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W kręgu kultury osób niepełnosprawnych

Leszek Ploch

Dostęp osób niepełnosprawnych do udziału 
w kulturze – bez barier – w twórczym jej roz-

woju, jest zjawiskiem coraz częściej powszechnie 
akceptowanym i nie postrzega się go dziś wyłącz-
nie jako elementu terapii zajęciowej. Teoretyczne 
refleksje i badania empiryczne pedagogów specjal-
nych, socjologów i pracowników socjalnych pozwo-
liły zgromadzić w ostatnich kilkunastu latach wie-
le interesujących danych, świadczących o istnieniu 
bogatego zasobu kultury osób niepełnosprawnych 
w Polsce.1 Dzieje się tak dlatego, że zarówno szko-
ły, instytucje wspomagania i rehabilitacji społecznej, 
warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki kultury i sztu-
ki, jak również inne organizacje samorządowe i po-
zarządowe coraz aktywniej włączają się do działań 
sprzyjających krzewieniu i promocji kultury tej gru-
py osób.
Dla oceny sytuacji osób niepełnosprawnych w ich 
aktywnym udziale w życiu kultury i sztuki ważna 
jest odpowiedź na pytanie, na ile system powszech-
nego włączania realizuje postulat promocji i integra-
cji tej grupy osób w szerokim środowisku społecz-
nym. Nie bez znaczenia pozostaje tu jednak fakt, 
że ich uczestnictwo w kulturze i sztuce warunkują 
zarówno cechy demograficzno-społeczne (np. do-
stęp do oświaty, wsparcie socjalne, bariery architek-
toniczne), indywidualne (płeć, wiek, wykształcenie, 
warunki materialne), jak i stopień niepełnosprawno-
ści (fizyczny, psychiczny, zaradności życiowej i spo-
łecznej).

W ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy, że coraz 
częściej imprezy artystyczne i inicjatywy kulturalne 
dla osób niepełnosprawnych i z ich udziałem, przy-
bierają charakter przedsięwzięć ogólnospołecznych, 

integracyjnych oraz, że ich organizacja i przebieg 
spełniają wymogi profesjonalizmu, troski i dojrzałe-
go szacunku dla niepełnosprawności. Wymiar tych 
imprez obejmuje najczęściej środowiska lokalne, ale 
coraz powszechniejszym zjawiskiem stają się też wy-
darzenia międzyregionalne. W kalendarzu imprez 
kulturalnych stopniowo zagęszczają się coroczne 
inicjatywy realizowane na szczeblu ogólnopolskim 
i międzynarodowym. Z dużą dozą optymizmu do-
strzegamy, że dziś nie jest już faktem odosobnionym, 
popularyzacja osób niepełnosprawnych, szczególnie 
uzdolnionych artystycznie, wśród profesjonalnych 
twórców, artystów, muzyków, ludzi kultury i sztu-
ki. Z radością odnotowujemy w wybranych regio-
nach kraju zjawisko wyrażania pełnej akceptacji dla 
uczestnictwa artystów niepełnosprawnych w roz-
woju życia kultury i sztuki środowiska. Coraz czę-
ściej jesteśmy świadkami publicznego nagradzania 
i uznania szczególnie wyróżniających się twórców 
niepełnosprawnych za ich dorobek artystyczny, ak-
tywność zawodową, społeczną, wkład twórczy, wy-
jątkowe osiągnięcia np. w kulturze lub sporcie.

Opierając się na badaniach, sukcesywnie prowadzo-
nych przez Fundację Krzewienia Kultury Artystycz-
nej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, można 
stwierdzić, że zakres form oraz częstotliwość zorga-
nizowanego udziału w kulturze i sztuce omawianej 
grupy osób są uzależnione w pierwszej kolejności od 
miejsca ich zamieszkania (miasto, wieś). Pomimo 
tego, obfitość imprez i inicjatyw kulturalnych w mi-
nionej dekadzie organizowanych w Polsce jest impo-
nująca. Najczęstszymi czynnikami aktywizującymi 
środowiska osób niepełnosprawnych są: muzyka, 
śpiew, taniec, ekspresja plastyczna, zabawy ruchowe, 
choreoterapia, zajęcia konstrukcyjne, sport, turysty-
ka. Wśród najczęściej występujących kategorii w ka-
lendarzu wydarzeń na szczeblu lokalnym (21,4%), 
regionalnym (25,7%), wojewódzkim (31,3%), ogól-
nopolskim (19,1%) i międzynarodowym (2,5%), od-
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1. Cenne informacje w omawianym zakresie prezentują publikacje wyników 
badań: Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz 
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych – zob. Wydawnictwa Edukacyjne AKAPIT 
oraz Wydawnictwa IPiSS.
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notowujemy m.in. największą ilość festiwali teatral-
nych, filmowych, muzycznych (15,9%); warsztatów 
tematycznych – 20,3% (teatralne, muzyczne, tanecz-
ne, aktorskie, chóralne, sportowe itp.); konkursów 
literackich, plastycznych, fotograficznych; plenerów 
malarskich; konkursów tańca sportowego i tańca 
na wózkach; warsztatów muzycznych i teatralnych; 
wystaw i galerii sztuki; wernisaży malarstwa, foto-
grafii, rzeźby, płaskorzeźby, twórczości użytkowej, 
haftów, szkiców i rysunków; przeglądów twórczości 
artystycznej; festynów kulturalnych; imprez estra-
dowych z udziałem artystów, aktorów, piosenkarzy, 
muzyków zawodowych; przeglądów zespołów mu-
zycznych, tanecznych, wokalnych; kabaretów; sztuk 
audiowizualnych i cyrkowych.2

Charakteryzując rozwój wydarzeń w zakresie inten-
sywności uczestnictwa w kulturze osób niepełno-
sprawnych w minionej dekadzie, warto zdać sobie 
sprawę z faktu, że wzrost zainteresowania zagadnie-
niem jest istotnie znaczący zarówno ze strony środo-
wiska, jak i samych zainteresowanych. Dzięki temu 
twórczość, jako naturalna dążność do uwewnętrz-
nienia świata i uzewnętrznienia własnych przeżyć, 
nieodzownie staje się jedną z najważniejszych form 
angażowania się osób niepełnosprawnych w zbioro-
we życie kulturalne i społeczne. Problematyka dostę-
pu tej grupy osób do tworzenia kultury i sztuki stop-
niowo zaczyna nabierać charakteru systematycznego 
upowszechniania i współdecydowania. Obecny stan 
dorobku kulturalnego osób niepełnosprawnych zaj-
mujących się aktywnością twórczą jest imponujący 
(szczególnie w niektórych regionach naszego kraju).

Analizując inicjatywy organizacji pozarządowych, 
współpracujących na rzecz osób niepełnosprawnych 
w Polsce, łatwo zauważa się, że choć nie wszystkie 
czynią to regularnie i na najwyższym poziomie wy-
konawstwa - w większości przypadków przyczyniają 
się do umożliwienia swoim podopiecznym czynne-

go uczestnictwa w kulturze środowiska lokalnego. 
Z radością daje się zaobserwować rozwój wciąż no-
wych i tych już istniejących inicjatyw kulturalnych. 
Jako przykład mogą posłużyć tu innowacyjne dzia-
łania między innymi: Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Na Rzecz 
Twórców Niepełnosprawnych NIKE (Białystok); Sto-
warzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzą-
cych (Poznań); Centrum Rehabilitacji (Grudziądz); 
Stowarzyszenia Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego; 
Artystów Malujących Ustami i Nogami (Gdańsk); 
Centrum Sztuki Osób Niepełnosprawnych (Kraków); 
Centrum Ekspresji Dziecięcej (Katowice); Ogólno-
polskie Prezentacje Dorobku Artystycznego Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej (Bydgoszcz); Integracyjnego 
Klubu Animatorów (Lublin); Ciechocińskich Impre-
sji Artystycznych, Tarnobrzeskiego Domu Kultury, 
Towarzystwa Rodziców Specjalnej Troski (Brodni-
ca) ,,Naszej Galerii „oraz Stowarzyszenia Studio In-
tegracji (Łódź); Polskiego Stowarzyszenia Młodzież 
Sprawna Inaczej; Stowarzyszenia Na Rzecz Szkol-
nictwa Specjalnego (Tczew); Polskiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
(Koło w Bytomiu) oraz wiele innych w całym kra-
ju. Do bardzo ciekawych inicjatyw w zakresie stałej 
promocji kultury artystów niepełnosprawnych moż-
na zaliczyć propozycje Fundacji Krzewienia Kultury 
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Warsza-
wie, która od 1995 roku sprawuje opiekę nad stu-
osobowym Integracyjnym Zespołem Pieśni i Tańca 
„MAZOWIACY”, w 2002 roku powołała do życia 
Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych przy Pań-
stwowym Teatrze ATENEUM w Warszawie, w 2006 
roku Integracyjne Studio Pantomimy, a w 2008 roku 
Ogólnopolską Scenę Muzyka Niepełnosprawnego 
przy Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Aktualny stan, jako efekt uczestnictwa osób niepeł-
nosprawnych w kulturze, nie może jednak oznaczać 
zatrzymania się na poziomie spontanicznego roz-
woju – środowisko musi stymulować jego poziom 
i ten eksponować. Organizując doskonalenie miejsc 
i środków aktywizacji twórczej, środowisko winno 
wdrażać omawianą grupę do systematycznego pogłę-

2. Źródło: Opracowanie Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych w Warszawie na podstawie fragmentarycznych badań 
ankietowych przeprowadzonych za okres 1999 - 2008 roku.
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biania tego, co przyczynia się do rozwoju powszech-
nego kręgu kultury środowiska lokalnego i szersze-
go. Chodzi tu o preferencje twórczego działania, 
a nie biernego reprodukowania i wypracowywania 
stereotypów. Twórczy udział osób niepełnospraw-
nych ma dawać możliwości pełnego wyrażania sie-
bie, odtwarzania i przekazywania wiedzy o świecie, 
uświadamiając środowisku, że w swojej aktywności 
są w stanie bardzo dobrze rozumieć otaczający świat, 
aktywnie włączać się w jego rytm życia i w szeroko 

pojętej integracji z powodzeniem wnosić własne, 
cenne propozycje kulturalne, społeczne i twórcze.

dr Leszek Ploch
Prezes Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
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1. Kilka uwag o społeczeństwie 
informacyjnym

W dziejach ludzkości informacja zawsze odgrywała 
istotną rolę, ale w ostatnich kilkudziesięciu latach jej 
waga i znaczenie wzrosły niepomiernie. Informacja 
to dziś kluczowy czynnik rozwoju społeczno-ekono-
micznego, to stymulator przemian cywilizacyjnych, 
to najważniejsza przesłanka kształtowania się społe-
czeństwa informacyjnego.
Drugą, równie ważną, przesłanką tworzenia się 
społeczeństwa informacyjnego jest niezwykle dy-
namiczny rozwój technologii informacyjnych. Naj-
nowsze osiągnięcia informatyki, elektroniki i teleko-
munikacji szybko znajdują praktyczne zastosowanie. 
Widać to szczególnie w dziedzinie środków przekazu 
informacji. Telewizja satelitarna, telefonia komórko-
wa, sieci komputerowe (przede wszystkim Internet), 
to najważniejsze czynniki przeobrażeń nie tylko 
w dziedzinie przekazu informacji, ale w ogóle w sfe-
rze przemian społeczno-ekonomicznych.

Nowoczesne osiągnięcia technologii informacyjnych 
stały się nieodłącznym elementem współczesnego 
życia. Komputery, nowe media telewizyjne i teleko-
munikacyjne wykorzystywane są w zakładach pracy, 
w szkołach, w domach, w miejscach wypoczynku, 
a także podczas podróży rozmaitymi środkami 
transportu. Coraz więcej usług oferowanych jest dro-
gą elektroniczną (przede wszystkim za pośrednic-
twem Internetu). Pozwala to na zmianę organizacji 
pracy i nauki oraz na efektywne i szybkie korzysta-
nie z usług instytucji komercyjnych i publicznych.
W wymiarze indywidualnym, przynależność do 
społeczeństwa informacyjnego zależy od spełnienia 
dwóch zasadniczych warunków:
• posiadania możliwości swobodnego dostępu do 
sieci komputerowych,
• opanowania przynajmniej podstawowych umiejęt-
ności w zakresie ich wykorzystania.
Okazuje się, iż spełnienie wymienionych warunków 
wcale nie jest proste. Należy więc podejmować roz-
maite działania, które mogłyby ułatwić ich realiza-
cję, mając świadomość istniejących zagrożeń. 
Jednym z największych zagrożeń jest tworzenie się 
grup społecznych, nie mających dostępu do informa-
cji. Chodzi tu o tzw. grupy wykluczenia cyfrowego, 
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które składają się z osób pozbawionych swobodnego 
dostępu do informacji i technologii informacyjnych. 
Podkreślić trzeba, iż wykluczenie cyfrowe może 
prowadzić do wykluczenia społecznego i margina-
lizacji znacznej części społeczeństwa. Istota przed-
stawionego problemu polega na niebezpieczeństwie 
pozbawienia bardzo wielu osób możliwości korzy-
stania z dóbr i szans, jakie daje rozwój technologii 
informacyjnych.
Przyczyny powstawania grup wykluczenia są bardzo 
różne. Mogą do nich należeć ludzie niewykształceni, 
osoby o niskim statusie materialnym, tzn. nie posia-
dające środków na zakup komputerów i opłacenie 
korzystania z Internetu, bezrobotni, ludzie w pode-
szłym wieku oraz osoby niepełnosprawne.

2. Przez technologie informacyjne do 
rehabilitacji i integracji

Jedną z dziedzin, w których informacja stanowi 
obecnie główny czynnik wszelkiego rodzaju prze-
mian, jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 
Zmiany te mają charakter - rzec można - rewolucyj-
ny. Stwierdzenie to odnosi się przede wszystkim do 
rehabilitacji społecznej i zawodowej. Dzieje się tak 
po pierwsze dlatego, że od pewnego czasu następuje 
ogromny wzrost ilości informacji z zakresu szero-
ko rozumianej rehabilitacji, a po drugie ze względu 
na niezwykły rozwój technologii informacyjnych, 
którego efektem jest pojawianie się coraz lepszych 
urządzeń oraz metod udostępniania i pozyskiwania 
informacji przez ludzi niepełnosprawnych.

Każdy rodzaj niepełnosprawności stwarza odmien-
ne problemy. Dla osób niesłyszących lub niedo-
słyszących najważniejszym problemem są bariery 
w komunikacji z innymi ludźmi. Bariery te unie-
możliwiają, a w każdym razie bardzo poważnie 
utrudniają im dostęp do informacji. Likwidacja, czy 
przynajmniej wyraźne ograniczenie owych barier 
jest więc niezbędnym warunkiem rehabilitacji oraz 
integracji ze społeczeństwem osób z dysfunkcją słu-
chu.

Niewyobrażalne do niedawna możliwości likwida-
cji barier komunikacyjnych, istniejących pomiędzy 
ludźmi niesłyszącymi a resztą społeczeństwa, stwa-
rza rozwój techniki komputerowej, informatyki i te-
lekomunikacji. Przykładem mogą tu być niezwykle 
szybko rozwijające się sieci komputerowe (lokalne, 
regionalne i globalne), które łączy ze sobą Internet. 
Przeznaczone są one dla wszystkich ludzi, ale wła-
śnie dla osób niesłyszących okazują się szczególnie 
cenne. Za pośrednictwem sieci komputerowych 
osoby te mogą przesyłać teksty pisane i grafikę do 
jednego lub wielu odbiorców, którzy w krótkim cza-
sie mają możliwość zapoznania się z otrzymanymi 
materiałami. Bardzo przydatne dla niesłyszących 
są także tzw. komunikatory np. Gadu-Gadu, Skype 
oraz inne tego typu programy interaktywne. Pozwa-
lają one bowiem na prowadzenie zainteresowanym 

„pisemnej konwersacji”. Pełnią więc rolę podobną do 
telefonu w kontaktach ludzi normalnie słyszących.
Bardzo cenne dla osób niedosłyszących są tzw. 
przenośne systemy FM. Są to niewielkie urządze-
nia nadawczo-odbiorcze, które ułatwiają osobom 
z uszkodzonym słuchem odbiór informacji głoso-
wych np. podczas lekcji, wykładu czy konferencji. 
Natomiast dla osób całkowicie niesłyszących pomoc-
ne mogą być, choć jeszcze nie w Polsce – z uwagi na 
brak polskiej wersji językowej, systemy rozpoznające 
mowę. Wyniki rozpoznania, systemy te wyświetlają 
na ekranie, dzięki czemu osoba niesłysząca może 
zapoznać się z treścią wypowiedzi jakiegoś mówcy 
(np. podczas konferencji). Przykładem takiego syste-
mu może być Voice Dictate, który rozpoznaje mowę 
angielską.

