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• Wstęp 5 

Wstęp 

Choć od uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka minęło już ponad 21 lat, to 
nadal wiele osób, zajmujących się sprawami dzieci zawodowo (nauczyciele, 
sędziowie, policjanci, lekarze, pracownicy nadzoru pedagogicznego itp.), 
w stopniu niedostatecznym zna prawa dziecka, rozumie zapisane tam idee 
i stosuje je w praktyce. Stąd też konieczna jest ciągła działalność edukacyjna 
w różnych środowiskach, które uda się zainteresować tą problematyką.  

Od wielu lat zielonogórska grupa absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw 
Człowieka, skupiona w Zielonogórskim Towarzystwie Edukacyjnym „Civili-
tas”, organizuje między innymi przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli i studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego edukację o prawach 
i wolnościach człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka. Już 
od 1992 roku organizowane są  kursy, warsztaty, projekty edukacyjne, które 
w swoich programach zawierają problematykę praw dziecka. W tym zakresie 
środowisko zielonogórskie aktywnie realizuje zalecenia Komitetu Ministrów 
Rady Europy (1985) o nauczaniu, pobieraniu nauki w zakresie praw człowieka. 

Konwencja o Prawach Dziecka, uchwalona 20 listopada 1989 roku, 
w Polsce weszła w życie 7 lipca 1991 roku. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że 
z inicjatywą jej uchwalenia wystąpiła Polska, polski projekt konwencji stano-
wił też podstawę uzgadniania jej treści. Przewodniczącym Grupy Roboczej, 
powołanej przez Komisję Praw Człowieka do uzgodnienia projektu Konwen-
cji, był przez cały czas (11 lat) Polak, profesor Adam Łopatka. W pewnym 
zakresie współpracował z nim zielonogórski pedagog, prof. Bronisław Ratuś. 

Celem ogólnym Konwencji jest poprawa losu dziecka na całym świecie, 
uzyskanie przynajmniej minimalnych standardów opieki i wychowania. Kon-
wencja jest aktem prawnym, wchodzącym w skład wewnątrzkrajowego sys-
temu prawnego, ma charakter prawotwórczy, co oznacza, że wewnętrzne 
prawo polskie musi dostosować swoje regulacje przynajmniej do minimal-
nych standardów ogółu praw i wolności dziecka, uznanych przez współczesną 
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społeczność międzynarodową. Standardy te obejmują prawa osobiste 
i polityczne dziecka, jak i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Konwen-
cja skierowana jest przeciwko wszelkim aktom dyskryminacji dziecka oraz 
przeciwko wszelkim formom wyzysku dziecka. Celem Konwencji o Prawach 
Dziecka, która uzyskała niemal powszechną akceptację w świecie, stając się 
swoistą światową konstytucją praw dziecka, jest także upowszechnienie wie-
dzy o tych prawach wśród polityków, rodziców, nauczycieli, działaczy organi-
zacji pozarządowych, funkcjonariuszy publicznych jak policjanci, prokurato-
rzy, sędziowie, urzędnicy, lekarze itp. Ma przypominać władzom publicznym, 
iż dzieci i rodzina mają prawo do szczególnej troski i pomocy ze strony pań-
stwa. 

Ma ona nie tylko prowadzić do poprawy losu dziecka poprzez rozwiązy-
wanie przez władze publiczne problemów dzieci i rodzin, ale także modyfi-
kować metody wychowawcze, sposoby traktowania dziecka przez rodziców, 
nauczycieli, instruktorów, wychowawców i wszystkich dorosłych, którzy 
spotykają dziecko na swojej drodze w jakichkolwiek okolicznościach. 

Nie wszyscy doceniają wartości, w tym najważniejsze, nowatorskie po-
stanowienia Konwencji. Należeli do nich parlamentarzyści i członkowie Rzą-
du RP, którzy podejmując decyzję o jej ratyfikacji prawie po dwóch latach od 
jej uchwalenia, wnieśli zastrzeżenia do art. 7, który przewiduje, że dziecko 
będzie miało prawo, „jeżeli to możliwe, do poznania swoich rodziców 
i pozostawania pod ich opieką”. Zastrzeżenie to ugruntowuje dotychczasowe 
postanowienie „Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”, w którym umożliwia 
się przysposabiającym dziecko zachowanie tajemnicy o jego pochodzeniu. 

Drugie zastrzeżenie Parlamentu dotyczy art. 38 Konwencji, w którym 
ustalono dolną granicę wieku powoływania do wojska na lat 15. Zastrzeżenie 
to w warunkach polskich nie ma zwyczajnie sensu i świadczy o tym, że nie 
brano pod uwagę, czym jest zastrzeżenie wniesione do umowy międzynaro-
dowej. 

Ponadto nasz Parlament, ratyfikując Konwencję, zgłosił dwie deklaracje. 
Deklaracja jest oficjalnym oświadczeniem, jak państwo będzie interpreto-

wać objęte deklaracją postanowienia Konwencji, deklaracja nie zwalnia nato-
miast państwa od przestrzegania Konwencji. W pierwszej deklaracji napisano: 
RP uważa, że wykonanie praw dziecka, określonych w Konwencji, w szcze-
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gólności praw określonych w artykułach 12 i 16, dokonuje się z poszanowa-
niem władzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami doty-
czącymi miejsca dziecka w rodzinie i poza rodziną. 

Dla przykładu: Jeżeli art. 12 Konwencji daje dziecku prawo swobodnego 
wyrażania poglądów – to według powyższej deklaracji, odwołującej się do 
władzy rodzicielskiej, polskich zwyczajów i tradycji, można to prawo zastąpić 
przysłowiem i przekonaniem: „Dzieci i ryby głosu nie mają”, tak przecież 
w dalszym ciągu w Polsce rozpowszechnionym. 

Druga deklaracja dotyczy art. 24 ust. 2 litery f Konwencji: RP uważa, że 
poradnictwo dla rodziców oraz wychowanie w zakresie planowania rodziny 
powinny pozostawać w zgodzie z zasadami moralności. Natomiast przepis 
Konwencji brzmi: „(...) państwo podejmie niezbędne kroki w celu rozwoju pro-
filaktycznej opieki zdrowotnej, poradnictwa dla rodziców oraz wychowania 
i usług w zakresie planowania rodziny”. 

Bliższa analiza zastrzeżeń i deklaracji prowadzi do wniosku, że Parla-
ment RP nie był za nowoczesnym, współczesnym podejściem do dziecka, ale 
za bezrefleksyjnym utrwalaniem zwyczajów i tradycji. Celem Konwencji jest 
natomiast wprowadzenie zmiany w podejściu do dziecka i to takiej zmiany, 
w której zostaną odrzucone te zwyczaje i tradycje, które są w sprzeczności 
z prawami dziecka ogłoszonymi przez społeczność międzynarodową a wyni-
kającymi z postępu nauki nad rozwojem i wychowaniem dziecka. 

Komitet Praw Dziecka ONZ, oceniając sprawozdanie Polski w 1995 roku 
z realizacji postanowień Konwencji, wezwał władze polskie do wycofania tych 
zastrzeżeń, a także deklaracji. Wezwanie to powtórzyła w roku 1997 Komisja 
Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, jak dotychczas – bezskutecznie. 

Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka będzie stopniowo przyczy-
niało się do akceptacji zawartych w nich idei, do poprawy losu dzieci. Ważną 
rolę odgrywają w tym procesie nauczyciele i wychowawcy, którzy powinni 
w swojej praktyce pedagogicznej dołożyć starań, by prawa dziecka były kon-
sekwentnie i świadomie szanowane. 

W wydaniu drugim z roku 2011 zamieszczono także dwa protokoły fakul-
tatywne uchwalone przez ONZ 25 maja 2000 roku. Pierwszy Protokół Fakulta-
tywny do konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w kon-
flikty zbrojne dotyczy podniesienia do lat 18 dolnej granicy wieku dzieci 
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biorących udział w k0nfliktach zbrojnych. Drugi Protokół fakultatywny do 
konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji   
i dziecięcej pornografii przewiduje między innymi objęcie takich czynów pra-
wem karnym. 

W tej broszurce znalazło się miejsce dla jeszcze jednej konwencji, 
wzmacniającej mechanizmy ochrony praw dziecka. Rada Europy opublikowa-
ła Europejską Konwencję o Wykonywaniu Praw Dziecka.  

Konwencja ta, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 roku, zo-
stała ratyfikowana 28 listopada 1997 roku i weszła w życie w naszym kraju 
1 lipca 2000 roku. 

Strona polska oświadczyła, że będzie stosować tę Konwencję 
w następujących rodzajach spraw rodzinnych: 
– o przysposobienie, 
– z zakresu opieki, 
– dotyczących rozstrzygania o istotnych sprawach osoby dziecka, w razie 

braku porozumienia między rodzicami. 
Katalog ten może być w późniejszych oświadczeniach uzupełniany. 

Celem tej Konwencji jest promowanie – dla dobra dzieci – ich praw, 
przyznanie dzieciom praw procesowych oraz ułatwienie ich wykonywania 
poprzez zapewnienie, że dzieci, osobiście albo za pośrednictwem innych osób 
lub instytucji, będą informowane i uprawnione do uczestnictwa w dotyczą-
cych ich postępowaniach przed sądem. 
W tym miejscu warto przypomnieć, że 17 maja 2007 roku przyjęto Program 
Działań Rządu w sprawie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka wobec Rzeczypospolitej Polskiej. W programie  zawarto m.in. 
zadania dla ministra edukacji narodowej mające na celu promowanie wiedzy 
o prawach człowieka, dokonanie przeglądu podstawy programowej kształce-
nia ogólnego i wprowadzenie treści w zakresie nauczania i wychowania         
w kontekście praw człowieka. 
Od roku 2009 obowiązuje nowa podstawa programowa wychowania przed-
szkolnego oraz kształcenia ogólnego, w której zawarto treści z zakresu praw    
i wolności człowieka. 

 
Dobiesław Barczyński
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Konwencja o Prawach Dziecka 

Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  
dnia 20 listopada 1989 r. 

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej  
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

podaje do powszechnej wiadomości 

 
W dniu 20 listopada 1989 r. została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach dziecka w następującym 
brzmieniu: 

Przekład 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 

PREAMBUŁA 

Państwa-Strony niniejszej konwencji, 

uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie Narodów Zjedno-
czonych uznanie wrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw 
wszystkich członków rodziny ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwo-
ści oraz pokoju na świecie, 

mając na uwadze, że ludy Narodów Zjednoczonych potwierdziły 
w Karcie swą wiarę w podstawowe prawa człowieka oraz w godność i wartość 
jednostki ludzkiej i postanowiły sprzyjać postępowi społecznemu oraz osią-
ganiu lepszego poziomu życia w warunkach większej wolności, 

uznając, że Narody Zjednoczone w Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka oraz w Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka zgodziły się 
i proklamowały, iż każdy człowiek uprawniony jest do korzystania z zawar-
tych w nich praw i wolności, bez względu na jakiekolwiek różnice wynikające 
z przynależności rasowej, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów poli-
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tycznych lub innych, narodowego lub społecznego pochodzenia, cenzusu 
majątkowego, urodzenia oraz jakichkolwiek innych, 

przypominając, że w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narody 
Zjednoczone proklamowały, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i po-
mocy, wyrażając przekonanie, że rodzina jako podstawowa komórka społe-
czeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, 
a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz 
wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki 
w społeczeństwie, 

uznając, że dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobo-
wości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze 
szczęścia, miłości i zrozumienia, 

uważając, że dziecko powinno być w pełni przygotowane do życia w spo-
łeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana jednostka, wychowana w du-
chu ideałów zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a w szczególności 
w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności, 

mając na uwadze, że potrzeba otoczenia dziecka szczególną troską zo-
stała wyrażona w Genewskiej Deklaracji Praw Dziecka 1924 r. oraz Deklaracji 
Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne 20 listopada 1959 r. 
i uznanej w Ogólnej Deklaracji Praw Człowieka, w Międzynarodowym Pakcie 
Praw Obywatelskich i Politycznych (w szczególności w artykułach 23 i 24), 
w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kul-
turalnych (w szczególności w artykule 10), jak również w statutach i sto-
sownych dokumentach wyspecjalizowanych agencji i międzynarodowych or-
ganizacji zajmujących się zapewnieniem dobrobytu dzieciom, 

mając na uwadze, że – jak wskazano w Deklaracji Praw Dziecka –
„dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga 
szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, 
jak i po urodzeniu”, 

przypominając postanowienia Deklaracji Zasad Społecznych i Prawnych 
odnoszących się do ochrony i dobra dziecka, ze szczególnym odniesieniem 
do umieszczania w rodzinie zastępczej oraz adopcji w wymiarze krajowym 
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i międzynarodowym, podstawowe minimum zasad Narodów Zjednoczonych 
odnośnie do wymierzania sprawiedliwości wobec nieletnich („Zasady Pekiń-
skie”) oraz Deklarację o ochronie kobiet i dzieci w sytuacjach nadzwyczaj-
nych i w czasie konfliktów zbrojnych, 

uznając, że we wszystkich krajach świata są dzieci żyjące w wyjątkowo 
trudnych warunkach i że wymagają one szczególnej troski, 

biorąc w należyty sposób pod uwagę znaczenie tradycji i wartości kul-
turowych każdego narodu dla ochrony i harmonijnego rozwoju dziecka, 

uznając wagę międzynarodową współpracy dla poprawy warunków życia 
dzieci w każdym kraju, szczególnie w krajach rozwijających się, 

uzgodniły, co następuje: 

Część I 

Artykuł 1 
W rozumieniu mniejszej konwencji „dziecko” oznacza każdą istotę ludz-

ką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym 
się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność. 

Artykuł 2 
1. Państwa-Strony w granicach swojej jurysdykcji będą respektowały i gwa-

rantowały prawa zawarte w niniejszej konwencji wobec każdego dziecka, 
bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od rasy; koloru skóry, płci, 
języka, religii, poglądów politycznych, statusu majątkowego, niepełno-
sprawności, cenzusu urodzenia lub jakiegokolwiek innego tego dziecka 
albo jego rodziców bądź opiekuna prawnego. 

2. Państwa-Strony będą podejmowały właściwe kroki dla zapewnienia 
ochrony dziecka przed wszelkimi formami dyskryminacji lub karania ze 
względu na status prawny, działalność, wyrażane poglądy lub przeko-
nania religijne rodziców dziecka, opiekunów prawnych lub członków ro-
dziny. 

Artykuł 3 
1. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez 

publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze admi-
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nistracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze 
zabezpieczenie interesów dziecka. 

2. Państwa-Strony działają na rzecz zapewnienia dziecku ochrony i opieki 
w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra, biorąc pod 
uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów prawnych lub in-
nych osób prawnie za nie odpowiedzialnych, i w tym celu będą podej-
mowały wszelkie właściwe kroki ustawodawcze oraz administracyjne. 

3. Państwa-Strony czuwają, aby instytucje, służby oraz inne jednostki od-
powiedzialne za opiekę lub ochronę dzieci dostosowały się do norm 
ustanowionych przez kompetentne władze, w szczególności w dziedzi-
nach bezpieczeństwa, zdrowia, jak również dotyczących właściwego do-
boru kadr tych instytucji oraz odpowiedniego nadzoru. 

Artykuł 4 
Państwa-Strony podejmą wszelkie właściwe działania ustawodawczo-ad-

ministracyjne oraz inne dla realizacji praw uznanych w niniejszej konwencji. 
Odnośnie do praw ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych Państwa-
Strony będą podejmowały takie działania przy maksymalnym wykorzystaniu 
środków będących w ich dyspozycji oraz – gdy okaże się to konieczne – 
w ramach współpracy międzynarodowej. 

Artykuł 5 
Państwa-Strony będą szanowały odpowiedzialność, prawo i obowiązek 

rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, członków dalszej rodziny lub 
środowiska, zgodnie z miejscowymi obyczajami, opiekunów prawnych lub 
osób prawnie odpowiedzialnych za dziecko, do zapewnienia mu, w sposób 
odpowiadający rozwojowi jego zdolności, możliwości ukierunkowania go 
i udzielenia mu rad przy korzystaniu przez nie z praw przyznanych mu 
w niniejszej konwencji. 

