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24.8.Warszawa (PAP) - Rzecznik Praw Obywatelskich powołał w piątek Zespół ds. Osób 
Niepełnosprawnych, który zajmie się opracowaniem propozycji kompleksowych rozwiązań przeciwko 
dyskryminacji niepełnosprawnych w Polsce - poinformowało biuro RPO. 

Jak napisano w komunikacie RPO przesłanym PAP, w Polsce często nie są przestrzegane 
podstawowe prawa obywatelskie osób niepełnosprawnych. Powołany przez rzecznika zespół ma 
podejmować działania prowadzące do likwidowania przeszkód, które muszą pokonać osoby 
niepełnosprawne w codziennym życiu: choćby w dostępie do edukacji czy służby zdrowia. 

W skład zespołu weszli prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Piotr Pawłowski, szefowa 
Przedstawicielstwa UNDP w Polsce Anna Darska, dyrektor Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Niewidomych Małgorzata Pacholec, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Ireneusz Białek, przewodniczący Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych Andrzej Szałek, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Stwardnienia 
Rozsianego Izabella Czarnecka, prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Krystyna Mrugalska, Andrzej Kopeć z Polskiego Związku Głuchych, oraz Izabella 
Kikolska i Lesław Nawacki z Biura RPO. 

W Polsce jest ok. 5,5 mln osób niepełnosprawnych. W tym roku do biura RPO wpłynęły już 53 skargi 
indywidualne poruszające kwestie związane z niepełnosprawnością. Dotyczyły m.in. leczenia 
uzdrowiskowego, orzekania o niepełnosprawności, spraw związanych z PFRON-em, rent socjalnych i 
zasiłków pieniężnych, zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz edukacji i ochrony praw ucznia. 

Tylko w 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował 9 wystąpień w sprawach związanych z 
niepełnosprawnością, m.in. do Marszałka Sejmu RP w kwestii potrzeby wprowadzenia przepisów 
umożliwiających osobom niepełnosprawnym realizację czynnego prawa wyborczego oraz możliwości 
głosowania przez pełnomocników. 

Do RPO zwróciła się też z prośbą o interwencję grupa niepełnosprawnych olimpijczyków. W wyniku 
szczegółowej analizy ustawy o kulturze fizycznej rzecznik stwierdził, że zawiera ona regulacje 
naruszające konstytucyjną zasadę równego traktowania uczestników paraolimpiad przed rokiem 1992. 
Na ten temat RPO rozmawiał już z minister sportu Elżbietą Jakubiak. 

Rzecznik poruszał także m.in. kwestie wysokich kosztów uzyskania przez osoby niepełnosprawne 
uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym oraz możliwość przebywania w budynkach 
użyteczności publicznej z psem towarzyszącym.(PAP) 

 


