
Implementácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

 v Poľsku  
 

Všeobecné povinnosti:  

 Poľské právne predpisy, týkajúce sa osôb so zdravotným postihnutím sa zameriavajú 

na ochranu ich existencie, ale zanedbávajú nevyhnutnosť zaručiť im rovnaký prístup ku 

všetkým zákonom, slobodám a k nezávislosti, vrátane slobody voľby a rešpektovania 

nezávislosti človeka. Pre implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím (CRPD) je potrebné úplne zmeniť filozofiu poľských zákonov, týkajúcich sa 

otázok zdravotného postihnutia.  

 

 Podľa poľského úradného prekladu CRPD "osobami so zdravotným postihnutím sú 

tie, ktoré majú dlhodobé fyzické, duševné, intelektuálne alebo zmyslové postihnutie. V 

poľskom jazyku pojmy "mentálne poruchy" a "intelektuálne poruchy" sa týkajú tej istej 

skupiny (intelektuálne poruchy). Termín "mentálne poruchy" v poľskom preklade chýba, a to 

môže obmedziť konvenčnú ochranu osôb s týmto druhom zdravotného postihnutia. 

 

 V poľskom právnom poriadku neexistuje jedna, všeobecne uplatniteľná definícia 

zdravotného postihnutia. Tiež nie je tam žiadny jednotný systém posudzovania zdravotného 

postihnutia. Individuálne zákony používajú rôzne termíny pre stanovenie zdravotného 

postihnutia alebo typov postihnutia a preto poskytovanie určitých druhov pomoci je 

podmienené celou sériou dokumentov. To má za následok nedostatočne ucelený systém 

podpory pre osoby so zdravotným postihnutím.  

 

 Definícia a systém posudzovania zdravotného postihnutia sú zahrnuté v zákone o 

profesionálnej a sociálnej rehabilitácii a zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím (ďalej 

aj "zákon o rehabilitácii") a systém rozhodovania o práceschopnosti je v zákone o 

dôchodkoch a rente z fondu sociálneho poistenia. To sú základné zákony.  Podľa čl. 2 

“zákona o rehabilitácii," pojem zdravotné postihnutie znamená trvalú alebo dočasnú 

neschopnosť plniť sociálne úlohy kvôli trvalému alebo dlhodobému poškodeniu tela, najmä v 

dôsledku pracovnej neschopnosti. Podľa čl. 3 tohto zákona sa rozlišujú 3 stupne zdravotného 

postihnutia: ťažký, stredne ťažký a mierny. Ich definícia je tiež odvodená od stupňa 

neschopnosti pre prácu a pre plnenie sociálnych úloh.  
 
 Hoci definície sú navrhnuté pre potreby profesionálnej a sociálnej rehabilitácie a 

zamestnávanie, početné zákony z iných oblastí práva sa na ne odvolávajú a to vyvoláva 

pochybnosť o ich primeranosti v týchto oblastiach. Pod zákon o rehabilitácii samostatne spadá 

aj systém posudzovania zdravotného postihnutia osôb, ktoré ešte nedosiahli vek 16 rokov.  

 

 Je potrebné brať do úvahy rozdiel medzi definíciou zdravotného postihnutia a stupňom 

postihnutia, ako sú  uvedené v zákone o rehabilitácii a definíciou, prijatou v Dohovore 

o právach osôb so zdravotným postihnutím. Pri jej použití ako základu pre sociálny model 

zdravotného postihnutia, CRPD kladie dôraz na interakciu s rôznymi prekážkami, ktoré môžu 

obmedzovať plné a účinné zapojenie sa do spoločnosti. Poľské zákony sa však podľa 

medicínskeho modelu postihnutia zameriavajú na dysfunkcie a obmedzenia. Podobné 

námietky je možné podať aj proti systému posudzovania práceneschopnosti, podľa ktorého sa 

rozlišujú dva typy osôb – tí, čo sú plne pracovne neschopní a tí, čo sú iba čiastočne neschopní 

