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K AN CE LA R IA  
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BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 30 września 2021 r. 

Opinia w sprawie petycji dotyczącej inicjatywy ustawodawczej wyrażającej zgodę 

na ratyfikację przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach 

Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień 

I. Cel i przedmiot petycji 

Przedmiotem petycji P10-127/20 jest podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie 

wyrażenia zgody na ratyfikację przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji 

o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, przyjętego 

przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 19 grudnia 

2011 r., zwanego dalej „Protokołem” Protokół ten ustanawia mechanizm skargowy 

pozwalający na komunikowanie Komitetowi Praw Dziecka przypadków naruszeń praw 

dzieci. 

Protokół został podpisany przez Polskę w dniu 30 września 2013 r. Dotychczas 

nie nastąpiła jego ratyfikacja. 

Istotą problemu, którego dotyczy opinia, jest kwestia czy z inicjatywą ustawodawczą 

w przedmiocie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej może wystąpić 

Senat a tym samym każdy podmiot uprawniony do wniesienia inicjatywy ustawodawczej. 

 

II. Stan prawny 

Ratyfikacja jest jednym z końcowych etapów wiązania się państwa umową 

międzynarodową, która wcześniej została zawarta w wyniku przeprowadzonych negocjacji. 



– 2 – 

Istotą ratyfikacji jest potwierdzenie, że państwo bierze na siebie obowiązki wynikające 

z umowy i będzie korzystać z zawartych w niej uprawnień
1)

. 

Konstytucja przewiduje trzy procedury zmierzające do ratyfikacji umowy 

międzynarodowej tak zwaną: 

1) wielką ratyfikację (w przypadku gdy przedmiot umowy spełnia przesłanki określone 

w art. 90 ust. 1); 

2) dużą ratyfikację (w przypadku gdy przedmiot umowy spełnia przesłanki określone 

w art. 89 ust. 1); 

3) małą ratyfikację (w przypadku gdy przedmiot umowy nie spełnia kryteriów określonych 

w art. 90 ust. 1 i art. 89 ust. 1). 

Dwie z nich wymagają wyrażenia zgody na ratyfikację w ustawie (art. 89 ust. 1 

i art. 90 ust. 1). Trzecia procedura, dotycząca umów międzynarodowych, które nie wymagają 

wyrażenia zgody na ratyfikację w ustawie, ogranicza się do nałożenia na Prezesa Rady 

Ministrów obowiązku zawiadomienia Sejmu o zamiarze przedłożenia umowy do ratyfikacji 

Prezydentowi (art. 89 ust. 2). 

Zgodnie z art. 146 ust. 4 pkt 10 Konstytucji Rada Ministrów zawiera umowy 

międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy 

międzynarodowe. W konsekwencji zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o umowach 

międzynarodowych organ właściwy do prowadzenia negocjacji lub minister kierujący 

działem administracji rządowej właściwy do spraw, których dotyczy umowa 

międzynarodowa, po uzgodnieniu z zainteresowanymi ministrami, składa Radzie Ministrów, 

za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, wniosek o ratyfikację 

lub zatwierdzenie umowy międzynarodowej.  

Należy podkreślić, że skorzystanie przez rząd z inicjatywy ustawodawczej 

w przedmiotowym zakresie poprzedza decyzja Rady Ministrów o wyborze ścieżki 

ratyfikacyjnej. A zatem skorzystanie z inicjatywy ustawodawczej jest w tym przypadku 

wtórne w stosunku do rozstrzygnięcia, że chodzi o dużą lub wielką ratyfikację, gdzie zgoda 

wyrażona w trybie ustawy jest potrzebna. Tymczasem rząd mógłby zdecydować, że 

w odniesieniu do określonej umowy międzynarodowej wybiera ścieżkę małej ratyfikacji, 

gdzie taka zgoda w drodze ustawy nie jest wymagana. Przesłanki zastosowania procedury 

                                                 

1)
 Zob. A. Wyrozumska, Umowy…, s. 123 i n. 
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dużej i wielkiej ratyfikacji są określone w Konstytucji (art. 89 ust. 1 i art. 90 ust. 2), 

ale nie bez znaczenia jest to, jaki podmiot dokonuje interpretacji zawartych tam przepisów. 

Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 1 i 3 ustawy o umowach międzynarodowych Rada 

Ministrów podejmuje uchwałę o przedłożeniu umowy międzynarodowej Prezydentowi 

do ratyfikacji lub o jej zatwierdzeniu. Przedłożenie umowy międzynarodowej Prezydentowi 

do ratyfikacji jest dokonywane po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 

Konstytucji, lub po zawiadomieniu Sejmu zgodnie z art. 89 ust. 2 Konstytucji. 

Przypomnieć również należy, że urzędowy akt ratyfikacji umowy międzynarodowej 

przez Prezydenta nie stanowi jego osobistego uprawnienia (prerogatywy) i aby stał się ważny, 

wymaga kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów (art. 144 ust. 2 Konstytucji). 

W związku z powyższym w przypadku ustawy o wyrażeniu zgody na ratyfikację 

umowy międzynarodowej wykształciła się praktyka wyłączności rządowej inicjatywy 

ustawodawczej. 

W doktrynie prawa konstytucyjnego brak jest jednak jednolitego stanowiska w tej 

sprawie. Z jednej strony pojawiały się głosy aprobujące tę praktykę i opowiadające się 

za wyłącznością rządowej inicjatywy ustawodawczej w tej dziedzinie. Z drugiej strony 

wskazywano, że nie jest wykluczona inicjatywa ustawodawcza innych podmiotów w tym 

zakresie. 

