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Ministerstwo7 Spraw Zagranicznych podjęło działania w celu wzmocnienia 

instrumentów zapewniających zgodność polskiego ustawodawstwa ze standardami praw 

człowieka określonymi w Konstytucji RP oraz Konwencji o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich wyrażam poparcie dla 

takich działań -  w kręgu mojego szczególnego zainteresowania znajdują się bowiem 

konwencje międzynarodowe, które określają standard ochrony praw człowieka. 

W swoich wystąpieniach wielokrotnie zwracałam się do poszczególnych ministrów lub 

do Prezesa Rady Ministrów z postulatem zmiany konkretnej regulacji prawnej z uwagi 

na niezgodność z postanowieniami Konwencji oraz innymi ratyfikowanymi umowami. 

W wielu wnioskach do Trybunału Konstytucyjnego wskazuję jako wzorzec kontroli 

przepisów, oprócz Konstytucji, także międzynarodowe konwencje.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej od dawna podejmuje działania w sferze 

przestrzegania praw człowieka, a w szczególności w obszarze wykonywania wyroków 

ETPC. Ze szczególnym zainteresowaniem śledzę posiedzenia Komisji ds. Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP, która w swoich pracach podejmuje tę 

tematykę.

Otrzymałam informację, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do 

Pana Marszałka z postulatem zmiany Regulaminu Senatu i zapewnienia weryfikacji 

senatorskich projektów ustaw pod kątem ich zgodności z wymogami wynikającymi
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z Konwencji o ochronie praw człowieka oraz orzecznictwa ETPC. W mojej ocenie 

taka zmiana może doprowadzić do poprawienia standardu przestrzegania praw 

człowieka w Polsce i z tego względu zasługuje na poparcie. Jednocześnie zasadne 

wydaje się rozszerzenie postulatu weryfikowania projektów aktów prawnych także 

na pozostałe ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe dotyczące 

ochrony praw i wolności człowieka.

W związku z powyższym, 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 Marszałka z uprzejmą prośbą o podjęcie powyższej 

propozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych i zainicjowanie działań mających 

na celu odpowiednie dostosowanie przepisów Regulaminu Senatu.


