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SSttrreesszzcczzeenniiee  
Każdy z nas pewnie mniej lub bardziej śledził w mediach protest osób z niepełnosprawnościami w Sejmie. Ten protest

to efekt największego problemu osób z niepełnosprawnościami, jakim jest brak ich reprezentacji przed organami wła-

dzy publicznej i samorządami. Od wielu lat podejmowane są próby stworzenia krajowej reprezentacji osób z niepełno-

sprawnościami. Dlaczego nie udaje się jej stworzyć? Bo niestety każda osoba ma bardzo indywidualne potrzeby i każ-

dy chciałby, żeby jej potrzeby zostały spełnione, ale przede wszystkim to osoba z niepełnosprawnością powinna mieć

prawo wyboru, kto ma ją reprezentować i nie wolno jej narzucać, kto to ma być. Przez wiele lat nie udawało się stwo-

rzyć jednolitego, międzynarodowego aktu prawnego zawierającego uniwersalny zbiór praw osób z niepełnosprawno-

ściami. Takim aktem jest Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

Organizacje reprezentujące osoby z niepełnosprawnościami powinny być tworzone i zarządzane przez te osoby, nato-

miast w instytucjach działających na ich rzecz powinny także one pracować. Wydaje się to oczywiste, ale w radzie nad-

zorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Krajowej Radzie Konsultacyjnej do

Spraw Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo — doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw

Osób Niepełnosprawnych, w większości zasiadają osoby pełnosprawne. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnospraw-

nych jest także osobą pełnosprawną, ale jak sama nazwa wskazuje jest on pełnomocnikiem Rządu a nie osób z niepeł-

nosprawnościami, dlatego pilnuje on przede wszystkim interesów Rządu. 

W tym roku po raz czwarty odbył się Kongres Osób z niepełnosprawnościami poprzedzony Konwentami Regionalny-

mi. Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali na temat wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnospraw-

nych ratyfikowanej przez Polskę 6 września 2012 r. W Kongresie udział wzięło 500 osób, przede wszystkim z niepełno-

sprawnościami. Kluczowym tematem było umożliwienie niezależnego życia osobom z niepełnosprawnościami. Dysku-

towano na takie tematy jak wdrażanie nowego systemu orzecznictwa, przemoc instytucjonalna, mieszkalnictwo. Moty-

wem przewodnim Kongresu było hasło „krytyczna stagnacja” we wdrażaniu Konwencji w Polsce. 

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, konwencja, wdrażanie, raport, ONZ. 

SSuummmmaarryy    
Each of us has been observing to some extent in the media the protest of people with disabilities which took place in the

parliament. This protest is the consequence of the greatest problem faced by the physically disabled and mentally

handicapped people, which is the lack of their representation in the civil service and local authorities. For many years

attempts have been made to create the national representation of these people. Why is it so difficult to do it? Unfortunately,

the reason is that each person has his or her individual needs and would like to have them met. Moreover, it is the person

with disabilities who would have the right to choose who is to represent him or her, it must not be imposed on who ought

to be. For a long time creating the uniform, international legal act containing universal collection of rights for the disabled

has not been made. Eventually, the UN Convention on the Rights of People with Disabilities appears to be as such. 

Organizations representing people with disabilities ought to be established and managed by these people. They should also

be working in institutions operating in their favour. It seems obvious, however, the Supervisory Board of the State Fund

for the Rehabilitation of the Disabled  as well as in the National Consulting Board for People with Disabilities which is the

consulting - advisory body of the Government Plenipotentiary for the Disabled in great majority employ able-bodied

people. The Government Plenipotentiary for the Disabled is also an able-bodied person, though, as the name prompts,

he/she is the plenipotentiary of the government, not of the disabled. That is why, this person minds the business of the

Government.

This year the Congress of People with Disabilities took place. It was for the fourth time. It followed the Regional

Conventions. During the meeting, the participants were discussing the issue of implementing the UN Convention on the

Rights of People with Disabilities which was signed and ratified by Poland on the 6th September 2012. There were 500

participants in the Congress, among which people with disabilities were in majority. The key concept was to enable and

facilitate an independent life for the disabled. Such issues as a new system of judicature, institutional violence or housing

were brought up for discussion. The leitmotif of the Congress was the rallying call of "critical stagnation" of implementing

the Convention in Poland. 