Artykuł 6 
1. Państwa-Strony uznają że dziecko ma niezbywalne prawo do życia. 
2. Państwa-Strony zapewniają, w możliwe maksymalnym zakresie, warunki 

życia i rozwoju dziecka. 
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Artykuł 7 
1. Niezwłocznie po urodzeniu dziecka zostanie sporządzony jego akt uro-

dzenia, a dziecko od momentu urodzenia będzie miało prawo do otrzy-
mania imienia, uzyskania obywatelstwa oraz, jeśli to możliwe, prawo do 
poznania swoich rodziców i do pozostawania pod ich opieką. 

2. Państwa-Strony zapewnią, aby te prawa stały się zgodne z ich prawem 
wewnętrznym oraz z ich międzynarodowymi zobowiązaniami w tej dzie-
dzinie, w szczególności w przypadkach, gdyby brak tych uregulowań 
spowodował, iż dziecko zostałoby bezpaństwowcem. 

Artykuł 8 
1. Państwa-Strony podejmują działania mające na celu poszanowanie pra-

wa dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwi-
ska, stosunków rodzinnych, zgodnych z prawem, z wyłączeniem bez-
prawnych ingerencji. 

2. W przypadku, gdy dziecko zostało bezprawnie pozbawione części lub 
wszystkich elementów swojej tożsamości, Państwa-Strony okażą właści-
wą pomoc i ochronę w celu jak najszybszego przywrócenia jego tożsa-
mości. 

Artykuł 9 
1. Państwa-Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich 

rodziców wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne 
władze, podlegające nadzorowi sądowemu, zdecydują zgodnie z obowią-
zującym prawem oraz stosowanym postępowaniem, że takie oddzielenie 
jest konieczne ze względu na najlepiej pojęte interesy dziecka. Taka de-
cyzja może być konieczna szczególnie w przypadkach nadużyć lub za-
niedbań ze strony rodziców, gdy każde z rodziców mieszka oddzielnie, 
a należy podjąć decyzję odnośnie do miejsca pobytu lub zamieszkania 
dziecka. 

2. W każdym postępowaniu podejmowanym stosownie do ustępu l niniej-
szego artykułu należy umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom 
uczestnictwo w tym postępowaniu oraz wyrażenie przez nie swoich opinii. 

3. Państwa-Strony będą szanowały prawo dziecka odseparowanego od jed-
nego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków oso-
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bistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem 
przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka. 

4. W przypadku, gdy tego rodzaju separacja jest wynikiem działania podję-
tego przez Państwo-Stronę, takiego jak zatrzymanie, uwięzienie, wygna-
nie, deportacja lub śmierć (w tym śmierć spowodowana jakąkolwiek 
przyczyną podczas zatrzymania przez państwo) jednego lub obojga ro-
dziców dziecka lub dziecka, państwo zapewni, na żądanie, rodzicom 
dziecka, dziecku lub – jeżeli będzie to właściwe – innemu członkowi ro-
dziny podanie istotnych informacji dotyczących miejsca pobytu nie-
obecnego(ych) członka(ów) rodziny, jeśli treść tej informacji nie przy-
niesie szkody dobru dziecka. Ponadto Państwa-Strony zapewniają, aby 
wniesienie takiej prośby samo przez się nie pociągało żadnych ujemnych 
następstw dla osoby (osób), której (ych) dotyczy. 

Artykuł 10 
1. Zgodnie z wynikającym z postanowienia artykułu 9 ustęp l obowiązkiem 

Państw-Stron wnioski składane przez dziecko lub przez jego rodziców 
odnośnie do wjazdu lub opuszczenia Państwa-Strony w celu łączenia ro-
dziny będą rozpatrywane przez Państwa-Strony w sposób przychylny, 
humanitarny i w szybkim trybie. Państwa-Strony ponadto zapewnią, aby 
złożenie takiego wniosku nie pociągało za sobą ujemnych skutków dla 
wnioskodawców oraz członków ich rodzin. 

2. Dziecko, którego rodzice przebywają w różnych państwach, będzie mia-
ło prawo do utrzymywania regularnych, z wyjątkiem okoliczności nad-
zwyczajnych, osobistych stosunków i bezpośrednich kontaktów z oboj-
giem rodziców. W tym celu oraz zgodnie z obowiązkiem Państw-Stron 
wynikającym z postanowienia artykułu 9 ustęp 2 Państwa-Strony będą 
respektowały prawo dziecka oraz jego rodziców do opuszczenia każdego 
kraju, w tym własnego, oraz powrotu do ich własnego kraju. Prawo do 
opuszczenia dowolnego kraju będzie podlegać tylko takim ograni-
czeniom, które są określone przez prawo i które są niezbędne dla ochro-
ny bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego, zdrowia 
i moralności społecznej lub praw i swobód innych osób, z pozostałymi 
prawami uznanymi w niniejszej konwencji. 
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Artykuł 11 
1. Państwa-Strony będą podejmowały kroki dla zwalczania nielegalnego 

transferu dzieci oraz ich nielegalnego wywozu za granicę. 
2. W tym celu Państwa-Strony będą popierały zawieranie odpowiednich 

umów dwustronnych lub wielostronnych albo przystępowanie do istnie-
jących już umów. 

Artykuł 12 
1. Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania 

swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych 
poglądów we wszystkich prawach dotyczących dziecka, przyjmując je 
z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka. 

2. W tym celu dziecko będzie miało w szczególności zapewnioną możli-
wość wypowiadania się w każdym postępowaniu sądowym i administra-
cyjnym, dotyczącym dziecka, bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedstawiciela bądź odpowiedniego organu, zgodnie z zasadami proce-
duralnymi prawa wewnętrznego. 

Artykuł 13 
1. Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma za-

wierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informa-
cji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie ust-
nej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wyko-
rzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka. 

2. Wykonywanie tego prawa może podlegać pewnym ograniczeniom, lecz 
tylko takim, które są przewidziane przez prawo i które są konieczne: 
a) dla poszanowania praw lub reputacji innych osób albo 
b) do ochrony bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego, 

bądź zdrowia albo moralności społecznej. 

Artykuł 14 
1. Państwa-Strony będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, su-

mienia i wyznania. 
2. Państwa-Strony będą respektowały prawa i obowiązki rodziców lub, 

w odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych odnośnie do ukie-
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runkowania dziecka w korzystaniu z jego prawa w sposób zgodny z roz-
wijającymi się zdolnościami dziecka. 

3. Swoboda wyrażania wyznawanej religii lub przekonań może podlegać 
tylko takim ograniczeniom, które są przewidziane prawem i są koniecz-
ne do ochrony bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego, 
zdrowia lub moralności społecznej bądź podstawowych praw wolności 
innych osób. 

Artykuł 15 
1. Państwa-Strony uznają prawa dziecka do swobodnego zrzeszania się 

oraz wolności pokojowych zgromadzeń. 
2. Na wykonywanie tych praw nie mogą być nakładane jakiekolwiek ogra-

niczenia, z wyjątkiem tych, które są zgodne z prawem i które są ko-
nieczne w społeczeństwie demokratycznym do zapewnienia interesów 
bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego, ochrony zdrowia 
bądź moralności społecznej lub ochrony praw i wolności innych osób. 

Artykuł 16 
1. Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingeren-

cji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w kore-
spondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację. 

2. Dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju ingeren-
cji lub zamachom. 

Artykuł 17 
Państwa-Strony uznają ważną rolę spełnianą przez środki masowego 

przekazu i zapewnią, aby dziecko miało dostęp do informacji oraz materiałów 
pochodzących z różnorodnych źródeł krajowych i międzynarodowych, szcze-
gólnie do tych, które mają na uwadze jego dobro w wymiarze społecznym, 
duchowym i moralnym oraz jego zdrowie fizyczne i psychiczne. W tym celu 
Państwa-Strony będą: 

a) zachęcały środki masowego przekazu do rozpowszechniania infor-
macji i materiałów, korzystnych dla dziecka w wymiarze społecz-
nym oraz kulturalnym, zgodnie z duchem artykułu 29; 

b) zachęcały do rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie 
wytwarzania, wymiany oraz rozpowszechniania tego rodzaju infor-
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macji i materiałów, pochodzących z różnorodnych kulturowych 
źródeł krajowych oraz międzynarodowych; 

c) zachęcały do wydawania i rozpowszechniania książek dla dzieci; 
d) zachęcały środki masowego przekazu, aby w szczególny sposób 

uwzględniały potrzeby językowe dzieci należących do mniejszości 
narodowych lub do rdzennej społeczności; 

e) zachęcały do rozwijania odpowiednich kierunków działalności dla 
ochrony dzieci przed informacjami i materiałami szkodliwymi 
z punktu widzenia ich dobra, mając na względzie postanowienia ar-
tykułów 13 i 18. 

Artykuł 18 
1. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe działania dla pełnego uzna-

nia zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wy-
chowanie i rozwój dziecka. Rodzice lub w określonych przypadkach 
opiekunowie prawni ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie 
i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być 
przedmiotem ich największej troski. 

2. W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych w niniejszej kon-
wencji Państwa-Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom 
oraz ich opiekunom prawnym w wykonywaniu przez nich obowiązków 
związanych z wychowaniem dzieci oraz zapewnią rozwój instytucji, za-
kładów i usług w zakresie opieki nad dziećmi. 

3. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla zapew-
nienia dzieciom pracujących rodziców prawa do korzystania z usług in-
stytucji i zakładów w zakresie opieki nad dziećmi, do których są one 
uprawnione. 

Artykuł 19 
1. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie 

ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla 
ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psy-
chicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, 
w tym wykorzystywania w celach seksualnych, dzieci pozostających pod 
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opieką rodzica(ów) prawnego(ych) lub innej osoby sprawującej opiekę 
nad dzieckiem. 

2. Tego rodzaju środki ochronne powinny obejmować, tam gdzie jest to 
właściwe, skuteczne przedsięwzięcia w celu stworzenia programów so-
cjalnych dla realizacji pomocy dziecku oraz osobom sprawującym opiekę 
nad dzieckiem, jak również innych form działań prewencyjnych dla usta-
lania, informowania, wszczynania i prowadzenia śledztwa, postępowa-
nia, notowania wymienionych niżej przypadków niewłaściwego trakto-
wania dzieci oraz tam, gdzie jest to właściwe  ingerencję sądu. 

Artykuł 20 
1. Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swojego środowiska rodzinne-

go lub gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostać w tym środo-
wisku, będzie miało prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony 
państwa. 

2. Państwa-Strony zgodnie ze swym prawem wewnętrznym zapewnią ta-
kiemu dziecku opiekę zastępczą. 

3. Tego rodzaju opieka może obejmować, między innymi, umieszczenie 
w rodzinie zastępczej, Kafala w prawie islamskim, adopcję lub – gdy jest 
to niezbędne – umieszczenie w odpowiedniej instytucji powołanej do 
opieki nad dziećmi. Przy wyborze odpowiednich rozwiązań należy 
w sposób właściwy uwzględniać wskazania w zachowaniu ciągłości 
w wychowaniu dziecka oraz jego tożsamości etnicznej, religijnej, kultu-
rowej i językowej. 

Artykuł 21 
Państwa-Strony uznające i/lub dopuszczające system adopcji zapewnią, 

aby dobro dziecka było celem najwyższym, i będą: 
a) czuwać, aby adopcja dziecka odbywała się tylko z upoważnienia 

kompetentnych władz, które będą decydować – zgodnie z obowią-
zującym prawem i postępowaniem oraz na podstawie wszelkich sto-
sownych i wiarygodnych informacji – o tym, że adopcja jest dopusz-
czalna ze względu na sytuację dziecka w odniesieniu do rodziców, 
krewnych i opiekunów prawnych, oraz – w przypadku gdy jest to 
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wymagane – aby osoby zainteresowane świadomie wyraziły zgodę 
na adopcję po przeprowadzeniu z nimi niezbędnych konsultacji; 

b) traktować adopcję związaną z przeniesieniem dziecka do innego 
kraju jako zastępczy środek opieki nad dzieckiem, jeżeli nie może 
być one umieszczone w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej albo nie 
można mu zapewnić w żaden inny odpowiedni sposób opieki 
w kraju jego pochodzenia; 

c) dbać o to aby dziecko adoptowane do innego kraju miało zabezpie-
czenie gwarancyjne i poziom życia odpowiednie do tych, które by-
łyby zapewnione w przypadku adopcji krajowej; 

d) podejmować wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia, aby w przy-
padku adopcji do innego kraju osoby w niej zaangażowane nie uzy-
skały z tego powodu niestosownych korzyści finansowych; 

e) sprzyjać osiąganiu celów niniejszego artykułu, tam gdzie jest to sto-
sowne, przez zawieranie dwustronnych lub wielostronnych porozu-
mień lub umów, a także dążyć w ich ramach do zapewnienia, aby 
umieszczenie dziecka w innym kraju odbywało się za pośrednic-
twem kompetentnych władz lub organów. 

Artykuł 22 
1. Państwa-Strony podejmą właściwe kroki dla zapewnienia, aby dziecko 

które ubiega się o status uchodźcy bądź jest uważane za uchodźcę 
w świetle odpowiednich przepisów prawa międzynarodowego lub we-
wnętrznego stosowanego postępowania, w przypadku gdy występuje 
samo lub towarzyszą mu rodzice bądź inna osoba, otrzymało odpowied-
nią ochronę i pomoc humanitarną przy korzystaniu z odpowiednich 
praw zawartych w niniejszej konwencji lub innych międzynarodowych 
aktach dotyczących praw człowieka oraz innych dokumentach w spra-
wach humanitarnych, których wspomniane Państwa są Stronami. 

2. W tym celu Państwa-Strony zapewnią, w stopniu, jaki uznają za właści-
wy, współdziałanie w wysiłkach podejmowanych przez Narody Zjedno-
czone i inne kompetentne organizacje międzyrządowe oraz pozarządo-
we, współpracujące z Narodami Zjednoczonymi, dla udzielenia ochrony 
i pomocy takiemu dziecku oraz odnalezienia jego rodziców lub innych 
członków rodziny dziecka uchodźcy w celu uzyskania informacji nie-
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zbędnych do ponownego połączenia go z rodziną. W przypadku, gdy nie 
można odnaleźć rodziców ani innych członków rodziny, dziecko zosta-
nie otoczone taką samą opieką, jak dziecko pozbawione stale bądź cza-
sowo swojego otoczenia rodzinnego z jakichkolwiek przyczyn, zgodnie 
z postanowieniami niniejszej konwencji. 

Artykuł 23 
1. Państwa-Strony uznają, że dziecko psychicznie lub fizycznie niepełno-

sprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warun-
kach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie należno-
ści oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społeczeń-
stwa. 

2. Państwa-Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego do szczegól-
nej troski będą sprzyjały oraz zapewniały, stosownie do dostępnych 
środków, rozszerzanie pomocy udzielanej uprawnionym do niej dzie-
ciom oraz osobom odpowiedzialnym za opiekę nad nimi. Pomoc taka 
będzie udzielana na wniosek tych osób i będzie stosowana do warunków 
dziecka oraz sytuacji rodziców lub innych osób, które się nimi opiekują. 

3. Uznając szczególne potrzeby dziecka niepełnosprawnego, pomoc, o któ-
rej mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, będzie udzielana bezpłatnie 
tam, gdzie jest to możliwe, z uwzględnieniem zasobów finansowych ro-
dziców bądź innych osób opiekujących się dzieckiem, i ma zapewnić, 
aby niepełnosprawne dziecko posiadało skuteczny dostęp do oświaty, 
nauki, opieki zdrowotnej, opieki rehabilitacyjnej, przygotowania zawo-
dowego oraz możliwości rekreacyjnych, realizowany w sposób prowa-
dzący do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego stopnia zintegrowa-
nia ze społeczeństwem oraz osobistego rozwoju, w tym jego rozwoju 
kulturalnego i duchowego. 

4. Państwa-Strony będą sprzyjać, w duchu współpracy międzynarodowej, 
wymianie odpowiednich informacji w zakresie polityki zdrowotnej oraz 
leczenia medycznego, psychologicznego i funkcjonalnego dzieci niepeł-
nosprawnych, w tym rozpowszechnianiu i umożliwianiu dostępu do in-
formacji dotyczących metod rehabilitacji oraz kształcenia i przygotowa-
nia zawodowego, w celu umożliwienia Państwom-Stronom poprawy ich 
możliwości i kwalifikacji oraz w celu wzbogacenia ich doświadczeń 
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w tych dziedzinach. W związku z tym potrzeby krajów rozwijających się 
będą uwzględniane w sposób szczególny. 