Większość trudności, jakie występują w życiu ludzi 
niewidomych i niedowidzących, wynika z ogra-
niczeń w zakresie dostępu do informacji. Dla lu-
dzi widzących największe znaczenie ma informa-
cja wizualna. Ocenia się bowiem, iż udział wzroku 
w odbieraniu informacji przez w pełni sprawnego 
człowieka wynosi około 82%, a jedynie około 18% 
informacji dociera do człowieka za pośrednictwem 
pozostałych zmysłów. Na szczęście jednak funkcje 
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brakującego lub uszkodzonego zmysłu mogą być 
rekompensowane w pewnym stopniu przez inne 
zmysły. W przypadku osób niewidomych dotyczy to 
przede wszystkim słuchu i dotyku.
Jeszcze ćwierć wieku temu środki techniczne, z ja-
kich mogli korzystać niewidomi przy przełamywa-
niu barier w dostępie do informacji, były bardzo 
skromne. Największe znaczenie w tym zakresie 
miały magnetofony i maszyny do pisania. Najważ-
niejszą jednak rolę pełnił lektor współpracujący 
z osobą niewidomą. W ostatnich latach sytuacja pod 
tym względem zmieniła się radykalnie. Ogromnie 
wzrosło znaczenie środków technicznych, natomiast 
istotnie ograniczona została rola lektora. Powstało 
już i powstaje nadal wiele urządzeń, które pomagają 
osobom z uszkodzonym wzrokiem. Do najważniej-
szych zaliczyć można:
• komputery mówiące, czyli komputery wyposażone 
w syntezatory mowy i programy odczytujące infor-
macje ekranowe (tzw. screen readery),
• programy powiększające znaki na ekranie,
• powiększalniki elektroniczne (stacjonarne i przeno-
śne), ułatwiające czytanie osobom słabowidzącym,
• skanery i programy do rozpoznawania druku 
(tzw. OCR-y).

Podłączony do sieci mówiący komputer znakomicie 
ułatwia niewidomym prowadzenie koresponden-
cji, umożliwia realizację zakupów i elektronicznych 
operacji bankowych, ułatwia nawiązywanie kontak-
tów, a przede wszystkim daje dostęp do informacji 
i wiedzy, czyli w konsekwencji – do edukacji. Taki 
komputer, wyposażony ponadto w skaner oraz pro-
gram typu OCR, pozwala niewidomym na samo-
dzielne czytanie książek, podręczników i różnego 
rodzaju materiałów drukowanych. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że skanowanie książek jest czasochłonne, 
a zeskanowane dokumenty często zawierają błędy, 
co utrudnia ich czytanie.

Jak wiadomo, podstawowe trudności, jakie napoty-
kają w życiu osoby z niepełnosprawnościami rucho-
wymi, dotyczą ich przemieszczania się w przestrzeni 
oraz pokonywania różnorodnych barier architekto-

nicznych, które występują w bardzo wielu miejscach 
(np. w szkołach, w urzędach, w zakładach pracy, na 
ulicach, w środkach transportu publicznego itd.). 
Bariery te stanowią podstawową przyczynę trud-
ności, jakie mają osoby niepełnosprawne ruchowo 
w dostępie do informacji.
Likwidacja barier architektonicznych i dostosowa-
nie środowiska do potrzeb ludzi niepełnosprawnych 
jest procesem bardzo kosztownym i długotrwałym, 
który potrwa z pewnością jeszcze wiele lat. W tej 
sytuacji niezwykle cenne dla osób niesprawnych 
ruchowo okazują się osiągnięcia technologii infor-
macyjnych, takie jak komputery wyposażone w róż-
norodny sprzęt towarzyszący oraz media telekomu-
nikacyjne, w tym zwłaszcza Internet. Pozwalają one 
osobom niepełnosprawnym omijać w pewnym sen-
sie istniejące bariery architektoniczne i umożliwiają 
dostęp do informacji. Dzięki temu osobom niepeł-
nosprawnym udaje się zrealizować to, co zamierzają 
bez konieczności dotarcia do określonego miejsca.

Duże znaczenie z punktu widzenia możliwości po-
zyskiwania informacji przez osoby niepełnosprawne 
mają rozmaite witryny internetowe, które adresowa-
ne są do tych właśnie osób. Witryny te zakładane 
są przede wszystkim przez instytucje państwowe, 
organizacje pozarządowe i firmy komercyjne, zaj-
mujące się problemami osób niepełnosprawnych. 
Zaglądając na strony określonej witryny, można na 
przykład: znaleźć potrzebne informacje, pobrać in-
teresujące materiały, zapoznać się z uregulowaniami 
prawnymi dotyczącymi niepełnosprawnych, dowie-
dzieć się, jakie działania są podejmowane na rzecz 
różnych grup niepełnosprawnych, poznać podsta-
wowe dane odnośnie sprzętu specjalistycznego 
i oprogramowania oraz uzyskać wiele innych infor-
macji, których tutaj nie sposób wyliczyć. 

Rozważając kwestie dostępu do informacji osób nie-
pełnosprawnych, warto jeszcze wspomnieć o listach 
dyskusyjnych. Przykładem takiego przedsięwzięcia 
może być lista Typhlos, która prowadzona jest przez 
działające na Uniwersytecie Warszawskim Centrum 
Komputerowe dla Studentów Niewidomych i Niedo-
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dr Czesław Ślusarczyk
Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych 
w Szkole  Głównej Handlowej w Warszawie

ści zwiększenia dostępu do informacji i wiedzy. To 
zaś jest niezbędnym warunkiem pełnego ich udzia-
łu w życiu społecznym i zawodowym.
Biorąc pod uwagę, że znajdujemy się obecnie w fazie 
budowania społeczeństwa informacyjnego, trzeba 
jednoznacznie stwierdzić, iż informacja i technolo-
gie informacyjne powinny stanowić główne czynniki 
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełno-
sprawnych. Brak tych czynników lub uwzględnianie 
ich w stopniu niedostatecznym w procesie rehabili-
tacji grozi marginalizacją licznej grupy ludzi niepeł-
nosprawnych. 
Podkreślić trzeba, iż zachodzi także zależność 
odwrotna, tzn. im lepiej zrehabilitowana jest osoba 
niepełnosprawna, tym ma ona większe szanse na 
uzyskanie szerokiego i swobodnego dostępu do in-
formacji i wiedzy.
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widzących. Lista ta przeznaczona jest dla niewido-
mych i słabowidzących użytkowników komputerów 
i w ogóle sprzętu elektronicznego. Na liście poru-
szane są zatem przede wszystkim kwestie związane 
ze stosowaniem wspomnianego sprzętu oraz spe-
cjalistycznego oprogramowania. Lista ta jest forum 
wymiany informacji i samopomocy jej uczestników 
w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących 
wykorzystania elektronicznych pomocy rehabilita-
cyjnych. Pełni więc istotną rolę edukacyjną.
Inne ważne dla ludzi z dysfunkcją wzroku listy ma-
ilingowe to lista Polskiego Związku Niewidomych 
oraz lista prowadzona przez Fundację Polskich 
Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, których 
użytkownicy poruszają różne kwestie rehabilitacyj-
ne, kulturalne i dotyczące życia codziennego osób 
z dysfunkcją wzroku.

Ogólnie można powiedzieć, iż nowe technologie 
informacyjne mają dla niepełnosprawnych wielo-
aspektowe znaczenie rehabilitacyjne. Ułatwiają re-
habilitację psychiczną, społeczną i zawodową. Ich 
rola w tym zakresie jest nie do przecenienia. Rozwój 
elektroniki i informatyki, a zwłaszcza sieci kompute-
rowych, daje niepełnosprawnym ogromne możliwo-



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

Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym oraz politycznym

Konwencja ONZ Praw Osób Niepełnosprawnych 
zawiera liczne postanowienia dotyczące braku 

barier i dostępności.

Sygnatariusze Konwencji zobowiązują się do pod-
jęcia stosownych kroków w celu zapewnienia oso-
bom z niepełnosprawnością dostępu do środowiska 
fizycznego na równych zasadach z innymi obywa-
telami. Aby osiągnąć ten cel, należy zdefiniować 
i usunąć bariery utrudniające ten dostęp. Zgodnie 
z Konwencją na środowisko fizyczne składają się 
między innymi budynki, ulice, środki transportu 
oraz inne obiekty znajdujące się w budynkach i poza 
nimi - w tym szkoły, domy mieszkalne, ośrodki me-
dyczne i miejsca pracy. 

Państwa będące stronami umowy same decydują 
czym są „stosowne kroki”. Zobowiązane są one jed-
nak do wprowadzania ich poprzez celowe działania 
na poziomie państwowym. 
W artykule 4 Konwencji strony zobowiązują się przy-
jąć „wszystkie stosowne legislacyjne, administracyj-
ne i inne środki“ celem zapewnienia wymienionych 
praw oraz „podjąć odpowiednie kroki, w tym legi-
slacyjne, w celu zniesienia lub modyfikacji istnie-
jących praw, regulacji, zwyczajów i praktyk, które 
dyskryminują osoby niepełnosprawne“. Zgodnie 
z Konwencją należy także zrezygnować z czynności 
i praktyk z nią niezgodnych oraz zagwarantować 
odpowiadające jej działanie władz państwowych 
i instytucji publicznych. Ponadto w Konwencji 
mowa jest o zobowiązaniu państw do podejmowa-
nia wszelkich stosownych środków celem wyelimi-
nowania dyskryminacji osób niepełnosprawnych 

przez jakiekolwiek osoby, organizacje lub przedsię-
biorstwa prywatne.
Ponieważ regulacje w zakresie budownictwa i trans-
portu w Niemczech często leżą w gestii krajów 
związkowych, chciałbym dodatkowo podkreślić, 
że postanowienia Konwencji obowiązują – co jest 
w niej wyraźnie zaznaczone – „we wszystkich czę-
ściach państw federalnych, bez żadnych ograniczeń 
lub wyjątków”.

W konsekwencji tego o czym właśnie mówiłem na 
temat przyjętego na mocy Konwencji ONZ zobo-
wiązania do aktywnego działania na poziomie pań-
stwowym, należy w moim mniemaniu poddać kon-
troli wszystkie istniejące w Niemczech instrumenty 
prawne i inne narzędzia, służące do usuwania barier 
w dziedzinach, w których odpowiednie postanowie-
nia Unii Europejskiej są dla Niemiec wiążące. Na-
turalnie więc również w dziedzinie budownictwa 
i transportu. Trzeba się przy tym zastanowić, czy 
instrumenty te pojedynczo bądź wszystkie razem 
wystarczą do zapewnienia osobom niepełnospraw-
nym, równouprawnionego dostępu do środowiska 
fizycznego. Konwencja zakłada przecież w artykule 
3 „efektywną“ partycypację. Należy także wyjaśnić, 
czy i ewentualnie w jakich dziedzinach, efektyw-
ny z założenia instrument prawny staje się ze wzglę-
du na istniejące zwyczaje i praktyki - stosując tu 
terminologię Konwencji - całkowicie lub częściowo 
nieefektywny.

Jak wygląda więc na tym tle sytuacja budownictwa 
bez barier i mobilności osób z niepełnosprawnością 
w Niemczech?

Budownictwo leży u nas w kompetencjach krajów 
związkowych. Miarodajne są przepisy budowlane 
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Brak barier w dziedzinie budownictwa 
i transportu w Niemczech w świetle Konwencji 
ONZ Praw Osób Niepełnosprawnych
Volker Sieger
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krajów związkowych oraz wprowadzone w danym 
kraju techniczne regulacje budowlane. W najlep-
szym przypadku lista tych regulacji zawiera odpo-
wiednie normy DIN dotyczące budownictwa bez 
barier. Ponieważ zwykle tak jest, można założyć, że 
nie są potrzebne tu żadne działania. Wspomniałem 
jednak na wstępie, że na mocy Konwencji ONZ na-
leży również usuwać zwyczaje i praktyki, które nie 
są zgodne z jej postanowieniami. Ponadto artykuł 9 
wyraźnie wymaga nie tylko podwyższenia poziomu 
standardów minimalnych, która to zmiana w Niem-
czech z pewnością miała miejsce, ale też kontrolę ich 
przestrzegania. 
Po przeanalizowaniu stosowanych metod nadzoru 
budowlanego stwierdzamy, że kwestia dostępności 
obiektów dla osób z niepełnosprawnością nie pod-
lega w ogóle żadnej kontroli, chyba że dany problem 
ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem. Orga-
ny nadzoru budowlanego nadal mogą interwenio-
wać, kiedy otrzymają informacje o uchybieniach. 
Ze względu na uproszczoną procedurę uzyskiwania 
zezwolenia na budowę oraz personalne możliwości 
organów nadzoru budowlanego, we wszystkich kra-
jach związkowych przyjęte zostały jednak zwyczaje 
i praktyki, które są mało korzystne z punktu widze-
nia celu dostępności i tym samym nie wypełniają 
zobowiązań nałożonych przez Konwencję ONZ.

W Niemczech wymóg szeroko pojętej dostępno-
ści często ograniczany jest do budynków nowych 
oraz istotnej przebudowy budynków istniejących. 
Z punktu widzenia względności oraz ochrony wła-
sności może istnieć kilka argumentów przemawia-
jących za takim rozwiązaniem. Jednak z mojej per-
spektywy jest to przynajmniej częściowo niezgodne 
z Konwencją ONZ. Przy tej stosowanej obecnie 
w Niemczech praktyce, odpowiednia liczba mieszkań 
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnospraw-
nością nie powstanie nawet przez kilka kolejnych 
dekad.  Sytuacja faktyczna wygląda bowiem tak, że 
buduje się o wiele mniej nowych mieszkań czynszo-
wych, niż remontuje mieszkań starych. Wprawdzie 
znaczne i kosztowne remonty mieszkań istniejących 

zasadniczo również objęte są regulacjami przepi-
sów budowlanych danego kraju związkowego, jed-
nak gąszcz możliwości w połączeniu ze zmniejszo-
ną rolą nadzoru budowlanego oraz uproszczonymi 
procedurami pozyskiwania pozwolenia na budowę 
doprowadził do tego, że podczas remontowania ist-
niejących mieszkań w praktyce nie trzeba uwzględ-
nić wszystkich aspektów dostępności. To, że rozpo-
czynający się 1 kwietnia program wsparcia Grupy 
Bankowej KfW, dotyczący remontów zmniejszają-
cych bariery ma cokolwiek zmienić, jest nawet przy 
najlepszej wierze nieprawdopodobne.

W tym punkcie istnieją jednak nie tylko sprzecz-
ności pod względem zobowiązań do zapewnienia 
dostępności wynikających z artykułu 9 Konwencji 
ONZ. W artykule 19 sygnatariusze umowy zobo-
wiązują się również do zagwarantowania osobom 
z niepełnosprawnością możliwości wyboru miej-
sca pobytu oraz podjęcia decyzji, gdzie chcą żyć, na 
równi z innymi obywatelami. Oczywiście postano-
wienie to przede wszystkim dotyczy formy i miej-
sca zamieszkania. Po dokładnej analizie oznacza to 
także, iż za pomocą odpowiednich środków należy 
zmienić istniejącą sytuację, w której za oczywiste 
uchodzi, że osoba z niepełnosprawnością rezygnu-
je z marzenia o życiu i mieszkaniu nawet w starym 
mieszkaniu w wysokim bloku.

Jednak budownictwo bez barier to nie tylko budo-
wnictwo naziemne. Również w przypadku budow-
nictwa podziemnego nasuwa się pytanie, czy Niem-
cy w sposób odpowiedni i wystarczający wywiązują 
się z zobowiązań wynikających z Konwencji ONZ. 
Na pewno należy pozytywnie ocenić fakt, że w ra-
zie przeprowadzania działań związanych z budową 
dróg konieczna jest konsultacja z przedstawicie-
lami osób niepełnosprawnych oraz, że w prakty-
ce konsultacje takie są przeprowadzane. Zgodnie 
z artykułem 9 Konwencji państwa będące stronami 
umowy podejmują także odpowiednie działania 
celem wypracowania minimum standardów i wy-
tycznych w dziedzinie dostępności. Trudno znaleźć 
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u nas odpowiednie minimalne standardy i wytycz-
ne dotyczące budowania pozbawionych barier dróg 
publicznych. Oprócz przestarzałej normy, której 
postanowień planiści komunikacyjni bynajmniej 
nie uznają za ogólnie uznane regulacje techniczne, 
w Niemczech istnieje tylko garstka zaleceń i prac 
naukowych na ten temat. Te z kolei w żadnym wy-
padku nie zastąpią wymaganych standardów mini-
malnych oraz wytycznych. Z tego co wiem, wyjątek 
stanowi Hesja, która posiada wytyczne rysunkowe, 
wiążące podczas planowania pozbawionej barier 
przestrzeni komunikacyjnej. Z tego względu kilka 
związków osób z niepełnosprawnością zwróciło się 
niedawno do federalnego ministra transportu, by 
jak najszybciej zrealizował złożoną przez jego resort 
obietnicę zlecenia Niemieckiemu Instytutowi Norm 
DIN opracowania normy dotyczącej przestrzeni ko-
munikacyjnej bez barier. Na razie związki nie otrzy-
mały odpowiedzi.

