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Wstęp Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Jarosław Duda

Podstawową rolą i jednocześnie obowiązkiem 
państwa jest podejmowanie działań, zapewnia-

jących poszanowanie i ochronę konstytucyjnych 
praw oraz godności osób z niepełnosprawnością a 
także ich równe traktowanie w każdej dziedzinie 
życia. Dlatego też priorytetem Rządu RP zarówno 
w roku 2008 jak i w latach następnych jest wpro-
wadzenie nowego, spójnego i przejrzystego systemu 
wspierania osób z niepełnosprawnością oraz zapo-
biegania ich dyskryminacji w życiu społecznym i za-
wodowym.

Wyrazem działań podjętych w tym kierunku jest 
przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, przy dużym udziale społeczeństwa oby-
watelskiego, projekt ustawy o wyrównywaniu szans 
osób z niepełnosprawnością, który ma konkrety-
zować i uzupełniać bądź nawet zmieniać regulacje 
zawarte w kilkunastu dokumentach prawnych. Po-
trzeba opracowania takiego aktu prawnego wyni-
ka zarówno z konieczności zadośćuczynienia zasa-
dom równości oraz poszanowania praw i wolności 
człowieka i obywatela, zawartym w Konstytucji RP 
a także w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 1 sierp-
nia 1997 r., Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych, 
jak i międzynarodowym regulacjom, w tym wymo-
gom Unii Europejskiej, do których przestrzegania 
zobligowana została Polska. Ustawa o wyrówny-
waniu szans osób z niepełnosprawnością, poprzez 
zaakcentowanie zakazu dyskryminacji ze względu 
na niepełnosprawność oraz wprowadzenie sankcji 
za nieprzestrzeganie prawa w tym zakresie, będzie 
stanowczym i przełomowym krokiem w kierunku 
uczynienia osób z niepełnosprawnością w Polsce, 
pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.

Ustawa będzie pierwszym w Polsce aktem prawnym 
w sposób kompleksowo regulującym i gwarantują-

cym prawa osób z niepełnosprawnością w najważ-
niejszych sferach życia społecznego, politycznego 
i gospodarczego, traktującym ich na równi z osoba-
mi pełnosprawnymi w zakresie takich dziedzin jak 
zatrudnienie, pełnienie funkcji publicznych, korzy-
stanie z praw wyborczych, wymiar sprawiedliwości, 
edukacja, transport, rozrywka czy wypoczynek.

Projekt ustawy kładzie nacisk na najbardziej istot-
ne zagadnienia, do jakich należy równy dostęp do 
wszelkiego rodzaju usług związanych między inny-
mi z transportem, edukacją oraz kulturą, sportem 
i rekreacją. Pozwoli to również na zmotywowanie 
i zawodowe zaktywizowanie osób z niepełnospraw-
nością, poprzez zachęcenie ich do podjęcia zatrud-
nienia, przy pomocy korzystnych, ustawowych 
rozwiązań, a także ich faktyczną integrację ze spo-
łeczeństwem. Kluczową rolę w tym procesie mają 
do spełnienia samorząd terytorialny i organizacje 
pozarządowe, poprzez działania integrujące oso-
by z niepełnosprawnością ze społeczeństwem oraz 
przedsiębiorcy zatrudniający te osoby. Związana jest 
z tym, konieczność odejścia od „socjalnego” modelu 
pomocy, jak i zmiany społecznej świadomości w za-
kresie postrzegania niepełnosprawności.

Cieszę się, że realizowany przez Wspólnotę Roboczą 
Związków Organizacji Socjalnych WRZOS i Stowa-
rzyszenie Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej 
przy wsparciu finansowym „Akcji Człowiek” pro-
jekt SOCIUS w tak interesujący i owocny sposób 
nawiązuje do wspólnych działań Rządu RP i społe-
czeństwa obywatelskiego na rzecz pełnej integracji 
zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, 
stwarzając przy tym płaszczyznę polsko-niemieckiej 
wymiany doświadczeń i informacji. Jestem pewien, 
że prowadzone w ramach projektu SOCIUS dysku-
sje i debaty stanowić będą ważny wkład do dalszej 
poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w obu 
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krajach, a także do intensyfikacji współpracy pol-
sko-niemieckiej w zjednoczonej Europie. Dzięku-
jąc WRZOS i Stowarzyszeniu Niemiecko-Polskiej 
Współpracy Socjalnej za podjęcie się realizacji tego 
projektu, życzę wszystkim jego uczestnikom powo-
dzenia w realizacji działań, a Czytelnikom SOCIU-
Sa – satysfakcji z lektury.

Jarosław Duda
Senator RP
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
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Karin Evers-Meyer 

Drogie Czytelniczki i Czytelnicy,

26 marca 2009 r. weszły w życie w Niemczech posta-
nowienia Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych 
ONZ. Konwencja po raz pierwszy gwarantuje około 
10 milionom osób niepełnosprawnych w Niemczech 
ich prawa człowieka. Nie chodzi o prawa specjalne. 
Chodzi o zagwarantowanie ogólnych praw człowie-
ka w szczególności dla osób niepełnosprawnych z ich 
specyficznymi potrzebami w zakresie wsparcia.
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ 
domaga się społeczeństwa zintegrowanego. Społe-
czeństwa, w którym oczywiste jest współżycie ludzi 
w ich różnorodności, niezależnie od ich wieku, na-
rodowości, czy też niepełnosprawności. Osiągnięcie 
tego celu wymaga naturalnie stworzenia odpowied-
nich warunków brzegowych. Przesłanką niezbędną 
jest tu szeroko rozumiana wolność od barier. W oto-
czeniu, w którym stale napotyka się na przeszkody 
natury fizycznej czy psychicznej nie da się realizo-
wać samostanowienia i partycypacji. Oczywistością 
jest, że wolność od barier nie może się ograniczać 
do nieistnienia przeszkód w zakresie mobilności. 
Wolna od barier komunikacja społeczna, wolny od 
barier dostęp do informacji są postulatami, których 
spełnienie jest równie istotne. Musi być ponadto 
oczywiste, że wszystkim ludziom należy zapewnić 
dokładnie takie wsparcie, jakiego indywidualnie po-
trzebują. W Niemczech realizację tego celu zabezpie-
czyliśmy już przy pomocy ustawowego instrumentu 
w postaci budżetu osobistego.

Obecnie należy konsekwentnie realizować posta-
nowienia Konwencji, wypełniając nimi życiową 
codzienność. W realizacji tego zadania zdani jeste-
śmy na wsparcie „ekspertek i ekspertów we własnej 
sprawie”. Któż bowiem może lepiej ocenić, gdzie 
istnieją problemy i jak można je rozwiązać, jak nie 
sami zainteresowani? Za niezbędną uważam rów-
nież współpracę ponad granicami. W jej ramach 
można się wzajemnie wspierać i wymieniać pomy-
słami, podpatrzyć to i owo i wspólnie rozwijać idee 
rozwiązywania istniejących problemów. To właśnie 
współpraca polsko-niemiecka w zakresie polityki na 
rzecz osób niepełnosprawnych jest ideą przewod-
nią projektu SOCIUS. Współpraca, w ramach której 
priorytetem z pewnością stanie się Konwencja Praw 
Osób Niepełnosprawnych ONZ, współpraca, która, 
o czym jestem przekonana, w trwały sposób przy-
czyni się do rozwoju wymiany osób niepełnospraw-
nych z obu krajów. Życzę projektowi wielu sukcesów, 
na które zasługuje!
Państwu, drogie Czytelniczki i Czytelnicy życzę in-
teresującego wglądu w politykę na rzecz osób niepeł-
nosprawnych w Niemczech i w Polsce oraz zajmują-
cej lektury!

Serdeczne pozdrowienia

Karin Evers-Meyer, posłanka do Bundestagu
Pełnomocnik Rządu Federalnego Republiki Federalnej 
Niemiec do spraw Osób Niepełnosprawnych
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Kim była i kim jest osoba niepełnosprawna
Renata Niecikowska

Juliusz Cezar chorował na padaczkę, Klaudiusz jąkał 
się, August m.in. kulał na jedną nogę (wszyscy oni 

mimo ułomności pełnili ważne funkcje). W średnio-
wieczu bano się chorych umysłowo i palono ich na 
stosach, a żebraków (często byli to ludzie chorzy) izolo-
wano od społeczeństwa. Ludzie nienaturalnie niskiego 
wzrostu przez wieki budzili zainteresowanie - trakto-
wano ich jak zabawki, mające rozśmieszać swym wy-
glądem dwór.
Współcześnie wielu z tych ludzi nazwalibyśmy „osoba-
mi niepełnosprawnymi”.  Każde społeczeństwo miało 
i ma swoje osoby niepełnosprawne – w każdym społe-
czeństwie byli ludzie traktowani jako inni z powodu od-
mienności fizycznej czy psychicznej. Oczywiście w od-
ległych epokach nie mówiło się o niepełnosprawności, 
a raczej o zdrowiu i chorobie, a stosunek do chorych, 
ułomnych bywał różny, nie zawsze pozytywny. Wła-
śnie te historyczne zmiany opisuje ten tekst.

Kim bywała osoba niepełnosprawna
• Majowie łączyli chorych w jedną klasę. Trafiali do 
niej ludzie głusi, niewidomi, niepełnosprawni ru-
chowo. Tylko w tej społeczności można było zawie-
rać małżeństwa – niewidomi z niewidomymi, nie-
słyszący z niesłyszącymi itp.
• Spartanie uważali, że ich lud musi być silny i zdro-
wy. Stąd nowonarodzone, chore dziecko rodzice 
musieli porzucić.
• W Rzymie matki zajmowały się wszystkimi dzieć-
mi, także chorymi, ale w późniejszych wiekach roz-
powszechnił się zwyczaj uśmiercania dzieci upośle-
dzonych umysłowo. Prawo nakazywało opiekę nad 
chorymi psychicznie.
• W średniowieczu uznawano, że choroba to wynik 
działalności diabła (bo chciał zwieść człowieka) lub 
Boga (bo miał doświadczyć człowieka). Takie choro-
by, jak dżuma i trąd były postrachem. Zapewne np. 
wielu chorych na trąd, można by dziś uznać za nie-

pełnosprawnych, ponieważ trąd prowadził m.in. do 
zniekształceń kończyn i twarzy. 
• W średniowieczu procesy czarownic, w których 
często ukaranymi poprzez śmierć na stosie były oso-
by upośledzone, chore psychicznie, ugruntowały na 
długo zły stosunek do osób mających problemy psy-
chiczne.
                       Jak myślę tak nazywam

Przed słowem „ niepełnosprawny” w języku polskim używa-
no wielu innych, np. inwalida, kaleka, chromy, garbaty, głu-
chy, inny, kulawy, niedorozwinięty, niemowa, ociemniały, 
ślepy, ułomny, upośledzony, szalony, pomylony itd. 
Słowa „niepełnosprawny” nie było w „Słowniku języka pol-
skiego” pod red. W. Doroszewskiego (wydawany w latach 
1958-69, ze słownictwem z ostatnich 200 lat). Pojawiło się 
w suplemencie z 1994 r. do „Słownika języka polskiego” pod 
red. M. Szymczaka 1. Zdaniem niektórych językoznawców 
słowo „niepełnosprawny” wiąże się z tendencją do zastę-
powania słów negatywnych grzeczniejszymi - dlaczego np. 
mówimy „niewidomy” zamiast „ślepy”? Dla językoznawcy 
to eufemizm (wyraz, określenie zastępujące jakieś słowo, 
którego z powodu zwyczajów, norm towarzyskich, empatii, 
poprawności, lepiej nie używać). Oprócz eufemizmów poja-
wiają się też w języku neologizmy, czyli nowe określenia (np. 
„sprawny inaczej”). Te zmiany w popularności określeń są 
ciekawe nie tylko dla językoznawców.

