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Rzecznik Praw Obywatelskich, jako niezależny organ stojący na straży wolności 
i praw człowieka i obywatela, monitorujący wdrażanie Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012, 
poz. 1169), od początku z uwagą monitoruje przebieg prowadzonego w Sejmie od 
18 kwietnia 2018 r. protestu osób z niepełnosprawnościami i ich rodziców. Rzecznik Praw 
Obywatelskich, mając również na uwadze postulaty zgłaszane przez osoby 
z niepełnosprawnościami, w tym protestujące, wielokrotnie w różnych wystąpieniach do 
organów władzy publicznej wyraźnie podkreślał potrzebą podjęcia niezbędnych działań 
legislacyjnych w celu poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce. 
Przedstawiane rekomendacje dotyczą wprowadzenia systemowych rozwiązań, które 
umożliwiłyby tym osobom prowadzenie niezależnego życia. Rzecznik, monitorując 
prowadzoną debatę publiczną oraz zmiany legislacyjne będące konsekwencją podjętego 
protestu, pozostaje jednocześnie w gotowości do współpracy poprzez wskazywanie 
standardów ochrony praw człowieka osób z niepełnosprawnościami, które powinny być 
odzwierciedlone w przyjmowanych regulacjach prawnych.

Podczas ostatniego spotkania z protestującymi do Rzecznika dotarła wiadomość 
o wprowadzeniu przez Pana Marszałka wobec osób protestujących, w tym Panów Jakuba 
Hartwicha i Adriana Glinki, zakazu opuszczania budynku sejmowego. Informację tę, jak 
donoszą media1, potwierdził Pan Andrzej Grzegrzółka, Dyrektor Centrum Informacyjnego 
Sejmu, tłumacząc przedmiotową decyzję faktem, że ostatnie spacery odbywane przez 
protestujących poza budynkiem Sejmu nie wynikały z kwestii zdrowotnych, lecz związane 
były z ich udziałem w konferencji prasowej.

1 https://wiadomosci.onet.pl/krai/ogramczenia-wobec-protestuiacvch-w-seimie-brak-czlowieczenstwa/lvf6c2z
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W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich decyzja zakazująca osobom z 
niepełnosprawnościami opuszczania budynku Sejmu może negatywnie wpływać na stan ich 
zdrowia. Należy zaznaczyć, że odbywanie spacerów poza budynkiem, w którym osoby te 
aktualnie przebywają, ma dla nich znaczenie terapeutyczne. Tym samym zapewnienie 
możliwości realizowania takiej aktywności jest niezbędne dla zachowania możliwie 
najwyższego stopnia sprawności fizycznej, a zatem powinno im być umożliwione w 
każdym czasie, stosownie do potrzeb.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Marszałka z apelem o przyjęcie 
bardziej otwartego podejścia do protestujących osób z niepełnosprawnościami i ich 
rodziców oraz respektowanie ich wolności, czego wyrazem byłoby zniesienie nałożonego 
zakazu opuszczania przez te osoby budynku Sejmu.


