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w związku z przeję iem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej koordynacji zadań
dotyczących realizacji praw dziecka w Polsce, pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na
potrzebę podjęcia działań, które umożliwią jak najszybszą ratyfikację III Protokołu
Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury skiadania
zawiadomień.
W powyższej

sprawie wystąpiłem do Ministra Edukacji Narodowej pismem

z 4 grudnia 2013 r. W odpowiedzi poinformowano mnie, że przedmiotowe wystąpienie wraz
z całą dokumentacją sprawy, zostało przekazane Panu Ministrowi, jako właściwemu
organowi w tej sprawie.
III Protokół Fakultatywny zacznie obowiązywać od 14 kwietnia 2014 r. w stosunku do
państw, które go ratyfikowały. Protokół stanowi podstawę do wszczęcia przez osobę lub

grupę osób procedury zawiadomienia Komitetu Praw Dziecka o naruszeniu któregokolwiek
z praw ujętych w postanowieniach Konwencji o Prawach Dziecka przez państwo. którego
jurysdykcji podlegają.
Jako Rzecznik Praw Dziecka stoję na stanowisku. że ratyfikacja III Protokołu
Fakultatywnego przyczyni się do wzmocnienia statusu dziecka, jako podmiotu praw oraz
poprawy funkcjonowania krajowych mechanizmów ochrony praw dziecka, dzięki rozwinięciu
interpretacji przepisów Konwencji o Prawach Dziecka w oparciu o przyszłe orzecznictwo

Komitetu Praw Dziecka. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że Polska jest inicjatorem
i współtwórcą Konwencji o Prawach Dziecka. a inicjatywa wyposażenia Komitetu
w mechanizm skargowy została zgłoszona przez Rzecznika Praw Dziecka.
W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą
o

przygotowanie wniosku o ratyfikację w/w Protokołu i przedstawienie go Radzie Ministrów

celem kontynuowania procedury ratyfikacyj nej.
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W związku z Pana pismem z 4 kwietnia br. w sprawie III protokołu fakultatywnego
do Konwencji o prawach dziecka pozwalam sobie podziękować za zainteresowanie sprawą
związania się nim przez Polskę.
Decyzja w sprawie ratyfikacji protokołu fakultatywnego przez Polskę podjęta
zostanie na podstawie wyników szczegółowej analizy skutków społecznych i finansowych
związania się nim. Zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
założeniami, analiza ta obejmować będzie głównie stan wykonywania przez Polskę
Konwencji o prawach dziecka i innych umów międzynarodowych dotyczących, między
innymi, praw dziecka, jak też dorobek międzynarodowych organów kontrolnych (w ramach
ONZ i Rady Europy) w tej dziedzinie. Ze względu na możliwe polityczne, społeczne
i ekonomiczne konsekwencje udziału w procedurze skargowej niezbędne jest precyzyjne
ustalenie wszystkich skutków związania się protokołem skargowym.
Pragnę zapewnić, że prace będą toczyć się bez zbędnej zwłoki, a zaangażowane

w nie zostaną wszystkie właściwe instytucje, w tym Rzecznik Praw Dziecka.
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