1. Milewski S., Czaplewska E., „Człowiek niepełnosprawny w świadomości 
współczesnych Polaków”, w: Człowiek niepełnosprawny. Zagrożenia 
i szanse rozwoju, red. Bassan Aouil, WSP w Bydgoszczy, 1999.

Państwo w nowej roli
Wielka Rewolucja Francuska wpłynęła na zmianę 
stosunku do ludzi upośledzonych umysłowo. Wspar-
cie potrzebujących i opiekę nad nimi postawiła nie 
jako rodzaj filantropii, ale jako jeden z obowiązków 
państwa. Początki polityki społecznej dały też po-
czątek  zmianom w stosunku do ludzi z różnymi 
niesprawnościami. W XIX w., wraz z uprzemysło-
wieniem, rosła potrzeba pomocy socjalnej dla robot-
ników. Było ich coraz więcej, żyli w złych warunkach, 
często tracili zdrowie i nie mogli się samodzielnie 
utrzymywać. W końcu XIX w. Bismarck wprowa-
dził w Niemczech obowiązkowe ubezpieczenia na 
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wypadek choroby, od wypadków przy pracy, w razie 
starości i inwalidztwa. Ten system wpłynął mocno 
na inne kraje – państwo zaczęło przejmować na sie-
bie obowiązek przedłużania życia jednostek i zapo-
biegania chorobom. Była to zupełna nowość.
Kolejny przełom wiązał się z I wojną światową, wiele 
państw stanęło wobec ważnego problemu społecz-
nego, jakim były ogromne rzesze inwalidów – w tym 
żołnierzy, którzy zostali okaleczeni w trakcie wojny. 
Pomoc inwalidom wojennym wpłynęła na rozwój 
ortopedii i dała początek nowoczesnej rehabilitacji. 
II wojna światowa, pogłębiła ten problem i wymusiła 
na rządach wielu państw opiekę medyczną i finanso-
wą nad niepełnosprawnymi kombatantami.

Kim jest dziś osoba niepełnosprawna
Rzecz w przyjętej klasyfikacji.
W modelu medycznym problemy osób niepełno-
sprawnych to konsekwencja choroby, uszkodzenia. 
Niepełnosprawność to osobista tragedia konkretnej 
osoby.
W modelu społecznym niepełnosprawność powsta-
je wskutek ograniczeń doświadczanych przez osoby 
nią dotknięte, takich jak uprzedzenia, utrudniony 
dostęp do budownictwa użyteczności publicznej, 
niedostosowany transport, złe rozwiązania na ryn-
ku pracy. Niepełnosprawność jest więc pojmowana 
jako wynik barier społecznych i ekonomicznych. Na 
popularyzację podejścia społecznego do niepełno-
sprawności miało wpływ wiele czynników m.in. za-
pewne konieczność włączania coraz większych rze-
szy ludzi do rehabilitacji (np. inwalidów wojennych 
z racji ich dużej liczby, nie sposób było wyłączyć ze 
społeczeństwa). Wiek XX to także powszechne cho-
roby cywilizacyjne, np. AIDS, rak, choroby układu 
krążenia. Osoby chore na te choroby włącza się do 
osób niepełnosprawnych, ponieważ to nie ułom-
ność zewnętrzna jest wyznacznikiem zaliczenia do 

„niepełnosprawności”, ale trudności społeczne, jakie 
wywołują te choroby.
Ważna dla dzisiejszego rozumienia niepełnospraw-
ności jest klasyfikacja Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) – „Międzynarodowa klasyfikacja uszko-

dzeń, niepełnosprawności i upośledzeń” (1980 r.), 
która rozróżniła: uszkodzenie, niepełnosprawność, 
upośledzenie. Definicjom tym zarzucano medykali-
zację niepełnoprawności i niezauważanie aspektów 
społecznych. Dlatego WHO zdefiniowała to pojęcie 
ponownie w 2001 r., w „Międzynarodowej klasyfika-
cji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia.” 
I tak przez niepełnosprawność (ang. disability) ro-
zumie się „wielowymiarowe zjawisko wynikające 
ze wzajemnych oddziaływań między ludźmi, a ich 
fizycznym i społecznym otoczeniem”. Niepełno-
sprawność nie jest więc wynikiem stanu zdrowia, 
ale wynikiem barier w otoczeniu2. Jest to kwinte-
sencja dzisiejszego, najbardziej rozpowszechnionego, 
społecznego podejścia do niepełnosprawności.

2. Wapiennik E., Piotrowicz R., Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, UKiE, Warszawa 2002.

Renata Niecikowska
Socjolog, pracownik Stowarzyszenia 
Klon/Jawor
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Czym jest niepełnosprawność?

W naszym zachodnim, codziennym rozumie-
niu pojęcie „niepełnosprawność” wskazuje 

na trwałe uszkodzenie, chroniczny defekt lub stałą 
deformację ciała pod względem fizjologicznym, ana-
tomicznym, psychologicznych i/lub emocjonalnym. 
W tym kontekście niepełnosprawność odnosi się 
niejako do stanu pozakulturowego. To wprawdzie 
nie wyklucza zupełnie socjokulturowego wymiaru 
rzeczywistości niepełnosprawności, jednakże ogra-
nicza ją w powszechnym rozumieniu do kulturowej 
elaboracji i oceny inności fizycznej lub psychicznej, 
bądź do innego postępowania z osobami niepełno-
sprawnymi. Jest oczywiste, że to spojrzenie, obecne 
także w schemacie klasyfikacyjnym Światowej Or-
ganizacji Zdrowia, ściśle nawiązuje do teorii me-
dycznych i podstawowych interpretacji.

Młoda jeszcze dyscyplina socjologicznego badania 
niepełnosprawności poddała w międzyczasie tę li-
czącą się interpretację zasadniczej krytyce: w stwo-
rzonym głównie przez niepełnosprawnych naukow-
ców ,,społecznym modelu (niepełnosprawności)” 
niepełnosprawność interpretowana jest jako wynik 
określonych i historycznych warunków społecznych, 
utrudniających pełne uczestnictwo osób niepełno-
sprawnych w życiu społecznym. Model ten podkre-
śla, że niepełnosprawność zdeterminowana jest spo-
łecznie i definiuje ją jako zjawisko ukonstytuowane 
czysto społecznie. Niepełnosprawność w rozumie-
niu tego modelu nie jest już kategorią medyczną, 
stała się kategorią w szczególności polityczną. Jak to 
celnie sformułował Mike Oliver (1996a: 42), obecnie 
najbardziej chyba zdecydowany orędownik modelu 
społecznego: „Disablement (has) nothing to do with 
the body. It is a consequence of the failure of social 
organisation to take account of the differing needs 
of disabled people and remove the barriers they en-
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counter.”społecznego: „Disablement (has) nothing to 
do with the body. It is a consequence of the failure of 
social organisation to take account of the differing 
needs of disabled people and remove the barriers 
they encounter.”

Podejście to nie zakłada więc żadnej warunkowości 
między uszkodzeniem fizycznym a niepełnospraw-
nością. Niepełnosprawność interpretowana jest jako 
specyficzna forma ucisku społecznego (social op-
pression), podobnie jak seksizm, rasizm lub ageizm 
(ageism). Z takim podejściem koresponduje politycz-
ny postulat zniesienia wszelkich barier społecznych 
i wszelkich form dyskryminacji instytucjonalnych. 
To jednak nie znaczy, że przedstawiciele tego mode-
lu zaprzeczają faktycznemu występowaniu uszko-
dzeń (impairments) wraz ze znacznymi niekiedy 
ograniczeniami sprawności fizycznej (zob. Oliver, 
et al. 1988); fizyczny wymiar niepełnosprawności 
uznawany jest jednak za drugorzędny względem 
poczucia społecznego wykluczenia i dyskrymina-
cji. Jednak przedstawiciele modelu społecznego nie 
twierdzą, że związek pomiędzy ciałem, czy dokład-
niej: innością fizyczną a niepełnosprawnością jest z 
perspektywy kulturowo-porównawczej niestabilny 
lub nadmiernie zminimalizowany (zob. niżej).

Dlatego stosowanie w dalszej części terminu „nie-
pełnosprawność” nie ma implikować kolejnej jego 
definicji - ponieważ taka sprowadzałaby się z ko-
nieczności do zjawiska inności fizjologicznej, anato-
micznej i/lub duchowo-psychicznej.

Perspektywy historyczne: dyskurs 
rehabilitacyjny
Wraz z pierwotnym ukonstytuowaniem człowieka 
jako siły produkcyjnej w epoce rozwoju gospodar-
ki kapitalistycznej, fizyczna i psychiczna wydajność 
człowieka po raz pierwszy stała się decydującym 
kryterium jego wartości ekonomicznej i społecznej-
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Poprzez dyskurs rehabilitacyjny zmieniły się w sto-
sunku do epok poprzedzających także techniki spra-
wiające, że niepełnosprawność staje się niewidoczna: 
zamiast fizycznej segregacji w instytucjach na pierw-
szym planie znajduje się teraz idealiter reintegracja 
ze społeczeństwem (zob. Stiker 1997: 121-189). Nie 
oznacza to, że wykluczenie fizyczno-instytucjonal-
ne należy już do przeszłości. Niezbicie dowodzi tego 
spojrzenie na nasze własne społeczeństwo. Właści-
we instytucje stają się niejako szkołami, w których 
należy nauczyć się i wyćwiczyć podstawowe warun-
ki życia w tak zwanym normalnym społeczeństwie 

- ponieważ rehabilitacja zakłada dostosowanie osób 
niepełnosprawnych do zasad gry społeczeństwa. Po-
zytywna samotożsamość wydaje się być w dyskur-
sie rehabilitacyjnym możliwa, tylko poprzez dosto-
sowanie. Fakt, że niepełnosprawni mogą w sposób 
pozytywny doświadczać swojej fizycznej inności 
(Albrecht & Devlieger 1998; Frank 2000; Swain & 
French 2000), że być może nie chcą się jej wcale po-
zbywać, jest równie jasno negowany, jak nie przy-
mierzając, alternatywne formy wyrażania się i życia 
(zob. Fulcher 1996). Nie-niepełnosprawni eksperci, 
czy to lekarze, czy to pracownicy socjalni albo tera-
peuci, uchodzą zasadniczo za lepszych od tych nie-
pełnosprawnością dotkniętych.

