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Nowelizacja wzoru i trybu wydawania kart parkingowych [art. 9 – Dostępnośd, art. 20 – 

Mobilnośd+* 
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniem z dnia 7 maja 2015 r. znowelizował 
rozporządzenie z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania kart parkingowych. 
Zgodnie z nowymi regulacjami, osoba niepełnosprawna będzie mogła złożyd wniosek o wydanie 
karty parkingowej do dowolnie wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu ds. orzekania 
o niepełnosprawności, niezależnie od swojego miejsca zamieszkaniu lub pobytu. Wskazana 
nowelizacja stanowi realizację postulatu Rzecznika Praw Obywatelskich Newsletter Nr 1/2015 
(str. 3) 
 

Wykorzystania środków PFRON pod lupą NIK-u [art. 26 – Rehabilitacja, art. 31 – 

Statystyka i zbieranie danych]* 
 
Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła informację o wykorzystaniu przez samorządy powiatowe 
środków Paostwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wynika z niej, że 
samorządy środki finansowe głównie przeznaczają na warsztaty terapii zajęciowej. Zaledwie 10-
13% jest przeznaczanych na tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Kontrola 
NIK wykazała także, że ani Zarząd PFRON ani Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nie 
prowadzą oceny efektywności i skuteczności wykorzystania przekazywanych środków. Natomiast 
nie stwierdzono, aby w kontrolowanym okresie PFRON spóźniał się lub niezgodnie z prawem 
przekazywał samorządom powiatowym środki Funduszu na rehabilitację zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych. 
[Informacja o wynikach kontroli NIK] 

Ważne 

Newsletter 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

Rzecznik Praw Obywatelskich wykonuje zadania niezależnego organu 
do spraw popierania, ochrony i monitorowania wdrażania  

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Nr%201.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,8486,vp,10580.pdf
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50% - warsztaty terapii zajęciowej  
17,7% - sprzęt rehabilitacyjny 
32,3% - 16 pozostałych zadao 

(źródło: www.nik.gov.pl) 

*Więcej+  

 
 
 
 

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu [art. 9 – 

Dostępnośd, art. 24 – Edukacja]* 
 
Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu na decyzję Rektora jednej ze Szkół Wyższych podtrzymującą decyzję o skreśleniu z listy 
studentów osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (sprawa była opisywana w Newsletterze nr 
11/2014, str. nr 4). Rzecznik zarzucił rażące naruszenie art. 16 § 1 ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego, art. 169 ust. 1 i 2 oraz art. 190 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym, art. 32 oraz art. 70 ust. 1 i 4 Konstytucji RP oraz art. 24 ust. 1 Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych i na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 Prawa o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej 
decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji. 
 

Wniosek do TK ws. pozbawienia osób z  niepełnosprawnością  intelektualną lub 
psychiczną prawa do zawarcia małżeostwa i założenia rodziny [art. 23 Poszanowanie 

domu i rodziny]* 
 
Rzecznik Praw Obywatelskich 12 maja 2015 r. skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego 
o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją dwóch przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuoczego 
dotyczących okoliczności wyłączających zawarcie małżeostwa, a także okoliczności 
uzasadniających unieważnienie małżeostwa (art. 12 §1 i §2 K.r.o. z dnia 25 lutego 1964 r.).  

Sprawy u Rzecznika Praw Obywatelskich 

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wykorzystaniu-srodkow-pfron.html
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Nr%2011.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Nr%2011.pdf
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Pierwszy z zakwestionowanych przepisów pozbawia osoby z  niepełnosprawnością intelektualną 
lub psychiczną i nie będące ubezwłasnowolnionymi całkowicie, prawa do zawarcia małżeostwa i 
założenia rodziny. Zgoda na zawarcie związku małżeoskiego takim osobom może byd udzielona 
przez sąd w wyjątkowych sytuacjach. Pozbawienie prawa do zawarcia małżeostwa i założenia 
rodziny następuje na podstawie niejasnych, niejednoznacznych i nieprzystających do współczesnej 
wiedzy psychologicznej i medycznej kryteriów „choroby psychicznej” i „niedorozwoju 
umysłowego”.  
Natomiast drugi zaskarżony przepis dot. unieważnienia małżeostwa z powodu choroby 
psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków. O unieważnienie może 
wnosid każdy z małżonków. W toku postępowania o unieważnienie małżeostwa sąd 
zobowiązany jest, podobnie jak w sprawie o zezwolenie na zawarcie małżeostwa, badad czy 
choroba psychiczna albo niedorozwój umysłowy zagraża małżeostwu lub zdrowiu przyszłego 
potomstwa. 
Zaskarżone przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuoczego są niezgodne, zdaniem Rzecznika, 
z zasadą poszanowania godności ludzkiej zawartą w art. 30 Konstytucji RP oraz z prawem do 
ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia, a także do decydowania 
o swoim życiu osobistym (art. 47 Konstytucji RP). 
[Wniosek do TK] 
 

Orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania wydane w trybie art. 5a ust. 4 
ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych – bez możliwości odwołania [art. 13 – Dostęp do wymiaru 

sprawiedliwości]* 
 
W dniu 14 maja 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej wskazując przepis art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym nie 
przysługuje prawo do odwołania się od orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania 
o niepełnosprawności ustalającego stopieo niepełnosprawności oraz wskazania dla celów 
korzystania z ulg i uprawnieo, wydanego osobie posiadającej orzeczenie o zaliczeniu do jednej 
z grup inwalidów.  
Zdaniem Rzecznika przywołany przepis rodzi obawy, że ustawodawca pozbawił osoby 
niepełnosprawne konstytucyjnego prawa do zaskarżenia orzeczenia podjętego w pierwszej 
instancji. Taka sytuacja tym bardziej zadziwia, że orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania 
o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności, które również zawierają rozstrzygnięcie 
w przedmiocie ulg i uprawnieo (art. 6b ust. 3 ustawy), podlegają zaskarżeniu w drodze odwołania. 
Rzecznik w swoim piśmie zwróciła się do MPiPS „o zbadanie zasygnalizowanego problemu oraz 
wyjaśnienie przyczyn, dla których ustawodawca wyłączył tryb odwoławczy w stosunku do orzeczeo 
ustalających stopieo niepełnosprawności oraz wskazania do ulg i uprawnieo, wydanych osobom 
legitymującym się orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów.” 
[Pismo do MPiPS] 
 

Proces legislacyjny pod szczególnym nadzorem [art. 12 – Równośd wobec prawa, art. 28 – 

Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]* 
 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wniosek_do_TK_ws._pozbawienia_osob_z_dysfunkcjami_zdrowotnymi_prawa_do_zawarcia_malzenstwa_i_zalozenia_rodziny.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/V.812.2.2015W.docx%20projekt%20wyst%C4%85pienia%20do%20Ministra%20Pracy%20i%20Polityki%20Spo%C5%82ecznej.pdf
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Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z 18 maja 2015 r. zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów 
z prośbą o objęcie szczególnym nadzorem procesu legislacyjnego związanego z wykonaniem 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13).  
W powołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 17 ust. 1b ustawy 
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) w zakresie, w jakim różnicuje prawo 
do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po 
ukooczeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania 
niepełnosprawności jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji. Przedłużające się prace nad 
regulacją wykonującą wyrok Trybunału wywołują napięcia społeczne w środowisku osób 
sprawujących pieczę nad osobami niepełnosprawnymi. Dlatego, zdaniem Rzecznika konieczne jest 
przyspieszenie prac w tym zakresie. 
*Pismo do Prezesa Rady Ministrów+ 
 

Sytuacja osób niepełnosprawnych osadzonych w jednostkach penitencjarnych 
[art. 9 – Dostępnośd]* 
 
Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z 21 maja 2015 r. przedstawił Dyrektorowi Generalnemu 
Służby Więziennej spostrzeżenia poczynione przez Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji 
podczas wizytacji jednostek penitencjarnych, a dotyczące sytuacji osadzonych w nich osób 
z niepełnosprawnościami. 
W piśmie Rzecznik szczególną uwagę zwrócił na kwestie wymagające rozwiązao systemowych. 
Ponowił apel o szkolenie pracowników Służby Więziennej dotyczące postępowania z osobami 
mającymi dysfunkcje narządów ruchu. W żadnej z wizytowanych placówek takich szkoleo nie 
prowadzono. Nie ma też procedury kontroli osobistej osób z niepełnosprawnością, 
uwzględniającej stopieo i rodzaj niepełnosprawności. RPO Zwrócił także uwagę, że w części 
wizytowanych jednostek penitencjarnych nie opracowano, ani nie przyjęto żadnych zasad 
ewakuacji osób z niepełnosprawnością lub opisano je w instrukcjach bezpieczeostwa w sposób 
szczątkowy, np. ogólnikowo ustalając, że należy pomóc w ewakuacji osobom 
z niepełnosprawnością ruchową. Kolejną kwestią którą poruszył Rzecznik jest fakt, że żaden pojazd 
Służby Więziennej w wizytowanych zakładach karnych i aresztach śledczych nie jest dostosowany 
do przewozu osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich. Problem ten 
dotyczy również tych jednostek penitencjarnych, które z założenia przeznaczone są także dla tego 
typu osadzonych. Mając na uwadze powyższe uwagi, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się 
z prośbą do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o przedstawienie stanowiska i informacje 
o podjętych rozwiązaniach systemowych. 
[Pismo do DGSW]  
 