Porównywalną sytuację, przynajmniej pod wzglę-
dem założeń, mamy w miejskim kolejowym trans-
porcie publicznym. Ustawa o równym statusie osób 
niepełnosprawnych zobowiązała wprawdzie przed-
siębiorstwa kolejowe do przygotowania programów 
zagwarantowania możliwie najszerszej dostępności, 
które ze względu na swój charakter musiałyby za-
wierać również opis wolnego od barier wyposażenia 
pociągów. Do dzisiaj jednak z zobowiązania tego 
wywiązało się tylko kilka spółek. Nawet gdybyśmy 
w najbliższej przyszłości uzyskali pod tym wzglę-
dem stuprocentowe wyniki, trzeba stwierdzić, że 
mechanizmy przetargów w dziedzinie miejskiego 
transportu kolejowego funkcjonują w taki sposób, 
że jeszcze w długiej perspektywie skazani będzie-
my na pojazdy, które tylko z założenia pozbawione 
są barier. Konwencja ONZ wymaga by minimalne 
standardy i wytyczne w zakresie wyposażenia po-
jazdów formułowały podmioty zamawiające świad-
czenia transportowe w komunikacji kolejowej, czyli 
kraje związkowe, uwzględniając przy tym specja-
listyczną wiedzę osób z niepełnosprawnością lub 
związków takich osób. W praktyce jakość wypo-
sażenia zapewniającego odpowiednią dostępność, 

w mniejszym lub większym stopniu reguluje rynek. 
Tym samym przedsiębiorstwo komunikacji kole-
jowej, które rzeczywiście chciałoby usuwać bariery, 
z reguły gra w przetargach słabszymi kartami, po-
nieważ oferowane przez nie wyposażenie jest pro-
duktem specjalnym, robionym na zamówienie, więc 
także droższym.

Kto chce argumentować, że standardy zostały uje-
dnolicone w ramach ustalonych na poziomie eu-
ropejskim technicznych specyfikacji dostępności 
pociągów, zwanych w skrócie TSI PRM, ten uzyska 
informację, że pojawiły się one bez równouprawnio-
nego, a tym samym odpowiedniego udziału europej-
skich związków osób z niepełnosprawnością. Jest to 
więc oczywiste złamanie zasady „Nic o nas bez nas!”, 
o której jeszcze w trakcie Europejskiego Roku Osób 
z Niepełnosprawnością 2003 było tak głośno. 

Niemniej ważna jest niekonsekwencja, jaka cechu-
je wprowadzone w międzyczasie, wiążące również 
w Europie i w Niemczech regulacje dotyczące rów-
nego dostępu osób z niepełnosprawnością do trans-
portu lotniczego. Odpowiednie rozporządzenie re-
gulujące tę dziedzinę także pozostaje daleko w tyle 
za zobowiązaniem Konwencji ONZ, która, jak już 
wcześniej wspomniałem, w sposób prosty i zdecy-
dowany nakłada na państwa będące sygnatariusza-
mi obowiązek podejmowania stosownych kroków 
w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnością 
dostępu do środków transportu. Ponieważ europej-
skie rozporządzenie w sprawie praw osób niepełno-
sprawnych podróżujących drogą lotniczą praktycz-
nie nie ingeruje w kwestie sposobu projektowania 
i wyposażenia samolotów, w dalszym ciągu pro-
wadzi ono do uniemożliwienia licznej grupie osób 
z niepełnosprawnością podróżowania drogą lotni-
czą oraz do dyskryminującej praktyki przewozowej 

- począwszy od dostępu do samolotów po brak mo-
żliwości skorzystania z toalety na pokładzie.

Artykuł 30 Konwencji ONZ nosi tytuł „Uczestnictwo 
w życiu kulturalnym, rekreacji, zajęciach sportowych 
i innych formach wypoczynku”. Fakt, że do takiego 
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uczestnictwa zalicza się również dostęp do teatrów, 
muzeów, kin, bibliotek i ośrodków sportowych, jest 
oczywisty i wynika także bezpośrednio z wymogów 
w zakresie dostępności, podanych w artykule 9. Po-
nadto w artykule 30 sygnatariusze zobowiązują się 
też do podejmowania stosownych środków w celu 
umożliwienia osobom z niepełnosprawnością do-
stępu do usług turystycznych, a więc usług zawar-
tych w ofertach rekreacyjnych, hobbistycznych i tu-
rystycznych oraz równouprawnionego uczestnictwa 
w imprezach rozrywkowych, jak i dostępu do ośrod-
ków rekreacyjnych i turystycznych. Przeanalizujmy 
w tym świetle aktualną sytuację dostępności pozba-
wionej barier turystyki w Niemczech. Mimo że licz-
ne związki osób z niepełnosprawnością realizują od 
ponad 35 lat odpowiednie działania, mimo że rów-
nież Bundestag i jego komisje od wielu lat zajmuje 
się tym obszarem z perspektywy politycznej, mimo 
że na zlecenie rządu federalnego opracowano wiele 
studiów na ten temat, trzeba stwierdzić, że sytuacja 
w tej dziedzinie wprawdzie się polepszyła, jednak na-
dal nie jest w pełni zadowalająca. Będąc osobą z nie-
pełnosprawnością, nie mogą Państwo nawet w 2009 
roku po prostu wybrać jakiegoś celu podróży leżą-
cego w granicach Niemiec i założyć, że dotrą tam 
Państwo publicznymi środkami transportu, że będą 
mogli Państwo wybierać spośród różnych rodzajów 
zakwaterowania oferowanych w różnych cenach, 
że na miejscu dotrą Państwo do atrakcji turystycz-
nych inaczej niż samochodem, nie mówiąc w ogóle 
o szerokim z nich korzystaniu bez jakichkolwiek 
utrudnień. Oczywiście ograniczenia te dotyczą tak-
że usług gastronomicznych w miejscu wypoczynku 
i możliwościach spędzania wolnego czasu.

W obliczu tej sytuacji nasuwa się pytanie, czy w dzie-
dzinie turystyki bez barier rzeczywiście podjęto już 
wszelkie stosowne działania. Chciałbym tu jeszcze 
raz zaznaczyć, że Konwencja ONZ wymaga od stron 
umowy nie tylko podejmowania kroków - wyma-
ga ona wszystkich stosownych kroków w celu fak-
tycznej poprawy sytuacji. Biorąc pod uwagę liczne 
zainteresowane strony, zaangażowane w poszcze-

gólne etapy od planowania podróży, przez pobyt 
na miejscu, aż po powrót z urlopu, moim zdaniem 
nie polepszymy tej sytuacji za pomocą pojedyn-
czych działań i samego tylko uwrażliwiania na ten 
problem podmiotów oferujących noclegi i wszelkie 
inne usługi turystyczne. Uważam, że by wywiązać 
się przynajmniej pod względem założeń ze zobowią-
zań Konwencji ONZ, konieczne są międzyresortowe 
wysiłki na płaszczyźnie państwowej w postaci od-
powiednich wytycznych prawnych sformułowanych 
przez Federację i kraje związkowe oraz udostępnie-
nia środków finansowych. Tylko z takim, można by 
rzec, „planem działań na rzecz niemieckiej turysty-
ki bez barier” będziemy mogli wywiązać się ze zobo-
wiązań Konwencji ONZ.

Podsumowując nie tylko obszar budownictwa i mo-
bilności, ale cały temat dostępności, chciałbym po-
wiedzieć, że we wszystkich dziedzinach, w których 
w świetle wymogów Konwencji ONZ konieczne są 
działania, oprócz kroków ustawodawczych i innych 
musimy pamiętać o zapewnieniu ciągłości wszelkich 
realizowanych środków. Mówiąc o zapewnianiu cią-
głości, mam na myśli przede wszystkim sytuację, 
w której „zwyczaje“ i „praktyki“, jak to ujmuje Kon-
wencja, nie torpedują pozytywnych, prawnych, fi-
nansowych i innych warunków ramowych i działań. 
Uważam, że istotnym przeciwdziałającym temu ele-
mentem, byłoby zintegrowanie w planach nauczania 
i regulaminach egzaminacyjnych szkół wyższych 
i zawodowych, tematu dostępności, projektowa-
nia dla wszystkich czy uniwersalnego designu. Nie 
może przecież być tak, że prawnych i technicznych 
wymogów zrealizowania celu dostępności bez barier 
nie można w wielu przypadkach spełnić dlatego, że 
architekci, inżynierowie, projektanci stron interne-
towych, instalatorzy sanitarni, specjaliści z branży 
turystycznej czy eksperci hotelowi, by wymienić 
tylko kilka grup zawodowych, podczas zdobywania 
swego wykształcenia nigdy nie słyszeli o usuwaniu 
barier dla osób z niepełnosprawnością. Jestem zda-
nia, że niezwłoczna zmiana takiego stanu rzeczy 
byłaby bez wątpienia ważnym, stosownym krokiem 
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realizującym postanowienia Konwencji ONZ.
Nie powinniśmy jednak działać tak, jakbyśmy o 
dostępności bez barier wiedzieli już wszystko. Po-
nieważ tak właśnie nie jest, onwencja ONZ w wielu 
miejscach wyraźnie nakazuje krajom będącym stro-
nami umowy, prowadzenie i wspieranie badań i roz-
woju w tej dziedzinie.

(referat przygotowany na specjalistyczną konferencję „all inclusive“, która 
zorganizowana przez Związek Socjalny Sozialverband VdK Niemcy, odbyła 
się 18 marca 2009 r. w Moguncji)
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dr Volker Sieger
Instytut pozbawionego Barier Planowania i Mobilności (niem. „Institut für 
barrierefreie Gestaltung und Mobilität”), Moguncja

Niepełnosprawni w transporcie miejskim

Krzysztof Kaperczak

Patrząc na piramidę potrzeb, opracowaną przez 
Abrahama Maslowa1 można się zastanowić czy 

naprawdę jest ona kompletna. Czy pięć wyszczegól-
nionych potrzeb nie należałoby uzupełnić o jeszcze 
jedną - potrzebę przemieszczania się. 
W przeszłości z racji prymitywizmu środków trans-
portu była ona uśpiona lub realizowana w sposób 
ograniczony, do najbliższej okolicy, pobliskiego 
miejsca wymiany dóbr i usług. Dopiero dynamiczny 
rozwój cywilizacji, a wraz z nim środków transpor-
tu, uaktywnił i umożliwił realizację tej potrzeby 
w szerszym zakresie. Ponadto rozrost aglomeracji 
miejskich sprawił, że stała się ona koniecznością po-
konywania, coraz większych odległości związanych 
z edukacją (dom-szkoła-dom), pracą zawodową (do-
m-praca-dom), bytem (dom-sklep-dom) czy rekre-
acją (dom-ośrodek wypoczynkowy-dom). 
Stałe udoskonalanie środków transportu pozwoliło 
upowszechnić komunikację na tyle, że stała się nie-

odłącznym elementem życia człowieka. Niestety na-
dal nie każdy w równym stopniu może z niej korzy-
stać, czego przykładem są osoby niepełnosprawne, 
które z racji swoich dysfunkcji mają utrudniony do 
niej dostęp. Nowoczesna komunikacja zwłaszcza ta 
najbardziej istotna - miejska musi uwzględniać za-
tem także ich potrzeby. 

Prawo

Do przełomowego roku 1989 problem przewozu osób 
niepełnosprawnych nie był szczególnie „istotny”. 
Wiązało się to z brakiem świadomości społecznej, co 
do samej potrzeby ich przewozu. Niepełnosprawny 

„siedział w domu”, gdyż bariery architektoniczno 
–urbanistyczno - transportowe skutecznie uniemoż-
liwiały mu poruszanie się. Ponieważ się nie poru-
szał - nie widziano potrzeby w dostosowaniu czegoś 
z czego nie korzystał. 
Brak dostępu do najnowszych rozwiązań i nowocze-
snych technologii, a tym bardziej do możliwości im-
portu (dewizy), wymusił podjęcie prób poszukania 

1. Strona internetowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hierarchia_potrzeb
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placów, mostów, wiaduktów itd.  
Po kilku latach okazało się jednak, że przepisy są zbyt 
ogólnikowe i stale pojawiają się problemy z ich inter-
pretacją oraz wyborem rozwiązań optymalnych. Za-
jęły się tym niektóre organizacje pozarządowe, two-
rząc szereg publikacji interpretujących poszczególne 
zapisy oraz  podających przykłady zrealizowanych, 
sprawdzonych rozwiązań.3

Mimo że zrobiono w tym kierunku naprawdę wiele 
i wydawać by się mogło, że można już być spoko-
jnym, pomimo upływu lat, korzystanie z komuni-
kacji publicznej wciąż nastręcza wiele trudności. Ze 
względu na ograniczoną ilość środków finansowych 
tylko niewielki procent taboru i infrastruktury zo-
stał dostosowany, zaś użytkowanie ich często spra-
wia trudności osobom niepełnosprawnym. 

Praktyka

Pierwszą przeszkodą jaką trzeba pokonać, aby poru-
szać się sprawnie komunikacją miejską jest właściwa 
informacja. Dopóki wszystkie dworce, przystanki 
bądź pojazdy nie będą dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, dopóty musi istnieć możliwość 
uzyskania informacji, które są, a które nie są dosto-
sowane. Informacja taka pozwala osobie niepełno-
sprawnej (np. ruchowo, niewidomej i niedowidzącej, 
niedosłyszącej) dowiedzieć się, czy dany dworzec, 
przystanek czy pojazd mogą być przez nią użytko-
wane w sposób najmożliwiej samodzielny. Realizuje 
się to poprzez odpowiednie piktogramy umieszcza-
ne obok nazw poszczególnych dworców i przystan-
ków, na planach komunikacji, na rozkładach jazdy, 
przy kasach, toaletach itp. oraz poszczególnych po-
jazdach, (np. symbol wózka inwalidzkiego, symbol 
idącej osoby z laską, symbol ucha). Jeśli z danego 
dworca odjeżdża kilka rodzajów pojazdów na róż-
nych poziomach, a nie wszystkie są dostosowane, 
taką informację należy dodatkowo podać. Często 
dobrym rozwiązaniem staje się szczegółowy plan 
dworca (także w wersji dla osób niewidomych i nie-
dowidzących) z zaznaczonymi wejściami, schodami, 
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własnych rozwiązań. Niestety szczupłość środków 
oraz brak wyraźnej „potrzeby”, skutecznie spowal-
niały te poszukiwania. Jeśli więc nawet coś powsta-
wało, to na zasadzie przypadkowości pojedynczych 
inicjatyw, pojedynczych osób. Wytworzyło się 
błędne koło niemożności. 
Wprowadzane zatem przepisy dotyczące transportu 
osób niepełnosprawnych w praktyce pozostawały 
martwe. Dopiero zmiana systemu społeczno-gospo-
darczego mogła i spowodowała istotne zmiany.
Dlatego też od tego czasu mógł zostać poważnie 
uwzględniony podstawowy przepis regulujący prze-
wóz osób niepełnosprawnych, wprowadzony ustawą 
z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Art. 
14 ust. 2.), zgodnie z którym Przewoźnik powinien 
podejmować działania ułatwiające korzystanie ze 
środków transportowych, punktów odprawy, przy-
stanków i peronów osobom niepełnosprawnym, w tym 
również poruszającym  się na wózkach inwalidzkich. 
Jego realizacja wymagała opracowania i przyjęcia 
całego szeregu rozporządzeń, regulujących w spo-
sób szczegółowy na czym mają polegać te działania. 
Nastąpiło to dopiero w 1994 roku w wyniku zmiany 
ustawy Prawo budowlane (Art. 5 ust. 1 pkt 4). Obiekt 
budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami 
budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywa-
ny okres użytkowania, projektować i budować w spo-
sób określony w przepisach, w tym techniczno-budow-
lanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniając niezbędne warunki do korzystania 
z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełno-
sprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 
inwalidzkich.2

Przyjęcie tej ustawy wraz z szeregiem rozporządzeń 
wykonawczych, pozwoliło rozpocząć dostosowywa-
nie, obok środków transportu - pojazdów i umieję-
tności osób ich obsługujących - także infrastruktu-
ry towarzyszącej - czyli peronów, dworców, przejść 
podziemnych i nadziemnych, kładek, chodników, 

2. System informacji prawnej Lex
3. Strona internetowa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji: 
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/7567?query_id=11309



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

Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym oraz politycznym

windami, peronami, kasami czy toaletami. Taka 
informacja jest szczególnie przydatna turystom. Po-
winna być umieszczana na stronach internetowych 
lub rozdawana w punktach informacji turystycznej. 
W Polsce jak dotąd informacja taka pozostawia dużo 
do życzenia.