Artykuł 24 
1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do jak najwyższego poziomu 

zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia chorób i rehabilitacji zdro-
wotnej. Państwa-Strony będą dążyły do zapewnienia, aby żadne dziecko 
nie było pozbawione prawa dostępu do tego rodzaju opieki zdrowotnej. 

2. Państwa-Strony będą dążyły do pełnej realizacji tego prawa, a w szcze-
gólności podejmą niezbędne kroki w celu: 
a) zmniejszenia śmiertelności wśród noworodków i dzieci; 
b) zapewnienia udzielania koniecznej pomocy oraz opieki zdrowotnej 

wszystkim dzieciom ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju pod-
stawowej opieki zdrowotnej; 

c) zwalczania chorób i niedożywienia, w tym – w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej – przez wykorzystanie między innymi łatwo do-
stępnych technik oraz przez dostarczanie odpowiednich pożywnych 
produktów żywnościowych i wody pitnej, z uwzględnieniem nie-
bezpieczeństwa oraz ryzyka zanieczyszczenia środowiska natural-
nego; 

d) zapewnienia matkom właściwej opieki zdrowotnej w okresie przed 
i po urodzeniu dziecka; 

e) zapewnienie, aby wszystkie grupy społeczne, w szczególności rodzi-
ce oraz dzieci, były informowane i posiadały dostęp do oświaty oraz 
otrzymywały wsparcie w korzystaniu z podstawowej wiedzy w za-
kresie zdrowia dziecka i karmienia, korzyści z karmienia piersią, hi-
gieny i warunków zdrowotnych otoczenia, a także zapobiegania 
wypadkom; 

f) rozwoju profilaktycznej opieki zdrowotnej, poradnictwa dla rodzi-
ców oraz wychowania i usług w zakresie planowania rodziny. 

3. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe i skuteczne kroki 
na rzecz zniesienia tradycyjnych praktyk przynoszących szkodę zdrowiu 
dziecka. 

4. Państwa-Strony zobowiązują się działać na rzecz sprzyjania i zachęcania 
do rozwoju współpracy międzynarodowej w celu stopniowego osiągania 
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pełnej realizacji praw uznanych w niniejszym artykule. W związku z tym 
szczególna uwaga będzie zwrócona na potrzeby krajów rozwijających 
się. 

Artykuł 25 
Państwa-Strony uznają prawo dziecka, umieszczonego przez kompeten-

tne władze w zakładzie w celach opieki, ochrony bądź leczenia dziecka i wszel-
kich innych okoliczności odnoszących się do jego umieszczania w zakładzie. 

Artykuł 26 
1. Państwa-Strony będą uznawać prawo każdego dziecka do korzystania 

z systemu zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczeń socjalnych, 
oraz będą podejmowały niezbędne kroki dla osiągnięcia pełnej realizacji 
tego prawa zgodnie z ich prawem wewnętrznym. 

2. Tam gdzie jest to możliwe, powyższe świadczenia powinny być zabez-
pieczone z uwzględnieniem zasobów i warunków życia dziecka oraz 
osób odpowiedzialnych za jego utrzymanie, jak również wszelkich in-
nych okoliczności, odnoszących się do stosowania realizacji świadczeń 
wnioskowanych przez dziecko lub w jego imieniu. 

Artykuł 27 
1. Państwa-Strony uznają prawo każdego dziecka do poziomu życia odpo-

wiadającego jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, 
moralnemu i społecznemu. 

2. Rodzice (rodzic) lub inne osoby odpowiedzialne za dziecko ponoszą 
główną odpowiedzialność za zabezpieczenie, w ramach swych możliwości, 
także finansowych, warunków życia niezbędnych do rozwoju dziecka. 

3. Państwa-Strony, zgodnie z warunkami krajowymi oraz odpowiednio do 
swych środków, będą podejmowały właściwe kroki dla wspomagania ro-
dziców lub innych osób odpowiedzialnych za dziecko w realizacji tego 
prawa oraz będą udzielały, w razie potrzeby, pomocy materialnej oraz 
innych programów pomocy, szczególnie w zakresie żywności, odzieży 
i mieszkań. 

4. Państwa-Strony podejmą wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia ło-
żenia na utrzymanie dziecka ze strony rodziców lub innych osób po-
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noszących odpowiedzialność finansową za dziecko, zarówno na terenie 
Państwa-Strony, jak i za granicą. W szczególnych wypadkach, gdy osoba 
ponosząca odpowiedzialność finansową za dziecko mieszka w państwie 
innym niż dziecko, Państwa-Strony będą dążyły do przystąpienia do 
umów międzynarodowych lub do zawarcia takich umów, jak również do 
zawierania odpowiednich porozumień. 

Artykuł 28 
1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do nauki i w celu stopniowego re-

alizowania tego prawa na zasadzie równych szans, w szczególności: 
a) uczynią nauczanie podstawowe obowiązkowym i bezpłatnym dla 

wszystkich; 
b) będą popierać rozwój różnorodnych form szkolnictwa średniego, 

zarówno ogólnokształcącego, jak i zawodowego, uczynią je dostęp-
nymi dla każdego dziecka oraz podejmą odpowiednie kroki, takie 
jak wprowadzenie bezpłatnego nauczania oraz udzielanie w razie 
potrzeby pomocy finansowej; 

c) za pomocą wszelkich właściwych środków uczynią szkolnictwo 
wyższe dostępnym dla wszystkich na zasadzie zdolności; 

d) udostępnią wszystkim dzieciom informacje i poradnictwo szkolne 
i zawodowe; 

e) podejmą kroki na rzecz zapewnienia regularnego uczęszczania do 
szkół oraz zmniejszenia wskaźnika porzucania nauki. 

2. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie możliwe środki zapewnia-
jące, aby dyscyplina szkolna była stosowana w sposób zgodny z ludzką 
godnością dziecka i z niniejszą konwencją. 

3. Państwa-Strony będą popierały i rozwijały międzynarodową współpracę 
w dziedzinie oświaty, w szczególności w celu przyczyniania się do zli-
kwidowania ignoracji i analfabetyzmu na świecie oraz ułatwienia dostę-
pu do wiedzy naukowo-technicznej i nowoczesnych metod nauczania. 
W tym zakresie należy w szczególności uwzględniać potrzeby krajów 
rozwijających się. 

Artykuł 29 
1. Państwa-Strony są zgodne, że nauka dziecka będzie ukierunkowana na: 
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a) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz 
zdolności umysłowych i fizycznych dziecka; 

b) rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych 
swobód oraz dla zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczo-
nych; 

c) rozwijanie w dziecku szacunku dla jego rodziców, jego tożsamości 
kulturowej, języka i wartości, dla wartości narodowych kraju, 
w którym mieszka dziecko, kraju, z którego dziecko pochodzi, jak 
i dla innych kultur; 

d) przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społe-
czeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci 
oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etniczny-
mi, narodami religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia; 

e) rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego. 
2. Żadne postanowienie niniejszego artykułu lub artykułu 28 nie może być 

interpretowane w sposób naruszający wolność osób fizycznych lub ciał 
zbiorowych do zakładania i prowadzenia instytucji oświatowych, z za-
strzeżeniem przestrzegania zasad wyrażonych w ustępie l niniejszego ar-
tykułu oraz wymogów, aby kształcenie w tego typu instytucjach od-
powiadało minimalnym standardom, które określi dane państwo. 

Artykuł 30 
W tych państwach, w których istnieją mniejszości etniczne, religijne lub 

językowe bądź osoby pochodzenia rdzennego, dziecku należącemu do takiej 
mniejszości lub dziecku pochodzenia rdzennego nie można odmówić prawa 
do posiadania i korzystania z własnej kultury, do wyznawania i prakty-
kowania swojej religii lub do używania własnego języka, łącznie z innymi 
członkami jego grupy. 

Artykuł 31 
1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, 

do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do 
wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kultu-
ralnym i artystycznym. 
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2. Państwa-Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do 
wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz 
będą sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działal-
ności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzysta-
nia czasu wolnego. 

Artykuł 32 
1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do ochrony przed wyzyskiem eko-

nomicznym, przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna 
lub też może kolidować z kształceniem dziecka, bądź może być szkodli-
wa dla zdrowia dziecka lub jego rozwoju fizycznego, umysłowego, du-
chownego, moralnego lub społecznego. 

2. Państwa-Strony będą podejmowały kroki ustawodawcze, administracyj-
ne, socjalne oraz środki w dziedzinie oświaty dla zapewnienia realizacji 
postanowień niniejszego artykułu. W tym celu, mając na uwadze odno-
śne postanowienia innych dokumentów międzynarodowych, Państwa-
Strony w szczególności: 
a) ustanowią minimalny poziom lub poziomy wiekowe dla ubiegania 

się o podjęcie pracy; 
b) ustanowią właściwe przepisy odnośnie do wymiaru czasowego oraz 

warunków zatrudnienia; 
c) ustanowią odpowiednie kary lub inne sankcje dla zapewnienia sku-

tecznego stosowania niniejszego artykułu. 

Artykuł 33 
Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie odpowiednie kroki, w tym 

środki ustawodawcze, administracyjne, socjalne oraz środki w dziedzinie 
oświaty, w celu zapewnienia ochrony dzieci przed nielegalnym używaniem 
środków narkotycznych i substancji psychotropowych, zgodnie z ich zdefi-
niowaniem w odpowiednich umowach międzynarodowych, oraz w celu za-
pobiegania wykorzystywaniu dzieci do nielegalnej produkcji tego typu sub-
stancji i handlu nimi. 
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Artykuł 34 
Państwa-Strony zobowiązują się do ochrony dzieci przed wszelkimi for-

mami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych. Dla osiągnięcia tych ce-
lów Państwa-Strony podejmą w szczególności wszelkie właściwe kroki o za-
sięgu krajowym, dwustronnym oraz wielostronnym dla przeciwdziałania: 

a) nakłanianiu lub zmuszaniu dziecka do jakichkolwiek nielegalnych 
działań seksualnych; 

b) wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub innych nielegalnych 
praktyk seksualnych; 

c) wykorzystywaniu dzieci w pornograficznych przedstawieniach 
i materiałach. 

Artykuł 35 
Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie kroki o zasięgu krajowym, 

dwustronnym oraz wielostronnym dla przeciwdziałania uprowadzeniom, 
sprzedaży bądź handlowi dziećmi, dokonywanych dla jakichkolwiek celów 
i w jakiejkolwiek formie. 

Artykuł 36 
Państwa-Strony będą bronić dziecko przed wszelkimi innymi formami 

wyzysku, w jakimkolwiek aspekcie naruszającym dobro dziecka. 

Artykuł 37  
Państwa-Strony zapewnią, aby: 
a) żadne dziecko nie podlegało torturowaniu bądź okrutnemu, nie-

ludzkiemu czy poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Ani kara 
śmierci, ani kara dożywotniego więzienia bez możliwości wcześniej-
szego zwolnienia nie może zostać orzeczona wobec osoby w wieku 
poniżej osiemnastu lat za popełnione przez nią przestępstwa; 

b) żadne dziecko nie zostało pozbawione wolności w sposób bezpraw-
ny lub arbitralny. Aresztowanie, zatrzymanie lub uwięzienie dziec-
ka powinno być zgodne z prawem i może być zastosowane jedynie 
jako środek ostateczny i na możliwie najkrótszy czas; 

c) każde dziecko pozbawione wolności było traktowane humanitarnie 
i z poszanowaniem wrodzonej godności jednostki ludzkiej, w spo-
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sób uwzględniający potrzeby osoby w danym wieku. W szczegól-
ności każde dziecko pozbawione wolności zostanie odseparowane 
od osób dorosłych, jeśli tylko rozwiązanie odwrotne nie będzie 
uznane za zgodne z najwyższym dobrem dziecka, oraz będzie miało 
prawo utrzymywać kontakty ze swoją rodziną poprzez korespon-
dencję i wizyty, z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych; 

d) każde dziecko pozbawione wolności miało prawo do uzyskania nie-
zwłocznego dostępu do prawnej lub innej odpowiedzialnej pomocy, 
jak również prawo do kwestionowania legalności pozbawienia go 
wolności przed sądem lub inną kompetentną, niezawisłą i bez-
stronną władzą oraz domagania się uzyskania szybkiej decyzji w tej 
sprawie. 

Artykuł 38 
1. Państwa-Strony zobowiązują się respektować i nakazywać respektowanie 

norm międzynarodowych prawa humanitarnego mających zastosowanie 
do nich w przypadku konfliktu zbrojnego i odnoszących się do dzieci. 

2. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe kroki dla zapewnienia, aby 
osoby, które nie osiągnęły wieku piętnastu lat, nie brały bezpośredniego 
udziału w działaniach zbrojnych. 

3. Państwa-Strony będą powstrzymywały się przed rekrutowaniem do swo-
ich sił zbrojnych jakiejkolwiek osoby, która nie osiągnęła wieku piętna-
stu lat. Przeprowadzając rekrutację spośród osób, które osiągnęły wiek 
piętnastu lat, lecz nie osiągnęły jeszcze osiemnastu lat, Państwa-Strony 
będą starały się brać pod uwagę w pierwszej kolejności osoby starsze 
wiekiem. 

4. Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami, wynikającymi z międzynarodowego 
prawa humanitarnego do ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbroj-
nych, Państwa-Strony będą stosowały wszelkie możliwe do realizacji 
środki dla zapewnienia ochrony i opieki nad dziećmi dotkniętymi przez 
konflikt zbrojny. 

Artykuł 39 
Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla ułatwie-

nia przebiegu rehabilitacji fizycznej i psychicznej oraz reintegracji społecznej 
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dziecka, które padło ofiarą jakiejkolwiek formy zaniedbania, wyzysku lub 
wykorzystania, torturowania lub jakiejkolwiek innej formy okrutnego, nie-
ludzkiego czy poniżającego traktowania albo karania bądź konfliktu zbroj-
nego. Taka rehabilitacja czy reintegracja przebiegać będzie w środowisku, 
które sprzyja zdrowiu, zapewnieniu własnego szacunku i godności dziecka. 

Artykuł 40 
1. Państwa-Strony uznają prawo każdego dziecka podejrzanego, oskarżo-

nego bądź uznanego winnym pogwałcenia prawa karnego do traktowa-
nia w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości dziecka, które 
umacnia w nim poszanowanie podstawowych praw i wolności innych 
osób oraz uwzględnia wiek dziecka i celowość sprzyjania jego reintegra-
cji dla podjęcia przez nie konstruktywnej roli w społeczeństwie. 

2. W tym celu, a także uwzględniając odpowiednie postanowienia doku-
mentów międzynarodowych, Państwa-Strony zapewnią w szczególności: 
a) aby żadne dziecko nie było podejrzane, bądź uznawane winnym po-

gwałcenia prawa karnego poprzez działanie lub zaniechanie, które 
nie było zabronione przez prawo wewnętrzne bądź międzynarodo-
we w momencie jego dokonania; 

b) każdemu dziecku, które podejrzewa się, oskarża lub uznaje winnym 
pogwałcenia prawa karnego, przynajmniej następujące gwarancje: 
I) przyznanie domniemania niewinności do chwili udowodnienia 

winy zgodnie z prawem; 
II) niezwłoczne bezpośrednie poinformowanie go o stawianych 

mu zarzutach lub, w odpowiednich przypadkach, za pośrednic-
twem jego rodziców albo opiekuna prawnego oraz zapewnienie 
prawnej lub innej pomocy w przygotowaniu i prezentowaniu 
jego obrony; 

III) rozpatrzenie sprawy bez zwłoki i przez niezawisłą i bezstronną 
władzę bądź organ sądowy w uczciwym procesie, przeprowa-
dzonym zgodnie z prawem, zabezpieczeniem prawnej lub in-
nej właściwej pomocy oraz w obecności jego rodziców lub 
opiekunów prawnych, jeśli nie będzie to uważane za niezgodne 
z najwyższym interesem dziecka z uwagi na jego wiek lub sy-
tuację; 
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IV) niestosowanie przymusu do składania zeznań lub przyznania 
się do winy; przesłuchiwanie świadków ze strony przeciwnej 
i równoprawne uczestniczenie w przesłuchiwaniu świadków 
w jego imieniu; 

V) w przypadku uznania winnym pogwałcenia prawa karnego, po-
siadanie prawa odwołania się od tego orzeczenia oraz innych 
związanych z nim środków do wyższej, kompetentnej, niezawi-
słej i bezstronnej władzy lub organu sądowego, zgodnie z pra-
wem; 

VI) zapewnienie bezpłatnej pomocy tłumacza, jeśli dziecko nie ro-
zumie bądź nie mówi w danym języku; 

VII) pełne poszanowanie spraw z zakresu życia osobistego we 
wszystkich etapach procesowych. 