Mimo, że model rehabilitacyjny przesunął punkt 
ciężkości z „uszkodzonej” struktury cielesnej, która 
w modelu medycznym znajduje się w centrum uwagi, 
na aspekt sprawności, czyli na cielesne i/lub socjalne 
konsekwencje „uszkodzenia”, to jednak możliwość 
różnicy w równości jest ideologicznie i normatyw-
nie także w ramach tego modelu negowana. Przekaz 
kulturowy brzmi: „Jesteś jak każdy inny, ale tylko 
jeśli nie jesteś (zbyt) inny”. Protetyka jest w tym celu 
niejako środkiem prowadzącym do celu (zob. Frank 
2000: 52-4).

Zauważa się, że dyskurs rehabilitacyjny z jednej 
strony w sposób logiczny zakłada, że istnieje różnica 
między niepełnosprawnymi i sprawnymi, z drugiej 
strony natomiast ma na celu jej usunięcie.
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Krótko mówiąc: utrwalenie normy normalności pod 
koniec epoki klasycznej sklasyfikowało, zhierarchi-
zowało i uporządkowało ciało i zrodziło tym samym 
ideę homogenicznego ciała niepełnosprawnego. 

Znaną nam koncepcję niepełnosprawności należy 
więc postrzegać jako konstrukcję stosunkowo mło-
dą pod względem kulturowym i historycznym.

Nowoczesna, medyczna logika normalności i pato-
logii (Canguilhem 1974) również wpłynęła w sposób 
trwały na dyskurs rehabilitacyjny, który ostatecznie 
wyodrębnił się w początkach XX wieku. Proces od-
mistyfikowywania niepełnosprawności był jednak w 
dużej mierze zakończony już w wieku XIX. W tym 
okresie niepełnosprawność tylko sporadycznie po-
strzegana była jako wyraz gniewu bożego, jako re-
akcja na rodzicielskie uchybienia lub jako zły omen. 
Mimo to wciąż często widoczny był wzór interpreta-
cyjny polegający na tym, że anomalie fizyczne ten-
dencyjnie widziane były jako część boskiego, można 
by też powiedzieć: normalnego porządku oraz że 
w kontekście klasyfikujących nauk przyrodniczych, 
niepełnosprawność jest raczej zagadką, którą należy 
zrozumieć, a nie anomalią, którą trzeba leczyć (Bog-
dan 1988: 6-7, 27-9, 110-111). Pojęcie rehabilitacji cał-
kowicie zmieniło ten sposób interpretowania. Wy-
raża się to już na poziomie pojęciowym -  ponieważ 
re-habilitare, „przywracać do stanu właściwego”, 
bezpośrednio tematyzuje przywrócenie sprawności, 
czyli powrót do stanu poprzedniego, w skrócie: do 
normalności, jako możliwość i cel profesjonalnych 
interwencji. Patrząc na problem z drugiej strony: 
niepełnosprawność w swoim wymiarze cielesnym 
nie wskazuje więc już na akceptowaną lub normalną 
różnicę czy radykalną inność, ale na „szkodę” pa-
tologiczną, spowodowaną czymś usterkę, którą w 
dużym stopniu można, przynajmniej w jej skutkach, 
zniwelować treningiem i/lub technicznymi środka-
mi pomocniczymi. Odpowiednio do tego koncepcja 
rehabilitacji zakłada spojrzenie na osobę niepełno-
sprawną jako na osobę chorą, potrzebującą pomocy 
i zależną oraz zmienia niepełnosprawność w pro-
blem techniczny.



ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY OPIS SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
QUANTITATIVE UND QUALITATIVE SITUATIONSBESCHREIBUNG VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN

                          Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami Menschen mit Behinderungen. Eine polnische-deutsch Zeitschrift.

Ocena i postępowanie z niepełnospraw-
nością
Nie ulega żadnej niemal wątpliwości, że tak charak-
terystyczna dla zachodniego, późnego modernizmu 

„tyrania perfekcji (somatycznej)” (Glassner 1992) po-
sunęła naprzód lęki tak zwanych normalnych przed 
,,uszkodzeniem” fizycznym. Amerykański antropo-
log kultury Robert F. Murphy (1990: 131; 1988) ar-
gumentował w przekonujący sposób, że we współ-
czesnych, zachodnich społeczeństwach nie należy 
analizować wykluczenia niepełnosprawnych jako 
kwestii tylko i wyłącznie społecznej czy nawet poli-
tyczno-ekonomicznej, ale także jako wyraz naszych 
kulturowo przekazywanych lęków przed chorobą 
i wyniszczeniem fizycznym. Lęki te są szczególnie 
widoczne w postmodernizmie z jego żądaniami syn-
tezy, ponieważ paradoksalnie koncentrowanie się na 
ciele idzie w parze z kulturowym pomijaniem pod-
stawowych parametrów egzystencjalnych choroby 
i cierpienia. Niepełnosprawne ciało neguje więc nie 
tylko kluczowe zachodnie wartości, jak efektywność, 
niezależność i piękno fizyczne, ale też reprezentuje 
jednocześnie możliwość bycia innym, która nie chce 
być przyjmowana do wiadomości. Poza tym niepeł-
nosprawny organizm odmawia jednoznacznej kla-
syfikacji, osoba niepełnosprawna nie jest ze swoim 
biomedycznie niemożliwym do wyleczenia organi-
zmem jednak w pewnym sensie ani chora ani zdro-
wa. 

Przy tym, powszechna u nas definicja niepełno-
sprawności, jako zjawiska fizycznego jest produk-
tem specyficznej, kulturowej interpretacji samego 
siebie i historyczną, dyskursywną konstrukcją cia-
ła, która opiera się w szczególności na określonych 
założeniach normatywnych, jak np. wielkość, forma, 
funkcjonalność i mobilność ,,normalnego” ciała.

Holzer, Vreede i Weigt (1999b: 12-3) słusznie pod-
kreślili, że koncepcja ,,uszkodzenia” (impairment) 
fizycznego, tematyzowana jest przede wszystkim 
w takich kontekstach kulturowych, w których nor-
matywne standardy normalności są szczególnie wy-
kształcone i w których odchylenia mają w związku  
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z tym duże – zwykle negatywne – znaczenie kultu-
rowe. Różnice cielesne należy zasadniczo postrzegać 
jako charakterystyczne dla danej historii i kultury. 
To kulturowy porządek, a nie ciało, nadaje różnicom 
fizycznym status zjawiska ważnego i w ten sposób w 
pewnym sensie je materializuje. Innymi słowy, ka-
tegorie biologiczne należy postrzegać jako produkty 
historyczne, a nie jako jednostki naturalne, praspo-
łeczne.

W naszym postrzeganiu znaczne różnice cielesne 
mogą służyć do kategoryzowania ludzi jako innych 
lub niepełnosprawnych tylko ze względu na tę ko-
jarzoną z nimi symboliczność. Przeformułowując 
stwierdzenie Stefana Hirschauera (1999: 22): rzeczy-
wistość kulturowa niepełnosprawności - a to ozna-
cza jednocześnie: sprawności lub, by sięgnąć po rów-
nie problematyczny termin, normalności - nie może, 
patrząc na problem analitycznie, wynikać z różnicy 
struktury czy sprawności fizycznej, ponieważ róż-
nica ta może symbolicznie wskazywać na niepeł-
nosprawność tylko w istniejącym już kontekście tej 
rzeczywistości. 

Nawet w naszych oczach ciężkie zaburzenia spraw-
ności fizycznej w żadnym wypadku nie muszą impli-
kować kategoryzowania osoby jako niepełnospraw-
nej, tak jak, odwrotnie, w wielu społecznościach 
postrzeganie niepełnosprawności niekoniecznie 
zakłada jakąś anomalię fizyczną. Krótko mówiąc, 
dyskursy innych kultur mogą transcendować pod-
stawowe znaczenia przypisywane przez nas niepeł-
nosprawności. Każdą próbę stworzenia uniwersalnej 
koncepcji niepełnosprawnego ciała należy więc oce-
nić jako wynik etnocentrycznych, schematycznych 
sposobów myślenia. Błąd ten popełniają popleczni-
cy zarówno medycznego, jak i społecznego modelu 
(niepełnosprawności), gdyż wszyscy oni interpretują 
niepełnosprawność w znaczeniu cielesnym jako stan 
pozakulturowy.

Artykuł napisany dla SOCIUS-a opiera się na publikacji 
autora pod tytułem Behinderung und Kultur (Niepeł-
nosprawność a kultura), opublikowanej po raz pierwszy 
w czasopiśmie etnologicznym, 126 (2001): 175-207.
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Kto jest osobą niepełnosprawną 
w polskim prawie
Agata Bilska

System prawny obowiązujący w Polsce nie jest ani 
przejrzysty ani przystępny dla zwykłego obywa-

tela. Taki stan rzeczy dotyczy także sytuacji prawnej 
osób niepełnosprawnych. Jest bowiem kilkadziesiąt 
różnych aktów prawnych zajmujących się problema-
tyką niepełnosprawności począwszy od Konstytucji 
poprzez ustawy aż do rozporządzeń wykonawczych. 
Gąszcz przepisów powoduje, że posiadanie na bieżą-
co wszystkich informacji o prawach i uprawnieniach, 
przysługujących osobom niepełnosprawnym staje 
się wysoce problematyczne. 

Aby móc zrozumieć kwestie prawne dotyczące nie-
pełnosprawności należy na początek sięgnąć do 
dwóch ustaw, które w sposób najistotniejszy regulują 
pozycję prawną osób niepełnosprawnych. Pierwsza 
z nich to Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(t.j.- Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz.92) zwana dalej ustawą 
o rehabilitacji, a druga to ustawa z dnia 17 grudnia 
1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (t.j. -Dz.U. z 2004r. nr 39, poz.353 
z późn.zm.).

Ustawa o rehabilitacji wyróżnia trzy grupy osób nie-
pełnosprawnych:
1/ osoby posiadające jeden z trzech stopni niepełno-
sprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki), który 
został potwierdzony orzeczeniem powiatowego ze-
społu do spraw orzekania o niepełnosprawności 
2/ osoby o całkowitej lub częściowej niezdolności do 
pracy potwierdzonej orzeczeniem lekarza orzeczni-
ka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3/ osoby posiadające orzeczenie powiatowego zespo-
łu do spraw orzekania o niepełnosprawności wyda-
ne przed ukończeniem 16 roku życia.

