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1 Wprowadzenie 

Niniejszy raport opracowany został w toku realizacji jednego z etapów projektu 

„Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia 

społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. 

Projekt jest realizowany od 1 marca 2016 przez Polskie Forum Osób 

Niepełnosprawnych (PFON), Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 

(W-MSON), Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik 

Wojewódzki (LFOON-SW), Akademię Pedagogiki Specjalnej (APS) oraz kancelarię 

Domański Zakrzewski Palinka s.k. (DZP). Jest on kluczowym etapem wdrażania 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) sporządzonej w Nowym 

Jorku dnia 13 grudnia 2006, która ratyfikowana została przez Polskę we wrześniu 

2012. Jedną z podstawowych intencji projektu jest stworzenie dogodnych warunków 

dla uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu oraz wdrażaniu 

ustawodawstwa i polityki służących wprowadzeniu w życie postanowień Konwencji, a 

także w podejmowaniu wszystkich decyzji dotyczących tych osób (zgodnie z art. 4 

KPON).  

Niniejszy raport poświęcony środowisku osób z zaburzeniami i urazami 

neurologicznymi jest jednym z dziesięciu Raportów Środowiskowych (dalej: 

Raportów) powstałych w ramach projektu. Celem głównym każdego Raportu jest 

przedstawienie problemów wdrażania KPON z perspektywy osób z 

niepełnosprawnościami oraz propozycji ich rozwiązania. Do celów 

szczegółowych Raportów należą: a.) przedstawienie sytuacji / położenia 

poszczególnych środowisk osób z niepełnosprawnościami, b.) przedstawienie 

postrzeganych przez to środowisko barier we wdrażaniu KPON, w odniesieniu do 

określonych obszarów (części od I do XV), w tym; zakres, mapę i skalę 

dyskryminacji, czynniki dyskryminacji - bariery dyskryminujące, c.) opis uwarunkowań 

prawnych z podziałem na polityki publiczne, na podstawie analizy prawnej, tj. opis 

barier wdrażania KPON w poszczególnych środowiskach: prawnych, 

administracyjnych, organizacyjnych itp. (z podziałem na polityki publiczne), d.) 
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przedstawienie środowiskowych programów wdrażania KPON, obejmujących 

zarówno cele średnio-, jak i długookresowe, e.) przedstawienie środowiskowych 

rekomendacji dotyczących wdrażania KPON, w tym środowiskowych rekomendacji 

dotyczących rozwiązywania problemów poszczególnych środowisk oraz wdrażania 

KPON, w tym kierunki działań dot. wyeliminowania barier. 

Główne źródło informacji do analiz, wniosków i rekomendacji zaprezentowanych w 

Raportach stanowi dorobek środowiskowych debat doradczo-programowych. 

Ich przeprowadzenie, będące formą pogłębionych konsultacji publicznych 

dotyczących problemów wdrażania KPON w różnorodnych środowiskach osób z 

niepełnosprawnościami, stanowiło realizację obowiązku włączania do procesu 

implementacji osób z niepełnosprawnościami, wynikającego z pkt. 3 Art. 4 KPON. 

Uczestnicy debat zostali wybrani przez organizacje osób z niepełnosprawnościami 

oraz organizacje działające na ich rzecz. Poza osobami z niepełnosprawnościami w 

debatach wzięli udział ich opiekunowie oraz przedstawiciele otoczenia pracującego 

na ich rzecz. Uczestnikami debat środowiskowych zostały osoby wskazane jako 

zdolne do wywiązania się z roli doradcy w trakcie przygotowywania strategii, 

identyfikacji barier we wdrażaniu KPON, w proponowaniu rekomendacji dla procesu 

wdrożeniowego, a także w trakcie konsultowania służących wdrażaniu Konwencji 

rozwiązań prawnych. W debatach wzięli również udział zagraniczni eksperci 

dysponujący nowoczesną wiedzą i doświadczeniem dot. wdrażania KPON w 

poszczególnych środowiskach osób niepełnosprawnych.  