3. Państwa-Strony będą sprzyjały tworzeniu praw, procedur organów oraz 
instytucji odnoszących się specjalnie do dzieci podejrzanych, oskarżonych 
bądź uznawanych winnymi pogwałcenia prawa karnego, a w szczególności: 
a) ustanowieniu minimalnej granicy wieku, poniżej której dzieci będą 

posiadały domniemanie niezdolności do naruszenia prawa karnego; 
b) w przypadku gdy jest to właściwe i celowe, stosowaniu innych środ-

ków postępowania z takimi dziećmi, bez uciekania się do postępo-
wania sądowego, pod warunkiem pełnego poszanowania praw 
człowieka i gwarancji prawnych. 

4. Różnorodność przedsięwzięć, takich jak opieka, poradnictwo, nadzór, 
probacja, umieszczenie w rodzinie zastępczej, programy edukacyjne 
i szkolenia zawodowego, oraz inne rozwiązania alternatywne do opieki 
instytucjonalnej będą dostępne dla zapewnienia właściwego postępowa-
nia z dziećmi, w sposób właściwy dla ich dobra, a także proporcjonalny 
zarówno w stosunku do okoliczności, jak i do popełnienia wykroczenia. 

Artykuł 41 
Niniejsza konwencja w żaden sposób nie narusza postanowień, które 

w większym stopniu sprzyjają realizacji praw dziecka i które mogą być za-
warte w: 

a) prawie Państwa-Strony lub 
b) prawie międzynarodowym obowiązującym to Państwo. 



30 Prawa dzieci 

Część II 

Artykuł 42 
Państwa-Strony zobowiązują się do szerzenia informacji o zasadach 

i postanowieniach niniejszej konwencji zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci, 
wykorzystując do tego celu będące w ich dyspozycji środki. 

Artykuł 43 
1. W celu badania postępów dokonywanych przez Państwa-Strony w rea-

lizacji zobowiązań przewidzianych w niniejszej konwencji ustanawia się 
Komitet Praw Dziecka, który będzie wykonywał wskazane niżej funkcje. 

2. Komitet będzie składał się z dziesięciu ekspertów, reprezentujących wy-
soki poziom moralny i posiadających uznane kompetencje w dziedzinie, 
której dotyczy niniejsza konwencja. Członkowie Komitetu będą wybie-
rani przez Państwa-Strony spośród ich obywateli i będą występowali 
osobiście, z uwzględnieniem sprawiedliwego podziału geograficznego 
oraz zasadniczych systemów prawnych. 

3. Członkowie Komitetu będą wybierani w tajnym głosowaniu z listy osób 
wyznaczonych przez Państwa-Strony. Każde Państwo może wyznaczyć 
jedną osobę spośród swoich obywateli. 

4. Wstępne wybory do Komitetu odbędą się nie później niż po upływie 
sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej konwencji, a następ-
nie co dwa lata. Co najmniej na cztery miesiące przed terminem każdych 
wyborów Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych wystosuje list do 
Państw-Stron, prosząc je o podanie nazwisk wyznaczonych przez nie 
osób w ciągu dwóch miesięcy. Sekretarz Generalny przygotuje następnie 
listę wszystkich osób w ten sposób wyznaczonych, ułożoną w porządku 
alfabetycznym, ze wskazaniem państwa, przez które zostali wyznaczeni, 
i przedłoży ją Państwom-Stronom niniejszej konwencji. 

5. Wybory będą się odbywały na spotkaniach Państw-Stron, zwołanych 
przez Sekretarza Generalnego w siedzibie Narodów Zjednoczonych. Na 
tych spotkaniach, na których quorum będzie stanowiło dwie trzecie 
Państw-Stron, osoby, które otrzymają największą liczbę głosów oraz ab-
solutną większość głosów obecnych i biorących udział w głosowaniu 
przedstawicieli Państw-Stron, zostaną wybrane na członków Komitetu. 
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6. Członkowie Komitetu wybierani będą na okres czterech lat. Będą oni 
mogli zostać wybrani ponownie, jeśli znów zostaną wyznaczeni. Kaden-
cja pięciu spośród członków wybranych w pierwszych wyborach wyga-
śnie po upływie dwóch lat; niezwłocznie po pierwszych wyborach nazwi-
ska owych pięciu członków zostaną wybrane drogą losowania przez 
przewodniczącego spotkania. 

7. W przypadku śmierci członka Komitetu, jego rezygnacji lub jego oświad-
czenia, że z jakiegokolwiek innego powodu nie może wypełniać obo-
wiązków członka Komitetu, Państwo-Strona, które wyznaczyło danego 
członka, wyznaczy za zgodą Komitetu innego eksperta spośród swoich 
obywateli na okres pozostały do końca kadencji. 

8. Komitet ustanowi swoje własne zasady procedury. 
9. Komitet wybiera swych funkcjonariuszy na okres dwóch lat. 
10. Posiedzenia Komitetu będą odbywały się zwykle w siedzibie Narodów 

Zjednoczonych lub w innym dogodnym miejscu określonym przez Ko-
mitet. Komitet będzie odbywał posiedzenia zasadniczo corocznie. Czas 
trwania posiedzeń Komitetu będzie określony oraz poddawany weryfi-
kacji, gdy zajdzie taka potrzeba, na spotkaniu Państw-Stron niniejszej 
Konwencji za zgodą Zgromadzenia Ogólnego. 

11. Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych zapewni niezbędny per-
sonel oraz warunki do skutecznego wypełniania przez Komitet funkcji 
nałożonych przez niniejszą konwencję. 

12. Za zgodą Zgromadzenia Ogólnego członkowie Komitetu utworzonego 
na mocy niniejszej konwencji otrzymywać będą honoraria z funduszy 
Narodów Zjednoczonych na okres i na warunkach określonych przez 
Zgromadzenie. 

Artykuł 44 
1. Państwa-Strony zobowiązują się do przedkładania Komitetowi za po-

średnictwem Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych spra-
wozdań odnośnie do środków stosowanych przez nie do realizacji praw 
zawartych w konwencji oraz postępów w korzystaniu z tych praw: 
a) w ciągu dwóch lat po wejściu w życie konwencji dla danego pań-

stwa; 
b) następnie co pięć lat. 
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2. Sprawozdania przedkładane na mocy niniejszego artykułu wskazywać 
będą na czynniki oraz na ewentualne trudności wpływające na stopień 
wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej konwencji. Sprawo-
zdania będą zawierały także odpowiednie informacje zapewniające Ko-
mitetowi pełną wiedzę na temat wprowadzania w życie postanowień 
konwencji w danym kraju. 

3. Państwo-Strona, które przedłożyło Komitetowi wszechstronne sprawo-
zdanie pierwotne, nie musi już w swoich następnych sprawozdaniach, 
przekładanym zgodnie z ustępem l pkt b), powtarzać podstawowych in-
formacji, które podane były uprzednio. 

4. Komitet może zażądać od Państw-Stron dalszych informacji odnoszą-
cych się do wprowadzenia w życie konwencji. 

5. Komitet będzie przedkładał Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjedno-
czonych za pośrednictwem Rady Gospodarczo-Społecznej, co dwa lata, 
sprawozdania ze swojej działalności. 

6. Państwa-Strony będą szeroko udostępniały opinii publicznej swych kra-
jów te sprawozdania. 

Artykuł 45 
Dla ułatwienia skutecznego wprowadzenia w życie niniejszej konwencji 

oraz stworzenia korzystnych warunków do współpracy międzynarodowej 
w dziedzinie, której ona dotyczy: 

a) agencje wyspecjalizowane, Fundusz Narodów Zjednoczonych na 
rzecz Dzieci oraz inne organy Narodów Zjednoczonych będą 
uprawnione do uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli przy 
omawianiu wprowadzania w życie tych postanowień niniejszej 
konwencji, które wchodzą w zakres ich kompetencji. Komitet może 
prosić agencje wyspecjalizowane, Fundusz Narodów Zjednoczonych 
na rzecz Dzieci i inne kompetentne organy, jeśli uzna to za stosow-
ne, o udzielenie specjalistycznych porad odnośnie do wprowadzania 
w życie konwencji w kwestiach wchodzących w zakres ich kompe-
tencji. Komitet może prosić agencje wyspecjalizowane, Fundusz Na-
rodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci i inne organy Narodów Zjed-
noczonych o przedłożenie sprawozdań dotyczących wprowadzenia 
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w życie konwencji w tych dziedzinach, które wchodzą w zakres ich 
działalności; 

b) Komitet będzie przekazywał, jeśli uzna to za stosowne, agencjom 
wyspecjalizowanym, Funduszowi Narodów Zjednoczonych na rzecz 
Dzieci i innym organom wszelkie sprawozdania Państw-Stron, za-
wierające prośbę lub wskazujące na potrzebę w zakresie doradztwa 
technicznego bądź pomocy, łącznie z ewentualnymi uwagami i su-
gestiami Komitetu odnośnie do owych próśb lub wskazań; 

c) Komitet może zalecić Zgromadzeniu Ogólnemu zwrócenie się do 
Sekretarza Generalnego o zainicjowanie w jego imieniu badań kon-
kretnych problemów odnoszących się do praw dziecka; 

d) Komitet może czynić sugestie i ogólne zalecenia w oparciu o otrzy-
mywane informacje, zgodnie z artykułem 44 i 45 niniejszej konwen-
cji. Sugestie te i ogólne zalecenia będą przekazywane zainteresowa-
nemu Państwu-Stronie i podawane do wiadomości Zgromadzenia 
Ogólnego, łącznie z ewentualnymi uwagami Państw-Stron. 

Część  III 

Artykuł 46 
Niniejsza konwencja będzie otwarta do podpisania przez wszystkie pań-

stwa. 

Artykuł 47 
Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji. Dokumenty ratyfikacyjne skła-

dane będą u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych. 

Artykuł 48 
Każde Państwo będzie mogło przystąpić do niniejszej konwencji. Do-

kumenty przystąpienia będą składane u Sekretarza Generalnego Narodów 
Zjednoczonych. 

Artykuł 49 
1. Niniejsza konwencja wejdzie w życie trzydziestego dnia, licząc od daty 

złożenia u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych dwudzie-
stego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia. 
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2. W stosunku do każdego Państwa, które dokona ratyfikacji lub przystą-
pienia do konwencji, po złożeniu dwudziestego dokumentu ratyfikacyj-
nego lub przystąpienia, konwencja wejdzie w życie trzydziestego dnia, 
licząc od daty złożenia przez dane Państwo swojego dokumentu ratyfi-
kacyjnego lub przystąpienia. 

Artykuł 50 
1. Każde Państwo-Strona może zaproponować poprawkę i wnieść ją do Se-

kretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych. Sekretarz Generalny za-
komunikuje następnie o zaproponowanej poprawce Państwom-Stronom, 
łącznie z wnioskiem o wskazanie, czy są one za zwołaniem konferencji 
Państw-Stron, mającej na celu rozważenie i przeprowadzenie głosowania 
nad propozycją. W przypadku, gdy w ciągu czterech miesięcy od daty 
takiego powiadomienia, co najmniej jedna trzecia Państw-Stron wypowie 
się za zwołaniem takiej konferencji, Sekretarz Generalny zwoła taką kon-
ferencję pod auspicjami Narodów Zjednoczonych. Każda poprawka przy-
jęta większością głosów Państw-Stron obecnych i biorących udział 
w głosowaniu podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogól-
ne Narodów Zjednoczonych. 

2. Poprawka przyjęta w sposób zgodny z ustępem l niniejszego artykułu 
wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych i przyjęciu większością dwóch trzecich Państw-Stron. 

3. Poprawka, po wejściu w życie, będzie miała moc wiążącą dla tych 
Państw-Stron, które się za nią opowiedziały; pozostałe Państwa-Strony 
natomiast obowiązują nadal postanowienia konwencji oraz wszelkie 
wcześniejsze poprawki, jeśli zostały one przez te Państwa przyjęte. 

Artykuł 51 
1. Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych będzie przyjmować oraz 

rozsyłać do wszystkich Państw-Stron teksty zastrzeżeń dokonanych 
przez Państwa podczas ratyfikacji lub przystąpienia. 

2. Nie będzie dopuszczalne zastrzeżenie pozostające w sprzeczności 
z przedmiotem i celem niniejszej konwencji. 

3. Zastrzeżenie może zostać wycofane w dowolnym czasie w drodze notyfi-
kacji tego faktu, złożonej na ręce Sekretarza Generalnego Narodów Zjed-
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noczonych, który następnie powiadomi o tym wszystkie Państwa-Strony 
konwencji. Taka notyfikacja odniesie skutek w dniu otrzymania jej przez 
Sekretarza Generalnego. 

Artykuł 52 
Państwo-Strona może wypowiedzieć konwencję w drodze pisemnej no-

tyfikacji złożonej na ręce Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych. 
Wypowiedzenie nabiera mocy po upływie jednego roku od daty przyjęcia 
notyfikacji przez Sekretarza Generalnego. 

Artykuł 53 
Depozytariuszem niniejszej konwencji jest Sekretarz Generalny Naro-

dów Zjednoczonych. 

Artykuł 54 
Oryginał niniejszej konwencji, którego teksty sporządzone w języku an-

gielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim oraz rosyjskim są 
jednakowo autentyczne, zostanie zdeponowany u Sekretarza Generalnego 
Narodów Zjednoczonych. 

Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy, w należyty sposób upeł-
nomocnieni przez swe Rządy, złożyli podpisy pod niniejszą konwencją. 

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją w imieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej oświadczam, że: 
– została ona uznaną za słuszną w całości, 
– jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, z zastrzeżeniami wskaza-

nymi w załączniku do mniejszego aktu, 
– będzie ona niezmiennie zachowana. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rze-
czypospolitej Polskiej. 

 
Dano w Warszawie dnia 30 kwietnia 1991 r. 
 
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa  
Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 
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Załącznik 
Zastrzeżenia: 

Ratyfikując Konwencję o prawach dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Rzeczypospolita 
Polska w oparciu o postanowienie artykułu 51 ustęp l tej konwencji zgłasza 
następujące zastrzeżenia: 

– W odniesieniu do artykułu 7 konwencji: Rzeczypospolita Polska zastrze-
ga, że prawo dziecka przysposobionego do poznania rodziców natural-
nych będzie podlegało ograniczeniu poprzez obowiązywanie rozwiązań 
prawnych umożliwiających przysposabiającym zachowanie tajemnicy 
pochodzenia dziecka. 

– O granicy wieku, od której dopuszczalne jest powołanie do służby woj-
skowej lub podobnej oraz uczestnictwo w działaniach zbrojnych, roz-
strzyga prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Granica ta nie może być niższa 
niż przewidziana w artykule 38 konwencji. 

Deklaracje: 

– Rzeczypospolita Polska uważa, że wykonania przez dziecko jego praw 
określonych w artykułach od 12 do 16, dokonuje się z poszanowaniem 
władzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami doty-
czącymi miejsca dziecka w rodzinie i poza rodziną. 

– W odniesieniu do artykułu 24 ustęp 2 litera f) konwencji Rzeczypospolita 
Polska uważa, że poradnictwo dla rodziców oraz wychowanie w zakresie 
planowania rodziny powinno pozostawać w zgodzie z zasadami moral-
ności. 
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PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY  
do Konwencji o Prawach Dziecka 
w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne 

przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. 
(Dz. U. z dnia 24 maja 2007 r.) 

