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Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/ 

 

Pan 
Marcin Wiącek 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

 

Dotyczy: wystąpienia w sprawie ratyfikowania przez Polskę protokołu fakultatywnego do 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W związku z wystąpieniem z 1 września br. (pismo XI.516.1.2015.MWR) w sprawie 

ratyfikowania przez Polskę protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych uprzejmie informuję, że stanowisko Polski w kwestii ratyfikowania tej umowy 

międzynarodowej nie uległo zmianie – ratyfikacja nie jest planowana. Aktualne pozostają 

wyjaśnienia i ich uzasadnienie, udzielane Rzecznikowi Praw Obywatelskich w latach ubiegłych.  

 

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że brak ratyfikacji protokołu przewidującego procedurę 

skargową w najmniejszym stopniu nie oznacza, że Polska nie przestrzega Konwencji o prawach 

osób niepełnosprawnych, bądź że może odstąpić od gwarantowania praw przewidzianych przez 

Konwencję. Nie oznacza to także, by zamknięta była sądowa droga dochodzenia realizacji praw 

osób niepełnosprawnych – sądy mają możliwość orzekania nie tylko na podstawie ustaw 

krajowych, ale także nadających się do bezpośredniego stosowania postanowień Konwencji  

o prawach osób niepełnosprawnych.  

Kwestia odpowiedniej realizacji praw osób niepełnosprawnych jest przedmiotem stałej 

uwagi Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Osób 

Niepełnosprawnych. Przykładem niech będą realizowane obecnie na szeroką skalę działania na 

rzecz wdrożenia Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030, których 

celem jest doprowadzenie do stworzenia osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających 
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prowadzenie niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich jego sferach, na zasadzie 

równości z innymi członkami społeczeństwa. 

Jednocześnie pragnę poinformować, że planowane jest podjęcie, w 2023 roku, analiz 

skarg przedłożonych Komitetowi do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych, zapadłych 

rozstrzygnięć oraz, co ma szczególne znaczenie dla oceny funkcjonowania i efektywności 

procedury skargowej, przebiegu  monitorowania realizacji uwag końcowych komitetu. Wyniki tych 

prac będą mogły być wykorzystane na potrzeby ponownej analizy stanowiska polskiego w kwestii 

ewentualnego związania się postanowieniami protokołu fakultatywnego.  

 

Z wyrazami szacunku 

Marlena Maląg 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

/-kwalifikowany podpis 

elektroniczny-/ 
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