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Niepełnosprawność – wybrane zagadnienia  
społeczne i prawne

I. Wprowadzenie

Niepełnosprawność osób jest ważnym i złożonym problemem społecznym, różnie odbiera-
nym i różnie ocenianym przez społeczności, grupy i klasy społeczne oraz całe społeczeństwa. 
Sposób widzenia przez społeczeństwo zagadnień związanych z  niepełnosprawnością wynika 
z jego cywilizacyjnego, gospodarczego i kulturowego stopnia rozwoju. Im wyższy stopień 
rozwoju, tym sposób podejścia do niepełnosprawności jest bardziej otwarty. Ale ponieważ 
stopień rozwoju jest różny w różnych obszarach geograficznych, sposób postrzegania niepeł-
nosprawności jest także odmienny. Dlatego sytuacja osób niepełnosprawnych jest nie tylko 
wskaźnikiem dojrzałości społeczeństw, lecz także czynnikiem, który tę dojrzałość i wrażli-
wość może umacniać. Zmiany społeczne i gospodarcze, które prowadzą do polepszenia sytu-
acji niepełnosprawnych, przynoszą społecznie korzystne efekty, mimo, że ich wprowadzenie 
może pociągać znaczne koszty. W tym sensie działania podejmowane z myślą o  osobach 
niepełnosprawnych są i pozostaną wartością, która przekłada się nie tylko na konkretne, wy-
mierne korzyści, odnoszone przez osoby należące do tej grupy, lecz także służy doskonaleniu 
zapatrywań społecznych i prospołecznych całego społeczeństwa. Zmiany te służą ogólnej ak-
ceptacji korzystnych skutków sensownie prowadzonej, otwartej strategii wobec osób niepeł-
nosprawnych. Jest to bardzo istotny aspekt sprawy, ponieważ im pełniejsza akceptacja działań 
podejmowanych z myślą o osobach niepełnosprawnych, to tym większa ich skuteczność. 

Lepszemu zrozumieniu zjawiska niepełnosprawności i  działań, które mają na celu poprawę 
sytuacji osób niepełnosprawnych służy obszerna, wciąż wzbogacana literatura fachowa oraz 
działanie licznych organizacji pozarządowych, które oprócz statutowej działalności pomoco-
wej, prowadzą także działalność oświatową. Temu samemu służy klasyfikacja poszczególnych 
rodzajów niepełnosprawności. Spośród wielu definicji pojęcia niepełnosprawności na uwagę 
zasługuje wypracowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)1, uwzględniająca stan 
zdrowia człowieka: 
1) Niesprawność (impairment) – każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy 

funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anato-
micznym; 

2) Niepełnosprawność (disability) – każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z nie-
sprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe 
dla człowieka; 

3) Ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (handicap) – ułomność określonej osoby wyni-
kająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną 
realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i  kul-
turowymi uwarunkowaniami. 

1  http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/definicja.php
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Definicje te zostały przytoczone jedynie dla przykładu, potwierdzającego pewną prawi-
dłowość polegającą na tym, że zjawiska złożone, o bardzo szerokim kontekście społecznym 
i gospodarczym, odbierane w różnych krajach w sposób zróżnicowany trudno przybliżyć za 
pomocą jednej definicji. Tak właśnie jest w przypadku niepełnosprawności.

II. Prawa osób niepełnosprawnych w wybranych aktach prawnych

1. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Istotnym dokumentem dotyczącym praw osób niepełnosprawnych jest Konwencja ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych, przyjęta 13 grudnia 2006 r.2 O Konwencji w polskim 
porządku prawnym pisze Roman Wieruszewski w artykule, który ukazał się w książce pt. 
„Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ”3.

W związku z uchwaleniem konwencji zadawano pytania: czy i w jakim zakresie jej uchwa-
lenie wzmocni ochronę praw tych osób? Czy traktat ten może być skutecznym narzędziem 
dochodzenia swoich praw przez uprawnione osoby?

Na wstępie trzeba jednoznacznie stwierdzić, że Konwencja nie proklamuje nowych praw, 
a więc takich, które nie byłyby już sformułowane w innych aktach międzynarodowego prawa 
praw człowieka. Np. zasada równości i niedyskryminacji, którą reguluje art. 5 oraz zasada 
równości wobec prawa – art. 12 Konwencji, obowiązują w Polsce z uwagi na nasze zobo-
wiązania wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, choć tylko w obrębie praw 
regulowanych tą Konwencją, oraz Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka ONZ – Paktu 
Praw Obywatelskich i Politycznych i Paktu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych. 
Prawa te są też chronione w polskim porządku konstytucyjnym. Podobnie wygląda sprawa 
z większością innych postanowień Konwencji, w których sformułowane są uprawnienia osób 
niepełnosprawnych. Może powstać pytanie: skoro Konwencja nie tworzy niczego nowego, to 
po co w ogóle jest potrzebna? Czy nie wystarczyłoby, aby ludzie niepełnosprawni, dochodząc 
swoich praw, powoływali się na inne wiążące Polskę traktaty międzynarodowe? Odpowiedź 
jest dość prosta – Konwencja była potrzebna po to, aby pokazać, w jaki sposób państwa winny 
zapewniać stosowanie prawa człowieka w stosunku do osób niepełnosprawnych. W tym celu 
sformułowano w niej standardy, które Państwa-Strony tego traktatu są obowiązane wprowa-
dzać w życie w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym realizację ich praw i to nie tylko 
praw zawartych w Konwencji, ale wszelkich praw człowieka. Konwencja nakłada na państwo 
szereg zobowiązań. Realizacja niektórych z nich wymaga podjęcia działań legislacyjnych, in-
nych – przedsięwzięć natury organizacyjnej czy też edukacyjnej. Jakiego rodzaju aktem praw-
nym, z punktu widzenia prawa wewnętrznego, jest Konwencja? Jest to traktat, czy też innymi 
słowy umowa międzynarodowa, która wiąże te państwa, które ją ratyfikują. Polska na razie 
Konwencję podpisała, co oznacza, że zamierza ją ratyfikować. Już z chwilą podpisania pań-
stwo zobowiązuje się, że będzie w swojej polityce kierowało się jej postanowieniami. Jednak 
wiążącym, również w stosunkach wewnętrznych, prawem, Konwencja stanie się z chwilą jej 
ratyfikacji przez Prezydenta RP4. 

2  Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. 2012. poz. 1169 
3  Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ, Fundacja rozwoju Regionalnego, Kra-

ków 2008 2.
4  Op.cit., str. 10
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W dniu 15 czerwca 2012 r. Sejm uchwalił ustawę ratyfikacyjną, która w dniu 6 września 
2012 r. została podpisana przez prezydenta, co oznaczało ratyfikację konwencji. 

Obok wspomnianych przez Romana Wieruszewskiego zaleceń co do ustawodawstwa 
państw, które ratyfikowały Konwencję, ogromne znaczenie mają te jej artykuły, które definiują 
postawy i zachowania wobec osób niepełnosprawnych. Artykuł 5 mówi o równości wszystkich 
i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych. Mowa jest m.in. o konieczności podjęcia „racjo-
nalnych usprawnień” w tym obszarze (punkt 3.). Autorzy Konwencji zdawali sobie sprawę, że 
niekiedy zagwarantowanie rzeczywistej równości osób niepełnosprawnych będzie wymagało 
podjęcia środków szczególnych, które nie będą uznawane za dyskryminację w rozumieniu 
Konwencji (punkt 4.). 

Zalecenie przychylnego postrzegania, poszanowania praw i godności osób niepełnospraw-
nych w artykule 8 podnoszone jest na poziomie społecznym oraz na poziomie rodziny. Chodzi 
o zwalczanie stereotypów i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych. W tym celu należy 
inicjować i prowadzić skuteczne kampanie nastawione na podnoszenie poziomu świadomości 
społecznej. Trzeba też podejmować działania mające na celu popieranie umiejętności, zasług 
i zdolności osób niepełnosprawnych, podobnie jak uznawanie ich wkładu w miejscu pracy 
oraz na rynku pracy.

Konwencja zwraca też uwagę na doniosłość przystosowania środków transportu, informa-
cji i komunikacji, technologii informacyjnych i komunikacyjnych do wszelkiego typu usług 
oraz opieki medycznej przeznaczonej dla niepełnosprawnych (artykuł 9).

Artykuł 11 to wyrażenie woli państw Stron Konwencji, by chronić życie i bezpieczeństwo 
ludzi niepełnosprawnych w sytuacjach zagrożenia i w czasie trwania konfliktów zbrojnych, 
a także konieczności udzielenia pomocy humanitarnej w przypadku klęsk żywiołowych.