Do sporządzenia niniejszego Raportu poświęconego środowisku osób z 

zaburzeniami i urazami neurologicznymi wykorzystany został dorobek sześciu debat 

doradczo-programowych przeprowadzonych w określonych lokalizacjach oraz o 

następującej charakterystyce:  

1. Olsztyn, 19.05.2016 

27 uczestników, z czego 37% osób z niepełnosprawnościami oraz 70% kobiet 

2. Kraków, 1.06. 2016  

23 uczestników, z czego 52% osób z niepełnosprawnościami oraz 74% kobiet 

3. Lublin, 17.06.2016 

24 uczestników, z czego 83% osób z niepełnosprawnościami oraz 71% kobiet 

4. Warszawa, 6.10.2016 
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25 uczestników, z czego 44% osób z niepełnosprawnościami oraz 88% kobiet 

5. Poznań, 7.10.2016 

23 uczestników, z czego 61% osób z niepełnosprawnościami oraz 74% kobiet 

6. Wrocław, 29.09.2016 

38 uczestników, z czego 53% osób z niepełnosprawnościami oraz 39% kobiet 

 

W ramach wykorzystania materiału źródłowego debat doradczo-programowych 

analizie jakościowej poddane zostały: transkrypcje debat, sprawozdania 

sporządzone przez moderatorów oraz treść kwestionariuszy opinii wypełnionych 

przez uczestników debat przed wzięciem w nich udziału.  

Uzupełniającym materiałem wykorzystanym w Raporcie był:  

 Raport „Pogłębiona analiza danych pozyskanych w badaniu jakościowym” 

sporządzony przez Millward Brown. Wnioski zawarte w tym raporcie oparte 

zostały na analizie FGI i IDI z przedstawicielami administracji rządowej 

(szczebel centralny i wojewódzki) oraz samorządowej (szczebel regionalny i 

lokalny), a także reprezentantami placówek i instytucji z doświadczeniem i 

kompetencjami w obszarach: Ochrona zdrowia i rehabilitacja, Edukacja, 

Warunki życia i zatrudnienie, Pełne uczestnictwo w życiu społecznym, 

Swobody obywatelskie – w odniesieniu do sytuacji osób z 

niepełnosprawnościami w Polsce. Zasadnicze wnioski z tego źródła 

przytoczone zostały w podrozdziałach niniejszego Raportu zatytułowanych 

„Przedstawienie wyników badań jakościowych w obszarze…”. 

W niniejszym Raporcie zastosowano następujący schemat oznaczenia cytatów 

pochodzących od uczestników debat doradczo-programowych: [D, Miasto, 

dd.mm.rrrr] oraz [K, Miasto, dd.mm.rrrr], gdzie: 

 miasto i data wskazują na lokalizację oraz datę debaty, której uczestnika 

zacytowana została wypowiedź,  

 „D” – oznacza, że cytat zaczerpnięty został z treści wypowiedzianych podczas 

debaty,  

 „K” – oznacza, że cytat zaczerpnięty został z odpowiedzi udzielonych przez 

uczestnika danej debaty w kwestionariuszu opinii.  
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W poniższym dokumencie posłużono się następującym zestawem skrótów: 

 ON – osoby/osoba z niepełnosprawnościami, 

 OZUN – osoby/osoba z zaburzeniami i urazami neurologicznymi, 

 ZUN – zaburzenia i urazy neurologiczne. 
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2 Art. 25 Konwencji – Zdrowie 

 

2.1 Art. 25 Konwencji a stanowisko środowiska osób z 

niepełnosprawnościami 

Badani oceniają ogólną sytuację w polskiej służbie zdrowia jako złą. Wskazują, 

że dzieje się tak zarówno w przypadku pacjentów bez niepełnosprawności, jak i osób 

z niepełnosprawnościami (ON). Z powodu zbyt małej liczby specjalistów oraz 

specjalistycznego sprzętu pacjenci muszą czekać na wizytę w długich 

kolejkach, spotykają się z sytuacjami limitów przyjęć. W takich przypadkach sami 

muszą szukać rozwiązań, np. korzystać z prywatnej służby zdrowia. 

Oczekiwanie na udzielenie świadczeń medycznych jest bardzo 

długie, ich liczba limitowana, a świadczeniodawcy często 

borykają się z brakiem nowoczesnej aparatury. Polskie wydatki 

całkowite na ochronę zdrowia należą do najniższych w Unii 

Europejskiej. Pacjenci poszukują świadczeń zdrowotnych w 

sektorze prywatnym, wydatkując na to prywatne pieniądze. (…) 

Osoby [ON] te w przypadku braku finansowania danego, 

niezbędnego dla nich świadczenia ze środków publicznych, po 

prostu nie są w stanie opłacić go ze środków prywatnych, nawet jeśli 

osoby o przeciętnych dochodach na samofinansowanie takiego 

świadczenia byłoby stać. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Prywatna służba zdrowia działa zdaniem osób z zaburzeniami i urazami 

neurologicznymi (OZUN) dużo sprawniej, często jest jednak poza finansowym 

zasięgiem ON. 

