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Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. 

 

Komisja Praw Człowieka 

przy Naczelnej Radzie Adwokackiej 

ul. Świętojerska 16 

00 -202 Warszawa 

 

Pan 

Władysław Kosiniak-Kamysz 

Minister Pracy i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00‐513 Warszawa 

  

Szanowny Panie Ministrze! 

 W dniu 27 września 2014 r., podczas konferencji Naczelnej Rady Adwokackiej 

„Pełnoprawna niepełnosprawność” zorganizowanej wraz z Komisją Praw Człowieka przy 

NRA, we współpracy z Biurem Rady Europy w Polsce oraz Wydziałem Prawa 

i Administracji UAM w Poznaniu, zaprezentowane zostało stanowisko Pełnomocnika Rządu 

ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie wycofania się Polski z zastrzeżeń do Konwencji 

o prawach osób niepełnosprawnych (dalej: Konwencji). 

 Jak wynika z zaprezentowanego stanowiska, Ministerstwo Sprawiedliwości 

i działająca przy Ministrze Sprawiedliwości Komisja Kodyfikująca prowadzi prace 

zmierzające do zmian prawnych, w wyniku których możliwe będzie wycofanie złożonych 

przez Polskę zastrzeżeń, w tym oświadczenia interpretacyjnego. 

 Polska przy ratyfikacji Konwencji złożyła następujące zastrzeżenia: „oświadczenie 

interpretacyjne” dotyczące art. 12 Konwencji i stosowania przez Polskę 

ubezwłasnowolnienia; zastrzeżenie dotyczące art. 23 Konwencji i ograniczenia prawa do 

zawarcia małżeństwa przez osoby z niepełnosprawnościami; zastrzeżenie dotyczące art. 23 

i art.25 Konwencji i zakazu aborcji. 

 Złożone przez Polskę oświadczenie interpretacyjne brzmi: „Rzeczpospolita Polska 

oświadcza, że interpretuje art. 12 konwencji w sposób zezwalający na stosowanie 

ubezwłasnowolnienia, w okolicznościach i w sposób określony w prawie wewnętrznym, jako 
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środka, o którym mowa w art. 12 ust. 4, w sytuacji, gdy wskutek choroby psychicznej, 

niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoba nie jest w stanie 

kierować swoim postępowaniem”. 

 Na wstępie zwrócić należy uwagę, że zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d Konwencji 

wiedeńskiej o prawie traktatów, zastrzeżenie oznacza jednostronne oświadczenie, jakkolwiek 

byłoby ono sformułowane lub nazwane, złożone przez państwo przy podpisaniu, ratyfikacji, 

przyjęciu, zatwierdzeniu lub przystąpieniu do traktatu, mocą którego zmierza ono do 

wykluczenia lub modyfikacji skutku prawnego pewnych postanowień traktatu w ich 

zastosowaniu do tego państwa. Złożone przez Polskę „oświadczenie interpretacyjne” 

ogranicza prawa osób z niepełnosprawnościami gwarantowane art. 12 Konwencji, w istocie 

ma zatem charakter zastrzeżenia.  Art. 19 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów stanowi 

natomiast, że zastrzeżenia nie mogą być niezgodne z przedmiotem i celem traktatu. Podobnie 

art. 46 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych stanowi, że nie są dopuszczalne 

zastrzeżenia niezgodne z przedmiotem i celem Konwencji. 

 Art. 12 ust. 4 Konwencji określa minimalne wymagania, jakie spełniać powinny 

środki mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w korzystaniu ze zdolności 

do czynności prawnych, m.in. środki te powinny respektować prawa, wolę i preferencje 

osoby, powinny być wolne od konfliktu interesów i bezprawnych nacisków, powinny być 

proporcjonalne i dostosowane do sytuacji danej osoby, stosowane przez możliwie najkrótszy 

czas i powinny podlegać stałemu przeglądowi przez właściwe, niezależne i bezstronne władze 

lub organ sądowy. Instytucja ubezwłasnowolnienia polega na zastępczym podejmowaniu 

decyzji przez opiekuna, a nie wspieraniu podejmowania decyzji przez osobę 

z niepełnosprawnościami. Ubezwłasnowolnienie orzekane jest bezterminowo, nie jest 

ograniczone do konkretnego rodzaju spraw, nie jest poddawane regularnej kontroli przez 

niezależne i bezstronne władze lub organ sądowy. Przypomnieć należy, że celem Konwencji 

jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw 

człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby z niepełnosprawnościami. 

Złożone przez Polskę „oświadczenie interpretacyjne”, będące w istocie zastrzeżeniem, nie jest 

zatem zgodne ani z celem, ani z przedmiotem Konwencji. 

 Kolejne złożone przez Polskę zastrzeżenie brzmi: „art. 23 ust. 1(a) konwencji dotyczy 

uznania prawa wszystkich osób niepełnosprawnych, które są w odpowiednim do zawarcia 

małżeństwa wieku, do zawarcia małżeństwa i do założenia rodziny, na podstawie swobodnie 
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wyrażonej i pełnej zgody przyszłych małżonków. Na podstawie art. 46 Konwencji 

Rzeczpospolita Polska zastrzega sobie prawo do niestosowania postanowienia art. 23 ust. 