W kolejnych kilku artykułach (12 – 16) autorzy Konwencji zawarli kilka ważnych obsza-
rów stanowiących o równości osób niepełnosprawnych wobec prawa, równego z innymi do-
stępu do wymiaru sprawiedliwości, gwarancji wolności i bezpieczeństwa osobistego, sprawie-
dliwego, na równi z innymi osobami, traktowania na wypadek pozbawienia wolności. Bardzo 
istotne znaczenie ma wolność od tortur oraz od poddawania eksperymentom medycznym bez 
swobodnie wyrażonej zgody. Obszerny artykuł 16 to zapowiedź wolności od wykorzystywa-
nia przemocy i nadużyć wobec osób niepełnosprawnych. 

Z punktu widzenia osób niepełnosprawnych zajęcie przez nie godnego miejsca w społe-
czeństwie jest możliwe poprzez powrót do zdrowia (lub jego najpełniejszej poprawy), czemu 
służy rehabilitacja. Artykuł 26 określa warunki, jakie powinny zapewnić władze w celu za-
gwarantowania dostępu do rehabilitacji na odpowiednim poziomie i w możliwie najpełniej-
szym zakresie.

Praca i zatrudnienie – to zagadnienia podejmowane w obszernym artykule 27. O ile 
w ogóle można stopniować znaczenie uprawnień osób niepełnosprawnych, to – jak się 
wydaje – pracę i zatrudnienie należy uznać za uprawnienia o charakterze fundamental-
nym, ponieważ warunkują one pozycję społeczną osób niepełnosprawnych. A też z ich 
punktu widzenia jest to aktywność wpływająca korzystnie na stan zdrowia. Wydaje się, że 
najważniejszy jest tu punkt (a), mówiący o zakazie jakiejkolwiek dyskryminacji osób nie-
pełnosprawnych w odniesieniu do wszelkich form zatrudnienia, warunków rekrutacji lub 
awansu zawodowego. Wymogi te mają tym większe znaczenie im trudniejszy jest rynek 
pracy w danym przypadku.

Konwencja dotyczy także udziału osób niepełnosprawnych w życiu politycznym i publicz-
nym (artykuł 29) oraz w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie. W regulacjach 
dotyczących tych dziedzin widać jasny zamiar autorów Konwencji: izolacja osób niepełno-
sprawnych w którejkolwiek z tych dziedzin prowadzić musi do następstw, które w dalszej 
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perspektywie obrócą się przeciwko całemu społeczeństwu. Należy więc uczynić wszystko, by 
do niej nie dopuścić. 

Lektura postanowień Konwencji pozwala zauważyć wyraźne analogie z postanowieniami 
dotyczącymi praw człowieka, rozumianymi jako oczekiwania o podstawowym, na tyle funda-
mentalnym znaczeniu, że właściwie nie trzeba tłumaczyć ich słuszności. Konwencję można 
też rozpatrywać jako dokument będący reakcją na znaczne zaniedbania w przeszłości, jeśli 
idzie o prawa osób niepełnosprawnych. Jej postanowienia są przede wszystkim jasno zaryso-
wanym celem: rozpoczęcia nowego otwarcia, podchodzenia do problemów, z którymi bory-
kają się ludzie niepełnosprawni nie tylko na podstawie pełniejszej znajomości tych zagadnień, 
lecz także z pełną świadomością praw, jakie im przysługują. Nie bez znaczenia jest także i to, 
że otwartość na problemy osób niepełnosprawnych, szczególnie zarysowana tak ambitnie, jak 
w Konwencji, może być postrzegana jako niewątpliwy dowód cywilizacyjnego postępu. 

2. Regulacje Unii Europejskiej

Spośród aktów prawnych Unii Europejskiej istotne znaczenie mają: Traktat Amsterdamski, 
którego 13 punkt zawiera przepis zakazujący dyskryminacji, również ze względu na niepeł-
nosprawność, oraz Traktat Lizboński, do którego dołączono Kartę Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej. 

Zjawisko niepełnosprawności ludzi z punktu widzenia regulacji prawnych przyjmowanych 
na poziomie Unii Europejskiej jest w pewien sposób zjawiskiem „modelowym”. Występuje 
bowiem we wszystkich krajach UE i we wszystkich krajach wspólnoty wywołuje podobne 
skutki społeczne i gospodarcze. Naturalnie zarówno jedne jak i drugie mają ogromne znacze-
nie. Zaniedbania, które w tej dziedzinie mogą się zdarzyć w każdym kraju członkowskim Unii, 
mogą wywołać bardzo niekorzystne skutki i straty, trudne do odrobienia. Wspólne regulacje 
prawne służą z jednej strony podkreśleniu rangi problemu, z drugiej zaś łatwiejszemu jego 
rozwiązaniu. 

Spośród wielu aktów prawnych Unii Europejskiej na temat osób niepełnosprawnych omó-
wione zostaną wybrane, które najpełniej ilustrują podejście Unii do tej problematyki. Punktem 
wyjścia jest stanowisko wyrażające się tym, że ludzie niepełnosprawni mają takie same pra-
wa jak pełnosprawni. Podejście to jest sposobem na rozumienie tego problemu na poziomie 
ogólnym. Dziś postrzegane jest jako oczywiste, ale do takiego sposobu myślenia o osobach 
niepełnosprawnych w wielu krajach dochodzono przez całe lata. W niniejszym opracowaniu 
zostaną omówione trzy akty prawne. 

Istotnym aktem prawnym w zakresie dbałości o pozycję społeczną osób niepełnosprawnych 
było Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002  r. w sprawie stoso-
wania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia5. 

Z treści rozporządzenia wynika, że Komisja popiera ideę udzielania pomocy państwa oso-
bom (pracownikom) znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji. Jednak, jeśli chodzi 
o szczegóły koncepcji, Komisja daleka jest od wspierania szeroko zakrojonej, niczym nie– 
ograniczonej pomocy państwa w tym zakresie, uważając, że należy wystrzegać się fawory-
zowania wybranych branż lub obszarów aktywności gospodarczej, zaś samodzielne działania 
państw w tym zakresie powinny być notyfikowane. W punkcie 6. Rozporządzenia Komisja 
stwierdza jednak, że istnieje pomoc udzielana osobom fizycznym … która nie faworyzuje 

5  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia Dz. U. L 337 z 13.12.2002, s. 3-14 Polskie 
Wydanie Specjalne
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niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych towarów. I dalej: … niniejsze rozporzą-
dzenie nie wpływa na takie ogólne środki, które mogą obejmować ogólne obniżenie opodatko-
wania kosztów pracy oraz kosztów społecznych, wspieranie inwestycji w dziedzinie edukacji 
i szkolenia, ogólne wsparcie oraz szkolenia dla bezrobotnych oraz ulepszania w prawie pracy.

Już z tego widać, że Komisja tworząc ramy omawianego rozporządzenia wzięła pod uwagą 
o wiele więcej czynników, niżby tego wymagało ściśle interpretowane zagadnienie wsparcia 
udzielanego przez państwo osobom niepełnosprawnym na rynku pracy.

Wszystko wskazuje na konsekwentne rozłożenie akcentów w podejściu do tego skompli-
kowanego zagadnienia. Z jednej strony z tekstu rozporządzenia wynika jasno, że jedną z na-
czelnych kwestii jest rynkowe (liberalne) spojrzenie na zasady wpływania na gospodarkę. 
Z drugiej zaś pojawia się akceptacja dla idei wsparcia udzielanego osobom niepełnospraw-
nym. Tworzy ono wyraźne granice pomiędzy pomocą, a wsparciem powodującym znacznie 
korzystniejsze warunki dla osób niepełnosprawnych, niż dla pozostałych. Komisja zwraca też 
uwagę na to, że pomoc udzielana osobom niepełnosprawnym nie może prowadzić do uzyski-
wania dodatkowych korzyści przez przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. 
Kwestia asymetrii w równym traktowaniu wszystkich podmiotów gospodarczych jest w zarzą-
dzeniu rozpatrywana na kilku poziomach. Znajduje to wyraz m.in. w punkcie 25 rozporządze-
nia: Pracownicy niepełnosprawni mogą potrzebować stałej pomocy, aby mogli pozostawać na 
rynku pracy, która może wykraczać poza ramy pomocy dotyczącej początkowego zatrudnienia 
i może obejmować udział w  zatrudnieniu chronionym. Systemy zapewniające pomoc w tym za-
kresie powinny zostać wyłączone z obowiązku notyfikacji pod warunkiem, że pomoc nie prze-
kracza rozmiarów koniecznych dla zrekompensowania niższej wydajności danych pracowni-
ków, kosztów dodatkowych ich zatrudnienia lub kosztów utworzenia i utrzymania zatrudnienia 
chronionego.