Według mnie w realiach naszego kraju dostęp do usług 

medycznych niestety, uzależniony jest od status społecznego 

osoby chorej, niezależnie od stanu zdrowia. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Sytuacja ON, w porównaniu do osób bez niepełnosprawności jest dodatkowo trudna, 

gdyż są one zmuszone do korzystania z opieki zdrowotnej znacznie częściej niż 

inni – powinni przebywać pod stałą opieką medyczną.  
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Zwiększyć limity przyjęć nałożone na przychodnie, dostępność do 

psychologów, neuropsychologów osób z chorobami neurologicznym 

(stwardnienie rozsiane, chorobę alzheimera, padaczkę), Ponieważ 

depresja bardzo często towarzyszy chorobom neurologicznym. [K, 

Warszawa, 6.10.2016] 

W Polsce nie mają jednak pełnego dostępu do leczenia, skazani są na odległe 

terminy wizyt specjalistycznych, zabiegów, zlecanych badań i rehabilitacji oraz słaby 

dostęp do lekarzy. Brak kompleksowej i długoterminowej opieki nad chorym, 

prowadzonej zgodnie zplanem terapii i rehabilitacji oraz w ramach , systemu 

skoordynowanej opieki zdrowotnej – W przypadku OZUN szczególnie brakuje 

„ścieżki neurologicznej” (stworzonej na wzór „ścieżki onkologicznej”) lub centrów 

eksperckich (placówek przeznaczonych wyłącznie dla OZUN i zapewniających 

dostęp do wszystkich niezbędnych specjalistów),umożliwiających długie i 

kompleksowe wspomaganie osoby chorej.  

Ciężko chory neurologicznie nie przyjdzie do lekarza, ale i lekarz z 

przychodni do niego też nie. (…) najprościej rzecz ujmując, 

należałoby, na wzór „ścieżki onkologicznej” stworzyć „ścieżkę 

neurologiczną”. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Bardzo pomocne mogłyby być tzw. Centra eksperckie, gdzie 

skupieni byliby specjaliści, którzy zajmowaliby się określonymi 

grupami schorzeń, żeby chory, niepełnosprawny, nie musiał ich 

szukać po całej Polsce, gdyż zwyczajnie fizycznie może mieć 

problemy z dostaniem się do wielu lekarzy, nie mówiąc już o 

kosztach dojazdów. [K, Warszawa, 6.10.2016] 

Osoby chore neurologicznie potrzebują specyficznej opieki 

medycznej długoterminowej i czasami bez większych 

spektakularnych efektów, ale tym bardziej potrzebne, by 

zapewnić jej i opiekunom godne życie. Tymczasem, neurolog nie 

pojawia się na wizytach domowych, chyba że prywatnie, a na wizytę 

w gabinecie czeka się 2-3 miesiące. Szczególnie sytuacja ta dotyka 

osoby chore mieszkające na wsi lub w małych miejscowościach. [K, 

Olsztyn, 19.05.2016] 
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W Polsce pracuje wielu wiodących specjalistów w dziedzinie 

leczenia choroby neurozwyrodnieniowej mózgu. Nie istnieją 

jednak wyspecjalizowane ośrodki zajmujące się tym 

schorzeniem. Co więcej, lekarze kierują się różnymi metodami walki 

z objawami choroby, ponieważ nie istnieją standardy regulujące tę 

kwestię. [K, Lublin, 17.05.2016] 

Pacjenci nie mają jednego, wiarygodnego źródła dostępu do informacji. Placówki nie 

współpracują między sobą, nie mają informacji o limitach i terminach. Chorym 

trudno jest uzyskać informację o dostępie do specjalisty lub możliwościach leczenia 

w innych placówkach medycznych.  

Pacjent jest zdany na siebie. Odpowiedniego lekarza odszukuje 

sam, polegając na doświadczeniach i opinii innych chorych. 

Często też sam, nie mając kompletu informacji, wybiera 

najwygodniejszą dla siebie metodę leczenia. [K, Olsztyn, 

19.05.2016] 

Brak sprawnie działającego systemu oraz niewystarczające środki finansowe 

uniemożliwiają również zapewnienie pacjentom dostępu do innowacyjnych metod 

leczenia. ON nie może też liczyć na kompleksową opiekę i wsparcie np. po 

hospitalizacji lub opiekę domową. 