pracovať. Tento systém je založený na medicínskom modeli a používaná terminológia je 

zavádzajúca, posilňuje stereotypy o osobách so zdravotným postihnutím. Je tiež potrebné 

poznamenať, že podľa predpisov tohto systému, schopnosť pracovať vo vhodných 



podmienkach nie je prekážkou v posudzovaní pracovnej neschopnosti. Takáto konštrukcia 

systému by mohla byť kritizovaná najmä preto, že vhodné podmienky sa môžu len mierne 

líšiť od podmienok pre všetkých ostatných pracovníkov a často to bude len kancelársky stôl, 

pod ktorým je priestor pre invalidný vozík, ergonomické stoličky alebo špeciálna úprava 

počítačovej myši. Spolu s technologickým pokrokom takéto úpravy sa tiež stávajú 

jednoduchšie a lacnejšie. 

 

 V poľskom právnom poriadku existujú aj rozdielne posudzovacie systémy pre prácu 

v domácich pomeroch a pre prácu v uniformovaných službách. Samostatný postup sa 

uplatňuje vo vzdelávacom systéme, študenti so zdravotným postihnutím by mali mať  

stanovisko z psychologicko-pedagogickej poradne, aby mohli získať podporu počas 

vzdelávania. Rôznosť systémov posudzovania sťažuje získavanie prístupu k informáciám o 

možnostiach podpory pre osoby so zdravotným postihnutím. Preto by mal byť vytvorený 

jednotný systém pre posudzovanie zdravotného postihnutia, ktorý by sa sústredil nie na 

dysfunkcie, ale na schopnosti konkrétnej osoby a na typ vhodnej podpory, ktorú by mala 

osoba so zdravotným postihnutím dostať v záujme jej plnej participácie v spoločnosti. 

Podpora detí so zdravotným  postihnutím by tiež mala byť posudzovaná podľa tohto systému 

a posudkové inštitúcie by mali byť nezávislé na inštitúciách, ktoré podporu poskytujú. Z toho 

by malo vyplývať, že každá osoba so zdravotným postihnutím by mala dostať komplexnú 

informáciu o vhodnej podpore. 

 

 Zákonné zmeny je potrebné vykonať a aj vo vzťahu k zdravotným postihnutiam.  

Zákon o rehabilitácii by mal byť nahradený zákonom o posudzovaní zdravotného postihnutia 

a inštitúcie a nástroje podpory pre osoby so zdravotným postihnutím by tiež mali byť 

regulované jednotným posudzovaním a inými interdisciplinárnymi aspektami postihnutia 

(inštitúcie a fondy na podporu zdravotne postihnutých ľudí a na podporu sociálnej 

rehabilitácie). Problémy, týkajúce sa zamestnanosti, v súlade s konvenčným pravidlom 

inklúzie zdravotného postihnutia do väčšinovej spoločnosti, by sa mali regulovať v zákonoch 

pracovného práva (ako napr. zamestnávanie neplnoletých osôb alebo tehotných žien). V tom 

istom čase by sa mal vládny splnomocnenec pre osoby so zdravotným postihnutím presunúť 

z úradu, ktorý podporuje minister, zodpovedný za sociálne zabezpečenie, na úrad predsedu 

vlády. 

 

 Definícia komunikácie a jazyka sa v poľskom právnom poriadku nevyskytuje. Len 

v čl. 69 Ústavy môžeme nájsť povinnosť orgánov verejnej správy poskytovať podporu 

sociálnej komunikácie pre osoby so zdravotným postihnutím. Zákonné predpisy, týkajúce sa 

otázok komunikácie osôb s rôznymi typmi postihnutia, napríklad zákon o posunkovom jazyku 

a iných prostriedkoch komunikácie budú prerokované v tejto správe neskôr. S odkazom na 

obvyklú definíciu jazyka, treba poznamenať, že v súlade s čl. 27 ústavy a čl. 4 zákona o 