Jak wspomniano w polskim orzecznictwie występu-
ją trzy różne stopnie niepełnosprawności, a osoby 
zaliczone do jednego z poniżej opisanych stopni są 
osobami niepełnosprawnymi. 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza 
się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, nie-
zdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w wa-
runkach pracy chronionej i wymagającą w celu peł-
nienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki 
i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji, przy czym przez niezdol-
ność do samodzielnej egzystencji rozumie się naru-
szenie sprawności organizmu w stopniu uniemoż-
liwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób 
podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa 
się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się 
i komunikację.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 
zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organi-
zmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy je-
dynie w warunkach pracy chronionej lub wymaga-
jącą czasowej albo częściowej pomocy innych osób 
w celu pełnienia ról społecznych.

 Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza 
się osobę o naruszonej sprawności organizmu, po-
wodującej w sposób istotny obniżenie zdolności 
do wykonywania pracy w porównaniu do zdolno-
ści, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifika-
cjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną 
i fizyczną lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról 
społecznych, dające się kompensować przy pomocy 
wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki 
pomocnicze lub środki techniczne.
Taki podział przyjęty jest dla tzw. celów pozarento-
wych czyli nie związanych bezpośrednio z uzyska-
niem świadczenia rentowego lecz z korzystaniem 
z różnego rodzaju ulg i uprawnień wynikających
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zarówno z ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
jak i innych odrębnych przepisów.

Zupełnie inaczej postrzega osobę niepełnosprawną 
ustawa o rentach i emeryturach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, która nie posługuje się poję-
ciem niepełnosprawności lecz niezdolności do pracy. 
Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, 
która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do 
pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawno-
ści organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do 
pracy po przekwalifikowaniu. Dodatkowo rozróżnia 
się osobę całkowicie niezdolną do pracy czyli taką, 
która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkol-
wiek pracy i częściowo niezdolną do pracy czyli taką, 
która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pra-
cy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. 
W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności 
organizmu w stopniu powodującym konieczność 
stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby 
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych 
orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Zatem według omawianej ustawy wyróżnia się po-
dobnie jak na podstawie ustawy o rehabilitacji trzy 
grupy osób, które kwalifikuje się jako:
1/ całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej 
egzystencji
2/ całkowicie niezdolne do pracy,
3/ częściowo niezdolne do pracy.
O zaliczeniu osoby do jednej z powyższych kategorii 
orzeka Lekarz Orzecznik ZUS.

To co budzi najwięcej kontrowersji wśród osób nie-
pełnosprawnych to fakt, że orzeczenia zespołów do 
spraw orzekania o niepełnosprawności nie są rów-
norzędne z orzeczeniami wydawanymi przez leka-
rza orzecznika ZUS, ale odwrotnie już tak. To ozna-
cza, że orzeczenie z ZUS jest traktowane na równi 
z orzeczeniem zespołu do spraw orzekania o nie-
pełnosprawności. Zatem odpowiednio orzeczenie 
o częściowej niezdolności do pracy jest traktowane 
jak orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawno-
ści, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy 

jest traktowane jak orzeczenie o lekkim stopniu 
niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej nie-
zdolności do pracy jak orzeczenie o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, a orzeczenie o  całko-
witej niezdolności do pracy oraz  samodzielnej egzy-
stencji jak orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności. Bardzo często zdarza się, że jedna osoba 
ma dwa zupełnie różne orzeczenia w zależności od 
organu orzekającego, co budzi jej wewnętrzny sprze-
ciw, gdyż dla niej jej choroba i wynikająca z tego nie-
pełnosprawność jest jedna i ta sama. 
W tym miejscu warto zaznaczyć, że lekarz orzecz-
nik ZUS wydając orzeczenie o niezdolności do pracy 
posługuje się odmiennymi kryteriami od tych jakie 
służą do oceny niepełnosprawności zespołom. Le-
karz orzecznik uwzględnia przede wszystkim:
1/ stopień naruszenia sprawności organizmu oraz 
możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności 
w drodze leczenia i rehabilitacji 
2/ możliwość wykonywania dotychczasowej pracy 
lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwali-
fikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj 
i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom 
wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.
Zatem zdecydowany nacisk lekarz kładzie nie tyle na 
sam stan zdrowia, co na to w jakim stopniu choroba  
uniemożliwia osobie zdolność zarobkowania.
Zespoły zaś oceniając niepełnosprawność osoby 

“patrzą” na nią w sposób całościowy,  a więc nie biorą 
pod uwagę jedynie możliwości podjęcia pracy, lecz  
uwzględniają to, czy osoba ma zdolności do pełnie-
nia ról społecznych.
Jeszcze dokładniejsze kryteria oceny niepełnospraw-
ności takie jak:

− przewidywany okres trwania upośledzenia stanu 
zdrowia,

− niezdolność do zaspokajania podstawowych po-
trzeb życiowych 

− znaczne zaburzenia funkcjonowania organizmu
stosuje sie wobec ostatniej omawianej grupy osób 
niepełnosprawnych czyli osób, które nie ukończy-
ły 16 roku życia. Wśród nich nie ma podziału na 
poszczególne stopnie niepełnosprawności. Zespół  
orzekający może wydać jedynie orzeczenie o niepeł-
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nosprawności lub odmówić zaliczenia do osób nie-
pełnosprawnych. Dzieci i młodzież są zaliczane 
do osób niepełnosprawnych jeśli mają naruszoną 
sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywa-
nym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu 
wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszko-
dzenia organizmu, powodującą konieczność zapew-
nienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspoka-
janiu podstawowych potrzeb życiowych w sposób 
przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym 
wieku.

Jak z powyższego wynika  w Polsce  nie ma spójnego 
systemu zajmującego się niepełnosprawnością. Nie 
ma jednego organu orzekającego o niepełnospraw-

ności czy też jednej definicji określającej kto jest 
osobą niepełnosprawną. Brak dobrze sprecyzowa-
nych fundamentalnych pojęć nie może być obojętne 
dla innych dalszych kwestii związanych z niepełno-
sprawnością w tym zdobywaniu uprawnień do ulg, 
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. To wszyst-
ko uświadamia nam, że osoby niepełnosprawne 
w Polsce muszą pokonać kolejną barierę w swoim 
życiu jaką jest prawo.

Agata Bilska
Radca Prawny
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Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych 
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Źródło: Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Socjal-
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bundesrecht.htm
Opracowanie redakcyjne: Krzysztof Balon, Werner Hesse

Krzysztof Balon
Werner Hesse

Podstawy

„Nikt nie może być pokrzywdzony ze względu na 
swą niepełnosprawność.”

Tak brzmi artykuł 3, ustęp 3, zdanie 2 Ustawy Za-
sadniczej Republiki Federalnej Niemiec. Ustawa 

zasadnicza jest wiążąca dla władzy ustawodawczej, 
wykonawczej i orzekającej nie tylko na poziomie fe-
deralnym, ale też w krajach związkowych i gminach 
oraz innych instytucjach i organizacjach publicz-
nych.

Ustawowa definicja niepełnosprawności podana 
jest w Dziewiątej Księdze Kodeksu Socjalnego (SGB 
IX). Zgodnie z nią ludzie są niepełnosprawni, kie-
dy ich sprawność fizyczna lub zdrowie psychiczne z 
dużym prawdopodobieństwem przed okres dłuższy 
niż sześć miesięcy odbiega od stanu charakteryzu-
jącego dany wiek i obniża dlatego możliwość par-
tycypacji w życiu społeczeństwa. Ludzie są zagroże-
ni niepełnosprawnością, kiedy można spodziewać 
się obniżenia ich partycypacji. Osoby w znacznym 
stopniu niepełnosprawne to osoby, których stopień 
niepełnosprawności wynosi co najmniej 50. Stopień 
niepełnosprawności definiowany jest na podstawie 
wpływu wszystkich elementów niepełnosprawności 
przy uwzględnieniu ich wzajemnych relacji.

Dyskryminacji przeciwstawia się między innymi 
Ustawa o równym statusie osób niepełnosprawnych. 
Jej regulacje mają służyć forsowaniu i gwarantowaniu

równouprawnienia osób niepełnosprawnych we 
wszystkich sferach życia publicznego i prywatnego. 
Ponadto w sierpniu 2006 r. weszła w życie Powszech-
na Ustawa o równym traktowaniu, której celem jest 
ogólnie pojęte zwalczanie dyskryminacji.

Szczególne regulacje socjalno-prawne na rzecz osób 
niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnospraw-
nością zostały wprowadzone w Dziewiątej Księdze 
Kodeksu Socjalnego (SGB IX) Rehabilitacja i par-
tycypacja osób niepełnosprawnych. Znaczenie ma 
także Pierwsza Księga Kodeksu Socjalnego – część 
ogólna (SGB I).

Ustawa o równym statusie osób niepeł-
nosprawnych (BGG)1 

Ustawa o równym statusie osób niepełnosprawnych 
weszła w życie dn. 1 maja 2002 r. Jej regulacje mają 
służyć forsowaniu i gwarantowaniu równoupraw-
nienia osób niepełnosprawnych we wszystkich sfe-
rach życia publicznego i prywatnego. 

W § 1 ust. 1 jako cel ustawy zdefiniowano „zwal-
czanie i zapobieganie gorszemu traktowaniu osób 
niepełnosprawnych oraz zagwarantowanie równo-
uprawnionej partycypacji osób niepełnosprawnych 
w życiu społeczeństwa, jak też umożliwienie im spo-
sobu życia, o którym sami decydują”. 

Ustawa o równym statusie osób niepełnosprawnych 
wprowadza także wiele zmian w innych ustawach. 
W większości przypadków zmienia ona sformuło-
wania, które mogłyby uchodzić za dyskryminujące.

1 Tekst ustawy: http://bundesrecht.juris.de/bgg/index.html
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Powszechna ustawa o równym trakto-
waniu2 
Celem Powszechnej Ustawy o równym traktowa-
niu jest zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji ze 
względu na rasę lub pochodzenie etniczne, płeć, 
religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub tożsamość seksualną. Poprzez tę ustawę Niemcy 
wywiązują się ze zobowiązania do implementacji na 
grunt prawa krajowego, dyrektyw Unii Europejskiej 
o ochronie przed dyskryminacją. Jako uzupełnienie 
do ustawodawstwa, utworzona została także na po-
ziomie federacji, Agencja ds. Zwalczania Dyskrymi-
nacji (Antidiskriminierungsstelle - ADS), do której 
zwracać się mogą osoby dotknięte dyskryminacją.

Dziewiąta Księga Kodeksu Socjalnego 
(SGB IX) - Rehabilitacja i partycypacja 
osób niepełnosprawnych3 

Ustawa uznaje za najważniejsze partycypację, a nie 
opiekę. Partycypacja oznacza, że poprzez konieczne 
świadczenia socjalne, osoby niepełnosprawne mają 
uzyskać pomoc potrzebną do uczestniczenia w życiu 
społeczeństwa, w szczególności w życiu zawodowym.

