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W nawiązaniu do pisma z dnia 05 maja br. znak: XI.516.1.2018.AKB odnoszącego się 
do Dnia Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością oraz Dnia Godności Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną, pragnę przekazać następujące informacje: 

Odnosząc się do kwestii uwag końcowych Komitetu [ONZ] do spraw Praw Osób 
Niepełnosprawnych dotyczących pierwszego sprawozdania Polski z wykonywania 
postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, należy wskazać, że zarówno 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak i odpowiednie resorty odpowiedzialne 
za wdrażanie poszczególnych zapisów konwencji podejmują działania mające na celu jak 
najpełniejszą realizację zaleceń. 

Można przy tym wskazać m.in. projektowaną Strategię na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnościami 2020-2030, programy realizowane ze środków Funduszu 
Solidarnościowego, czy programy i ustawy realizujące rządowy Program Dostępność Plus. 
Należy jednak zauważyć, że niektóre z zaleceń Komitetu wymagają dłuższej perspektywy 
czasowej na ich realizację, a niektóre wymagają głębszej analizy stanu prawnego. 

Nie bez znaczenia pozostaje szerokie wykorzystanie środków pozyskiwanych 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), które w znacznej 
mierze przeznaczone są na szkolenia z zakresu praw wynikających z Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych oraz na wypracowywanie instrumentów pozwalających na wdrażanie 
zaleceń Komitetu. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej odnośnie tłumaczenia zaleceń ogólnych na język polski i na polski język migowy 
oraz opracowanie w języku łatwym do czytania, jak też dostosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością wzroku, pragnę poinformować że w ramach Biura Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwają prace nad przygotowaniem i upublicznieniem 
powyższych materiałów wraz z materiałami prezentującymi w jak najpełniejszy sposób 
stanowisko Rządu. 



Kwestie związane z sytuacją niepełnosprawnych kobiet znajdują się w obszarze 
szczególnego zainteresowania Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnycłi. 
Wyrazem tego jest m.in. wyróżnienie tej problematyki w projekcie Strategii na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnościami 2020-2030. Wśród planowanych działań znajduje się 
w szc zególności wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie zapewnienia dostępności 
usług ginekologiczno-położniczych dla kobiet z niepełnosprawnościami, jak również przegląd 
usta\Ay o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania 
z dnia 3 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219). 

Wśród działań podejmowanych do tej pory przez Pełnomocnika należy wskazać 
z pev̂  nością na jego zaangażowanie w prace związane z przyjęciem ustawy o wsparciu kobiet 
w cią/.y i rodzin „Za życiem"' oraz opracowanie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 
„Zażyciem"^. 
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Z wyrazami szacunku 

i SEKRETARZ STANU 

^nna Schmidt-Rodziewicz 

' Ustawć z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu tcobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1860, 
z pÓ2n. zm.). 

^ Uchwafa nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla 
rodzin „Za życiem" (M.P. poz. 1250). 
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