Key words: disability, convention, implementation, report, UN.



11..  NNiieeppeełłnnoosspprraawwnnoośśćć,,  ccoo  ttoo  jjeesstt??

To długotrwały stan, w którym występuje obniżenie spraw-

ności funkcji fizycznych, psychicznych, intelektualnych lub

sensorycznych, które na skutek barier istniejących w środo-

wisku1 życia osoby z niepełnosprawnością uniemożliwiają na

równi z osobami sprawnymi na pełny udział w życiu społecz-

nym. Konsekwencją niepełnosprawności może być tzw. nie-

pełnosprawność społeczna (zalicza się do tej grupy również

osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków). 

Aktami prawnymi regulującymi w Polsce sytuację osób

z niepełnosprawnościami są m.in.: 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej de-

finiuje: całkowitą niezdolność do pracy — całkowitą niezdol-

ność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie

do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym,

lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozu-

mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-

dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych definiuje niepełnosprawność, jako trwałą lub, okresową

niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałe-

go lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,

w szczególności powodującą niezdolność do pracy. 

3. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa osobę

niezdolną do pracy, jako taką, która całkowicie lub częścio-

wo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naru-

szenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdol-

ności do pracy po przekwalifikowaniu. Natomiast całkowicie

niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wy-

konywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pra-

cy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do

pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. 

Według różnych źródeł, w Polsce żyje od 3 do 6 milionów

osób z różnymi niepełnosprawnościami narażonych na dys-

kryminację. Niepełnosprawność może mieć różny charakter

i jest definiowana w różny sposób przez wiele instytucji i or-

ganizacji międzynarodowych: 

– łac. invalidus — człowiek bezsilny, inwalida. Inwalida —

osoba upośledzona, trwale poszkodowana na zdrowiu, „oso-

ba z odchyleniami od normy”. Takie definicje inwalidztwa

mają wyraźnie negatywne konotacje; 

– termin „inwalidztwo” zostało zastąpione słowem niepeł-

nosprawność. Według przyjętej Konwencji Narodów Zjed-

noczonych zaleca się stosowanie terminu: „osoba z niepełno-

sprawnością” (ang. a person with disabilities). 

22..  KKoonncceeppccjjaa  rroollii  ssppoołłeecczznneejj

Istnieje koncepcja roli społecznej. Jest to zbiór oczekiwań

wobec jednostki związany z posiadaniem określonego statu-

su społecznego. Niepełnosprawność wiąże się z ogranicze-

niami w pełnieniu ról społecznych. Ograniczenia w pełnie-

niu ról społecznych oznaczają trudności doświadczane przez

daną osobę w relacjach z otoczeniem i środowiskiem, we-

dług przyjętych norm społecznych, jako skutek naruszonej

sprawności organizmu. Inaczej mówiąc, ograniczenia w peł-

nieniu ról społecznych to ułomność określonej osoby wyni-

kająca z niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożli-

wiająca pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wie-

kowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwa-

runkowaniami. 

Tak definiowane ograniczenia w pełnieniu ról społecznych

są konsekwencją medycznego modelu definiowania niepeł-

nosprawności i wskazują niepełnosprawność, jako źródło

problemu. 

Zgodnie ze społecznym modelem definiowania niepełno-

sprawności, ograniczenia w pełnieniu ról społecznych ozna-

czają trudności doświadczane przez daną osobę w relacjach

z otoczeniem i środowiskiem, według przyjętych norm spo-

łecznych, jako skutek niedostosowania środowiska do jej

potrzeb. 

Funkcjonowanie człowieka przyjęto w kontekście jego

środowiska. Dlatego wykorzystano do opisu teorię ról spo-

łecznych. 

Przyjęto definicję roli społecznej, która łączy oczekiwania

społeczne wobec jednostki z osobowością człowieka i rozu-

miano ją, jako zespół norm, wzorów i oczekiwań grupy wo-

bec jednostki posiadającej dany status oraz stałych zachowań

i reakcji jednostki zgodnych z tymi oczekiwaniami. 