Niska dostępność do innowacyjnych metod leczenia. Mniej leków, 

specjalistów, sprzętu diagnostyki tu na miejscu w kraju, 

dlaczego wszyscy muszą szukać specjalistów za granicą, 

dlaczego muszę to robić na własny koszt skoro tak samo płacą 

podatki i tak samo przysługuje mi opieka jak innym pełnoprawnym 

obywatelem tutaj się z tym nie zgadzamy oczywiście i podkreślamy, 

że jest to wielki, wielki problem chcemy mieć na miejscu takich ludzi, 

którzy nam w tym pomogą i tym się zajmą również prawne i 

legislacyjne jakieś takie niedopracowania w kwestii orzecznictwa i 

klasyfikacji tak jak tutaj Panie wspominały szczególnie odnośnie 

chorób rzadkich. My też mamy takie doświadczenia, że po prostu 

zdarzają się osoby, których jest niewiele i państwo nie opłaca się tym 

zajmować, co tam parę osób nie, niech sobie radzą pal licho jakoś 
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sobie tam rodziły tyle lat to i dalej będą sobie radzić. [D, Warszawa, 

6.10.2016] 

Wielkim ograniczeniem dla chorego neurologicznie ale i opiekunów, 

jest brak systemowej pomocy. Wypisany ze szpitala trafia do 

nieprzygotowanej do opieki rodziny rujnując jej poczucie 

stabilizacji; wzbudza frustrację. I znowu – rodziny lepiej 

sytuowane stać na zapewnienie całodobowej opieki koniecznej 

rehabilitacji, dobrej jakości sprzętu rehabilitacyjnego, środki 

higieniczne i leki. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

W korzystaniu z państwowej służby zdrowia dla OZUN drażniący jest już sam 

moment rejestracji, która w większości przypadków wymaga ich osobistej 

obecności. Logistyka związana z koniecznością pojawiania się w placówce zdrowia 

znacznie utrudnia proces zapisu do lekarza. Rejestracja telefoniczna lub internetowa 

nie działa prawidłowo, ponadto chorzy nie mają możliwości umówienia wizyty na 

dokładny, konkretny termin (dzień, godzina). 

Zła rejestracja telefoniczna – nie można się dodzwonić, a chory 

nie ma takich sprawności jak osoba pełnosprawna, żeby 

osobiście się rejestrować i walczyć z biurokracją rejestratorek. [K, 

Kraków, 01.06.2016] 

Jeśli dostęp do korzystania z opieki medycznej jest ograniczony to 

może być to spowodowane stanem zdrowia, w jakim znajdują się 

osoby z zaburzeniami i urazami neurologicznymi, co powoduje min. 

Brak możliwości osobistej rejestracji do lekarza; brak opieki i 

pomocy innych w celu załatwienia sprawy (np. zdobycia recepty 

na leki), nie posiadanie numerów telefonu do konkretnego lekarza, 

przychodni i niemoc w jego zdobyciu przez co ogranicza się dostęp 

do skorzystania z pomocy lekarskiej. [K, Lublin, 17.05.2016] 

[Brak] możliwości rejestracji telefonicznej. [K, Olsztyn, 

19.05.2016] 

Problemem jest tu najczęściej odległość placówki od miejsca zamieszkania 

(dotarcie do placówki: komunikacja i transport). W wypowiedziach badanych 
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mocno rysuje się dysproporcja między możliwościami OZUN mieszkającymi w 

miastach i poza nimi.  

W Polsce istnieje zróżnicowanie, co do dostępności do usług 

medycznych zwłaszcza specyficznych dla osób z zaburzeniami i 

urazami neurologicznymi. Inna sytuacja przedstawia się w dużych 

miastach, inna w małych czy na wsiach. Zwraca się uwagę iż 

nasycenie usługami medycznymi specjalistycznymi jest w Polsce 

niewystarczające. Dotyczy to np.: poradni specjalistycznych. [K, 

Wrocław, 29.09.2016] 

Przede wszystkim tworzyć placówki bliżej miejsca zamieszkania 

osób w tym placówki stacjonarne adresowane do osób z 

zaburzeniami i urazami neurologicznymi. System finasowania 

tego typu usług musi uwzględniać stan osób. [K, Lublin, 17.05.2016] 

W mieście jest sytuacja lepsza niż w środowisku wiejskim. Na 

wsi nie ma specjalistów jak neurolog, psycholog, psychiatra. Osoby 

te wymagają częstszych wizyt niż osoby pełnosprawne choćby 

wypisać leki. Okres oczekiwania do specjalistyczną wizytę jest w 

dalszym ciągu długi. [K, Kraków, 01.06.2016] 

