
 

REZOLUCJA  
przyjęta przez uczestników międzynarodowej konferencji:   
„Ochrona praw osób z niepełnosprawnością intelektualną  

– uregulowania prawne i praktyka w krajach Unii Europejskiej”  
6 listopada 2009 roku w Szczecinie. 

 

Jako  obywatele  Rzeczpospolitej Polskiej – osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną, rodzice,  opiekunowie i  wszyscy inni obywatele naszego kraju 
działający na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną – realizując zapisy 
praw podstawowych Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisanych w Preambule,  

 a oparte na 

„…poszanowaniu wolno ści i sprawiedliwo ści, współdziałaniu władz, 
dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczo ści umacniaj ącej 
uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, k tórzy dla dobra Trzeciej 
Rzeczypospolitej t ę Konstytucj ę będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, 
dbając o zachowanie przyrodzonej godno ści człowieka, jego prawa do 
wolno ści i obowi ązku  solidarno ści z innymi,   a poszanowanie tych zasad mieli 
za niewzruszon ą  podstaw ę Rzeczypospolitej Polskiej”  

zwracamy się do: 

 Prezydenta, Premiera oraz Parlamentarzystów Rzeczy pospolitej Polskiej  
o zmianę ustawodawstwa  dotyczącego traktowania przez zapisy prawa polskiego 
obywateli z niepełnosprawnością intelektualną, w tym całkowitą eliminację zapisu 
„ubezwłasnowolnienie”, ze zmianą na rzeczywistą ochronę i wsparcie prawne 
w poszanowaniu godności człowieka.   

Nasz Kraj – Polska – która jest przynależna do Organizacji Narodów 
Zjednoczonych podpisała, ale nie ratyfikowała Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych.  

Mamy pełną świadomość, że ratyfikacja Konwencji ONZ wymaga 
zdecydowanych zmian w ustawodawstwie naszego Kraju z uwzględnieniem 
poszanowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, które to osoby jak wszyscy 
inni obywatele, nie mogą być dyskryminowane „w życiu społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” (Konstytucja RP, art. 32 pkt.2).  

Obecnie obowiązujące ustawy uchwalone w latach 60-tych ubiegłego stulecia 
(Ustawa z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa z dnia 17 
listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego) nie uwzględniają zmian 
paradygmatu osoby z niepełnosprawnością intelektualną w Unii Europejskiej.  

Z pełną wiedzą i odpowiedzialnością za jakość życia osób 
z niepełnosprawnością intelektualną wnosimy o zmianę ustawodawstwa polskiego 
z uwzględnieniem Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.   

 