 
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
podaje do powszechnej wiadomości: 

 
W dniu 25 maja 2000 r. został przyjęty w Nowym Jorku Protokół fakulta-

tywny do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie angażowania dzieci 
w konflikty zbrojne, w następującym brzmieniu: 

 
Przekład 

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY 
do Konwencji o Prawach Dziecka  

w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne 

 
Państwa-Strony niniejszego protokołu,  
zachęcone ogromnym poparciem dla Konwencji o prawach dziecka, 

wskazującym na istnienie powszechnego zaangażowania w promowanie 
i ochronę praw dziecka; 

przyznając, że prawa dziecka wymagają szczególnej ochrony, a także 
wzywając do ciągłej poprawy sytuacji dzieci bez żadnego zróżnicowania mię-
dzy nimi, jak również do ich rozwoju i edukacji w warunkach pokoju i bez-
pieczeństwa; 

zaniepokojone szkodliwym, szerokim oddziaływaniem konfliktów zbroj-
nych na dzieci, a także długoterminowymi konsekwencjami tego oddziaływa-
nia dla trwałego pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju; 

potępiając celowanie do dzieci w sytuacjach konfliktów zbrojnych, jak 
również bezpośrednich ataków na obiekty chronione prawem międzynaro-
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dowym, w tym miejsca, gdzie z reguły znajduje się znaczna liczba dzieci, 
takie jak szkoły i szpitale; 

mając na uwadze przyjęcie statutu Międzynarodowego Trybunału Kar-
nego, a w szczególności uwzględnienie w nim jako zbrodni wojennej poboru 
lub werbowania dzieci poniżej 15. roku życia lub wykorzystywania ich do 
aktywnego uczestnictwa w działaniach zbrojnych zarówno w międzynarodo-
wych, jak i nie-międzynarodowych konfliktach zbrojnych; 

uważając w związku z powyższym, że w celu dalszej poprawy realizacji 
praw uznanych w Konwencji o prawach dziecka należy w większym stopniu 
chronić dzieci przed angażowaniem w konflikty zbrojne; 

mając na uwadze, iż artykuł 1 Konwencji o prawach dziecka określa, że 
dla celów konwencji termin "dziecko" oznacza każdego człowieka w wieku 
poniżej 18 lat, chyba że na mocy prawa stosującego się do danego dziecka 
osiąga ono dorosłość wcześniej; 

żywiąc przekonanie, że Protokół fakultatywny do Konwencji podnoszący 
granicę wieku możliwej rekrutacji osób do sił zbrojnych oraz ich uczestnictwa 
w działaniach zbrojnych efektywnie przyczyni się do wdrożenia zasady, że we 
wszelkich działaniach dotyczących dzieci podstawowym celem musi być 
najlepiej pojęty interes dziecka; 

mając na uwadze, że dwudziesta szósta międzynarodowa konferencja 
Czerwonego Krzyża oraz Czerwonego Półksiężyca w grudniu 1995 r. zaleciła 
między innymi, aby strony konfliktu podejmowały wszelkie możliwe środki 
w celu zapewnienia, by dzieci poniżej 18. roku życia nie brały udziału w dzia-
łaniach zbrojnych; 

z zadowoleniem przyjmując jednogłośne przyjęcie przez Międzynarodo-
wą Organizację Pracy w czerwcu 1999 r. Konwencji nr 182 w sprawie zakazu 
i natychmiastowego działania w celu eliminacji najgorszych form pracy dzieci 
zakazującej między innymi prowadzenia przymusowej lub obowiązkowej 
rekrutacji dzieci w celu udziału w konfliktach zbrojnych; 

potępiając z największym niepokojem rekrutację, szkolenie i wykorzy-
stywanie dzieci do działań zbrojnych w ramach granic państw jak i, w skali 
międzypaństwowej, przez grupy zbrojne inne, niż państwowe siły zbrojne, 
a także uznając odpowiedzialność prowadzących taką rekrutację i szkolenie 
oraz wykorzystujących dzieci w tym zakresie; 
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przypominając, że każda ze stron konfliktu zbrojnego ma obowiązek 
przestrzegania postanowień międzynarodowego prawa humanitarnego; 

podkreślając, że niniejszy protokół nie narusza celów ani postanowień 
zawartych w Karcie Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym jej artykułu 
51, ani też stosownych norm prawa humanitarnego; 

pamiętając, że do pełnej ochrony dzieci nieodzowne są warunki pokoju 
i bezpieczeństwa opartego o pełne poszanowanie celów i zasad zawartych 
w Karcie oraz o przestrzeganie stosownych instrumentów w zakresie praw 
człowieka, w szczególności podczas konfliktów zbrojnych i okupacji przez 
obce państwo; 

uznając szczególne potrzeby dzieci szczególnie narażonych na rekruta-
cję oraz wykorzystywanie w działaniach zbrojnych w sprzeczności z niniej-
szym protokołem z powodu ich statusu ekonomicznego, społecznego lub płci; 

pamiętając o konieczności brania pod uwagę podstawowych przyczyn 
ekonomicznych, społecznych i politycznych angażowania dzieci w konflikty 
zbrojne; 

przekonani o konieczności wzmocnienia współpracy międzynarodowej 
w zakresie realizacji niniejszego protokołu, jak również rehabilitacji fizycznej 
i psychospołecznej oraz społecznej reintegracji dzieci - ofiar konfliktów 
zbrojnych; 

zachęcając do uczestnictwa społeczeństwa, a w szczególności dzieci 
i dzieci - ofiar, w rozpowszechnianiu informacji oraz programach szkolenio-
wych dotyczących realizacji niniejszego protokołu, 

uzgodniły, co następuje: 

 Artykuł 1  
Państwa-Strony niniejszego protokołu podejmą wszelkie możliwe środki 

dla zapewnienia, aby członkowie ich sił zbrojnych, którzy nie osiągnęli 18. 
roku życia, nie brali bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych. 

 Artykuł 2  
Państwa-Strony niniejszego protokołu zapewnią, by osoby, które nie 

osiągnęły 18. roku życia, nie były objęte obowiązkowym poborem do ich sił 
zbrojnych. 
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 Artykuł 3  
1. Państwa-Strony podniosą granicę minimalnego wieku ochotniczego 

wstępowania osób do ich narodowych sił zbrojnych z granicy określonej 
artykułem 38 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka, uwzględniając zasady 
zawarte w tymże artykule oraz uznając, że w świetle Konwencji osoby 
poniżej 18. roku życia uprawnione są do szczególnej ochrony. 

2. Każde z Państw-Stron złoży podczas ratyfikacji niniejszego protokołu 
lub przystąpienia do niego wiążącą deklarację określającą minimalny 
dopuszczalny wiek ochotniczego wstępowania do swoich narodowych sił 
zbrojnych, wraz z opisem zabezpieczeń przyjętych w celu zapewnienia, 
że rekrutacja taka nie będzie prowadzona siłą ani pod przymusem. 

3. Państwa-Strony dopuszczające ochotnicze wstępowanie do swoich naro-
dowych sił zbrojnych osób poniżej 18. roku życia utrzymają zabezpiecze-
nia mające – jako minimum – zapewnić, że: 
a) wstąpienie takie jest rzeczywiście dobrowolne; 
b) wstąpienie takie odbywa się za świadomą zgodą rodziców lub opie-

kunów prawnych osoby wstępującej; 
c) osoby takie są w pełni poinformowane o obowiązkach związanych 

z taką służbą wojskową; 
d) osoby takie przed ich przyjęciem do narodowych sił zbrojnych 

przedstawiły wiarygodną metrykę urodzenia. 

4. Każde z Państw-Stron może w dowolnym czasie złożyć deklarację infor-
mującą o dodatkowych środkach w celu pełniejszej ochrony praw dziec-
ka, o której mowa w tym artykule, w drodze powiadomienia skierowane-
go do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
który poinformuje wszystkie Państwa-Strony o tym fakcie. Powiadomie-
nie takie wchodzi w życie w dniu jego otrzymania przez Sekretarza Ge-
neralnego. 

5. Wymóg podniesienia wieku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artyku-
łu, nie dotyczy szkół prowadzonych przez lub pod kontrolą sił zbrojnych 
Państw-Stron zgodnie z artykułami 28 i 29 Konwencji o prawach dziecka. 
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 Artykuł 4  
1. Grupy zbrojne inne niż siły zbrojne danego państwa nie powinny w żad-

nych okolicznościach prowadzić naboru lub wykorzystywać w działa-
niach zbrojnych osób poniżej 18. roku życia. 

2. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe środki, aby zapobiec takiemu 
naborowi oraz wykorzystywaniu, w tym przyjmą środki prawne koniecz-
ne do zakazania i karania takich praktyk. 

3. Stosowanie niniejszego artykułu tego protokołu nie będzie mieć wpływu 
na status prawny żadnej ze stron konfliktu zbrojnego. 

 Artykuł 5  
Żaden element niniejszego protokołu nie będzie interpretowany jako 

wykluczający postanowienia prawa Państwa-Strony lub instrumenty między-
narodowe i międzynarodowego prawa humanitarnego, mające na celu peł-
niejszą realizację praw dziecka. 

 Artykuł 6  
1. Każde z Państw-Stron podejmie wszelkie konieczne środki prawne, ad-

ministracyjne i inne mające na celu efektywną realizację i egzekwowanie 
postanowień niniejszego protokołu na obszarze objętym swoją jurys-
dykcją. 

2. Państwa-Strony zobowiązują się szeroko upowszechniać i promować za-
sady i postanowienia niniejszego protokołu za pomocą odpowiednich 
środków, zarówno wśród dorosłych, jak i wśród dzieci. 

3. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia 
demobilizacji lub innego zwolnienia ze służby osób podlegających ich 
jurysdykcji wcielonych lub wykorzystywanych w działaniach zbrojnych 
niezgodnie z niniejszym protokołem. Państwa-Strony tam, gdzie to ko-
nieczne, udzielą takim osobom wszelkiej właściwej pomocy w odzyska-
niu zdrowia fizycznego oraz psychicznego, a także społecznej reinte-
gracji. 
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 Artykuł 7  
1. Państwa-Strony będą współpracować ze sobą we wdrażaniu niniejszego 

protokołu, w tym w zapobieganiu wszelkim działaniom niezgodnym 
z niniejszym protokołem oraz w rehabilitacji i społecznej reintegracji 
osób – ofiar czynów sprzecznych z niniejszym protokołem, między in-
nymi poprzez współpracę techniczną i pomoc finansową. Taka pomoc 
i współpraca podejmowane będą w porozumieniu z odpowiednimi Pań-
stwami-Stronami oraz właściwymi organizacjami międzynarodowymi. 

2. Państwa-Strony mające takie możliwości udzielą takiej pomocy poprzez 
istniejące programy wielostronne, dwustronne i inne lub, między inny-
mi, poprzez dobrowolny fundusz utworzony zgodnie z zasadami Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ. 

 Artykuł 8  
1. Każde Państwo-Strona złoży, w ciągu dwóch lat od wejścia w życie w tym 

państwie niniejszego protokołu, raport do Komitetu Praw Dziecka 
przedstawiający wyczerpujące informacje na temat środków, jakie pań-
stwo to podjęło w celu wdrożenia postanowień niniejszego protokołu, 
w tym na temat środków podjętych w celu urzeczywistnienia postano-
wień w zakresie uczestnictwa i rekrutacji. 

2. Po przedstawieniu takiego wyczerpującego raportu każde z Państw-Stron 
w raportach składanych Komitetowi Praw Dziecka zgodnie z artyku-
łem 44 Konwencji będzie umieszczać wszelkie dalsze informacje doty-
czące wdrażania niniejszego protokołu. Inne Państwa-Strony niniejszego 
protokołu będą składać raport co pięć lat. 

3. Komitet Praw Dziecka może zażądać od Państw-Stron dalszych informa-
cji odnoszących się do implementacji niniejszego protokołu. 

 Artykuł 9  
1. Niniejszy protokół jest otwarty do podpisu dla wszystkich państw będą-

cych Stronami Konwencji lub państw, które ją podpisały. 
2. Niniejszy protokół podlega ratyfikacji i jest otwarty do przystąpienia dla 

wszystkich państw. Dokumenty ratyfikacji lub przystąpienia zostaną zło-
żone u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
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3. Sekretarz Generalny, działając jako depozytariusz Konwencji oraz Proto-
kołu, poinformuje wszystkie Państwa-Strony Konwencji oraz państwa, 
które podpisały Konwencję, o każdej deklaracji, zgodnie z artykułem 13. 

 Artykuł 10  
1. Niniejszy protokół wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od daty 

złożenia dziesiątego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia. 
2. Dla każdego państwa ratyfikującego niniejszy protokół lub przystępują-

cego do niego po jego wejściu w życie niniejszy protokół wejdzie w życie 
po upływie miesiąca od daty złożenia dokumentu ratyfikacyjnego lub 
przystąpienia przez to państwo. 

 Artykuł 11  
1. Każde z Państw-Stron może wypowiedzieć niniejszy protokół w dowolnej 

chwili w drodze pisemnej notyfikacji złożonej na ręce Sekretarza Gene-
ralnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który poinformuje o tym 
fakcie pozostałe Państwa-Strony Konwencji, jak również wszystkie pań-
stwa, które podpisały Konwencję. Wypowiedzenie wejdzie w życie po 
upływie jednego roku od daty przyjęcia notyfikacji przez Sekretarza Ge-
neralnego. Jeżeli jednak w momencie upływu tego rocznego okresu wy-
powiadające Państwo-Strona zaangażowane będzie w konflikt zbrojny, 
to wypowiedzenie nie wejdzie w życie przed zakończeniem tego konfliktu. 

2. Wypowiedzenie takie nie zwalnia Państwa-Strony z wynikających z ni-
niejszego protokołu obowiązków w zakresie wszelkich przestępstw, któ-
re miały miejsce przed terminem wejścia w życie wypowiedzenia. Wy-
powiedzenie takie w żaden sposób nie będzie mieć wpływu na dalsze 
rozpatrywanie jakichkolwiek spraw znajdujących się w trakcie rozpatry-
wania przez Komitet przed terminem wejścia w życie wypowiedzenia. 

 Artykuł 12  
1. Każde z Państw-Stron może zaproponować poprawkę i wnieść ją do Se-

kretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sekretarz 
Generalny zakomunikuje następnie o zaproponowanej poprawce Pań-
stwom-Stronom, łącznie z wnioskiem o wskazanie, czy są one za zwoła-
niem konferencji Państw-Stron mającej na celu rozważenie i przeprowa-
dzenie głosowania nad tą propozycją. W przypadku gdy w ciągu czterech 
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miesięcy od daty takiego powiadomienia co najmniej jedna trzecia 
Państw-Stron wypowie się za zwołaniem takiej konferencji Sekretarz 
Generalny zwoła taką konferencję pod auspicjami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Każda poprawka przyjęta większością głosów Państw-
Stron obecnych i biorących udział w głosowaniu podlegać będzie za-
twierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne. 

2. Poprawka przyjęta w sposób zgodny z ust. 1 niniejszego artykułu wejdzie 
w życie po jej zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych i przyjęciu większością dwóch trzecich Państw-
Stron. 

3. Po wejściu w życie poprawka będzie miała moc wiążącą dla tych Państw-
Stron, które ją przyjęły; pozostałe Państwa-Strony pozostają związane 
postanowieniami protokołu oraz wszelkimi wcześniejszymi poprawkami, 
jeśli zostały one przez te państwa przyjęte. 

 Artykuł 13  
1. Niniejszy protokół, którego teksty sporządzone w językach arabskim, 

chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim są jednakowo 
autentyczne, zostanie złożony w archiwum Organizacji Narodów Zjed-
noczonych. 

2. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże 
uwierzytelnione kopie niniejszego protokołu wszystkim Państwom-
Stronom Konwencji oraz państwom, które podpisały Konwencję. 

