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Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 

sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. 

(druk nr 143) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 

sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.  

Wspólnota Europejska podpisała konwencję 30 marca 2007 r., a związała się nią 

23 grudnia 2010 r. na podstawie decyzji Rady 2010/48/EC z 26 listopada 2009 r. w sprawie 

zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych.  

Polska podpisała Konwencję w dniu 30 marca 2007 r.  

Konwencja jest aktem całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych. 

Konwencja nie tworzy nowych praw człowieka w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, 

ale jest potwierdzeniem, iż osoby niepełnosprawne mają takie same prawa, jak wszyscy. 

Konwencja wskazuje na zadania jakie stoją przed każdym z państw, aby osoby 

niepełnosprawne mogły w sposób swobodny i nieograniczony korzystać z podstawowych 

swobód i praw człowieka.  

Zgodnie z Konwencją pojęcie osoby niepełnosprawnej obejmuje osoby, które mają 

długotrwale naruszoną sprawności 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, tym samym, definicja stawia 

bariery nie po stronie osoby niepełnosprawnej, lecz środowiska w którym żyje. 

Konwencja zawiera przepisy zakazujące dyskryminowania niepełnosprawnych (art. 5 

i 6 Konwencji) i nakazujące tworzenie warunków do korzystania przez nich z praw na równi 

z innymi osobami oraz wprowadzenie rozwiązań specjalnie do nich adresowanych. 
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Konwencja podkreśla znaczenie, jakie mają dla niepełnosprawnych samodzielność 

i niezależność. Zwraca uwagę na potrzebę ich udziału w procesach decyzyjnych (art. 29 

Konwencji), a także znaczenie dostępności, między innymi do opieki zdrowotnej 

i rehabilitacji (art. 25 i 26), do edukacji (art. 24), do informacji i komunikacji (art. 9), 

do wymiaru sprawiedliwości (art. 13). 

Konwencja wprowadza instrumenty monitorowania i wpływania na jej wdrażanie 

w krajach, które ją ratyfikowały poprzez obowiązek zbierania danych, w tym statystycznych, 

umożliwiających kształtowanie i realizowanie polityki służącej jej wykonywaniu (art. 31) 

oraz prowadzenie, w tym z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, 

współpracy wspierającej krajowe wysiłki na rzecz jej realizacji (art. 32). 

W celu wdrożenia Konwencji i jej monitorowania na szczeblu krajowym (art. 33) 

państwa mają obowiązek wyznaczenia punktu kontaktowego do spraw wdrażania Konwencji 

w ramach rządu - odpowiednio do wewnętrznego systemu organizacyjnego, a także 

wyznaczenia niezależnego mechanizmu monitorowania jej wdrażania. 

W celu kontroli wykonywania na szczeblu międzynarodowym (art. 34 - 39) państwa 

zobowiązane są do regularnego sporządzania sprawozdań z wykonywania Konwencji, 

rozpatrywanych następnie przez Komitet do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych. 

Organizowana będzie konferencja państw-stron, co najmniej co dwa lata, w celu 

rozpatrywania spraw związanych z wdrażaniem Konwencji oraz propozycjami zmian (art. 40, 

art. 47).  

Konwencja może zostać wypowiedziana przez stronę w drodze pisemnego 

powiadomienia Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 

a wypowiedzenie wejdzie w życie po upływie roku od daty zawiadomienia.  

W momencie podpisywania Konwencji Rzeczpospolita Polska złożyła następujące 

zastrzeżenie: 

- „Rzeczpospolita Polska uznaje, że postanowienia artykułów 23.1 (b) i 25 (a) nie 

mogą być interpretowane w sposób uznający indywidualne prawo do aborcji lub 

nakładający na państwo obowiązek zapewnienia dostępności aborcji.”; 

W momencie składania dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji Rzeczpospolita Polska 

złoży następujące oświadczenie interpretacyjne i zastrzeżenia: 

- „Rzeczpospolita Polska oświadcza, że interpretuje art. 12 konwencji w sposób 

zezwalający na stosowanie ubezwłasnowolnienia, w okolicznościach i w sposób 

określony w prawie krajowym, jako środka, o którym mowa w art. 12 ust. 4, 

w sytuacji, gdy wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub 
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innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoba nie jest w stanie kierować swoim 

postępowaniem.” 

- „Art. 23 ust. 1 lit a konwencji dotyczy uznania prawa wszystkich osób 

niepełnosprawnych, które są w odpowiednim do zawarcia małżeństwa wieku, 

do zawarcia małżeństwa i do założenia rodziny, na podstawie swobodnie 

wyrażonej i pełnej zgody przyszłych małżonków. Na postawie art. 46 konwencji 

Rzeczpospolita Polska zastrzega sobie prawo do niestosowania postanowienia 

art. 23 ust. 1 lit. a konwencji do czasu zmiany przepisów prawa polskiego. 

Do momentu wycofania zastrzeżenia, osoba niepełnosprawna, której 

niepełnosprawność wynika w choroby psychicznej albo niedorozwoju 

umysłowego, a która jest w odpowiednim do zawarcia małżeństwa wieku, nie 

będzie mogła zawrzeć związku małżeńskiego, chyba że sąd zezwoli na zawarcie 

małżeństwa stwierdzając, że stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża 

małżeństwu, ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została 

ubezwłasnowolniona całkowicie. Uwarunkowania te wynikają z art. 12 § 1 

ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 

59, z późn. zm.).” 

- „Rzeczpospolita Polska rozumie, że artykuł 23 ust. 1 lit. B i artykuł 25 lit. a nie 

powinny być interpretowane jako przyznające jednostce prawo do aborcji czy też 

nakaz dla państw - stron zapewnienia dostępu do takiego prawa, z wyjątkiem 

kiedy jest to wyraźnie określone w prawie krajowym.” 

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Konwencją powinno nastąpić w drodze ratyfikacji, 

w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ dotyczy ona 

wolności i praw obywatelskich, a ponadto spraw określonych w Konstytucji i ustawach. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa pochodzi z przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 408). Projektem ustawy 

zajmowały się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisja Spraw Zagranicznych, 

które zarekomendowały przyjęcie ustawy bez poprawek (druk sejmowy nr 422). Ustawa 

została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Aldona Figura 

Legislator 


