
Druk nr 1053
Warszawa, 30 pa dziernika 2002 r.

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM 10-131-02

Pan

                   Marek Borowski

                    Marsza ek Sejmu

                                 Rzeczypospolitej Polskiej

       Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o ratyfikacji Protoko u Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji
wszelkich form dyskryminacji kobiet.

W za czeniu przedstawiam tak e opini  dotycz c  zgodno ci proponowanych
regulacji z  prawem Unii Europejskiej.

              Jednocze nie uprzejmie informuj , e do prezentowania stanowiska Rz du w tej

sprawie w toku prac parlamentarnych zosta  upowa niony Minister Spraw Zagranicznych.

                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                     (-) Leszek Miller



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomo ci

W dniu 6 pa dziernika 1999 r. zosta  przyj ty przez Zgromadzenie Ogólne

Narodów Zjednoczonych protokó  Fakultatywny do Konwencji w sprawie

likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

Po zapoznaniu si  z powy szym protoko em w imieniu Rzeczypospolitej

Polskiej o wiadczam, e :

- zosta  on uznany za s uszny w ca o ci, jak i  ka de z postanowie  w nim

zawartych,

- jest on przyj ty, ratyfikowany i potwierdzony,

- b dzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany zosta  Akt niniejszy, opatrzony piecz ci

Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia ......................... 2002 r.

                                                    PREZYDENT

                                                  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                                           Aleksander Kwa niewski

PREZES RADY MINISTRÓW

            Leszek Miller



2

Projekt

U S T A W A

z dnia

o ratyfikacji Protoko u Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji

wszelkich form dyskryminacji kobiet.

Art. 1. Wyra a si  zgod  na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ratyfikacji Protoko u Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich

form dyskryminacji kobiet, przyj tego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów

Zjednoczonych dnia 6 pa dziernika 1999 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.

UZASADNIENIE

wniosku o ratyfikacj  przez Rzeczpospolit  Polsk  Protoko u Fakultatywnego do

Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

1. Protokó  Fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form

dyskryminacji kobiet, przyj ty rezolucj  Zgromadzenia Ogólnego Narodów

Zjednoczonych nr A/RES/54/4 z dnia 6 pa dziernika 1999 r. podczas 54 sesji

Zgromadzenia Ogólnego NZ zosta  otwarty do podpisu w dniu 22 grudnia 1999 r. i

wszed  w ycie dnia 20 grudnia 2000 r. Dotychczas podpisa y go 73 pa stwa, a

ratyfikowa y 34. Polska nie podpisa a Protoko u i dotychczas do niego nie

przyst pi a.

2. Protokó  jest pierwszym dokumentem prawa mi dzynarodowego zawieraj cym

specyficzne rozwi zania dotycz ce procedury skargowej w odniesieniu do kobiet.
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Jego ratyfikacja otworzy w Polsce  mo liwo  sk adania zawiadomie  o

naruszeniach Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,

zarówno przez indywidualne osoby, jak i grup  osób, a tym samym przyczyni si  do

wzmocnienia ochrony ich praw.

3. Pa stwa Strony Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji

kobiet (ratyfikowanej przez Polsk  w dniu 30 lipca 1980 r. - Dz. U. z 1982 r. Nr 10,

poz. 71) zobowi za y si  do podj cia wszelkich kroków, w tym tak e

ustawodawczych, w celu zapewnienia kobietom we wszystkich dziedzinach ycia, a

w szczególno ci w yciu politycznym, spo ecznym, gospodarczym i kulturalnym,

posiadania oraz wykonywania praw cz owieka i podstawowych wolno ci na równi z

m czyznami.

Pa stwa Strony sk adaj  sprawozdania z realizacji postanowie  Konwencji

Komitetowi do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet.

4. Protokó  Fakultatywny powierza Komitetowi dodatkowo kompetencje do

przyjmowania i rozpatrywania zawiadomie  sk adanych przez osoby lub grupy osób

albo w ich imieniu, które twierdz , e sta y si  ofiarami naruszenia przez Pa stwo

Stron  któregokolwiek z praw wymienionych w Konwencji (art. 2).

Podobne quasi-skargowe procedury funkcjonuj  ju  na podstawie innych aktów

prawa mi dzynarodowego, tj.:

1) na podstawie art. 14 Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form

dyskryminacji rasowej, ratyfikowanej przez Polsk  w dniu 5 grudnia 1968 r.