W tej chwili już rzadko wejście na dworzec/stację 
(PKP, SKM, Metro) lub przystanek komunikacji 
miejskiej (autobus, trolejbus, tramwaj) jest niedo-
stosowane. Zwykle poprowadzone jest na jednym 
poziomie z otaczającym chodnikiem. Podobnie doj-
ście do kasy. Jednak już wejście na peron często pro-
wadzi po schodach (PKP, SKM), które podobnie jak 
korytarze i perony nie są w pełni dostosowane do 
potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, gdyż 
nie mają pasów prowadząco-informacyjnych i pa-
sów ostrzegawczych4 umożliwiających samodzielne 
poruszanie się i unikanie niebezpieczeństw np. do-
stania się pod pociąg. 

Możliwość wejścia do pojazdu uzależniona jest od 
rodzaju pojazdu, a ten od okresu w którym został 
wyprodukowany. Generalnie można przyjąć, że po-
jazd wyprodukowany od połowy lat 90-tych spełnia 
podstawowy warunek jakim jest niska podłoga. To, 
w połączeniu z wysuwaną (ręcznie bądź elektrycz-
nie) rampą/podnośnikiem, pozwala osobie porusza-
jącej się na wózku inwalidzkim bądź o balkoniku 
wejść do pojazdu. Korzystnym rozwiązaniem w tym 
względzie byłoby ujednolicenie wysokości wszyst-
kich peronów. Umożliwiłoby to zakup taboru o zbli-
żonej wysokości podłogi i ułatwiałoby wejście części 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 
bez używania ramp/podnośników. Niestety, jak do-
tąd nie udało się tego pomysłu przeforsować. Podob-
nie samo poruszanie się pojazdem. Dopiero pojazdy 
wyprodukowane w ostatnich latach zaczęły mieć 
wydzielone miejsca (tzw. „deski do prasowania”), 
umożliwiające bezpieczne unieruchomienie - przy-
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pięcie wózka inwalidzkiego. Pojazdy te zaczęły także 
wyświetlać, nazwy stacji/przystanków wraz z poda-
niem ich w formie dźwiękowej (dla osób niewido-
mych i niedowidzących). Nie zapomniano też o przy-
stosowaniu toalety. Zaczęto również przygotowywać 
personel na przyjęcie takich osób. Przeprowadzono 
szereg szkoleń, które nauczyły sposobu postępowa-
nia z osobami niepełnosprawnymi oraz umiejętności 
obsługi urządzeń („klękanie” pojazdu - autobus, tro-
lejbus; rozkładanie rampy - autobus, trolejbus, tram-
waj, obsługa podnośników - pociąg).
Niestety nie ustrzeżono się błędów takich jak cia-
sne kabiny WC ze źle rozmieszczonymi poręczami, 
czy strome pochylnie przy bocznych zamkniętych 
drzwiach. 
Nierozwiązywalnym problemem jest nadal wanda-
lizm. Dotyka on urządzeń najbardziej wrażliwych, 
jak windy czy podnośniki. To dodatkowo zniechęca 
i sprawia, że niepełnosprawni wciąż preferują transport 
indywidualny - samochód osobowy bądź przystosowa-
ną do przewozu osób niepełnosprawnych taksówkę.

Podsumowanie 

Mimo że zrobiono już wiele, niestety nadal nie można 
powiedzieć, że podróżowanie osoby niepełnospraw-
nej komunikacją miejską jest łatwe. W porównaniu 
z krajami Europy Zachodniej (zwłaszcza sąsiednimi 
Niemcami, a szczególnie miastem Berlin) jesteśmy 
daleko w tyle. Proces dostosowywania przestrzeni 
publicznej, w tym komunikacji, jest układem bardzo 
wrażliwym. Wystarczy, że któryś z elementów nie 
spełnia wymogów i cały układ nie funkcjonuje. Do-
świadczenie wskazuje, że nawet najlepsze prawo nie 
wystarcza. Pojawia się pytanie czy liberalizacja mię-
dzynarodowych przewozów pasażerskich planowana 
od 2010r., która uwzględnia ułatwienia w podróżach 
osób niepełnosprawnych, zmieni z dnia na dzień ist-
niejący stan?5 Czy intensywniej będą stosowane i eg-
zekwowane zapisy dotyczące praw i obowiązków pa-

4. K. Kaperczak Nawierzchnie dotykowe (pasy prowadząco-informacyjne 
i ostrzegawcze) w  szynowej komunikacji publicznej, ,, Przegląd  Komunika-
cyjny Nr 4/2009”

5. Strona internetowa: http://www.kow.com.pl/kraj/80-kraj/1034-jaki-
ksztalt-liberalizacji- przewozow-pasazerskich.html
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sażerów w ruchu kolejowym, gdzie zwraca się uwagę 
na możliwość podróżowania przez osoby niepełno-
sprawne jako pełnoprawnych obywateli Wspólno-
ty?6

Z przykrością trzeba przyznać, że częściowo same 
osoby niepełnosprawne przyczyniają się do braku 
działań związanych z dostosowaniem transportu do 
ich potrzeb. Chęć posiadania własnego samochodu 
i dojeżdżania nim wszędzie za wszelką cenę także 
w mieście powoduje, że ilość osób niepełnospraw-
nych poruszających się w komunikacją miejską jest 
niewielka. A szkoda, bo w wielu miastach Polski taki 
przejazd wraz z jednym opiekunem jest bezpłatny 
(np. Warszawa, Gdynia). Wskutek tego, nacisk spo-
łeczny związany z koniecznością jak najszybszego 
dostosowania jest mniejszy niż mógłby być. Ponad-
to, różnego typu szkolenia personelu obsługującego 
pojazdy przeprowadzane z myślą o osobach niepeł-

mgr inż. Krzysztof Kaperczak
Grupa Robocza “Widziane z chodnika” Polskiego 
Związku Niewidomych

Turystyka osób z niepełnosprawnością 
skupionych wokół Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno–Krajoznawczego

Maria Maranda

Ludzie rozmiłowani w wędrowaniu po ojczystej 
ziemi z pewnością znają historię powstałego 

w 1873 roku Towarzystwa Tatrzańskiego, a potem 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906). Sza-
nowanie ideowych przesłań obu tych Towarzystw 
i aktywne realizowanie pasji turystyczno–krajo-
znawczych jest wyzwaniem związanym z przyna-
leżnością do Polskiego Towarzystwa Turystyczno–
Krajoznawczego, które od 1950 roku kontynuuje 
wspaniałe dokonania swoich prekursorów.
Swoją trwałą fascynację fundamentalnymi prawda-
mi PTTK „poznaj Ojczyznę, pokochaj, służ” wpro-

wadzałam w życie organizując liczne przedsięwzię-
cia. Ostatnie dwadzieścia lat natomiast poświęciłam 
pracy razem i wśród osób z niepełnosprawnością. 
Trzeba przyznać, że wśród istniejącej w Polsce spo-
rej liczby organizacji społecznych niewiele z nich 
posiada statutową ofertę dotyczącą działalności tu-
rystyczno–krajoznawczej, dla osób z wrodzoną czy 
nabytą niepełnosprawnością, przejściowymi kłopo-
tami zdrowotnymi czy zbliżaniem się do starszego 
wieku. 

W PTTK uparcie skupiamy się na możliwościach, 
a nie na upośledzeniach osób niepełnosprawnych. 
Działalność w tym zakresie prowadzona jest już od 
lat pięćdziesiątych, poczynając od współpracy mię-

nosprawnych, nie charakteryzują się jednolitością. 
Szkoleń samych osób niepełnosprawnych, uczących 
jak mają się zachowywać chcąc odbyć podróż, nie 
przeprowadza nikt (autor się z nimi nie spotkał). To 
powoduje niezrozumienie pomiędzy partnerami 
(niepełnosprawny pasażer-kierowca) i utrudnia po-
dróżowanie. 

6. Strona internetowa: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32007R1371:PL:NOT
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dzy Zarządem Głównym PTTK, a Polskim Związ-
kiem Głuchych, Polskim Związkiem Rencistów, 
Emerytów i Inwalidów oraz Polskim Związkiem 
Niewidomych. Przy Zarządzie Głównym PTTK po-
wstała Rada ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych, 
która inicjowała imprezy, seminaria, szkolenia, skie-
rowane przede wszystkim do środowisk dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej. Opracowywano apele 
i stanowiska, kierowane do całej społeczności 
PTTK, a także zachęcano do powoływania sto-
sownych Rad w terenie i współpracy z innymi or-
ganizacjami. Z czasem przekonywano się, że upra-
wianie aktywnej turystyki i krajoznawstwa przez 
osoby z niepełnosprawnością przynosi im odnowę 
sił życiowych, zdecydowanie zwiększa samodziel-
ność, ułatwia znalezienie przyjaciół, uczy wielu no-
wych umiejętności, uatrakcyjnia proces rehabilitacji, 
a w konsekwencji wywiera wpływ na poprawę jako-
ści ich życia. Często pomaga też w dokonywanych 
wyborach kierunku studiów czy zawodu.
Te i jeszcze inne atuty krajoznawstwa i turystyki 
osób niepełnosprawnych są obecnie bardzo mocno 
akcentowane przez naukowców, potwierdzane przez 
badania, zwłaszcza w zakresie aktywnego wykorzy-
stania czasu wolnego oraz rzeczywistej integracji 
społecznej.
Do bardzo ważnych działań w PTTK w minionym 
okresie należy zaliczyć wydanie „Turystycznego 
słownika języka migowego” (1982) i „ Informatora 
po Warszawie” dla osób z dysfunkcją narządu ruchu 
(1984), które to publikacje utorowały drogę podob-
nym wydawnictwom w skali regionalnej i krajowej. 
Należy podkreślić, iż ostatnio znacząco poprawiła 
się ilość i jakość wydawnictw krajoznawczo-tury-
stycznych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Dziś 
możemy też korzystać z bogatej informacji i inter-
netowej oferty turystycznej. Wszystko to wciąż jed-
nak nie wyczerpuje możliwości rozszerzenia rynku 
publikacji, dogodnych osobom z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności. 
Wysiłkiem kadry programowej PTTK realizowano 
w Polsce dotychczas seminaria, sympozja, konferen-
cje, sejmiki  często w połączeniu z imprezami tury-
styczno–krajoznawczymi dla osób niepełnospraw-

nych. Wydarzenia te organizowane były na szeroką 
skalę zasięgu i oddziaływania społecznego. Obejmo-
wały dzieci, młodzież, osoby dorosłe z różnymi dys-
funkcjami zdrowotnymi, osoby w podeszłym wieku 
i walczące ze swoją czasową niepełnosprawnością. 

Ostatni spis powszechny (z 2002 roku), jak też naj-
nowsze badania wskazują, że obecnie w Polsce 
mieszka blisko 6 milionów niepełnosprawnych oby-
wateli. Niepełnosprawni turyści, chcą być dostrze-
gani i szanowani przez wszystkie ogniwa sektora 
turystyki, a zwłaszcza takie organizacje jak PTTK. 
Należy podkreślić, że w skali kraju nie obserwuje się 
nadmiaru propozycji w zakresie turystyki osób nie-
pełnosprawnych. Zapewnienie więc przyjaznej prze-
strzeni turystycznej osobom z niepełnosprawnością, 
naszym bliskim i znajomym czy nam samym jest 
dużym wyzwaniem na przyszłość. 
W tym kontekście należy odpowiedzieć na pytania:
- jak znieść bariery mentalne aby niwelować izolację 
osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i osią-
gnąć pełną ich akceptację; 

- jak zdecydowanie poprawić dostęp do skarbów oj-
czystej przyrody, obiektów dziedzictwa kulturowego 
przez osoby niepełnosprawne;

- jak podejmować działania pomagające osobom nie-
pełnosprawnym przełamywać swoją słabość.

Unia Europejska stoi na stanowisku, iż bariery środo-
wiskowe stanowią dużo większą przeszkodę w spo-
łecznej integracji osób z uszczerbkami zdrowotnymi 
niż funkcjonalne ograniczenia. Toteż usuwanie tych 
barier, poprzez zmianę przepisów prawnych, edu-
kację społeczeństwa, przystosowanie infrastruktury 
turystycznej według zasady „dostępne dla wszyst-
kich”, ułatwienia finansowe i inne podejmowane 
środki – mogą stanowić klucz do wyrównywania 
życiowych szans osób z niepełnosprawnością.
Biorąc pod uwagę bogate doświadczenia PTTK i do-
tychczasowe opracowania programowe, potwierdza-
jące ciągle rosnącą rolę turystyki i krajoznawstwa 
w procesie rehabilitacji społecznej i leczniczej osób 
niepełnosprawnych oraz wpływ tych form aktywno-
ści na kształtowanie się podstaw społecznej integra-
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cji, przed Towarzystwem stoją następujące zadania:
- przełamywanie barier mentalnych wśród członków 
i sympatyków PTTK;

- powszechna promocja turystyki i aktywnego krajo-
znawstwa wśród osób niepełnosprawnych 

- zapewnienie rzetelnej informacji turystycznej, któ-
ra umożliwi stworzenie kalendarza imprez tury-
stycznych w skali kraju;

- poprawa rozwiązań funkcjonalnych w zarządzanej 
przez PTTK infrastrukturze turystycznej;

- podnoszenie kwalifikacji kadry programowej PTTK, 
a zwłaszcza przewodników, pilotów, asystentów spo-
łecznych w zakresie ruchu krajoznawczo-turystycz-
nego osób z niepełnosprawnością; 

- stałe rozszerzanie oferty, podnoszenie poziomu 
usług oraz podejmowanie przez PTTK-owskie biura 
podróży, inicjatyw programowych dla osób niepeł-
nosprawnych;

- bardziej zdecydowane korzystanie ze środków po-
mocowych Unii Europejskiej, PFRON, we współpra-
cy z jednostkami samorządowymi i w ramach part-
nerstwa publiczno–prywatnego;

- wzmocnienie Public Relations na rzecz turystyki 
i krajoznawstwa osób z niepełnosprawnością zarów-
no wewnątrz PTTK, jak i we współpracy z media-
mi; 

- wspieranie szczególnie tych oddziałów PTTK, któ-
re stanowią wzór działań w zakresie turystyki i kra-
joznawstwa osób niepełnosprawnych.

Koniecznością jest, aby faktycznie wyrównać szanse 
osobom z niepełnosprawnością w każdym wymia-
rze ich społecznego życia. Niepełnosprawność jest 
zawsze kwestią przypadku i może dotknąć każdego 
z nas. Na szlaku natomiast łatwiej sobie radzić ze 
swymi słabościami. 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zwięk-
sza możliwości kontaktów i obfitszego korzystania 
z dobrych wzorów i rozwiązań infrastruktury tury-
stycznej, spotykanych w państwach zachodnioeu-
ropejskich. W PTTK jesteśmy otwarci na tworzenie 
atrakcyjnych ofert dla turysty niepełnosprawnego 
z kraju i zza granicy.

Maria Maranda
Przewodnicząca Rady ds. Turystyki Osób 
Niepełnosprawnych Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Turystyka bez barier – dla wszystkich 
w Niemczech

Niniejszy tekst dotyczy turystyki dla wszystkich w Niemczech.  Redakcja czasopisma SOCIUS zebrała związane 
z tym tematem informacje pochodzące z opublikowanego w 2008 r. badania pt. „Turystyka bez barier dla wszyst-
kich w Niemczech – czynniki warunkujące sukces i sposoby podnoszenia jakości”, finansowanego przez Federalne 
Ministerstwo Gospodarki i Technologii (niem. BMWiT). Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Geografii 
Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster we współpracy ze spółką PROJEKT M GmbH na zlecenie Ministerst-
wa. Wyniki badania opierają się na obszernych danych empirycznych oraz analizie popytu i podaży w Niemczech.

Ogólne informacje Rządu Federalnego 
na temat polityki turystycznej
Na płaszczyźnie federalnej prowadzenie polityki 
turystycznej leży w kompetencjach Federalnego 

Ministerstwa Gospodarki i Technologii. Obszar ten, 
będąc zadaniem przekrojowym, należy również do 
zakresu obowiązków innych resortów, np. resortu fi-
nansów, edukacji i badań, pracy i spraw socjalnych,
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budownictwa i transportu, środowiska, kultury 
i spraw zewnętrznych. W celu lepszej koordyna-
cji działań związanych z polityką turystyczną i ich 
rozwijania koncepcyjnego, w roku 2005 utworzo-
ny został Urząd Pełnomocnika Rządu Federalnego 
ds. Turystyki.