M. Kruk zauważa, że „choć ustrojodawca tego wyraźnie nie stwierdza, to ze względu 

na to, że to rząd zawiera umowy międzynarodowe, jest oczywiste, ze właśnie rząd będzie 

wyłącznym autorem projektów wyrażających ustawową zgodę dla Prezydenta na ratyfikację 

umów międzynarodowych”
2)

. Podobnie uważa M. Masternak–Kubiak, która dopuszczając 

teoretycznie możliwość wniesienia projektu ustawy ratyfikacyjnej przez każdy podmiot 

dysponujący inicjatywą ustawodawczą na podstawie art. 118 Konstytucji, stwierdza jednak, 

że praktycznie ta możliwość jest wykluczona, gdyż prowadzenie rokowań i przygotowanie 

umów międzynarodowych należy do kompetencji Rady Ministrów. Autorka zaznacza 

ponadto, że inicjatywa w tym zakresie należy wyłącznie do rządu, co stanowi niewynikający 

expressis verbis z Konstytucji wyjątek od art. 118 Konstytucji
3)

. Także K. Skotnicki, 

analizując możliwość wniesienia przez prezydenta projektu ustawy wyrażającej zgodę 

                                                 

2)
 M. Kruk, Prawo inicjatywy ustawodawczej…,op. cit., s.23. 

3)
 M. Masternak-Kubiak, Umowa międzynarodowa…, op. cit., s.65-66. 
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na ratyfikację, doszedł do wniosku, że „jest wątpliwe prawo prezydenta do posiadania prawa 

inicjatywy ustawodawczej w zakresie uchwalenia ustaw upoważniających 

go do ratyfikowania umów międzynarodowych, bo wprawdzie Konstytucja nie wyłącza tego 

prawa expressis verbis, jednak do wniosku takiego prowadzi wykładnia systemowa 

i celowościowa”
4)

. 

W doktrynie występuje również inne spojrzenie na to zagadnienie, które nie wyklucza 

w tym przypadku aktywności innych podmiotów, którym przysługuje inicjatywa 

ustawodawcza. K. Działocha stoi na stanowisku, że „reguła stosowania wszystkich 

postanowień konstytucji dla uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej odnosi się formalnie m.in. 

do przepisów dotyczących podmiotów prawa inicjatywy ustawodawczej (art. 118). Trafne 

jednak będzie także w odniesieniu do obowiązującej konstytucji spostrzeżenie, że w praktyce 

podmiotem inicjującym ustawy ratyfikacyjne będzie z reguły RM, z uwagi na przepis 

art. 146 ust. 4 pkt 10, powierzający jej kompetencję zawierania umów międzynarodowych 

wymagających ratyfikacji (…). Prawnie nie wyklucza to działania innych podmiotów prawa 

inicjatywy ustawodawczej, szczególnie Sejmu, dysponującego władzą kontrolną, 

w przypadku np. zaniechania przez RM obowiązku wystąpienia z projektem ustawy 

ratyfikacyjnej do Sejmu”
5)

. Także B. Banaszak prezentował pogląd, zgodnie z którym 

inicjatywa ustawodawcza w zakresie wniesienia pod obrady Sejmu projektu ustawy 

o wyrażeniu zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej nie podlega ograniczeniom 

podmiotowym i przysługuje wszystkim podmiotom wskazanym w art. 118 Konstytucji
6)

. 

Jak już wspomniano praktyka parlamentu w tym obszarze jest niemalże jednolita, 

zdecydowana większość ustaw w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy 

międzynarodowej jest autorstwa Rady Ministrów. Poza komentowanym w doktrynie 

przypadkiem wniesienia przez Prezydenta L. Kaczyńskiego projektu ustawy dotyczącego 

ratyfikacji Traktatu z Lizbony w VII kadencji Sejmu został wniesiony projekt ustawy 

dotyczący zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej ACTA. Był to sygnowany 

przez grupę posłów projekt ustawy o ratyfikacji Umowy handlowej dotyczącej zwalczania 

obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 

Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, 

                                                 

4)
 K. Skotnicki , Opinia w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2 , s. 152. 

5)
 K. Działocha, Uwaga 5. do art. 89 Konstytucji [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, t. I, Warszawa 1999, s.4-5. 
6)

 B. Banaszak, Opinia w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2, s. 132. 
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Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską 

i Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Tokio dnia 26 stycznia 2012 roku. 

Posłowie, uzasadniając dopuszczalność wniesienia projektu ustawy, wskazali na brak 

aktywności Rady Ministrów w tym przypadku. Projektowi ustawy został nadany bieg, 

Marszałek Sejmu zarządził nadanie projektowi numeru druku, a następnie skierował 

do pierwszego czytania do Komisji Spraw Zagranicznych. Postępowanie w Komisji 

nie zostało jednak zakończone. 

 

III. Konkluzje 

Brak jednoznacznego, normatywnego przyporządkowania wyłącznie Radzie Ministrów 

inicjatywy ustawodawczej w zakresie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy 

międzynarodowej nie pozwala całkowicie wykluczyć formalnej możliwości jej wykonania 

przez inny podmiot określony w art. 118 Konstytucji. 

W praktyce parlamentarnej ustawy wyrażające zgodę na ratyfikacje umów 

międzynarodowych są wnoszone z inicjatywy rządu, ponieważ Radzie Ministrów przysługuje 

wyłączne prawo do zawierania i wypowiadania umów międzynarodowych, więc również 

logika postępowania nakazuje wskazywać rząd jako najbardziej predystynowany podmiot 

do występowania z projektami ustaw ratyfikacyjnych.  

W związku z tym zasadnym wydaje się, by prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie 

wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej ograniczało się do Rady 

Ministrów, która powinna mieć zagwarantowaną swobodę w sprawie uruchamiania procedury 

ratyfikacyjnej. 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


