
  
 

 

 

CHILD PROTECTION POLICY 
 

1. About the Foundation 

 

The Polish Women Can Do Everything Foundation (Fundacja Polki Mogą Wszystko) was established 

in 2000. The Foundation’s mission is to serve children to make their childhood as good as possible.  

Our activities are inspired by a quotation from a great friend of children, Janusz Korczak: “(…) to give 

a child all the air, all the sun, and all the kindness that they have the right to get, irrespective of 

their merits or faults, of their virtues or vices”. 

We are particularly committed to helping children who grow up in residential care and foster 

families, and those using the services of community and socio-therapeutic day care centres. 

The activities of the Polish Women Can Do Everything Foundation are focused in particular on: 

 
1. Helping children and young people who grow up in alterative care or come from multi-child 

families, 
2. Developing and promoting family-based foster care, 
3. Supporting the treatment and rehabilitation of children and young people with disabilities, 
4. Helping children at risk of exclusion, living in multi-problem families, 
5. Supporting survivors of natural disasters and war. 

 

The Foundation is engaged in supporting day care and community-based forms of help and in 

promoting family-based foster care. Our main goal is to protect every child’s right to grow up in a 

family. We engage in programmes and initiatives that aim to provide children with decent living 

conditions, and a safe and stable environment, and to protect children from all forms of 

maltreatment. Consistent with the Convention on the Rights of the Child, we believe that “the child, 

for the full and harmonious development of his or her personality, should grow up in a family 

environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding”. 

 

The Foundation’s activities are based on: 

▪ CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD adopted by the UN General Assembly on 20 November 
1989 (UNCRC), 

▪ CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND, 

▪ Statute of the Polish Women Can Do Everything Foundation, 

▪ Mission of the Polish Women Can Do Everything Foundation. 



 

 

 

In its daily work, the Foundation is guided by this Child Protection Policy. 

 
2. Purpose of Child Protection Policy 

The purposes of this Child Protection Policy include: 

 
● preventing violations of children’s rights, 

● creating a safe and stable environment for children. 

● providing the feeling of safety for all children who use the Foundation’s services, 

● making sure that all of the Foundation’s employees, associates, and volunteers fulfil their 
tasks with respect for children’s rights and for the values guiding the Foundation’s work, 

● making sure the Foundation only works with grantees and partners who respect the rights of 
the child, 

● defining the scope of each person’s responsibility for the safety of children using the 
Foundation’s services, 

● defining the principles of intervention in cases of suspected child abuse or risks to children’s 
safety, 

● developing within the Foundation a work culture based on children’s rights, 

● promoting activities that help to protect children’s rights, 

● promoting the values and guidelines that drive the Foundation’s activities. 

 
The Child Protection Policy applies to all of the Foundation’s employees and associates, volunteers, 

partners, and grant recipients. 

All of the Foundation’s employees, associates, and volunteers are obliged to know the Child 

Protection Policy and to apply it in practice.  

 

Prior to undertaking any activities in collaboration with the Foundation, all its employees, associates, 

and volunteers shall become acquainted with the Child Protection Policy and commit themselves to 

comply with it. 



 

 
 

3. Key terms1
 

A child is any person under the age of 18.  

 
Abuse is defined any intended or intentional action or inaction by an individual, institution, or the 

society as a whole, along with any effect resulting from such action or inaction, that violates the 

children’s rights and freedoms and/or prevents them from thriving. 

Physical abuse of a child is a situation when the child is physically harmed or at risk of such injury. 

Such abuse results from action or inaction by a parent or another individual responsible for the child, 

or by any other person whom the child trusts, or who holds power over the child. Physical abuse of 

children can be an isolated incident or a repeated occurrence. 

Emotional abuse of a child is a long-term, non-physical, harmful interaction between a child and their 

caregiver, encompassing both actions and omissions or inaction. This category includes (among 

others) emotional unavailability, emotional neglect, a relationship with the child that is based on 

hostility, blaming, denigration or rejection, developmentally inappropriate or inconsistent 

interactions with the child, failure to notice or acknowledge the child’s individuality and psychological 

boundaries between the parent and the child. 

Child sexual abuse is defined as engaging children in sexual activity they are not able to fully 

comprehend, give informed consent to and/or for which they are developmentally immature and 

unable to give legal consent to, and/or which violates legal and social norms of the society. Sexual 

abuse occurs when sexual interaction takes place between a child and an adult or between two 

children, if due to the difference in age or maturity the two have a relationship of care, dependence 

or power. 

Child neglect is chronic or incidental failure to satisfy the child’s basic physical and emotional needs 

and/or failure to respect the child’s fundamental rights, resulting in their disturbed health and/or 

development. Neglect occurs in a relationship between a child and an individual in charge of their 

care, upbringing, and protection. 

Legal intervention refers to notifying the Police or the Prosecutor’s Office about suspected criminal 

offences against children, or notifying the Family and Juvenile Division of the competent regional 

court that a child’s wellbeing may be at risk. 
 
 

1 The definitions provided in this section come from the Child Protection Policy of the Empowering Children Foundation, 

adopted  in December 2016. 



 

 

Crisis intervention is a combination of specialized activities (mostly psychological in nature, but 

associated with other types of efforts, namely social, legal or medical), executed for the benefit of 

individuals and families either at risk of crisis, already in crisis or facing a chronic crisis situation. The 

goal of crisis intervention is to prevent the loss of psychological and social balance or to restore such 

balance, as well as to re-establish the capacity for action and autonomy of persons and families in 

crisis.  

 

Caregiver’s consent refers to granting consent by a person entitled to represent a child, in particular 

by their statutory representative (parent, legal guardian) or another individual authorized to 

represent the child by virtue of special regulations or a court order. Parental consent is understood 

as the consent of one parent. In case of disagreement between the parents, the case is settled by the 

court. 

 

4. Protection of children’s rights and safety 

The Foundation’s primary consideration, in all its activities, is the best interest of the child.  
 

The principles of contact for the Foundation’s employees, associates, and volunteers are based on 

respect for the child’s dignity, autonomy, and rights, with a special emphasis on protection from 

abuse. 

 

The Foundation shall support the child upon their own and their parents’ consent. Direct contact of 

the Foundation’s employees, associates, and volunteers with a child may only take place if the child 

consents to it. Employees, associates, and volunteers explain both to parents and to children what 

forms of support can be offered to them and what is going to happen during the child’s stay at the 

Foundation. Explanations given to children must be appropriate for each child’s age or capacitity.  