W dziedzinie polityki turystycznej, do zadań Rządu 
Federalnego należy zwiększanie odpowiedzialności 
własnej przedsiębiorców oraz polepszanie warun-
ków ramowych mających na celu zwiększenie kon-
kurencyjności przedsiębiorstw. Do kompetencji fe-
deralnych zalicza się także udostępnianie turystyce 
potrzebnej infrastruktury we współpracy z krajami 
związkowymi i gminami. Rząd Federalny wspiera 
ponadto projekty związane z pozbawioną barier tu-
rystyką dla wszystkich. Z ramienia rządu i przy jego 
finansowym wsparciu za międzynarodowy marke-
ting i promocję wizerunku Niemiec jako celu tury-
stycznego odpowiedzialna jest Niemiecka Centrala 
Turystyki. Konkretne planowanie, rozwój i bezpo-
średnie wsparcie turystyki leży natomiast w kom-
petencjach krajów związkowych (por. raport Rządu 
Federalnego na temat polityki turystycznej 2008).

Ustawa o równym statusie osób 
niepełnosprawnych oraz instrument 
porozumienia celowego

Usunięcie barier w możliwie wielu dziedzinach ży-
cia jest jednym z najważniejszych celów ustawy 
o równym statusie osób niepełnosprawnych (niem. 
BGG), która weszła w życie dn. 01.05.2002 r. Ustawa 
ta reguluje również zadania pełnomocnika Rządu 
Federalnego ds. równego statusu osób niepełnospra-
wnych. Pełnomocnik wpływa na decyzje polityczne 
i procesy ustawodawcze, które związane są z osoba-
mi o ograniczonej mobilności i/lub aktywności. 

Oprócz zobowiązania podmiotów władzy publicznej 
do usuwania barier i zapewniania równego statusu, 
ustawa zawiera przede wszystkim regulacje dotyczą-
ce procedur, które mają doprowadzić do usunięcia 

barier w dziedzinie budownictwa, transportu, ko-
munikacji, korzystania z mediów elektronicznych, 
wyborów i szkolnictwa wyższego. W swoich wy-
tycznych ustawa kieruje się przejętą od organizacji 
ochrony konsumentów zasadą mówiącą, że poprzez 
prawa proceduralne można wypracować elastyczne 
metody dostosowywania otoczenia do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W takim kontekście należy też 
postrzegać instrument porozumień celowych, który 
odgrywa w ustawie dużą rolę. Porozumienia celowe 
to w rozumieniu § 5 BGG zobowiązania prywatno-
prawne, których podmioty gospodarcze lub związki 
takich podmiotów powinny podejmować się w po-
rozumieniu ze związkami osób niepełnosprawnych 
w celu usunięcia barier. Istnieje publiczno-prawny 
obowiązek negocjacyjny, który nie jest jednak zobo-
wiązaniem do zawarcia porozumienia. 

Pierwsze w Niemczech i dotychczas jedyne na te-
renie federacji porozumienie celowe w rozumie-
niu BGG zawarte zostało z okazji ITB 2005 w celu 
zbierania, oceniania i prezentowania oferty pozba-
wionych barier lokali hotelarsko-gastronomicznych. 
Partnerem w negocjacjach był Związek Federalny 
DEHOGA i Niemiecki Związek Hotelarski ze stro-
ny przedsiębiorców oraz Związek Socjalny VdK 
Deutschland, Samopomoc BAG, Niemiecki Związek 
Niesłyszących, Niemiecki Związek Osób Niewidzą-
cych i Niedowidzących oraz przedstawicielstwo in-
teresów „Samostanowienie o swoim życiu”.
Porozumienie zostało zawarte w kontekście dotych-
czasowego braku w Niemczech jednolitości w zakre-
sie stosowania terminów takich, jak np. „dostosowa-
ny do wózków inwalidzkich”, „odpowiedni dla osób 
niepełnosprawnych”, „bez barier“, „warunkowo bez 
barier”, „przyjazny dla osób niepełnosprawnych” 
oraz odpowiadających im piktogramów i symboli. 
Prowadziło to podróżnych, skazanych na ofertę tu-
rystyki bez barier, do wielu niejasności co do fak-
tycznej sytuacji na miejscu.

Celem tego porozumienia było ustalenie obowiązu-
jących na terenie całej federacji, jednolitych mini-
malnych standardów oceny placówek noclegowych 



Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym oraz politycznym

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

i gastronomicznych dostępnych bez barier.
Konkretnie porozumienie celowe ustaliło następują-
ce kategorie kryteriów i standardów oceny placówek 
noclegowych i gastronomicznych bez barier: 
1. brak barier dla gości z trudnościami w porusza-
niu się, którzy czasem muszą używać niezmotory-
zowanego wózka lub urządzenia wspomagającego 
chodzenie;
2. brak barier dla gości, którzy nie mogą chodzić i są 
cały czas zdani na wózek inwalidzki; 
3. brak barier dla gości niedowidzących lub niewi-
dzących; 
4. brak barier dla gości niedosłyszących lub niesły-
szących; 
5. brak barier dla wszystkich gości z ograniczeniami 
fizycznymi lub sensorycznymi (kategorie 1-4). 

Załącznik do porozumienia celowego zawiera li-
stę kontrolną z kryteriami podzielonymi według 
wymienionych wyżej kategorii, która umożliwia 
samoocenę placówkom hotelowym i gastronomicz-
nym. Jeśli placówka spełnia wszystkie wymienione 
na liście wymogi, ma prawo do korzystania ze spe-
cjalnego piktogramu „bez barier“ w danej kategorii. 
Ponadto zostaje ona wprowadzona do Niemieckiego 
Przewodnika Hotelowego i pojawia się na stronach 
portalów internetowych „www.hotelguide.de“ oraz 

„www.hotellerie.de“ jako placówka „pozbawiona ba-
rier“. Zaangażowane związki gospodarcze dobro-
wolnie wprowadziły kryteria placówki bez barier, 
również do kolejnych wydań Niemieckiej Klasyfika-
cji Hoteli.

Dane podawane przez hotele nie są z reguły kon-
trolowane (wyjątkiem jest tutaj np. kraj związkowy 
Badenia-Wirtembergia). Z odpowiedniego instru-
mentarium zrezygnowano ze względu na kosztowne 
i czasochłonne zbieranie danych. Instancją kontrol-
ną jest jednak system zarządzania skargami. Goście 
mogą złożyć skargę na hotel, który korzysta z okre-
ślonych piktogramów, nie spełniając przy tym wy-
maganych kryteriów. 

Brak kontroli informacji własnych, przekazywanych 
na stronach związków osób niepełnosprawnych, jak 
i związków turystycznych jest zjawiskiem negatyw-
nym, ponieważ podawane przez oferentów informa-
cje często są nieprawidłowe. 

Ponadto z empirycznych badań tego studium wyni-
ka, że istnieją następujące problemy:

- ustalone w porozumieniu celowym standardy mi-
nimalne nie są znane ani podmiotom świadczącym 
usługi turystyczne ani gościom z trudnościami 
z mobilnością lub aktywnością;

- w praktyce podmioty świadczące usługi turystycz-
ne postrzegają minimalne standardy jako zbyt suro-
we i rzadko je rzeczywiście spełniają.

Ocenia się, że na płaszczyźnie wykonawczej poro-
zumienie celowe - niezależnie od jego bez wątpienia 
przełomowego charakteru - nie doprowadziło do-
tychczas w Niemczech do zauważalnych w szerszej 
perspektywie ulepszeń w dziedzinie pozbawionej 
barier turystyki dla wszystkich.

Możliwości finansowego wsparcia 
turystyki bez barier dla wszystkich

Z przeprowadzonej w krajach związkowych ankie-
ty wynika, że szczególnie często wymienianą prze-
szkodą w pozbywaniu się barier są ponoć wysokie 
koszty. W związku z tym nierzadko pojawiają się 
opinie o braku odpowiedniego, przede wszystkim 
długoterminowego finansowania (wsparcia finanso-
wego). Jest to o tyle istotne, że kraje związkowe same 
odpowiadają za ramy finansowe turystycznych pro-
jektów i programów wsparcia, w związku z czym, 
aby zmienić sytuację, która się im nie podoba mogą 
się aktywizować samodzielnie.

Jednak żaden kraj nie ma specjalnych programów 
wsparcia turystyki bez barier.  Mimo tego, w wielu 
przypadkach istnieje możliwość wsparcia projektów 
związanych z taką formą turystyki z puli środków 
pomocowych skierowanych nie tylko do sektora 
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turystycznego. I tak w regionach strukturalnie sła-
bych można skorzystać ze środków przeznaczonych 
na realizację zadania federalno–krajowo-gminne-
go „Polepszanie regionalnej struktury gospodarczej” 
(niem. GA). Dotyczy to wszystkich nowych krajów 
i wybranych regionów ze starych krajów związko-
wych. Ponadto na obszarach wiejskich istnieje moż-
liwość składania wniosków o dofinansowanie ze 
środków inicjatywy wspólnotowej UE LEADER lub 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (ELER), które to środki w wie-
lu już miejscach były wykorzystywane w celu zno-
szenia barier. Często brak wiedzy również na temat 
obowiązującego w ramach funduszy strukturalnych 
UE od 2006 r. postanowienia (rozporządzenie (WE) 
nr 1083/2006, art. 16), które służy usuwaniu barier 
i zapewnianiu dostępu dla osób z niepełnospraw-
nością. Wytyczna ta jest ściśle związana z nowymi 
dyrektywami UE 2004/17/WE i 2004/18/WE, które 
umożliwiają zintegrowanie w prawie przetargowym 
kryteriów służących projektowaniu dla wszystkich. 
Oznacza to konkretnie, „że w opisach świadczeń bę-
dących przedmiotem przetargów publicznych oraz 
podczas przyznawania zleceń oraz koncesji należy 
wszędzie, gdzie to możliwe, uwzględniać kwestie 
dostępności dla osób z niepełnosprawnością lub za-
sadę projektowania dla wszystkich. […] Tym samym 
spełnione zostaną również wymogi turystyki bez 
barier“ (raport Rządu Federalnego na temat polityki 
turystycznej 2008, s. 46).

Marketing w turystyce bez barier dla 
wszystkich 

Niemiecka Centrala Turystyki, odpowiedzialna za 
prezentowanie za granicą Niemiec jako kraju urlo-
powo-turystycznego, poświęca pozbawionej ba-
rier turystyce dla wszystkich, dział „Turystyka bez 
barier“ na oficjalnym portalu internetowym tury-
styki niemieckiej www.deutschland-tourismus.de. 
Znaleźć tu można oferty usług bez barier, także rady 
dotyczące organizacji podróży.

Na płaszczyźnie krajów związkowych, oferty wy-
jazdów turystycznych bez barier reklamowane są 
przede wszystkim za pośrednictwem mediów dru-
kowanych i mediów online. Mimo że Internet coraz 
bardziej zyskuje na znaczeniu jako środek informa-
cyjny i narzędzie rezerwacji, to ważne są również 
katalogi podróży. Wszystkie organizacje marketin-
gowe krajów związkowych mają własne strony inter-
netowe, z których większość w międzyczasie kieruje 
się wymogami aktualnie obowiązującego „rozporzą-
dzenia w sprawie dostępnych dla wszystkich techno-
logii informacyjnych” (niem. BITV).

W porównaniu do roku 2002, cel pozbycia się ba-
rier w turystyce niemieckiej przybrał ogromnie na 
znaczeniu. Temat „turystyki bez barier dla wszyst-
kich” staje się dla decydentów i usługodawców tury-
stycznych coraz istotniejszy - szczególnie w świetle 
zmian demograficznych. W kontekście konkuren-
cyjności niemieckich ośrodków urlopowych i przed-
siębiorstw turystycznych, jednym z największych 
wyzwań dla tego rynku będzie w najbliższych latach 
dostosowanie oferty i usług do zmieniających się 
wymogów i potrzeb. Usuwanie barier staje się za-
daniem coraz bardziej interdyscyplinarnym i prze-
krojowym, a także wskaźnikiem jakości ofert i usług 
turystycznych.
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Kultura fizyczna jest w Polsce częścią kultury 
narodowej, chronionej przez prawo (Ustawa 

z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej.) Oby-
watele bez względu na wiek, płeć, wyznanie, rasę 
oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności mają 
równy dostęp do różnych jej form, a więc także do 
sportu. Ten natomiast jest w naszym kraju częścią 
kompleksowego systemu rehabilitacji osób z różno-
rakimi dysfunkcjami. Uprawianie sportu, zarówno 
w sposób rekreacyjny, jak i wyczynowy, jest inte-
gralną częścią procesu ich psychicznego i fizycznego 
usprawniania.

Początki sportu osób niepełnosprawnych w Polsce 
sięgają lat 50-tych ubiegłego wieku. (Wyjątkiem jest 
sport głuchych i niedosłyszących, który zaczął się 
rozwijać już w latach dwudziestych). Wówczas to kil-
ku znakomitych profesorów z dziedziny medycyny 
i sportu podjęło pionierskie przedsięwzięcia w tym 
zakresie. Profesorowi Wiktorowi Dedze, poznań-
skiemu lekarzowi - ortopedzie, udało się utworzyć 
w Akademii Medycznej pierwszą na świecie Katedrę 
Medycyny Rehabilitacyjnej. Jan Dziedzic, profesor 
obecnej Akademii Wychowania Fizycznego w Po-
znaniu, zaczął organizować dla niewidomych wio-
ślarstwo jazdę konną i biwaki sportowo-rekreacyj-
ne, a profesor Aleksander Kabsch prowadził obozy 
narciarskie dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Rok 1961 wyznacza początek pracy sportowo-reha-
bilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych, zatrud-
nionych w spółdzielniach inwalidów. Wyzwanie 
podjęło Zrzeszenie Sportowe „Start”, działające 
w środowisku spółdzielczości pracy. Z jego inicjaty-
wy powstała w Poznaniu, przy Radzie Wojewódzkiej 
tego Zrzeszenia, pierwsza w kraju Komisja Sportu 
i Turystyki Inwalidów. Opracowany przez nią pro-
gram obejmował gimnastykę leczniczą, ćwiczenia 

rekreacyjne podczas przerw w pracy, turnusy re-
habilitacyjne, obozy sportowe, treningi w sekcjach 
różnych dyscyplin sportowych, zawody krajowe 
i międzynarodowe. W 1994 r. Zrzeszenie „Start” 
przekształciło się w Polski Związek Sportu Niepeł-
nosprawnych „Start”, który jest obecnie największą 
w Polsce wielodyscyplinową organizacją zajmują-
cą się szkoleniem sportowców niepełnosprawnych. 
PZSN „Start” reprezentuje polski sport niepełno-
sprawnych na arenie światowej, będąc m.in. człon-
kiem następujących międzynarodowych organizacji 
sportu inwalidów: IBSA (niewidomi),  CP-ISRA (po-
rażenia mózgowe), IWAS (schorzenia narządu ru-
chu), IWBF (koszykówka na wózkach), WOVD (pił-
ka siatkowa dla niepełnosprawnych). Członkostwo 
to umożliwia reprezentowanie Polski i uczestnictwo 
polskich sportowców w najważniejszych imprezach 
sportowych Europy, świata i w paraolimpiadach. 

Poza PZSN „Start”, sportem osób z dysfunkcjami 
w Polsce zajmują się również inne organizacje, do 
których należy zaliczyć przede wszystkim:

- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turysty-
ki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”,

- Fundację Aktywnej Rehabilitacji,
- Polski Związek Tenisa na Wózkach,
- Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe, „Spraw-
ni Razem”

- Polski Związek Sportowy Głuchych,
- Związek Kultury Fizycznej „Olimp”,
- „Olimpiady Specjalne – Polska”.

W 1998 r. powstał Polski Komitet Paraolimpijski, 
który cele sportowe realizuje poprzez propagowa-
nie idei olimpizmu. Współdziała w organizowaniu 
i inspirowaniu sportu paraolimpijskiego w Polsce, 
reprezentuje go na arenie międzynarodowej, zgła-
sza i zabezpiecza uczestnictwo polskiej reprezentacji 
w Igrzyskach, a także pozyskuje środki finansowe na 
prowadzenia działalności. Polski Komitet Paraolim-
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pijski jest członkiem Międzynarodowego Komitetu 
Paraolimpijskiego i Europejskiego Komitetu Para-
olimpijskiego oraz Polskiego Komitetu Olimpijskie-
go. Współpracuje z innymi narodowymi komitetami 
paraolimpijskimi oraz komitetami organizacyjnymi 
igrzysk paraolimpijskich.