Po zapoznaniu się z powyższym Protokołem fakultatywnym, w imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 
– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postano-

wień w nim zawartych, 
– jest on przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony z uwzględnieniem deklara-

cji Rzeczypospolitej Polskiej, złożonej zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 po-
wyższego Protokołu fakultatywnego, 

– będzie niezmiennie zachowywany. 
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rze-

czypospolitej Polskiej. 
Dano w Warszawie dnia 14 lutego 2005 r. 
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PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY 
do Konwencji o Prawach Dziecka 
w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji  
i dziecięcej pornografii 

przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. 
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2007 r.) 
 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 
W dniu 25 maja 2000 r. został przyjęty w Nowym Jorku Protokół Fakul-

tatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecię-
cej prostytucji i dziecięcej pornografii, w następującym brzmieniu: 

 
Przekład 

Protokół fakultatywny  
do Konwencji o Prawach Dziecka 

w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji  
i dziecięcej pornografii 

 
Państwa Strony niniejszego protokołu, 
zważywszy, że w celu dalszego osiągania celów Konwencji o prawach 

dziecka oraz dalszej realizacji jej postanowień, a w szczególności postanowień 
artykułów 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 i 36 właściwym byłoby poszerzenie zakresu 
środków, jakie Państwa Strony niniejszego protokołu powinny podejmować 
w celu zagwarantowania ochrony dzieci przed handlem dziećmi, dziecięcą 
prostytucją oraz dziecięcą pornografią, 

zważywszy, że Konwencja o prawach dziecka uznaje prawo dziecka do 
ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym oraz przed wykonywaniem wszel-
kiej pracy, która mogłaby być niebezpieczna lub mogłaby stanowić przeszko-
dę w kształceniu dziecka lub też mogłaby być szkodliwa dla zdrowia dziecka 
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lub jego rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego lub spo-
łecznego, 

poważnie zaniepokojone znaczącym i wciąż rozwijającym się międzyna-
rodowym obrotem dziećmi mającym na celu handel dziećmi, dziecięcą pro-
stytucję i dziecięcą pornografię, 

głęboko zaniepokojone szeroko rozpowszechnionym i rozwijającym się 
zjawiskiem seks-turystyki, na które szczególnie narażone są dzieci, gdyż 
przyczynia się ono w bezpośredni sposób do handlu dziećmi, dziecięcej pro-
stytucji i dziecięcej pornografii, 

uznając, że wiele szczególnie narażonych grup, w tym dziewczynki, stoi 
w obliczu większego ryzyka wykorzystywania seksualnego, jak również że 
dziewczynki stanowią zdecydowaną większość wśród osób wykorzystywa-
nych seksualnie, 

zaniepokojone rosnącą dostępnością dziecięcej pornografii w Internecie 
i innych rozwijających się technologiach, odwołując się do „Międzynarodowej 
konferencji w sprawie zwalczania dziecięcej pornografii w Internecie” (Wie-
deń, 1999), a w szczególności do jej wniosku końcowego wzywającego do 
globalnego uznania produkcji, rozpowszechniania, eksportu, transmitowania, 
importu, celowego posiadania i reklamowania dziecięcej pornografii za prze-
stępstwa kryminalne; podkreślając wagę bliższej współpracy i partnerstwa 
między rządami a przemysłem internetowym, 

żywiąc przekonanie, że eliminacja handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji 
i dziecięcej pornografii zostałaby ułatwiona przez przyjęcie podejścia holi-
stycznego, poprzez zwrócenie się na przyczyny, w tym: niedorozwój, ubó-
stwo, gospodarcze nierówności, niesprawiedliwą strukturę społeczno-
gospodarczą, rodziny dysfunkcyjne, brak wykształcenia, migrację z terenów 
wiejskich do miast, dyskryminację płciową, nieodpowiedzialne zachowania 
seksualne dorosłych, szkodliwe praktyki wynikające z tradycji, konflikty 
zbrojne oraz handel dziećmi, 

żywiąc przekonanie o potrzebie wysiłków mających na celu zwiększenie 
świadomości społecznej, tak aby obniżyć popyt na handel dziećmi, dziecięcą 
prostytucję i dziecięcą pornografię, a także żywiąc przekonanie o znaczeniu 
wzmocnienia globalnego partnerstwa pomiędzy wszystkimi zainteresowany-
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mi stronami oraz o znaczeniu lepszego egzekwowania prawa na szczeblu 
krajowym, 

mając na uwadze postanowienia międzynarodowych instrumentów 
prawnych dotyczących ochrony dzieci, w tym „Konwencji Haskiej o ochronie 
dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego”, 
„Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzania dzieci za 
granicę”, „Konwencji o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie 
ochrony małoletnich”, „Konwencji Haskiej w sprawie jurysdykcji, stosowane-
go prawa, uznawania i wykonywania prawa oraz współpracy w odniesieniu do 
odpowiedzialności rodzicielskiej, a także w sprawie środków ochrony dzieci”, 
„Konwencji nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu 
i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy 
dzieci”, 

zachęcone ogromnym poparciem dla „Konwencji o prawach dziecka”, 
wskazującym na istnienie powszechnego zaangażowania w promowanie 
i ochronę praw dziecka, 

uznając wagę wdrażania postanowień „Programu działań na rzecz zapo-
biegania handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii” oraz 
„Deklaracji” i „Planu działań” przyjętych na światowym kongresie przeciwko 
komercyjnemu seksualnemu wykorzystywaniu dzieci, który odbył się 
w Sztokholmie w dniach 27-31 sierpnia 1996 roku, a także innych odnośnych 
decyzji i zaleceń właściwych instytucji międzynarodowych, 

przywiązując należytą wagę do znaczenia tradycji i wartości kulturowych 
każdego narodu dla ochrony i harmonijnego rozwoju dziecka, 

uzgodniły, co następuje: 

 Artykuł 1  
Państwa Strony niniejszego protokołu wprowadzą zakaz handlu dziećmi, 

dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, tak jak jest to określone w ni-
niejszym Protokole. 

 Artykuł 2  
Dla celów niniejszego protokołu: 
a) handel dziećmi oznacza jakiekolwiek działanie lub transakcję, 

w drodze której dziecko przekazywane jest przez jakąkolwiek osobę 
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lub grupę osób innej osobie lub grupie za wynagrodzeniem lub ja-
kąkolwiek inną rekompensatą; 

b) dziecięca prostytucja oznacza wykorzystywanie dzieci do czynności 
seksualnych za wynagrodzeniem lub jakąkolwiek rekompensatą 
w innej formie; 

c) dziecięca pornografia oznacza jakiekolwiek pokazywanie, za pomo-
cą dowolnych środków, dziecka uczestniczącego w rzeczywistych 
lub symulowanych ewidentnie czynnościach seksualnych lub też ja-
kiekolwiek pokazywanie organów płciowych w celach przede 
wszystkim seksualnych. 

 Artykuł 3  
1. Każde z Państw Stron niniejszego protokołu zapewni, jako minimum, 

pełne objęcie swoim prawem kryminalnym lub karnym następujących 
czynności i działań, bez względu na to, czy przestępstwa takie popełnio-
ne zostały w tym kraju, czy też za granicą, przez pojedyncze osoby lub 
w sposób zorganizowany: 
a) w kontekście handlu dziećmi, zgodnego z definicją zawartą w arty-

kule 2: 
i. oferowanie, dostarczenie lub przyjęcie dziecka w jakikol-

wiek sposób w celu: 
(a) seksualnego wykorzystywania dziecka; 
(b) przekazania organów dziecka dla zysku; 
(c) angażowania dziecka do pracy przymusowej. 

ii. nakłanianie w niewłaściwy sposób, jako pośrednik, do 
udzielenia zgody na adopcję dziecka, z naruszeniem sto-
sownych międzynarodowych instrumentów prawnych doty-
czących adopcji; 

b) oferowanie, uzyskiwanie, nabycie lub dostarczenie dziecka w celu 
prostytucji zgodnie z definicją zawartą w artykule 2; 

c) produkcja, dystrybucja, rozpowszechnianie, import, eksport, ofero-
wanie, handel lub posiadanie dla wyżej wymienionych celów dzie-
cięcej pornografii, zgodnie z definicją zawartą w artykule 2. 

2. Zgodnie z postanowieniami prawa krajowego Państw Stron niniejszego 
protokołu powyższe dotyczy również próby popełnienia któregokolwiek 
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z wyżej wymienionych czynów, a także współudziału lub udziału w któ-
rymkolwiek z tych czynów. 

3. Każde z Państw Stron niniejszego protokołu wprowadzi karalność tych 
przestępstw odpowiednimi sankcjami uwzględniającymi ich niezwykle 
poważny charakter. 

4. Zgodnie z postanowieniami prawa krajowego każde z Państw Stron ni-
niejszego protokołu wprowadzi, tam gdzie to właściwe, środki dla usta-
nowienia odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwa określone 
w ustępie pierwszym niniejszego artykułu. Zgodnie z zasadami prawa 
Państwa Strony, taka odpowiedzialność osób prawnych może mieć cha-
rakter karny, cywilny lub administracyjny. 

5. Państwa Strony podejmą wszelkie stosowne środki prawne i administra-
cyjne, by zapewnić, że wszystkie osoby zaangażowane w adopcję dziecka 
działają w zgodzie z odnośnymi międzynarodowymi instrumentami 
prawnymi. 

 Artykuł 4  
1. Każde z Państw Stron niniejszego protokołu podejmie środki konieczne 

do objęcia swoją jurysdykcją przestępstw, o których mowa w artykule 3 
ust. 1, w przypadku gdy przestępstwa takie popełnione zostały na jego te-
rytorium lub na pokładzie statku lub samolotu zarejestrowanego w tym 
Państwie. 

2. Każde z Państw Stron niniejszego protokołu może podjąć środki ko-
nieczne do objęcia swoją jurysdykcją przestępstw, o których mowa w ar-
tykule 3 ust. 1, w następujących przypadkach: 
a) gdy domniemany przestępca jest obywatelem tego państwa lub 

osobą stale zamieszkującą na jego terytorium; 
b) gdy ofiara jest obywatelem tego Państwa. 

3. Każde z Państw Stron niniejszego protokołu podejmie również środki 
konieczne do objęcia swoją jurysdykcją wyżej wymienionych prze-
stępstw w sytuacji, gdy domniemany przestępca znajduje się na jego te-
rytorium, a Państwo to nie dokonuje jego ekstradycji do innego Państwa 
Strony niniejszego protokołu z racji faktu, że przestępstwo zostało po-
pełnione przez jednego z jego obywateli. 
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4. Niniejszy protokół nie wyklucza jakiejkolwiek jurysdykcji karnej wyko-
nywanej zgodnie z prawem wewnętrznym. 

 Artykuł 5  
1. Przestępstwa, o których mowa w artykule 3 ust. 1, zostaną uznane za 

przestępstwa podlegające ekstradycji we wszelkich umowach o ekstrady-
cji istniejących pomiędzy Państwami Stronami niniejszego protokołu, jak 
również zostaną uznane za przestępstwa podlegające ekstradycji w każ-
dej umowie o ekstradycji, jaka zostanie zawarta pomiędzy takimi Pań-
stwami Stronami w przyszłości, zgodnie z warunkami ustanowionymi 
w tych traktatach. 

2. Jeżeli Państwo Strona niniejszego protokołu, uzależniające ekstradycję 
od istnienia umowy, zostanie poproszone o dokonanie ekstradycji przez 
inne Państwo Stronę, z którym nie ma podpisanej umowy o ekstradycji, 
to może ono uznać niniejszy protokół za podstawę prawną do dokonania 
ekstradycji w odniesieniu do takich przestępstw. Ekstradycja będzie 
uwarunkowana postanowieniami prawa Państwa, do którego wystąpiono 
z prośbą. 

3. Państwa Strony nieuzależniające ekstradycji od istnienia umowy uznają 
takie przestępstwa jako podlegające wzajemnej ekstradycji, z zastrzeże-
niem postanowień przewidzianych prawem Państwa, do którego wystą-
piono z prośbą. 

4. Przestępstwa takie dla celów ekstradycji pomiędzy Państwami Stronami 
traktowane będą jako popełnione nie tylko w miejscu, w którym zostały 
popełnione, lecz także na terytorium państw, od których wymaga się 
ustanowienia jurysdykcji zgodnie z artykułem 4. 

5. Jeżeli prośba o ekstradycję dotyczy przestępstwa określonego w artykule 
3 ust. 1 i jeżeli Państwo Strona, do którego wystąpiono, nie dokona eks-
tradycji na podstawie narodowości przestępcy, Państwo występujące 
o ekstradycję podejmie odpowiednie środki w celu przedstawienia spra-
wy swoim właściwym władzom w celu ścigania sprawcy. 

 Artykuł 6  
1. Państwa Strony udzielą sobie wzajemnie w jak największym stopniu 

pomocy w prowadzeniu śledztw lub postępowań karnych lub ekstrady-
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cyjnych wszczętych w związku z przestępstwami określonymi w artykule 
3 ust. 1, w tym pomocy w zbieraniu pozostających w ich dyspozycji do-
wodów niezbędnych dla tych postępowań. 

2. Państwa Strony będą wykonywać swoje zobowiązania przewidziane 
w ust. 1 niniejszego artykułu zgodnie z wszelkimi istniejącymi pomiędzy 
nimi umowami lub innymi ustaleniami dotyczącymi wzajemnej pomocy 
prawnej. W braku takich umów lub ustaleń Państwa Strony udzielą sobie 
wzajemnie pomocy zgodnie z ich prawem krajowym. 

 Artykuł 7  
Państwa Strony zgodnie z postanowieniami swojego prawa krajowego: 
a)  wprowadzą środki przewidujące odpowiednio zajęcie i konfiskatę: 

i. dóbr takich jak materiały, aktywa i inne środki pomocnicze 
wykorzystane do popełnienia lub do ułatwienia przestępstw 
określonych niniejszym protokołem; 

ii. przychodów osiągniętych z tych przestępstw; 
b) wykonają wnioski innego Państwa Strony o zajęcie lub konfiskatę 

dóbr lub przychodów, o których mowa w podpunkcie a) i); 
c)  podejmą kroki mające na celu zamknięcie, czasowe lub definitywne, 

obiektów wykorzystywanych do popełniania tych przestępstw. 

 Artykuł 8  
1. Państwa Strony podejmą odpowiednie kroki w celu ochrony praw i inte-

resów dzieci-ofiar praktyk zakazanych niniejszym protokołem, na 
wszystkich etapach postępowania karnego, w szczególności poprzez: 
a) uznanie szczególnej wrażliwości dzieci-ofiar oraz dostosowanie 

procedur, aby uwzględnić ich szczególne potrzeby, w tym wynikają-
ce z roli świadków; 

b) informowanie dzieci-ofiar o ich prawach, roli oraz o zakresie, czasie 
trwania i przebiegu postępowań, jak również o rozstrzygnięciu ich 
spraw; 

c) umożliwienie przedstawienia i uwzględnienia opinii, potrzeb i trosk 
dzieci-ofiar w postępowaniach, które dotyczą ich osobistych intere-
sów, w sposób zgodny z zasadami postępowania przewidzianymi 
prawem krajowym; 
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d) zapewnienie w ciągu całego procesu sądowego wsparcia odpowied-
nich służb dla dzieci-ofiar; 

e) właściwą ochronę prywatności i tożsamości dzieci-ofiar oraz podję-
cie środków, zgodnych z prawem krajowym, w celu uniknięcia nie-
właściwego rozpowszechnienia informacji mogących doprowadzić 
do identyfikacji dzieci-ofiar; 

f) zapewnienie, w odpowiednich przypadkach, ochrony dzieciom-
ofiarom, a także ich rodzinom i świadkom występującym w ich 
imieniu, przed zastraszaniem i zemstą; 

g) unikanie zbędnych opóźnień w rozstrzyganiu spraw i wykonywaniu 
wyroków lub postanowień przyznających rekompensatę dzieciom-
ofiarom. 

2. Państwa Strony zapewnią, że niepewność co do faktycznego wieku ofiary 
nie będzie wstrzymywać rozpoczęcia postępowania karnego, w tym po-
stępowania mającego na celu ustalenie wieku ofiary; 

3. Państwa Strony zapewnią, że w traktowaniu przez system prawa karnego 
dzieci-ofiar przestępstw określonych niniejszym protokołem podstawo-
wym celem będzie najlepiej pojęty interes dziecka. 

4. Państwa Strony podejmą środki, by zapewnić odpowiednie szkolenie, 
w szczególności prawne i psychologiczne, osób pracujących z ofiarami 
przestępstw zakazanych niniejszym Protokołem. 

5. Państwa Strony w odpowiednich przypadkach zastosują środki mające 
na celu ochronę bezpieczeństwa i integralności osób i/lub organizacji 
zaangażowanych w zapobieganie takim przestępstwom i/lub ochronę 
oraz rehabilitację ofiar takich przestępstw. 

6. Żaden element niniejszego artykułu nie będzie interpretowany jako 
naruszający prawa oskarżonego do sprawiedliwego i bezstronnego pro-
cesu lub jako niezgodny z tymi prawami. 

 Artykuł 9  
1. Państwa Strony przyjmą lub wzmocnią, wdrożą i upowszechnią prawa, 

środki administracyjne, politykę społeczną oraz programy mające na ce-
lu zapobieganie przestępstwom, o których mowa w niniejszym protoko-
le. Szczególną uwagę poświęcą one ochronie dzieci, które są szczególnie 
narażone na takie praktyki. 
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2. Państwa Strony będą prowadzić działania uświadamiające wśród ogółu 
społeczeństwa, w tym wśród dzieci, za pomocą wszelkich właściwych 
środków, edukacji i szkoleń dotyczących środków zapobiegawczych oraz 
szkodliwości przestępstw, o których mowa w niniejszym protokole. 
Spełniając swoje zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu, Pań-
stwa Strony będą promować uczestnictwo społeczeństwa, a w szczegól-
ności dzieci i dzieci-ofiar, w takich działaniach informacyjnych i eduka-
cyjnych oraz programach szkoleniowych, również na szczeblu 
międzynarodowym. 