poľskom jazyku, úradným jazykom v Poľsku je poľský jazyk, ale zákon o znakovej reči a 

iných komunikačných prostriedkoch poskytuje možnosť používať v oficiálnych situáciách 

poľský posunkový jazyk, spoločne s kódovaným jazykom a komunikačným systémom pre 

hluchoslepé osoby. Poľskému právnemu systému chýba nariadenie, ktoré by sa týkalo 

používania augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (ZZC) osôb s poruchou reči. To často 

bráni alebo prekáža fungovaniu týchto osôb vo verejnom a spoločenskom živote. Podobne, 

neexistujú žiadne právne riešenia, zamerané na osoby s mentálnym postihnutím, pre 

uľahčené, až bezstarostné čítanie textov alebo používanie piktogramov.   

 

 V poľskom právnom systéme sa nepoužíva pojem univerzálneho dizajnu. Stavebný 

zákon používa pojmy ako "prostredie bez funkčnej bariéry" a "eliminácia architektonických, 



technických a komunikačných bariér v súvislosti s individuálnymi potrebami zdravotne 

postihnutých osôb". Toto nespĺňa požiadavky „Dohovoru pre univerzálne dizajny objektov“. 

To požaduje zaviesť dizajnovanie  špeciálnych riešení pre osoby so zdravotným postihnutím 

namiesto zabezpečovania  prístupnosti k produktom, prostrediu, programom a službám, 

dostupným pre všetkých. 

 

 V oficiálnych poľských prekladoch konvenčný termín "primerané úpravy" sa prekladá 

ako "primerané vylepšenia", nie "primeraná adaptácia". To je omyl, pretože "vylepšenia" sa 

vzťahujú iba priamo na určitú osobu a podľa CRPD, takýto proces je o úprave celého 

spoločenského života potrebám osôb so zdravotným postihnutím. Navyše výraz "primeraných 

úprav" sa vyskytuje v poľskom práve len v rozsahu zamestnávania. Čl. 23a zákona o 

rehabilitácii ukladá zamestnávateľovi poskytnúť potrebné primerané prispôsobenia pre osoby 

so zdravotným postihnutím, ktoré sa zúčastňujú procesu náboru alebo školenia, stáže, 

odborného vzdelávania, učňovskej prípravy alebo učňovskej prípravy absolventov, pokiaľ 

ostávajú v pracovnom vzťahu s nimi. Zákon nedefinuje pojem "primeraných úprav". Tiež 

neodkazuje na požiadavku nevytvárania "disproporcií a neprimeranej záťaže". 

 

 V poľskom práve tiež chýbajú jasné odkazy na záruky úplnej a efektívnej účasti a 

začlenenia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Môžete špecifikovať nástroje pre 

tento účel, ale opatrenia v tejto súvislosti nemožno považovať za cieľ štátnej politiky voči 

osobám so zdravotným postihnutím. V poľskom právnom systéme sa ešte nevyskytuje pojem 

"sociálne začlenenie osôb so zdravotným postihnutím".  

 

 Právnemu systému Poľskej republiky chýbajú nástroje, ktoré môžu slúžiť na podporu 

zapojenia osôb so zdravotným postihnutím pri implementácii CRPD. Predovšetkým je 

potrebné poznamenať, že v prípade národných, vojvodských a regionálnych poradných 

orgánov pre zdravotne postihnuté osoby a v predstavenstve štátneho fondu pre rehabilitáciu 

zdravotne postihnutých osôb, pôsobiaceho podľa zákona o rehabilitácii, neboli realizované 

žiadne predpisy, ktoré by zaručovali dostatočnú účasť osôb so zdravotným postihnutím v 

rámci nich. Navyše, v tejto súvislosti neboli prijaté žiadne opatrenia orgánmi, ktoré mali 

vykonávať implementáciu CRPD. Tiež treba poznamenať, že v roku 2012 v procese 

menovania Rady pre posunkový jazyk nebola Vládnym splnomocnencom pre osoby so 

zdravotným postihnutím, medzi 16-tich členov Rady pripísaná žiadna nepočujúca osoba. 