 

Consistent with the Convention on the Rights of the Child, the Foundation’s employees, associates, 

and volunteers shall respect children’s right to freedom of expression, including freedom to seek, 

receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing 

or in print, in the form of art, or through any other media of the child's choice. The Foundation’s 

employees, associates, and volunteers shall respect the right of the child to freedom of thought, 

conscience and religion, and shall assure to the child who is capable of forming his or her own views 

the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being 

given due weight in accordance with the age and maturity of the child. 

 

The Foundation’s employees, associates, and volunteers shall listen to the child with care and 

attention. When communicating with children, they shall use a language adapted to the child’s level 

of development. 
 



 

 
 

 

The Foundation shall provide help for children regardless of their own or their caregivers’ gender, 

race, colour, religion, political or other beliefs, national or social origin, property, birth or other 

status. Discrimination in any form is not allowed.  

 

The Foundation works to counteract discrimination, as defined in Article 14 of the Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, opened for signature in Rome on 4 

November 1950, and Article 2 of the Convention on the Rights of the Child, adopted by the UN 

General Assembly on 20 November 1989. 

The Foundation tries to provide help for children regardless of their language; however, providing 

support in a child’s native language may prove impossible for objective reasons (i.e., reasons 

independent on the Foundation). 

The Foundation’s employees, associates and volunteers shall treat all children equally, showing 

respect for their distinctive problems, experiences or views.  

The Foundation’s employees, associates and volunteers should identify and prevent situations 

which may lead to risks to a child’s safety or to violations of his or her rights. 

In performing their tasks, the Foundation’s employees, associates and volunteers shall comply 

with Polish and international regulations on protecting children from abuse. Any behaviour 

bearing the hallmarks of physical, emotional, or sexual abuse is strictly forbidden. 

The Foundation’s employees, associates and volunteers are not allowed to take part in any illegal 

activities involving or potentially involving a child, and shall not accept any such activities. 

The Foundation’s employees, associates and volunteers acknowledge that it is illegal to give children 

alcohol, psychoactive substances or drugs. 

In cases of suspected risks to children, the Foundation shall act in accordance with the provisions of 

law and with the procedures specified hereinafter.  

 

Child Rights and Child Protection Coordinator 

 
The Polish Women Can Do Everything Foundation employs a Child Rights and Child Protection 

Coordinator. 

The Coordinator is responsible for monitoring the protection of children’s rights and safety by the 

Foundation’s employees within each of its programmes. 



 

 

The Coordinator is responsible for acquainting all of the Foundation’s employees, associates, 

volunteers, partners, and grantees with the Child Protection Policy. 

 

The Coordinator is responsible for planning and organization of training on the protection of 

children’s rights and prevention of child abuse, for the Foundation’s employees, associates, and 

volunteers. 

The Coordinator is responsible for providing information and consultations on counteracting 

violence, discrimination, and other violations of children’s rights in cases involving the children and 

families using the Foundation’s services, to its employees, associates, and volunteers. 

If necessary, the Coordinator shall be responsible for seeking advice and assistance in cases 

concerning children’s rights and safety. 

The Coordinator is responsible for documenting reports and informing the Foundation’s 

Management Board about any reported violations of children’s rights.  

Finally, the Coordinator is responsible for the availability of the Child Protection Policy on the 

Foundation’s website. 

 

5. Intervening in cases of suspected child abuse 

 
The Foundation’s employees, associates, and volunteers are obliged to respond to any form of child 

rights violations. Each problem reported to the Foundation is treated with all due seriousness. All 

employees, associates, and volunteers work to protect children from abuse. We act in the best 

interest of the child, consistent with applicable laws.  

 

The Foundation’s employees, associates, and volunteers are obliged to take seriously any 

information about risks to children’s wellbeing, regardless of its source, i.e. regardless of whether it 

comes from a child or from an adult. It does not matter whether such information comes from a 

professional or a non-professional. It is also irrelevant whose behaviour poses a threat to the child – 

a family member, another child, a person collaborating with the Foundation, a representative of 

another institution, or any other individual. 

When child abuse is suspected, each employee, associate and volunteer of the Foundation is obliged 

to immediately report the case to the Child Rights and Child Protection Coordinator. Reports can also 

be made by parents and children, in person or by email, to ochronadziecka@fpmw.pl.



 

 
 

Intervention: Details2 

 
1. Risks to children’s safety may take different forms and involve different modes of contact and  

communication. For the purposes of this Policy, the following classification of child safety risk has 

been adopted: 

a) A criminal offence against a child (e.g., sexual abuse, maltreatment) has been committed. 

b) Another form of abuse has occurred, which is not criminal, such as yelling, physical 

punishment,  or humiliation. 

c) The child’s vital needs (e.g. food, hygiene, or health) have been neglected. 

d) The child is staying in Poland unaccompanied by an adult. 

2. For the purposes of this document, procedures of intervention have been defined in cases of 

suspected child abuse perpetrated by:  

a) third parties, such as volunteers, employees, and associates. 

b) minors, 

c) adult relatives of the child, parents, legal (including temporary) or de facto caregivers. 

3. Where the document refers to a family or guardianship court, this means a district court, family 

and juvenile division, which is generally located in the town or municipality where the child resides or 

in a neighbouring municipality. In case of difficulty determining the court's jurisdiction, one should 

consult the Ordinance of the Minister of Justice on determining the seats and areas of jurisdiction of 

courts of appeal, district and regional courts, and the scope of cases heard by them, available at: 

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001269./O/D20211269.pdf.  

4.  The locally appropriate social services centre should be understood as a centre located in the 

municipality/district where the child resides. 

5. A possible criminal offence should be reported to the locally appropriate (nearest) police 

department or public prosecutor's office. 
 

 

2 This information is based on a document titled The basic principles for protecting children against abuse in places of 
temporary stay during humanitarian crises, developed by the Empowering Children Foundation. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001269./O/D20211269.pdf


 

 
 

 

6. The person responsible for carrying out the intervention is the person in charge of the local 
support facility. 

7. Employees, associates and volunteers who have acquired knowledge about child abuse are 

obliged not to disclose this information to outsiders. 

8. Intervention is understood as taking action to provide safety for the child (depending on the 

situation, this may involve talking to the parents/guardians or reporting to an institution indicated 

below). 

Abuse by third parties 

 
1. If abuse by a third party is suspected – an employee, associate, or volunteer – that person should 

be immediately removed from working with children until the matter is clarified.  

2. If the life or health of a child is at risk, the employee, associate, or volunteer, who has become 

aware of the fact, should immediately inform the Child Rights and Child Protection Coordinator. The 

Coordinator shall notify the police by calling the emergency number 112 or 997 and giving his or her 

own data, the child's data, the child's whereabouts and a description of the circumstances of the case. 