3. Państwa Strony podejmą wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia 
wszelkiej możliwej pomocy ofiarom takich przestępstw, w tym ich pełnej 
reintegracji społecznej, jak również pełnej rekonwalescencji fizycznej 
i psychicznej. 

4. Państwa Strony zapewnią wszystkim dzieciom-ofiarom przestępstw 
określonych niniejszym Protokołem dostęp do odpowiednich procedur 
mających na celu dochodzenie, bez żadnej dyskryminacji, odszkodowa-
nia za szkody od osób prawnie za nie odpowiedzialnych. 

5. Państwa Strony podejmą odpowiednie środki mające na celu efektywny 
zakaz produkcji i rozpowszechniania materiałów reklamujących prze-
stępstwa określone w niniejszym Protokole. 

 Artykuł 10  
1. Państwa Strony podejmą wszelkie niezbędne kroki w celu wzmocnienia 

współpracy międzynarodowej poprzez wielostronne, regionalne i dwu-
stronne umowy dotyczące zapobiegania, wykrywania, dochodzenia, ści-
gania i karania osób odpowiedzialnych za czyny związane z handlem 
dziećmi, dziecięcą prostytucją, dziecięcą pornografią i seks-turystyką. 
Państwa Strony będą również promować międzynarodową współpracę 
i koordynację pomiędzy swoimi władzami, krajowymi i międzynarodo-
wymi organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami międzynarodo-
wymi. 

2. Państwa Strony będą promować międzynarodową współpracę mającą na 
celu pomoc dzieciom w ich fizycznej i psychicznej rekonwalescencji, re-
integracji społecznej oraz repatriacji. 
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3. Państwa Strony będą promować wzmacnianie międzynarodowej współ-
pracy, by zająć się podstawowymi przyczynami, takimi jak ubóstwo 
i niedorozwój, przyczyniającymi się do narażenia dzieci na handel 
dziećmi, dziecięcą prostytucję, dziecięcą pornografię i dziecięcą seks-
turystykę. 

4. Państwa Strony mające takie możliwości udzielą pomocy finansowej, 
technicznej i innej poprzez istniejące programy wielostronne, regional-
ne, dwustronne i inne. 

 Artykuł 11  
Żaden element niniejszego protokołu nie będzie miał wpływu na jakie-

kolwiek postanowienia mające na celu pełniejszą realizację praw dziecka, 
które mogą być zawarte w: 

a) prawie Państwa Strony; 
b) prawie międzynarodowym obowiązującym to Państwo. 

 Artykuł 12  
1. Każde z Państw Stron w ciągu dwóch lat od wejścia w życie w tym Pań-

stwie niniejszego protokołu przedstawi Komitetowi Praw Dziecka raport 
zawierający wyczerpujące informacje na temat środków, jakie państwo to 
podjęło w celu wdrożenia postanowień niniejszego protokołu. 

2. Po przedstawieniu takiego wyczerpującego raportu każde z Państw Stron 
w raportach, składanych Komitetowi Praw Dziecka zgodnie z artykułem 
44 Konwencji, będzie umieszczać wszelkie dalsze informacje dotyczące 
wdrażania niniejszego protokołu. Inne Państwa Strony niniejszego pro-
tokołu będą składać raport co pięć lat. 

3. Komitet Praw Dziecka może zażądać od Państw Stron dalszych informa-
cji odnośnie wdrażania niniejszego protokołu. 

 Artykuł 13  
1. Niniejszy protokół jest otwarty do podpisu dla wszystkich Państw będą-

cych Stronami Konwencji lub Państw, które ją podpisały. 
2. Niniejszy protokół podlega ratyfikacji i jest otwarty do przystąpienia dla 

wszystkich Państw będących Stronami Konwencji lub Państw, które ją 
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podpisały. Dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia będą składane 
u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

 Artykuł 14  
1. Niniejszy protokół wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy, licząc od 

daty złożenia dziesiątego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia. 
2. Dla każdego Państwa ratyfikującego niniejszy protokół lub przystępują-

cego do niego po jego wejściu w życie niniejszy protokół wejdzie w życie 
po upływie jednego miesiąca, licząc od daty złożenia dokumentu ratyfi-
kacyjnego lub przystąpienia przez to Państwo. 

 Artykuł 15  
1. Każde z Państw Stron może wypowiedzieć niniejszy protokół w dowol-

nej chwili w drodze pisemnej notyfikacji złożonej na ręce Sekretarza Ge-
neralnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który poinformuje 
o tym fakcie pozostałe Państwa Strony Konwencji, jak również wszystkie 
Państwa, które podpisały Konwencję. Wypowiedzenie wejdzie w życie po 
upływie jednego roku, licząc od daty otrzymania notyfikacji przez Sekre-
tarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

2. Wypowiedzenie takie nie zwalnia Państwa Strony z wynikających z niniej-
szego protokołu obowiązków w zakresie wszelkich przestępstw, które mia-
ły miejsce przed terminem wejścia w życie wypowiedzenia. Wypowiedze-
nie takie w żaden sposób nie będzie mieć również wpływu na dalsze 
rozpatrywanie jakichkolwiek spraw znajdujących się w trakcie rozpatry-
wania przez Komitet przed terminem wejścia w życie wypowiedzenia. 

 Artykuł 16  
1. Każde z Państw Stron może zaproponować poprawkę do niniejszego 

protokołu i wnieść ją do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Sekretarz Generalny zakomunikuje następnie o zapro-
ponowanej poprawce Państwom Stronom, z prośbą o wskazanie, czy są 
one za zwołaniem konferencji Państw Stron, mającej na celu rozważenie 
i przeprowadzenie głosowania nad propozycją. W przypadku gdy w cią-
gu czterech miesięcy od daty takiego powiadomienia co najmniej jedna 
trzecia Państw Stron wypowie się za zwołaniem takiej konferencji, Sekre-
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tarz Generalny zwoła taką konferencję pod auspicjami Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych. Wszelkie poprawki przyjęte większością głosów 
Państw Stron obecnych i biorących udział w głosowaniu zostaną przed-
stawione Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia. 

2. Poprawka przyjęta zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu wejdzie w życie 
po jej zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i przyjęciu większością dwóch trzecich Państw Stron. 

3. Po wejściu w życie poprawka jest wiążąca dla Państw Stron, które ją 
przyjęły, a pozostałe Państwa Strony pozostają związane postanowie-
niami protokołu w jego obecnym kształcie oraz wszelkimi wcześniej-
szymi poprawkami, jeżeli zostały one przez te Państwa przyjęte. 

 Artykuł 17  
1. Niniejszy protokół, którego teksty sporządzone w językach: arabskim, 

chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim są jednakowo 
autentyczne, zostanie zdeponowany w archiwum Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. 

2. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże 
uwierzytelnione kopie niniejszego protokołu wszystkim Państwom Stro-
nom Konwencji oraz Państwom, które podpisały Konwencję. 

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem fakultatywnym, w imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 
– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postano-

wień w nim zawartych, 
– jest on przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, 
– będzie niezmiennie zachowywany. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rze-
czypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 31 grudnia 2004 r. 
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Europejska Konwencja  
o Wykonywaniu Praw Dzieci 

W dniu 25 stycznia 1996 r. w Strasburgu została sporządzona Europejska 
konwencja o wykonywaniu praw dzieci. 

 
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
podaje do powszechnej wiadomości: 

 
W dniu 25 stycznia 1996 r. w Strasburgu została sporządzona Europejska 

konwencja o wykonywaniu praw dzieci w następującym brzmieniu:  
 

Przekład: 
PREAMBUŁA 

Państwa członkowskie Rady Europy i inne Państwa-Sygnatariusze niniej-
szej konwencji; 

zważywszy, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności jej 
członków; 

mając na względzie Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach 
dziecka, a w szczególności jej art. 4, który wymaga, aby Państwa-Strony pod-
jęły wszelkie środki prawne, administracyjne i inne, niezbędne do wprowa-
dzenia w życie prawa uznanych w wyżej wymienione konwencji; 

biorąc pod uwagę Rekomendację nr 1121 (1990) Zgromadzenia Parlamen-
tarnego o prawach dzieci; 

w przekonaniu, że prawa i dobro dzieci powinny być chronione i promo-
wane i że w tym celu dzieci powinny mieć możliwość wykonywania swoich 
praw, w szczególności w toku dotyczących ich postępowań w sprawach ro-
dzinnych; 
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uznając, że dzieci powinny otrzymywać istotne informacje, aby ich pra-
wa i dobro mogło być promowane i że trzeba przykładać należytą wagę do 
stanowiska dzieci;  

uznając ważną rolę rodziców w ochronie oraz promowaniu praw i dobra 
dzieci, i  zważywszy, że jeżeli jest to konieczne, państwa powinny brać udział 
w tej ochronie i promocji; 

zważywszy jednak, że w przypadku konfliktu pożądana jest próba osią-
gnięcia porozumienia wewnątrz rodziny, zanim sprawa zostanie przedsta-
wiona organowi sądowemu; 

uzgodniły, co następuje: 

ROZDZIAŁ I 
ZAKRES  I  PRZEDMIOT  KONWENCJI  ORAZ  DEFINICJE 

Artykuł 1 
ZAKRES I PRZEDMIOT KONWENCJI 

1. Niniejsza konwencja ma zastosowanie do dzieci, które nie ukończyły 18 
roku życia. 

2. Celem niniejszej konwencji jest promowanie – dla dobra dzieci – ich 
praw, przyznanie dzieciom praw procesowych oraz ułatwienie ich wyko-
nywania poprzez zapewnienie, że dzieci, osobiście albo za pośrednic-
twem innych osób lub instytucji, będą informowane i uprawnione do 
uczestnictwa w dotyczących ich postępowaniach przed organem sądo-
wym. 

3. W rozumieniu niniejszej konwencji za postępowanie przed organem 
sądowym dotyczące dzieci uważa się postępowanie w sprawach rodzin-
nych, w szczególności odnoszące się do wykonywania odpowiedzialności 
rodzicielskiej, takie jak w sprawie miejsca pobytu dziecka i prawa stycz-
ności z nim. 

4. Każde państwo powinno, przy podpisywaniu konwencji albo składania 
dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, 
poprzez oświadczenie skierowane do Sekretarza Generalnego Rady Eu-
ropy, określić co najmniej trzy rodzaje spraw rodzinnych rozpoznawa-
nych przed organem sądowym, do których będzie stosować niniejszą 
konwencję. 



• Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci 59 

5. Każda ze Stron może, poprzez późniejsze doświadczenia, określić dodat-
kowe rodzaje spraw rodzinnych, do których będzie stosować niniejszą 
konwencję, albo przekazać informacje dotyczące stosowania art. 5, art. 2, 
art. 10 ust. 2 i art. 11. 

6. Niniejsza konwencja nie stoi na przeszkodzie stosowaniu przez Strony 
korzystnych zasad promowania i wykonywania praw dzieci. 

Artykuł 2 
DEFINICJE 

W rozumieniu niniejszej konwencji: 
a) wyrażenie „organ sądowy” oznacza sąd lub organ administracji ma-

jący takie same kompetencje; 
b) wyrażenie „osoby, na których spoczywa odpowiedzialność rodziciel-

ska” oznacza rodziców lub inne osoby albo instytucje upoważnione 
w części w całości odpowiedzialności rodzicielskiej; 

c) wyrażenie „przedstawiciel” oznacza osobę taką jak adwokat albo in-
stytucje wyznaczoną do działania przed organem sądowym 
w imieniu dziecka; 

d) wyrażenie „istotne informacje” oznacza informacje, odpowiednie ze 
względu na wiek i rozeznanie dzieci, których należy im udzielić dla 
umożliwienia pełnego wykonywania ich praw, chyba że byłoby to 
sprzeczne z ich dobrem. 

ROZDZIAŁ II 
ŚRODKI PROCESOWE DLA PROMOWANIA  

WYKONYWANIA PRAW DZIECI 

A. Prawa procesowe dziecka 

Artykuł 3 
PRAWO DO BYCIA INFORMOWANYM  

I DO WYRAŻANIA STANOWISKA W TOKU POSTĘPOWANIA 

Dziecko, uznane według prawa wewnętrznego za mające wystarczające 
rozeznanie, w dotyczącym go postępowaniu przed organem sądowym po-
winno mieć przyznane i samo może żądać przyznania następujących praw: 
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a) do otrzymywanych wszystkich istotnych informacji; 
b) do pytania go o zdanie i do wyrażania swojego stanowiska; 
c) do bycia informowanym o ewentualnych skutkach każdej decyzji. 

Artykuł 4 
PRAWO DO ŻĄDANIA WYZNACZENIA  

SPECJALNEGO PRZEDSTAWICIELA 

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 9, w postępowaniu dotyczącym dziec-
ka przed organem sądowym, kiedy zgodnie z prawem wewnętrznym 
osoby, na którym spoczywa odpowiedzialność rodzicielska, nie mogą re-
prezentować dziecka ze względu na konflikt interesów pomiędzy nimi 
a dzieckiem, ma ono prawo – osobiście lub za pośrednictwem innych 
osób albo instytucji – do żądania wyznaczenia specjalnego przedstawi-
ciela do reprezentowania go w tym postępowaniu. 

2. Państwa mogą ograniczyć stosowanie praw, o którym mowa w ustępie 1, 
do dzieci uznanych według prawa wewnętrznego za mające wystarczają-
ce rozeznanie. 

Artykuł 5 
INNE MOŻLIWE PRAWA PROCESOWE 

W dotyczących dzieci postępowaniach przed organem sądowym Pań-
stwa-Strony powinien rozważyć przyznanie dzieciom dodatkowych praw, 
w szczególności: 

a) do żądania pomocy wskazanych przez nie osób, które mogłyby uła-
twić im wyrażenie stanowiska; 

b) do żądania, osobiście lub za pośrednictwem innych osób lub insty-
tucji, wyznaczenia osobnego przedstawiciela; 

c) do ustanowienia własnego przedstawiciela; 
d) do korzystania ze wszystkich lub niektórych praw strony w takich 

postępowaniach. 
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B. Zadania organów sądowych 

Artykuł 6 
PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI 

W postępowaniach dotyczących dzieci organ sądowy przed podjęciem 
decyzji powinien: 

a) rozważyć, czy posiada wystarczające informacje, aby podjąć decyzję 
zgodną z dobrem dziecka, a jeżeli jest to konieczne – zażądać do-
datkowych informacji, w szczególności od osób, na których spo-
czywa odpowiedzialność rodzicielska; 

b) w sprawach dzieci uznanych według prawa wewnętrznego za mają-
ce wystarczające rozeznanie: 
– upewnić się, czy dziecko otrzymało wszystkie potrzebne infor-

macje; 
– w stosownych przypadkach, jeżeli to konieczne – nieformalnie, 

zasięgnąć opinii samego dziecka, osobiście albo za pośrednic-
twem innych osób lub instytucji, w sposób odpowiedni do roze-
znania dziecka, chyba że byłoby to oczywiście sprzeczne z jego 
dobrem; 

– umożliwić dziecku przedstawienie jego stanowiska; 
c) przykładać należytą wagę do stanowiska wyrażonego przez dziecko. 

Artykuł 7 
OBOWIĄZEK SZYBKIEGO DZIAŁANIA 

Prowadząc postępowanie dotyczące dziecka, organ sądowy ma obowią-
zek szybkiego działania w celu uniknięcia nieuzasadnionej zwłoki, a także 
niezbędne jest istnienie przepisów zapewniających bezzwłoczne wykonanie 
orzeczeń. W przypadkach pilnych organ sądowy powinien mieć, jeżeli zacho-
dzi taka potrzeba, prawo zarządzenia natychmiastowego wykonania orze-
czeń. 
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Artykuł 8 
WSZCZĘCIE SPRAWY Z URZĘDU 

W postępowaniu dotyczącym dzieci organ sądowy powinien mieć prawo 
do wszczęcia sprawy z urzędu w przypadkach określonych przez prawo, jeżeli 
poważnie zagrożone jest dobro dziecka. 

Artykuł 9 
USTANOWIENIE PRZEDSTAWICIELI 

1. W postępowaniach dotyczących dzieci, kiedy zgodnie z prawem we-
wnętrznym osoby, na których spoczywa odpowiedzialność rodzicielska, 
nie mogą reprezentować dziecka ze względu na konflikt interesów mię-
dzy nimi a dzieckiem, organ sądowy powinien mieć prawo do wyznacze-
nia specjalnego przedstawiciela reprezentującego dziecko w tych postę-
powaniach. 

