych traktatów międzyna-
rodowych, w tym do konkordatu. Odpowiedź brzmi: przecież 
badając zgodność z konstytucją, badamy również zgodność 
zobowiązań, które są w konwencji, z zobowiązaniami, które 
mamy w tym kontekście wobec innych podmiotów prawa 
międzynarodowego. My nie widzimy tutaj sprzeczności. 
W szczególności ze względu na bardzo silne przepisy do-
tyczące autonomii związków wyznaniowych, autonomii 
Kościoła ‒ wypływające i z konkordatu, i z konstytucji, 
i z konwencji – nie mogą wynikać wnioski dotyczące tego, 
jak mają być wykonywane uprawnienia związków wyzna-
niowych. Z pewnym jednak zastrzeżeniem, Drodzy Państwo. 
Mianowicie, jeżeli okazałoby się, że określony związek wy-
znaniowy – bez wskazywania jakiegokolwiek, traktujmy 
ten przykład abstrakcyjnie – ma program, który jest rażąco 
sprzeczny z celami konwencji, ale zwróćcie państwo uwagę, 
że również sprzeczny z zasadniczymi podstawami porządku 
prawnego, podstawami konstytucyjnymi Rzeczypospolitej 
Polskiej… Czyli jeśli na przykład w swoim programie na-

następujące pytanie, i ono jest jak najbardziej uzasadnione: 
skoro jesteśmy już tak dalece, powiedzmy, dostosowani, 
to po co nam konwencja tego typu? Przede wszystkim 
jest to model zawsze stosowany przez Polskę. Jednak to 
nie jest żaden argument, on nie wyjaśnia sprawy. Tym, 
co wyjaśnia sprawę, jest funkcja przyjęcia zobowiązania 
konwencyjnego, zobowiązania do ratyfikacji konwencji. 
Mianowicie kiedy ratyfikujemy konwencję, to powstanie 
niejako dodatkowe narzędzie w systemie prawnym, bo 
ono oczywiście będzie włączone w system prawny. Ono 
spełniać będzie, moim zdaniem, następujące funkcje. 
Przede wszystkim ukierunkuje legislację w taki sposób, 
że gdybyśmy chcieli zmienić nasz system prawny ‒ w tej 
chwili moim zdaniem jest on zgodny ze standardem kon-
wencyjnym w znaczącym stopniu… w dominującym stop-
niu – gdybyśmy chcieli odwrócić istniejący porządek, to 
nie będziemy mogli tego zrobić, bo złamiemy konwencję. 
Dalej… To narzędzie oczywiście posłuży do utrwalenia 
przyjętych rozwiązań, dlatego że jeżeli konwencja już jest 
przyjęta, to mówi się: musimy chyba najpierw, zanim zmie-
nimy prawo, wypowiedzieć konwencję. Trzecią funkcją 
jest oczywiście funkcja wzmacniająca interpretację pra-
wa krajowego. Mianowicie przed sądami będą na pewno 
pojawiać się kwestie takie… To znaczy w celu ochrony 
interesów kobiety albo innej ofiary przemocy domowej 
będzie można powiedzieć, że niektóre z proponowanych 
przez stronę przeciwną interpretacji czy wykładni przepi-
sów prawa krajowego nie mieszczą się w dopuszczalnym 
kanonie, ponieważ odpowiednie przepisy należy czytać 
również w kontekście prawnych międzynarodowych zobo-
wiązań Polski. Obecność takiego narzędzia raczej służyć 
będzie, moim zdaniem, wzmocnieniu istniejącego porządku 
prawnego, również wzmocnieniu jego wymiaru ochronne-
go. Głosy, że konwencja nie dotyczy wszystkich aspektów 
życia społecznego w Polsce, uznałbym raczej za wyraz 
niedosytu w tym zakresie, trudno jednak oczekiwać od 
instrumentu prawa międzynarodowego, żeby uwzględniał 
wszystkie możliwe aspekty, na przykład przemocy, jakie 
pojawiają się w danym społeczeństwie.

Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o dyskusję naukową, to 
ja nie chcę dezawuować tu kolegów naukowców. Nie chcę, 
bo uważam, że oczywiście każdy ma prawo do własnej 
interpretacji konwencji i do wypowiadania opinii w tym 
zakresie. Wczoraj stwierdziłem to, co stwierdziłem, mia-
nowicie, że wszystkie interpretacje, jakiekolwiek one by 
były, ale w których nie dostrzeżono celu konwencji, są po 
prostu wadliwe. Po prostu takie są, dlatego że nie można 
interpretować prawa, ograniczając się do jednej czy do 
dwóch wybranych metod interpretacji, trzeba zastosować 
wszystkie metody. Ja nie mówię tu o bardzo szczególnych 
metodach interpretacji, ale takich, których człowiek studiu-
jący prawo, zwłaszcza prawo międzynarodowe, po prostu 
się uczy. Oczywiście to nie oznacza, że chcę dezawuować 
te interpretacje w całości, ja chcę tylko dezawuować je 
w takim zakresie, w jakim dostrzegam właśnie wspo-
mniany błąd, moim zdaniem bardzo poważny. Myślę, że 
dyskusja naukowa w jakimś zakresie odzwierciedla też 
podziały poglądowe na temat tego, czy potrzebujemy tej 
konwencji, czy ona zawiera potrzebne rozwiązania itp. 
Proszę państwa, jeśli weźmie się to wszystko pod uwagę – 
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Ponieważ jest wiele nieporozumień, jeszcze raz chcę 
powiedzieć, że GREVIO nie ma żadnych uprawnień, żeby 
móc nam coś narzucić. Co więcej, jego skład jest wybie-
rany przez państwa strony, przez komitet składający się 
z przedstawicieli tych państw, tak więc, jeżeli ratyfikujemy 
konwencję, będziemy też wybierać członków GREVIO. 
Mechanizm w przypadku konwencji jest zawsze taki sam 
– państwo sprawozdaje i uzyskuje rekomendację. W żad-
nym z tego typu rozwiązań nie ma możliwości narzucenia 
nawet tego, żeby te rekomendacje musiały być wprowa-
dzone w życie. Przystąpienie do konwencji jest dobrą wolą, 
dalsze poddawanie się rygorom jej zapisów też jest dobrą 
wolą, pewną umową dżentelmeńską państw, które czują 
się częścią międzynarodowego porządku prawnego i które 
chcą wprowadzać w życie cele i wartości tego międzyna-
rodowego porządku.

Tak jak powiedział pan minister, ratyfikowanie jest 
pewnym procesem. My już wprowadziliśmy na przykład 
zmianę formy ścigania, trybu ścigania za przestępstwo 
gwałtu, wprowadzamy też inne zmiany, a wprowadzenie 
niektórych, bardzo istotnych, a związanych z tą konwencją, 
mamy przed sobą. Powiedzenie, że nie ma powodu ratyfi-
kowania tej konwencji jest powiedzeniem, że nie ma po-
wodu ratyfikowania żadnej innej konwencji przez państwo 
polskie. Możemy być sami, sami sobie stanowić prawo. Po 
co nam konwencje? Możemy walczyć z korupcją bez kon-
wencji? Możemy. Możemy walczyć z handlem ludźmi bez 
konwencji? Możemy. A jednak ratyfikujemy konwencje. 
W związku z tym opór dotyczący wprowadzenia tej kon-
wencji w życie uważam za wyjątkowy dlatego, że nie ma tu 
argumentów specyficznych, argumenty przede wszystkim 
dotyczą sprzeciwu wobec ratyfikacji konwencji w ogóle, 
przynajmniej te w odniesieniu do mechanizmu GREVIO.

