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Analiza prawa polskiego 

Przegląd prawa 

• Identyfikacja 165 aktów 
prawnych zawierających 
odniesienia do osób 
niepełnosprawnych; 

• Identyfikacja obszarów 
wymagających podjęcia 
prac legislacyjnych; 

 

 

Zmiany prawne 

• Zmiany ustaw dot. wyborów, 
umożliwiające osobom 
niepełnosprawnym 
głosowanie przez 
pełnomocnika, głosowanie 
korespondencyjne oraz za 
pomocą nakładek na karty do 
głosowania sporządzonych  
w alfabecie Braille’a; 

• Uchwalenie ustawy  
o języku migowym; 
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Ratyfikacja Konwencji 

• Polska podpisała Konwencję w dniu jej otwarcia do 
podpisu, tj. 30 marca 2007 roku. 

• Prezydent RP podpisał dokument ratyfikacyjny Konwencji 
6 września 2012 roku. 

• Dokument ratyfikacyjny został przekazany 
depozytariuszowi - Sekretarzowi  Generalnemu ONZ 
przez przedstawicieli Polski w dniu 25 września 2012 
roku w Nowym Jorku. 

 

• Konwencja obowiązuje w Polsce  
od 25 października 2012 r. 
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Ratyfikacja Konwencji 

• Konwencja została ratyfikowana wraz ze złożeniem 
oświadczenia interpretacyjnego i zastrzeżeń 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Podtrzymano też zastrzeżenie do art. 23 ust. 1 lit. (b) i art. 25 lit. (a) 
złożone przy podpisywaniu Konwencji 

Oświadczenie do art. 12 Konwencji 
- dotyczy zdolności prawnej osób 
niepełnosprawnych 

Zastrzeżenie do art. 23.1 (a) 
dotyczącego uznania prawa 
wszystkich osób 
niepełnosprawnych  do zawarcia 
małżeństwa i do założenia rodziny 
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Wdrażanie i wykonywanie postanowień 
Konwencji – podmioty odpowiedzialne 

Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza 

Samorząd terytorialny 

Organizacje pozarządowe 

Media 

Profesjonaliści 
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Wykonywanie postanowień 
Konwencji 
 

 

Promocja 
postanowień 

Koordynacja 
wdrażania 

Monitorowanie 
postępów 
wdrażania 
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Promocja postanowień Konwencji 

Publikacje 

Konwencja  o prawach 
osób 
niepełnosprawnych. 
Opracowana w tekście 
przyjaznym dzieciom. 

Konwencja o prawach 
osób 
niepełnosprawnych. 
Opracowana w tekście 
łatwym do czytania 
(easy-to read). 

Niepełnosprawność. 
Poradnik dla 
parlamentarzystów. 
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Promocja postanowień Konwencji 

 

 
Prezentacja 
zawartości  
i przesłania 
Konwencji  

konferencje 
 i seminaria 

spotkania  
z przedstawicielami 
różnych środowisk 

samorządy  
i organizacje 

samorządów (Unia 
Metropolii Polskich) 

profesjonaliści 
(adwokaci, sędziowie, 

pracownicy 
administracji 
publicznej, 

przedsiębiorcy) 

organizacje 
pozarządowe 

Promowanie 
dostępności  

i projektowania 
uniwersalnego 
jako warunku 
uczestnictwa 
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Promowanie dostępności i projektowania 
uniwersalnego jako warunku uczestnictwa 

Publikacje 

Projektowanie 
uniwersalne. 
Objaśnienie 
koncepcji. 

Informacja dla 
wszystkich. 
Europejskie 
standardy 
przygotowywania 
tekstu łatwego 
do czytania i 
zrozumienia 10 



Promowanie dostępności i projektowania 
uniwersalnego jako warunku uczestnictwa 

Konferencje 

Projektowanie 
uniwersalne – równe 
prawa, równy dostęp 
27.10.2010 r. 

Projektowanie 
uniwersalne. 
Dostępność  
i uczestnictwo dla 
wszystkich. 
21.06.2012 r. 