Nieobowiązujące już Rozporządzenie 2204 zostało zastąpione przez Rozporządzenie 
800/2008 (WE) z dnia 6 sierpnia 2008 r.6, uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 
wyłączeń blokowych), które jest kolejnym rozporządzeniem Komisji (WE), regulującym za-
sady udzielania wsparcia przedsiębiorcom, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Do-
kument ten jest bardziej rozbudowany niż przedstawione powyżej Rozporządzenie (WE) 
z 2002 r., jeśli idzie o warunki udzielania wsparcia przedsiębiorcom zatrudniającym osoby 
niepełnosprawne. Nowym elementem jest tu odejście od obaw przed zachwianiem równowagi 
gospodarczej (konkurencji) w wyniku wspierania przedsiębiorstw zatrudniających osoby nale-
żące do wspomnianej grupy. Mówi się jedynie o konieczności unikania kumulowania pomocy 
udzielanej przedsiębiorstwom z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Mimo widocznej zmiany stanowiska, sprawa zachowania równowagi mimo udzielanego 
wsparcia pojawia się np. w punkcie 65 dokumentu: Pomoc na zatrudnianie pracowników nie-
pełnosprawnych w formie subsydiów płacowych może być obliczana na podstawie szczególnego 
stopnia niepełnosprawności danego pracownika niepełnosprawnego lub przewidziana jako kwo-
ta ryczałtowa, pod warunkiem że żadna z tych metod nie prowadzi do uzyskania pomocy przekra-
czającej maksymalną intensywność pomocy dla każdego z danych pracowników indywidualnych.

Na uwagę zasługuje Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej spraw-
ności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. W punkcie (1) stwierdza się:

6  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 
blokowych ) (Tekst mający znaczenie dla EOG) – Eur-Lex Dz. U. L 214 z 9.8. 2008, s. 3-47
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(1) Jednolity rynek usług lotniczych powinien przynosić korzyść ogółowi obywateli. Dlate-
go też osoby z niepełnosprawnością oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej spowo-
dowanej wiekiem lub jakimkolwiek innym czynnikiem, powinny mieć możliwości podróżowa-
nia drogą lotniczą porównywalne z możliwościami innych obywateli. Osoby niepełnosprawne 
oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mają takie samo jak wszyscy inni obywatele 
prawo do swobodnego przemieszczania się, do wolności wyboru oraz do niedyskryminacji. 
Dotyczy to podróży lotniczych, podobnie jak innych dziedzin życia7.

Praktycznie całe rozporządzenie poświęcone jest zasadom udzielania pomocy osobom nie-
pełnosprawnym podczas przemieszczania się na lotnisku, odbywania podroży lotniczej, zasad 
finansowania tej pomocy, szkolenia personelu lotniska i linii lotniczych.

Niemniej jednak, oprócz regulacji ogólnej, w poszczególnych krajach Unii Europejskiej 
obowiązują regionalne definicje niepełnosprawności. W wielu krajach UE stosuje się kilka 
definicji do rozmaitych celów, np. inną do celów rehabilitacji społecznej, jeszcze inną do reha-
bilitacji zawodowej, do zatrudnienia, opieki medycznej lub edukacji. Poza tym eksponuje się 
przede wszystkim bariery, jakie osoba niepełnosprawna musi pokonać, nieco w cień odchodzi 
natomiast pojęcie niepełnosprawności rozumianej jako skutek choroby czy urazu.

W większości krajów Unii rozróżnia się dwa modele niepełnosprawności: medyczny i spo-
łeczny. Przy rozpatrywaniu modelu medycznego bierze się pod uwagę przede wszystkim pro-
blemy, na jakie napotykają osoby niepełnosprawne w konsekwencji ich choroby. O modelu 
społecznym mówi się wtedy, kiedy chodzi o niepełnosprawność nabytą jako skutek ograniczeń 
doświadczonych przez osoby nią dotknięte, np. indywidualne uprzedzenia, utrudniony dostęp 
do budynków, niedostosowany system transportu, mało dostępna edukacja lub niekorzystne 
rozwiązania rynku pracy.

Tak jak nie istnieje jedna definicja niepełnosprawności, tak w różnych krajach na różne 
sposoby definiowane są stopnie niepełnosprawności. W Niemczech orzeka się o niej biorąc 
pod uwagę procentowy wskaźnik niepełnosprawności – stosuje się tu skalę od 20% do 100%. 
Za ciężko poszkodowaną uznaje się tam osobę, której obniżenie sprawności organizmu wynosi 
co najmniej 50%. We Francji w poszczególnych departamentach działają komisje, które orze-
kają o trzech stopniach niepełnosprawności: lekkim, umiarkowanym i znacznym. W Hiszpanii 
ocenia się zdolność do pracy osób niepełnosprawnych – ustala się stopień jej obniżenia. Za 
niezdolną do pracy uznaje się tam osobę, której zdolność do pracy została obniżona przynaj-
mniej o 33%. 

3. Wybrane regulacje prawne w Polsce

Zgodnie z artykułem 68 Konstytucji RP, władze publiczne są obowiązane do zapewnienia 
szczególnej opieki zdrowotnej m.in. osobom niepełnosprawnym.

W myśl artykułu 69 osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie 
z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji 
społecznej.

W ustawodawstwie polskim pojęcie „osoba niepełnosprawna” pojawiło się w 1982 r. 
w uchwale Sejmu w sprawie inwalidów i osób niepełnosprawnych. W następnych latach po-
dejmowano wiele prób zdefiniowania tego pojęcia. W 1996 r. powstała definicja opracowana 

7  Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2006 r. w sprawie praw osób 
niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Tekst mający 
znaczenie dla EOG) – Eur-Lex Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1-9
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przez grupę specjalistów powołanych przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w na-
stępującym brzmieniu:

Niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny lub psychiczny trwale lub okresowo utrud-
nia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnienie zadań życiowych i ról społecznych zgodnie 
z przyjętymi normami prawnymi i społecznymi.

Podobna definicja zawarta jest w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych uchwalonej 
w 1997 roku przez Sejm RP8. Nieco inaczej określa niepełnosprawność ustawa z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(zwana dalej „ustawą o rehabilitacji”). Niepełnosprawność, wg artykułu 2 ustawy – oznacza 
trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub dłu-
gotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do 
pracy9.  

Znowelizowana w grudniu 2002 r. ustawa o rehabilitacji wprowadza w artykule 2 (punkt 8) 
pojęcie przystosowanego stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Artykuł 3 wyróżnia trzy 
stopnie niepełnosprawności, które zostały zdefiniowane w artykule 4: 

 – znaczny stopień niepełnosprawności – określa osobę z naruszoną sprawnością organizmu, 
niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymaga-
jącą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i  pomocy innych osób 
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;

 – umiarkowany stopień niepełnosprawności – określa osobę z naruszoną sprawnością or-
ganizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronio-
nej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról 
społecznych;

 – lekki stopień niepełnosprawności – określa osobę o naruszonej sprawności organizmu, po-
wodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do 
zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawno-
ścią psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się 
kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze 
lub środki techniczne.
Istnieje jeszcze inny rodzaj podziału osób niepełnosprawnych, a właściwie typu niepeł-

nosprawności, którym są one dotknięte, a który warunkuje ich przydatność do wykonywania 
różnego rodzaju prac. Jest to bardzo istotne, ponieważ to praca pozwala na społeczną adaptację 
osoby niepełnosprawnej oraz jest czynnikiem, który w znacznej mierze wstrzymuje dalsze 
pogłębianie się wyobcowania ze społeczeństwa. Osoby niepełnosprawne pod względem in-
telektualnym odczuwają najdotkliwiej pozostawanie na marginesie społeczeństwa – o ile nie 
pracują – a świadomość wykluczenia pogłębia ich schorzenie.

