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W 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich został poinformowany 

przez Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu nowelizacji 

ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (SPC - 0151/3/07) o rozpoczęciu prac 

legislacyjnych zmierzających do zapobieżenia zatrudniania na stanowiskach związanych 

z wychowaniem, leczeniem, edukacją dzieci lub opieką osób, wobec których toczy się 

postępowanie karne oraz dyscyplinarne, bądź skazanych za popełnienie przestępstw 

przeciwko wolności seksualnej, których ofiarami były osoby małoletnie. Ponadto, ustalenia 

Podkomisji i opinie eksperckie wskazywały na konieczność dokonania stosownych zmian 

unormowań regulujących wykonywanie zawodów - wprowadzających wymóg 

niekaralności za określone przestępstwa. 

Przedstawiając stanowisko w tej sprawie , Rzecznik wyraził, między innymi, pogląd, 

iż Decyzja Ramowa Rady Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2003 r. 2004/68/WSiSW 

dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej wymaga 

od krajów członkowskich pojęcia niezbędnych środków w celu zapewnienia, aby osoba 

fizyczna skazana za jedno z przestępstw określonych w decyzji (przestępstw związanych 

z seksualnym wykorzystaniem dzieci i pornografią dziecięcą nie wyłączając podżegania, 

pomocnictwa oraz usiłowania ich popełnienia) mogła, jeśli zachodzi taka konieczność, 
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zostać czasowo lub stale pozbawiona prawa do prowadzenia działalności zawodowej 

związanej z nadzorem nad dziećmi. 

W dniu 5 listopada 2008 r. do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka skierowany 

został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1280). Projekt zawiera rozwiązanie 

wskazanego problemu, w postaci uniemożliwienia zatrudnienia, polegającego 

na bezpośrednim kontakcie z dziećmi osób skazanych za przestępstwa przeciwko rodzinie 

i opiece, przestępstwa z użyciem przemocy, jak również przestępstwa określone 

w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, 

poz. 147 ze zm.), o udzielenie Rzecznikowi informacji o planowanych przez Komisję 

pracach legislacyjnych. 