Nepočujúce osoby boli menované, ale len po protestoch spoločenstva nepočujúcich osôb a po 

prejave Ombudsmana.  

 

 Procesy konzultácií so spoločenstvom osôb so zdravotným postihnutím  by mali byť 

tiež upravené. V súčasnosti sú konzultácie obmedzené iba na umiestnenie návrhu zákona na 

internetovej stránke úradu a ponúkajú možnosť dať pripomienky v stanovenej lehote. Mal by 

byť  implementovaný postup, ktorý zaručí autentický dialóg s komunitou zdravotne 

postihnutých ľudí, berúc do úvahy ich špecifické požiadavky. Žiadne školenia pre rôzne 

profesné skupiny a zvyšovanie povedomia o moderných postojoch k osobám so zdravotným 

postihnutím, zahrnutých v CRPD sa v Poľsku nerealizujú.  

 

Implementácia a monitoring v Poľsku 

 Vykonávanie požiadaviek CRPD v Poľsku sa musí analyzovať na viacerých  

úrovniach a je ťažké vyjadriť jeden všeobecný názor na tento proces. Jeden by mal hovoriť o 

implementácii jednotlivých článkov alebo dokonca častí riešenia uvedených v týchto 

článkoch. Ministerstvo práce a sociálnej politiky sa uvádza ako mechanizmus pre koordináciu 

implementácie CRPD ale v jeho mene bol zase menovaný Vládny splnomocnenec pre osoby 



so zdravotným postihnutím. Minister tiež menoval tím pre vykonávanie ustanovení dohovoru. 

Tím zahŕňa zástupcov rôznych ministerstiev a inštitúcií. Osoby so zdravotným postihnutím, 

zástupcovia mimovládnych organizácií a iných zainteresovaných strán sú pozývaní na 

stretnutia tímu. Tímové porady sú – ak je to nevyhnutné – prekladané do poľského 

posunkového jazyka. Tím pracuje podľa dlhodobého plánu a odpovedá na otázky, ktoré 

vznikajú na právnom základe. To, čo nepriaznivo ovplyvňuje fungovanie tímu a širšie 

vykonávanie dohovoru, je umiestnenie vládneho splnomocnenca na ministerstve práce a 

sociálnej politiky, namiesto na úrade predsedu vlády. Výsledkom je vnímanie otázok, 

týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím, len na úrovni sociálnej politiky. Samozrejme, 

to je súčasťou širšieho problému o všeobecnom trende uznávania individuálnych problémov 

iba z pohľadu "ministerstva". Implementácia CRPD určite nemá taký charakter a vyžaduje 

širokú spoluprácu na úrovni oboch, vlády aj miestnych samospráv. V rámci celkového 

posúdenia treba konštatovať, že hlavné požiadavky dohovoru nie sú v Poľsku 

implementované.  Neexistuje žiadny plán (alebo aspoň žiadny plán nie je známy verejnosti) 

na implementáciu dohovoru. Tak to nie je realizovateľné - chýbajú známe ukazovatele, 

míľniky a operačné plány. Posilnenie úlohy Vládneho splnomocnenca a väčší význam pre 

implementáciu dohovoru by mali byť v najbližších niekoľkých rokoch najdôležitejšou úlohou 

pre Poľsko. 

 

 Ombudsman je nezávislý orgán, ktorý monitoruje implementáciu CRPD. Malo by sa 

zdôrazniť, že je veľmi vysokou prioritou, že profesorka Irena Lipowicz vo svojich aktivitách 

venuje veľkú pozornosť  implementácii  CRPD a tiež všeobecnejšie rešpektovaniu práv osôb 

so zdravotným postihnutím. Ombudsmana vymenúva Komisia expertov pre osoby so 

zdravotným postihnutím, vydáva informačný bulletin o implementácii CPRD, viac krát 

intervenuje v oblastiach, týkajúcich sa niekoľkých článkov  (bohužiaľ účinnosť týchto 

intervencií je odlišná, ale nedostatok kompetencií ombudsmana by nemal byť riešený tu), a 

tiež vydáva širšie štúdie o CRPD a o jeho jednotlivých článkoch.  