W publikacjach poświęconych zagadnieniom niepełnosprawności10, przy określaniu zdol-
ności do pracy osób niepełnosprawnych przywoływany jest następujący podział: 
1. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną: 

a) osoby niewidome i słabowidzące,
b) osoby niesłyszące i słabosłyszące,
c) osoby głuchoniewidome; 

8  Uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. ( M. P. Nr 50, poz. 475)
9  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych, tekst jednolity (Dz. U. z 2011r., nr 127, poz.721, z późn. zm.)
10  m.in. Jacek Kozłowski, Psychologia kliniczna osób niepełnosprawnych; http://www.psyjk.strony.ug.edu.pl/01_

PKON_wprowadzenie.pdf
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2. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną: 
a) osoby z uszkodzonym narządem ruchu,
b) osoby z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych;

3. Osoby z niepełnosprawnością psychiczną: 
a) osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną,
b) osoby psychicznie chore z zaburzeniami osobowości i zachowania;

4. Osoby z niepełnosprawnością złożoną, dotknięte więcej niż jedną niepełnosprawnością 
– wystąpić tu mogą połączenia różnych, wymienionych powyżej niepełnosprawności, np. 
osoba niewidoma z umysłowym upośledzeniem, osoba z uszkodzonym narządem ruchu z za-
burzeniami psychicznymi itp. 
Pełniejsze zrozumienie możliwości jakie mają niepełnosprawni, perspektyw zatrudnienia 

jakich mogą się spodziewać w ramach istniejących w Polsce warunków prawnych umożliwia 
ustawa o rehabilitacji. Określa ona kompleksowo zagadnienia prawne, społeczne i zdrowotne 
związane z osobami niepełnosprawnymi.

Rozdział 1 zawiera przepisy ogólne, określające kogo dotyczy ustawa o rehabilitacji oraz 
definiujące pojęcia. Jednym z najważniejszych zagadnień jest uczestnictwo niepełnospraw-
nych w życiu społecznym, co oznacza możliwość pełnienia ról społecznych, a co wiąże się 
z pokonywaniem barier, w szczególności psychologicznych, architektonicznych, urbanistycz-
nych, transportowych i w komunikowaniu się, jak to określa punkt 5 artykułu 2 ustawy o re-
habilitacji. Komunikowanie się niepełnosprawnych z otoczeniem jest jednym z najważniej-
szych zagadnień z punktu widzenia „społecznego statusu” osób niepełnosprawnych. Warto 
podkreślić, że jednym z czynników utrudniających proces socjalizacji niektórych niepełno-
sprawnych jest konieczność otoczenia ich stałą, niekiedy intensywną opieką medyczną, której 
skuteczność jest fundamentem sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wiąże się to 
także z obniżeniem standardów w tym zakresie ze względu na skromne środki, które mogą być 
przeznaczone na ten cel11.

Ze względu na przysługujące osobom niepełnosprawnym różnego rodzaju świadczenia, 
niezwykle ważnym jest orzekanie o niepełnosprawności. Odrębne orzecznictwa stosowane są 
przez różne instytucje: 1) orzecznictwo do celów rentowych (orzecznicy ZUS) oraz krajowe 
komisje lekarskie ZUS. Rolnicy i ich rodziny podlegają lekarzom orzecznikom KRUS, służby 
mundurowe komisjom lekarskim MON lub MSWiA; 2) orzecznictwo do celów pozarento-
wych (zdrowotnych) stosują Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Z usta-
wy o rehabilitacji wynika że zespoły te wykonują wszystkie czynności związane z badaniami 
i diagnostyką, koniecznymi przy orzekaniu o niepełnosprawności. Ustawodawca określił sze-
roki zakres ich obowiązków. Z uwagi na szczegółowość tych regulacji niniejsze omówienie 
zawiera jedynie skrócony ich zarys.

 Ponadto orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznawania ulg 
i uprawnień – na podstawie odrębnych przepisów, w oparciu o różne tryby orzekania. W kolej-
nym artykule ustawodawca definiuje szczegółowo poszczególne stopnie niepełnosprawności, 

11  Polska (2010 r.): w skrajnym ubóstwie żyje ponad 2 mln ludzi. Ubóstwo dotyka bezrobotnych, rodziny 
wielodzietne i osoby niepełnosprawne, „Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda powiedział, że 
w Polsce ubóstwo dotyka głównie bezrobotnych, wielodzietnych i niepełnosprawnych. Powiedział też, że od 
kilku lat nie podniesiono kryterium, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (dla osób żyjących 
w gospodarstwach wieloosobowych wynosi ono około 350 zł na osobę). Wskazywał też na potrzebę uprosz-
czenia przepisów i procedur, dotyczących wychodzenia z bezdomności.” Portal „Rynek zdrowia”, 17.10.2010 r. 
(http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Dane-GUS-najmniejsze-zagrozenie-ubostwem-w-woj-opolskim,102779,10.html) 
     W ciągu ostatnich 3 lat sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu, w „Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r.”  
GUS, 30 maja 2014 r.
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określa kryteria, na podstawie których osoby niepełnosprawne zalicza się do poszczególnych 
kategorii. O randze problemu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
świadczy również to, że istnieje funkcja Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnospraw-
nych, który sprawuje nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu niepełnospraw-
ności.

W kolejnych artykułach (7 – 10f) ustawy o rehabilitacji zawarte są przepisy dotyczące 
prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Istnieje powszechne przekonanie, że to 
bardzo istotny etap leczenia. Bywa też „obszarem ostatniej szansy” dla osób niepełnospraw-
nych, co zresztą podkreśla aktywność ZUS w tym zakresie. W tym kontekście istotny jest też 
przepis ustawy o rehabilitacji, w którym mowa o środkach służących rehabilitacji społecznej 
niepełnosprawnych – art. 9 ust. 2. Przepis ten ma istotne znaczenie z punktu widzenia regulacji 
prawnych dotyczących pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

Dalej opisane są niektóre formy rehabilitacji: są to warsztaty zajęciowe i turnusy rehabili-
tacyjne. Obie formy aktywizacji mają ze sobą wiele wspólnego. Służą umiejętności zorgani-
zowania się, umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej. 
Podczas turnusów rehabilitacyjnych akcent pada raczej na doskonalenie umiejętności z zakre-
su budowy relacji i współpracy z innymi osobami oraz na poprawę sprawności psychofizycz-
nej. Działania z tego zakresu połączone są z elementami wypoczynku. Warsztaty – zgodnie 
z ustawą – finansowane są ze środków zgromadzonych przez Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ustawa reguluje także zasady dofinansowywania 
turnusów w związku z trudną sytuacją materialną osób niepełnosprawnych.

W rozdziale 4 ustawy o rehabilitacji zawarte są przepisy dotyczące uprawnień bezrobot-
nych osób niepełnosprawnych. Podstawą ubiegania się o uprawnienia jest rejestracja w Urzę-
dzie Pracy umożliwia to korzystanie ze wszystkich dostępnych środków aktywizacji zawodo-
wej – na zasadach takich jak bezrobotni. Są to m.in.: szkolenia, staże, prace interwencyjne, 
przygotowania zawodowe w miejscu pracy i inne. 

Do tych uprawnień należą także preferencje kredytowe (łącznie z kredytami bezzwrotny-
mi) dla osób niepełnosprawnych, które podejmą działalność gospodarczą – art. 12a. Udział 
dofinansowania w kredytach na działalność gospodarczą może wynosić do 50% ich opro-
centowania (art. 13). Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności przysługuje również dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni 
w roku. Mimo wielu przepisów, będących rozwiązaniami systemowymi, świadczących o pre-
ferencyjnym traktowaniu osób niepełnosprawnych pojawiające się w tym środowisku obawy 
o ich skuteczność są uzasadnione. Osoby te, z powodu inwalidztwa mają zagrożoną stabilność 
zatrudnienia.

Obowiązki, w głównej mierze finansowe, i uprawnienia pracodawców wynikające z za-
trudniania osób niepełnosprawnych opisano w rozdziale 5 ustawy o rehabilitacji. Wydatki te 
są dla właścicieli przedsiębiorstw dość znacznym obciążeniem. Pracodawca zatrudniający co 
najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany doko-
nywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% prze-
ciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem 
zapewniającym osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% 
a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji). 

Z wpłat zwolnieni są pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 6% niepełnosprawnych 
pracowników (art. 21 ust. 2 ustawy o rehabilitacji). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wskaź-
nik ten zmieniał się dla różnego rodzaju podmiotów gospodarczych i instytucji. 

W dalszej części ustawy znajdują się szczegółowe przepisy dotyczące zasad wpłacania przez 
pracodawców składek na PFRON Warto zwrócić uwagę, że PFRON jest głównym – obok Fun-
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duszu Pracy – beneficjentem środków pozyskiwanych od pracodawców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne. Fundusz ma dość szerokie uprawnienia egzekucyjne wobec tych pracodaw-
ców, którzy zalegają ze składkami. 

Spośród instytucji, które mają bardzo znaczący udział w procesie rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych na uwagę zasługuje właśnie Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych (PRONJ), utworzony w 1991 r. Jest to w istocie państwowy 
fundusz celowy, którego podstawowym założeniem działania jest rehabilitacja społeczna i za-
wodowa osób niepełnosprawnych. Fundusz działa nie tylko samodzielnie, lecz także wspiera 
inicjatywy, które mają takie same cele. 