If the responsible person cannot be contacted, the employee, associate or volunteer shall report the 

case himself/herself and send written information to the Child Rights and Child Protection 

Coordinator. 

3. If the report concerns the Child Rights and Child Protection Coordinator, the employee, associate, 

or volunteer is obliged to inform a person performing the function of the Foundation’s Management 

Board member about the risk to the child. 

4. If an employee, associate, or volunteer suspects that a child is a victim of trafficking, they should 

follow the procedure in paragraph 2, or call + 48 664974934, or send an email to: 

handelludzmibsk@policja.gov.pl. The  case can be reported anonymously to the number and email 

address provided. In cases requiring immediate attention (e.g. when a child is travelling with the 

offender) call the emergency number 112 or 997. More information is available at: 

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi  

5. If another type of offence has been committed against a child, and the child’s life and health are 

not threatened, or it is not necessary to collect evidence of the offence immediately, the person 

responsible for the intervention shall  report the suspected criminal offence to the locally appropriate 

police or prosecutor's office.  

6. In cases where an employee, associate, or volunteer has abused a child in a way that is not a 

criminal offence, the Child Rights and Child Protection Coordinator should investigate all the 

circumstances of the case, in particular by listening to the person suspected of abusing the child, the 

child in question, and other witnesses to the incident. Where the violation of the child's welfare is 

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi


 

significant, in particular where there has been discrimination or violation of the child's dignity, the 

Foundation’s Management Board should consider terminating the legal relationship with the person 

who has committed the abuse. 

Abuse by a minor 
 

1. In cases of suspected child abuse by another child, an interview should be conducted with the 

parents/guardians of the child suspected of the abuse and with that child him- or herself, provided 

his or her psychological and physical development permits. A recovery plan should be developed 

with the child's parents/guardians. A child safety plan should be worked out with the 

parents/guardians of the child who has been abused, including ways to isolate the child from sources 

of risk. 

 

2. Every reasonable effort should be expended to make sure that a child who is suspected of abusing 

another child has not himself/herself been abused by his or her parents/guardians, other adults or 

other children.  

 
3. If the suspected perpetrator of the abuse is a child between 13 and 17 and if his or her behaviour 

constitutes a criminal offence, then the parents of the abusing child and those of the child being 

abused should be interviewed and the locally appropriate family court or the police should be 

notified by means of a written report. 

4. If the suspected perpetrator of the abuse is a child over the age of 17 and if his or her behaviour 

constitutes a criminal offence, the appropriate local police unit or public prosecutor's office should 

be informed by means of a written notification. 

 

Abuse by a parent or a legal (including temporary) or de facto guardian 

 
1. If a child’s life or health is at risk, the employee, associate, or volunteer who has learned about the 

fact, should immediately inform the Child Rights and Child Protection Coordinator. The Coordinator 

shall notify the police by calling the emergency number 112 or 997 and giving his or her own data, 

the child's data, the child's whereabouts, and a description of the circumstances of the case. If the 

Coordinator cannot be contacted, the employee, associate or volunteer shall report the case 

himself/herself and send written information to the Child Rights and Child Protection Coordinator. 

2. If the child’s life and health are not directly at risk, the person who has learned about the abuse 

should urgently pass the information to the Child Rights and Child Protection Coordinator. If such 

urgent notification of the Child Rights and Child Protection Coordinator is not possible, the employee, 

associate or volunteer is obliged to notify a person performing the function of the Foundation’s 

Management Board member. 



 

 

The Child Rights and Child Protection Coordinator or the informed Management Board member shall 

decide on the methods and forms of intervention collaboratively with the person who has initiated 

intervention, on his or her own, or upon consultation with another member of the Management 

Board. He or she may also use support from other persons.  

a) If it is suspected that a parent or legal/de facto guardian has committed a criminal offence 

against a child, a written report should be made and submitted to the appropriate local police 

department.  

b) If there is a suspicion that a parent or guardian is neglecting a child's physical or psychological 

needs, or that the child’s wellbeing is threatened in any other way, then the parent or 

guardian should be spoken to and made aware of the inappropriateness of his or her 

behaviour, and, if possible, given access to a psychologist. 

c) In cases of financial neglect, the person responsible for intervention should make sure that 

the parent has received adequate social support or refer him or her for such support. 

d) If the child’s wellbeing is threatened, upon reviewing the circumstances of the child and the 

family the Child Rights and Child Protection Coordinator or the informed Management Board 

member may apply to the Family and Juvenile Division of the competent district court for the 

assessment of the child’s family situation, providing his or her own data, the child's data, the 

parents’ data, and as many details of the case as possible (according to Article 572 § 1 of the 

act of 17 November 1964, the Code of Civil Procedure: “Whoever knows about an event 

justifying the initiation of proceedings ex officio, is obliged to notify the guardianship court”).  

e) If the child’s wellbeing is threatened, upon reviewing the circumstances of the child and the 

family the Child Rights and Child Protection Coordinator or the informed Management Board 

member may notify the appropriate social services centre, providing his or her own data, the 

child's data, the child’s parents’ data, and as many details of the case as possible (according 

to Article 572 § 1 of the act of 17 November 1964, the Code of Civil Procedure: “Whoever 

knows about an event justifying the initiation of proceedings ex officio, is obliged to notify 

the guardianship court”). 

 

Unaccompanied child on the territory of the Republic of Poland  
 
1. If there is a suspicion that a child is staying in the Republic of Poland unaccompanied by an adult, 

it is the first priority to ensure the child's safety and satisfy his or hare basic needs (food, clothing, 

rest), as well as prevent the child from straying. 

 

2. When it has been established that a child has got lost, one should notify the nearest police 

department or social services centre. Such notification should be made in writing, if possible. 



 

 
 

 

3. Upon learning that a child has arrived in the Republic of Poland on his or her own or has been 

abandoned by the parent/caregiver, one should notify the guardianship court of competent venue 

or the appropriate social services centre about the fact. If a temporary solution to ensure the child’s 

safety is unavailable, and it not possible to immediately notify the court and the social services 

centre, one should notify the nearest police department. Such notification should be made in writing, 

if possible. 

4. Upon learning that a child is staying in the Republic of Poland in the care of a related or unrelated 

adult whose custody is not sanctioned by law, one should explain to that adult what temporary 

guardianship is, and then encourage them to apply for the temporary guardian status and help them 

complete the application form. If that is not possible, one should inform the appropriate social 

services centre so that the centre can apply to a guardianship court to appoint that adult as a 

temporary guardian. 