 

 Najväčšie nedostatky v implementácii dohovoru v Poľsku sa vyskytujú na úrovni 

miestnych samospráv. Zatiaľ čo zmena môže byť zaznamenaná na legislatívnej úrovni a 

napríklad pri rozdeľovaní európskych fondov v Poľsku, väčšina miestnych samospráv 

nielenže zámerne nerealizuje ustanovenia dohovoru, ale ani nevedia o jeho existencii.  

 

 Implementácia CRPD v Poľsku má šancu na výrazné zrýchlenie prostredníctvom 

prijatia zo strany vlády a Európskej Komisie operačného programu "Rozvoj znalostného 

vzdelávania" (“Knowledge Education Development”), v ktorom bola zohľadnená investičná 

priorita pre implementáciu dohovoru. Hoci samotný dokument bol prijatý po období 

vykazovania, na ktoré sa vzťahuje táto správa, k práci na ňom došlo už počas vykazovaného 

obdobia. Mimovládne organizácie pre osoby so zdravotným postihnutím boli zapojené do 

tejto práce. Špeciálne riešenie problematiky osôb so zdravotným postihnutím v operačnom 

programe "Rozvoj znalostného vzdelávania" bol zahrnutý na základe iniciatívy 

mimovládnych organizácií. V budúcnosti, môžeme sa  domnievať, že dohovor sa efektívne 

uplatní v Poľsku, ak iniciatívu patričného uznania prípadov osôb so zdravotným postihnutím 

si osvoja vlády a miestne samosprávy. 

 

 Vydanie publikácie s textom dohovoru v prístupnom formáte môže slúžiť ako 

ilustrácia, čo všetko je v Poľsku zlé na implementácii požiadaviek CRPD a nakoľko je 

potrebné zmeniť spôsob myslenia o zásadách, stanovených v dohovore. Zákony  sa okrem 

iného uverejňujú aj v Internetovom systéme pre legislatívu. Text dohovoru je tu zverejnený 

vo formáte, ktorý bráni bližšiemu oboznámeniu sa s jeho obsahom. Podľa inštitúcií, ktoré sú 



za to  zodpovedné, neexistuje žiadna právna možnosť zmeniť tento stav vecí. Ale  zdá sa, že 

táto možnosť je veľmi jednoduchá a môže byť využitá takmer okamžite. Pravidlá by sa mali 

meniť tak, aby boli všetky právne dokumenty uverejnené v prístupných formátoch. Toto bude 

garantované  nariadením o Národných Rámcoch Interoperability, ktoré vstúpilo do platnosti v 

roku 2015. Ale ani v tomto dokumente sa neukladajú žiadne sankcie ako prevencia 

nedostatočného prístupu osôb so zdravotným postihnutím k oboznámeniu sa s textom 

dohovoru v jeho oficiálnej forme. Na druhej strane, Ombudsman dáva k dispozícii nielen 

znenie dohovoru, ale aj jeho preklad do ľahko čitateľného textu, pripraveného MVO a film v 

poľskom posunkovom jazyku, ktorý pojednáva o základných zásadách dohovoru. Čo treba 

zdôrazniť je, že tento film bol financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, ale 

nejako sa to stalo, "mimo" hlavného účelu výdavkov z týchto fondov. Ukázalo sa, že je to 

možné, napríklad na oboznámenie osôb s rôznym druhom zdravotného postihnutia so 

zásadami CRPD, ale často je tam nedostatok vhodných opatrení na strane výkonnej moci.  

