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Konwecja Praw ONZ - najważniejsze zapisy
(...)
Artykuł 1

Cel
Niniejsza Konwencja ma na celu promowanie, ochronę oraz umożliwienie wszystkim osobom
niepełnosprawnym nieograniczonego korzystania z wszystkich fundamentalnych swobód i praw człowieka,
oraz promowanie poszanowania dla ich godności osobistej.
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.

Artykuł 9

Dostępność
1. Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym samodzielne życie i pełne uczestnictwo we wszystkich sferach
życia, Państwa-Strony podejmą stosowne kroki celem zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu, na
równych zasadach z innymi obywatelami, do środowiska fizycznego, transportu, informacji i komunikacji
międzyludzkiej, w tym technologii i systemów komunikacyjnych i informacyjnych, oraz do innych
udogodnień i usług oferowanych całemu społeczeństwu, zarówno w środowiskach miejskich, jak i wiejskich. Te
działania, włącznie z rozpoznawaniem i usuwaniem przeszkód i barier na drodze do dostępności, będą
dotyczyć między innymi:
(a) Budynków, dróg, środków transportu oraz innych obiektów, w tym szkół, mieszkalnictwa, ośrodków
medycznych i miejsc pracy;
(b) Usług informacyjnych, komunikacyjnych i innych, w tym usług elektronicznych, jak również usług
w zakresie pomocy w nagłych wypadkach.
2. Państwa-Strony podejmą również stosowne kroki w celu:
(a) Rozwoju, propagowania i monitorowania procesu wdrażania minimum standardów i wytycznych
dotyczących udogodnień i usług oferowanych całemu społeczeństwu;
(b) Dopilnowania, aby przedsiębiorstwa sektora prywatnego oferujące usługi całemu społeczeństwu, wzięły
pod uwagę wszelkie aspekty dostępności tych usług dla osób niepełnosprawnych;
(c) Zapewnienia szkoleń dla interesariuszy w kwestiach związanych z dostępnością dla osób
niepełnosprawnych;
(d) Zapewnienia oznakowania w piśmie Braille’a oraz w łatwej do odczytania i zrozumiałej formie w budynkach
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i innych obiektach publicznych;
(e) Zapewnienia formy pomocy ze strony innych osób i pośredników, w tym przewodników, lektorów oraz
profesjonalnych tłumaczy języka migowego, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do budynków i
innych obiektów publicznych;
(f) Promowania innych stosownych form pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych, aby
zapewnić im dostęp do informacji;
(g) Promowania dostępu osób niepełnosprawnych do najnowszych technologii i systemów
informacyjnych i komunikacyjnych, w tym do Internetu;
(h) Promowania projektowania, rozwoju i dystrybucji dostępnych technologii i systemów informacyjnych i
komunikacyjnych, począwszy od etapu początkowego tak, aby stały się one osiągalne po minimalnych
kosztach.
(...)
Artykuł 21

Wolność ekspresji i wyrażania poglądów oraz dostęp do informacji
Państwa-Strony podejmą wszelkie właściwe działania umożliwiające osobom niepełnosprawnym
egzekwowanie swoich praw do wolności słowa i wyrażania poglądów, w tym swobody uzyskiwania,
otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei na równych zasadach z innymi członkami społeczeństwa,
za pomocą wszelkich środków komunikacji międzyludzkiej, określonych w artykule 2 niniejszej Konwencji, w
tym poprzez:
(a) Dostarczanie osobom niepełnosprawnym informacji przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa w
dostępnym formacie i za pomocą środków przekazu odpowiednich dla rodzaju niepełnosprawności, bez
opóźnień czasowych i dodatkowych kosztów;
(b) Akceptowanie i umożliwienie korzystania w sytuacjach oficjalnych z języka migowego, pisma Braille’a,
wspomagających i alternatywnych sposobów komunikacji oraz wszelkich innych środków, sposobów i
formatów komunikacji wybranych przez osoby niepełnosprawne;
(c) Nakłanianie prywatnych usługodawców świadczących usługi dla ogółu społeczeństwa, w tym
dostawców usług internetowych, aby dostarczali informacje i usługi w formie dostępnej i
przydatnej dla osób niepełnosprawnych;
(d) Zachęcanie środków masowego przekazu, w tym dostawców informacji poprzez Internet, aby
udostępniały swoje usługi osobom niepełnosprawnym;
(e) Uznanie i promocję języków migowych.
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