2. Państwa-Strony rozważą przyznanie organowi sądowemu w postępowa-
niach dotyczących dzieci prawa do wyznaczania odrębnego przedstawicie-
la reprezentującego dziecko, w uzasadnionych przypadkach – adwokata. 

C. Zadania przedstawicieli 

Artykuł  10 
1. O ile nie byłoby to oczywiście sprzeczne z dobrem dziecka, w dotyczą-

cych dziecka postępowaniach przed organem sądowym przedstawiciel 
powinien: 
a) dostarczać dziecku wszystkich istotnych informacji, jeżeli jest ono 

uznane według prawa wewnętrznego za mające wystarczające roze-
znanie; 

b) dostarczać dziecku wyjaśnień dotyczących ewentualnych skutków 
jego stanowiska i czynności dokonywanych przez przedstawiciela, 
jeżeli jest ono uznane według prawa wewnętrznego za mające wy-
starczające rozeznanie; 

c) określić stanowisko dziecka i przedstawić je organowi sądowemu. 
2. Państwa- Strony rozważą możliwość rozszerzenia postanowień ust. 1 na 

osoby, na których spoczywa odpowiedzialność rodzicielska. 
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D. Rozszerzone stosowanie niektórych przepisów 

Artykuł 11 
Państwa-Strony rozważą stosowanie przepisów art. 3, 4 i 9 na dotyczące 

dzieci postępowania przed innymi organami oraz na dotyczące dzieci sprawy, 
które nie są przedmiotem jakichkolwiek postępowań. 

E. Organy krajowe 

Artykuł 12 
1. Państwa-Strony powinny wspierać promowanie i wykonywanie praw 

dzieci poprzez instytucje, które będą wykonywać między innymi zadania 
wymienione w art. 2. 

2. Zadaniami tymi są: 
a) formułowanie propozycji umacniania prawa odnoszącego się do 

wykonywania praw dzieci; 
b) wydanie opinii do projektów aktów prawnych dotyczących wyko-

nywania praw dzieci; 
c) dostarczenie ogólnych informacji dotyczących wykonywania praw 

dzieci środkom masowego przekazu, opinii publicznej oraz osobom 
i instytucjom zajmującym się problematyką związaną z dziećmi; 

d) badanie opinii dzieci i przekazywanie im istotnych informacji. 

F. Inne zagadnienia 

Artykuł13 
MEDIACJA I INNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW 

Aby zapobiegać sporom i rozstrzygać je oraz aby unikać wszczynania do-
tyczących dzieci postępowań przed organami sądowymi, Państwa-Strony 
powinny popierać wprowadzenie mediacji oraz innych form rozstrzygania 
sporów, a także korzystanie z tych metod w celu doprowadzenia do ugody we 
właściwych rodzajach spraw, określonych przez Strony. 
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Artykuł 14 
PRAWO DO PRZEDSTAWICIELA Z URZĘDU I BEZPŁATNEGO  

DORADZTWA PRAWNEGO 

Jeżeli przepisy prawa wewnętrznego przewidują prawo do przedsta-
wiciela z urzędu oraz bezpłatnego doradztwa prawnego w dotyczących dzieci 
postępowaniach przed organem sądowym, przepisy te mają zastosowanie 
w przypadkach, o których mowa w art. 4 i 9. 

Artykuł 15 
STOSUNEK KONWENCJI DO INNYCH AKTÓW  

PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO 

Niniejsza konwencja nie ogranicza stosowania żadnego innego aktu 
prawa międzynarodowego dotyczącego szczegółowych kwestii związanych 
z ochroną dzieci i rodziny, którego stroną jest lub będzie Państwo-Strona 
niniejszej konwencji. 

ROZDZIAŁ III 
STAŁY KOMITET 

Artykuł 16 
POWOŁANIE I ZADANIA STAŁEGO KOMITETU 

1. Dla realizacji celów niniejszej konwencji tworzy się Stały Komitet. 
2. Stały komitet rozpatruje problemy wynikające z niniejszej konwencji. 

Może on w szczególności: 
a) rozważać zagadnienia związane z interpretacją lub wykonywaniem 

niniejszej konwencji. Wnioski Stałego Komitetu dotyczące wyko-
nywania niniejszej konwencji mogą przyjąć formę zaleceń; zalecenia 
te przyjmuje się większością 3/4 oddanych głosów; 

b) wnosi propozycje zmian w niniejszej konwencji i badać propozycje 
zgłoszone z art. 20; 

c) zapewnić doradztwo i pomoc instytucjom krajowym mającym za-
dania wymienione w art. 12 ust. 2 oraz popierać międzynarodową 
współpracę pomiędzy tymi instytucjami. 
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Artykuł 17 
SKŁAD 

1. Każda ze stron może być reprezentowana w Stałym Komitecie przez 
jednego lub więcej delegatów. Każde Państwo-Strona ma jeden głos. 

2. Każde, państwo, o którym mowa w art. 21, nie będące Stroną niniejszej 
konwencji, może być reprezentowane na posiedzeniach Stałego Komite-
tu przez obserwatora. To samo dotyczy innych państw i Wspólnoty Eu-
ropejskiej po ich zaproszeniu do przystąpienia do niniejszej konwencji, 
zgodnie z przepisami art. 22. 

3. O ile Państwo-Strona, na co najmniej miesiąc przed posiedzeniem, nie 
zgłosi swojego sprzeciwu Sekretarzowi Generalnemu, Stały Komitet mo-
że zaprosić w charakterze obserwatora na wszystkie swoje posiedzenia, 
na jedno z nich, bądź na jego część następujące podmioty: 
– każde państwo nie wymienione wyżej w ust. 2; 
– Komitet Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych; 
– Wspólnotę Europejską; 
–  międzynarodową instytucję rządową; 
– międzynarodową instytucję pozarządową, która wykonuje zadania 

w art. 12 ust. 2; 
– krajową instytucję rządową lub pozarządową, która wykonuje zada-

nia określone w art. 12 ust. 2. 
4. Stały komitet może wymieniać informacje z właściwymi organizacjami 

zajmującymi się wykonywaniem praw dzieci. 

Artykuł 18 
POSIEDZENIA 

1. Sekretarz Generalny Rady Europy zwołuje posiedzenie Stałego Komitetu 
na koniec trzeciego roku następującego po dniu wejścia w życie niniej-
szej konwencji oraz, z własnej inicjatywy, w każdym późniejszym termi-
nie. 

2. Stały Komitet może podejmować decyzje, jeżeli na posiedzeniu są obecni 
obywatele co najmniej połowy Państwa-Stron. 
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3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 16 i 20, decyzje Stałego Komitetu będą 
podejmowane zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu 
członków. 

4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej konwencji, Stały Komitet spo-
rządza regulamin swojej działalności, jak również regulaminy grup robo-
czych, które może powoływać do wykonywania poszczególnych zadań 
wynikających z konwencji. 

Artykuł 19 
SPRAWOZDANIA STAŁEGO KOMITETU 

Po każdym posiedzeniu Stały Komitet przesyła Państwom-Stronom Ko-
mitetowi Ministrów rady Europy sprawozdanie z dyskusji i z podjętych na 
posiedzeniu decyzji. 

ROZDZIAŁ IV 
ZMIANY KONWENCJI 

Artykuł 20 
1. Każdą zmianę przepisów konwencji proponowaną przez Stronę lub 

przez Stały Komitet przedstawia się Sekretarzowi Generalnemu Rady Eu-
ropy, który przekazuje ją, co najmniej dwa miesiące przed najbliższym 
posiedzeniem Stałego Komitetu, państwom członkowskim Rady Europy, 
wszystkim sygnatariuszom, Stronom, wszystkim państwom, które zapro-
szono do podpisania konwencji zgodnie z przepisami art. 21 oraz każde-
mu państwu i Wspólnocie Europejskiej, zaproszonym do przystąpienia 
do niniejszej konwencji zgodnie z przepisami art. 22. 

2. Stały Komitet bada wszystkie zmiany proponowane zgodnie z przepisa-
mi ustępu poprzedzającego i przedkłada tekst zaakceptowany większo-
ścią 3/4 głosów do zatwierdzenia Komitetowi Ministrów. Po zatwierdze-
niu tekst ten przekazuje się Stronom do zaakceptowania. 

3. Zmiany wchodzące w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po 
upływie okresu jednego miesiąca od dnia, w którym wszystkie Strony po-
informowały Sekretarza Generalnego o zaakceptowaniu tych zmian. 
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ROZDZIAŁ V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Artykuł 21 
PODPISANIE, RATYFIKACJA I WEJŚCIE W ŻYCIE 

1. Niniejsza konwencja jest otwarta do podpisu dla państw członkowskich 
Rady Europy, a także dla państw nie będących członkami Rady Europy, 
biorących udział w jej opracowaniu. 

2. Konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty 
ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia składa się Sekretarzowi Gene-
ralnemu Rady Europy. 

3. Niniejsza konwencja wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następu-
jącego po upływie okresu trzech miesięcy od dnia, w którym co najmniej 
trzy państwa, w tym co najmniej dwa państwa członkowskie Rady Euro-
py, wyraziły zgodę na związanie się konwencją zgodnie z przepisami 
ust. 2. 

4. W stosunku do innych sygnatariuszy, którzy następnie wyrażają  wolę 
związania się konwencją, wchodzi ona w życie pierwszego dnia miesiąca 
następującego po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia dokumentów 
ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia. 

Artykuł 22 
PAŃSTWA NIE BĘDĄCE CZŁONKAMI RADY EUROPY  

I WSPÓLNOTA EUROPEJSKA 

1. Po wejściu w życie niniejszej konwencji Komitet Ministrów Rady Europy, 
z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Stałego Komitetu i po porozumieniu 
się ze Stronami, może zaprosić do przystąpienia do konwencji każde pań-
stwo nie będące członkiem Rady Europy, które nie brał udziału 
w opracowaniu konwencji, jak również Wspólnotę Europejską, podejmu-
jąc decyzję w tym przedmiocie większością głosów określoną w art. 20 pkt 
d) Statutu rady Europy, przy jednomyślnej zgodzie przedstawicieli Uma-
wiających się Stron uprawnionych do zasiadania w Komitecie Ministrów. 
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2. W stosunku do państw przystępujących oraz do Wspólnoty Europejskiej 
konwencja wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po 
upływie trzech miesięcy od dnia złożenia Sekretarzowi Generalnemu 
Rady Europy dokumentów przystąpienia. 

Artykuł 23 
ZARYS TERYTORIALNY 

1. Każde państwo, w chwili podpisywania lub składania dokumentów raty-
fikacyjnych, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, może określić 
zakres terytorialny obowiązywania konwencji. 

2. Każda ze stron może w dowolnym późniejszym terminie, poprzez 
oświadczenie skierowane do Sekretarza Generalnego Rady Europy, roz-
szerzyć stosowanie niniejszej konwencji na wszystkie inne, określone 
o oświadczeniu terytoria, za których stosunki międzynarodowe jest od-
powiedzialna albo w których imieniu może podejmować zobowiązania. 
W stosunku do takiego terytorium niniejsza konwencja wchodzi w życie 
pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od 
dnia otrzymania oświadczenia przez Sekretarza Generalnego. 

3. Każde oświadczenie złożone stosownie do ustępów poprzedzających może 
być, w stosunku do każdego wymienionego w nim terytorium, wycofane 
przez notyfikację skierowaną do Sekretarza Generalnego. Wycofanie wy-
wiera skutek pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech 
miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego. 

Artykuł 24 
 ZASTRZEŻENIA 

Składanie jakichkolwiek zastrzeżeń do niniejszej konwencji nie jest do-
puszczalne. 

Artykuł 25 
WYPOWIEDZENIE 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsza konwencję w drodze noty-
fikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy. 
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2. Wypowiedzenie wywiera skutek pierwszego dnia miesiąca następującego 
po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekre-
tarza Generalnego. 

Artykuł 26 
ZAWIADOMIENIA 

Sekretarz Generalny Rady Europy informuje państwa członkowskie Ra-
dy, wszystkich sygnatariuszy, każdą ze Stron, inne państwa i Wspólnotę Eu-
ropejską, które zaproszono do przystąpienia do konwencji: 

a) o każdym podpisaniu konwencji; 

b) o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub 
przystąpienia; 

c) o terminie wejścia w życie niniejszej konwencji zgodnie z przepisa-

mi art. 21 i 22; 

d) o zmianach konwencji przyjętych zgodnie z art. 20 i o dacie ich wej-
ścia w życie; 

e) o oświadczeniach złożonych na podstawie przepisów art. 1 i 23; 

f) o każdym wypowiedzeniu dokonanym stosownie do przepisów 

art. 25; 

g) o każdej innej czynności, notyfikacji lub informacji odnoszącej się 
do niniejszej konwencji. 

 
Na dowód powyższego niżej podpisani, właściwie do tego upoważnieni, 

podpisali niniejszą konwencję.  
 
Sporządzono w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. w językach angielskim 

i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne, w jednym eg-
zemplarzu, który zostanie złożony w archiwum Rady Europy.  

 
Sekretarz Generalny Rady Europy przekaże uwierzytelnione kopie doku-

mentu państwom członkowskim Rady Europy, państwom, które nie są człon-
kami, ale brały udział w opracowaniu niniejszej konwencji, Wspólnocie Euro-
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pejskiej i każdemu państwu, które zaproszono do przystąpienia do niniejszej 
konwencji. 

 
Po zapoznaniu się z powyższą konwencją oświadczam, że: 

– została ona uznana za słuszną w całości, jak i każde z postanowień w niej 
zawartych, 

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 
– będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
Dano w Warszawie dnia 29 lipca 1997 r.  
 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej:  
A. Kwaśniewski 

 
Minister Spraw Zagranicznych:  
D. Rosati 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE nr 1129 
z dnia 24 października 2000 r. 
w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej Konwencji 
o Wykonywaniu Praw Dzieci, sporządzonej w Strasburgu 
dnia 25 stycznia 1996 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 29 lipca 1997 r. Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej ratyfikował, zgodnie z artykułem 21, Europejską 
konwencję o wykonywaniu praw dzieci, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 
stycznia 1996 r., Dokument ratyfikacyjny złożony został Sekretarzowi Gene-
ralnemu Rady Europy, jako depozytariuszowi, dnia 28 listopada 1997 r. 

Zgodnie z art. 21, konwencja weszła w życie 1 lipca 2000 r. Tego samego 
dnia konwencja weszła w życie w stosunku do Rzeczpospolitej Polskiej. 

Przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego złożono następujące oświad-
czenie: 

„Na podstawie artykułu 1 ustęp 4 Europejskiej konwencji o wykonywaniu 
praw dzieci Rzeczpospolitej Polskiej oświadcza, że będzie stosować tę konwen-
cję w następujących rodzajach spraw rodzinnych: 
– sprawy o przysposobienie, 
– sprawy z zakresu opieki, 
– sprawy dotyczące rozstrzygania o istotnych sprawach osoby dziecka 

w razie braku porozumienia między rodzicami.” 
 
Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje: 

1. Następujące państwa stały się Stronami konwencji w niżej podanych 
datach: 
Grecja –  11 września 1997 r. 
Słowenia –  28 marca 2000 r. 

2. Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych następujące państwa złoży-
ły podane niżej oświadczenia: 

REPUBLIKA GRECKA 

Zgodnie z art. 1 ustęp 4 Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dzie-
ci, sporządzonej w Strasburgu 25 stycznia 1996 r., Rząd Republiki Helleńskiej 
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oświadcza, że konwencja będzie stosowana przez sądy do następujących kate-
gorii spraw rodzinnych: 
– sprawy dotyczące opieki nad dziećmi, 
– sprawy dotyczące stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi, 
– sprawy dotyczące przysposobienia.   

 REPUBLIKA SŁOWENII 

Zgodnie z art. 1 ustęp 4 Europejskiej konwencji, Republika Słowenii 
oświadcza, że konwencja będzie miała zastosowanie do następujących katego-
rii spraw rodzinnych: 
– sprawy dotyczące wychowania dzieci, 
– sprawy dotyczące przysposobienia, 
– sprawy związane z opieką nad dziećmi, 
– sprawy dotyczące zarządzania majątkiem dziecka oraz przepisy określa-

jące poziom stopy życiowej. 
 

Minister Spraw Zagranicznych: 
W. Bartoszewski 
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