W ośrodkach miejski (duże miasta) jest to [dostęp do placówek 

medycznych] poziom średni, gorzej sytuacja wygląda osób w 

środowiskach wiejskich (porównując osoby niepełnosprawne do 

pełnosprawnych). Niestety osoby niepełnosprawne muszą być 

wspomagane przez osoby pełnosprawne w zakresie koordynacji i 

dojazdu do lekarza. K, Lublin, 17.05.2016] 

Duża odległość, konieczność organizacji, często specjalistycznego transportu 

oraz zaangażowanie osoby trzeciej do pomocy staje się dla chorych poważną 

barierą. Pacjenci bardzo niechętnie korzystają lub nie wiedzą o możliwości 

korzystania ze wsparcia Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej (GOPS) i 

Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS) w tym zakresie. Potrzebując 

pomocy najczęściej angażują znajomych i rodzinę. Brak centrum koordynacji 

pomocowej dla OZUN: transport, asystenci. 
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OZUN mocno podkreślają, że poważną barierą w korzystaniu ze służby zdrowia jest 

poruszanie się w obrębie placówki – bariery architektoniczne. Badani zauważają, 

że wciąż duża część budynków służby zdrowia nie jest przystosowana do potrzeb 

ON: brak wind, podjazdów, miejsc parkingowych, odpowiednio 

zaprojektowanych korytarzy (by zmieścił się tam wózek inwalidzki) czy toalet. 

Co gorsza, nawet jeśli miejsca takie posiadają infrastrukturę, to nie jest w pełni 

wykorzystywana – wymaga bowiem obecności osoby, która obsłuży windę lub 

podnośnik lub też infrastruktura nie jest w pełni dostosowana do potrzeb osób 

z zaburzeniami ruchowymi (schodołaz dla osób na wózku inwalidzkim, ale brak 

dostosowania budynku do potrzeb osób poruszających się o kulach). W 

konsekwencji wizyta staje się dużym wyzwaniem logistycznym i poważnym 

obciążeniem dla pacjenta lub niezbędne staje się zaangażowanie osoby trzeciej – 

opiekuna lub członka rodziny. 

Największym problemem w przypadku schorzeń neurologicznych są 

bariery architektoniczne. Obserwujemy to zarówno w dużych jak i 

małych miejscowościach. A z osobistego doświadczenia wiem, że 

obowiązek likwidacji barier architektonicznych jest obchodzony 

przez przychodnie posiadaniem schodołaza. Ale po pierwsze 

często słyszymy wyjaśnienia, że właśnie jest w naprawie, a 

osoba, która potrafi go obsługiwać jest nieobecna. Ale też trzeba 

wiedzieć, że nie wszystkie wózki można transportować schodołazem 

a dwa że nie wszystkie osoby niepełnosprawne z powodu chorób 

neurologicznych poruszają się na wózkach inwalidzkich. A 

udogodnienie w postaci schodołaza dla osoby poruszającej się o 1 

lub 2 kulach jest zupełnie bezużyteczne. I powoduje mocno 

ograniczony dostęp do placówki, która świadczy swoje usługi w 

budynku ze schodami nie posiadającego windy. [K, Kraków, 

01.06.2016] 

Często poradnie specjalistycznie znajdują się na wyższych 

kondygnacjach, mimo że istnieją schodołazy to nie ma osób 

uprawnionych do obsługi. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 
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W samych instytucjach brakuje też specjalistycznego sprzętu, gabinetów i sal 

dostosowanych do potrzeb ON – np. brak odpowiednich łóżek, foteli. Zbyt krótki 

jest też czas wyznaczany na wizyty lekarskie – ON potrzebują więcej czasu np. na 

rozebranie się itp. 

Traktowanie tych osób przez personel medyczny w sposób 

podmiotowy;  nie przygotowanie sal szpitalnych do pobytu w 

nich osób dorosłych niesamodzielnych, które na stałe 

wymagają pomocy osób trzecich. Ograniczone możliwości pobytu 

tam opiekuna prawnego bądź asystenta. Brak też w tych 

pomieszczeniach intymności. .[K, Warszawa, 6.10.2016] 

OZUN przyznają, że brakuje również wsparcia asystentów i opiekunów. 

Zbyt długi jest zdaniem badanych czas stawiania diagnozy, mozolny i trudny 

proces pozyskiwania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.  