Środki mogą służyć do przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, nabywania urządzeń ułatwiających osobom niepełnospraw-
nym funkcjonowanie w zakładzie pracy. Fundusz ma także możliwości udzielania jednorazo-
wej pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym, które zamierzają podjąć własną działal-
ność gospodarczą. Bardzo istotne znaczenie ma możliwość dofinansowania zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego12.

Fundusz kieruje pomoc nie tylko do osób niepełnosprawnych w sposób bezpośredni, lecz 
także przeznacza ją na działania na szerszą skalę, mające na celu niwelowanie różnic w stop-
niu rozwoju pomiędzy różnymi regionami kraju w aspekcie wysokości wskaźnika bezrobocia 
wśród niepełnosprawnych. Wsparcie skierowane jest przede wszystkim w te regiony, gdzie 
bezrobocie przekracza znacznie średnią krajową. Adresatami tej pomocy są samorządy teryto-
rialne. Ma ona na celu także poszerzenie sieci warsztatów terapii zajęciowej. PFRON uczest-
niczy także w realizacji programów pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. Fundusz wspomaga też organizacje pozarządowe, które podejmują dzia-
łania z zakresu udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym. 

W rozdziale 6 ustawy o rehabilitacji ustawodawca zawarł także zasady tworzenia zakładów 
pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej. Aby pracodawca mógł stworzyć zakład 
pracy chronionej musi wcześniej prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 
miesięcy oraz zatrudniać nie mniej niż 25 osób. Zakłady pracy chronionej są niewątpliwie naj-
ważniejszym ogniwem służącym socjalizacji osób niepełnosprawnych poprzez zatrudnienie. 
We wstępie była już mowa o zmianach społecznych i gospodarczych, służących polepszeniu 
życia osób niepełnosprawnych. Jednym z najważniejszych posunięć służących nie tylko sta-
bilizacji finansowej osób niepełnosprawnych, lecz także możliwości odgrywania przez nich 
powszechnie oczekiwanych ról społecznych jest tworzenie miejsc pracy. Ustawodawca w art. 
28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji sformułował przepisy dotyczące koniecznych propor-
cji zatrudniania niepełnosprawnych w stosunku do ogółu zatrudnionych, od przestrzegania 
których przez okres co najmniej 6 miesięcy zależy czy pracodawca … uzyskuje status praco-
dawcy prowadzącego zakład pracy chronionej…. Ogólnie można powiedzieć, że wymagania 
stawiane osobom prowadzącym działalność gospodarczą nie są łatwe do spełnienia. Na sta-
wiane im oczekiwania składają się złożone działania organizacyjne. Należą do nich dbałość 
o przestrzeganie interesów pracowniczych osób niepełnosprawnych: chodzi m.in. o wymóg 
przystosowania stanowisk pracy do wymagań osób niepełnosprawnych, zapewnienie doraźnej 
i specjalistycznej opieki medycznej oraz usług rehabilitacyjnych.  

12  Np.http://wwwpfron org.pl/obsluga-dofinansowan-i
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III. Społeczne aspekty niepełnosprawności

Niepełnosprawni w świetle Narodowego Spisu Powszechnego  

Sporządzanie ewidencji osób niepełnosprawnych zwykle napotyka na istotne przeszkody: 
dane o tych osobach przechowywane są – w zależności od rodzaju schorzenia, które tę niepeł-
nosprawność wywołało – w różnych ośrodkach medycznych, opatrzone klauzulą tajemnicy 
lekarskiej. Wiadomo też, że badania statystyczne prowadzone na małych próbach nie są 
wystarczająco miarodajne, ponieważ są obarczone znacznym błędem. „Podstawowe wyniki 
z Narodowego Spisu Powszechnego 2011 w zakresie populacji osób niepełnosprawnych” do-
stępne na stronach internetowych Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
oraz na stronach GUS, zasługują na uwagę ze względu na to, że zawierają dane uzyskiwane od 
całej populacji. Stanowi to z pewnością o dużej wartości źródłowej tych badań. Fakt, że były 
one prowadzone na zasadzie dobrowolności przy pozyskiwaniu informacji, miał wprawdzie 
wpływ na ostateczny obraz, ale i tak jest to merytorycznie bardzo wartościowy materiał. Dla 
pełnego zrozumienia wskaźników, które zostaną przytoczone w omówieniu tej publikacji, wy-
pada wyjaśnić dwa pojęcia: 

 – niepełnosprawność biologiczna – ograniczenie zdolności wykonywania czynności 
podstawowych dla swojego wieku z powodu choroby lub kalectwa; rozróżnia się całkowite 
ograniczenie sprawności oraz poważne ograniczenie sprawności;

 – niepełnosprawność prawna – chodzi o osobę niepełnosprawną, która posiada odpowiednie 
orzeczenie wydane przez organ do tego upoważniony; pojęcie wyłącznie prawnej 
niepełnosprawności oznacza, że osoba, która już wcześniej uzyskała status osoby 
niepełnosprawnej, podczas kolejnego badania deklaruje, że czynności, których nie mogła 
wykonywać wcześniej, co było podstawą wydania orzeczenia, teraz już może wykonywać; 
wynika to z formalnego utrzymywania się stanu prawnego, którego podstawą był stan 
zdrowia na wcześniejszym etapie choroby.
Do celów spisu zbiorowość osób niepełnosprawnych została podzielona na 2 podstawowe 

grupy:
1.  osoby niepełnosprawne prawnie, tj. takie, które posiadały odpowiednie, aktualne orzecze-

nie wydane przez organ do tego uprawniony;
2. osoby niepełnosprawne tylko biologicznie, tj. takie, które nie posiadały orzeczenia, ale mia-

ły (odczuwały) całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności 
podstawowych stosownie do swojego wieku.
Wyniki spisu ludności 2011 r. wykazały, że liczba osób, które zadeklarowały ograniczenie 

zdolności do wykonywania czynności podstawowych dla swojego wieku i/lub posiadały waż-
ne orzeczenie kwalifikujące je do zaliczenia do grona niepełnosprawnych wynosiła 4 697,5 
tys., co stanowiło 12,2% ludności kraju, wobec 14,3% w 2002 r.

W związku z dobrowolnym charakterem pytań dotyczących niepełnosprawności blisko 
1,5 mln respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi. Można przypuszczać, że w tej 
zbiorowości znajdują się osoby niepełnosprawne, które mogą posiadać udokumentowane 
orzeczenie, jednak nie chciały udzielić odpowiedzi na pytania formularza w części dotyczą-
cej niepełnosprawności. Szacuje się, że brakuje ok. 1940 tys. odpowiedzi, co sprawia, że 
wyniki można uznać za niedoszacowane. Wśród ogółu osób niepełnosprawnych 2530,4 tys. 
stanowiły kobiety. 

Niepełnosprawni mężczyźni w 2011 roku stanowili mniej liczną grupę – 2167,1 tys. osób. 
Ich liczebność zmniejszyła się w stosunku do 2002 roku o 15,6%. Podobnie jak wśród kobiet 
mniejszy spadek niepełnosprawnych mężczyzn widoczny jest w miastach – o 8,5%, natomiast 
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na wsi o ponad 25%. Wydaje się zatem, że niepełnosprawność częściej dotyka mieszkańców 
miast niż wsi.

Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w 2011 r. wyniosła 3 131,9 tys. i zmniejszyła się 
w stosunku do 2002 r. o blisko 30%. Większy spadek liczby osób niepełnosprawnych prawnie 
odnotowuje się wśród osób mieszkających na wsi (o ponad 40%), w miastach o ponad 20%. 
Badania dowiodły m.in., że zaostrzenie przepisów prawnych dotyczących przyznawania rent 
z powodu niezdolności do pracy znacznie zmniejszyło liczbę osób niepełnosprawnych praw-
nie. Natomiast w stosunku do roku 2002 liczba osób niepełnosprawnych wyłącznie biologicz-
nie wzrosła o ponad 50% (chodzi o osoby, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności). 
Ich liczba wyniosła 1 565,6 tys., tj. 4,1% ogółu ludności (w 2002 stanowili oni 2,6% ogółu 
ludności)13. 

2. Podstawy resocjalizacji

Dwoma najważniejszymi elementami resocjalizacji osób niepełnosprawnych są praca 
i rehabilitacja. Choć oba te czynniki działają odmiennie, to jednak są ze sobą ściśle powiązane 
i wzajemnie się wzmacniają. Praca jest dowodem aktywności społecznej, umacnia świado-
mość przynależności do grupy. Pieniądze zaś, które dzięki pracy uzyskują osoby niepełno-
sprawne, pozwalają na realizację życiowych celów, przynajmniej w jakimś zakresie. Dają też 
szanse na dobre „społeczne samopoczucie”, możliwość budowania relacji interpersonalnych 
bez większych obaw i poczucia strachu.  

