KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
(2010/C 83/02)
proklamowana na szczycie UE w Nicei w grudniu 2000 zbiór fundamentalnych zasad
prawnych UE,
Artykuł 11
Wolność wypowiedzi i informacji
1. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz
publicznych i bez względu na granice państwowe.
2. Szanuje się wolność i pluralizm mediów.
Artykuł 12
Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się
1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do swobodnego
stowarzyszania się na wszystkich poziomach, zwłaszcza w sprawach politycznych,
związkowych i obywatelskich, z którego wynika prawo każdego do tworzenia związków
zawodowych i przystępowania do nich dla obrony swoich interesów.
2. Partie polityczne na poziomie Unii przyczyniają się do wyrażania woli politycznej jej
obywateli.
Artykuł 42
Prawo dostępu do dokumentów
Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub
statutową siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo dostępu do dokumentów instytucji,
organów i jednostek organizacyjnych Unii, niezależnie od ich formy.
KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI
04.11.1950
Artykuł 3
Zakaz tortur
Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo
karaniu.
Artykuł 10
Wolność wyrażania opinii
1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz
publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa
Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub
kinematograficznych.
2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może
podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są
przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie
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bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze
względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na
ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu
na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i
bezstronności władzy sądowej.
Artykuł 11
Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się
1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do swobodnego
stowarzyszania się, włącznie z prawem tworzenia związków zawodowych i przystępowania
do nich dla ochrony swoich interesów.
2. Wykonywanie tych praw nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa
ustawa i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy
bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, ochronę porządku i zapobieganie
przestępstwu,
ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. Niniejszy przepis nie
stanowi
przeszkody
w
nakładaniu
zgodnych
z
prawem
ograniczeń
w korzystaniu z tych praw przez członków sił zbrojnych, policji lub administracji
państwowej.
Artykuł 14
Zakaz dyskryminacji
Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej konwencji powinno być
zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry,
język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne,
przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych
przyczyn.

KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH PRZECIW KORUPCJI – 09.12.2004 ROK
Konwencja została ratyfikowana przez Polskę w dniu 15 września 2006 roku ( Dz. U.
z 2007r., Nr 84, poz. 563).
ART. 13
Udział społeczeństwa
1. Każde z Państw Stron podejmie odpowiednie środki, działając w ramach swoich
możliwości i zgodnie z podstawowymi zasadami swojego prawa wewnętrznego, dla
popierania aktywnego uczestnictwa indywidualnych osób i grup spoza sektora
publicznego, w tym społeczeństwa, organizacji
pozarządowych i organizacji
środowiskowych, w zapobieganiu i zwalczaniu korupcji oraz wzrostu społecznej
świadomości dotyczącej istnienia, przyczyn i powagi zagrożeń ze strony korupcji.
Uczestnictwo to powinno być wzmocnione środkami takimi jak:
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(a) Zwiększenie przejrzystości i popieranie udziału społeczeństwa w procesach
decyzyjnych;
(b) Zapewnienie społeczeństwu efektywnego dostępu do informacji,
(c) Podejmowanie działań informacji publicznej zwiększających nietolerancję dla
korupcji, jak również programów edukacji publicznej, w tym programów szkolnych
i uniwersyteckich;
(d) Poszanowanie, popieranie i ochronę wolności poszukiwania, otrzymywania,
publikowania i rozpowszechniania informacji dotyczących korupcji. Wolność ta może być
objęta szeregiem ograniczeń, jednak ograniczenia te mogą być jedynie zgodne z prawem i
wprowadzone w zakresie, w jakim jest to niezbędne:
(i) Dla poszanowania praw lub reputacji innych;
(ii) Dla ochrony bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego lub publicznego
zdrowia i moralności.
2. Każde z Państw Stron podejmie stosowne środki dla zapewnienia, że właściwe organy
anty-korupcyjne, o których mowa w niniejszej Konwencji są znane społeczeństwu i zapewni
dostęp do tych organów w celu powiadomienia, także anonimowo, o każdym incydencie,
który może być uznany za stanowiący przestępstwo określone zgodnie z niniejszą
Konwencją.

Konwencja ONZ Praw Osób Niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006 – 61/06 Convention
on the Rights of Persons with Disabilities (A/RES/61/106). Polska podpisała Konwencję
w marcu 2007 roku.
Artykuł 9
Dostępność
1.Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie i pełne
uczestnictwo we
wszystkich aspektach życia, Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia
osobom
niepełnosprawnym, na zasadach równości z innymi osobami, dostępu do środowiska
fizycznego, środków
transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjnych
i komunikacyjnych,
a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych,
zarówno
na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Środki te, obejmujące rozpoznanie i eliminację
przeszkód i barier
w zakresie dostępności, stosują się między innymi do:
(…)
b) informacji, komunikacji i innych usług, w tym usług elektronicznych i służb ratowniczych.
2. Państwa Strony podejmą również odpowiednie środki w celu:
(…)
b) zapewnienia, by instytucje prywatne, które oferują urządzenia i usługi ogólnie dostępne lub
powszechnie zapewniane, uwzględniały wszystkie aspekty ich dostępności dla osób
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niepełnosprawnych.
Artykuł 21
Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji
Państwa Strony podejmą wszelkie odpowiednie środki, aby osoby niepełnosprawne mogły
korzystać z prawa do wolności wypowiadania się i wyrażania opinii, w tym wolności
poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów, na zasadach
równości z innymi osobami i poprzez wszelkie normy komunikacji według ich wyboru,
zgodnie z definicją zawartą w art. 2 niniejszej Konwencji, między
innymi poprzez:
(…)
a) dostarczanie osobom niepełnosprawnym informacji przeznaczonych dla ogółu ludzi,
w dostępnych dla nich formach i technologiach, odpowiednio do różnych rodzajów
niepełnosprawności, na czas i bez dodatkowych kosztów,
(…)
c) nakłanianie instytucji prywatnych, które świadczą usługi dla ogółu ludzi, w tym przez
Internet, do dostarczania informacji i usług w formie dostępnej i użytecznej dla osób
niepełnosprawnych;
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