Obok obiektywnego aspektu roli uwzględniono aspekt su-

biektywny dotyczący zadowolenia jednostki oraz oceny wła-

snego położenia życiowego i tożsamości: poczucie własnej

spójności; poczucie ciągłości i względna niezmienność; po-

czucie odrębności od otoczenia

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-

wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych2

ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się

do realizacji celów określonych ustawą: 1) znaczny; 2)

umiarkowany; 3) lekki. Orzeczenie ustalające stopień nie-

pełnosprawności stanowi także podstawę do przyznania ulg

i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. Do znacz-

nego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naru-

szoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdol-

ną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wyma-

gającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długo-

trwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolno-

ścią do samodzielnej egzystencji. Do umiarkowanego stop-

nia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną spraw-

nością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy

jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą cza-

sowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia

ról społecznych. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności

zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powo-

dującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywa-

nia pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba

o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawno-

ścią psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnie-

niu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy

wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocni-

cze lub środki techniczne. 
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Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza narusze-

nie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym za-

spokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb

życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsłu-

gę, poruszanie się i komunikację. Zaliczenie do znacznego

albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklu-

cza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy nieza-

pewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do po-

trzeb osoby niepełnosprawnej; zatrudnienia w formie tele-

pracy. Kontrolę w zakresie spełniania warunków, o którym

mowa w Ustawie, przeprowadza Państwowa Inspekcja Pra-

cy. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do

osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność

fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania

powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwa-

łej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą ko-

nieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy

w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób

przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia

określi, w drodze rozporządzenia, kryteria oceny niepełno-

sprawności u osób w wieku do 16 roku życia. 

33..  MMooddeell  mmeeddyycczznnyy  
ii ssppoołłeecczznnyy  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnoośśccii

Model medyczny miał swoje źródło w filozofii oświecenia

na początku XVIII w. Osoby niepełnosprawne były w nim

z założenia traktowane, jako odpychające, niezdolne do sa-

modzielnego życia, a wręcz uciążliwe i niechciane. Efektem

tego podejścia było wykluczenie ich ze społeczeństwa i od-

danie pod ścisłą opiekę lekarza. Charakterystyczne było

traktowanie tej grupy ludzi, jako przypadki medyczne. Wy-

chodzono z założenia, że wszelkie przeżywane przez nich

problemy są jedynie konsekwencjami choroby lub uszkodze-

nia organizmu. 

Innymi słowy model medyczny określa niepełnosprawność

poprzez pryzmat zdrowia, postrzegając ją, jako chorobę, któ-

ra jest leczona przez lekarzy i specjalistów rehabilitantów.

Lekarze powinni stosować takie metody leczenia, które

umożliwiają włączenie osób niepełnosprawnych do uczest-

nictwa w społeczeństwie, tworzonym przez i dla ludzi pełno-

sprawnych. Niepełnosprawność w tym modelu jest więc ce-

chą nie tylko różnicująca, ale i negatywną. Model ten jest

głęboko zakorzeniony w myśleniu potocznym. Prowadzi on

do akcentowania potrzeby działań charytatywnych i opie-

kuńczych. 

Medyczny model myślenia o osobach niepełnosprawnych

znajdziemy między innymi w obowiązującej w Polsce defini-

cji niepełnosprawności zawartej w ustawie o rehabilitacji za-

wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych. 

W drugiej połowie XX w. model ten zaczął być wypierany

przez model społeczny niepełnosprawności. 

Społeczny model niepełnosprawności — pogląd, według

którego niepełnosprawność wynika z uwarunkowań środo-

wiska, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z nie-

pełnosprawnościami. Jest to model obowiązujący (np. ba-

riery architektoniczne, transport, edukacja, informatyka,

telekomunikacja itd.). Niestety osoba z niepełnosprawno-

ścią w dalszym ciągu jest określana, jako: inwalida3, kale-

ka, upośledzony, ułomny, niedołężny, niedołęga, niedoro-

zwój itp. 

44..  KKoonnwweennccjjaa  OONNZZ  oo pprraawwaacchh  
oossóóbb  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh

Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawno-

ściami wskazuje, w jaki sposób mają być realizowane w od-

niesieniu do nich Prawa Człowieka. Polska ratyfikowała

Konwencję w 2012 r. Zobligowany jej 33 artykułem Rząd

przygotował raport z wdrażania. Swoje sprawozdanie przy-

gotował także Rzecznik Praw Obywatelskich. W ramach

tego projektu organizacje pozarządowe miały szansę przy-

gotować swój raport, stanowiący opis sytuacji widzianej

z perspektywy samych osób z niepełnosprawnościami, or-

ganizacji działających na ich rzecz, a także niezależnych

ekspertów. 