Projektowanie 
uniwersalne a społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu. 16.10.2013 r. 11 



Wdrażanie Konwencji na szczeblu 
krajowym 
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Minister 
Pracy  

i Polityki 
Społecznej 

Ministerstwo 
Pracy  

i Polityki 
Społecznej 

Zespół ds. 
wykonywania 
postanowień 

Konwencji 
(…) 

punkt 
kontaktowy 
ds. 
wdrażania 
Konwencji 

odpowiedzialny 
za koordynację 
wykonywania 
Konwencji na 
szczeblu 
centralnym  

mechanizm 
koordynacji  
w ramach 
rządu 



Koordynacja wdrażania 

Zespół do spraw wykonywania postanowień Konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych  

FAKTY 

Powołany zgodnie    
z Zarządzeniem Nr 
26 Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z 
dnia 28 sierpnia 

2013 roku 

Pełni funkcję 
mechanizmu 
koordynacji 

wdrażania Konwencji 
o prawach osób 

niepełnosprawnych, 
w rozumieniu jej art. 

33 ust. 1. 

Działa pod 
przewodnictwem 

Pełnomocnika Rządu 
ds. Osób 

Niepełnosprawnych; 
Skład: 

przedstawiciele 16 
ministerstw 

W posiedzeniach, 
oprócz członków 
Zespołu, mogą 

uczestniczyć inne 
osoby (np. eksperci, 

przedstawiciele 
organizacji 

pozarządowych) 
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Koordynacja wdrażania 

Zespół do spraw wykonywania postanowień Konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych   

DZIAŁANIA 

Forum wymiany 
poglądów  

i informacji w 
celu oceny 
postępów 
wdrażania 

postanowień 
Konwencji 

Ocena prawa, 
polityki  

i programów pod 
kątem zgodności  

z Konwencją 

Postulowanie      
o działania 

zgodne                  
z Konwencją,         

w tym  
o eliminację 

zdiagnozowanych 
naruszeń 
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Koordynacja wdrażania 

Zespół do spraw wykonywania postanowień Konwencji o 
prawach osób niepełnosprawnych   

POSIEDZENIA 

9 października  

2013 r.  

I posiedzenie 
inauguracyjne 

27 stycznia 2014 r. 
„Poprawa sytuacji osób 
niepełnosprawnych w 
zakresie korzystania ze 

zdolności prawnej 
poprzez ograniczenia 
stosowania instytucji 

podejmowania decyzji 
w zastępstwie, czyli 

ubezwłasnowolnienia” 

17 czerwca 2014 r. 
„Dostępność 
przestrzeni 
publicznej i 
transportu” 

30 września 2014 r. 
- IV posiedzenie 

„Dostępność 
informacji, 

komunikacji i innych 
usług, w tym usług 
elektronicznych i 

służb ratowniczych” 
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Prace nad odstąpieniem od instytucji 
ubezwłasnowolnienia 
P

ra
w

a 
o

b
yw

at
el

sk
ie

 

• Prace nad projektami zmian ustawowych: 
• Kodeks cywilny 

• Kodeks postępowania cywilnego 

• Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

• Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

• Zastąpienie instytucji ubezwłasnowolnienia całkowitego  
i częściowego elastyczną instytucją opieki, każdorazowo 
dostosowywaną do indywidualnych potrzeb osób 
niepełnosprawnych intelektualnie; 

• Odstąpienie od uznania ubezwłasnowolnienia całkowitego jako 
przeszkody małżeńskiej.        
Małżeństwa nie będzie mogła zawrzeć osoba z zaburzeniami psychicznymi, 
które nie pozwalają jej kierować swoim postępowaniem oraz uświadomić 
sobie znaczenia i konsekwencji wynikających z zawarcia małżeństwa. 
Kierownik urzędu stanu cywilnego nie będzie mógł, bez zwrócenia się do 
sądu o rozstrzygnięcie, odmówić przyjęcia oświadczeń, jeśli dowie się o 
przesłankach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa lub będzie miał 
wątpliwości co do ich istnienia.  