(Dz. U. z 1969 r. Nr 25, poz. 187),

2) na podstawie art. 22 Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego

okrutnego, nieludzkiego lub poni aj cego traktowania albo karania,

ratyfikowanej przez Polsk  w dniu 26 lipca 1989 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 378),

3) na podstawie Protoko u Fakultatywnego do Mi dzynarodowego Paktu Praw

Obywatelskich i Politycznych, ratyfikowanego przez Polsk  w dniu 7 listopada

1991 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 23, poz. 80).

Ka dy z wy ej wymienionych dokumentów przyznaje jednostkom podlegaj cym

jurysdykcji danego Pa stwa Strony prawo do sk adania w a ciwym komitetom

zawiadomie  o naruszeniu praw gwarantowanych przez konwencje, na podstawie

których komitety te powo ano.
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5. Zawiadomienia powinny mie  form  pisemn  i nie mog  by  anonimowe (art. 3).

Przes anki dopuszczalno ci zawiadomienia to: konieczno  wyczerpania wszystkich

krajowych rodków zaradczych (chyba, e nast pi a nieuzasadniona zw oka w

stosowaniu tych rodków lub jest ma o prawdopodobne, e ich zastosowanie

przyniesie skuteczn  pomoc), res iudicata lub lis pendens, niemo no  pogodzenia

zawiadomienia z postanowieniami Konwencji, oczywista bezzasadno

zawiadomienia lub jego niedostateczne uzasadnienie, nadu ycie prawa do z o enia

zawiadomienia oraz kompetencja ratione temporis - zawiadomienie mo e dotyczy

jedynie faktów maj cych miejsce po wej ciu w ycie Protoko u w stosunku do

danego Pa stwa, chyba e fakty powsta e wcze niej trwa y nadal po tej dacie (art.4).

Po przyj ciu zawiadomienia, a przed jego rozstrzygni ciem, Komitet mo e

przekaza  Pa stwu Stronie wniosek o pilne podj cie rodków tymczasowych, jakie

mog  by  konieczne do unikni cia ewentualnej nieodwracalnej szkody dla ofiary

domniemanego naruszenia (art. 5). Komitet informuje Pa stwo Stron  w sposób

poufny o z o onym zawiadomieniu, pod warunkiem, e zawiadamiaj cy wyrazi

zgod  na ujawnienie Pa stwu Stronie swojej to samo ci. W ci gu 6 miesi cy

Pa stwo Strona jest zobowi zane przedstawi  Komitetowi pisemne wyja nienia (art.

6). Po rozpatrzeniu zawiadomienia, Komitet przedstawia swoje pogl dy w sprawie,

które wraz z ewentualnymi zaleceniami przekazuje Pa stwu. Pa stwo Strona po

rozwa eniu pogl dów Komitetu, jest obowi zane, w terminie 6 miesi cy,

przedstawi  pisemn  odpowied  na temat rodków podj tych w odpowiedzi na

stanowisko Komitetu Stronie (art. 7).

Artyku  8 Protoko u reguluje zasady przeprowadzenia przez cz onków Komitetu

poufnego post powania wyja niaj cego (inquiry), w przypadku gdy Komitet

otrzyma wiarygodne informacje wskazuj ce na powa ne lub systematyczne

naruszenia przez Pa stwo Stron  praw wymienionych w Konwencji. Takie

post powanie wyja niaj ce mo e by  przeprowadzane        - za zgod  danego

Pa stwa - równie  na jego terytorium. Po otrzymaniu ustale  z przeprowadzonego

post powania wyja niaj cego, wraz z ewentualnymi komentarzami i zaleceniami

Komitetu, Pa stwo jest zobowi zane do przedstawienia w asnych uwag w terminie

6 miesi cy.
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Zgodnie z art. 9 Komitet mo e zwróci  si  do Pa stwa z pro b  o w czenie do

swojego sprawozdania z realizacji Konwencji informacji na temat rodków

podj tych w odpowiedzi na wyniki post powania wyja niaj cego.