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-

nia i instytucjach rynku pracy w artykule 123 jest zapisane, że

kto ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, reli-

gię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie et-

niczne, wyznanie lub orientację seksualną odmówi zatrud-

nienia kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia, lub miej-

scu przygotowania zawodowego, podlega karze grzywny nie

niższej niż 3000 zł. 

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów

Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał

ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez

Polskę miała miejsce 6 września 2012 r. 

Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego

i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych

wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze

wszystkimi innymi obywatelami. Polska zobowiązana jest

do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standar-

dów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełno-

sprawnościami realizacji ich praw. Tekst Konwencji opu-

blikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r.,

poz. 1169. 

55..  RRaattyyffiikkaaccjjaa  KKoonnwweennccjjii  

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Ra-

dy Ministrów z apelem o podpisanie i ratyfikowanie przez

Polskę Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach

osób niepełnosprawnych. Polscy obywatele, a także inne

osoby pokrzywdzone przez działania lub zaniechania pol-

TTOOMM  LLXXXXIIII  NNRR  33  ((884499))  DDOOII  1100..3333222266//00113377--55449900..22001199..33..66PPRRAAWWAA  OOSSÓÓBB  ZZ  NNIIEEPPEEŁŁNNOOSSPPRRAAWWNNOOŚŚCCIIAAMMII

41ISSN 0137-5490   PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 3  2019



skich instytucji publicznych mieliby wówczas prawo do skła-

dania skarg indywidualnych dotyczących naruszeń przez

państwo-stronę Konwencji o prawach osób niepełnospraw-

nych. W ocenie Rzecznika ratyfikacja Protokołu fakultatyw-

nego w istotny sposób przyczyni się do dalszej poprawy sytu-

acji osób z niepełnosprawnościami w Polsce. 

Apel Rzecznika poparło 170 organizacji działających na

rzecz osób z niepełnosprawnościami, ochrony praw czło-

wieka, równego traktowania i rozwoju społeczeństwa oby-

watelskiego. Dnia 13 grudnia 2006 r., rezolucją 61/106,

Zgromadzenie Ogólne NZ jednogłośnie przyjęło Konwen-

cję Praw Osób Niepełnosprawnych. Uchwalenie Konwencji

to głównie zasługa przedstawicieli środowisk osób niepeł-

nosprawnych, którzy na arenie międzynarodowej walczyli

o akt prawny dotyczący ich praw. Utworzono Międzynaro-

dową Grupę Niepełnosprawnych (International Disability
Caucus), będącą koalicją 70 międzynarodowych, regional-

nych i krajowych organizacji. Państwa członkowskie ONZ

oraz przedstawiciele społeczności osób niepełnosprawnych

współpracowali na forum ONZ w celu stworzenia odpo-

wiedniego traktatu. Konwencja ma na celu zapewnienie

osobom niepełnosprawnym posiadania takich samych praw

i obowiązków, z jakich korzystają inni członkowie społe-

czeństwa. Ma zagwarantować im także uczestniczenie w ży-

ciu społecznym na zasadach pełnoprawnych członków, któ-

rzy mogą przyczyniać się do rozwoju, jeśli tylko dana im bę-

dzie szansa. Konwencja podkreśla, że osoba niepełno-

sprawna powinna korzystać z pełnego równouprawnienia,

zakazu dyskryminacji oraz z równości wobec prawa. Ma

prawo do wolności i bezpieczeństwa; prawo do swobody

poruszania się i do niezależnego życia; prawo do zdrowia,

pracy i edukacji; oraz prawo do udziału w życiu politycz-

nym i kulturalnym. Konwencja jest pierwszym międzynaro-

dowym aktem prawnym całościowo ujmującym prawa osób

niepełnosprawnych. Została przyjęta w grudniu 2006 r. na

sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i weszła w życie 3 ma-

ja 2008 r. Do połowy marca 2012 r. podpisały ją 153 pań-

stwa, a jej stronami jest 112 krajów. Polska podpisała doku-

ment w marcu 2007 r. 

