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Art. 1. W ustawie z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzecz-
niku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rzecznikiem mo˝e byç ten, kto:

1) jest obywatelem polskim, 

2) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci praw-
nych i korzysta z pe∏ni praw publicznych,

3) nie by∏ skazany prawomocnym wyrokiem
za przest´pstwo umyÊlne,

4) ukoƒczy∏ studia wy˝sze i uzyska∏ tytu∏ magi-
stra lub tytu∏ równorz´dny,

5) ma co najmniej pi´cioletnie doÊwiadczenie
w pracy z dzieçmi lub na ich rzecz,

6) jest nieskazitelnego charakteru i wyró˝nia
si´ wysokim autorytetem ze wzgl´du na wa-
lory moralne i wra˝liwoÊç spo∏ecznà.”;

2) w art. 7:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rzecznik nie mo˝e:

1) zajmowaç innego stanowiska, z wyjàt-
kiem stanowiska profesora szko∏y wy˝-
szej ani wykonywaç innych zaj´ç zawodo-
wych,

2) nale˝eç do partii politycznej,

3) prowadziç dzia∏alnoÊci publicznej nieda-
jàcej si´ pogodziç z obowiàzkami i godno-
Êcià jego urz´du.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, roz-
wiàzanie przez pracodawc´ stosunku pracy,
z wyjàtkiem stosunku pracy na podstawie
wyboru, oraz zmiana warunków pracy lub
p∏acy w ciàgu dwóch lat po zaprzestaniu wy-
konywania obowiàzków Rzecznika mo˝e na-
stàpiç tylko za zgodà Prezydium Sejmu.”;

3) w art. 8 w ust. 1 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:

„4) zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem za
przest´pstwo umyÊlne.”;

4) art. 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

„Art. 9. 1. Rzecznik podejmuje dzia∏ania przewi-
dziane w ustawie z w∏asnej inicjatywy,
bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci in-
formacje pochodzàce od obywateli lub
ich organizacji, wskazujàce na narusza-
nie praw lub dobra dziecka.

2. Rzecznik powiadamia osob´ lub organi-
zacj´, która zg∏osi∏a informacj´ o naru-
szeniu praw lub dobra dziecka, o zaj´-
tym przez siebie stanowisku, a w przy-
padku podj´cia dzia∏ania — o jego skut-
kach.

Art. 10. 1. Rzecznik mo˝e:

1) zbadaç, nawet bez uprzedzenia, ka˝-
dà spraw´ na miejscu,

2) ˝àdaç od organów w∏adzy publicz-
nej, organizacji lub instytucji z∏o˝e-
nia wyjaÊnieƒ lub udzielenia infor-
macji, a tak˝e udost´pnienia akt
i dokumentów, w tym zawierajà-
cych dane osobowe,

3) ˝àdaç wszcz´cia post´powania
w sprawach cywilnych oraz wziàç
udzia∏ w toczàcym si´ ju˝ post´po-
waniu — na prawach przys∏ugujà-
cych prokuratorowi,

4) ˝àdaç wszcz´cia przez uprawnione-
go oskar˝yciela post´powania przy-
gotowawczego w sprawach o prze-
st´pstwa,

5) zwróciç si´ o wszcz´cie post´powa-
nia administracyjnego, wnosiç skar-
gi do sàdu administracyjnego,
a tak˝e uczestniczyç w tych post´-
powaniach — na prawach przys∏u-
gujàcych prokuratorowi,

6) wystàpiç z wnioskiem o ukaranie
w post´powaniu w sprawach o wy-
kroczenia, w trybie i na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach,

7) zlecaç przeprowadzanie badaƒ oraz
sporzàdzanie ekspertyz i opinii.

2. Rzecznik mo˝e odmówiç ujawnienia
danych osobowych osoby, od której
uzyska∏ informacj´ wskazujàcà na na-
ruszenie praw lub dobra dziecka, oraz
osoby, której naruszenie dotyczy,
w tym tak˝e wobec organów w∏adzy
publicznej, je˝eli uzna to za niezb´dne
dla ochrony wolnoÊci, praw i intere-
sów jednostki.”;

5) dodaje si´ art. 10a i 10b w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. Rzecznik mo˝e równie˝ zwracaç si´
do w∏aÊciwych organów, organizacji
lub instytucji o podj´cie dzia∏aƒ na
rzecz dziecka z zakresu ich kompeten-
cji.
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2. Organy, organizacje i instytucje,
o których mowa w ust. 1, podejmujà
sprawy skierowane przez Rzecznika.

3. Organ, organizacja lub instytucja, do
których Rzecznik zwróci∏ si´ o podj´-
cie dzia∏aƒ na rzecz dziecka, sà obo-
wiàzane niezw∏ocznie, nie póêniej
jednak ni˝ w terminie 30 dni, poinfor-
mowaç Rzecznika o podj´tych dzia∏a-
niach lub zaj´tym stanowisku.

4. W przypadku gdy organ, organizacja
lub instytucja, o których mowa
w ust. 1, nie poinformujà Rzecznika
o podj´tych dzia∏aniach lub zaj´tym
stanowisku albo gdy Rzecznik nie po-
dziela ich stanowiska, mo˝e zwróciç
si´ do w∏aÊciwej jednostki nadrz´d-
nej o podj´cie odpowiednich dzia∏aƒ.

5. W przypadku gdy Rzecznik stwierdzi∏
w dzia∏alnoÊci organu, organizacji lub
instytucji, o których mowa w ust. 1,
naruszenie praw lub dobra dziecka,
mo˝e ˝àdaç wszcz´cia post´powania
dyscyplinarnego lub zastosowania
sankcji s∏u˝bowych.

Art. 10b. Organ, organizacja lub instytucja, do
których zwróci si´ Rzecznik, sà obowià-
zane z nim wspó∏dzia∏aç i udzielaç mu
pomocy, a w szczególnoÊci:

1) zapewniç dost´p do akt i dokumen-
tów badanej sprawy,

2) udzielaç Rzecznikowi ˝àdanych przez
niego informacji i wyjaÊnieƒ,

3) udzielaç wyjaÊnieƒ dotyczàcych pod-
stawy faktycznej i prawnej swoich
rozstrzygni´ç.”;

6) dodaje si´ art. 11a w brzmieniu:

„Art. 11a. Rzecznik wspó∏dzia∏a ze stowarzysze-
niami, ruchami obywatelskimi, innymi

dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacja-
mi dzia∏ajàcymi na rzecz ochrony praw
dziecka.”;

7) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rzecznik przedstawia Sejmowi i Senatowi,
corocznie, nie póêniej ni˝ do dnia 31 marca,
informacj´ o swojej dzia∏alnoÊci i uwagi o sta-
nie przestrzegania praw dziecka.”;

8) w art. 13 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Na wniosek Rzecznika Marsza∏ek Sejmu mo˝e
powo∏aç zast´pc´ Rzecznika. Odwo∏anie za-
st´pcy Rzecznika nast´puje w tym samym try-
bie.

4. Rzecznik okreÊla zakres zadaƒ zast´pcy Rzecz-
nika.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wyna-
grodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska
paƒstwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z póên. zm.1))
w art. 2 w pkt 4 po wyrazach „Zast´pcy Rzecznika
Praw Obywatelskich,” dodaje si´ wyrazy „Zast´pcy
Rzecznika Praw Dziecka,”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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