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18  października  2011  Europejska  Karta 
Społeczna obchodzi 50-ą rocznicę podpisania. 
Przez pół wieku od czasu przyjęcia przez Radę 
Europy w 1961 roku poprzez rewizję  w 1996 
roku,  Karta  przyczyniała  się  do  poprawy 
codziennego  życia  milionów  ludzi  poprzez 
ochronę  i  promocję  ich  podstawowych  praw 
społecznych i ekonomicznych. 

Przez  cały  rok  w  ramach  obchodów  w  całej 
Europie  odbywają  się  seminaria,  debaty, 
konferencje.  W  Polsce  w  ramach  obchodów 
ogłoszona  została  petycja  na  rzecz  ratyfikacji 
zrewidowanej  Europejskiej  Karty  Społecznej 
(http://www.petycje.pl/6606). 

Kampania  na  rzecz  ratyfikacji  zrewidowanej 
Europejskiej  Karty  Społecznej  ma  na  celu 
pobudzenie  debaty  na  temat  kondycji  praw 
społecznych  i  ekonomicznych  w Polsce.  Głos 
poparcia  to  znak,  że  taka  debata  jest 
potrzebna.

18 października w Radzie Europy obok wielu 
wydarzeń związanych z 50-tą rocznicą będzie 
miała  miejsce  prezentacja  dziecięcej  wersji 
Karty Społecznej pt. "Powiedz mi co to jest 
Europejska Karta Społeczna" z ilustracjami 
wykonanymi przez Polkę Iwonę Wesoły. 

Z okazji 50-tej rocznicy, Dyrekcja Komunikacji Rady Europy wydała dwie darmowe publikacje po 
angielsku: "50-ta Rocznica Europejskiej Karty Społecznej’’ i  "Karta Społeczna w zarysie"

Wersję papierową publikacji, dostępną w języku angielskim i francuskim, można zamówić pod 
następującym adresem mailowym: docrequest@coe.int.

Tekst Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (po polsku)

Więcej na temat okoliczności powstania EKS, praw, które gwarantuje oraz wyzwań związanych z jej 
ratyfikacją: http://petycja6606.wordpress.com/

Dokument przygotowany przez Ruchu ATD – www.atd.org.pl
Kontakt: atd-warszawa@neostrada.pl

http://www.petycje.pl/6606
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http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/Presentation/ESCRBooklet/Polish.pdf
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http://www.coe.int/AboutCoe/media/interface/publications/charte_sociale_50e_en.pdf
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Europejska  Karta  Społeczna,  międzynarodowa  konwencja  Rady  Europy  (www.coe.int), 
gwarantuje podstawowe prawa społeczne i ekonomiczne mające wpływ na wszystkie aspekty 
codziennego  życia obywateli.  Prawo  do  pracy  i sprawiedliwego  wynagrodzenia,  prawo 
do zabezpieczenia  socjalnego,  prawo  do  ochrony  przed  ubóstwem  i marginalizacją 
społeczną jak również prawo do mieszkania są uważane za szczególnie istotne.
Karta ustanawia mechanizm kontrolny gwarantujący przestrzeganie praw zagwarantowanych 
przez Kartę.  W tym celu, Państwa Sygnatariusze składają raport dotyczący wprowadzania  
w  życie  postanowień  Karty.  Obok  Raportów  rządowych  istnieje  również  system  skarg 
zbiorowych  umożliwiający  międzynarodowym organizacjom  pozarządowym,  krajowym 
związkom zawodowym i organizacjom pracodawców  składanie  skarg  na naruszenie  przez 
Państwo postanowień Karty.  
43 spośród 47 Państw członkowskich Rady Europy ratyfikowało jedną z dwóch wersji Karty.
ATD, Polska Koalicja Social Watch oraz EAPN Polska prowadzą kampanię społeczną na rzecz 
ratyfikacji  Zrewidowanej  Europejskiej  Karty Społecznej.  Petycję można podpisać na stronie 
internetowej www.petycje.pl/6606

*******

"Byłby to poważny krok do tyłu, gdyby prawa społeczne zostały poświęcone na rzecz  
realizacji budżetów kryzysowych. Kryzys już przyniósł więcej ubóstwa i dyskryminacji" 

