
Z informacji przedstawionych mi, na moją prośbę, przez Dyrektora
Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika,
iż Rzeczpospolita Polska podpisała a dotychczas nie ratyfikowała dwóch umów
międzynarodowych wobec których właściwy do złożenia wniosku o ratyfikację jest
Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Są to:

1. Europejska Karta Społeczna (zrewidowana), podpisana przez
Rzeczpospolitą dnia 25 października 2005 r.; oraz

2. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych,
podpisana przez Rzeczpospolitą dnia 30 marca 2007 r.

Umowy te dotyczą zagadnień praw i wolności obywateli, a więc na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 powinny być ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach
międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 ze zm.) pierwszym krokiem w procedurze
ratyfikacji powinno być przedstawienie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Spraw Wewnętrznych i Administracji Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra
właściwego do spraw zagranicznych, odpowiedniego wniosku. Przepis nie precyzuje
terminu wystąpienia z takim wnioskiem, co sugeruje, iż powinno to nastąpić
niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Jednocześnie na podstawie artykułu 18 Konwencji wiedeńskiej o prawie
traktatów sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 74,



poz. 439, zał.), której stroną jest Rzeczpospolita, państwo, które podpisało traktat
z zastrzeżeniem ratyfikacji, już od tego momentu jest zobowiązane powstrzymywać się
od działań, które udaremniłyby przedmiot i cel traktatu. Nie powinno więc również
udaremniać procesu ratyfikacyjnego i nadmiernie z tym zwlekać. Tymczasem
wymienione powyżej umowy zostały podpisane odpowiednio w październiku 2005 r.
oraz w marcu 2007 r.

Dlatego, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r.
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), uprzejmie
proszę o informację, jakie przyczyny zadecydowały o tym, że dotychczas
nie rozpoczęto procedury ratyfikacji wymienionych umów oraz o rozważenie podjęcia
działań mających na celu ich ratyfikację.