Konwencja zawiera przepisy zakazujące dyskryminowania

niepełnosprawnych, a także nakazujące: tworzenie warun-

ków do korzystania przez nich z praw na równi z innymi oso-

bami oraz wprowadzenie rozwiązań specjalnie do nich adre-

sowanych. Dokument podkreśla znaczenie, jakie mają dla

niepełnosprawnych samodzielność i niezależność. Zwraca

uwagę na potrzebę ich udziału w procesach decyzyjnych,

a także znaczenie dostępności, np. do opieki zdrowotnej,

edukacji, informacji i komunikacji. Konwencja uzupełnia

wcześniej przyjęte konwencje NZ dotyczące praw człowie-

ka. Dotyczy ok. 650 mln osób niepełnosprawnych na całym

świecie. Jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym,

który odnosi się kompleksowo do osób niepełnosprawnych.

Ma ona przyczynić się do poprawy ich sytuacji, poprzez

umożliwienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich

praw człowieka i podstawowych wolności, na równi z innymi

osobami. 

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych i protokół

fakultatywny do niej zostały przyjęte przez Zgromadzenie

Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r., na mo-

cy rezolucji nr 61/106. 

Konwencja i protokół zostały otwarte do podpisu 30 mar-

ca 2007 r. dla państw oraz dla organizacji integracji regional-

nej. Tego dnia konwencję podpisało 81 państw, w tym Pol-

ska. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych weszła

w życie 3 maja 2008 roku, tj. trzydziestego dnia od złożenia

dwudziestego dokumentu ratyfikacyjnego. 

30 marca 2007 r. Konwencja Praw Osób Niepełnospraw-

nych została otwarta do podpisu. Uroczystość odbyła się

w sali Zgromadzenia Ogólnego NZ. Swój podpis pod aktem

prawnym złożyli przedstawiciele 80 państw członkowskich

oraz Wspólnota Europejska. Jeszcze nigdy tak wiele państw

nie stało się sygnatariuszami traktatu międzynarodowego

w pierwszym dniu jego udostępnienia do podpisu. Polskę,

która również podpisała Konwencję 30 marca, reprezento-

wała Anna Kalata, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

W uroczystości uczestniczyło także ponad 350 przedstawicie-

li organizacji pozarządowych z całego świata, zajmujących

się problematyką niepełnosprawności. 

Przyjęcie Konwencji wiąże się z koniecznością dokonania

konkretnych zmian legislacyjnych oraz przewartościowania

postaw. Konwencja wyznacza standardy minimalne w re-

spektowaniu godności ludzkiej oraz długoterminowe cele

prowadzące do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze

społeczeństwem. Implementacja tego aktu prawnego w po-

szczególnych krajach będzie przebiegać stopniowo. 

30 marca 2007 r. został również otwarty do podpisu Proto-

kół Fakultatywny do Konwencji Praw Osób Niepełnospraw-

nych4. Przewiduje on możliwość przedstawiania przez po-

szczególne osoby oraz grupy osób petycji w sprawie narusza-

nia praw, które kierowane będą do Komitetu Praw Osób

Niepełnosprawnych (the Committee on the Rights of Perso-
nos with Disabilities) po wyczerpaniu ścieżki legislacyjnej

w danym kraju. Z 80 państw, które pierwszego dnia podpisa-

ły Konwencję, 36 nie złożyło swego podpisu pod Protokołem

Fakultatywnym, w tym Polska. 

Konwencja wejdzie w życie po ratyfikowaniu jej przez 20

państw. To ważne wydarzenie będzie miało wpływ na życie

ponad 650 milionów osób niepełnosprawnych na całym świe-

cie, przynosząc im korzyści i poprawę bytu. 

