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Ewolucja czy rewolucja?

• Zdobywanie przez osoby 
niepełnosprawne coraz 
większych obszarów 
życia, wychodzenie z 
izolacji medyczno-
opiekuńczej, realizacja 
nowych aspiracji;

• Umacnianie się wartości 
demokratycznych i praw 
człowieka jako 
fundamentów organizacji 
życia społecznego.



Podwaliny
• Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka (1948): preambuła – 
„równe i niezbywalne prawa 
wszystkich członków wspólnoty 
ludzkiej”, kolejne artykuły – 
„każdy człowiek...”

• Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich i Politycznych 
oraz Międzynarodowy Pakt 
Praw Gospodarczych, Społecz-
nych i Kulturalnych (1966)

 brak jednak odniesienia wprost 
do niepełnosprawności



Pierwsze jaskółki
• Europejska Karta Społeczna (1961),    

art. 15: Osoby niepełnosprawne mają prawo 
do szkolenia zawodowego, rehabilitacji         
oraz readaptacji zawodowej i społecznej, bez 
względu na przyczynę i rodzaj ich inwalidztwa

• Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów 
(1981), art. 18 (4): Osoby w podeszłym wieku 
oraz niepełnosprawne będą miały takie same 
prawo do szczególnych środków ochrony, 
stosownie do swoich fizycznych i moralnych 
potrzeb.



Jaskółek ciąg dalszy
• Konwencja Międzynarodowej    

Organizacji Pracy nt. Rehabilitacji Zawodo-
wej i Zatrudnienia (Osoby Niepełnospraw-
ne): 1983  pierwszy dokument poświęco-
ny bezpośrednio niepełnosprawnym

• Protokół z San Salvador (Dodatkowy 
Protokół do Amerykańskiej Konwencji Praw 
Człowieka w Obszarze Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturowych), 1988, art. 6 
(prawo do pracy) oraz 9 (prawo do 
bezpieczeństwa socjalnego)



Jeszcze więcej jaskółek
Konwencja Praw      
Dziecka (1989): art. 2 
(zakaz dyskryminacji, 
niezależnie od [...] 
niepełnosprawności [...]) i art. 
23 (o warunkach 
gwarantujących godność, 

umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz 
ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka 
[niepełnosprawnego] w życiu społeczeństwa 
oraz o jego szczególnych potrzebach)  
wprost o niepełnosprawności



Wiosna
• Afrykańska Karta Praw i Dobra 

Dziecka, 1990, art. 13
• Międzyamerykańska 

Konwencja o Eliminacji 
Wszelkich Form Dyskryminacji 
Osób z Niepełnosprawnością, 
1999  rosnąca potrzeba 
większej konwencji Konwencja 
Praw Osób z Niepełnospraw-
nością; obecnie 147 
sygnatariuszy, 99 stron



W stronę Konwencji
Deklaracja Praw Osób Upośledzonych 

Umysło-wo (1971)  przysługują im te 
same prawa, co wszystkim ludziom; mają 
prawo do leczenia, wychowania, szkolenia, 
rehabilitacji, pracy zarobkowej, do 
zabezpieczenia środków na ich utrzymanie; 
aby uczestniczyć w normalnych formach 
życia społecznego, powinni żyć w rodzinie 
własnej lub zastępczej; mają prawo do 
ochrony przed wyzyskiem i złym 
traktowaniem 

Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych 
(1975)  definicja osoby niepełnosprawnej



Definicja
Deklaracja Praw Osób 

Niepełnosprawnych, art. 1: 
Pojęcie „osoba niepełnospraw-
na” oznacza każdą osobę, 
która w wyniku deficytu swoich 
fizycznych lub umysłowych 
zdolności, wrodzonych lub 
nabytych, nie jest w stanie 
zapewnić sobie częściowo lub całkowicie, 
warunków koniecznych do swego 
indywidualnego lub społecznego życia



