W dniu 13 grudnia 2009 r. upłynęła trzecia rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie
Ogólne

Organizacji

Narodów

Zjednoczonych

Konwencji

o

Prawach

Osób

Niepełnosprawnych. W marcu bieżącego roku upłynie natomiast trzeci rok od podpisania tej
Konwencji przez Rzeczpospolitą Polską. Do chwili obecnej Konwencję o Prawach Osób
Niepełnosprawnych ratyfikowało 77 państw na całym świecie, w tym kraje takie jak:
Chiny, Gabon, Kenia, Kuba, Turkmenistan, czy Burkina Faso. Aktem bez precedensu
było przyjęcie Konwencji przez Wspólnotę Europejską w drodze decyzji Rady Unii
Europejskiej z dnia 24 listopada 2009 r.
Konwencja

o

Prawach

Osób

Niepełnosprawnych jest

symbolem

nowego

podejścia do problemu włączania osób z niepełnosprawnością do życia publicznego,
społecznego i kulturalnego - stanowi przejście od modelu opiekuńczego do modelu
społeczeństwa otwartego, opierającego się na zasadzie równości oraz poszanowania
godności każdego człowieka.

Celem

Konwencji jest promowanie,

umożliwienie osobom niepełnosprawnym

ochrona oraz

nieograniczonego korzystania z wszystkich

fundamentalnych swobód i praw człowieka oraz promowanie poszanowania dla ich
godności osobistej. Tymczasem z trafiających do mnie listów wynika, że zarówno
obowiązujące w Polsce przepisy ustawowe, jak i wykonawcze nie są w stanie zapobiec

2
faktycznej dyskryminacji, zauważalnej przy edukacji osób niepełnosprawnych, zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, zabezpieczaniu ich konkurencyjności na rynku pracy, a także
korzystaniu z podstawowych praw i wolności obywatelskich takich jak np. prawa wyborcze.
Osoby niepełnosprawne mają zasadnicze trudności w uczestniczeniu w życiu publicznym,
w korzystaniu z dóbr kultury, w dostępie do komunikacji.
Pomimo licznych deklaracji rząd Rzeczypospolitej Polskiej do chwili obecnej nie
skierował do Sejmu ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikowanie podpisanej 30 marca
2007 r. Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Pismem z dnia 4 czerwca 2007 r.
(znak: BON-V-073-l-2-MK/07) poinformowano mnie natomiast o trwającym przeglądzie
ustawodawstwa

krajowego

oraz

analizie

skutków

ekonomicznych

związanych

z koniecznością przyjęcia nowych rozwiązań prawnych w zakresie ochrony praw osób
z niepełnosprawnością. Mając powyższe na uwadze, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14
poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o poinformowanie mnie
o wynikach przeprowadzonych analiz oraz spodziewanym terminie ratyfikowania przez
Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Ponadto będę zobowiązany za
udzielenie

informacji

o

Pana

stanowisku

w

zakresie

możliwości

podpisania

oraz

ratyfikowania przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Osób
Niepełnosprawnych.