Jeżeli chodzi o zapisy art. 12 i art. 14, to pan sena-
tor zadawał pytania dotyczące stereotypów i tego, w jaki 
sposób będą te zapisy rozumiane i wprowadzane. Mogę 
powiedzieć, że artykuł dotyczący edukacji jest dokładnym 
odzwierciedleniem art. 5 Konwencji w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet, która obowiązuje 
w Polsce od trzydziestu lat. W ramach sprawozdań, które 
sporządzamy, pokazujemy, w jaki sposób eliminujemy 
pewne elementy nierówności w kontekście stereotypów, 
nierówności, które na przykład polegały na tym, że męż-
czyźni, ojcowie nigdy nie byli pokazywani w kontekście 
domowym. Między innymi nauczyło to nas tego ‒ później 
widziałam to w badaniach socjologicznych, robiłam ta-
kie badania ‒ że ojcowie, którzy w drodze porozumienia 
z matką decydowali, że zostaną z małym dzieckiem, wątpią 
w swoje kompetencje. Te kompetencje są też podważane 
przez otoczenie, są oni pytani: czy na pewno poradzisz 
sobie z małym dzieckiem, bo przecież ty jesteś facetem? 
Eliminacji tego rodzaju stereotypów służą właśnie wspo-
mniane programy. Co więcej… Oczywiście ministerstwo 
edukacji wypowiadało się w procesie ratyfikacji w tej spra-
wie i mówiło, że właściwie wszystkie elementy antyprze-
mocowego uczenia, uczenia rozwiązywania konfliktów 
bez uciekania się do przemocy, czyli w drodze negocja-
cji i mediacji, są powoli, ale wprowadzane do naszego 
systemu edukacyjnego, do podstaw programowych i do 
programów szkolnych.

uczania w szkole wyznaniowej ten związek miałby pro-
gram, który by mówił, że dobrze jest bić kobiety, że dobrze 
jest stosować przemoc domową, to wtedy państwo miałoby 
obowiązek ingerencji w tym zakresie, w tym obowiązek 
doprowadzenia danego stanu do porządku.

Co do wprowadzania kapłaństwa kobiet, to powiedział-
bym, że w żadnym związku wyznaniowym nie będzie in-
gerencji tego rodzaju, bo po prostu być jej w tym zakresie 
nie może.

Jestem do państwa dyspozycji. Gdybym jeszcze mógł 
służyć jakąś informacją, ale oczywiście… Nie sądzę, żebym 
podjął wszystkie wątki z możliwych, starałem się je jednak 
scalić w pewną uogólnioną całość. Jeżeli państwo pozwoli-
cie, oddam głos pani minister Małgorzacie Fuszarze.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Jeżeli pani minister sobie życzy, to bardzo proszę. 

Bardzo bym prosił także o zwięzłość wypowiedzi.

Pełnomocnik Rządu 
do spraw Równego Traktowania 
Małgorzata Fuszara:
Będę się starała, chociaż pytania były zbyt poważne, 

żebyśmy jako przedstawiciele rządu, który przecież pre-
zentuje Wysokiej Izbie dokument prawny…

(Przewodniczący Michał Seweryński: Przepraszam, ale 
na część pytań pan minister odpowiedział. Tak?)

Na część tak. Na te pytania nie będę odpowiadała.
Nie było odpowiedzi dotyczącej GREVIO, którego dzia-

łanie wzbudziło wątpliwości na przykład u pana senatora 
Rulewskiego. Chcę powiedzieć, że mechanizm GREVIO, 
czyli mechanizm sprawozdawania z wykonania konwencji, 
w przypadku tej konwencji jest taki sam jak w przypadku 
każdej innej. Jesteśmy stroną bardzo wielu konwencji i ta-
kich sprawozdań dokonujemy. Chcę powiedzieć, że żadne 
ciało, łącznie z GREVIO, nie ma  uprawnień władczych, 
nikt nie może nam czegoś narzucić.

Ostatnio stałam na czele delegacji rządowej, która 
sprawozdawała w imieniu rządu wykonanie Konwencji 
w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, 
która w Polsce obowiązuje od ponad trzydziestu lat. Skrócę 
i powiem tylko, że w tym sprawozdaniu możemy znaleźć 
odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie poprawia się sytu-
acja kobiet na skutek tego, że jesteśmy stroną tej konwencji. 
Bardzo zachęcam do lektury, bo rzeczywiście jest w niej to 
po prostu pokazane w długich okresach, czterech, ośmiu 
lat, bo sprawozdajemy co cztery lata. Tam widać różne 
mierniki wskazujące na poprawę sytuacji.