W preambule konwencja: potwierdza powszechność i nie-

podzielność wszystkich praw człowieka i podstawowych wol-

ności oraz potrzebę zagwarantowania osobom niepełno-

sprawnym pełnego z nich korzystania. Uznaje dyskrymina-

cję ze względu na niepełnosprawność za pogwałcenie god-

ności i wartości człowieka. Uznaje, że niepełnosprawność to

wynik oddziaływania pomiędzy osobami z dysfunkcjami

a barierami wynikającymi z postaw i środowiska, co utrud-

nia osobom niepełnosprawnym pełny udział w życiu spo-

łecznym na równi z innymi osobami. Uznaje różnorodność

osób niepełnosprawnych, ich wkład w dobrobyt i różnorod-

ność społeczeństw. Podkreśla znaczenie, jakie dla osób nie-

pełnosprawnych ma ich samodzielność i niezależność. Ce-

lem konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie peł-

nego i równego korzystania z praw człowieka i podstawo-

wych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne.

Konwencja zawiera przepisy: zakazujące dyskryminowania
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osób niepełnosprawnych, nakazujące tworzenie warunków

korzystania z praw na zasadzie równości z innymi osobami,

nakazujące wprowadzenie rozwiązań specjalnie adresowa-

nych do osób niepełnosprawnych, odpowiednio do rodzaju

zagadnienia. 

66..  EEuurrooppeejjsskkaa  SSttrraatteeggiiaa  ww sspprraawwiiee  
nniieeppeełłnnoosspprraawwnnoośśccii  22001100––22002200

Europejska Strategia w sprawie niepełnosprawności

2010–2020 opiera się na efektywnym zastosowaniu konwen-

cji ONZ dotyczącej praw osób niepełnosprawnych oraz wpi-

suje się w ramy strategii Europa 2020. Strategia określa

8 podstawowych obszarów działania między UE a państwa-

mi członkowskimi na rzecz wspierania włączenia społeczne-

go osób niepełnosprawnych: 

1. Dostępność. Osoby niepełnosprawne powinny mieć do-

stęp do dóbr, usług, transportu, obiektów, technologii infor-

macyjno-komunikacyjnych (na równych prawach z innymi). 

2. Uczestnictwo. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać

z praw podstawowych związanych z prawami obywatelskimi

Unii (jako konsumenci, uczniowie, uczestnicy życia gospo-

darczego, kulturalnego i politycznego). 

3. Równość. Wprowadzenie prawodawstwa w dziedzinie

zwalczania dyskryminacji związanej z niepełnosprawnością,

w szczególności wprowadzenie przepisów na rzecz równego

traktowania w obszarze zatrudnienia. 

4. Zatrudnienie. Aktywna polityka na rzecz zatrudnienia

oraz zwiększania dostępności miejsc pracy oraz współpraca

z partnerami społecznymi wspierająca mobilność w ramach

tego samego zawodu (w tym w warsztatach pracy chronio-

nej), samozatrudnienie oraz poprawę jakości miejsc pracy. 

5. Kształcenie i szkolenie. Udostępnienie niepełnospraw-

nym uczniom i studentom systemu kształcenia oraz progra-

mu uczenia się przez całe życie. Powinni mieć też lepszy do-

stęp do informacji o możliwościach kształcenia. 

6. Ochrona socjalna. Systemy ochrony socjalnej mogą sta-

nowić rekompensatę nierówności w poziomie dochodów, ry-

zyka zaistnienia zjawisk takich jak bieda czy wykluczenie

społeczne, na jakie są narażone osoby niepełnosprawne.

Niezbędna jest jakość i trwałość systemów ochrony socjalnej,

w tym systemy emerytalne, programy mieszkalnictwa socjal-

nego. Strategia zachęca do wykorzystywania funduszy struk-

turalnych oraz przyjęcie odpowiednich środków krajowych. 

7. Zdrowie. Osoby niepełnosprawne mają prawo do równe-

go dostępu do opieki i świadczeń zdrowotnych, w tym do

świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego. Działania ze-

wnętrzne UE promuje prawa osób niepełnosprawnych rów-

nież na szczeblu międzynarodowym. Działania prowadzone są

w ramach polityki rozszerzania UE oraz programów sąsiedz-

twa i rozwoju, jak również w ramach prac organizacji między-

narodowych, takich jak Rada Europy czy ONZ. Przyjęta stra-

tegia wymaga wspólnego zaangażowania instytucji UE

i wszystkich państw członkowskich. 