 

Other actions related to intervention 

 
Employees, associates, and volunteers are obliged to inform the Child Rights and Child Protection 

Coordinator about any behaviour of staff, family members or third parties that violate a child’s 

rights or threaten his or her wellbeing. 

 

When having contact with a child whose rights have been violated, the Foundation’s employees, 

associates or volunteers are obliged to make every effort to protect the child. 

 

If necessary, the Foundation’s employees or associates shall undertake crisis intervention. 

Employees are obliged to provide the child and, if required, his or her family, with help and support 

in a form that is needed in the current circumstances. 

Employees, associates, and volunteers have the right to guidance, information, explanation, and 

consulting on counteracting violence, discrimination, and other forms of child rights violations in 

cases involving children and families who are the Foundation’s beneficiaries. The provision of such 

support is the responsibility of the Child Right and Child Protection Coordinator.  

Employees, associates, and volunteers have the right to information about the steps taken by the 

Coordinator and the Management Board in relation to the case they have reported.  

All intervention-related steps shall be documented.  



 

 
 
 

6. Information and image protection 

 
The Foundation’s employees, associates, and volunteers are obliged to keep confidential all 

information concerning children and their families, obtained in the course of their cooperation with 

the Foundation. Exceptions to this rule are specified by law.  

 

Help provided for children and their families shall be documented. Records shall be kept by the 

Foundation in a manner consistent with applicable law.  

The Foundation shall comply with personal data protection regulations. 

The Foundation  shall not share information about children and their families with the media, unless 

direct, written consent has been granted by the caregivers.  

The Foundation shall not use children’s or their families’ images in its promotional or informational 

materials, unless direct, written consent has been granted by the caregivers. 

 

7. Other activities performed by the Foundation to implement the Child 
Protection Policy  

 
In accordance with the Foundation’s Statute and Mission, apart from direct help provided for 

children and their families, the Foundation shall engage in other activities aimed at promoting 

children’s rights. These activities shall also serve the implementation of the Child Protection Policy. 

 

These activities include: 

● promoting high standards of care and the treatment of children with respect for their 
dignity, 

● participating in and co-organizing campaigns that promote children’s rights and protecting 

children from abuse, 

● advocating for changes in law and its application, in areas related to the Foundation’s 

purposes, 

● organizing, conducting, and supporting research in areas related to the Foundation’s 

purposes, 

● cooperation with the Ombudsman for Children. 

Within its means and capabilities, the Foundation shall respond to immediate needs related to the 

protection of children’s rights, resulting from sudden events and circumstances, such as natural 

disasters and armed conflicts.  

 



 

 
 

8. Responsibilities related to entering into agreements with the 
Foundation  

 
The Foundation shall make every effort to ensure that persons with whom the Foundation 

enters into the employment relationship, cooperation (as associates) or a voluntary work 

contract share the values expressed in the Convention on the Rights of the Child. 

 

Each person with whom the Foundation enters into the employment relationship, cooperation 

or a voluntary work contract, shall present a certificate of clean criminal record from the 

Register of Sex Offenders. As an exception, candidates without Polish citizenship may submit 

a statement of clean criminal record. The person responsible for signing an employment 

agreement, a contract of specific work, or a voluntary work contract, is obliged to verify the 

authenticity of the certificate before concluding the contract.  

 

Prior to concluding the contract, the person responsible for signing an employment agreement, 

a contract of specific work, or a voluntary work contract is obliged to check the candidate in 

the Register of persons whom the State Committee for clarification of cases of acts against 

sexual freedom and morality with respect to minors under 15, has decided to enter in the 

Register. The Sex Offender Register check shall be confirmed by a printout from the Register 

or, if that is not possible, by a print screen from the Register’s website. 

 

Each person with whom the Foundation enters into an employment relationship, cooperation 

or a voluntary work contract, shall submit to the Foundation a statement of clean criminal 

record, a statement about any criminal or disciplinary proceedings pending against him or 

her, and a statement of being aware of criminal liability for making a false statement.  

The Foundation’s employees, associates, and volunteers are obliged to familiarize themselves 

with the present Policy and with the Convention on the Rights of the Child. 

Upon the adoption of the Child Protection Policy, all contracts and agreements entered into by 

the Polish Women Can Do Everything Foundation shall require the acceptance of the Child 

Protection Policy. 

The Polish Women Can Do Everything Foundation may refer any of its employees, at any time, 
to training on children’s rights and protecting children from abuse. 

 
Appendices: 

 
1. Code of Conduct for the Protection of Children’s Rights. 

2. Convention on the Rights of the Child. 



 

 
 
 

3. Statement of acceptance. 
 

4. Statement of clean criminal record. 

 

 
Appendix 1 

Code of Conduct for the Protection of Children’s Rights 

 
In all its activities, the Polish Women Can Do Everything Foundation follows the standards of the 

protection of children’s rights, particularly the Convention on the Rights of the Child. 

 

In order to achieve these standards, we seek to recruit appropriate staff and to carefully select our 

partners and associates. 

▪ We attach much importance to listening to children’s and young people’s voices and taking 

them very seriously. 

▪ We test job candidates’ knowledge about children’s rights. 

▪ Each employee and volunteer is required to read and accept the Child Protection Policy and 

the Convention on the Rights of the Child. 

▪ The Polish Women Can Do Everything Foundation has a dedicated Child Rights and Child 

Protection Coordinator, who can be contacted, if necessary. 

▪ The topic of children’s rights protection is addressed during training courses organized or co-

organized by the Foundation. 

▪ We advocate for children’s voices and opinions to be heard. 

▪ The Foundation’s employees and volunteers have access to professional counselling, if 

necessary. 

▪ We promote openness in protecting children’s rights. 

▪ Every problem or suspected violation of children’s rights is discussed and responded to 

accordingly. 

▪ We promote a child helpline. 

▪ We have information about the addresses of services and facilities where children can be 

provided with professional help in cases of maltreatment. 



 

 
 

 

The Polish Women Can Do Everything Foundation neither engages in nor provides funding for 

projects that could violate children’s rights in any way. 

 

All forms of child abuse, in all programmes, are taken very seriously and responded to 

appropriately by the Foundation. The Foundation responds to every such case in a way that 

serves the protection of children’s rights in accordance with applicable law.  
 