Absolutnie zgadzam się z tym, że jest wiele różnych 
nierówności między kobietami i mężczyznami, na przykład 
płacowych czy innych, których ta konwencja nie dotyczy. 
Ona jest jednak częścią innych działań rządu podejmowa-
nych na podstawie innych aktów prawnych. Na przykład 
sprawa luki płacowej, różnic między sektorami, jeśli chodzi 
o wynagrodzenia, jest przedmiotem badań mojego urzędu 
i działań podejmowanych wspólnie z Ministerstwem Pracy 
i Polityki Społecznej.
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ologią. Jeżeli tak byśmy to rozumieli, to ideologią jest też 
Dziesięć przykazań, wszystko, co zawiera w sobie pewne 
sądy wartościujące.

Wreszcie problem marksizmu… Naprawdę, w sytuacji, 
w której bardzo wielu myślicieli, także tych bardzo ściśle 
związanych z Kościołem katolickim, mówi o nierówności 
kobiet i mężczyzn, tego rodzaju argumentacja wydaje się 
co najmniej błędna i, delikatnie mówiąc, niestosowna.

Na zakończenie przytoczę fragment tekstu, zresztą 
przytaczałam już go na sali sejmowej. „Jesteśmy, niestety, 
spadkobiercami dziejów pełnych uwarunkowań, które we 
wszystkich czasach i na każdej szerokości geograficznej 
utrudniały życiową drogę kobiety, zapoznanej w swej god-
ności, pomijanej i niedocenianej (…), a wreszcie sprowa-
dzanej do roli niewolnicy”. To jest zdanie Jana Pawła II 
z „Listu do kobiet”. Tak więc zarzut, że jest to myślenie 
marksistowskie i ideologiczne, w tym kontekście wydaje 
się naprawdę, delikatnie mówiąc, dziwaczne. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Profesor.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Panie Senatorze, przepraszam bardzo, ale będziemy 

zmierzać do konkluzji. Pan senator się już wypowiadał.
Nie będę podsumowywał dyskusji, ale mimo wszystko 

chciałbym wypowiedzieć się jako członek komisji. Muszę 
zająć jakieś stanowisko, bo wypada, żeby przewodniczący 
je zajął.

Jestem całkowicie krytyczny wobec tej konwencji, ale 
oczywiście muszę również powiedzieć, że potrzeba zwal-
czania przemocy, przeciwstawiania się przemocy, jakiej-
kolwiek przemocy przeciwko człowiekowi w państwie 
demokratycznym jest poza wszelkim sporem. Widzę rów-
nież, że polski system prawny zapewnia ochronę prawną 
kobiet przed przemocą, jest tylko kwestia tego, czy robi to 
w sposób dostateczny. Prawo nigdy nie jest idealne i zawsze 
można je doskonalić, jednak to, co wnosi konwencja, wła-
ściwie nie wzbogaca naszego instrumentarium prawnego 
w zakresie ochrony kobiet przed przemocą. Wspomniane 
tutaj już ściganie gwałtu z urzędu nie dla wszystkich może 
być dobrodziejstwem, niektóre ofiary może by nie chciały, 
żeby było to czynione z urzędu, tylko, tak jak do tej pory, 
na wniosek. To jest jednak uwaga poboczna.

Potrzeby przyjmowania tej konwencji nie ma, co nie 
oznacza, że pewne sformułowania w niej zawarte nie mogą 
być inspiracją do poprawiania, do zmiany ustawy. Pan mini-
ster sam wspomniał o tym, że tak działo się podczas procesu 
przygotowawczego do ratyfikowania konwencji. Niektóre 
kraje tak robią, to jest normalne działanie.