Rozszerzyć zakres określania stopnia niepełnosprawności przez 

ośrodki przyznające takie stopnie. Powołać (stworzyć) stanowisko 

asystenta (opiekuna) osoby niepełnosprawnej ruchowo. Zwiększyć 

środki finansowe dla PFRONu. [K, Warszawa, 6.10.2016] 

Osobną poruszaną przez OZUN kwestią jest podejście służby zdrowia do 

pacjentów. Brakuje pełnego i rzetelnego informowania chorego o jego stanie 

zdrowia, możliwościach i rokowaniach. Osoby zatrudnione w służbie zdrowia (w tym 

również lekarze) często zdaniem OZUN nie wykazują odpowiedniej empatii, 

lekceważąc obawy i pytania chorych, nie mając czasu na rozmowę z 

pacjentem. Nie są też odpowiednio przeszkolone do pracy z pacjentem z 

niepełnosprawnością. 

 […] chciałbym tutaj podkreślić, że świadomość lekarzy 

rodzinnych na temat chorób specyficznych jest bardzo 

znikoma, […] postawili mi diagnozę w 91 roku. I przez 3 lata 

szukałem w Internecie, w stowarzyszeniach, co to jest stwardnienie 

rozsiane, z czym to się je. Bo nawet lekarze mało wiedzieli na ten 

temat, (…) Także tutaj przede wszystkim również świadomość tych 

lekarzy, żeby oni się sami dokształcali, ale też i odpowiedzialność za 
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to, co robią. A ja jeszcze raz powtarzam, nie ma żadnej 

odpowiedzialności, a my jesteśmy tutaj później cierpimy przez to. [D, 

Kraków, 1.06.2016] 

Najpierw wiedza – traktujmy pacjentów poważnie, informujmy, z 

czym wiąże się ich choroba. Dobra opieka medyczna, edukacja-

szansa na zdobycie kompetencji. To umożliwi im bycie aktywnymi. 

To poczucie sprawstwa-mogę się uczyć, mogę pracować, mogę 

mieć rodzinę, potrafię... rodzi świadomość i chęć uczestniczenia w 

życiu społecznym. [K, Wrocław, 29.09.2016]  

Osoby z epilepsją są niechętnie traktowane a nawet niektóry 

lekarze czy pielęgniarki nie chcą rozmawiać odpowiadając tylko 

burcząc pod nosem – tak lub nie. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Myślę, że przede wszystkim raczej my tak uważamy, że brak 

odpowiedniej wiedzy w społeczeństwie i służbie zdrowia, to jest 

główny problem na temat otępienia, na temat chorób na temat 

Alzheimera i na temat wszystkich tych obszarów związanych z tym 

problemem nasze działania to szeroko zakrojone akcje informacyjne 

i szkolenia takie działanie, że uświadomić, że to jest, co to jest 

przede wszystkim żebym się głównym problemem. [D, Warszawa, 

6.10.2016] 

Personel medyczny nie jest przygotowany do kontaktu z 

osobami z niepełnosprawnością, szczególnie w przypadku osób 

z wada wymowy bądź jej brakiem. Przyczyną jest nie posiadanie 

wiedzy lekarzy, pielęgniarek, w jaki sposób należy się komunikować 

z osobami nie mówiącymi oraz ogólna niepewność podczas 

kontaktów z osobą z niepełnosprawnością. Problemem jest również 

brak personalnego podejścia do osoby z niepełnosprawnością 

zadawanie pytań opiekunowi zamiast osobie z niepełnosprawnością 

jak również brak „zauważenia” osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną. [K, Warszawa, 6.10.2016] 
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OZUN wskazują również na dyskryminację w leczeniu ze względu na wiek. Osoby 

starsze nie otrzymują leków i leczenia (bo wedle ustaleń NFZ nie opłaca się ich 

leczyć). Osoby młode nie mogą liczyć np. na wizyty domowe, przeznaczone głównie 

dla osób starszych. 

Badani przyznają również, że samo określenie „choroby neurologiczne” jest 

mocno nieprecyzyjne. Do jednej kategorii zaliczane są bowiem różne schorzenia 

(SM, Alzheimer, Epilepsja, Parkinson, MPD itd.), a chorzy mają różne potrzeby i 

wymagania. Ich zbiorcze traktowanie uniemożliwia organizację sprawnego 

systemu pomocy. 