Właśnie umiejętne łączenie pracy i rehabilitacji jest rozwiązaniem rokującym największe 
nadzieje. Praktyka życia codziennego pokazuje jednak, że mimo pozostawania w stosunku 
pracy, osoby niepełnosprawne czują się materialnie zagrożone. Wynika to nie tylko z niskich 
zarobków i niepewności zatrudnienia. Wiąże się to także z faktem, że w obrębie tej społecz-
ności warunki życia są nie tylko gorsze niż w przypadku osób pełnosprawnych, ale też pozo-
stają bardziej zróżnicowane. Ubóstwo14 wśród osób niepełnosprawnych występuje częściej, 
niż wśród osób pełnosprawnych. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy są trudności 
w dostępie do zatrudnienia z powodu zróżnicowanego stopnia niepełnosprawności, brak przy-
gotowania i umiejętności zawodowych, możliwości intelektualnych i fizycznych oraz niska 
samoocena. 

Istnieje bardzo wiele form rehabilitacji, w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Z re-
guły rehabilitacja, której celem jest integracja społeczna trwa dłużej, inne, choć ograniczone 
w czasie – obejmujące, szerzej definiując, fizjologię – przynoszą szybsze efekty. Najistot-
niejszą cechą procesu rehabilitacji, jest przede wszystkim aktywny w niej udziału pacjenta, 
jego otwartość i przekonanie, że poddanie się jej przyniesie oczekiwane rezultaty, co  w du-
żej mierze zależy od rodzaju schorzenia. W psychiatrii zwykle trzeba się liczyć z dłuższym 
oczekiwaniem na efekty. Również sposób widzenia działań rehabilitacyjnych i ich skuteczno-
ści jest bardzo zindywidualizowany. Z punktu widzenia pacjenta poddanie się zabiegom czy 
działaniom rehabilitacyjnym przynosi też bardziej realne, ale i optymistyczne spojrzenie na 
własną sytuację. Wynika to z prostej zasady: im lepszy stan zdrowia, tym wyższa samoocena 

13 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demograficzne/informacje-i-dane-demogra-
ficzne/ 

14  Ubóstwo to naruszenie podstawowych praw człowieka, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12596801260.pdf, „Co dziesiąty 
Polak jest osobą niepełnosprawną. Wielu przedstawicieli tego środowiska zmaga się z ubóstwem i wykluczeniem. 
Jakie działania należy podjąć, by zmienić sytuację osób niepełnosprawnych: zagwarantować im należne prawo do 
pracy, nauki, opieki? Czy tylko legislacyjne, bo środowisko od dawna walczy o swoją ustawę?”
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i bardziej adekwatny sposób postrzegania siebie i świata, a co za tym idzie większe szanse na 
powrót do aktywności.

Uwagi przedstawione w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny, ponieważ relacje po-
między osobami niepełnosprawnymi a światem zewnętrznym oraz między nimi samymi przy-
bierają bardzo wiele form również z tego powodu, że osoby niepełnosprawne charakteryzuje 
w większości głębsza wrażliwość15 niż osoby niedotknięte niepełnosprawnością. Wynika to 
w znacznej mierze z oczekiwania na głębszy kontakt, otwartość i zrozumienie ze strony innych 
ludzi. Tu trzeba szukać najważniejszych fundamentów resocjalizacji: w pogłębionych rela-
cjach międzyludzkich i ciągłej otwartości. To są postawy i zjawiska przeciwne do zamykania 
się w sobie, do izolowania się i do obojętności, które nie tylko działają destrukcyjnie na oso-
bowość, ale stanowią istotną przeszkodę na drodze do pełnej resocjalizacji. 

3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce

Wszystkie działania związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych i premiowaniem pra-
codawców, którzy na zatrudnianie takich pracowników się decydują, koordynuje PFRON, 
o czym wspomniano przy omawianiu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych.

Państwo wspiera tych przedsiębiorców, którzy zdecydują się zatrudnić osobę niepełno-
sprawną16 poprzez zwrot kosztów wynikających ze stworzenia stanowiska pracy dla osoby 
niepełnosprawnej. Istnieje przy tym określona zależność pomiędzy stopniem niepełnospraw-
ności zatrudnionego a wysokością refundacji. Wskaźnik ten wpływa na wysokość kosztów 
inwestycji.

Zasady dofinansowywania zakładów pracy chronionej reguluje ustawa o rehabilitacji. Wy-
sokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności pracowników. Największe do-
finansowanie przysługuje pracodawcom, którzy zatrudniają pracowników o znacznym stopni 
niepełnosprawności, najmniej zaś tym, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne o lekkim 
stopnia niepełnosprawności. Odrębnie traktowane jest zatrudnianie pracowników ze schorze-
niami szczególnymi, do których zalicza się choroby psychiczne, epilepsję, upośledzenie umy-
słowe oraz pracowników niewidomych.

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców może obejmować koszty zakupu lub wy-
tworzenia systemem gospodarczym środków trwałych, stanowiących wyposażenie związane 
z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. 
Zwrotowi podlegają także koszty zakupu materiałów oraz wykonania robót budowlanych 
w zakresie adaptacji pomieszczeń zakładu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zwrotowi 
podlegają także koszty związane z adaptacją lub nabyciem urządzeń ułatwiających osobie nie-
pełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy. Ostatnią grupą kosztów, które podlegają 
zwrotowi są koszty rozpoznania przez służby medycyny pracy zdolności do wykonywania 
pracy na danym stanowisku, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności. 

15  Konektia, 9. 12. 2011, Sztuka sposobem na uwolnienie wrażliwości u niepełnosprawnych,   http://www.konektia.
pl/artykuly/36-sztuka-sposobem-na-uwolnienie-wrazliwosci-u-niepelnosprawnych 

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania: Integracyjny Obóz Artystyczny „Szkoła Wrażliwości”
Śnieżnica (Beskid Wyspowy) realizator: Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych 

„Można Inaczej” Starogard Gdański, http://moznainaczej.pl/portal/!pdf/spraw_snieznica.pdf
16  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, Informacja dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakła-

dających firmę, Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, Projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON,
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W tej grupie znalazły się także koszty uwzględnionych składników wyposażenia danego sta-
nowiska pracy. Zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia specjalistów z zakresu medycyny pracy 
nie może przekroczyć 15% kosztów wynikających z tworzenia nowych stanowisk pracy lub 
dostosowania już istniejących. Koszty zatrudnienia osoby niepełnosprawnej podlegają rów-
nież zwrotowi. Zwrotu środków dokonuje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, 
na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, co jest zgodne z regulacjami prawnymi dotyczą-
cymi finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Podobne możliwości refundacji kosztów wiążą się z zatrudnieniem osoby pomagającej oso-
bie niepełnosprawnej w miejscu pracy. Osoba taka pomaga w komunikacji pomiędzy osobą 
niepełnosprawną a resztą pracowników. Liczba godzin pracy podlegających refundacji nie 
może przekraczać 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu. 

Pracodawcy mają także prawo do odzyskiwania środków, które przeznaczają na składki na 
ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnych pracowników, pod warunkiem jednak, że zatrud-
niają co najmniej 25 osób niepełnosprawnych, które stanowią co najmniej 6% całej załogi, lub 
zatrudniają mniej niż 25 niepełnosprawnych bez względu na wysokość wskaźnika zatrudnie-
nia niepełnosprawnych. Pracodawcy, którzy otrzymują te refundacje, nie muszą płacić składki 
na Fundusz Pracy. Przepis ten dotyczy tylko zakładów pracy chronionej.

Na powyższe przywileje pracodawców trzeba patrzeć nie tylko poprzez regulacje ustawo-
we. Należy też brać pod uwagę zmieniającą się sytuację na rynku pracy, która jest odzwiercie-
dleniem aktualnej sytuacji gospodarczej. Im jest ona trudniejsza, tym mniejsza jest motywacja 
do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorcy w swojej polityce kadrowej muszą 
brać pod uwagę zmieniające się, często coraz ostrzejsze, terminowe wymagania w procesie 
produkcji lub innych formach działalności gospodarczej. Bywają zatem sytuacje, w których, 
mimo ułatwień i zachęt ze strony ustawodawcy, ostrożniej podchodzą oni do kwestii zatrud-
niania osób niepełnosprawnych, ponieważ kierują się własnym interesem, własnymi kalkula-
cjami, a nie dobrem osób niepełnosprawnych. 