Dla mnie nie ulega wątpliwości, że konwencja ma pod-
tekst ideologiczny, nawet nie tylko podtekst, ale i wyraźny 
kontekst ideologiczny, że są w niej sformułowania uderza-
jące – w każdym razie robiące to pośrednio, bo podważa-
jące, dezaprobujące – w religię, małżeństwo, macierzyń-
stwo, w kulturę opartą na wartościach chrześcijańskich. 
Te wartości są wyznawane, uznawane za własne nie tylko 
przez wierzących, ale przez ogromną większość Polaków, 
a w konstytucji przyjęto tę antropologię za aksjologiczną 
podstawę naszego porządku prawnego. Sprzeczności nie 

Mogę powiedzieć, że… Oczywiście nie ma czasu, by-
łam proszona o zwięzłość, powiem tylko dwa zdania. Na 
przykład badanie treści podręczników szkolnych bardzo 
wyraźnie pokazuje, że jeszcze w latach dziewięćdziesiątych 
były w nich jawnie przemocowe wierszyki, na przykład 
„Pan pas”, wierszyk zachęcający do bicia dzieci. To zostało 
wyeliminowane i tym się szczycimy. Chyba nikt z nas nie 
uważa, że mamy tego nie robić – prawda? – nie elimino-
wać tego rodzaju podejścia, tego stereotypu zachęcania 
do przemocy. Co więcej, te analizy, na przykład profe-
sor Szackiej, bardzo jasno pokazują, że w podręcznikach 
z dziewięćdziesiątych lat były elementy braku szacunku 
dla osób starszych itd. O tego rodzaju procesie mówimy, 
procesie prowadzonym i na podstawie Konwencji w spra-
wie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, i na 
podstawie tej konwencji.

Jeżeli chodzi o sprawę, która wielokrotnie była tutaj 
podnoszona, o to, że są inne przyczyny przemocy niż wska-
zane w konwencji, to nie możemy powiedzieć, że patologia 
jest przyczyną przemocy, bo to przemoc jest jedną z form 
patologii. Według badań prowadzonych przez osoby, które 
zajmują się przemocą, wynika, że w około 50% przypad-
ków picie alkoholu współwystępuje z przemocą. Przez 
specjalistów jest to wyjaśniane na ogół w taki sposób, że 
alkohol prowadzi do rozluźnienia, rozhamowania, do znie-
sienia granic i po prostu ujawnia się agresja, która jest. To 
nie jest tak, że ktoś pije i bije. Wielu klinicystów podkreśla, 
że niektórzy ludzie wyleczeni z alkoholizmu nadal prze-
moc stosują nadal, nie mówiąc o tym, że w badaniach nad 
przemocą rozróżnia się przemoc gorącą i przemoc zimną. 
Tę zimną stosuje się na zimno, po prostu w sposób prze-
myślany, i nie ma ona nic wspólnego z innymi formami 
patologii jak na przykład ze spożywaniem alkoholu.

Pan senator Rulewski pytał o chłopców. To wiąże się 
też z pytaniem dotyczącym konkubinatów. Zauważcie pań-
stwo, że to nie jest konwencja o przemocy w związkach 
małżeńskich – ja nie wiem, skąd w ogóle bierze się taki 
sposób myślenia – ona dotyczy przemocy wobec kobiet, 
zwłaszcza przemocy domowej. Zarówno w konwencji, jak 
i w materiale wyjaśniającym, w raporcie wyjaśniającym, 
mówi się o tym, że ona ma być stosowana – pkt 27 raportu 
wyjaśniającego wyraźnie na to wskazuje – także w przypad-
ku mężczyzn, chłopców itd. Szczególnie jednak podkreśla 
się tutaj sytuację kobiety i jej sytuację rodzinną, ponieważ 
statystyki pokazują, że właśnie w rodzinie kobiety naj-
częściej spotykają się z przemocą. Gdybyśmy uważali, że 
dlatego, że ktoś pije, bije żonę, to  moglibyśmy zapytać 
o to, dlaczego jak pije, nie bije swojego szefa w pracy czy 
kogoś na ulicy, tylko akurat żonę. Jeżeli bije akurat żonę, 
a nie innych ludzi, to nie możemy mówić, że alkohol jest 
powodem przemocy domowej.

