
Uchwała nr 8

Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014 – 2020

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia rekomendacji powstałych w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” realizowanego w dniach 01.03.2016 -

28.02.2018 (lider projektu: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych)

§1

Przyjmuje się rekomendacje powstałe w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych – wspólna sprawa” z wyłączeniem 7 rekomendacji tj: 

 dodanie obowiązku umieszczenia na opakowaniach/etykietach wybranych kategorii 
produktów określonych informacji dotyczących ich właściwości w systemie BRAILLE’A 

 ochrona praw osób z niepełnosprawnością przebywających w szpitalach psychiatrycznych 
przed stosowaniem bezprawnych kar i ograniczeń 

 osoby niepełnosprawne z psem asystującym w placówkach ochrony zdrowia 
 usprawnienie procedury skargowej do rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego 
 oświadczenie pro futuro w zakresie kierunku leczenia na wypadek utraty przytomności 
 zasady wyrażania zgody na zabieg leczniczy 
 koszty ochrony zdrowia osób z niepełnosprawnością, 

stanowiące załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Przewodniczący Komitetu do spraw Umowy 
Partnerstwa na lata 2014 – 2020



UZASADNIENIE

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” był 
realizowany w ramach działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego 
i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt 
został przeprowadzony przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (lider projektu) we współpracy 
z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Lubelskim Forum Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki, Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
oraz Kancelarią Prawną Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (partnerzy projektu). 

Produktem powstałym w ramach realizowanego projektu są rekomendacje dotyczące zmian 
w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych. Rekomendacje prawne i pozaprawne dla poszczególnych polityk publicznych 
zostały opracowane na podstawie raportu syntetycznego pt. „bariery prawne, administracyjne 
i organizacyjne wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz kierunki działań 
dotyczące przezwyciężania tych barier” (przygotowany po pierwszym roku realizacji projektu) a także 
na podstawie wyników debat z przedstawicielami organizacji członkowskich osób 
z niepełnosprawnościami oraz organizacji działających na ich rzecz.

Ponadto, dla rekomendacji pozaprawnych opracowano ocenę skutków społeczno- gospodarczych 
oraz dla rekomendacji prawnych ocenę skutków regulacji.

Przedłożenie rekomendacji z ww. projektu do głosownia w trybie obiegowym przez członków 
Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa związane jest z monitorowaniem realizacji wskaźnika 
wybranego dla tego projektu pt. Odsetek rekomendacji w zakresie dostosowania polityk publicznych 
do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przyjętych przez Komitet 
Koordynacyjny UP – 85%. 
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