Ważną rolę w finansowaniu sportu niepełnospraw-
nych w Polsce odgrywa Ministerstwo Sportu i Tury-
styki. To gównie ten resort stwarza w kraju warunki 
do udziału niepełnosprawnych w sporcie, angażu-
jąc do tego celu środki z dopłat do stawek w grach 
liczbowych  (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej). 
Sport dofinansowywany jest także z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON). 
Jedną z najprężniej działających organizacji spor-
towych w środowisku osób niepełnosprawnych jest 
powstałe w 1992 r. Stowarzyszenie Kultury Fizycz-
nej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzą-
cych „Cross”. Jego współzałożycielem i pierwszym 
prezesem był Tadeusz Milewski, twórca podstaw 
pracy tej organizacji. W 1999 r. na jego czele stanął 
Piotr Dukaczewski, najlepszy szachista wśród osób 
z dysfunkcją wzroku, znany z dużej pomysłowości, 
wyobraźni i odwagi. Dla nowego prezesa sport był 
i jest czymś więcej niż życiową pasją, jest sposobem 
na życie. Od czasu jego prezesury organizacja bar-
dzo się rozwinęła i ustawicznie pnie się w górę. Po-
dwoiła się liczba członków, z 2 do 4 tysięcy. Powsta-
ły nowe kluby – dziś jest ich już 36, a w programie 
pracy Stowarzyszenia pojawiły się nowe dyscypliny. 
Dziś niewidomi i słabowidzący uprawiają 16 dyscy-
plin sportowych i ciągle ambitnie poszukują nowych 
(showdown, szermierka, łucznictwo). Rozwinęła się 
współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicz-
nymi. „Cross” stał się członkiem Polskiego Komi-
tetu Paraolimpijskiego. Jego zawodnicy zdobywają 
medale na międzynarodowych imprezach, głównie 
w kolarstwie tandemowym (już pod egidą „Olimpu” 
złoty medal paraolimpijski w Pekinie zdobył tandem 
Andrzej Zając - Dariusz Flak), szachach i kręglach 
klasycznych. W 2008 r. po dziewięcioletniej prze-
rwie reaktywowany został miesięcznik CROSS – pe-

riodyk informacyjno-szkoleniowy Stowarzyszenia, 
który spełnia w środowisku funkcję informacyjną, 
rehabilitacyjną i promocyjną. Stowarzyszenie nie 
ogranicza jednak swojej działalności tylko do spor-
tu i turystyki. Idzie w kierunku szeroko rozumianej 
rehabilitacji i edukacji, co pozwala na realizowanie 
także celów ogólnospołecznych, daje możliwość po-
zyskiwania unijnego dofinansowania. Stworzony 
został system różnorodnych szkoleń, m.in. doradz-
two zawodowe i poradnictwo psychologiczne, nauka 
obsługi komputera, nauka języków obcych, szkolenie 
instruktorów sportowych. Ciekawym projektem re-
alizowanym przez „Cross” ze środków unijnych był 

„Aktywny start” (łączący trzy cele: sport, turystykę 
i edukację), w którym uczestniczyło 140 uczniów 
z ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci nie-
widomych i słabowidzących. Cieszył się tak ogrom-
nym uznaniem, że po zakończeniu programu, przy 
wsparciu PFRON uruchomiono jego kontynuację 
pod nazwą „Teraz wy”. 

Polskim organizacjom sportu osób niepełnospraw-
nych zawsze towarzyszyło hasło: „niepełnosprawność 
bez barier”, a tym samym odejście od stereotypów, 
wyznaczających osobom  kalekim  życie we wła-
snym świecie. „Sport wyznacza nowe cele i dodaje 
wiary we własne możliwości – mówią uprawiający 
go niepełnosprawni - usprawnia i rozwija. Dzięki 
temu „dochodzimy do siebie” zarówno psychicz-
nie jak i fizycznie. W kręgu sportowym łatwiej jest 
o motywację do większego wysiłku i przełamanie 
swoich słabości. Gdyby nie sport, wielu z nas sie-
działoby w czterech ścianach domu z pilotem TV w 
ręku. A tak, dzięki uprawianiu różnych dyscyplin, 
ciekawie spędzamy czas, poznajemy wielu wspania-
łych ludzi, zawiązujemy przyjaźnie, zwiedzamy kraj 
i świat. Sport dodaje pewności siebie i hartu ducha. 
W wodzie, na stadionach, boiskach, halach i na tury-
stycznych szlakach czujemy się jak normalni ludzie”. 
Wielu niepełnosprawnych oddaje się uprawianym 
dyscyplinom z pełną pasją. W kilkunastu, z powo-
dzeniem rywalizują ze sportowcami zdrowymi (np. 
niepełnosprawna Natalia Partyka – tenis stołowy 

- jest złotą medalistką olimpiady i paraolimpiady 
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w Pekinie). I choć dziś ich imponujący dorobek spor-
towy ciągle jeszcze paradoksalnie pozostaje w cieniu 
mniejszych osiągnięć zdrowych sportowców, jest 
nadzieja, że powoli i to się zmieni. (Znamiennym 
przykładem jest słynna aleja gwiazd w Sydney. Obok 
siebie znajdują się tam gwiazdy naszych multimeda-
listów: Roberta Korzeniowskiego - chodziarza i Mar-
ty Wyrzykowskiej - szermierz na wózku). 
Od kilku lat polepsza się w Polsce klimat wokół spor-
tu osób niepełnosprawnych. Coraz więcej wagi przy-
kłada się do jego promowania, wyciągając go z cienia 
(np. akcje bilboardowe, uliczne i w metrze warsza-
wskim). Dobrą prognozą jest, iż w ubiegłym roku po 
raz pierwszy w naszym kraju nastąpiło finansowa-

nie sportu wyczynowego inwalidów ze środków bu-
dżetowych. Zwiększyły się kwoty przeznaczone na 
stypendia dla tych najlepszych, które nie są o wiele 
mniejsze od tych, jakie otrzymują olimpijczycy. Jest 
więc nadzieja, że w niedługim czasie z pełną powagą 
powiemy - sport w Polsce jest jeden. 
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Integracja przez sport w Monachium.
Sport dla osób z niepełnosprawnością
Inga Bergmann

Według danych statystycznych w Monachium 
mieszka ok. 134.500 osób z niepełnospraw-

nościami najróżniejszego rodzaju, co odpowiada 
niemieckiej średniej wynoszącej 10,3% całkowitej 
liczby ludności. Dla wszystkich ludzi, czy to z niepeł-
nosprawnością czy bez, ważny jest aktywny udział 
w życiu społecznym i wysoki stopień samostanowie-
nia. Duże znaczenie przypisuje się przy tym sporto-
wi. Oprócz rehabilitacji, to ruch umożliwia radość 
z życia, pozytywnie wpływa na rozwój psychiczny 
i fizyczny i łączy ludzi żyjących z niepełnosprawno-
ścią ze sprawnymi. Sport jest dobrym sposobem na 
wyjście z depresji i wynikającej z niej izolacji i, mimo 
większej lub mniejszej niesprawności, pozwala do-
strzec nową szansę na życie . Wspólnota daje siłę.

Sport może być wartościowym wkładem w integra-
cję. Sport integracyjny różni się od sportu tradycyj-
nego, wyczynowego i trenowanego. Również inne są 
założenia rehabilitacyjne i terapeutyczne. 

Najważniejsze jest, by sport integracyjny uprawiały 
osoby o różnych warunkach, w szczególności osoby 
z niepełnosprawnością, niezależnie od jej stopnia, 
wspólnie z osobami sprawnymi, przy uwzględnia-
niu indywidualnych uwarunkowań. Jedno jest pew-
ne: sport stymuluje rozwój osobisty, umacnia wiarę 
w siebie i uczy takich wartości, jak szacunek i tole-
rancja w kontaktach z innymi. W przypadku osób 
z niepełnosprawnością jest więc równie ważny dla 
rehabilitacji, co integracji społecznej.

Sport dla osób z niepełnosprawnością dzieli się na 
sport wyczynowy, amatorski oraz uregulowany 
ustawowo sport rehabilitacyjny (w tym ćwiczenia 
fizyczne osób z niepełnosprawnością fizyczną). Sport 
wyczynowy zwiększa akceptację i poważanie osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie. Mimo że nie 
należy to do priorytetów stolicy kraju związkowego 
Monachium, organizuje ona corocznie galę sporto-
wą, aby docenić atletów i atletki, którzy swoimi osią-
gnięciami dodają odwagi i pokazują, co można osią-
gnąć będąc osobą niepełnosprawną. Wyróżniani są 
pochodzący z Monachium zwycięzcy paraolimpiady, 
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mistrzowie świata, Europy i Niemiec. Z monachij-
skich związków sportowych pochodzą następujące 
osobowości sportu dla niepełnosprawnych (lista nie 
jest wyczerpana):

- BSV München: C. Hengst, M. Teuber, D. Arnold, 
G. Pamler

- USC Rollstuhlbasketball: F. Fischer, M. Haberkorn 
(koszykówka na wózkach inwalidzkich) 
- USC Rollstuhltanzsport: M. Quell (R) i C. Lenz, S. 
Schäffer (R) i H. Rausch (taniec na wózkach inwa-
lidzkich)

- TSV Forstenried/E-Rollstuhl-Hockey: R. Utz, 
S. Utz, A. Vogt, M. Koch 

- PSV München: V. Bentele, H. Brem
Sukcesy sportowe mogą być dla innych niepełno-
sprawnych zachętą do uprawiania sportu. Poprzez 
takie właśnie dobre przykłady dąży się do zwiększe-
nia liczby sportowców-amatorów. 
Sport amatorski w Monachium:

- w Monachium i okolicach 3.100 członków (osób 
z niepełnosprawnością) jest zrzeszonych w 26 związ-
kach;

- największym związkiem jest Związek Sportowy 
Niepełnosprawnych Monachium, który liczy 575 
członków i ma zróżnicowaną ofertę;

- oferta związków i oferta sportowa skierowana 
do amatorów przedstawiona jest w starannie i re-
gularnie aktualizowanej bazie danych na stronie 
www.sport-muenchen.de.

Oferta sportowa dla osób z niepełnosprawnością 
jest bogata: do wyboru jest ok. 250 dyscyplin i form 
wysiłku fizycznego, od piłki nożnej i lekkoatletyki 
przez trening siłowy, sporty walki i gimnastykę po 
modne sporty, jak wspinaczka czy Nordic Walking.
Poza szkołami, związkami i organizacjami, w sferze 

„niezorganizowanego sportu” istnieje problem braku 
reprezentacji interesów, tj. brak centralnego zarzą-
dzania. Brak ankiet czy badań na temat zaintereso-
wań i możliwości sportowo-ruchowych. Pewne jest 
jednak, że również w strefie niezrzeszonego sportu 
dla osób niepełnosprawnych zauważa się znaczny 
wzrost zainteresowania np. Nordic Walking czy 
Aqua Sportem. Starania stolicy kraju związkowego 

Monachium w dziedzinie sportu niezrzeszonego 
można podsumować w następujący sposób:

- program sportu rekreacyjnego i wakacyjnego 
Urzędu Sportu - sport rekreacyjny;
- Integracyjny Wóz Zabaw (od 2002 r.);
- dostosowanie obiektów sportowych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych;

- ogród linowy, również dla osób z niepełnospraw-
nością;

- imprezy - jako impuls i inspiracja.

Dzięki połączeniu planowego wspierania sportu 
z organizacją tematycznych imprez i programów 
sportowych, Urząd Sportu w Monachium znacznie 
przyczynia się do aktywnej integracji osób niepełno-
sprawnych. Pomaga podmiotom odpowiedzialnym 
za świadczenia na rzecz tej grupy w publicznym pre-
zentowaniu swojej oferty. Rola Urzędu to przy tym 
głównie rola inspiratora oraz partnera i inicjatora 
działań, i imprez w dziedzinie sportu dla niepełno-
sprawnych i integracji, jak np.:

Wspólny sport – wspólna radość 
na Marienplatz

Impreza przyciągająca ok. 30.000 zwiedzających 
i widzów, odbyła się już po raz drugi. Odbywa się 
w rytmie dwuletnim. Każdy znajdzie coś dla siebie: 
ponad 150 sportowców niepełnosprawnych i spraw-
nych prezentuje swoje umiejętności i zachęca do 
współuczestnictwa w imprezie. W integracyjnym 
programie ramowym przewidziany jest też aktywny 
udział głównych zainteresowanych: mogą wypró-
bować parkur dla wózków, spróbować swoich sił we 
wspinaczce, w grze w boccia, tenisie stołowym lub 
strzelaniu z broni laserowej. Scena, teren rozryw-
kowy i stoiska informacyjne są bardzo tłumnie od-
wiedzane, a sportowcy mają okazję zaprezentować 
zwiedzającym na Marienplatz swoje imponujące 
umiejętności. Integracyjny charakter imprezy urze-
czywistnia się dzięki żywemu udziałowi publiczno-
ści w zróżnicowanej ofercie sportowej i wspólnych 
akcjach. 
Na Marienplatz osoby z niepełnosprawnością i oso-
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do osób z niepełnosprawnością oraz  prezentowanie 
zebranych ofert w formie broszury i w Internecie, 

- regularna aktualizacja kalendarza wydarzeń i im-
prez,

- bieżąca obsługa bazy danych „Sport w Monachium“, 
dział „Sport dla osób z  niepełnosprawnością”,

- organizacja odbywającej się co dwa lata imprezy 
inspirującej do działania, gdzie parytetowo repre-
zentowane są różne rodzaje niepełnosprawności, np. 
impreza integracyjna: „Wspólny sport – wspólna ra-
dość“ na Marienplatz ,

- integracja osób z niepełnosprawnością na dużych 
imprezach sportowych, jak np. „Świat sportu Mo-
nachium“ (kontynuacja imprezy Długa Noc Sportu) 
lub podczas imprezy „Altstadtringfest“ organizowa-
nej z okazji 850 urodzin miasta,

- doroczna gala sportu, gdzie odznaczani są w takim 
samym stopniu sportowcy sprawni i niepełnospraw-
ni, wybierani według porównywalnych, transpa-
rentnych kryteriów

- włączenie do oferty sportu wakacyjnego dla niepeł-
nosprawnych, dzieci i młodzieży

- wspieranie projektów 
- planowanie rozwoju sportu: badanie zapotrzebowa-
nia w Monachium (ankiety na temat potrzeb osób 
niepełnosprawnych)

„Integracja przez sport – sport dla osób z niepeł-
nosprawnością“ jest i będzie dynamicznie rozwi-
jającym się procesem, w ramach którego wszyscy, 
a zwłaszcza miasto Monachium, władze, związki 
i stowarzyszenia sportowe, zachęcani są do wspólnej 
pracy nad przyszłościowym rozwojem sportu. Ponad 
10,3% mieszkańców Monachium to osoby z mniej 
lub bardziej ciężkim stopniem niepełnosprawności. 
Sport może im pomóc w pozytywnym kreowaniu 
życia, zyskaniu poczucia uznania w społeczeństwie 
i poczucia integracji mimo niepełnosprawności.
Sport dla osób z niepełnosprawnością musi mieć 
miejsce nie tylko w przeznaczonych dla nich związ-
kach sportowych, aby ta integracja się powiodła. 
Stąd skierowane do wszystkich związków wezwa-
nie takiego wykreowania lub zmiany swojej oferty, 
by wspólne uprawianie sportu przez osoby sprawne 

by sprawne spotykają się w luźnej, niezobowiązują-
cej atmosferze.

Sportowo - rekreacyjna impreza Urzędu 
Sportu - sport rekreacyjny 
z „integracyjnym wozem zabaw”

Zakupiony w 2002 r. w ramach projektu „Miasto 
sportu 2000”, „integracyjny wóz zabaw“ jest wyko-
rzystywany przez ponad 100 dni w roku, m.in. w róż-
nych związkach, szkołach, parkach, na imprezach 
czy w Parku Olimpijskim. Dzięki wózkom inwalidz-
kim, rowerkom wodnym, przeszkodom i różnym 
innym akcesoriom osoby sprawne mogą poprzez 
zabawę, próbując się odpowiednio poruszać, spraw-
dzić na własnej skórze, jak osoby z różnymi nie-
pełnosprawnościami muszą walczyć ze swoim oto-
czeniem. Urządzenia zostały zaprojektowane przy 
uwzględnieniu aspektów terapeutycznych i psycho-
motorycznych.

Celem Urzędu Sportu Miasta Monachium jest roz-
szerzanie sieci angażującej wszystkich partnerów 
zajmujących się sportem dla osób z niepełnospraw-
nością, tworzenie czy ulepszanie systemów infor-
macyjnych (Internet, broszury, materiały audio) 
i inspirowanie do działalności operacyjnej. Kroki 
zmierzające do zrealizowania tych celów to:

- dalsze rozbudowywanie sieci zaangażowanych or-
ganizacji poza sferę zorganizowanego sportu (wy-
działy miejskie, jak np. Wydział Spraw Socjalnych, 
Wydział Zdrowia i Środowiska) oraz tworzenie 
organów doradczych, jak np. rada osób niepełno-
sprawnych, seniorów, cudzoziemców, związków, 
stowarzyszeń, szkół, szkół wyższych, kościołów, kas 
chorych, otwartej pracy z osobami z niepełnospraw-
nością, inicjatyw...

