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Celem działania Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z art. 208 Konstytucji,

oraz innych aktach normatywnych, wśród których ważne miejsce zajmują wiążące 

Polskę umowy międzynarodowe, będące, zgodnie z art. 87 Konstytucji, źródłem 

powszechnie obowiązującego w Polsce prawa. W kręgu mojego szczególnego 

zainteresowania znajdują się te konwencje międzynarodowe, które określają standard 

ochrony praw człowieka. W swoich wystąpieniach wielokrotnie zwracałam się do 

poszczególnych ministrów lub do Pana Premiera z postulatem podpisania konkretnej 

konwencji lub ratyfikacji już podpisanej przez Polskę konwencji. Duże zaniepokojenie 

budzi brak ratyfikacji, mimo ich podpisania, wielu ważnych dla ochrony praw 

i wolności człowieka i obywatela konwencji, a także brak podpisania wielu innych 

umów międzynarodowych istotnych dla ochrony praw człowieka. Decyzje

0 związaniu się przez Polskę konkretną umową sprawiają wrażenie 

przypadkowości.

Wśród wielu umów międzynarodowych szczególne znaczenie dla ochrony praw

1 wolności człowieka i obywatela w Rzeczypospolitej mają konwencje przygotowane 

w ramach dwóch instytucji międzynarodowych -  Rady Europy oraz Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. Z tego względu Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadził
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jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji
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badania i przygotował publikację określającą obecny stan związania się przez Polskę 

umowami międzynarodowymi w zakresie ochrony praw człowieka, zawierającą także 

zalecenia Rzecznika („Polska mapa międzynarodowych konwencji praw człowieka5’, 

K. Miksa, M. Radziejowska, M. Wróblewski [red.], ebook, Warszawa 2013).

Wydawnictwo to zawiera listę międzynarodowych konwencji dotyczących 

szeroko pojętej ochrony praw człowieka wraz z informacją o podpisaniu i ratyfikacji 

danej konwencji przez Polskę. Ponadto, w publikacji została opisana każda konwencja, 

dzięki czemu publikacja ta służyć może także za swego rodzaju przewodnik dla 

obywateli po zobowiązaniach międzynarodowych Polski w obszarze ochrony praw 

człowieka. „Mapa konwencji” została opublikowana na strome internetowej Rzecznika 

w formie elektronicznej.

Z tego względu, z uwagi na kompetencję Rady Ministrów do zawierania umów 

międzynarodowych wymagających ratyfikacji oraz zatwierdzania i wypowiadania 

innych umów (art. 146 ust. 4 pkt 10 Konstytucji), działając na podstawie art. 16 ust. 1 

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

poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o rozważenie 

opracowania wieloletniego planu działania w zakresie związywania się przez 

Polskę kolejnymi umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony praw 

człowieka. Ponadto, zwracam się także z prośbą o podjęcie prac w celu 

sporządzenia szczegółowych planów działania na rzecz skutecznej implementacji 

podpisanych, ale jeszcze nieratyfikowanych konwencji, jak i ratyfikowanych umów 

międzynarodowych, w przypadku których konieczne jest podjęcie przez Radę 

Ministrów działań legislacyjnych i praktycznych na rzecz ich pełnego wdrożenia.
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