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WNIOSEK O USUNIĘCIE POSŁA ZE SKŁADU KOMISJI DS. ZDROWIA 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wyraża stanowczy sprzeciw wobec postawy Pana Janusza Korwina – 
Mikkego, Posła na Sejm IX kadencji, członka Komisji Zdrowia Sejmu RP i domaga się wykluczenia wyżej 
wymienionego ze składu Komisji oraz potępienia jego postępowania.   

W dniu 6 marca 2021 roku wyżej wymieniony Poseł w swoich mediach społecznościowych zamieścił 
wpis, w który porównał zjawisko popełniania przestępstw przeciwko wolności seksualnej dzieci do 
dozwolonego ryzyka społecznego związanego z transportem drogowym, cytując „Na drogach ginie rocznie 
3000 osób, ale dzięki temu mamy sprawny transport. Godzimy się z tym. I słusznie. Pytanie: czy nie lepiej, by 
20 czy 50 dzieci więcej padło ofiarą pedofilów – ale reszta traktowała dorosłych ufnie i żyła normalnie, bez 
wpajanego strachu przed pedofilami?”.   

Przedstawione przez wyżej wymienionego stanowisko ma nie tylko niską wartość logiczną i empiryczną, 
ale także propaguje szkodliwe postawy wobec problemu krzywdzenia dzieci oraz dotyka osobiście osoby 
pokrzywdzone podobnymi przestępstwami - godzi w ich godność i otwiera na nowo zaleczone już rany.   

Nie zgadzamy się na trywializowanie krzywdzenia i niesprawiedliwości, jaka dotyka dzieci pokrzywdzone 
przestępstwami, które tak dalece wkraczają w sferę wolności i poczucia bezpieczeństwa jednostki. 
Trauma powstała w wyniku takiego czynu, często kierowanego przeciwko dziecku przez osoby, którym 
ono ufa, pozostaje z nim przez całe – także dorosłe - życie. Bez specjalistycznej pomocy doznana krzywda 
może prowadzić nawet do targnięcia się przez dziecko na własne życie.   

Nie możemy przejść obojętnie wobec faktu, że Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża 
stanowisko wymierzone przeciwko obywatelom wyżej wymienionej i ich prawom. Sejm Rzeczypospolitej 
jest jednym z filarów demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji), a posłowie, zgodnie z art. 
104 ust. 1 Konstytucji są przedstawicielami Narodu. Dodatkowo ślubowanie poselskie brzmi "Uroczyście 
ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, 
czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw 
Rzeczypospolitej Polskiej."   

 

Z powyższych względów uznać należy, że wszelkie zadania, obowiązki, honory pełnione przez posłów w 
ramach kadencji mają być podporządkowane realizacji tych podstawowych, nakreślonych wyżej 
obowiązków, zatem być podejmowane dla dobra wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek, czy 



 

stopień samodzielności. Podobnie – przez pryzmat służebnej funkcji wobec obywateli – należy ocenić 
zadania wszelkich gremiów decyzyjnych i doradczych, w których uczestniczą posłowie, w tym komisji 
sejmowych.   

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z ok. 38 mln Polaków blisko 7 mln stanowią dzieci 
(2019). Przysługuje im szczególna ochrona prawna, z uwagi na naturalną zależność od innych (dziecko 
nie może się samo obronić, polega na swoich opiekunach) oraz większe narażenie na krzywdę. 
Rzeczypospolita, zarówno na mocy Konstytucji (art. 72 ust. 1), jak i prawa międzynarodowego 
(Konwencja o Prawach Dziecka, której nasz kraj był jednym z inicjatorów przyjęcia) zobowiązała się do 
szczególnej ochrony praw najmłodszych, w tym do ochrony ich zdrowia (art. 68 ust. 3 Konstytucji).   

Z kolei zadaniem Komisji Zdrowia Sejmu RP jest zajmowanie się zagadnieniami ochrony zdrowia 
(załącznik do Regulaminu Sejmu). Przy rozumieniu zdrowia (za WHO) jako stanu pełnego fizycznego, 
umysłowego i społecznego dobrostanu ochroną zdrowia jest każde działanie zmierzające do ochrony 
dobrego stanu zdrowia lub przywrócenia pełnej sprawności. Szczególna pomoc w tym zakresie powinna 
przysługiwać dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem, bowiem to ich państwo polskie w pierwszej 
kolejności zawiodło, umożliwiając agresorom atak na ich dobra prawne. Oczywista wydaje się potrzeba 
zapewnienia pokrzywdzonym dzieciom pomocy w leczeniu obrażeń fizycznych, jak i doznanych ran 
psychicznych.   

Posłowie zasiadający w Komisji Zdrowia powinni charakteryzować się zrozumieniem kompleksowego 
charakteru zagadnienia ochrony zdrowia, zarówno w jego aspekcie medycznym, jak prawnym, w tym 
omówionych wyżej obowiązków Rzeczypospolitej względem dzieci, w szczególności dzieci 
pokrzywdzonych przestępstwem.   

Z tych względów niniejszy wniosek jest głosem sprzeciwu wobec poglądów, które pozbawiają dzieci praw 
równych innym obywatelom, jak i odbierają im prawo do dzieciństwa wolnego od krzywdy. Dodatkowo 
takie poglądy, jak Posła Korwina – Mikkego trywializują przemoc i odczuwane w jej wyniku cierpienie, 
które było i wciąż jest udziałem wielu dzieci. Tylko wolność od wszelkich form przemocy w dzieciństwie, 
w szczególności przemocy seksualnej, stanowi gwarancję dobrego życia w dorosłości.   

 

Z wyrazami szacunku,   
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Prezeska Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 