Wreszcie na zakończenie chcę odnieść się do tego, cze-
go nawet nie nazwałabym argumentem, tylko pewną próbą 
zdezawuowania wartości konwencji – której celem, tak jak 
powiedział pan minister, jest zwalczanie przemocy i chyba 
co do tego nikt nie ma wątpliwości – poprzez stwierdzenie, 
że opiera się ona na ideologii. Uważam, że ten zarzut jest 
ideologiczny. Musielibyśmy wtedy uważać, że ponieważ 
w konwencji mówi się o wartości świata bez przemocy, 
o zagrożeniu kobiet, to każdy sąd wartościujący jest ide-
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zewnętrznych, osób zewnętrznych, będzie oznaczało, że 
poddajemy się bardzo daleko idącej zewnętrznej infiltra-
cji ideowej – prawnej także, politycznej także – naszych 
samodzielnych działań, zwłaszcza działań w obszarze edu-
kacji, ale i innych obszarach. Na gruncie tej konwencji 
ogromny obszar spraw, a także naszej, powiem ogólnie, 
polityki w różnych dziedzinach, zostaje praktycznie pod-
dany ocenie czynników zewnętrznych. To musi budzić 
poważne zastrzeżenia. Nie chcę przedłużać wystąpienia. 
W szerszym kontekście mam zamiar zabrać głos podczas 
debaty plenarnej Senatu.

Przejdę w tej chwili do spraw formalnych.
Został zgłoszony wniosek o odrzucenie ustawy, która 

ma na celu ratyfikowanie konwencji. Chciałbym wobec 
tego…

(Senator Jan Rulewski: I jest jedna poprawka, Panie 
Przewodniczący.)

Tak, ale wniosek jest dalej idący, wobec tego musimy 
zacząć od niego.

Pytam panów senatorów, kto jest za odrzuceniem tej 
ustawy. (3)

Kto jest przeciw? (1)
Kto się wstrzymał? (0)
Nikt się nie wstrzymał.
Dziękuję bardzo.
Wniosek został zaaprobowany.
Dziękuję bardzo wszystkim za udział w posiedzeniu.
Sprawozdawcą będę ja.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.
Panów senatorów uprzejmie zapraszam do sali nr 217 

na wspólne posiedzenie z Komisją Ustawodawczą.

da się jednak tutaj uniknąć. Nie będę mówił o szczegó-
łach dotyczących sprzeczności tego aktu z konstytucją, 
bo one zostały już tutaj przedstawione. Ja bym niektóre 
sformułowania opisujące sprzeczność z konstytucją złożył 
inaczej. Dla pewnej krótkości wypowiedzi powiem tylko, 
że konwencja jako niebezstronna światopoglądowo, jest 
sprzeczna z art. 25 ust. 2 konstytucji. Dla krótkości nie 
będę też tłumaczył, o co chodzi… Mianowicie uznanie 
swobodnego wyboru płci, tak zwanej płci kulturowej – 
pomijając już to, że lekceważy się w ten sposób determi-
nanty biologiczne płci i doprowadza do niezrozumiałego 
przeciwstawienia płci biologicznej płci kulturowej – jest 
oczywiście co najmniej pośrednim podważeniem statusu 
małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Wreszcie obowiązkowe nauczanie w szkole na wszyst-
kich szczeblach nauczania o niestereotypowych rolach 
płciowych jest niewątpliwie w kolizji z prawem rodzi-
ców do decydowania o wychowaniu swojego potomstwa 
w sposób zgodny ze swoimi przekonaniami religijnymi. 
Konwencja pozwala także na ingerencję zewnętrzną – słyn-
ne GREVIO – na przykład w nasze programy nauczania, 
programy edukacyjne i programy wychowawcze, i to nie-
zależnie od woli rodziców.

Ja nie jestem tak daleko idącym optymistą, Panie 
Ministrze, że uważam, jak pan, że sam tytuł, samo sfor-
mułowanie celu konwencji jest dostateczną barierą przed 
nadmiernie szerokim stosowaniem jej przepisów, tym bar-
dziej, że przecież cel konwencji sformułowany w tytule 
też podlega interpretacji. Tak więc, jeżeli do tego doda się 
jeszcze wielką liczbę pojęć nieostrych, sformułowań, które 
muszą być jakoś interpretowane, to oddanie narzędzia tej 
interpretacji, prawa do tej interpretacji w ręce czynników 

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 50)
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