Świadczenia służące partycypacji kodeks definiuje, 
jako świadczenia potrzebne do „zapobiegania, zwal-
czania, zmniejszania niepełnosprawności, zapobie-
gania postępowi niepełnosprawności lub zmniej-
szania jej skutków”. Mają one przy tym pomagać 
ludziom w rozwoju osobowości i uczestniczeniu 
w życiu społecznym i zawodowym odpowiednio do 
zainteresowań i umiejętności.

Pierwsza Księga Kodeksu Socjalnego - 
Część Ogólna4

Do osób niepełnosprawnych odnosi się w szczegól-
ności § 10 „Partycypacja osób niepełnosprawnych”, 
§ 17 „Świadczenia socjalne” i § 29 „Świadczenia słu-
żące rehabilitacji i partycypacji osób niepełnospraw-
nych”.
2. Tekst ustawy: http://bundesrecht.juris.de/agg/index.html
3 Tekst ustawy: http://bundesrecht.juris.de/sgb_9/index.html
4 Tekst ustawy: http://bundesrecht.juris.de/sgb_1/index.html

Ustawa stanowi:

§ 10
„Osoby, które są niepełnosprawne fizycznie lub psy-
chicznie lub którym grozi taka niepełnosprawność, 
mają niezależnie od przyczyny niepełnosprawności 
w celu wspierania samostanowienia oraz pełnopraw-
nej partycypacji prawo do pomocy potrzebnej do :
1. zapobiegania, zwalczania, zmniejszania niepełno-
sprawności, zapobiegania postępowi niepełnospraw-
ności lub zmniejszania jej skutków,
2. zapobiegania, przezwyciężania, zmniejszania 
ograniczeń zdolności do wykonywania pracy lub 
niesamodzielności (konieczności opieki) lub zapo-
biegania postępowi niepełnosprawności oraz za-
pobiegania przedwczesnemu pobieraniu świadczeń 
socjalnych lub zmniejszenia aktualnych świadczeń 
socjalnych,
3. zapewnienia im miejsca w życiu zawodowym, 
które odpowiada ich zainteresowaniom i umiejętno-
ściom,
4. wspierania ich rozwoju i partycypacji w życiu spo-
łeczeństwa oraz umożliwiania lub ułatwiania moż-
liwie samodzielnego życia, o którym sami decydują 
oraz
5. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność.” 

§ 17 ust. 2
„2) Osoby z upośledzeniem słuchu mają prawo do 
stosowania języka migowego podczas wykonywania 
świadczeń socjalnych, w szczególności podczas ba-
dań lekarskich i leczenia. Podmioty odpowiedzialne 
za świadczenia socjalne zobowiązane są do pono-
szenia kosztów powstających w wyniku korzystania 
z języka migowego i innego rodzaju pomocy komu-
nikacyjnych.” 

§ 29:
„Zgodnie z prawem dotyczącym rehabilitacji i par-
tycypacji osób niepełnosprawnych, można korzystać 
z następujących świadczeń:
1. świadczenia mające na celu rehabilitację medycz-
ną, w szczególności
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a) wczesna opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi 
i zagrożonymi niepełnosprawnością,
b) leczenie lekarskie i stomatologiczne,
c) leki i środki opatrunkowe oraz środki lecznicze, 
w tym fizyczna terapia językowa i zajęciowa,
d) protezy, pomocnicze środki ortopedyczne i inne,
e) badanie mające na celu określenie sprawności za-
wodowej i terapia przez pracę, 
2. świadczenia umożliwiające partycypację w życiu 
zawodowym, w szczególności
a) środki pomocnicze mające na celu utrzymanie 
lub zdobycie miejsca pracy,
b) przygotowanie do zawodu, dostosowanie zawo-
dowe, edukacja i dokształcanie,
c) innego rodzaju pomoc w partycypacji w życiu za-
wodowym,
3. świadczenia wspomagające partycypację w życiu 
wspólnoty, w szczególności pomoc
a) w rozwijaniu umiejętności psychicznych i fizycz-
nych przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego,
b) w odpowiedniej edukacji szkolnej,
c) we wsparciu ortopedagogicznym,
d) w nabywaniu wiedzy i umiejętności praktycz-
nych,
e) w wykonywaniu dostosowanej do nich pracy, o ile 
nie są możliwe świadczenia wspomagające partycy-
pację w życiu zawodowym,
f) w porozumiewaniu się z otoczeniem,
g) w kreowaniu wolnego czasu i innego rodzaju par-
tycypacji w życiu społecznym, 

4. świadczenia zapewniające utrzymanie i inne 
świadczenia uzupełniające, w szczególności
a) zasiłek chorobowy, zasiłek chorobowy dla wybra-
nych służb, świadczenie pieniężne z tytułu wypadku, 
zapomoga na okres przejściowy, zasiłek edukacyjny 
lub zasiłek na utrzymanie,
b) składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, 
ubezpieczenie NW, ubezpieczenie rentowe i pielę-
gnacyjne oraz składki do Federalnej Agencji Pracy,
c) koszty podróży,
d) pomoc w prowadzeniu domu lub gospodarstwa 
i koszty opieki nad dzieckiem,

e) sport rehabilitacyjny i trening sprawnościowy, 
5. świadczenia szczególne i innego rodzaju środki 
pomocnicze ułatwiające partycypację osób ciężko 
niepełnosprawnych w życiu społeczeństwa, w szcze-
gólności w życiu zawodowym.
(2) Świadczenia te leżą w kompetencjach podmiotów 
odpowiedzialnych za świadczenia, wymienionych 
w § 19 do 24, 27 i 28 5 oraz urzędów integracyjnych.”

Konsekwencje federalnej struktury pań-
stwa

Zgodnie z federalną strukturą państwa na płasz-
czyźnie kraju związkowego obowiązuje - jako uzu-
pełnienie do prawa federalnego - oddzielne usta-
wodawstwo poszczególnych krajów związkowych, 
które w różnych krajach może akcentować różne 
aspekty i prowadzić do ustanowienia lub poszerze-
nia praw i świadczeń dla osób niepełnosprawnych.

5. Tj. administracja pracy, instytucje ubezpieczenia socjalnego, 
w szczególności ubezpieczenia rentowego, zdrowotnego, opiekuńczego 
i NW, urzędy i organy zapewniające świadczenia dla niepełnosprawnych, 
krajowe urzędy zapewniające świadczenia dla niepełnosprawnych, urzędy 
zdrowia, powiaty ziemskie i grodzkie oraz ponadlokalne podmioty 
świadczące pomoc socjalną w obszarze świadczeń niefinansowych, zwykle 
we współpracy z wolontariatem lub z wolontariatem pomocy młodzieży 
(socjalne organizacje pozarządowe).
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Statystyczne ujęcie sytuacji osób 
niepełnosprawnych w Polsce

dr Tomasz Sobierajski

Określenie dokładnej liczby osób niepełnospraw-
nych w Polsce, napotyka podobnie jak w in-

nych krajach Unii Europejskiej na pewne problemy. 
Źródeł informacji na temat osób niepełnosprawnych 
jest kilka. Po pierwsze jest to Główny Urząd Staty-
styczny realizujący narodowe spisy powszechne (co 
10 lat) i badania stanu zdrowia ludności (co 5 lat). 
Osoby niepełnosprawne ujęte są również w innych 
badaniach reprezentacyjnych, tj. europejskie bada-
nie warunków życia ludności EU SILC, kwartalne 
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności BAEL 
oraz poszczególne badania przeprowadzane przez 
PFRON czy szereg organizacji pozarządowych. Wy-
dawałoby się, że dopiero dane z tych wszystkich ba-
dań pozwalają na stworzenie pełnego obrazu sytu-
acji osób niepełnosprawnych w Polsce. Jednak i tu 
napotykamy pewien problem. Każde z tych badań 
skupia się na innym celu i tworzone jest według in-
nej metodologii, co sprawia, że nie sposób zestawić 
wyników poszczególnych badań w celu stworzenia 
całości obrazu. W związku z powyższym do anali-
zy liczebnej osób niepełnosprawnych w Polsce po-
służę się dwoma badaniami: Narodowym Spisem 
Powszechnym z 2002  roku 1 i badaniem Stanu Zdro-
wia Ludności” z 2004  roku 2. Oba badania były reali-
zowane przez GUS i pomimo różnych celów badań, 
zastosowano w nich podobne narzędzia i kategorie 
analityczne co pozwala na zbudowanie szerszego 
spektrum zjawiska.
Według danych Narodowego Spisu Powszechnego 
(NSP) w 2002 roku w Polsce żyło blisko 5 i pół miliona

1. Narodowy Spis Powszechny, Główny Urząd Statystyczny, 2002, 
http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm [z dnia 01.09.2008.]
2.  Stan Zdrowia Ludności Polski, Główny Urząd Statystyczny, 2004, 
http://www.stat.gov.pl/gus/45_658_PLK_HTML.htm [z dnia 01.09.2008.]