 

Appendix 2  

Dz.U.91.120.526 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 

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

(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 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: 

 
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 

PREAMBUŁA 

Państwa-Strony niniejszej konwencji, 
 

uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych uznanie 

wrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej jest 

podstawą wolności, sprawiedliwości 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 osiąganiu lepszego poziomu życia w warunkach większej wolności, 



 

 
 

 

uznając, że Narody Zjednoczone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz w 

Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka zgodziły się i proklamowały, iż każdy człowiek 

uprawniony jest do korzystania z zawartych w nich praw i wolności, bez względu na jakiekolwiek 

różnice wynikające z przynależności rasowej, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów 

politycznych 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 pomocy, 

wyrażając przekonanie, że rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa 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 osobowości powinno 

wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia, 

uważając, że dziecko powinno być w pełni przygotowane do życia w społeczeństwie jako 

indywidualnie ukształtowana jednostka, wychowana w duchu 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 została wyrażona w 

Genewskiej Deklaracji Praw Dziecka z 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 Kulturalnych (w szczególności w 

artykule 10), jak również w statutach i stosownych dokumentach wyspecjalizowanych agencji i 

międzynarodowych organizacji 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 i międzynarodowym, podstawowe minimum zasad Narodów 

Zjednoczonych odnośnie do wymierzania sprawiedliwości wobec nieletnich ("Zasady Pekińskie") 

oraz Deklarację o ochronie kobiet i dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych 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 kulturowych każdego narodu 

dla ochrony i harmonijnego rozwoju dziecka, 
 

uznając wagę międzynarodowej współpracy dla poprawy warunków życia dzieci w każdym 

kraju, szczególnie w krajach rozwijających się, 

uzgodniły, co następuje: 
 

CZĘŚĆ I 
 

Artykuł 1 
 

W rozumieniu niniejszej konwencji "dziecko" oznacza każdą istotę ludzką 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 gwarantowały prawa 

zawarte w niniejszej konwencji wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie 

od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych, statusu majątkowego, 

niepełnosprawności, 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 przekonania religijne rodziców dziecka, opiekunów prawnych lub członków rodziny. 

Artykuł 3 
 

1. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne 

instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne 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 innych osób prawnie za nie odpowiedzialnych, i w tym celu będą 

podejmowały wszelkie właściwe kroki ustawodawcze oraz administracyjne. 

3. Państwa-Strony czuwają, aby instytucje, służby oraz inne jednostki odpowiedzialne za opiekę 

lub ochronę dzieci dostosowały się do norm ustanowionych przez kompetentne władze, w 



 

 
 

 

szczególności w dziedzinach bezpieczeństwa, zdrowia, jak również dotyczących właściwego doboru 

kadr tych instytucji oraz odpowiedniego nadzoru. 
 

Artykuł 4 
 

Państwa-Strony podejmą wszelkie właściwe działania ustawodawczo-administracyjne 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 innych 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 każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia. 

2. Państwa-Strony zapewnią, w możliwie maksymalnym zakresie, warunki życia i rozwoju 

dziecka. 
 

Artykuł 7 
 

1. Niezwłocznie po urodzeniu dziecka zostanie sporządzony jego akt urodzenia, a dziecko od 

momentu urodzenia będzie miało prawo do otrzymania imienia, uzyskania obywatelstwa oraz, jeśli 

to możliwe, prawo do poznania swoich rodziców i 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 dziedzinie, w szczególności w przypadkach, gdyby brak 

tych uregulowań spowodował, iż dziecko zostałoby bezpaństwowcem. 

Artykuł 8 
 

1. Państwa-Strony podejmują działania mające na celu poszanowanie prawa dziecka do 

zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych, zgodnych z 

prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerencji. 



 

 
 

 

2. W przypadku, gdy dziecko zostało bezprawnie pozbawione części lub wszystkich elementów 

swojej tożsamości, Państwa-Strony okażą właściwą pomoc i ochronę w celu jak najszybszego 

przywrócenia jego tożsamości. 

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 obowiązującym prawem oraz stosowanym postępowaniem, że takie 

oddzielenie jest konieczne ze względu na najlepiej pojęte interesy dziecka. Taka decyzja może być 

konieczna szczególnie w przypadkach nadużyć lub zaniedbań 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 1 niniejszego 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 jednego lub obojga 

rodziców do utrzymywania regularnych stosunków osobistych 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 podjętego przez Państwo-

Stronę, takiego jak zatrzymanie, uwięzienie, wygnanie, deportacja lub śmierć (w tym śmierć 

spowodowana jakąkolwiek przyczyną podczas zatrzymania przez państwo) jednego lub obojga 

rodziców dziecka lub dziecka, państwo zapewni, na żądanie, rodzicom dziecka, dziecku lub - jeżeli 

będzie to właściwe - innemu członkowi rodziny podanie istotnych informacji dotyczących miejsca 

pobytu nieobecnego(ych) członka(ów) rodziny, jeśli treść tej informacji nie przyniesie szkody dobru 

dziecka. Ponadto Państwa-Strony zapewnią, 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 1 obowiązkiem Państw-Stron 

wnioski składane przez dziecko lub przez jego rodziców odnośnie do wjazdu lub opuszczenia 

Państwa-Strony w celu łączenia rodziny 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 miało prawo do 

utrzymywania regularnych, z wyjątkiem okoliczności nadzwyczajnych, osobistych stosunków i 



 

 
 

 

bezpośrednich kontaktów z obojgiem 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 ograniczeniom, 

które są określone przez prawo i które są niezbędne dla ochrony bezpieczeństwa narodowego, 

porządku publicznego, zdrowia i moralności społecznej lub praw i swobód innych osób, zgodnych z 

pozostałymi prawami uznanymi w niniejszej konwencji. 

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 istniejących 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 sprawach 

dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałość dziecka. 

2. W tym celu dziecko będzie miało w szczególności zapewnioną możliwość wypowiadania się 

w każdym postępowaniu sądowym i administracyjnym, dotyczącym dziecka, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem przedstawiciela bądź odpowiedniego organu, zgodnie z zasadami proceduralnymi 

prawa wewnętrznego. 

 

 
Artykuł 13 

 

1. Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać swobodę 

poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu 

na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z 

wykorzystaniem 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, sumienia i wyznania. 

2. Państwa-Strony będą respektowały prawa i obowiązki rodziców lub, w odpowiednich 

przypadkach, opiekunów prawnych odnośnie do ukierunkowania dziecka w korzystaniu z jego prawa 

w sposób zgodny z rozwijającymi się zdolnościami dziecka. 

3. Swoboda wyrażania wyznawanej religii lub przekonań może podlegać tylko takim 

ograniczeniom, które są przewidziane prawem i są konieczne do ochrony bezpieczeństwa 

narodowego i porządku publicznego, zdrowia lub moralności społecznej bądź podstawowych praw 

i 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 ograniczenia, z wyjątkiem 

tych, które są zgodne z prawem i które są konieczne 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 ingerencji w sferę jego życia 

prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego 

honor i reputację. 

2. Dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji 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, szczególnie 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 informacji i materiałów, 

korzystnych dla dziecka w wymiarze społecznym oraz kulturalnym, zgodnie z duchem artykułu 

29; 



 

 
 

 

b) zachęcały do rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie wytwarzania, wymiany oraz 

rozpowszechniania tego rodzaju informacji 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 artykułów 13 i 18. 

Artykuł 18 
 

1. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że oboje 

rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie 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 konwencji Państwa-Strony 

będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym w wykonywaniu przez 

nich obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci oraz zapewnią rozwój instytucji, zakładów i 

usług w zakresie opieki nad dziećmi. 

3. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia dzieciom 

pracujących rodziców prawa do korzystania z usług instytucji 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 psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, 

w tym wykorzystywania w celach seksualnych, dzieci pozostających pod opieką rodzica(ów), 

opiekuna(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 socjalnych dla realizacji pomocy dziecku oraz osobom 

sprawującym opiekę nad dzieckiem, jak również innych form działań prewencyjnych dla ustalania, 

informowania, wszczynania i prowadzenia śledztwa, postępowania, notowania wymienionych wyżej 

przypadków niewłaściwego traktowania dzieci oraz tam, gdzie jest to właściwe - ingerencję sądu. 



Artykuł 20 

 

 

1. Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub gdy ze względu 

na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, będzie miało prawo do specjalnej ochrony 

i pomocy ze strony państwa. 

2. Państwa-Strony zgodnie ze swym prawem wewnętrznym zapewnią takiemu 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 uwzględnić wskazania w zachowaniu ciągłości w wychowaniu dziecka oraz jego 

tożsamości etnicznej, religijnej, kulturowej 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 obowiązującym prawem i postępowaniem oraz na podstawie 

wszelkich stosownych i wiarygodnych informacji - o tym, że adopcja jest dopuszczalna ze 

względu na sytuację dziecka w odniesieniu do rodziców, krewnych i opiekunów prawnych, 

oraz - w przypadku gdy jest to 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 ono 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 zabezpieczenie gwarancyjne i 

poziom życia odpowiednie do tych, które byłyby zapewnione w przypadku adopcji krajowej; 

d) podejmować wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia, aby w przypadku adopcji do innego 

kraju osoby w niej zaangażowane nie uzyskały z tego powodu niestosownych korzyści 

finansowych; 

e) sprzyjać osiąganiu celów niniejszego artykułu, tam gdzie jest to stosowne, przez zawieranie 

dwustronnych lub wielostronnych porozumień lub umów, a także dążyć w ich ramach do 

zapewnienia, aby umieszczenie dziecka w innym kraju odbywało się za pośrednictwem 

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 wewnętrznego stosowanego postępowania, w przypadku gdy występuje 

samo lub towarzyszą mu rodzice bądź inna osoba, otrzymało odpowiednią ochronę i pomoc 

humanitarną przy korzystaniu z odpowiednich praw zawartych w niniejszej konwencji lub innych 

międzynarodowych aktach dotyczących praw człowieka oraz innych dokumentach w sprawach 

humanitarnych, których wspomniane Państwa są Stronami. 

2. W tym celu Państwa-Strony zapewnią, w stopniu, jaki uznają za właściwy, współdziałanie w 

wysiłkach podejmowanych przez Narody Zjednoczone i inne kompetentne organizacje 

międzyrządowe oraz pozarządowe, 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 niezbędnych do ponownego połączenia go z rodziną. 

W przypadkach gdy nie można odnaleźć rodziców ani innych członków rodziny, dziecko zostanie 

otoczone taką samą opieką, jak dziecko pozbawione stale bądź czasowo swojego otoczenia 

rodzinnego z jakichkolwiek przyczyn, zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji. 
 

Artykuł 23 
 

1. Państwa-Strony uznają, że dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinno mieć 

zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających 

osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa. 

2. Państwa-Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego do szczególnej troski i będą 

sprzyjały oraz zapewniały, stosownie do dostępnych środków, rozszerzanie pomocy udzielanej 

uprawnionym do niej dzieciom oraz osobom odpowiedzialnym za opiekę nad nimi. Pomoc taka 

będzie udzielana na wniosek tych osób i będzie stosowna do warunków dziecka oraz sytuacji 

rodziców lub innych osób, które się nim opiekują. 

3. Uznając szczególne potrzeby dziecka niepełnosprawnego, pomoc, o której mowa w ustępie 2 

niniejszego artykułu, będzie udzielana bezpłatnie tam, gdzie jest to możliwe, z uwzględnieniem 

zasobów finansowych rodziców bądź innych osób opiekujących się dzieckiem, i ma zapewnić, aby 

niepełnosprawne dziecko posiadało skuteczny dostęp do oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki 

rehabilitacyjnej, przygotowania zawodowego oraz możliwości rekreacyjnych, realizowany w sposób 

prowadzący do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego stopnia zintegrowania 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 profilaktyki zdrowotnej oraz leczenia medycznego, 

psychologicznego  i  funkcjonalnego  dzieci  niepełnosprawnych,  w  tym  rozpowszechnianiu  i 



 

 
 

 

umożliwianiu dostępu do informacji dotyczących metod rehabilitacji oraz kształcenia i 

przygotowania zawodowego, w celu umożliwienia Państwom-Stronom poprawy ich możliwości i 

kwalifikacji oraz w celu wzbogacenia ich doświadczeń 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 oraz rehabilitacji zdrowotnej. 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 szczególności 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 podstawowej opieki zdrowotnej; 

c) zwalczania chorób i niedożywienia, w tym - w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - przez 

wykorzystanie między innymi łatwo dostępnych technik oraz przez dostarczanie 

odpowiednich pożywnych produktów żywnościowych i wody pitnej, z uwzględnieniem 

niebezpieczeństwa oraz ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego; 

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

e) zapewnienia, aby wszystkie grupy społeczne, w szczególności rodzice oraz dzieci, były 

informowane i posiadały dostęp do oświaty oraz otrzymywały wsparcie w korzystaniu z 

podstawowej wiedzy w zakresie zdrowia dziecka i karmienia, korzyści z karmienia piersią, 

higieny i warunków zdrowotnych otoczenia, a także zapobiegania wypadkom; 

f) rozwoju profilaktycznej opieki zdrowotnej, poradnictwa dla rodziców 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 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 kompetentne władze w zakładzie 

w celach opieki, ochrony bądź leczenia w zakresie zdrowia fizycznego lub psychicznego, do 

okresowego przeglądu leczenia dziecka i wszelkich innych okoliczności odnoszących się do jego 

umieszczenia 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 do osiągnięcia pełnej realizacji tego prawa zgodnie z ich prawem wewnętrznym. 