- bezpłatne doradztwo dla powszechnych stowa-
rzyszeń sportowych i inspirowanie do poszerzania 
grupy odbiorców, o osoby z niepełnosprawnością 
oraz tworzenie specjalnej oferty dla osób z niepeł-
nosprawnością,

- aktualizacja istniejącej oferty sportowej skierowanej 
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i niepełnosprawne nie było zjawiskiem marginal-
nym. Tym ważniejsza będzie w przyszłości, oprócz 
dalszego rozwijania infrastruktury i wsparcia fi-
nansowego, intensywniejsza wymiana doświadczeń, 
uczenie się od siebie wzajemnie na podstawie przy-
kładów dobrych praktyk i szukanie coraz to nowych 
sposobów na aktywną integrację w naszym mieście. 

Inga Bergmann, 
mgr nauk sportowych, Miasto Monachium

Integracyjny system edukacji w Akademii 
Podlaskiej. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych
Beata Gulati

Mam przyjemność prezentować uczelnię, która 
20 lat temu jako pierwsza w Polsce podjęła pró-

bę kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie 
wyższym. Studenci niepełnosprawni w Akademii 
Podlaskiej tworzą wyjątkowy klimat przezwycię-
żania stereotypów i uprzedzeń akademickich. Bę-
dąc ekspertami w dziedzinie własnego studiowania 
uczą nas wrażliwości  i jednocześnie wpływają na 
stałą ewaluację programu oraz podnoszenie jakości 
kształcenia w naszej Uczelni. Integracyjny system 
kształcenia w Akademii Podlaskiej przez cały czas 
jest dopracowywany z uwzględnieniem specjalnych 
potrzeb edukacyjnych studentów. Celem naszym 
jest, aby zdobyli oni wykształcenie na najwyższym 
poziomie i stali się atrakcyjni dla potencjalnych pra-
codawców. 
Obecnie studiuje u nas już prawie 300 studentów 
niepełnosprawnych na różnych kierunkach i spe-
cjalnościach. Między nimi aż 103 osoby są niepełno-
sprawne ruchowo, 103  to osoby z dysfunkcją narzą-
du słuchu, 24 osoby z dysfunkcją narządu wzroku 

i 68 osób z dysfunkcjami związanymi z ogólnym 
stanem zdrowia.
Koordynowaniem procesu kształcenia studentów 
niepełnosprawnych w Akademii Podlaskiej zajmuje 
się Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Powstało ono na drodze porozumie-
nia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej 
i Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej Rze-
czypospolitej Polskiej w lipcu 1994 roku. CKiRON 
jako jednostka ogólnouczelniana obejmuje swoim 
oddziaływaniem wszystkich studentów niepełno-
sprawnych. Działa na trzech etapach: diagnozy 
(pre-student); studiów (student) i absolwenta (post-
student). 
Na pierwszym etapie - diagnozy dla potencjalnych 
kandydatów, CKiRON organizuje „Drzwi Otwarte”, 
a dla nowo przyjętych osób „Dni Adaptacyjne”. Ce-
lem tego przedsięwzięcia jest zapoznanie nowych 
studentów z funkcjonowaniem Uczelni oraz ofertą 
dla osób niepełnosprawnych. Ważnym punktem 

„Dni Adaptacyjnych” jest przeprowadzenie wywia-
du z każdym nowoprzyjętym studentem, celem 
ustalenia niezbędnych dostosowań w procesie edu-
kacyjnym w zależności od indywidualnych potrzeb. 
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go). Studenci niesłyszący i niedosłyszący korzystają 
z indywidualnej terapii logopedycznej i  lektoratu 
języka polskiego w Ośrodku Logopedycznym. Po-
nadto CKiRON oferuje lektorat języka angielskiego 
dla niesłyszących i osób z problemami komunika-
cyjnymi z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 
W Centrum istnieje możliwość wypożyczenia czuj-
ników dzwonka i dymu, a także urządzeń FM wspo-
magających słyszenie. Studenci z dysfunkcją słuchu 
mogą w biurze CKiRON bezpłatnie kserować notat-
ki i materiały niezbędne na zajęcia. 
Studenci z dysfunkcją narządu wzroku uczęszcza-
ją na zajęcia z Tyfloinformatyki i Zaawansowanych 
technik informatycznych, prowadzone przez dwóch 
niewidomych doktorów. Pracownia Tyfloinformaty-
ki jest wspaniale wyposażona w komputery z syn-
tezatorami mowy, drukarki i monitory brajlowskie. 
Proces studiowania osób niewidomych i niedowidzą-
cych wspomagany jest przez pracowników Biblioteki 
Głównej w tym Czytelni Zbiorów Specjalnych. Stu-
denci w Czytelni Zbiorów Specjalnych mogą zeska-
nować potrzebne materiały, nagrać je na nośniki lub 
wydrukować w brajlu. W Czytelni Zbiorów Specjal-
nych zatrudniony jest między innymi, niewidomy 
absolwent Akademii Podlaskiej. Tam przygotowy-
wane są materiały alternatywne dla studentów nie-
widomych. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych 
umożliwia znajdujący się na poszczególnych dzia-
łach biblioteki, specjalistyczny sprzęt: Smart Nav, Zy 
Fuse, Plextalk, Kajetek, Twinkle Bright, drukarki 
i linijki Brajlowskie, Big Keys, Trackball, Twinkle 
Spektrum. Poza tym osoby z dysfunkcją wzroku 
mogą wypożyczyć w CKiRON: maszyny brajlow-
skie, laptopy z oprogramowaniem Jaws i Magic 
Plus, powiększalniki miniaturowe (MonoMouse, 
Compact Plus), Milestone 311 Daisy (urządzenie 
zawierające dyktafon i odtwarzacz MP3). Mają rów-
nież zapewniony transport na zajęcia dydaktyczne, 
przystosowanym samochodem i możliwość odbycia 
kursu orientacji w przestrzeni.
Dla studentów  z niepełnosprawnością ze względu 
na ogólny stan zdrowia (problemy psychiczne, ze-
spół Aspergera i inne) oraz trudnościami w uczeniu 
się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), CKiRON 
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Na podstawie tej rozmowy sporządzany jest raport 
poufny, dotyczący studentów niepełnosprawnych, 
przekazywany wykładowcom. Dzięki temu nauczy-
ciele akademiccy są w stanie lepiej przygotować się 
do zajęć, stosując odpowiednie pomoce dydaktyczne 
i metody, mając na uwadze obecność w grupie osoby 
np. z problemami wzrokowymi, nie piszącej lub oso-
by, która nie mówi. 
W czasie „Dni Adaptacyjnych” przeprowadzane są 
także zajęcia w formie treningu interpersonalnego 
oraz warsztaty psychologiczne, dotyczące akceptacji 
własnej osoby oraz poczucia własnej wartości. 
Na etapie „studiów” CKiRON ma oczywiście naj-
szersze oddziaływanie, gdyż koordynuje  szeroko 
rozumiany dostęp do nauki. Mamy tu na myśli do-
stęp do obiektów uczelni, dostęp do pracowni, do-
stęp do materiałów dydaktycznych i zajęć, dostęp do 
wiedzy, wsparcie finansowe i zaopatrzenie w odpo-
wiedni sprzęt oraz niezbędne wsparcie osobowe (np. 
zapewnienie tłumaczy języka migowego). A wszyst-
ko to celem zwiększenia samodzielności studentów 
w procesie dydaktycznym, zapewniające im wyrów-
nanie szans z zaznaczeniem nie obniżania poziomu 
wymagań. W Akademii Podlaskiej specjalna oferta 
wspomagająca proces kształcenia i włączenia w spo-
łeczność akademicką, kierowana jest do poszczegól-
nych grup studentów niepełnosprawnych. 
Studentom z dysfunkcją narządu ruchu oferujemy, 
całkowicie lub częściowo, przystosowane budynki 
uczelni i pokoje w dwóch Domach Studenta oraz 
transport na zajęcia dydaktyczne, przystosowanym 
samochodem. Ponadto - zamianę zajęć z wychowa-
nia fizycznego na zajęcia z rehabilitacji. Proces ten 
poprzedzają badania przeprowadzane przez leka-
rzy rehabilitantów w celu ustalenia indywidualnego 
programu ćwiczeń. Osoby z dysfunkcją ruchu mogą 
korzystać z wypożyczalni znajdującej się w Centrum, 
gdzie znajduje się niezbędny sprzęt: wózki inwalidz-
kie, balkoniki, kule itp.
Dla studentów z dysfunkcją narządu słuchu, 
CKiRON zapewnia udział tłumaczy języka migo-
wego w zajęciach dydaktycznych oraz pomoc przy 
załatwianiu spraw formalnych w uczelni (obecnie 
zatrudniamy siedmiu tłumaczy języka migowe-



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

Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym oraz politycznym

Beata Gulati 
Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych 
w Akademii Podlaskiej

proponuje uwzględnienie podczas procesu edukacji, 
indywidualnych trudności w nauce oraz porady psy-
chologiczne i pedagogiczne.
Przez cały rok CKiRON umożliwia studentom 
udział w szkoleniach, warsztatach, imprezach 
integracyjnych. Największym świętem organizowa-
nym przez Centrum są coroczne Dni Integracji. Ich 
głównym celem jest wymiana doświadczeń w zakre-
sie kształcenia osób niepełnosprawnych, pomiędzy 
integracyjnymi placówkami oraz uczelniami wyż-
szymi w kraju i za granicą. Stałym punktem jest 
konferencja naukowa, podczas której dochodzi do 
spotkania wielu twórczych ludzi nauki. Dniom In-
tegracji towarzyszy przegląd działalności artystycz-
nej i sportowej osób niepełnosprawnych oraz Targi 
Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. 
Na etapie „absolwent”, Centrum na bieżąco mo-
nitoruje losy studentów kończących naszą uczelnię 
oraz współpracuje z potencjalnymi pracodawcami 
osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni znajdują 
również zatrudnienie w naszej uczelni na stanowi-
skach technicznych, administracyjnych, ale również 
jako nauczyciele akademiccy. Na podstawie infor-
macji uzyskanych od  absolwentów naszej Uczelni 
okazuje się, że 60% z nich zdobywa zatrudnienie na 
Otwartym Rynku Pracy.

Warto jednak podkreślić, iż sukces naszej uczel-
ni to nie tylko dobra wola Rektora, władz uczelni 
i środowiska akademickiego, ale to również stałe 
wsparcie finansowe, bez którego realizacja wie-
lu przedsięwzięć nie byłaby możliwa. Otrzymuje-
my pieniądze w ramach programów Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Mazowiec-
kiego Centrum Polityki Społecznej, z funduszów 
europejskich oraz od 2007 r. w ramach dotacji na 
zadania związane z kształceniem i rehabilitacją lecz-
niczą studentów niepełnosprawnych, przyznawanej 
uczelniom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Jest to wielki przełom w podejściu do 
kształcenia osób niepełnosprawnych i dostrzeżenie 
tego, iż wykształcenie na poziomie wyższym zmie-

nia diametralnie sytuację osób niepełnosprawnych, 
z biorców świadczeń - na zarabiających na własne 
życie wartościowych pracowników. Nasi absolwenci 
niepełnosprawni (285 absolwentów) z sukcesem po-
dejmują pracę w swoich macierzystych placówkach, 
w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, 
w firmach, biurach. Mamy wśród nich najlepszych 
wychowawców roku w konkursach szkolnych, psy-
chologów, pracowników naukowych. Niesłysząca 
absolwentka, obecnie samodzielny pracownik na-
ukowy, obroniła doktorat z wyróżnieniem w dzie-
dzinie chemii, a wiele innych osób podejmuje studia 
doktoranckie. Za całokształt działalności na rzecz  
osób niepełnosprawnych Uczelnia otrzymała sta-
tuetkę „Motyla” w imieniu Fundacji „Porozumie-
nie bez barier” oraz zdobyła prestiżową nagrodę 
w konkursie Lodołamacze 2008r. w kategorii Pra-
codawca-Przedsiębiorca. Jak „lodołamacze”, na co 
dzień ulepszamy i ewaluujemy program i jak motyle 
mamy marzenie, być w pełni przystosowaną uczel-
nią, gdzie funkcjonowanie osób niepełnosprawnych 
w roli studentów stanie się codziennością zgodnie 
z ideą edukacji włączającej.

28
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SZKOŁA INTEGRACYJNA:
Wydzieleni.

Martin Spiewak

Kiedy Martina Siebenhaar* rok temu zobaczyła 
swego syna po raz pierwszy na scenie, przestra-

szona pomyślała: „Może podjęliśmy jednak złą de-
cyzję”. Wysłać chłopca z zespołem Aspergera, czyli 
rodzajem autyzmu, właśnie do szkoły o profilu te-
atralnym! Zachęcać swego Simona do pokazania 
się setce nieznanych ludzi, kiedy nawet na co dzień 
trudno mu nawiązać kontakt z rówieśnikami! Wtedy 
uporał się ze swoją krótką rolą, stojąc sztywno, scho-
wany za maską.
Rok później wydaje się, że na scenie stoi inny Simon. 
Tym razem chłopak przyjął główną rolę - dobrowo-
lnie. Gładko wchodzi za pomocą sceny w rolę zbója. 
Bez jąkania wygłasza swoją kwestię i cieszy się aplau-
zem. Później mówiono, że był jednym z najlepszych 
aktorów.

W szkole im. Eriki Mann można usłyszeć wiele ta-
kich małych opowieści sukcesu. O mutystycznej 
dziewczynce, która na początku z nikim nie rozma-
wiała, a teraz wygłasza referat przed klasą. O uczniu 
ze szkoły specjalnej, któremu udało się pójść do 
szkoły realnej, czy o chłopcu z dużymi trudnościa-
mi w czytaniu i ortografii, który wkrótce idzie do 
liceum. Berlińska szkoła podstawowa oddaje się in-
tegracji niepełnosprawnych dzieci od dziesięciu lat. 
Osiem procent tutejszych uczniów wymaga specjal-

nego wsparcia, jak się to ładnie nazywa w języku pe-
dagogiki. Są to między innymi dzieci z trudnościami 
społecznymi, dzieci ekstremalnie jąkające się, dzieci 
z zespołem Downa, chłopcy z problemami w nauce. 
Na lekcjach siedzą obok innych dzieci, często wspól-
nie odgrywają teatrzyk, bo to jedno z najważniej-
szych instrumentów integracji w szkole im. Eriki 
Mann. - W teatrze każdy uczeń zauważa, że jest 
ważny dla obrazu całości - mówi dyrektor szkoły 
Karin Babbe.

W najbliższy poniedziałek dyrektor i jej zespołowi 
przyznana zostanie, obok dwóch innych szkół, na-
groda im. Jakoba Mutha. Fundacja Bertelsmanna, 
Federalna Pełnomocnik ds. Niepełnosprawnych 
i niemiecka Komisja UNESCO wyróżniają tym od-
znaczeniem szkoły, które angażują się we wspólną 
naukę uczniów niepełnosprawnych i sprawnych. 
Nagroda, nazwana nazwiskiem pioniera integra-
cji, przychodzi w samą porę. Od marca tego roku 
również w Niemczech obowiązuje Konwencja ONZ 
Praw Osób Niepełnosprawnych. Gwarantuje ona 
wszystkim uczniom z niepełnosprawnością umy-
słową lub fizyczną, prawo do wspólnej nauki ze 
zdrowymi rówieśnikami. Porozumienie to podwa-
ża więc zasadność dotychczasowego systemu szkół 
specjalnych. W świetle konwencji ONZ izolowanie 
w specjalnych placówkach dzieci, które nie wpaso-
wują się w raster normalności, jawi się jako nad wy-
raz wątpliwe.

*Nazwisko zmienione przez redakcję.

Miejsce większości dzieci z niepełnosprawnością 
jest w normalnych szkołach. Tylko Niemcy jeszcze 
tego nie zrozumiały.



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

Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym oraz politycznym

30

Ponad osiemdziesiąt procent wszystkich niepełno-
sprawnych dzieci w Niemczech chodzi do szkół spe-
cjalnych. Przy tym wiele problemów niemieckiego 
systemu edukacji widać na przykładzie szkół dla 
dzieci z trudnościami w nauce i dzieci niepełno-
sprawnych fizycznie lub psychicznie w ostrzejszym 
świetle: ekstremalne rozproszenie federalne, różne 
szanse rozwoju uczniów w zależności od ich miejsca 
zamieszkania, nierówność społeczna, utrzymujący 
się przez dekady, brak chęci politycznej do reform.