osób niepełnosprawnych, w tym 800 tysięcy niepełno-
sprawnych całkowicie. Dane z badania Stan Zdrowia 
Ludności (SZL) z 2004 roku wskazują, że liczba osób 
niepełnosprawnych w Polsce wzrosła do 6 milionów 
i 200 tysięcy, co stanowi 15% ogólnej liczby ludności 
w Polsce. Największy wzrost osób niepełnosprawnych 
dotyczył grupy niepełnosprawnych tylko biologicznie, 
w podeszłym wieku, co jest nierozerwalnie związane 
z sytuacją demograficzną Polski jako jednego z naj-
szybciej starzejących się krajów Unii Europejskiej. 
Przyjęta przez GUS metodologia każe klasyfikować 
osoby niepełnosprawne na: niepełnosprawnych tyl-
ko biologicznie, niepełnosprawnych prawnie i biolo-
gicznie oraz niepełnosprawnych tylko prawnie. To 
rozróżnienie ma ważne uzasadnienie, ponieważ gros 
osób, szczególnie w podeszłym wieku, mimo nie-
stwierdzonego prawnie orzeczenia o niepełnospraw-
ności, odczuwa skutki wieku i we własnej ocenie 
klasyfikuje się jako osoby niepełnosprawne. Osoby 
niepełnosprawne prawnie i biologiczne stanowią 
48% ogółu ludności Polski, niepełnosprawni tylko 
prawnie 29%, a niepełnosprawni tylko biologicznie 
blisko 23%. Analizując dane GUS w odniesieniu do 
kwartalnych badań BAEL skupiających się jedynie 
na niepełnosprawności prawnej można zauważyć, 
że liczba niepełnosprawnych w Polsce systematycz-
nie spada. Wiąże się to z zaostrzonymi  warunkami 
otrzymywania rent z tytułu niezdolności do pracy.  
Jednak biorąc pod uwagę zalecaną przez Unię Eu-
ropejską definicję niepełnosprawności, uwzględnia-
jącą kryterium subiektywne, jakim jest niepełno-
sprawność biologiczna, to w Polsce populacja osób 
niepełnosprawnych liczy 4 miliony 400 tysięcy osób, 
co daje średnio 11 osób niepełnosprawnych na 100 
pełnosprawnych.
Według danych BAEL z 2004 roku 3 najczęstszą przy-
czyną niepełnosprawności są schorzenia związane 
3. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, GUS, 2007, http://www.
stat.gov.pl/gus/praca_ludnosc_PLK_HTML.htm [z dnia 01.09.2008.]
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z układem krążenia – 48%, z uszkodzeniem i cho-
robami narządów ruchu – 46%, a także z wadami 
wzroku – 29% i schorzeniami neurologicznymi – 
29%.
Nieznaczna większość, bo 58% niepełnosprawnych 
mieszka w mieście, a pozostałe 42% na wsi. Biorąc 
pod uwagę ogólne dane należy stwierdzić, że nie-
pełnosprawność dotyka częściej osoby z miast niż 
mieszkańców wsi. Jest jednak pewien wyjątek – otóż 
w najmłodszej grupie wiekowej od 0 do 20 lat liczba 
osób niepełnosprawnych mieszkających na wsi jest 
wyższa niż osób niepełnosprawnych mieszkających 
w mieście.
Kobiety stanowią 54% ogółu niepełnosprawnych, 
mężczyźni 46%. Jednakże dokładne przyjrzenie się 
poszczególnym kategoriom wiekowym osób niepeł-
nosprawnych wymaga podkreślenia pewnej prawi-
dłowości mówiącej o tym, że wraz ze wzrostem wie-
ku odsetek niepełnosprawnych mężczyzn i kobiet 
ulega ważnej zmianie statystycznej. Otóż w grupie 
od 0 do 59 lat większy odsetek osób niepełnospraw-
nych stanowią mężczyźni. Po 60 roku życia powoli 
i systematycznie maleje liczba niepełnosprawnych 
mężczyzn i wzrasta liczba niepełnosprawnych ko-
biet. Ten fakt ma oczywiście uwarunkowanie demo-
graficzne związane z tym, że kobiety w Polsce żyją 
blisko 10 lat dłużej niż mężczyźni. 
Ponad 80% niepełnosprawnych pozostaje lub pozo-
stawało w związkach małżeńskich. Blisko połowa, 
bo 43% niepełnosprawnych źle lub bardzo źle ocenia 
swój stan zdrowia, jednak z drugiej strony co 12 oso-
ba niepełnosprawna twierdzi, że jej stan zdrowia jest 
dobry. Jest to o tyle optymistyczny wskaźnik, że 95% 
osób niepełnosprawnych deklaruje, że ma trwałe 
problemy zdrowotne, a u 94% występuje przewlekła 
choroba. Jeśli chodzi o wykształcenie wśród osób 
niepełnosprawnych, to największą grupę stanowią 
osoby z wykształceniem podstawowym – 36%, na-
stępnie z wykształceniem średnim – 23% i wykształ-
ceniem zawodowym – 21%. Tylko pół procenta osób 
niepełnosprawnych legitymuje się wykształceniem 
wyższym.

Wśród osób niepełnosprawnych 13% to osoby pracu-
jące zawodowo (wśród osób powyżej 15 lat). Wskaź-
nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych syste-
matycznie, choć bardzo powoli wzrasta. Niemniej 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w 2007 roku przekroczył 19%, a stopa bezrobocia 
obniżyła się do 14%. Badania wskazują, że im wyż-
szy poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych, 
tym większa szansa na znalezienia zatrudnienia. 
Co ciekawe wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych jest wyższy na wsi niż w mieście. Jest to 
związane głównie z samozatrudnieniem w gospo-
darstwie rolnym. Wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych jest silnie uwarunkowany od stop-
nia niepełnosprawności i jest w stosunku do niego 
odwrotnie proporcjonalny, czyli im mniejszy stopień 
niepełnosprawności, tym większe są szanse zatrud-
nienia, a im większy stopień niepełnosprawności, 
tym mniejsze szanse na aktywność zawodową. 

Na koniec statystycznych rozważań o niepełno-
sprawności warto zatrzymać się przy społecznym 
odbiorze osób niepełnosprawnych. Co trzecia bada-
na osoba zauważa, że w jej otoczeniu są osoby niepeł-
nosprawne, ale jednocześnie co piąty Polak nie ze-
tknął się z osobą niepełnosprawną. Według Polaków 
osobami niepełnosprawnymi powinna zajmować 
się głównie rodzina – 94% wskazań, a także opieka 
zdrowotna – 75% i pomoc społeczna – 67%. Dużo 
rzadziej znajomi – 23% czy grupy samopomocowe – 
9%. Deklaracje pomocy osobom niepełnosprawnym 
są duże – co trzecia osoba – 66% chciałaby pomóc 
niepełnosprawnym. Jednakże rzeczywiste działania 
pomocowe w tym zakresie podejmuje tylko 6% re-
spondentów. Przy czym należy zauważyć, że zarów-
no deklaratywna, jak i rzeczywista gotowość nie-
sienia pomocy osobom niepełnosprawnym uległa 
zmniejszeniu i analogicznie w roku 1993 wynosiła 

– 77% dla pomocy deklarowanej i 8% dla pomocy 
rzeczywistej.

dr Tomasz Sobierajski
Socjolog
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Sytuacja osób niepełnosprawnych 
w Niemczech: statystyka

Izabela Czuba

Na początku chciałabym podać kilka informacji na 
temat sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych. 

Ludzie są niepełnosprawni w rozumieniu kodeksu 
socjalnego SGB IX1, kiedy ich sprawność fizyczna lub 
zdrowie psychiczne z dużym prawdopodobieństwem 
odbiega przed okres dłuższy niż sześć miesięcy od 
stanu charakteryzującego dany wiek i w ten sposób 
obniża możliwość ich partycypacji w życiu społe-
czeństwa. Zwykłe oznaki starzenia się nie są więc nie-
pełnosprawnością w rozumieniu SGB IX.

W roku 2005 w Republice Federalnej Niemiec (wy-
niki zebrane przez Mikrozensus2) żyło 8,6 mln osób 
urzędowo uznanych za niepełnosprawne.3 Najwięk-
szy odsetek, czyli 6,7 mln osób, to osoby ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, 1,9 milionów przypad-
ków to osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. 
Ponad połowa niepełnosprawnych (54%) to mężczyź-
ni. Średnio co dziesiąty mieszkaniec Niemiec jest nie-
pełnosprawny.

1. § 131 Dziewiątej Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB IX) – „Rehabilitacja i par-
tycypacja osób starszych“, art. 1 ustawy z dn. 19 czerwca 2001 r. (BGBl. I str. 
1046), ostatnio zmienionej art. 5 ustawy z dn. 20 lipca 2006 r. (BGBl. I s. 1706), 
w połączeniu z ustawą o statystyce służącej do celów federalnych (ustawa 
o statystyce federalnej – niem. BStatG) z dn. 22 stycznia 1987 r. (BGBl. I str. 
462, 565), ostatnio zmienioną art. 2 ustawy z dn. 9 czerwca 2005 r. (BGBl. I 
str. 1534).
2. Mikrozensus – największa w UE ankieta przeprowadzana w gospodarstwa-
ch domowych – to losowe badanie służące do wielu celów, dostarczające 
szczegółowych informacji na temat sytuacji gospodarczej i społecznej 
ludności
3. Dane statystyczne i szacowania podane w artykule pochodzą z Federalne-
go Urzędu Statystycznego w Niemczech, w szczególności z następujących 
źródeł: a) „Sozialleistungen, Schwerbehinderte Menschen – Fachserie 13 
Reihe 5.1-2005“, data wydania: 20.07.2007 r.: www-ec.destatis.de; b) Pfaff, 
H. und Mitarbeiterinnen: „Behinderung und Einkommen, Ergebnis des Mik-
rozensus 2005“ im Wirtschaft und Statistik 2/2007 S. 193-199 ff. http://www.
destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/
Publikationen/Querschnittsveroeffentlichungen/WirtschaftStatistik/
Sozialleistungen/BehinderungEinkommen2005,propery=file.pdf; 
c) Pfaff, H. und Mitarbeiterinnen: „Lebenslagen der behinderten Menschen“ 
in WiSta 12/2006, S. 1267-1277 http://www.destatis.de/jetspeed/portal/
cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Querschnitts-
veroeffentlichungen/WirtschaftStatistik/Sozialleistungen/Lebenslage
nbehinderte05,property=file.pdf

Niepełnosprawność występuje naturalnie częściej 
u osób w podeszłym wieku niż u osób młodszych. 
W roku 2005, 71% osób niepełnosprawnych miało 
55 lat lub więcej. Z drugiej strony udział tej grupy 
wiekowej wśród osób pełnosprawnych wynosił tylko 
27%, niepełnosprawna była co trzecia osoba (34%) 
w wieku powyżej 80 lat. Natomiast udział osób nie-
pełnosprawnych wśród 25-latków jest niski - wynosi 
4%.

60% osób niepełnosprawnych pozostawało w 2005 
r. w związku małżeńskim, 17% to wdowy/wdowcy. 
W porównaniu do tych danych wśród osób spraw-
nych jest więcej osób stanu wolnego i mniej owdo-
wiałych. Wynika to z faktu, że średni wiek osób 
sprawnych jest znacznie niższy. W grupie wiekowej 
25-45 osoby niepełnosprawne częściej niż osoby 
sprawne były stanu wolnego.

Najczęściej występujący rodzaj niepełnosprawno-
ści spowodowany był uszkodzeniem organów we-
wnętrznych lub układu organów - występował on 
w 25,8% przypadków. Na drugim miejscu znajdo-
wały się przypadki ograniczenia sprawności części 
ciała (14,1%), szczególnie kończyn dolnych (10,5%). 
W 13% przypadków, ograniczona była sprawność 
kręgosłupa i tułowia. 5,1% to osoby z uszkodzeniem 
wzroku, natomiast 4,1% to osoby z zaburzeniem 
mowy, słuchu lub równowagi. Odsetek osób niepeł-
nosprawnych fizycznie stanowił w sumie 65,7% gru-
py niepełnosprawnych. Osoby z zaburzeniami cere-
bralnymi to 8,9%. Niepełnosprawność psychiczna 
występuje w sumie u 9,4% osób ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności. Pozostała część (16%) to 
osoby z niepełnosprawnością innego rodzaju lub 
w niewystarczającym stopniu określoną. 