Można więc zaryzykować twierdzenie, że z punktu widzenia zatrudniania osób niepełno-
sprawnych, patrząc na to z szerszej perspektywy, sytuacja jest znacznie lepsza dla niepełno-
sprawnych przy umiarkowanym tempie wzrostu gospodarczego, który na ogół jest wolny od 
niebezpiecznych wahnięć. Społeczne zainteresowanie sytuacją ekonomiczną niepełnospraw-
nych jest właściwie umiarkowane i jak się zdaje, w tym zakresie nie należy się spodziewać 
jakichś gruntownych zmian na lepsze. Można tu zaobserwować pewną dwoistość: obecnie 
właściwie nikt nie kwestionuje słuszności tworzenia ustawodawstwa korzystnego dla niepeł-
nosprawnych, nikt nie zaprzecza, że wprowadzanie ułatwień w pokonywaniu barier architek-
tonicznych jest słuszne. Nikt nie chce przejawiać postawy sprzecznej z ugruntowującymi się 
tendencjami, a nawet modą w tym zakresie, ale rzeczywiste zainteresowanie sytuacją material-
ną to już inna sprawa.  

Sprawy pracownicze osób niepełnosprawnych omówione są również m.in. w publikacji pt. 
Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ17, w której Jarosław 
Kamiński, omawiając artykuł 27 Konwencji pisze: Nie jest istotny moment powstania niepeł-
nosprawności, zarówno osoba niepełnosprawna od momentu urodzenia, jak również osoba 
niepełnosprawna w wyniku wypadku przy pracy, bądź też na skutek choroby zawodowej, ma 
prawo do bycia zatrudnionym. Należy jednak zaznaczyć, że równe traktowanie to nie to samo, 
co jednakowe traktowanie, co oznacza, że osoby niepełnosprawne nie powinny być faworyzo-
wane w dostępie do rynku pracy oraz w wykonywanej pracy.

17  http://www.firr.org.pl/uploads/PUB/Czarna_ksiega_www.pdf
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Osoby niepełnosprawne mają mieć dostęp do dowolnie wybranej lub akceptowanej przez 
siebie pracy, na takich samych warunkach jak inni obywatele, przede wszystkim poprzez za-
trudnienie na otwartym rynku pracy, które ma charakter włączający i dostępny dla osób nie-
pełnosprawnych18.

4. Gwarancje utrzymania uprawnień osób niepełnosprawnych

Ocena poparcia społecznego dla idei wspierania osób niepełnosprawnych i działań mają-
cych na celu poprawę ich sytuacji od lat utrzymuje się na podobnym poziomie i dzieli się mniej 
więcej po połowie: jedni uważają, że większość społeczeństwa jest coraz bardziej otwarta na 
niepełnosprawnych, drudzy wyrażają opinię przeciwną19. Wśród wielu uprawnień gwarancje 
zatrudnienia pozostają wciąż najważniejszym czynnikiem stabilizującym sytuację osób niepeł-
nosprawnych. To właśnie utrzymanie uprawnień, obejmujących nie tylko zatrudnienie, pozwa-
la osobom niepełnosprawnym żyć ze świadomością, iż nie są uzależnieni od zmian sytuacji 
gospodarczej, przynajmniej nie w takim stopniu, jak osoby pełnosprawne. Jest to podejście 
słuszne, ponieważ chodzi o osoby, które na niekorzystne zjawiska społeczne i gospodarcze nie 
mogą reagować tak dynamicznie i skutecznie jak osoby pełnosprawne. Najlepszym przykła-
dem, a zarazem jednym z wielu, może być często niemożność nauczenia się nowego zawodu, 
czy powrotu do branży, w których funkcjonowali zanim stali się niepełnosprawni. Trudno od 
osób niepełnosprawnych wymagać takiej społecznej i zawodowej aktywności i mobilności, 
jaką wykazują osoby sprawne.

Szersze możliwości na rynku pracy będą dla osób niepełnosprawnych niosły zawsze więk-
sze możliwości zarobkowania i lepsze społeczne samopoczucie. Ale właśnie niestabilność 
tego czynnika wiąże się z koniecznością niedopuszczenia do ograniczenia lub utraty wybra-
nych uprawnień, które już wcześniej te osoby nabyły.

Myśl tę można sformułować inaczej: dla osób niepełnosprawnych niezwykle istotne zna-
czenie ma zapewnienie pewnego minimum uprawnień w postaci gwarancji utrzymania przy-
wilejów. Bez tego ich życie będzie upływać w ciągłej niepewności, co niewątpliwie przyczyni 
się do wzrostu destabilizacji w tej grupie, a u osób o szczególnej wrażliwości i w wybranych 
grupach chorobowych, może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia. To zaś może genero-
wać dodatkowe koszty leczenia, które trzeba będzie ponieść. 

Gwarancje powinny dotyczyć takich uprawnień, których koszty dla budżetu nie są wysokie 
(komunikacja, transport, dofinansowanie wybranych sprzętów rehabilitacyjnych). Nie jest to bez 
znaczenia z punktu widzenia trudności w późniejszym zbilansowaniu budżetu, gdyż wówczas 
ograniczenia finansowe dla środowiska osób niepełnosprawnych mogłyby być dotkliwe. Istotne 
jest niepodejmowanie w tym obszarze gwałtownych działań na niekorzyść zainteresowanych. 

Orzecznictwo – wybrane problemy

Kwestia orzecznictwa lekarskiego ZUS jest sprawą dość skomplikowaną, obejmuje kilka 
obszarów działań – od orzecznictwa w sprawach niezdolności do pracy i ubiegania się o rentę, 
po orzecznictwo w związku z ubieganiem się o świadczenia rehabilitacyjne i renty socjalne. 

18  Op. cit., s.249
19  Centrum Badania Opinii Społecznej, Postawy wobec niepełnosprawnych, Komunikat z badań, Warszawa, 

2007, s. 3-4, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_169_07.PDF
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W niniejszym opracowaniu wykorzystano doroczny raport Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
zatytułowany Orzeczenia Komisji Lekarskich ZUS wydane w 2012 roku, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych20.

Dokument ten jest istotnym źródłem wiedzy na temat stanu orzecznictwa medycznego ZUS 
i daje dość dokładny obraz tego, z czym należy się liczyć, ubiegając się o świadczenia z Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych.

Znajdują się w nim dokładne dane na temat badań w poszczególnych dziedzinach poten-
cjalnej niepełnosprawności. Zawiera on również procentowy wskaźnik liczby osób, u których 
nie dopatrzono się występowania wskazania zdrowotnego upoważniającego do pobierania 
świadczenia. W 2012 r. lekarze wydali orzeczenia negatywne wobec ponad 130 tys. osób. 
Warto dodać, że rok 2012 przyniósł wzrost liczby badanych o blisko 8% w stosunku do roku 
poprzedniego – wyniosła ona ponad 1 200 tys. osób. Ilustruje to niemałą skalę zjawiska 
i wskazuje na zakres działań, jakie implikuje.

Orzecznictwo lekarskie jest bez wątpienia kluczowym zagadnieniem wśród wszystkich 
problemów związanych z niepełnosprawnością. Nie chodzi przy tym jedynie o ocenę stanu 
zdrowia pacjenta, który, by uzyskać status niepełnosprawnego na czas przejściowy, czy też 
na stałe, musi poddać się wskazanym badaniom. Przyznanie orzeczenia o niepełnosprawności 
ma konsekwencje finansowe. W jednym przypadku okresowe, w innym dożywotnie. Lekarz 
orzecznik nie podejmuje decyzji w oderwaniu od sytuacji budżetu i pewnych kwotowych ram, 
jakie ZUS ma do dyspozycji. Procedura przyznawania świadczeń w większości przypadków 
jest przestrzegana, zdarzają się jednak przypadki, które wymagają rozstrzygnięć na drodze 
sądowej.