 
 
 

Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami w BRPO 
[art. 8 – Podnoszenie świadomości]* 
 
26 maja 2015 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyło się posiedzenie 
Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Spotkanie poświęcone było sytuacji osób 
z niepełnosprawnościami w domach pomocy społecznej oraz monitoringowi realizacji postanowieo 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Przedstawiono m.in. wnioski z kontroli 

Konferencje, debaty, badania 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Pismo%20do%20Prezesa%20Rady%20Ministr%C3%B3w.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Pismo%20do%20DGSW.pdf
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przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji oraz wyniki analizy regulaminów domów 
pomocy społecznej pod kątem przestrzegania praw i wolności osób z niepełnosprawnościami. 
Dyskutowano również o najważniejszych wnioskach zawartych w sprawozdaniu RPO oraz tzw. 
społecznym Raporcie Alternatywnym z realizacji przez Polskę postanowieo Konwencji ONZ. 
 

Ogólnopolska konferencja dot. Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób 
Niepełnosprawnych 
 
21 maja 2015 r. odbyła się ogólnopolska konferencja dot. Centrum dotycząca Centrum Usług 
Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych AMC-2, zorganizowana przez Instytut 
Transportu Samochodowego (ITS).  
[O konferencji]  
 
 
 
 

Nieuprawnieni nie zaparkują na miejscu dla osoby z niepełnosprawnością [art. 9 – 

Dostępnośd]* 
 
Osoby, które nieprawnie zajmują miejsca przeznaczone do parkowania przez osoby 
niepełnosprawne są coraz bardziej napiętnowane, jednak nadal jest ich dużo. Poważny 
problem z takim zachowaniem kierowców mają Rosjanie. Dlatego wymyślili sposób jak 
skutecznie odstraszad nieuprawnionych kierowców do parkowania w miejscach 
wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na kilku moskiewskich parkingach 
zainstalowano urządzenia wytwarzające hologram, ostrzegający że parkowanie w tym 
miejscu jest niewłaściwe. Hologram pokazuje się tylko osobom nieuprawnionym. 
Zamontowane w pobliżu miejsca parkingowego kamery skanują zbliżający się samochód 
i jeśli zarejestrują naklejkę osoby niepełnosprawnej, to nic się nie dzieje, ale gdy jej nie ma 
wtedy jeden z ośmiu przygotowanych hologramów pokazuje się przed samochodem. Czy 
takie kampanie zmienią zachowania kierowców? Na efekty trzeba poczekad, ale może warto 
spróbowad na naszym podwórku? 
Więcej informacji pod adresami: [Motogazeta], [TVP.info]  
 

Program wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych [art. 9 – Mobilnośd]* 
 
Z inicjatywy Instytutu Transportu Samochodowego powstało konsorcjum, w skład którego 
wchodzą: firma AMZ Kutno BIS Sp. z.o.o., Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut 
Odlewnictwa. Konsorcjum opracowało projekt Auto Mobility Center (AMC-2), czyli 
kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo. Przedmiotem 
projektu jest wsparcie mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo dzięki zaadaptowanej na 
potrzeby różnych rodzajów dysfunkcji ruchowych pilotażowej flocie dziesięciu pojazdów.  
Adaptacje wykonano pod kątem osób z dysfunkcjami kooczyn dolnych i górnych, tetraplegią, 
karłowatością, poruszających się samodzielnie lub na wózkach. Następnym etapem będzie 
uruchomienie przy Instytucie Transportu Samochodowego Centrum Usług Motoryzacyjnych dla 
Osób Niepełnosprawnych. Do współpracy zaproszono osoby niepełnosprawne i ich 
stowarzyszenia, firmy motoryzacyjne, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, środowisko 
medyczne, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, sektor bankowo-ubezpieczeniowy, a także 

Dobre praktyki 

https://www.its.waw.pl/Kompleksowy_system_wsparcia_mobilnosci_osob_niepelnosprawnych_ruchowo,0,3803,1.html
http://motogazeta.mojeauto.pl/Aktualnosci/Hologramy_w_walce_o_miejsca_dla_niepelnosprawnych,a,256573.html
http://www.tvp.info/20012937/hologramem-w-kierowcow-rosjanie-walcza-o-miejsca-parkingowe-dla-niepelnosprawnych
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Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Kompleksowe Centrum Rehabilitacji 
w Konstancinie. We wrześniu 2015 r. w ramach tej placówki zostanie uruchomiony Ośrodek Nauki 
Jazdy dla Osób Niepełnosprawnych oraz Ogólnopolski Punkt Informacyjny. Będą także oferowane 
specjalistyczne kursy i szkolenia, testy psychologiczne kierowców ze szczegółową oceną wpływu 
dysfunkcji na zdolnośd kierowania pojazdem. Ważnym elementem Centrum Usług 
Motoryzacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami będzie wypożyczalnia pojazdów 
oprzyrządowanych wraz z możliwością jazd testowych. Będzie prowadzone także doradztwo 
w zakresie optymalnej adaptacji pojazdu przystosowanego do indywidualnych potrzeb osoby 
z niepełnosprawnością. 