Na arenie międzynarodowej, Niemcy uchodzą od 
dawna za przypadek szczególny. Jeśli chodzi o in-
tegrację, to jesteśmy na szarym końcu - twierdzi 
berlińska specjalistka nauk pedagogicznych Jutta 
Schöler, jedna z inicjatorów nagrody im. Jakoba Mu-
tha. Podczas gdy np. Włosi zlikwidowali szkoły spe-
cjalne już przed trzydziestu laty, a w krajach takich, 
jak Wielka Brytania, Norwegia czy Szwecja tylko 
jeden procent wszystkich uczniów chodzi do szkół 
specjalnych, u nas poziom nauczania w tych szko-
łach wynosi ponad pięć procent. 
W obliczu tej liczby, zamiast o trzyczęściowym 
systemie edukacji trzeba w tej sytuacji mówić o sys-
temie czteroczęściowym.

Wiosną 2006 r. specjalny sprawozdawca ONZ 
Vernor Muñoz wystawił w swoim raporcie Repu-
blice Federalnej Niemiec złe świadectwo. Jego kry-
tyka wczesnego podziału uczniów w zależności od 
ich osiągnięć, na szkoły główne, realne i gimnazja, 
wywołała żywe dyskusje. Dużo ostrzejsza była jed-
nak nagana, dyskryminującego charakteru szkoły 
specjalnej. Zapomniane dzieci - tak uczniów szkół 
specjalnych słusznie nazywa hamburski profesor 
pedagogiki nauczania osób niepełnosprawnych 
Karl-Heinz Wocken. Nawet badanie PISA, zwykle 
dobre źródło w przypadku każdej gorącej debaty na 
temat naszego systemu edukacyjnego, niewiele w tej 
kwestii zmieniło. Nic dziwnego – szkoły wspierające 
osoby z niepełnosprawnością w ogóle się nie pojawi-
ły w tym porównaniu wyników nauczania.
W Niemczech nadal uchodzi na normalne, że:

• we wszystkich krajach związkowych dzieci można 
zapisać do szkoły specjalnej, nawet jeśli rodzice tego 
nie chcą,
• dzieci imigrantów trafiają do tych szkół dwa razy 
częściej niż ich rówieśnicy,
• uczniowie niewidomi, niepełnosprawni fizycznie 
czy niesłyszący, którzy jednak mogą się zupełnie 
normalnie rozwijać, rzadko zdają maturę, ponieważ 
prawie nie ma specjalnych szkół średnich.

Żaden inny kraj na świecie nie ma tak bardzo zróżni-
cowanego systemu edukacji specjalnej jak Republika 
Federalna Niemiec. Statystyka konferencji mini-
strów edukacji uwzględnia osiem różnych kategorii: 
od „wsparcia ukierunkowanego na naukę” przez 

„słuchanie, patrzenie i mówienie” aż po „wsparcie 
ukierunkowane na rozwój socjalny” czyli problemy 
z zachowaniem. Dla prawie każdego rodzaju niepeł-
nosprawności istnieją szkoły z własnymi planami 
nauczania, specjalnymi pedagogami, dla kształcenia 
których istnieją oddzielne kierunki, obsadzone od-
dzielnymi profesurami. Pierwotne przyczyny stwo-
rzenia systemu oddzielnego nauczania były bardzo 
zacne. 
Po morderczej polityce eutanazji wykonywanej 
przez nazistów, drogi system edukacji specjalnej 
należało interpretować jako część zadośćuczynienia 
osobom niepełnosprawnym. W dziedzinie ortope-
dagogiki Niemcy są do dzisiaj krajem wiodącym. 
Niemcy wciąż rozbudowywały swoje szkoły spe-
cjalne również wtedy, gdy gdzie indziej od dawna 
już postulowano integrowanie. - W naszym kraju 
jesteśmy bowiem zawsze lepsi w oddzielaniu ludzi 
niż w integracji - mówi niemiecka pełnomocnik 
federalna ds. osób z niepełnosprawnością Karin 
Evers-Meyer.

Dziś mniejsza część zwykłych szkół, świadomie de-
cyduje się odrzucić tę pedagogikę odsuwania niepeł-
nosprawnych, a tylko nieliczne robią to tak zdecydo-
wanie, jak szkoła im. Eriki Mann. W tej berlińskiej 
szkole z newralgicznej dzielnicy Wedding, trzy 
czwarte wszystkich chłopców i dziewcząt pochodzi 
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z rodzin imigranckich. Ponieważ tu każde dziecko 
jest trochę inne, dzieci z niepełnosprawnością pra-
wie się nie wyróżniają. - Wszystkie dzieci potrzebują 
wsparcia - wyjaśnia dyrektor szkoły Babbe, jej filo-
zofię-niektóre trochę więcej, niektóre trochę mniej.

Oczywistość, jaką jest w szkole im. Eriki Mann 
wspólna nauka, zrobiła na jury przyznającym na-
grodę im. Jakoba Mutha szczególne wrażenie. I tak 
na lekcji angielskiego w klasie 6C trzeba się dokład-
nie przyjrzeć, by dostrzec czterech uczniów z trud-
nościami w nauce i w zachowaniu, czy też dziecko 
z autyzmem. W „pokoju smoków”, czyli pomieszcze-
niu z równiami pochyłymi i krzywymi miejscami do 
siedzenia, dzieci wspólnie uczą się w trzyosobowych 
grupach, przedstawiać się w języku obcym. Podczas 
gdy niektóre prezentują się używając urozmaicone-
go słownictwa, inne ograniczają się do kilku tylko 
słów. Na klasówkach nauczyciele rozdają kartki z za-
daniami o różnych stopniach trudności.

„Różnicowanie wewnętrzne”- tak nazywa się peda-
gogiczna metoda wyboru: każdy z uczniów uczy się 
zgodnie ze swoimi zdolnościami i zainteresowaniami. 
Nauczyciele, którzy opanowali tę technikę naucza-
nia, łatwiej sobie radzą z uczniami specjalnymi, nie-
zależnie od tego, czy uczą się oni wolniej czy szybciej, 
czy są niepełnosprawni czy też pełnosprawni. Simon 
na przykład ma problem z wypowiadaniem się na 
forum grupy. Jednak w liczeniu należy, podobnie jak 
wiele dzieci z syndromem Aspergera, do czołówki i 
rozwiązuje zadania dla drugoklasistów. W pobliżu 
Simona przez większość czasu przebywa pedagog 
specjalna. W integracji uczniów z niepełnosprawno-
ściami kadrę nauczycielską wspiera pięciu dodatko-
wych nauczycieli, posiadających specjalne wykształ-
cenie. W pierwszych dwóch klasach, na wszystkich 
lekcjach jest dwóch nauczycieli. Tak zwani szkolni 
asystenci pomagają uczniom z trudnościami, jeśli 
zachodzi taka potrzeba, w ubieraniu się i jedzeniu, 
lub idą z nimi do innego pomieszczenia, kiedy cza-
sem dzieci, tak jak Simon, potrzebują odetchnąć od 
klasowego rozgardiaszu.
Martina Siebenhaar mogła zapisać syna do szkoły 

specjalnej lub innej szkoły podstawowej, w której 
wszystkie autystyczne dzieci chodzą do jednej klasy. 
Odrzuciła obie te możliwości. 
Chciałabym, żeby Simon sprawdził się wśród nor-
malnych dzieci - mówi matka - później w życiu też 
będzie musiał sobie radzić.

Matka ma szczęście, że mieszka w Berlinie. Szanse, że 
uczeń wymagający wsparcia będzie chodził do nor-
malnej szkoły, są bowiem bardzo różne w różnych 
krajach związkowych. Podczas gdy poziom inte-
gracji w Berlinie, Bremie czy Szlezwiku Holsztynie 
wynosi ponad trzydzieści procent, to w Dolnej Sak-
sonii czy Saksonii Anhalt jest to tylko pięć procent. 
Szczególnie kraje, które wygrały w teście PISA, czyli 
Saksonia i Bawaria, postulują zdecydowany rozdział 
nauczania. Nazwy wprawdzie zmieniły się wszędzie: 

„szkoła pomocnicza” stała się „szkołą specjalną”, 
a potem „wspierającą”, pedagogika izolowania pozo-
stała jednak bez zmian.

Często same tylko względy geograficzne decydowa-
ły o tym, czy dany uczeń w ogóle był przypadkiem 
wymagającym wsparcia. W Hesji pięć procent 
wszystkich dzieci uchodzi za uczniów specjalnych, 
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Turyngii 
liczba ta jest dwa razy wyższa, mimo że udział osób 
z niepełnosprawnością w części wschodniej obiek-
tywnie nie może być wyższy niż na zachodzie kraju. 
Federalnego bałaganu dopełnia analiza poszczegól-
nych obszarów wsparcia. Brandenburgia integruje 
dzieci wymagające wsparcia w rozwoju fizycznym 
w około osiemdziesięciu procentach, Nadrenia Pala-
tynat prawie całkowicie z tego rezygnuje. W Szlezwi-
ku Holsztynie wszystkie dzieci niewidome chodzą 
do zwykłej szkoły, w sąsiednim Hamburgu - tylko 
dwanaście procent. Przy czym w zasadzie wszędzie 
w Niemczech przewidziana jest wspólna nauka. 
Niektóre kraje związkowe wręcz oficjalnie przyzna-
ją integracji pierwszeństwo przed nauką w szkołach 
specjalnych. Jednak obietnica integracji obowiązuje 
tylko ,,w ramach możliwości”, jak to formułuje się 
w większości ustaw o szkolnictwie. A ramy te są wą-
skie. Przede wszystkim trudno znaleźć zwykłą szko-
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łę, która gotowa byłaby przyjąć dzieci z trudnościami 
w nauce lub niepełnosprawne fizycznie, po ukończe-
niu szkoły podstawowej. A to pomieszczenia są za 
małe, a to budynek szkoły nie jest dostosowany do 
osób niepełnosprawnych, a to brakuje nauczycieli 
o profilu pedagogiki specjalnej.  Wszędzie brakuje 
pieniędzy, żeby coś zmienić. - Prawo wyboru przez 
rodziców obowiązuje tylko na papierze - krytykuje 
Sibylle Hausmanns z Federalnej Wspólnoty Robo-
czej „Wspólnie żyć - wspólnie się uczyć” - prawie 
wszędzie rodzice muszą walczyć o swoje prawo. 
Przez wiele lat walka ta była walką samotną. Dzięki 
konwencji ONZ poplecznicy integracji poczuli już 
wiatr w żaglach. To haniebne, że impuls do zmia-
ny znowu nadchodzi z zewnątrz. Związki rodziców 
i ministerstwa oświaty ciągle jeszcze kłócą się o to, 
co dokładnie rząd niemiecki podpisał. Prawie nikt 
jednak nie wątpi, że niezgodna z duchem między-
narodowego porozumienia jest sytuacja, w której 
ponad osiemdziesiąt procent wszystkich niepełno-
sprawnych dzieci chodzi do szkół specjalnych.

Kilka krajów związkowych zareagowało. Brema 
planuje zlikwidować wszystkie szkoły wspierające 
dzieci z trudnościami w nauce i niepełnospraw-
nością językową, Szlezwik Holsztyn chce podwoić 
liczbę uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających 
do zwykłych szkół. Za modelowe pod względem 
pomagania swoim uczniom w zwykłych szkołach 
mogą uchodzić centra wsparcia dla niewidomych 
w południowych Niemczech, którymi zachwyceni 
są pedagodzy specjalni. Nawet na konserwatywnym 
południu urzędy edukacyjne nie oparły się trendo-
wi i pod przymusem coraz chętniej eksperymentują. 
I tak po wieloletniej kłótni zezwolono szkole wal-
dorfskiej w badeńskim Emmendingen, na wspólną 
naukę uczniów niepełnosprawnych i pełnospraw-
nych. Jednocześnie szkoły takie, jak gimnazjum im. 
Wernera von Siemensa w Bad Harzburgu, udowad-
niają, że można zrobić dużo więcej niż dotychczas 
zakładano. Od dwóch lat ta szkoła średnia integruje 
na co dzień trójkę dzieci z zespołem Downa i jedną 
dziewczynkę z wieloma niepełnosprawnościami. Na 
lekcjach uczniowie niepełnosprawni najczęściej sie-

dzą ze swoimi kolegami z klasy w jednym pomiesz-
czeniu. Programy lekcji są do siebie, na ile to możli-
we, dostosowane. Na początku wielu nauczycieli było 
nastawionych sceptycznie. - To nie jest nasz obowią-
zek - mówili - mamy wystarczająco dużo pracy. Dziś 
szkoła jest dumna z tej próby. Nauczyciele i rodzice 
z całych Niemiec chcą wiedzieć, jak sprawdza się 
ta integracja. - Gimnazjom łatwiej jest zintegrować 
uczniów niepełnosprawnych umysłowo niż na przy-
kład średnim szkołom głównym, które borykają się 
z dużo większymi problemami socjalnymi - mówi 
zastępca dyrektora Wilfried Eberts.

Jednak nie tylko zwykłe szkoły trzeba przekonywać 
do zalet integracji. Również wielu pedagogów specjal-
nych patrzy na wspólną naukę sceptycznie. Obawia-
ją się, że trzeba będzie oszczędzać, likwidując etaty 
nauczycieli wspierających i że zwykłe szkoły będą się 
koniec końców gorzej opiekować ich uczniami, niż 
ma to miejsce dziś. Jednocześnie wielu z nich obawia 
się pracy w normalnej szkole, gdzie zamiast 10 dzieci, 
jak w szkole wspierającej, nagle w jednej klasie sieci 
25 uczniów, a atmosfera jest często surowsza. Ullrich 
Reuter, kierownik norymberskiej szkoły im. Jakoba 
Mutha, nazywa szkołę wspierającą ,,gniazdem”, któ-
re nie każdy nauczyciel chętnie opuszcza.
Od przyszłego roku szkoła Reutera idzie w przeci-
wnym kierunku. Zamiast, jak dotychczas, tworzyć 
w norymberskich podstawówkach oddzielne kla-
sy, szkoła chce utworzyć dwie klasy dla zwykłych 
uczniów i prowadzić dla nich zajęcia w budynku 
szkoły. Nie jest jeszcze przewidziana wspólna nauka, 
na razie tylko jak najwięcej współpracy. W Bawarii 
to jest już postęp.

Szkoły wspierające stają się szkołami dla wszystkich 
– to, co jest marzeniem Reutera, w brandenburskim 
Birkenwerder stało się już rzeczywistością. Jedyna 
szkoła specjalna dla niepełnosprawnych fizycznie 
połączyła się tam ze zwykłą szkołą i oferuje naukę 
od szkoły średniej po maturę. W każdej klasie jest 
trzech do czterech uczniów z niepełnosprawnością, 
niektórzy z nich mają najcięższy stopień niepełno-
sprawności i jeżdżą na wózkach. Szkoła im. Reginy 
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Hildebrandt, odznaczona wieloma nagrodami, 
uchodzi za przykład udanej integracji dwóch sys-
temów szkolnych. Model ten wydaje się szczególnie 
podobać rodzicom z regionu, również dlatego, że 
szkoła ma mniejsze klasy i zapewnia opiekę popołu-
dniową. Rok rocznie dyrekcja musi odrzucać więcej 
chętnych, niż może przyjąć.

Berlin czy Bad Harzburg, Norymberga czy Birken-
werder – specjalista nauk pedagogicznych Jutta 
Schöler diagnozuje ,,wielkie przebudzenie”. Trudno 
w tej chwili ocenić, czy szkoły specjalne ostatecznie 
okażą się w Niemczech zupełnie niepotrzebne. Przy-
kład innych krajów pokazuje, że zwykle przez długi 
okres przejściowy funkcjonują obok siebie dwa sys-
temy, które się coraz bardziej integrują. Przy tym na-
cisk na politykę będzie coraz większy. - Kiedy rodzi-
ce mają prawdziwy wybór, większość z nich chce dla 
swoich dzieci integracji - mówi Jutta Schöler. Jedno-
cześnie Niemcy są teraz pod międzynarodową ob-
serwacją. Za trzy lata rząd federalny musi złożyć ra-
port Narodom Zjednoczonym. Byłoby żenujące, gdyby 
nie mógł przekazać żadnych informacji o postępach.

Więcej informacji:

- szczegółowe ekspertyzy na temat szkół specjalnych w Bremie 
- strona internetowa nagrody im. Jakoba Mutha 
- dokumentacja postępów krajów związkowych pod względem 
inkluzji

Martin Spiewak

Tekst ten jest artykułem pochodzącym z DIE ZEIT, nr 36 z dn. 27 sierpnia 
2009 r., opublikowanym w czasopismie SOCIUS za przyjacielską zgodą 
autora i DIE ZEIT. 

W Internecie tekst opublikowany jest na stronie: 
http://www.zeit.de/2009/36/B-Integration
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