W ramach orzecznictwa o niepełnosprawności nieco inaczej wygląda orzecznictwo o nie-
pełnosprawności dotyczące osób z zaburzeniami psychicznymi. Mimo, że w psychiatrii, po-
dobnie jak w pozostałych dziedzinach medycyny, zasady diagnozowania chorób są rygory-
stycznie przestrzegane, to jednak na ostateczny przebieg i fazę końcową choroby psychicznej 
wpływa bardzo wiele właściwie trudno definiowalnych czynników, emocji i przeżyć, które 
mogą powodować zaostrzenie stanu chorobowego lub jego złagodzenie. Dlatego też różnica 
pomiędzy przebiegiem choroby dwóch przypadków chorych na to samo schorzenie, diagno-
zowanych na choroby inne niż psychiczne, najczęściej jest niewielka, lub też rutynowo przy-
pisana do przebiegu schorzenia. W psychiatrii w analogicznym przypadku różnice mogą być 
znaczne, co też wiąże się z krótszym lub dłuższym okresem dochodzenia do zdrowia. Jest to 
jedna z przyczyn, dla których koszty społeczne chorób psychicznych są zazwyczaj wyższe, niż 
w przypadku pozostałych schorzeń. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że takie podejście nie jest powszechne. Są liczni pacjenci, któ-
rzy – przeciwnie do przedstawionej powyżej postawy – zabiegają o zawieszenie lub odstą-
pienie od świadczenia rentowego. W tej grupie są także i tacy, którzy o rentę nie występują, 
mimo zapewnień lekarza prowadzącego, że na takie świadczenie mieliby duże szanse. Osoby 
te uważają, nie bez racji, że ubieganie się o uzyskanie świadczenia praktycznie biorąc wyklu-
czy starania o podjęcie pracy zarobkowej. Jest to interesujące o tyle, że już samo staranie się 
o świadczenie działa w jakiś sposób marginalizująco. Osoba ubiegająca się o świadczenie, 
oprócz przedstawienia dokumentacji medycznej, musi też sama przekonywać komisję lekar-
ską, że do żadnej pracy się nie nadaje. W niejednym przypadku czyni to wbrew sobie. Są to 
w wielu sytuacjach niewątpliwie trudne wybory.  

Różnice w przebiegu choroby mogą mieć wpływ na różne postawy obu typów pacjen-
tów wobec bardzo podobnych warunków stawianych przez orzeczników ZUS. Powoduje 

20  http://www.zus.pl/default.asp?p=5&id=478
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to odmienne podejścia do problemów związanych z ubieganiem się o świadczenie rentowe. 
Z jednej strony jest rzeczą oczywistą, że dla człowieka chorego, niezdolnego do pracy, który 
również sam tak ocenia swój stan, renta jest szansą na bardzo małe, ale jednak jakiekolwiek 
dochody, pozwalające – na poziomie minimum socjalnego – żyć z miesiąca na miesiąc. Ale 
już w przypadku osób, które nie przepracowały wymaganego minimum 5 lat, pozostaje jedy-
nie świadczenie socjalne w wysokości nieco ponad 400 zł miesięcznie. Chociaż perspektywa 
taka wiąże się z licznymi ograniczeniami i właściwie nie daje szans na przeżycie to jednak jest 
przedmiotem zainteresowania chorych. Kwestię tę jednak należy postrzegać w co najmniej 
dwóch aspektach. Z jednej strony świadczenie rentowe w większości przypadków daje szansę 
na przetrwanie, stanowi bardzo silną motywację chęci jego utrzymania, jeśli nie zostało ono 
przyznane bezterminowo. Dlatego też świadczeniobiorca gotów jest podejmować wszelkie 
starania, by udowodnić, że przyznanie mu świadczenia na kolejny okres (o ile zostało przy-
znane okresowo) jest uzasadnione, a nawet pożądane. Z drugiej strony jednak – z własnego 
wyboru – pozostaje w kręgu osób niepełnosprawnych, tym bardziej, że w przypadku schorzeń 
natury psychicznej, znaczenie czynnika subiektywnego, to jest sposobu w jaki przedstawia 
lekarzowi swoją sytuację i możliwości działania, jest niemal decydujące.  

Oczywiście sytuacja ta nie zawsze jest taka jednoznaczna. Są zatem osoby, które dążą do 
utrzymania już uzyskanych świadczeń, upatrując w nich źródło najpewniejszego utrzymania, 
ale jednocześnie są dość aktywne życiowo. Są rzecz jasna i takie, które czasowo zawieszają 
pobieranie świadczenia. Nie chodzi zatem o wyraźne rozgraniczenie: renta, albo pełna aktyw-
ność.

W tym obszarze istnieją sytuacje, które skłaniają ludzi, motywowanych często chęcią ase-
kurowania się, do podejmowania niejednoznacznych decyzji. Nie chodzi więc w każdym przy-
padku o działania tak jednoznaczne, o jakich wspomniano wcześniej. Niewątpliwie jednak 
osoby, które ubiegają się o rentę, choć nie myślą o sytuacji, w której tej renty będą pozbawione 
jako o nowej perspektywie, działają też z myślą o tym, że da im ona możliwość wykazania się 
na nowo aktywnością. Ale można też ją widzieć jako próbę ratowania się przed całkowitym 
brakiem środków do życia, poprzez uzyskanie świadczenia. Dlatego też przedstawione tu dy-
lematy ludzi niepełnosprawnych należy widzieć w sposób kompleksowy, próbując zrozumieć 
całe zagadnienie. Przede wszystkim zaś warto nie patrzeć na niepełnosprawnych, którzy mają 
kłopoty z uzyskaniem świadczeń jak na osoby, które chcą w sposób nieuzasadniony wyłudzić 
środki i uparcie dążą do osiągania korzyści z systemu zabezpieczeń społecznych. W wielu 
przypadkach są to ludzie, którzy samych siebie oceniają jako egzystencjalnie zagrożonych, 
a w związku z tym także niezdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie bez wsparcia ze 
strony ZUS. Krytyczne spojrzenie na brak aktywności u części niepełnosprawnych jest chyba 
jedną z ważniejszych spraw związanych ze społecznym postrzeganiem osób niepełnospraw-
nych. Zmienia się ono również w zależności od stopnia znajomości takich osób21. Zadaniem 
zarówno Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych jak i organizacji poza-
rządowych jest prowadzenie takiej działalności oświatowej, która zmieni takie postrzeganie, 
w którym eksponowany jest krytyczny stosunek do bierności niepełnosprawnych. Niepełno-
sprawność jest kwestią na tyle ważną i złożoną, że nie powinna być odbierana w sposób ste-
reotypowy, po części nadal obecny w świadomości społecznej. Sprowadza się on niekiedy do 
poglądu, także obecnego w świadomości społecznej, że niepełnosprawni to osoby kierujące się 
chęcią zysku, które uciekają się do nieprawdy i są gotowe nawet do fałszowania dokumentacji 
medycznej dla uzyskania korzystnego dla nich orzeczenia lekarskiego. Takie spojrzenie przy-

21  Centrum Badania Opinii Społecznej, Postawy wobec niepełnosprawnych, Komunikat z badań, 
Warszawa, 2007, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_169_07.PDF 
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czynia się do budowania fałszywej świadomości społecznej, która ma niekorzystny wpływ nie 
tylko na widzenie spraw związanych z niepełnosprawnością.

*

W kwestiach związanych z niepełnosprawnością osób nie ma zatem łatwych rozwiązań. 
Niekiedy można odnieść wrażenie, że ze względu na swoją złożoność i wysoce indywidual-
ną optykę widzenia kwestia ta jest niejednokrotnie trudno definiowalna, ponieważ na cechy 
i problemy jakie rodzi, wpływa bardzo wiele czynników natury zdrowotnej, społecznej, finan-
sowej, z zakresu organizacji służby zdrowia, stanu budżetu państwa i pomocy społecznej, by 
wymienić najważniejsze. Ale najistotniejszym czynnikiem – oprócz społecznego punktu wi-
dzenia na to zagadnienie – jest sytuacja gospodarcza, od której, w sposób logiczny i naturalny 
zależy to, jak znacząca pomoc trafia do osób niepełnosprawnych. Niezależnie od złożoności 
mechanizmów, które decydują o sposobie i skuteczności jej przekazywania. 

Przedstawiony powyżej krótki zarys zagadnienia służy – z jednej strony – ukazaniu wybra-
nych istotnych kwestii związanych z niepełnosprawnością, z drugiej zaś stanowić może okazję 
do refleksji: widoczne, korzystne zmiany społecznego punktu widzenia na kwestię niepełno-
sprawności bez wątpienia służą interesom osób niepełnosprawnych. W kręgach decyzyjnych 
istnieje zapewne przeświadczenie, że dbałość o osoby niepełnosprawne to nie tylko kwestia 
zdrowotna czy społeczna. Aktywni społecznie i zawodowo niepełnosprawni to także konsu-
menci, o czym nie wolno zapominać. Z całą pewnością należy zmiany te przyjąć z zadowo-
leniem, nawet jeśli niekiedy obserwuje się pewną obojętność wobec losu niepełnosprawnych 
i nawet jeśli ich sytuacja materialna i socjalna pozostawiać może jeszcze wiele do życzenia. 
Zapatrywania społeczne trudno zmienić w krótkim czasie, to jednak widoczne utrzymywanie 
się ich na właściwie niezmiennym poziomie pozwala przypuszczać, że ich kierunek został 
wyznaczony dobrze albo przynajmniej zgodnie z możliwościami. 
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