W preambule Konwencja: 

– potwierdza powszechność i niepodzielność wszystkich

praw człowieka i podstawowych wolności oraz potrzebę za-

gwarantowania osobom niepełnosprawnym pełnego z nich

korzystania, bez jakiejkolwiek dyskryminacji; 

– uznaje dyskryminację ze względu na niepełnosprawność

za pogwałcenie godności i wartości człowieka oraz stwierdza,

że osoby niepełnosprawne, szczególnie kobiety i dziewczęta,

są często narażone na wieloraką lub wzmocnioną dyskrymi-

nację; 

– uznaje, że niepełnosprawność to wynik oddziaływania po-

między osobami z dysfunkcjami a barierami wynikającymi

z postaw i środowiska, co utrudnia osobom niepełnosprawnym

pełny udział w życiu społecznym, na równi z innymi osobami; 

– uznaje różnorodność osób niepełnosprawnych, ich cen-

ny wkład w ogólny dobrobyt i różnorodność społeczeństw; 

– potwierdza przekonanie, że powszechna i całościowa kon-

wencja, zapewniająca ochronę praw i godności osób niepełno-

sprawnych, będzie promować ich aktywność w sferze obywa-

telskiej, polityki, gospodarki, w sferze społecznej i kultury; 

– podkreśla znaczenie, jakie dla osób niepełnosprawnych

ma ich samodzielność i niezależność, potrzebę stwarzania im

możliwości udziału w procesach decyzyjnych, a także znacze-

nie, jakie w tej mierze ma dostępność środowiska fizycznego,

społecznego, gospodarczego i kulturalnego, opieki zdrowot-

nej, edukacji, informacji i komunikacji. 

Celem Konwencji, określonym w art. 1, jest popieranie,

ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania

z praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie

osoby niepełnosprawne. Pojęcie „osoby niepełnosprawne”

(art. 1) obejmuje osoby, które mają długotrwale naruszoną

sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie

zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami,

utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym,

na zasadzie równości z innymi osobami. 

Zasady ogólne konwencji, określone w art. 3 to, między in-

nymi: 

– poszanowanie przyrodzonej godności, a także autonomii

osoby, w tym swobody dokonywania wyborów; 

– niedyskryminacja; 

– pełny i skuteczny udział w życiu społecznym; 

– poszanowanie odmienności i akceptacja osób niepełno-

sprawnych, jako będących częścią ludzkiej różnorodności

oraz ludzkości; 

– równość szans, równość mężczyzn i kobiet; 

– dostępność. 

W art. 4 sformułowane zostały ogólne obowiązki państw.

Obejmują one, między innymi: 

– zobowiązanie do zapewnienia i popierania pełnej re-

alizacji praw człowieka i podstawowych wolności wszyst-

kich osób niepełnosprawnych, bez jakiejkolwiek dyskrymi-

nacji ze względu na niepełnosprawność poprzez, między

innymi, przyjęcie regulacji prawnych i innych w celu wdro-

żenia praw uznanych w konwencji, podejmowanie lub po-

pieranie badań i rozwoju oraz popieranie dostępności i wy-

korzystania nowych technologii, powstrzymywanie się od

angażowania się w działania lub praktyki, które są nie-

zgodne z konwencją, podejmowanie działań w celu wyeli-

minowania dyskryminacji ze względu na niepełnospraw-

ność przez jakąkolwiek osobę, organizację, prywatne

przedsiębiorstwo; 
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– konsultacje i współpracę z osobami niepełnosprawnymi

(także za pośrednictwem reprezentujących je organizacji)

przy tworzeniu i wdrażaniu ustawodawstwa i polityki na

rzecz implementacji postanowień konwencji. 

Jeżeli chodzi o realizację praw gospodarczych, społecz-

nych i kulturalnych określonych w konwencji, to państwa zo-

bowiązanie są do podjęcia kroków, wykorzystując maksymal-

nie dostępne środki i, gdy to potrzebne, w ramach współpra-

cy międzynarodowej, w celu stopniowego osiągnięcia ich peł-

nej realizacji, bez uszczerbku dla tych zobowiązań zawartych

w konwencji, które, zgodnie z prawem międzynarodowym,

mają skutek natychmiastowy. 

77..  TTrreeśśćć  kkoonnwweennccjjii

Konwencja zawiera przepisy: 

– zakazujące dyskryminowania osób niepełnosprawnych; 

– nakazujące tworzenie warunków korzystania z praw na

zasadzie równości z innymi osobami; 

– nakazujące wprowadzenie rozwiązań specjalnie adreso-

wanych do osób niepełnosprawnych, odpowiednio do rodza-

ju zagadnienia. 