2. Tam gdzie jest to możliwe, powyższe świadczenia powinny być zabezpieczone z 

uwzględnieniem zasobów i warunków życia dziecka oraz osób odpowiedzialnych za jego utrzymanie, 

jak również wszelkich innych 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 odpowiadającego jego 

rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu. 

2. Rodzice (rodzic) lib 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 rodziców 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 łożenia na utrzymanie 

dziecka ze strony rodziców lub innych osób ponoszących 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 realizowania 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 dostępnymi 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 właściwe środki zapewniające, 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 zlikwidowania ignorancji i analfabetyzmu na 

świecie oraz ułatwienia dostępu do wiedzy naukowo-technicznej i nowoczesnych metod nauczania. 

W tym zakresie należy w szczególności uwzględnić potrzeby krajów rozwijających się. 

Artykuł 29 
 

1. Państwa-Strony są zgodnie, że nauka dziecka będzie ukierunkowana na: 

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 Zjednoczonych; 

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 odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu 

zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, 

grupami etnicznymi, narodowymi i 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 zastrzeżeniem przestrzegania zasad wyrażonych w ustępie 1 niniejszego 



 

 
 

 

artykułu oraz wymogów, aby kształcenie w tego typu instytucjach odpowiadało 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 praktykowania 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 uczestniczenia w 

zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego 

uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym. 

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 działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie 

wykorzystania czasu wolnego. 
 

Artykuł 32 
 

1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, przed 

wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub też może kolidować z kształceniem 

dziecka, bądź może być szkodliwa dla zdrowia dziecka lub jego rozwoju fizycznego, umysłowego, 

duchowego, moralnego lub społecznego. 

2. Państwa-Strony będą podejmowały kroki ustawodawcze, administracyjne, socjalne oraz 

środki w dziedzinie oświaty dla zapewnienia realizacji postanowień niniejszego artykułu. W tym celu, 

mając na uwadze odnośne 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 do zapewnienia skutecznego 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 

zdefiniowaniem w odpowiednich umowach międzynarodowych, oraz w celu zapobiegania 

wykorzystywaniu dzieci do nielegalnej produkcji tego typu substancji i handlu nimi. 
 

Artykuł 34 
 

Państwa-Strony zobowiązują się do ochrony dzieci przed wszelkimi formami wyzysku 

seksualnego i nadużyć seksualnych, Dla osiągnięcia tych celów Państwa-Strony podejmą w 

szczególności wszelkie właściwe kroki o zasięgu 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 naruszającymi dobro dziecka, 

Artykuł 37 
 

Państwa-Strony zapewnią, aby: 

a) żadne dziecko nie podlegało torturowaniu bądź okrutnemu, nieludzkiemu czy poniżającemu 

traktowaniu lub karaniu. Ani kara śmierci, ani kara dożywotniego więzienia bez możliwości 

wcześniejszego 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 bezprawny lub arbitralny. 

Aresztowanie, zatrzymanie lub uwięzienie dziecka 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 sposób uwzględniający potrzeby osoby w danym 



 

 
 

 

wieku. W szczególności 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 

korespondencję i wizyty, z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych; 

d) każde dziecko pozbawione wolności miało prawo do uzyskania niezwłocznego dostępu do 

prawnej lub innej odpowiedzialnej pomocy, jak również prawo do kwestionowania legalności 

pozbawienia go wolności przed sądem lub inną kompetentną, niezawisłą i bezstronną 

władzą oraz domagania się uzyskania szybkiej decyzji w tej sprawie. 

Artykuł 38 
 

1. Państwa-Strony zobowiązują się respektować i nakazać respektowanie norm 

międzynarodowego 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 swoich sił zbrojnych 

jakiejkolwiek osoby, która nie osiągnęła wieku piętnastu 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 zbrojnych, 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 ułatwienia przebiegu 

rehabilitacji fizycznej i psychicznej oraz reintegracji społecznej dziecka, które padło ofiarą 

jakiejkolwiek formy zaniedbania, wyzysku lub wykorzystania, torturowania lub jakiejkolwiek innej 

formy okrutnego, nieludzkiego czy poniżającego traktowania albo karania bądź konfliktu zbrojnego. 

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, oskarżonego bądź uznanego 

winnym pogwałcenia prawa karnego do traktowania 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 reintegracji dla podjęcia przez nie 

konstruktywnej roli w społeczeństwie. 

2. W tym celu, a także uwzględniając odpowiednie postanowienia dokumentów 

międzynarodowych, Państwa-Strony zapewnią w szczególności: 

a) aby żadne dziecko nie było podejrzane, oskarżane bądź uznawane winnym pogwałcenia 

prawa karnego poprzez działanie lub zaniechanie, które nie było zabronione przez prawo 

wewnętrzne bądź międzynarodowe 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 pośrednictwem 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, przeprowadzonym zgodnie z prawem, zabezpieczeniem 

prawnej lub innej właściwej pomocy oraz w obecności jego rodziców lub opiekunów 

prawnych, jeśli tylko nie będzie to uważane za niezgodne z najwyższym interesem 

dziecka z uwagi na jego wiek lub sytuację; 

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, posiadanie prawa odwołania 

się od tego orzeczenia oraz innych związanych z nim środków do wyższej, 

kompetentnej, niezawisłej i bezstronnej władzy lub organu sądowego, zgodnie z 

prawem; 

vi) zapewnienie bezpłatnej pomocy tłumacza, jeśli dziecko nie rozumie 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 środków postępowania z 

takimi dziećmi, bez uciekania się do postępowania 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 

postępowania z dziećmi, w sposób właściwy dla ich dobra, a także proporcjonalny zarówno w 

stosunku do okoliczności, jak i do popełnionego wykroczenia. 

Artykuł 41 
 

Niniejsza konwencja w żaden sposób nie narusza postanowień, które w większym stopniu 

sprzyjają realizacji praw dziecka i które mogą być zawarte w: 

a) prawie Państwa-Strony lub 

b) prawie międzynarodowym obowiązującym to Państwo. 

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 realizacji zobowiązań 

przewidzianych w niniejszej konwencji ustanawia się Komitet Praw Dziecka, który będzie wykonywał 

wskazane niżej funkcje. 

