Konwencja o prawach
osób niepełnosprawnych
• Jakie prawa mają osoby niepełnosprawne?
• W czym Rzecznik może pomóc?
• Jak się skontaktować?

Infolinia Obywatelska

800 676 676
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KONWENCJA O PRAWACH OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ma na celu umożliwienie
wszystkim osobom niepełnosprawnym nieograniczonego
korzystania z wszystkich podstawowych
praw człowieka oraz promowanie poszanowania
dla ich godności osobistej.

Konwencja opiera się na następujących zasadach:
• poszanowania dla godności osobistej, indywidualnej
autonomii, w tym swobody dokonywania własnych wyborów
oraz poszanowania dla niezależności jednostki,
• niedyskryminacji,
• pełnego i efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i integracji społecznej,
• poszanowania dla odmienności oraz akceptacji osób
niepełnosprawnych jako mających wkład w różnorodność
rodziny ludzkiej i w człowieczeństwo,
• równych szans,
• dostępności,
• równości pomiędzy kobietami i mężczyznami,
• poszanowania dla rozwijającego się potencjału dzieci
niepełnosprawnych i poszanowania prawa
dzieci niepełnosprawnych
do zachowania swojej
tożsamości.
„Łańcuch solidarności z osobami
z niepełnosprawnością”
– symbol przełamywania barier.
Akcja społeczna RPO.
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Rzecznik Praw Obywatelskich
prof. Irena Lipowicz

ZADANIA RZECZNIKA jako
organu monitorującego wdrażanie
KONWENCJI O PRAWACH OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Działania prewencyjne i monitorujące:
kontrolowanie organów i instytucji publicznych zobowiązanych
do działania na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie
badań społecznych, sporządzenie raportu z wykonania
postanowień Konwencji przez Polskę.
Działania interwencyjne:
rozpoznawanie spraw z zakresu ochrony praw osób
niepełnosprawnych na wniosek i z urzędu, występowanie przed
sądami w imieniu osób niepełnosprawnych.
Działania informacyjne i promocyjne:
podnoszenie świadomości społecznej na temat
praw osób niepełnosprawnych.
Zapewnienie udziału społeczeństwa
obywatelskiego w procesie monitoringu:
zaangażowanie organizacji pozarządowych i osób
niepełnosprawnych w monitoring wdrażania
postanowień Konwencji.
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WARTO WIEDZIEĆ

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE to osoby z długotrwale obniżoną
sprawnością fizyczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów,
która w oddziaływaniu z różnymi barierami może ograniczać ich
pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych
zasadach z innymi.
DYSKRYMINACJA ze względu na niepełnosprawność oznacza
wszelkie formy różnicowania, wykluczania lub ograniczania
ze względu na niepełnosprawność, których celem lub skutkiem
jest utrudnienie lub uniemożliwienie uznania, korzystania
lub wykonywania wszelkich praw człowieka, na równych
zasadach z innymi osobami, w sferze politycznej, gospodarczej,
społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek
innej. Definicja obejmuje wszelkie przejawy dyskryminacji,
w tym odmowę racjonalnego dostosowania środowiska do
szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.
RACJONALNE DOSTOSOWANIE oznacza konieczne
i stosowne modyfikacje i adaptacje, niepociągające za sobą
nieproporcjonalnego i nadmiernego obciążenia, które są
niezbędne w określonych przypadkach dla zapewnienia osobom
niepełnosprawnym możliwości egzekwowania i korzystania
z wszystkich praw człowieka.
Wręczenie Odznaki
Honorowej RPO
Piotrowi Pawłowskiemu
Prezesowi Stowarzyszenia
Przyjaciół „Integracji”
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Czy wiesz, że osoba niepełnosprawna
ma prawo do:
• skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego
przy załatwianiu spraw w urzędach,
• wstępu do miejsc publicznych z psem asystującym,
• głosowania w wyborach w drodze korespondencyjnej, przez
pełnomocnika lub przy pomocy nakładki w alfabecie Braille’a,
• uwzględniania jej szczególnych potrzeb przez uczelnię wyższą
w toku studiów,
• pierwszeństwa w zatrudnieniu w służbie cywilnej jeśli znajdzie
się w gronie nie więcej niż pięciu kandydatów spełniających
wymagania na dane stanowisko (przy spełnieniu innych
warunków),
• dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze
10 dni roboczych.

Akcja społeczna RPO
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JAK DZIAŁA RZECZNIK:
• podejmuje sprawę na wniosek lub z własnej inicjatywy,
• występuje do właściwych instytucji o usunięcie naruszenia
i monitoruje realizację wydanych zaleceń,
• może zwrócić się z wnioskiem o zbadanie sprawy do innego
organu kontrolnego, jeśli stwierdzi naruszenie praw lub
wolności wnioskodawcy,
• może wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu
cywilnym lub administracyjnym lub może żądać jego wszczęcia,
• może zwrócić się do właściwych organów o podjęcie
inicjatywy ustawodawczej lub zmianę aktów prawnych,
• może wskazać wnioskodawcy przysługujące mu środki
działania.

Zawarcie związku
małżeńskiego przez
Panią Katarzynę
Barszczewską
i Pana Andrzeja Dudę
w obecności RPO
prof. Ireny Lipowicz
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Aleksander Janiak
pracownik
Wydziału Klasyfikacji
i Rozpoznawania
Wniosków w Biurze RPO

KAŻDY MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ
Z WNIOSKIEM DO RZECZNIKA
w obronie swoich praw naruszonych
przez organy władzy publicznej
TO BARDZO PROSTE
• wystarczy podać imię, nazwisko, adres do korespondencji,
opisać, czego dotyczy sprawa i załączyć dokumenty
(kopie lub odpisy),
• wniosek można wysłać pocztą, złożyć osobiście w Biurze RPO
w formie pisemnej lub ustnie lub na formularzu elektronicznym
na stronie internetowej www.rpo.gov.pl,
• wniosek do Rzecznika jest wolny od opłat,
• wnioskodawca może zastrzec swoje dane osobowe
do wyłącznej wiadomości Rzecznika, jeśli ich ujawnienie
nie jest niezbędne dla wyjaśnienia sprawy.
Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje także skargi
dotyczące naruszania praw przewidzianych w Konwencji
o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl
Infolinia Obywatelska: 800 676 676
Poniedziałek: w godzinach od 10.00 do 18.00
Wtorek–piątek: w godzinach od. 8.00 do 16.00
Pełnomocnicy terenowi RPO:
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
tel. (+ 48) 58 764 73 02
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach
ul. Jagiellońska 25 pokój 122, 40-032 Katowice
tel. (+ 48) 32 72 86 800
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu
ul. Wierzbowa 5, 50-056 Wrocław
tel. (+48) 71 34 69 115
Możesz skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego
– zgłoś taką potrzebę przed wizytą u Rzecznika!

www.rpo.gov.pl
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