Torbjorn Jagland, sekretarz generalny Rady Europy

Europejska Kart Społeczna z 1961 (EKS), która została zrewidowana w 1996 pozostaje wciąż 
najbardziej  kompletną  Europejską  konwencją  traktującą  o  prawach  społecznych.  Razem
z Europejską Konwencją Praw Człowieka z 1950 stanowi dokument konstytutywny dla Rady 
Europy. W 2011 Karta obchodzi swoją 50-ą rocznicę. Przez pół wieku od czasu przyjęcia przez 
Radę Europy w 1961 roku poprzez rewizję w 1996 roku, Karta przyczyniała się do poprawy 
codziennego  życia  milionów  ludzi  przez  ochronę  i  promocję  ich  podstawowych  praw 
społecznych i ekonomicznych. Karta stała się instrumentem inicjującym instytucjonalizację idei 
Europy  socjalnej.  Zainspirowała  powstanie  Europejskiej  Karty  Praw  Podstawowych  jak
i mechanizmu jej ochrony. Europejska Karta Społeczna miała również wpływ na polepszenie 
standardów obowiązujących w prawach krajowych dotyczących prawa do strajku jak i pomocy 
społecznej i zabezpieczenia społecznego.  

W wyniku postanowień Karty oraz jej mechanizmów super wizyjnych, Państwa poczyniły wiele 
zmian w prawie krajowym oraz praktyce nakierowanej na wypełnianie postanowień Karty. Oto 
kilka przykładów wpływu Karty na zmiany instytucjonalne w dziedzinie realizacji praw:

•W Austrii: W 2003 roku zostało ustanowione nowe prawo chroniące dzieci przed pornografią 
(Konkluzje XVII - 2 (2005), artykuł 7, paragraf 10 Karty z 1961).

http://www.petycje.pl/6606
http://www.coe.int/


•W Grecji:  Akt No. 3103/2003 zlikwidował kwoty ilościowe dla kobiet mogących wstąpić do 
akademii policyjnej (Konkluzje XVII-2 (2005), Artykuł 1 Protokołu Dodatkowego). 

•Na Litwie: Zgodnie z Aktem No. IX-1672 z 1 lipca 2003, standardowy czas pracy nie może 
przekraczać 12 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo (Konkluzje 2005, Artykuł 2. paragraf 1, 
zrewidowanej Karty). 

•W Holandii: Od czasu wejścia w życie Work and Family Act 1 grudnia 2001 roku, kobiety 
zostały uprawnione do urlopu macierzyńskiego trwającego 6 tygodni przed i  10 tygodni po 
urodzeniu dziecka (Konkluzje XVII-2 (2005), Artykuł 8, paragraf 1, Karty z 1961) 

Obchody 50-tej rocznicy EKS 

Oto kalendarz obchodów 50-tej rocznicy EKS:

8 luty 2011 / Helsinki: Międzynarodowe seminarium na temat reformy EKS zorganizowane 
przez MSZ Finlandii i Radę Europy

9 luty 2011 / Helsinki: Seminarium Naukowe nt. Społecznych Praw Człowieka w Europie

18  marzec  2011  /  Strasbourg: wywiadu  udziela  Pan  Luis  Jimena-Quesada,  Prezydent 
Europejskiego  Komitetu  Praw  Społecznych  (wersja  audio  jak  i  transkrypt   w  języku  ang. 
dostępny  na  stronie:  http://www.humanrightseurope.org/2011/03/social-rights-in-flexible-
europe/ 

30 marca /  Kijów: Seminarium poświęcone 50-rocznicy Europejskiej  Karty Społecznej  pt.: 
Europejska Karta Społeczna - Ochrona praw dzieci i młodzieży"

27-28 kwietnia / Sewilla: V Forum Andalou na temat praw społecznych, seminarium naukowe 
na  temat  Europejskiej  Karty  Społecznej  (konkluzje  seminarium  dostępne  na  stronie: 
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/Activities/SevilleConclusionsApril2011_en
.pdf )

9 maj / Strasbourg:  Seminarium eksperckie zorganizowane przez Międzynarodowy Instytut 
Praw Człowieka "Refleksje na temat prawa precedensowego Europejskiej Karty Społecznej" 

10 czerwca / La Rochelle; Uniwersytet Prawa: Seminarium Naukowe z okazji obchodów 
rocznicy EKS

21 czerwca / Wilno: Seminarium z okazji 50 rocznicy istnienia EKS oraz 10 rocznicy przyjęcia 
Karty przez Litwę. Spotkanie z reprezentantami rządu Litwy.  Rozmowa na temat artykułów 
zrewidowanej EKS, których Litwa do tej pory nie ratyfikowała.