2. (1) Komitet będzie składał się z osiemnastu ekspertów, reprezentujących wysoki poziom 

moralny i posiadających uznane kompetencje w dziedzinie, której dotyczy niniejsza konwencja. 

Członkowie Komitetu będą wybierani 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 następnie 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 

absolutną większość głosów obecnych i biorących udział w głosowaniu przedstawicieli Państw-

Stron, zostaną wybrane na członków Komitetu. 

6. Członkowie Komitetu wybierani będą na okres czterech lat. Będą oni mogli zostać wybrani 

ponownie, jeśli znów zostaną wyznaczeni. Kadencja pięciu spośród członków wybranych w 

pierwszych wyborach wygaśnie po upływie dwóch lat; niezwłocznie po pierwszych wyborach 

nazwiska owych pięciu członków zostaną wybrane drogą losowania przez przewodniczącego 

spotkania. 

7. W przypadku śmierci członka Komitetu, jego rezygnacji lub jego oświadczenia, że z 

jakiegokolwiek innego powodu nie może wypełnić obowiązków 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 Komitet. Komitet będzie odbywał posiedzenia 

zasadniczo corocznie. Czas trwania posiedzeń Komitetu będzie określony oraz poddawany 

weryfikacji, gdy zajdzie taka potrzeba, na spotkaniu Państw-Stron niniejszej konwencji, za zgodą 

Zgromadzenia Ogólnego. 

11. Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych zapewni niezbędny personel 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 

określanych przez Zgromadzenie. 



 

 
 

 

Artykuł 44 
 

1. Państwa-Strony zobowiązują się do przedkładania Komitetowi za pośrednictwem Sekretarza 

Generalnego Narodów Zjednoczonych sprawozdań 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 państwa; 

b) następnie co pięć lat. 

2. Sprawozdania przedkładane na mocy niniejszego artykułu wskazywać będą na czynniki oraz 

na ewentualne trudności wpływające na stopień wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej 

konwencji. Sprawozdania będą zawierały także odpowiednie informacje zapewniające Komitetowi 

pełną wiedzę na temat wprowadzenia w życie postanowień konwencji w danym kraju. 

3. Państwo-Strona, które przedłożyło Komitetowi wszechstronne sprawozdanie pierwotne, nie 

musi już w swoich następnych sprawozdaniach, przedkładanych zgodnie z ustępem 1 pkt b), 

powtarzać podstawowych informacji, które podane były uprzednio. 

4. Komitet może zażądać od Państw-Stron dalszych informacji odnoszących się do 

wprowadzenia w życie konwencji. 

5. Komitet będzie przedkładał Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych za 

pośrednictwem Rady Gospodarczo-Społecznej, co dwa lata, sprawozdania ze swojej działalności. 

6. Państwa-Strony będą szeroko udostępniały opinii publicznej swych krajów 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 poprosić agencje wyspecjalizowane, 

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci i inne kompetentne organy, jeśli uzna to za 

stosowne, o udzielenie specjalistycznych porad odnośnie do wprowadzania w życie konwencji 

w kwestiach wchodzących w zakres ich kompetencji. Komitet może poprosić agencje 

wyspecjalizowane, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci i inne organy Narodów 

Zjednoczonych o przedłożenie sprawozdań dotyczących wprowadzenia 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 właściwym organom wszelkie 

sprawozdania Państw-Stron, zawierające prośbę lub wskazujące na potrzebę w zakresie 

doradztwa technicznego bądź pomocy, łącznie z ewentualnymi uwagami i sugestiami 

Komitetu odnośnie do owych próśb lub wskazań; 

c) Komitet może zalecić Zgromadzeniu Ogólnemu zwrócenie się do Sekretarza Generalnego o 

zainicjowanie w jego imieniu badań konkretnych problemów odnoszących się do praw 

dziecka; 

d) Komitet może uczynić sugestie i ogólne zalecenia w oparciu o otrzymywane informacje, 

zgodnie z artykułem 44 i 45 niniejszej konwencji. Sugestie te i ogólne zalecenia będą 

przekazywane zainteresowanemu 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 państwa. 
 

Artykuł 47 
 

Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji. Dokumenty ratyfikacyjne składane będą u Sekretarza 

Generalnego Narodów Zjednoczonych. 
 

Artykuł 48 
 

Każde państwo będzie mogło przystąpić do niniejszej konwencji. Dokumenty 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 dwudziestego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia. 

2. W stosunku do każdego Państwa, które dokona ratyfikacji lub przystąpienia do konwencji, po 

złożeniu dwudziestego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia, konwencja wejdzie w życie 

trzydziestego dnia, licząc od daty złożenia przez dane Państwo swojego dokumentu ratyfikacyjnego 

lub przystąpienia. 



Artykuł 50 

 

 

1. Każde Państwo-Strona może zaproponować poprawkę i wnieść ją do Sekretarza 

Generalnego Narodów Zjednoczonych. Sekretarz Generalny zakomunikuje 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 konferencję pod auspicjami Narodów Zjednoczonych. Każda poprawka przyjęta większością 

głosów Państw-Stron obecnych i biorących udział w głosowaniu podlegać będzie zatwierdzeniu przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. 

2. Poprawka przyjęta w sposób zgodny z ustępem 1 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 notyfikacji tego faktu, 

złożonej na ręce Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, 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 notyfikacji 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 Narodów Zjednoczonych. 



Artykuł 54 

 

 

Oryginał niniejszej konwencji, którego teksty sporządzone w językach angielskim, 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 upełnomocnieni przez swe 

Rządy, złożyli podpis pod niniejszą konwencją. 
 

 
że: 

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, 

 

- została ona uznana za słuszną w całości, 

- jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, z zastrzeżeniami wskazanymi w załączniku 
do niniejszego aktu, 

- będzie ona niezmienne zachowywana. 

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

Dano w Warszawie dnia 30 kwietnia 1991 r. 

 

Appendix 3 

Statement of acceptance 

I have read and familiarized myself with the present Child Protection Policy and with the 

Convention on the Rights of the Child, and I hereby agree to abide to their provisions. 

 

 
Name and surname: 

Date and signature: 
 

 
Appendix 4 

Statement of clean criminal record 

I hereby declare that I have not been entered in the National Criminal Register, I have not been 

convicted of a criminal offence either in Poland or abroad, and no criminal or disciplinary 

proceedings are pending against me. 



 

 
 

 

I hereby confirm that I am aware of the consequences of making a false statement.  

................................................. 
 

Name and surname: 

Date and signature: 

 

Tłumaczenie / Translated by: 

Agnieszka Nowak-Młynikowska 

 