Stawianie na praktykę
• wytyczne w Światowym 

Programie Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych

• Dekada Osób Niepełno-
sprawnych 1983-92

• Standardowe Zasady 
Wyrównywania Szans Osób 
Niepełnosprawnych (rezolucja z 
1993)  zmierzanie do tego, by 
stały się prawem zwyczajowym; 
wpro-wadzenie rozróżnienia 
między niepełnosprawnoś-

cią a upośledzeniem, obecnie kwestionowanego



Światowy Program Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych

• 1981: Międzynarodowy 
Rok Osób Niepełnospra-
wnych  przyjęcie Pro-
gramu (rezolucja ZO 
37/52 z 3.12.82);

•bodziec postępu: podkreślanie prawa osób z 
niepełnosprawnością do tych samych szans, które 
dostępne są innym obywatelom; 
•definiowanie niepełnosprawności poprzez relacje 
osób niepełnosprawnych z ich środowiskiem



Deklaracja Madrycka (2002)
• Nic o niepełnosprawnych bez niepełnosprawnych 
• Osoby niepełnosprawne chcą równych szans, a nie 

litości 
• Tworzenie społeczeństwa dla wszystkich 
• Tworzenie dostępnego otoczenia 
• Pełna równość i uczestnictwo we wszystkich 

sferach życia 
• Niezależna życie 
• Szacunek dla różnorodności 
• Osoby z niepełnosprawnością jako aktywni 

obywatele



Konwencja Praw Osób 
Niepełnosprawnych

• uchwalona 13 grudnia 
2006 w Nowym Jorku 
(rezolucja A/RES/61/106)

• otwarta do podpisu 30 
marca 2007

• weszła w życie 3 maja 
2008

• w chwili obecnej 147 
sygnatariuszy, 99 stron



Konwencja Praw Osób 
Niepełnosprawnych – c.d.

Preambuła: 
Niepełnosprawność jako koncepcja ewoluująca
Włączanie praw niepełnosprawnych do głównego 

nurtu polityki Państw
Uwzględnienie różnorodności osób z 

niepełnosprawnością
Kwestia barier w życiu codziennym
Poczucie przynależności a potencjał
Kwestia aktywnego uczestnictwa w procesach 

decyzyjnych



Rozumienie niepełnosprawności

Art. 1: Do osób 
niepełnosprawnych 
zaliczają się osoby, z 
długotrwałą obniżoną 
sprawnością
fizyczną, umysłową, intelektualną lub 
sensoryczną, która w interakcji z różnymi 
barierami może ograniczać ich pełne i 
efektywne uczestnictwo w życiu społecznym 
na równych zasadach z innymi obywatelami.



Zasady ogólne
• Poszanowanie godności osobistej, indywidualnej 

autonomii, swobody dokonywania własnych 
wyborów oraz niezależności jednostki;

• Niedyskryminacja;
• Pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym, 

integracja społeczna;
• Poszanowanie dla odmienności oraz akceptacji 

osób niepełnosprawnych jako mających wkład w 
różnorodność;

• Równe szanse i dostępność;
• Równość pomiędzy kobietami i mężczyznami;
• Poszanowanie dla rozwijającego się potencjału 

dzieci niepełnosprawnych i dla ich prawa do 
zachowania swojej tożsamości



Wybrane ważne regulacje
• Art. 5: równość i niedyskryminacja
• Art. 8: podnoszenie świadomości społecznej
• Art. 9: dostępność
• Art. 20: mobilność
• Art. 21: wolność ekspresji i wyrażania poglądów 

oraz dostęp do informacji
• Art. 23: poszanowanie życia rodzinnego i 

domowego 
• Art. 27: praca i zatrudnienie
• Art. 29: uczestnictwo w życiu politycznym i 

publicznym



Kontrola przestrzegania

• Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych
• Sprawozdania Państw-stron co 4 lata; 

sugestie i zalecenia Komitetu w odpowiedzi
• Protokół Fakultatywny  doniesienia od o-

fiar naruszeń, śledz-
two w przypadku 
naruszeń poważnych 
lub systematycznych



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę
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