Specyfik  artyku ów 8 i 9 jest mo liwo  wy czenia ich stosowania w stosunku do

Pa stwa Strony (opt-out provisions). Nast puje to w przypadku z o enia przez

Pa stwo Stron  o wiadczenia o nieuznaniu powy szych kompetencji Komitetu.

O wiadczenie takie sk ada si  w momencie przyst pienia do Protoko u.

Sk adanie tego rodzaju o wiadczenia przez Polsk  nie jest celowe. Prowadzi oby

bowiem do istotnego i nieuzasadnionego ograniczenia kompetencji Komitetu.

Polska uzna a ju  podobne kompetencje do przeprowadzenia post powania

wyja niaj cego przez Komitet przeciwko Torturom dzia aj cy na podstawie

Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego

lub poni aj cego traktowania albo karania. Uznanie tej kompetencji Komitetu do

Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet nie jest to same z automatycznym

wyra eniem zgody na przeprowadzanie na terytorium Polski ka dego post powania

wyja niaj cego. Ma natomiast istotne znaczenie z punktu widzenia utrzymania

jednolitych zasad wspó pracy ze wszystkimi komitetami.

Spo ród 73 pa stw, które podpisa y Protokó , jedynie Kuba i Bangladesz z o y y

o wiadczenie o nieuznaniu kompetencji Komitetu, zawartych w art. 8 i 9.

6. Przyst pienie do Protoko u nie spowoduje konieczno ci zmiany prawa

wewn trznego.

Protokó  nie przewiduje konieczno ci ponoszenia przez pa stwo kosztów

zwi zanych z dzia alno ci  Komitetu, nie wymaga p acenia sk adek. Jedyne

spodziewane koszty wynikaj ce z bezpo redniej wspó pracy z Komitetem b d

zwi zane z wymian  korespondencji lub organizacyjn  obs ug  ewentualnych wizyt

przedstawicieli Komitetu, w zwi zku z post powaniami wyja niaj cymi

prowadzonymi w trybie art. 8 ust p 2.

Protokó  dotyczy kwestii wolno ci, praw i obowi zków obywatelskich oraz spraw

uregulowanych w ustawie, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej. Ratyfikacja Protoko u wymaga zatem uprzedniej zgody

wyra onej w ustawie.







Protokó  Fakultatywny
do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

Pa stwa Strony niniejszego Protoko u,

Stwierdzaj c, e Karta Narodów Zjednoczonych potwierdza wiar  w podstawowe prawa
cz owieka, w godno  i warto  osoby ludzkiej oraz w równe prawa m czyzn i kobiet,

Stwierdzaj c równie , e Powszechna Deklaracja Praw Cz owieka g osi, i  wszystkie istoty
ludzkie rodz  si  wolne i równe w godno ci i prawach oraz e ka dy jest uprawniony do
korzystania ze wszystkich zawartych w niej praw i wolno ci bez wzgl du na jakiekolwiek
ró nice, w tym ró nice p ci,

Przypominaj c, e Mi dzynarodowe Pakty Praw Cz owieka oraz inne mi dzynarodowe
instrumenty dotycz ce praw cz owieka zakazuj  dyskryminacji ze wzgl du na p e ,

Przypominaj c równie  Konwencj  w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji
kobiet („Konwencja”), w której Pa stwa Strony pot piaj  wszelkie formy dyskryminacji
kobiet i zgadzaj  si  niezw ocznie i przy pomocy wszelkich stosownych rodków realizowa
eliminowanie dyskryminacji kobiet,

Potwierdzaj c swoje zdecydowanie, aby zapewni  pe ne i równe korzystanie przez kobiety ze
wszystkich praw cz owieka i podstawowych wolno ci oraz, aby podj  skuteczne dzia ania
maj ce na celu zapobieganie naruszeniom tych praw i wolno ci,

uzgodni y co nast puje:

Artyku  1

Pa stwo Strona niniejszego Protoko u („Pa stwo Strona”) uznaje kompetencj  Komitetu do
Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet („Komitet”) do otrzymywania i rozpatrywania
zawiadomie  sk adanych zgodnie z artyku em 2.