Na wstępie chciałbym zwrócić uwagę, że określenie „choroby 

neurologiczne” to bardzo szerokie i pojemne pojęcie. Ze swej 

strony ograniczę się do oceny sytuacji w chorobach 

neurodegeneracyjnych tj.: [1] Stwardnienie rozsiane (SM) – Polska w 

której żyje około 60 tysięcy chorych na stwardnienie rozsiane, jest 

obecnie jedynym krajem w Europie gdzie do tej pory nie 

wypracowano odpowiednich standardów pomocy tym ludziom. [2] 

Choroba Alzheimera i demencje – w Polsce na chorobę Alzheimera 

cierpi ponad 250 tysięcy osób, spośród nich jedynie 10 proc. ma 

postawioną diagnozę lekarską. Choroba Parkinsona – w Polsce żyje 

z tą chorobą około 80 tysięcy osób. [3] Do chorób 

neurodegeneracyjnych zalicza się ponadto mózgowe porażenie 

dziecięce (MPD), udar mózgu i epilepsję. Szacuje się, że łącznie na 

choroby otępienne choruje w naszym kraju ponad 400 tysięcy osób. 

Prof. Grzegorz Opala twierdzi jednak, że te dane są nieaktualne, 

liczba chorych z pewnością jest większa. Do 2020 roku liczba 

Polaków cierpiących z powodu powyższych chorób może się 

zwiększyć do prawie 1 mln. [4] Parkinson postępujące schorzenie 

nieuleczalne odbiera chorym możliwość pracy, a co za tym idzie, 

obniża jakość ich życia. Społeczeństwo postrzega tą chorobę jako 

chorobę osób w wieku podeszłym. Niestety cierpią na nią już osoby 

w wieku 30 lat, zaś najwięcej chorych przypada na wiek 55 i więcej 

lat. Nie istnieją dane, które prezentowałyby rzeczywistą liczbę osób 

cierpiących na Parkinsona. [K, Lublin, 17.05.2016] 
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2.2 Rekomendacje środowiska 

Środowisko rekomenduje następujące rozwiązania: 

 Zwiększenie liczby specjalistów,  

 prawidłowe, bardziej efektywne rozmieszczenie środków w ramach systemu 

NFZ,  

 stworzenie „ścieżki neurologicznej”,  

 zapewnienie opieki chorym, również poza ośrodkami medycznymi, np. 

odpowiedniej opieki poszpitalnej,  

 likwidacja barier architektonicznych w placówkach medycznych,  

 likwidacja barier komunikacyjnych – dojazd do placówek,  

 skrócenie czasu oczekiwania na wizyty, zabiegi,  

 zwiększenie świadomości pracowników opieki medycznej – zmiana podejścia 

do ON,  

 możliwość rejestracji internetowej lub telefonicznej,  

 zapewnienie chorym stałego kontaktu i odpowiednio ukierunkowanej opieki 

lekarza specjalisty,  

 stworzenie bazy informacyjnej dla chorych – miejsca, w którym uzyskaliby 

kompletne informacje związane z możliwością otrzymania pomocy lekarskiej, 

informacji na temat choroby i możliwości leczenia. 

Działania pierwszej kolejności – dofinansować i zreorganizować 

służbę zdrowia, dopasować szpitale, doposażyć szpitale w 

nowocześniejszy sprzęt. W powiatowych szpitalach obowiązkowo 

powinien być oddział, który udzieliłby pomocy specjalistycznej, żeby 

nie trzeba było z chorą osobą wieźć jej gdzieś tam nie wiadomo w 

świat. [D, Poznań, 7.10.2016] 

Jeżeli chodzi o opiekę nad chorym uważam, że od razu chory, 

który jest wypisywany ze szpitala – czy to jest chory po wylewie, 

czy to ze stwardnieniem, czy jakimkolwiek innym neurologicznym 

uszkodzeniem – powinien od razu iść taką ścieżką. Tak, jak jest 

„ścieżka onkologiczna”, to powinna być „ścieżka 
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neurologiczna”, która nie pozwoli tego chorego wyrzucić po 

prostu do domu, na łono rodziny, która jest przerażona, nie wie 

co robić, jest nieuświadomiona w jaki sposób opiekować się, 

czy pielęgnować tego chorego. Powinny być takie – przy każdym 

szpitalu – powinna być taka grupa dyspanseryjna, wyjazdowa 

karetka, w której jest psycholog, neurolog, pielęgniarka, pracownik 

socjalny, rehabilitant, którzy będą co przynajmniej raz na kwartał 

odwiedzali tego chorego – szczególnie tych leżących na wsi, którzy 

nie mają kontaktu, nie mają możliwości kontaktować się ze 

specjalistami – żeby po prostu sprawdzić w jaki sposób ten chory 

jest pielęgnowany, żeby ewentualnie ustawić rehabilitację, i tak dalej. 