 

• Prace nad projektami zmian ustawowych: 
• Kodeks cywilny 

• Kodeks postępowania cywilnego 

• Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

• Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

• Zastąpienie instytucji ubezwłasnowolnienia całkowitego  
i częściowego elastyczną instytucją opieki, każdorazowo 
dostosowywaną do indywidualnych potrzeb osób 
niepełnosprawnych intelektualnie; 

• Odstąpienie od uznania ubezwłasnowolnienia całkowitego jako 
przeszkody małżeńskiej.        
Małżeństwa nie będzie mogła zawrzeć osoba z zaburzeniami psychicznymi, 
które nie pozwalają jej kierować swoim postępowaniem oraz uświadomić 
sobie znaczenia i konsekwencji wynikających z zawarcia małżeństwa. 
Kierownik urzędu stanu cywilnego nie będzie mógł, bez zwrócenia się do 
sądu o rozstrzygnięcie, odmówić przyjęcia oświadczeń, jeśli dowie się o 
przesłankach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa lub będzie miał 
wątpliwości co do ich istnienia.  
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Wdrażanie postanowień Konwencji  
w Polsce  

D
o

st
ęp
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o

 in
fo

rm
ac

ji •Strony 
internetowe 
instytucji 
publicznych 

•Usługi 
telefoniczne 

•Usługi 
pocztowe 

•Audycje 
telewizyjne 

•Strony 
internetowe 
instytucji 
publicznych 

•Usługi 
telefoniczne 

•Usługi 
pocztowe 

•Audycje 
telewizyjne D

o
st
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n

o
ść

 t
ra

n
sp
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•Wdrożenie 
regulacji 
przyjętych przez 
UE 

•Dostępność 
infrastruktury 
transportowej 

•Wdrożenie 
regulacji 
przyjętych przez 
UE 

•Dostępność 
infrastruktury 
transportowej 

Ed
u

ka
cj

a •Organizacja 
procesu 
kształcenia, form 
realizowania 
specjalnych działań 
opiekuńczo-
wychowawczych, 
wczesnego 
wspomagania 
dzieci, 
funkcjonowania 
poradni 
psychologiczno -
pedagogicznych 

•Organizacja 
procesu 
kształcenia, form 
realizowania 
specjalnych działań 
opiekuńczo-
wychowawczych, 
wczesnego 
wspomagania 
dzieci, 
funkcjonowania 
poradni 
psychologiczno -
pedagogicznych 

Zd
ro

w
ie

 

•Zasady 
zaopatrywania 
osób 
niepełnosprawn
ych w wyroby 
medyczne 

•Wzmocnienie 
ochrony praw 
pacjentów  
z zaburzeniami 
psychicznymi 

•Zasady 
zaopatrywania 
osób 
niepełnosprawn
ych w wyroby 
medyczne 

•Wzmocnienie 
ochrony praw 
pacjentów  
z zaburzeniami 
psychicznymi 
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Monitorowanie postępów wdrażania 

Obowiązek przedłożenia Komitetowi 
szczegółowego sprawozdania 

dotyczącego środków podjętych w celu 
realizacji zobowiązań wynikających z 

Konwencji oraz na temat postępu 
dokonanego w tym zakresie 

Sprawozdanie krajowe  
do Komitetu do Spraw 

Praw Osób 
Niepełnosprawnych  

I sprawozdanie – w okresie dwóch 
lat od daty wejścia w życie 
Konwencji 

Następnie, przynajmniej co cztery lata oraz zawsze 
wtedy kiedy Komitet o to wystąpi 
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Monitorowanie postępów wdrażania 

Przygotowane przez 
Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej we 
współpracy z właściwymi 

ministerstwami  
i instytucjami 

I sprawozdanie Rządu RP  
z działań podjętych w celu 

wprowadzenia w życie 
postanowień Konwencji 

12 września 2014  – przyjęcie 
sprawozdania przez Radę Ministrów 

24 września 2014 – przekazanie sprawozdania do Komitetu, 
powołanego na mocy art. 34 Konwencji 

19 



Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych 
- spodziewane efekty 

• Lepsze wdrażanie przepisów dotyczących osób 
niepełnosprawnych;  

• Lepsza realizacja praw i poprawa sytuacji osób 
niepełnosprawnych; 

• Zmiana postaw społecznych,  większa świadomość 
praw osób niepełnosprawnych; 

• Poprawa jakości życia  osób niepełnosprawnych; 

• Zwiększony wkład w życie społeczności.  
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Dziękuję za uwagę 
 
 

Alina Wojtowicz-Pomierna 
Z-ca Dyrektora  

Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

alina.wojtowicz-pomierna@mpips.gov.pl 
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