Artyku  2

Zawiadomienia mog  by  sk adane przez podlegaj ce jurysdykcji Pa stwa Strony osoby lub
grupy osób albo w imieniu osób lub grup osób - twierdz cych, e sta y si  ofiarami
naruszenia przez to Pa stwo Stron  któregokolwiek z praw wymienionych w Konwencji. W
przypadku kiedy zawiadomienie jest sk adane w imieniu osób lub grup osób, powinno to
odbywa  si  za ich zgod , chyba e autor potrafi uzasadni  dzia anie w ich imieniu bez takiej
zgody.

Artyku  3

Zawiadomienia powinny mie  form  pisemn  i nie mog  by  anonimowe. Komitet nie
przyjmie adnego zawiadomienia, je li dotyczy ono Pa stwa Strony Konwencji, które nie jest
stron  niniejszego Protoko u.



Artyku  4

1. Komitet nie b dzie rozpatrywa  zawiadomienia dopóki nie upewni si , e wszystkie
dost pne krajowe rodki zaradcze zosta y wyczerpane, chyba e nast pi a nieuzasadniona
zw oka w stosowaniu tych rodków lub jest ma o prawdopodobne, e ich zastosowanie
przyniesie skuteczn  pomoc.

2. Komitet uzna zawiadomienie za niedopuszczalne je eli:
(a) ta sama sprawa by a ju  badana przez Komitet albo by a lub jest badana w ramach

innej mi dzynarodowej procedury zmierzaj cej do wyja nienia lub rozstrzygni cia;
(b) nie daje si  ono pogodzi  z postanowieniami Konwencji;
(c) jest ono oczywi cie bezzasadne lub niedostatecznie uzasadnione;
(d) stanowi nadu ycie prawa do z o enia zawiadomienia;
(e) fakty b d ce przedmiotem zawiadomienia mia y miejsce przed wej ciem w ycie

niniejszego protoko u w stosunku do danego Pa stwa Strony, chyba e fakty te trwa y
nadal po tej dacie.

Artyku  5

1. W ka dym czasie od przyj cia zawiadomienia a przed jego rozstrzygni ciem co do istoty,
Komitet mo e przekaza  Pa stwu Stronie, którego sprawa dotyczy, celem pilnego
rozpatrzenia, wniosek o podj cie przez to Pa stwo Stron  takich rodków tymczasowych
jakie mog  by  konieczne dla unikni cia ewentualnej nieodwracalnej szkody dla ofiary lub
ofiar domniemanego naruszenia.

2. Skorzystanie przez Komitet z kompetencji wskazanej w ust pie 1 niniejszego artyku u nie
wp ywa na rozstrzygni cie co do dopuszczalno ci ani co do istoty zawiadomienia.

Artyku  6

1. O ile Komitet nie uzna zawiadomienia za niedopuszczalne bez odnoszenia si  do Pa stwa
Strony, informuje w sposób poufny dane Pa stwo Stron  o ka dym zawiadomieniu z o onym
Komitetowi na podstawie niniejszego Protoko u, pod warunkiem, e osoba lub osoby wyra
zgod  na ujawnienie ich to samo ci Pa stwu Stronie.

2. W ci gu sze ciu miesi cy powiadomione Pa stwo Strona przed o y Komitetowi pisemne
wyja nienia lub o wiadczenia informuj ce o sprawie i o ewentualnie zastosowanych rodkach
zaradczych.

Artyku  7

1. Komitet rozpatruje zawiadomienia otrzymane na podstawie niniejszego Protoko u w
wietle wszystkich informacji udost pnionych mu przez osoby lub grupy osób albo w ich

imieniu oraz przez w a ciwe Pa stwo Stron , pod warunkiem, e informacje te zostan
przekazane zainteresowanym stronom.

2. Zawiadomienia sk adane na podstawie niniejszego Protoko u s  badane przez Komitet na
posiedzeniach zamkni tych.



3. Po zbadaniu zawiadomienia, Komitet przekazuje swoje pogl dy na jego temat wraz z
ewentualnymi zaleceniami Pa stwu Stronie, którego zawiadomienie dotyczy.

4. Pa stwo Strona wnikliwie rozwa y pogl dy Komitetu wraz z ewentualnymi zaleceniami i
przedstawi Komitetowi w ci gu sze ciu miesi cy pisemn  odpowied cznie z informacjami
na temat jakichkolwiek dzia a  podj tych w wietle pogl dów i zalece  Komitetu.