 

 V roku 2012 bola venovaná verejná kampaň ratifikácii CRPD. Kampaň bola 

realizovaná MVO a financovaná z verejných prostriedkov z SFRDP. Kampaň, na jednej 

strane použila moderné prostriedky komunikácie ("nástenné maľby" – „murals“) a dláždila 

cestu verejnej diskusii o právach osôb so zdravotným postihnutím, ale na druhej strane 

operovala iba s obrazom osoby na vozíčku a video materiály, vyvinuté počas kampane nemali 

titulky a neboli interpretované v posunkovom jazyku.  

 

 Aj vláda, aj Ombudsman vykonávali rozsiahle konzultácie o správach o implementácii 

CRPD. Je potrebné poznamenať, že Ombudsman poveril preklad správy do poľského 

posunkového jazyka na uľahčenie oboznámenia nepočujúcich osôb s jej obsahom. Okrem 

toho Ombudsman usporiadal sériu stretnutí a on-line konzultácie. V tomto štádiu je ťažko 

posúdiť, ktoré komentáre z konzultácií boli zohľadnené. V prípade vládnej správy, je potrebné 

uviesť, že väčšina pripomienok v rámci konzultácií (hlavne niekoľkých zástupcov 

mimovládnych organizácií, pracujúcich pre osoby so zdravotným postihnutím a pre rovnosť 

príležitostí) neboli zahrnuté do správy pre OSN. 

 

Odporúčania pre ďalšie aktivity: 

 

 1. Ratifikácia Opčného protokolu.  

2. Zrušenie zákazu manželstva pre osoby so zdravotným postihnutím.  

3. Zmena systému posudzovania nespôsobilosti na systém podporujúci voľbu.  

4. Rozvoj sociálnej politickej stratégie, týkajúcej sa osôb so zdravotným postihnutím (ciele, 

oblasti, nástroje, podpora, kritériá, atď.) spoločne s komunitou zdravotne postihnutých 

občanov, vrátane tvorby harmonogramu implementácie Dohovoru.  

5. Zmena definície zdravotného postihnutia a typov postihnutia a štandardizácia systému 

posudzovania, zlučiteľného s Dohovorom a s rozvinutými stratégiami.  

6. Premiestnenie splnomocnenca vlády pre osoby so zdravotným postihnutím na úrad 

predsedu vlády. Poverenie pre horizontálnu zodpovednosť za sociálnu politiku voči osobám 

so zdravotným postihnutím a za koordináciu všetkých posudkových  centier.  

7. Vytvorenie legislatívy na princípoch dôstojnosti, autonómnosti a nezávislého života osôb 

so zdravotným postihnutím. 

8. Podpora aktivít a nie pasivity osôb so zdravotným postihnutím. Zvýšenie podielu výhod a 

kompenzačných služieb, ktoré majú  aktivizujúci a inkluzívny charakter.  

9. Individualizácia podpory.  

10. Deinštitucionalizácia – prechod od podpory vo veľkých inštitúciách na podporu miestnych 

komunít.  



11. Rozšírenie ponuky verejných služieb.  

12. Posilnenie podpory štátu pre rodiny osôb so zdravotným postihnutím.  

13. Uprednostňovanie na otvorenom trhu práce.  

14. Uprednostňovanie a podporovanie inkluzívneho vzdelávania.  

15. Začlenenie osôb so zdravotným postihnutím v procese tvorby zákonov a rozvojových 

programov v sociálnej politike, vrátane zaručenia ich primeranej účasti v rozhodovacích 

orgánoch. 

16. Začlenenie do  antidiskriminačného zákona povinnosti poskytovať osobám so zdravotným 

postihnutím komplexnú ochranu.  

17. Ďalšie vzdelávacie programy na zvýšenie povedomia o zdravotnom postihnutí, zamerané 

na zamestnancov, zodpovedných za verejné služby.  

18. Likvidácia eugenických potratov.  

19. Oprava chýb v preklade Dohovoru. 