Postanowienia podstawowe: 

Uznanie równości wszystkich ludzi, zakaz jakiejkolwiek

dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, jednakowa

ochrona prawna i jednakowe korzyści wynikające z prawa

(art. 5). 

Podnoszenie świadomości: obowiązek zwalczania stereo-

typów, uprzedzeń i szkodliwych praktyk wobec osób niepeł-

nosprawnych, zwłaszcza poprzez kampanie (w tym w me-

diach) oraz nauczanie w szkołach (art. 8). 

Zapewnienie dostępu do środowiska fizycznego, środków

transportu, informacji i komunikacji, innych urządzeń

i usług powszechnie zapewnianych (ustanawianie minimal-

nych standardów, zachęcanie do uwzględniania aspektu do-

stępności na etapie projektowania, produkcji i dystrybucji,

oznakowanie ogólnodostępnych budynków w alfabecie Bra-

ille'a i formach dostępnych, szkolenia art. 9). 

Prawo do życia każdej istoty ludzkiej, gwarancje w zakre-

sie korzystania z tego prawa (art. 10). 

Obowiązek przyjęcia rozwiązań w celu zapewnienia

ochrony i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w razie

klęsk żywiołowych i innych zagrożeń, w tym konfliktów

zbrojnych, w sytuacjach wymagających pomocy humanitar-

nej (art. 11). 

Równość wobec prawa: potwierdzenie posiadania przez

osoby niepełnosprawne zdolności prawnej, obowiązek przy-

jęcia rozwiązań w zakresie wspierania wykonywania zdolno-

ści prawnej i ochrony przez nadużyciami (art. 12). 

Zapewnienie skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedli-

wości, między innymi poprzez dostosowania proceduralne

i szkolenie osób pracujących w wymiarze sprawiedliwości

(art. 13). 

Zakaz bezprawnego i samowolnego pozbawiania wolności

(art. 14). 

Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poni-

żającego traktowania lub karania, a także zakaz poddawa-

nia, bez swobodnie wyrażonej zgody, eksperymentom me-

dycznym lub naukowym (art. 15). 

88..  PPooddssuummoowwaanniiee

W tym roku po raz czwarty odbył się Kongres Osób z nie-

pełnosprawnościami poprzedzony Konwentami Regionalny-

mi. Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali na temat wdra-

żania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

ratyfikowanej przez Polskę 6 września 2012 r. W Kongresie

udział wzięło ok. 500 osób, przede wszystkim z niepełno-

sprawnościami. Kluczowymi tematami były postanowienia

Konwencji umożliwiające realizację postulatów niezależnego

życia osobom z niepełnosprawnościami. Dyskutowano na ta-

kie tematy jak wdrażanie nowego systemu orzecznictwa, prze-

moc instytucjonalna, mieszkalnictwo. Motywem przewodnim

Kongresu było hasło „krytyczna stagnacja” we wdrażaniu

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Pol-

sce. Polska bardzo opieszale wdraża postanowienia Konwen-

cji, nie ratyfikowała również Protokołu fakultatywnego. 

TTOOMM  LLXXXXIIII  NNRR  33  ((884499))  DDOOII  1100..3333222266//00113377--55449900..22001199..33..66 RRIIGGHHTTSS  OOFF  TTHHEE  DDIISSAABBLLEEDD  PPEEOOPPLLEE

44 ISSN 0137-5490   BUSINESS LAW JOURNAL  3  2019

1 W Unii Europejskiej przeważa pogląd, że własne ograniczenia funkcjonalne osób niepełnosprawnych w mniejszym stopniu utrudniają im uczestniczenie w życiu

społecznym aniżeli bariery środowiskowe. 
2 Dz. U. 1997 nr 123, poz. 776. 
3 Osoba, która jest pozbawiona możliwości pracy (całkowicie lub połowicznie) ze względu na kalectwo, utratę zdrowia. 
4 Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Premiera RP o pilną ratyfikację Protokołu Fakultatywnego, ponieważ jedynie Protokół daje możliwość egzekwowa-

nia postanowień Konwencji. 
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