5. Komitet mo e zwróci  si  z pro b  do Pa stwa Strony o przed o enie dalszych informacji
na temat wszelkich rodków podj tych przez to Pa stwo Stron  w odpowiedzi na pogl dy i
ewentualne zalecenia Komitetu, które to informacje, je li Komitet uzna to za stosowne,
zostan  zawarte w kolejnych sprawozdaniach Pa stwa Strony na podstawie artyku u 18
Konwencji.

Artyku  8

1. Je li Komitet otrzyma wiarygodne informacje wskazuj ce na powa ne lub systematyczne
naruszenia przez Pa stwo Stron  praw wymienionych w Konwencji, Komitet zwróci si  z
pro b  do takiego Pa stwa Strony o wspó prac  przy badaniu informacji i w tym celu, o
przed o enie uwag odnosz cych si  do powy szych informacji.

2. Maj c na wzgl dzie uwagi jakie zosta y ewentualnie przekazane przez dane Pa stwo
Stron , jak równie  wszelkie inne wiarygodne dost pne informacje, Komitet mo e wyznaczy
jednego lub wi cej swoich cz onków do przeprowadzenia post powania wyja niaj cego i do
z o enia pilnej relacji Komitetowi. Tam, gdzie jest to uzasadnione i za zgod  Pa stwa Strony,
post powanie wyja niaj ce mo e obejmowa  wizyt  na jego terytorium.

3. Po zbadaniu ustale  z post powania wyja niaj cego, Komitet przeka e je danemu Pa stwu
Stronie wraz z wszelkimi komentarzami i zaleceniami.

4. Pa stwo Strona w ci gu sze ciu miesi cy od otrzymania ustale , komentarzy i zalece
przekazanych przez Komitet, przedstawi swoje uwagi Komitetowi.

5. Post powanie wyja niaj ce b dzie prowadzone poufnie oraz w d eniu do zapewnienia
wspó pracy ze strony Pa stwa Strony w ka dym stadium post powania.

Artyku  9

1. Komitet mo e zwróci  si  do Pa stwa Strony, którego sprawa dotyczy z pro b  o
w czenie do swojego sprawozdania na podstawie artyku u 18 Konwencji, szczegó owych
informacji na temat wszelkich rodków podj tych w odpowiedzi na post powanie
wyja niaj ce przeprowadzone zgodnie z artyku em 8 niniejszego Protoko u.

2. Po zako czeniu sze ciomiesi cznego okresu, o którym mowa w artykule 8.4, Komitet
mo e, je li jest to konieczne, zwróci  si  z pro b  do Pa stwa Strony, którego sprawa dotyczy
aby poinformowa o go o rodkach podj tych w odpowiedzi na post powanie wyja niaj ce.



Artyku  10

1. Ka de Pa stwo Strona w momencie podpisania, ratyfikacji lub przyst pienia do niniejszego
Protoko u mo e o wiadczy , e nie uznaje kompetencji Komitetu przewidzianych w
artyku ach 8 i 9.

2. Pa stwo Strona, które z o y o o wiadczenie zgodnie z ust pem 1 niniejszego artyku u,
mo e w ka dym czasie wycofa  o wiadczenie w drodze notyfikacji skierowanej do
Sekretarza Generalnego.

Artyku  11

Pa stwo Strona podejmie wszelkie stosowne rodki w celu zapewnienia, aby wobec osób
podlegaj cych jego jurysdykcji nie mia o miejsca zn canie si  ani zastraszanie b d ce
konsekwencj  komunikowania si  z Komitetem na podstawie niniejszego Protoko u.

Artyku  12

Komitet w czy do swojego rocznego sprawozdania na podstawie artyku u 21 Konwencji
omówienie swojej dzia alno ci podejmowanej na podstawie niniejszego Protoko u.

Artyku  13

Ka de Pa stwo Strona podejmie si  szeroko upowszechni  i rozpropagowa  Konwencj  i
niniejszy Protokó  i u atwi  dost p do informacji o opiniach i zaleceniach Komitetu, w
szczególno ci w sprawach dotycz cych tego Pa stwa Strony.

Artyku  14

Komitet wypracuje w asne regu y procesowe, które b d  mia y zastosowanie przy
wykonywaniu funkcji przyznanych mu niniejszym Protoko em.

