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 Szanowny Panie Rzeczniku, 

 

W związku z Pana wystąpieniem z 25 lutego 2021 r. dotyczącym związania się przez 

Polskę protokołem fakultatywnym do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury 

skargowej informuję, że w przedstawione w korespondencji z 16 grudnia 2016 r. stanowisko  

w sprawie ratyfikowania tej umowy międzynarodowej, wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem, nie zmieniło się.  

 W uzupełnieniu przedstawionych wówczas wyjaśnień pragnę podkreślić, że 

nieprzystąpienie przez Polskę do procedury skarg indywidualnych nie oznacza braku kontroli 

wykonywania Konwencji o prawach dziecka. Podstawowe znaczenie dla oceny 

przestrzegania postanowień konwencji ma bowiem procedura kontroli sprawowana przez 

Komitet Praw Dziecka, w oparciu o okresowe sprawozdania krajowe. Ostatnie takie 

sprawozdanie Polska przedłożyła komitetowi w 2020 r., na rok bieżący zaplanowane jest 

spotkanie delegacji polskiej z komitetem w sprawie tego sprawozdania. 

Na chwilę obecną jest jeszcze przedwcześnie, aby ocenić funkcjonowanie procedury 

skarg indywidualnych oraz kierunków interpretacji postanowień konwencji, zwłaszcza z 

punktu widzenia prawa rodzinnego. Do końca lutego 2021 r. komitet rozpatrzył 62 skargi
1
, w 

tym w 22 przypadkach stwierdził naruszenie konwencji, w 23 uznał niedopuszczalność 

skargi, a w 17 umorzył postępowanie. Jednak spośród 22 spraw, które ujawniły, w ocenie 

komitetu, naruszenie konwencji, 21 dotyczyło takich samych lub podobnych zagadnień, to 

jest procedur azylowych, w szczególności oceny wieku osoby starającej się o azyl, przy czym 
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 https://opic.childrightsconnect.org/crc-trends/ oraz 

https://juris.ohchr.org/en/search/results?Bodies=5&sortOrder=Date  
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aż 15 tych spraw dotyczyło Hiszpanii. Tylko jedna sprawa z rozpatrzonych do tej pory przez 

komitet dotyczyła kwestii z obszaru prawa rodzinnego.  

Obecnie spośród spraw oczekujących na rozpatrzenie, wskazanych na stronie 

internetowej Komitetu Praw Dziecka
2
: 5 dotyczy prawa rodzinnego, 1 karania cielesnego, 3 

odpowiedzialności karnej lub procedury karnej, 5 zmian klimatycznych. Po ich rozpatrzeniu 

dokonamy analizy tendencji oceny skarg i interpretacji konwencji przez Komitet Praw 

Dziecka, a co za tym idzie analizy funkcjonowania procedury skarg indywidualnych w 

ramach Konwencji o prawach dziecka.  

 

Łączę wyrazy szacunku, 

 

 

            Anna Schmidt 

                      Sekretarz Stanu 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/TablePendingCases.pdf, lista ta obejmuje 8 skarg 

rozpatrzonych w ostatnich miesiącach 
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