5,25 mln osób niepełnosprawnych ukończyło szkołę 
główną (Hauptschulabschluss). Ok. 1,6 mln ukoń-
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czyło szkołę realną lub porównywalny rodzaj pla-
cówki edukacyjnej, 282 tysięcy osób niepełnospraw-
nych zdało maturę lub ukończyło szkołę zawodową 
(Fachhochschulreife), 6% osób nie posiadało świa-
dectwa ukończenia szkoły. W porównaniu do osób 
sprawnych najmniej osób bez wykształcenia było 
w grupie wiekowej 25-45; 15% osób niepełnospraw-
nych w tym wieku nie ukończyło szkoły w porów-
naniu do 3% osób sprawnych. W tej grupie wiekowej 
11% niepełnosprawnych miało wykształcenie śred-
nie, natomiast wśród osób sprawnych maturę zdało 
26%. 

Ponad połowa osób niepełnosprawnych (53%) mia-
ła w 2005 r. ukończone praktyki zawodowe i było 
to najwyższe wykształcenie zawodowe, 29% nie po-
siadało żadnego świadectwa kształcenia zawodowe-
go. 881 tysięcy osób niepełnosprawnych posiadało 
dyplom szkoły zawodowej (Fachschule) (226 tysię-
cy - dyplom wyższej szkoły zawodowej - Fachhoch-
schulabschluss - i 354 tysiące dyplom szkoły wyższej 

- Hochschulabschluss).

Dla 63% osób niepełnosprawnych najważniejszym 
źródłem dochodu były renty i emerytury. Należy 
przy tym uwzględnić, że niepełnosprawność częściej 
pojawiała się w starszych grupach wiekowych. Oko-
ło 19% wszystkich osób niepełnosprawnych finan-
sowało swoje utrzymanie poprzez pracę zarobko-
wą, a 9% otrzymywało wsparcie przede wszystkim 
rodziców, małżonków, partnerów życiowych lub 
innych krewnych. Niepełnosprawni mężczyźni pra-
cowali częściej niż kobiety (22% vs. 16%). Wynikało 
to częściowo z faktu, że wśród niepełnosprawnych 
więcej było kobiet w wieku powyżej lat 65 niż męż-
czyzn, odgrywało to więc istotną rolę w kontekście 
niższego stopnia zatrudnienia kobiet. 600 tysięcy 
niepełnosprawnych kobiet korzystało z pomocy 
krewnych, w przypadku mężczyzn liczba ta wyno-
siła 191 tysięcy – znacznie mniej. Porównując dane, 
można zauważyć, że poziom aktywności zawodowej 
osób sprawnych (73%) jest znacznie wyższy niż nie-
pełnosprawnych (52%). Osoby niepełnosprawne są 
w dużej części zatrudnione w sektorze usługowym 

(29%) oraz wychowawczo-zdrowotnym (23%). Nie-
pełnosprawni częściej pracowali w administracji 
publicznej i sektorze usługowym oraz wychowaw-
czo-zdrowotnym niż w handlu, branży budowlanej 
i hotelarskiej. Osoby niepełnosprawne były w roku 
2005 częściej bezrobotne, co oznacza, że udział osób 
bezrobotnych wśród niepełnosprawnych wynosił 
14,5%, wśród sprawnych zaś - 11,1%.

W 2005 r. ze wszystkich osób niepełnosprawnych 
mniej niż jedna czwarta (23%) była chora lub zra-
niona w wyniku wypadku od ponad roku. Kolejne 
3% były chore od ponad sześciu tygodniu do roku. 
Liczba niepełnosprawnych osób z długotrwałą cho-
robą rośnie wraz z wiekiem. Prawie 33% osób nie-
pełnosprawnych miało ponad 75 lat i było chorych 
od ponad roku. Niepełnosprawne kobiety w więk-
szym stopniu dotknięte były długotrwałymi choro-
bami niż mężczyźni. 

W 2005 r. ok. 2,3 mln ze wszystkich osób niepełno-
sprawnych mieszkały w gospodarstwach jednooso-
bowych. 4,3 mln żyły w gospodarstwach dwuoso-
bowych, a 1,8 mln w gospodarstwach 3-osobowych 
lub większych – tych było dużo zwłaszcza w grupie 
wiekowej do 55 lat.

Więcej danych statystycznych znajduje się w źró-
dłach podanych w szczególności w przypisie 3.

Izabela Czuba
Magister europeistyki, współpracownik Stowarzyszenia Niemiecko-Polskiej 
Współpracy Socjalnej
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Niepełnosprawny niepełnoprawny

Paweł Wdówik

30 marca 2007 pani Anna Fotyga - minister spraw 
zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskie-

go podpisała w imieniu Polski Konwencję Narodów 
Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnospraw-
nych. Nie oznacza to, że Polska od tego dnia zaczy-
na wdrażać w życie jej postanowienia. Został jednak 
uczyniony pierwszy krok, by konwencja stała się 
obowiązującym w Polsce aktem prawa międzyna-
rodowego. Następny krok to ratyfikacja konwencji 
przez Parlament. Kiedy to nastąpi – nie wiadomo. 
Wielu z tych, których konwencja dotyczy chciałoby, 
aby ten dzień nastał jak najprędzej, potrzeba jednak, 
aby nastąpiło dostosowanie polskiego prawa do wy-
mogów konwencji, a to jest zadaniem trudnym i cza-
sochłonnym.
Podstawowym celem konwencji jest zagwarantowa-
nie obywatelom  z niepełnosprawnością prawdziwie 
równych praw w porównaniu z obywatelami pełno-
sprawnymi.  Tak więc, chodzi o wyeliminowanie 
przejawów dyskryminacji, nierównego traktowania 
oraz nierównego dostępu do wszelkiego rodzaju 
dóbr i zasobów publicznych wszędzie tam, gdzie zja-
wiska te były wynikiem posiadanej przez daną oso-
bę niepełnosprawności.

Duża część naszego społeczeństwa reaguje zdzi-
wieniem słysząc o dyskryminacji osób niepełno-
sprawnych w Polsce. Ciągle zresztą trudno namówić 
dziennikarzy do używania tego właśnie terminu 
do opisu  tego czego doświadczają osoby niepełno-
sprawne próbujące żyć tak jak wszyscy.
1. Jola lat 35 - wyrzucona z hipermarketu, ponieważ 
weszła tam z psem-przewodnikiem;
2. Sławek lat 30 - porusza się na wózku. Na Placu Na 
Rozdrożu nie może wsiąść do autobusu w kierunku 
Starego Miasta, ponieważ do przystanku prowadzi 
przejście podziemne;

3. Sylwia lat 19 - niesłysząca; mistrzyni świata w szer-
mierce. Nie może podjąć studiów  w Akademii Wy-
chowania Fizycznego na kierunku trenerskim bo jest 
głucha;
4. Ania lat 17 – niewidoma, choruje na cukrzycę. Może 
się uczyć tylko w domu, bo  szkoła nie wyraża chęci do 
jej codziennego udziału w lekcjach;
5. Tomek lat 25 - porusza się na wózku. W pociągu 
z Warszawy do Zakopanego podróżuje koło ubikacji 
bo dalej nie może przejść -”wózek jest za szeroki”. Przy 
wsiadaniu trzeba było zatrudnić czterech kolejarzy, bo 
pociąg ma schodki a pomiędzy peronem a pociągiem 
jest niebezpieczna przepaść;
Przykłady można by mnożyć. Jest ich setki a może ty-
siące. Żyjemy bowiem w kraju, który za cel swej polityki 
przyjął dążenie do tworzenia miejsc pracy dla tej grupy 
osób i ewentualnie podnoszenie poziomu usług rehabi-
litacyjnych.

Zasadniczy akt prawny regulujący sytuację osób nie-
pełnosprawnych w Polsce to Ustawa z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 97.123.776 
z późn. zm.).
Zgodnie ze swoim tytułem reguluje ona jedynie pewien 
wycinek rzeczywistości, pozostawiając na marginesie 
tak istotne kwestie, jak np. dostęp do edukacji, trans-
portu publicznego czy do dóbr kultury. Dlaczego tak się 
dzieje?
W politykach Państw w odniesieniu do osób niepełno-
sprawnych dominują dwa zasadniczo różne modele.
Pierwsze podejście nazywane kwotowo-podatkowym 
lub kwotowym, którego celem jest podnoszenie zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych, a przez to stwarzanie 
im warunków do samodzielnego życia. W tym celu  
wdrażane są narzędzia podatkowe (w Polsce są to wpła-
ty pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych) używane wobec wszystkich, 
którzy nie zatrudniają wyznaczonej minimalnej liczby 
pracowników, posiadających orzeczony stopień niepeł-
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nosprawności (w Polsce 6 procent dla podmiotów 
zatrudniających powyżej 25 osób).
Drugie podejście jest oparte o prawa człowieka. Jego 
celem jest uczynienie osoby niepełnosprawnej peł-
nym uczestnikiem życia społecznego, zdolnym do 
niezależnego kształtowania swego losu poprzez po-
dejmowanie samodzielnych decyzji  dokonywanie 
wyborów zgodnych z własnymi preferencjami. Do-
tyczy to nie tylko zatrudnienia, ale wszystkich sfer 
życia,  w tym np. czasu wolnego, prawa do rozrywki 
itp. 
Najlepszymi przykładami Państw stosujących takie 
podejście są Stany Zjednoczone oraz Wielka Bryta-
nia.
Zasadnicza różnica w obu wymienianych podej-
ściach polega na  sposobie widzenia osoby niepeł-
nosprawnej. O ile w pierwszym podejściu jest to 
osoba potrzebująca opieki wsparcia o tyle w drugim 
jest ona pełnoprawnym obywatelem mogącym re-
alizować wszystko to, co jest dostępne dla innych 
obywateli. W tym modelu rola państwa nie ogra-
nicza się jedynie do zapewnienia właściwych, a na-
wet - jak to ma miejsce w Polsce - preferencyjnych 
warunków zatrudnienia wraz z dostępem do  usług 
rehabilitacyjnych. Rolą państwa jest przestrzeganie  
niezróżnicowanego z powodu niesprawności dostę-
pu do wszelkich sfer życia. Odpowiedzialność za  za-
pewnienie tego dostępu spada jednak na  wszystkie 
podmioty życia społecznego. Tak więc za dostęp do 
autobusu odpowiada jego właściciel, za dostępność 
przejścia przez ulicę - zarząd dróg miejskich, a za 
odpowiednie warunki zdobywania wykształcenia 

- np. gmina, która prowadzi daną szkołę średnią 
czy podstawową. Niewypełnienie tych zobowiązań 
oznacza, iż dany podmiot dyskryminuje ze względu 
na niepełnosprawność, co oznacza rażące narusze-
nie prawa i wynikające stąd bardzo poważne proble-
my.
Zaskakujące może się wydać, iż w państwach stosu-
jących prawo antydyskryminacyjne nie istnieją re-
gulacje nakładające na pracodawców zatrudnianie 
określonej liczby osób niepełnosprawnych. Nie wol-
no pracodawcy natomiast odmówić zatrudnienia je-

dynie z powodu niepełnosprawności kandydata. 
Okazuje się, że nie stwierdza się istotnych różnic 
w poziomie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
pomimo braku tych - jakby się wydawało - skutecz-
nych narzędzi podatkowych.