14-18  wrzesień  2011: Europejskie  Centrum  Młodzieżowe,  Strasbourg:  "Enter!"  Spotkanie 
Młodzieżowe  nt.:  "Dostępu  do  praw  społecznych  dla  wszystkich  młodych  ludzi"(więcej 
informacji nt. projektu http://enter.coe.int/ )

23 wrzesień 2011 / Paryż: Konferencja pt.: Europejska Karta Społeczna 50 lat minęło, i co 
dalej?,  zorganizowana  przez  Radę  ds.  Ekonomicznych,  Społecznych  oraz  Środowiska 
Republiki Francuskiej oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

29-30 wrzesień 2011 / Kijów: Obchody 50rocznicy Karty Społecznej zorganizowane przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ukrainy

6 październik 2011 Strasbourg: Obchody 50 rocznicy zorganizowane przez Zgromadzenie 
Parlamentarne we współpracy z Departamentem Europejskiej Karty Społecznej

http://enter.coe.int/
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17  październik  2011/  Krajowa Szkoła  Administracji  (E.N.A.)/  Strasbourg: Okrągły  Stół 
"Prawa Człowieka w czasach kryzysu, wkład Europejskiej Karty Społecznej)

17-21  październik  2011/  Paryż:  Szereg  wystaw  ukazujących  filmy  i  komentarze  do 
Europejskiej Karty Społecznej (Ministerstwo Zdrowia)

18 październik 2011/ Strasbourg, Rada Europy: Okrągły Stół na temat ratyfikacji procedury 
skarg zbiorowych - Prezentacja dziecięcej wersji Karty Społecznej pt. "Powiedz mi co to jest 
Europejska Karta Społeczna" z ilustracjami wykonanymi przez Polkę Iwonę Wesoły. 

25 październik 2011/ Istambuł: Sympozjum na temat praw społecznych zorganizowane na 
Uniwersytecie Kocaeli

11  listopad  2011/  Zagrzeb: Konferencja  organizowana  przez  organizację  pozarządową 
PRAGMA

EKS a sprawa Polska

Zgodnie ze stanem z października 2011 Zrewidowana Europejska Karta Społeczna została 
podpisana i ratyfikowana przez 31 na 47 państw członkowskich RE:
Albania, Andorra, Armenia, Austria (najmłodsze państwo strona), Azerbejdżan, Belgia, Bośnia
i Hercegowina, Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Holandia, Irlandia, Litwa,  
Malta,  Moldowa,  Czarnogóra,  Norwegia,  Portugalia,  Rumunia,  Federacja Rosyjska,  Serbia, 
Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy.
Wszystkie państwa RE z wyjątkiem 2 (Szwajcaria i Lichtenstein) podpisały Europejską Kartę 
Społeczną (zrewidowaną) oraz protokół Skarg Zbiorowych.

29  państw,  w  tym  Polska  nie  ratyfikowało  protokołu  Skarg  Zbiorowych
16 państw w tym Polska nie ratyfikowało Europejskiej Karty Społecznej (zrewidowanej)

Jak  wyjaśnić  fakt,  że  Polska  nie  ratyfikowała  jeszcze  zrewidowanej  Europejskiej  Karty 
Społecznej?  Być może jest  to pytanie,  które należałoby zadać nowo wybranemu rządowi 
kadencji  2011 - 2014...

Dotychczasowe prace nad podpisaniem Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej nie były 
prowadzone  w  pośpiechu.  W  dokumencie  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej
z października 2002 r. pt.  „Strategia Polityki  Społecznej. Praca i  zabezpieczenie społeczne 
2002-2005” napisano: „Od stycznia 2003 r. podjęte zostaną prace analityczne, zamierzające 
do ustalenia możliwości ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej”. Oznacza to,  
że podpisanie dokumentu Rady Europy planowano co najmniej  od kilku lat.  Ich logicznym 
zwieńczeniem  powinno  być  jego  podpisanie  i  przygotowanie  planu  ratyfikacji. 
Tymczasem prace  nad  perspektywą  ratyfikacji  zostały  ‘zawieszone’  w  roku  2008  (ostatnie 
spotkanie Zespołu problemowego ds. Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej). Po tym 
czasie  rząd  milczał  na  temat  dalszych  prac  ratyfikacji  i  trzeci  sektor  przejął  inicjatywę 
kontynuacji dialogu w tej sprawie.

Kampania  na  rzecz  ratyfikacji  zrewidowanej  Europejskiej  Karty  Społecznej  ma  na  celu 
pobudzenie debaty na temat kondycji praw społecznych i ekonomicznych w Polsce. Wasz głos 
poparcia  to  znak,  że  taka  debata  jest  potrzebna.  Petycję  można  podpisać  na  stronie 
internetowej www.petycje.pl/6606

Więcej  na  temat  okoliczności  powstania  EKS,  praw,  które  gwarantuje  oraz  wyzwań 
związanych z jej ratyfikacją na blogu: http://petycja6606.wordpress.com/

http://petycja6606.wordpress.com/
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