
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 
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Oświadczenie skierowane do sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Iwony 

Michałek 

Szanowna Pani Minister! 

Z zaniepokojeniem i ze zdziwieniem obserwuję działania Rady Ministrów zmierzające ku wypowiedzeniu 

Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, dokumentu, który 

określa ramy prawne ochrony kobiet i dzieci, najczęstszych ofiar przemocy domowej. 

W czerwcu podczas dyskusji w Senacie nad punktem „Informacja Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie 

wdrażania postanowień Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domo-

wej” kilkukrotnie zapewniała Pani senatorów i opinię publiczną, że rząd nie pracuje nad wypowiedzeniem tej 

konwencji. Stało się to nieaktualne miesiąc później, kiedy minister Marlena Maląg w wypowiedzi dla 

TV Trwam (16 lipca 2020 r.) potwierdziła, że rząd przygotowuje się do wypowiedzenia konwencji antyprze-

mocowej. Mówiła wówczas tak: „Zastrzeżenia do konwencji zostały przez Polskę złożone. Mamy teraz czas, 

tak naprawdę ustawowy, do końca roku, na wyrażenie swojego stanowiska. Będziemy pracowali razem 

z resortem sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby przede wszystkim przygotować 

ustawę i podjąć stosowne kroki do pewnych zmian, które koniecznie powinny być wprowadzone”. 

25 lipca br. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podjął kolejne działania – ogłosił, że kieruje do 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek o wypowiedzenie wspomnianej umowy między-

narodowej. 

Celem konwencji jest walka z przemocą w rodzinie, obliguje ona rządy do wspierania ofiar, ścigania 

sprawców, a także do podejmowania działań prewencyjnych, w tym organizowania szkoleń dla prokurato-

rów, sędziów czy funkcjonariuszy Policji. Konwencja ta przyczynia się do eliminacji wszelkich form dys-

kryminacji kobiet, a ponadto zacieśnia międzynarodową współpracę mającą na celu likwidację przemocy 

wobec kobiet i przemocy domowej. 

Zapowiedź, że rząd planuje wypowiedzieć konwencję, jest niezrozumiała i oburzająca. Jest to jasny sygnał 

wysłany do ofiar przemocy, że ich dobro i bezpieczeństwo nie będzie miało zapewnionej dostatecznej ochro-

ny prawnej, do sprawców zaś, że rząd chce gwarantować im bezkarność. 

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 

1. Kiedy Polska złożyła zastrzeżenia do konwencji antyprzemocowej, do jakiego organu i w jakiej formie? 

2. Jakie dokładnie były to zastrzeżenia? Proszę o ich wypisanie w odpowiedzi na niniejsze oświadczenie 

oraz o załączenie pisma, w którym zastrzeżenia te zostały zawarte. 

3. W nawiązaniu do słów pani minister Marleny Maląg (cytat powyżej): nad jakimi zmianami w powyż-

szym zakresie pracuje ministerstwo? Na jakim etapie znajdują się prace? Jakie kroki (konkretnie) planuje 

podjąć ministerstwo, by wprowadzić powyższe zmiany? Z którymi organizacjami pozarządowymi powyższe 

zmiany były już konsultowane, a jeśli nie były konsultowane, to dlaczego? 

Gabriela Morawska-Stanecka 

 

 
 