[Samochody dostosowane] 

*Adaptacje pojazdów w ramach projektu AMC-2]  

 
 
 
 
Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Śląskimi Regionalnymi Obchodami Dnia 
Zdrowia Psychicznego, które odbędą się w terminie 8-9 października 2015 r. w Katowicach. 
Obchody są organizowane przez Sekcję Psychiatrii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego wraz z pacjentami i ich rodzinami. 
 
Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad kampanią społeczną „Chcemy chodzid do 
teatru”, organizowaną przez Fundację Kultury bez Barier. Kampania zostanie uruchomiona 
w bieżącym roku, który jest 250-leciem teatru publicznego w Polsce. Celem kampanii jest zmiana 
sposobu myślenia o osobach z niepełnosprawnością, o ich potrzebach i oczekiwaniach 
w kontekście dostępu do teatru i w szerokim znaczeniu kultury. 
 
Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad 12. Europejskim Festiwalem Filmowym 
Integracja Ty i Ja, który odbędzie się  w dniach 8 – 12 września 2015 r. w Koszalinie. 
http://www.integracjatyija.pl/pl/  
 
 
 
 
 

31 maja 2015 r.  
 
Tego dnia upłynął ostateczny termin dostosowania stron internetowych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami przez instytucje publiczne. 
 

Zasady kształtowania przestrzeni dostępnej [art. 9 – Dostępnośd+* 
 
Okna 

Obsługa okien 

Skrzydła okienne, świetliki oraz nawietrzniki okienne, wykorzystywane do przewietrzania 
pomieszczeo przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny byd zaopatrzone w urządzenia 

Warto wiedzied / Ciekawostki 

Patronaty 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Samochody%20dostosowane.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Adaptacje%20pojazd%C3%B3w%20w%20ramach%20projektu%20AMC-2.pdf
http://www.integracjatyija.pl/pl/
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pozwalające na ich łatwe otwieranie i regulowanie z poziomu podłogi lub pomostu, także 
przez osoby niepełnosprawne (rozporządzenie Ministra Infrastruktury § 155 ust. 3). 
Urządzenia do otwierania okien powinny znajdowad się na wysokości nie wyższej niż 1,2 m 
(rozporządzenie Ministra Infrastruktury § 299 ust. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drzwi 

Kontrast 

Framugi drzwi oraz ich powierzchnie należy skontrastowad z kolorem ściany w której się 
znajdują. 
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Dostępnośd pomieszczeo 

Jeżeli wejście lub drzwi do pomieszczenia nie są przystosowane do poruszania się przez 
osoby niepełnosprawne, należy umieści na nim oznaczenia kierunku, w którym znajduje się 
wejście dostępne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drzwi dwuskrzydłowe 

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych główne skrzydło powinno spełniad warunki opisane w 
punkcie 4.2. 

Drzwi wieloskrzydłowe 

W przypadku drzwi wieloskrzydłowych przynajmniej jedno skrzydło powinno spełniad 
warunki opisane w punkcie 4.2 
 

4.2. Minimalna wielkośd drzwi (rozporządzenie Ministra Infrastruktury § 62, § 75, § 79, § 240) 

 

Rodzaj drzwi 
Min. 
szerokośd* 

Min. 
wysokośd* 

Maks. 
wysokośd 
progów 

Wejściowe do budynków,  
ogólnodostępnych pomieszczeo 
użytkowych, mieszkao 

0,9 m 2 m 0,02 m 

Wewnętrzne w budynkach użyteczności 
publicznej (z wyjątkiem drzwi do 
pomieszczeo technicznych i gospodarczych) 

0,9 m 2 m brak progu 

Drzwi do pomieszczeo technicznych 
i gospodarczych oraz innych, których 
dostępnośd nie jest wymagana 

- - - 

Inne 0,85 m 2 m brak progu 

* wysokośd i szerokośd należy mierzyd w świetle ościeżnicy 



9 
 

 
Drzwi, z których może korzystad osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim powinny mied 
szerokośd 90 cm. 

Wyjątkową sytuacją są drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe, w których jedno skrzydło powinno mied 
szerokośd minimum 0,6 m, a szerokośd obu skrzydeł powinna byd jednakowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Wydawnictwo Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji  
„Projektowanie bez barier – wytyczne” 

 
* W nawiasach podano numery artykułów Konwencji, z którymi związana jest informacja. 