Artyku  15

1. Niniejszy Protokó  jest otwarty do podpisu dla ka dego pa stwa, które podpisa o,
ratyfikowa o lub przyst pi o do Konwencji.

2. Niniejszy Protokó  podlega ratyfikacji przez ka de pa stwo, które ratyfikowa o lub
przyst pi o do Konwencji. Dokumenty ratyfikacji sk ada si  Sekretarzowi Generalnemu
Narodów Zjednoczonych.

3. Niniejszy Protokó  jest otwarty do przyst pienia dla ka dego pa stwa, które ratyfikowa o
lub przyst pi o do Konwencji.

4. Przyst pienia dokonuje si  w drodze z o enia Sekretarzowi Generalnemu Narodów
Zjednoczonych dokumentu przyst pienia.



Artyku  16

1. Niniejszy Protokó  wchodzi w ycie po up ywie trzech miesi cy od daty z o enia
Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych dziesi tego dokumentu ratyfikacji lub
przyst pienia.

2. W stosunku do ka dego Pa stwa ratyfikuj cego niniejszy Protokó  lub przyst puj cego do
niego po jego wej ciu w ycie, niniejszy Protokó  wchodzi w ycie po up ywie trzech
miesi cy od daty z o enia przez to Pa stwo dokumentu ratyfikacji lub przyst pienia.

Artyku  17

Nie dopuszcza si adnych zastrze e  do niniejszego Protoko u.

Artyku  18

1. Ka de Pa stwo Strona mo e zaproponowa  poprawk  do niniejszego Protoko u i
przed o y  j  Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych. Sekretarz Generalny
przeka e nast pnie ka d  zaproponowan  poprawk  Pa stwom Stronom z pro b  o
zawiadomienie go, czy opowiadaj  si  za zwo aniem konferencji Pa stw Stron w celu
rozwa enia i przeg osowania propozycji. Je eli przynajmniej jedna trzecia Pa stw Stron
opowie si  za zwo aniem konferencji, Sekretarz Generalny zwo a j  pod auspicjami Narodów
Zjednoczonych. Ka da poprawka przyj ta wi kszo ci  g osów Pa stw Stron obecnych i
g osuj cych na konferencji zostanie przedstawiona Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów
Zjednoczonych do zatwierdzenia.

2. Poprawki wejd  w ycie po ich zatwierdzeniu przez Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów
Zjednoczonych i przyj ciu, zgodnie z procedurami konstytucyjnymi, wi kszo ci  dwóch
trzecich Pa stw Stron niniejszego Protoko u.

3. Z chwil  wej cia w ycie poprawki wi  te Pa stwa Strony, które je przyj y, natomiast
pozosta e Pa stwa Strony s  nadal zwi zane tymi postanowieniami niniejszego Protoko u i
oraz poprawkami, które przyj y wcze niej.

Artyku  19

1. Pa stwo Strona mo e wypowiedzie  niniejszy Protokó  w ka dym czasie w drodze
pisemnej notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych.
Wypowiedzenie jest skuteczne po up ywie sze ciu miesi cy od daty otrzymania notyfikacji
przez Sekretarza Generalnego.

2. Wypowiedzenie nie ma wp ywu na dalsze stosowanie postanowie  niniejszego Protoko u
wobec ka dego zawiadomienia z o onego zgodnie z artyku em 2 lub wobec ka dego
post powania wyja niaj cego zainicjowanego zgodnie z artyku em 8, przed dat , kiedy
wypowiedzenie sta o si  skuteczne.



Artyku  20

Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych zawiadamia wszystkie Pa stwa o:
(a) podpisach, ratyfikacjach, przyst pieniach na podstawie niniejszego Protoko u;
(b) dacie wej cia w ycie niniejszego Protoko u i poprawki na podstawie artyku u 18;
(c) ka dym wypowiedzeniu dokonanym na podstawie artyku u 19.

Artyku  21

1. Niniejszy Protokó , którego teksty arabski, chi ski, angielski, francuski, rosyjski i
hiszpa ski s  jednakowo autentyczne b dzie z o ony w archiwach Narodów Zjednoczonych.

2. Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych przeka e uwierzytelnione kopie niniejszego
Protoko u wszystkim Pa stwom, o których mowa w artykule 25 Konwencji.

Za zgodno  t umaczenia z orygina em


