1 lit.(a) Konwencji do czasu zmiany przepisów prawa polskiego. Do momentu wycofania 

zastrzeżenia osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wynika z choroby psychicznej 

albo niedorozwoju umysłowego, a która jest w odpowiednim do zawarcia małżeństwa wieku, 

nie będzie mogła zawrzeć związku małżeńskiego, chyba że sąd zezwoli na zawarcie 

małżeństwa, stwierdzając, że stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu 

ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona 

całkowicie. Uwarunkowania te wynikają z art. 12 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.)”. 

 Zgodnie z art. 12 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie może zawrzeć 

małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym; jeżeli 

jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego 

potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej 

zezwolić na zawarcie małżeństwa. Zgodnie natomiast z art. 11 § 1 Kodeksu, małżeństwa nie 

może zawrzeć osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. Oba te przepisy stanowią zatem 

przeszkodę w realizacji prawa do zawarcia małżeństwa gwarantowanego art. 23 Konwencji 

i oba te przepisy – zgodnie z Projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego, ustawy o wspieraniu rodzinny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych 

ustaw Ministerstwa Sprawiedliwości – mają zostać uchylone (s. 19 Projektu…). 

 Wreszcie ostatnie złożone przez Polskę zastrzeżenie brzmi: „Rzeczpospolita Polska 

rozumie, że artykuł 23 ust. 1 lit. b i artykuł 25 lit. a nie powinny być interpretowane jako 

przyznające jednostce prawo do aborcji czy też nakaz dla stron zapewnienia dostępu do 

takiego prawa, z wyjątkiem, kiedy jest to wyraźnie określone w prawie krajowym”. Oba 

wspomniane w zastrzeżeniu przepisy nie odnoszą się bezpośrednio do dostępności zabiegów 

przerwania ciąży. Zastrzeżenie ma zatem jedynie na celu podkreślenie autonomii w zakresie 

regulacji dopuszczalności zabiegu przerywania ciąży w drodze aborcji i pozbawione jest 

treści normatywnej (projekt sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich, Realizacja przez 

Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, s. 119). 

 Konieczność wycofania złożonego oświadczenia interpretacyjnego i zastrzeżeń 

podnosił m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacje pozarządowe przy okazji 
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składania przez rząd pierwszego sprawozdania dotyczącego środków podjętych w celu 

realizacji zobowiązań wynikających z Konwencji oraz postępu dokonanego w tym zakresie 

(projekt sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich, Realizacja przez Polskę zobowiązań 

wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, s. 34). W samym 

sprawozdaniu przedłożonym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Komitetowi ds. praw osób 

niepełnosprawnych brak jest natomiast deklaracji dotyczących wycofania złożonych 

zastrzeżeń i oświadczeń interpretacyjnych, choć zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. praw 

osób niepełnosprawnych, w sprawozdaniu należy wyjaśnić wszelkie zastrzeżenia lub 

deklaracje Państw Stron dotyczące któregokolwiek z artykułów Konwencji i wskazać, czy są 

one nadal ważne (Guidelines on treaty-specific document to be submitted by states parties 

under article 35, paragraph 1, of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 

Komitet ds. praw osób niepełnosprawnych, pkt A10). 

 Zastrzeżenia i oświadczenia interpretacyjne o charakterze zastrzeżeń stanowią barierę 

dla pełnej realizacji praw osób z niepełnosprawnościami gwarantowanych Konwencją. Za 

negocjacje Konwencji oraz przygotowanie wniosku o jej ratyfikację odpowiadał Minister 

Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z art. 46 ust. 2 Konwencji, złożone do niej zastrzeżenia 

mogą zostać wycofane w każdym czasie. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. 

o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.), wniosek 

o zmianę umowy międzynarodowej, w tym wycofanie zastrzeżenia zgłoszonego przez 

Rzeczpospolitą Polską, składa Radzie Ministrów minister kierujący działem administracji 

rządowej właściwy do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa. W przypadku 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, właściwym ministrem jest Minister Pracy 

i Polityki Społecznej. 

 Mając na uwadze złożoną w dniu 27 września 2014 r. deklarację, zwracam się 

z uprzejmą prośbą o poinformowanie Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie 

Adwokackiej o przewidywanym terminie przedłożenia Radzie Ministrów wniosku 

w przedmiocie wycofania zgłoszonych przez Polskę zastrzeżeń, w tym oświadczenia 

interpretacyjnego. 

 Niezależnie od poczynionych wyżej uwag dotyczących zastrzeżeń zgłoszonych przez 

Polskę do Konwencji, chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na podnoszony podczas 

wspominanej wyżej konferencji „Pełnoprawna niepełnosprawność” problem niepodpisania 

i nieratyfikowania przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Osób 
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Niepełnosprawnych. Ratyfikując Protokół, państwo – strona uznaje właściwość Komitetu do 

spraw Praw Osób Niepełnosprawnych do przyjmowania i rozważania skarg na naruszenie 

Konwencji przez państwo – stronę Protokołu. Ratyfikacja Protokołu Fakultatywnego, a tym 

samym poddanie pod właściwość Komitetu do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych 

wszystkich spraw, w których mogło dojść do naruszenia praw osób z niepełnosprawnościami, 

może mieć znaczący wpływ na zmniejszenie liczby przypadków naruszeń w Polsce i poprawę 

efektywności systemu ochrony osób z niepełnosprawnościami. 

 Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie 

Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej również o planowanych 

działaniach mających na celu podpisanie i ratyfikowanie Protokołu Fakultatywnego do 

Konwencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan 

Jarosław Duda 

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 

ul. Nowogrodzka 11 

00- 513 Warszawa 

 

Załącznik: 

- kopia pisma Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 