Jako osoba niepełnosprawna na własnej skórze do-
świadczam skutków polskiego podejścia. Zjawisko 
dyskryminacji jest dla mnie nieomal doświadcze-
niem codziennym Miałem też okazję spędzić ponad 
rok życia w Stanach Zjednoczonych. Zawsze kiedy 
tam jadę mam poczucie, jakby otwarto wreszcie 
okno i wpuszczono świeże powietrze, którym mogę 
oddychać pełną piersią. Nie boję się czy będę mógł 
gdzieś wejść z psem-przewodnikiem, nie boję się, że 
zgubię się na dużym dworcu lub nie zdążę wysiąść 
z  pociągu. Wiem, że przestaję być  przedmiotem 
pomocy i opieki. Staję się obywatelem, niezależnym 
aktorem na scenie życia.
Podpisana przez Polskę konwencja jest promykiem 
nadziei na zmianę. Reguluje ona wszystkie sfery ży-
cia zgodnie z podejściem praw obywatelskich. Jej 
wdrożenie będzie rewolucją. Zmieni się sytuacja 
osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim re-
wolucyjna będzie konieczność zmian myślenia o tej 
grupie ludzi. Nie łatwo bowiem będzie zobaczyć oso-
by, tam gdzie do tej pory  byli „niepełnosprawni”.

Paweł Wdówik 
Kierownik Biura Osób Niepełnosprawnych na 
Uniwersytecie Warszawskim
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Każdy z nas przechodząc przez kolejne etapy 
rozwojowe jest poddawany różnym procesom, 

które mają ukształtować zbiór cech zapewniających 
optymalny rozwój i prawidłowe funkcjonowanie 
w społeczeństwie. Jednostka nie jest stworzona do 
życia w samotności. Dlatego szczególną uwagę chcia-
łabym zwrócić właśnie na  proces socjalizacji oraz 
społeczną percepcję osób niepełnosprawnych, które 
często prawidłowych kontaktów społecznych są po-
zbawiane. Socjalizacja jest ogółem działań ze strony 
społeczeństwa /zwłaszcza rodziny, szkoły i najbliż-
szego środowiska/. Działania te zmierzać mają do 
uczynienia z jednostki istoty społecznej, umożliwie-
nia jej zdobycia takich kwalifikacji, takich systemów 
wartości i osiągnięcia takiego poziomu osobowości, 
aby mogła stać się pełnowartościowym członkiem 
społeczeństwa ( Okoń, 1995). 
Odbiorca procesu socjalizacji obok przyjmowania 
wzorców, uczenia się oraz dostosowywania ma rów-
nież prawo do własnej refleksji i wyboru propono-
wanych przez system kulturowy wartości oraz celów. 
Z punktu widzenia pełnego rozwoju jednostki rów-
nież w aspekcie zachowania swojej autonomii i nie-
zwykłości, ten element socjalizacji jest niezmiernie 
istotny.
Umiejętność przystosowania się do życia w społecz-
ności, w zgodzie z jej członkami, nie wyklucza po-
siadania własnego, oryginalnego zdania czy postaw 
w pewnych sytuacjach, które jednak nie zaburzają 
ogólnie przyjętego porządku. 
W szerokim wachlarzu różnych ról społecznych mo-
żemy dostrzec specyficzny układ cech i postaw skła-
dających się na role osoby niepełnosprawnej. Analizy 
i badania przeprowadzane często na temat społecz-
nego odbioru i postaw wobec niepełnosprawnych

Tacy sami, czy inni – proces socjalizacji osób 
niepełnosprawnych

Dorota Piechowicz
pokazują, że od tejże właśnie grupy oczekuje się spe-
cyficznych zachowań, modelu karier życiowych i za-
wodowych. Badania przeprowadzane w rodzinach, 
gdzie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne 
wskazują na istotne zaburzenia w jej funkcjonowa-
niu. Najczęściej wpływa to na nieprawidłowe posta-
wy rodzicielskie wobec dziecka polegające na nad-
miernym lub niedostatecznym dystansie opiekunów, 
tendencji do odtrącania bądź nadopiekuńczości 
rodziców, ograniczaniu aktywności i autonomii 
dziecka ( Maurer, 1995; Obuchowska, 1996; Woj-
ciechowski, 1990 i inni). Rodzice przechodzą wraz z 
dzieckiem przez różne fazy jego rozwoju i najczęściej 
wytwarzają sobie nieadekwatny obraz jego potrzeb, 
umiejętności i możliwości rozwojowych a także 
sposobu socjalizacji. Stąd często popadają w pułap-
kę zupełnego poświęcenia się i wyręczania dziecka 
w działaniu również w okresie dorosłości. Takie po-
stawy w dzieciństwie powodują, iż niepełnosprawne 
dziecko nigdy do tego okresu nie zostanie przygoto-
wane przez swoich rodziców. Ich przesadna troska 
i traktowanie dziecka jako osoby, która nie wszyst-
ko jest w stanie osiągnąć i wykonać powoduje, iż de 
facto osoba niepełnosprawna nie ma możliwości 
sprawdzenia siebie i swojej samodzielności w róż-
nych sytuacjach. Pozytywnym rezultatem rozwoju 
edukacji  naszego społeczeństwa jest również wzrost 
wiedzy i specyficznych umiejętności rodziców dzie-
ci niepełnosprawnych. Jednym z kierunków tych 
zmian /szczególnie w aspekcie wychowania dzie-
ci niepełnosprawnych/ jest wywieranie nacisku na 
przygotowywanie do dorosłości i samodzielności, 
tak aby osoba niepełnosprawna mogła w pełni wy-
korzystać swój potencjał, umiejętności i zdolności 
oraz skutecznie pełnić role społeczne: rodzinne i za-
wodowe. Niestety wielu jeszcze rodziców, kierując 
się lękiem i nadmierną troskliwością powoduje, że 
ich dzieci są częściej ograniczane i wyręczane. Taka 
postawa rodzi kolejne negatywne zachowania jak 
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np. bierność dziecka w życiu dorosłym czy nawet 
postawy roszczeniowe. Właśnie postawa roszcze-
niowa – często stereotypowo przypisywana osobom 
niepełnosprawnym - nie jest wynikiem ich złej woli 
a bardziej wyuczonym przez rodziców schematem 
zachowań w dzieciństwie.
Środowisko szkoły specjalnej stwarza również spe-
cyficzne warunki socjalizacji. Zdania na temat szkol-
nictwa specjalnego są mocno podzielone. Z jednej 
strony pozytywny jest fakt iż metody, formy i tem-
po pracy są dostosowane do indywidualnych moż-
liwości uczniów. Widoczny jest w toku kształcenia 
specjalnego rozwój fizyczny i intelektualny dzieci 
niepełnosprawnych. Przeciwnicy takiego systemu 
wskazują jednak iż tacy uczniowie pozbawiani są 
prawidłowego rozwoju społecznego – uczą się, bawią 
i dorastają w gronie osób z podobnymi dysfunkcja-
mi jak oni sami (Sękowska, 1991). Zdaniem niektó-
rych autorów placówki specjalne / szkoły, czy ośrod-
ki szkolno – wychowawcze/, charakteryzuje wysoki 
stopień zależności i podporządkowania podopiecz-
nego instytucji, co bardziej socjalizuje do roli klienta 
tej placówki niż jednostki pełniącej role w otwartym 
społeczeństwie (Błeszyńska, 2001). 
Trudno wskazać, która strona ma tutaj racje. Nie jest 
to zresztą zamiarem mojego artykułu. To, co wyda-
je mi się najistotniejsze w procesie socjalizacji osób 
niepełnosprawnych polega na wzajemnym uzupeł-
nianiu się i dopełnianiu wzorów społecznych prze-
kazywanych obok rodziny, szkoły i najbliższego śro-
dowiska, również przez środki masowego przekazu, 
politycznych, religijnych oraz przez rozwiązania 
prawne określające miejsce osób niepełnosprawnych 
w całej zbiorowości. Działania podejmowane przez 
te podmioty wpływają na społeczny odbiór osób 
niepełnosprawnych, a także postrzeganie samego 
siebie przez te osoby. Niestety istnieje silna tenden-
cja do oceny innych osób w aspekcie podobieństwa 
do nas samych /tacy jak ja versus inni, swoi versus 
obcy/. O taki podział jest stosunkowo łatwo w przy-
padku niepełnosprawności fizycznych, widocznych 
dla każdego obserwatora. Ludzie zazwyczaj boją się 

„inności”, boją się tego czego nie znają. 

W przypadku interakcji społecznych z udziałem osób 
niepełnosprawnych tworzy to pewien ciąg zachowań 
i postaw, które powodują iż socjalizacja – przygoto-
wanie osób niepełnosprawnych do bycia pełnowarto-
ściowym członkiem społeczeństwa tak naprawdę nie 
osiąga zakładanych rezultatów. Bojąc się osób, które 
odbieramy jako inne, uciekamy również od poznania 
ich. Może to prowadzić do  unikania i izolowania się 
od niepełnosprawnych, a u tej grupy z kolei, do bra-
ku motywacji do uczestniczenia w życiu społecznym 
i małych zbiorowości. 
Omawiane procesy cechuje pewna sprzeczność ocze-
kiwań i rzeczywistych zachowań poszczególnych 
członków społeczeństwa. Oczekuje się bowiem od 
osób niepełnosprawnych uznania i przestrzegania  
powszechnych norm i stylu życia przyjętego w danej 
kulturze, a z drugiej strony stwarzane są bariery, które 
utrudniają osobom niepełnosprawnym osiąganie suk-
cesu zawodowego, rodzinnego, osiąganie niezależności 
i własnego rozwoju.  
Czyż bowiem nie jest barierą utrudniony dostęp do 
edukacji, do życia politycznego i zawodowego z czym 
mogą spotkać się osoby niepełnosprawne?
Każdy z nas może przyczyniać się do zmiany tego sta-
nu rzeczy zaczynając od najbliższego otoczenia. Nie 
wszyscy jednak mamy zdolność empatii  i wczuwania 
się w sytuacje drugiej osoby. Czasem łatwiej jest „nie 
widzieć”. Pozytywnym aspektem jest fakt, iż edukacyj-
na i aktywizująca rola organizacji społecznych coraz 
mocniej wpływa na zmianę biernych postaw. 

Dorota Piechowicz
Doktorantka na Uniwersytecie Opolskim, Dyrektor biura Opolskiego Fo-
rum Organizacji Socjalnych / OFOS/
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