To uważam, że to jest bardzo potrzebne. [D, Olsztyn, 19.05.2016] 

 

2.3 Podsumowanie  

Po analizie zebranych podczas debat środowiskowych głosów zauważamy, że w 

kontekście zapisów KPON zaniedbywane są takie zobowiązania jak: 

 zapewnienie osobom niepełnosprawnym takiego samego jak w przypadku 

innych osób zakresu, jakości i standardów bezpłatnej lub zapewnianej po 

przystępnych cenach opieki zdrowotnej i programów zdrowotnych, w tym w 

zakresie zdrowia seksualnego i prokreacyjnego oraz adresowanych do całej 

populacji programów w zakresie zdrowia publicznego, 

 zapewnienie tych usług zdrowotnych, które są potrzebne osobom 

niepełnosprawnym, szczególnie ze względu na ich niepełnosprawność, w tym 

wczesnego rozpoznawania i leczenia, o ile konieczne, a także usług mających 

na celu ograniczenie i zapobieganie pogłębiania się niepełnosprawności, w 

tym u dzieci i osób starszych, 

 zapewnienie świadczenia usług opieki zdrowotnej możliwie blisko 

społeczności, w których żyją osoby niepełnosprawne, w tym na obszarach 

wiejskich, 

 zobowiązanie osób wykonujących zawody medyczne do zapewniania osobom 

niepełnosprawnym, na podstawie swobodnie przez nie wyrażonej i świadomej 

zgody, opieki takiej samej jakości jak innym osobom poprzez, między innymi, 
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podnoszenie świadomości w zakresie praw człowieka, godności, 

niezależności i potrzeb osób niepełnosprawnych w drodze szkoleń i 

upowszechniania standardów etycznych w publicznej i prywatnej opiece 

zdrowotnej. 

 

Bariery wskazane przez Doradców 

Środowiskowych 

Rekomendacje środowiskowe dotyczące 

likwidacji barier 

Bariery „systemowe”: 

 Trudności w rejestracji,  

 mała liczba placówek 

medycznych lub duża 

odległość miejsca 

zamieszkania od nich,  

 zbyt mało specjalistów,  

 brak dostępu do 

specjalistycznego sprzętu 

medycznego, specjalistycznych 

badań,  

 długie kolejki oczekiwania,  

 limity przyjęć,  

 zbyt krótki czas przewidziany 

na wizyty pacjenta,  

 brak długoterminowego planu 

leczenia, „ścieżki 

neurologicznej”, 

 ograniczenia w leczeniu ze 

względu na rodzaj choroby lub 

wiek,  

 długi i trudny proces 

uzyskiwania diagnozy i 

orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności,  

 brak dostępu do innowacyjnych 

metod leczenia. 

 Zwiększenie liczby gabinetów publicznej 

opieki zdrowotnej,  

 zwiększenie liczby specjalistów,  

 możliwość rejestracji internetowej lub 

telefonicznej,  

 kompletna baza informacji o chorobie – 

informacje dla pacjenta, pomoc przy 

znajdowaniu najkrótszego terminu wizyty,  

 wydłużenie czasu trwania wizyty u 

specjalisty (powyżej 15 min.),  

 utworzenie skoordynowanego planu 

leczenia, „ścieżki neurologicznej” dla 

chorych w tym opieki poszpitalnej,  

 poprawienie procesu diagnostycznego,  

 podniesienie wysokości rent/ świadczeń 

socjalnych (tak, by OZUN mogły 

korzystać z nierefundowanych usług 

NFZ). 
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Bariery architektoniczne i 

komunikacyjne 

 Utrudnienia w dotarciu do i 

samodzielnym poruszaniu się 

po placówce medycznej,  

 brak możliwości pełnego 

korzystania z dostępnej w 

placówce infrastruktury,  

 brak podstawowych sprzętów 

przystosowanych do potrzeb 

ON w placówkach medycznych 

(łóżka, fotele) . 

 Likwidacja barier architektonicznych,  

 konsultowanie projektów/zmian z OZUN, 

 bezpłatny transport dla chorych.  

Bariery w komunikacji 

 Negatywne nastawienie i 

niechęć personelu 

medycznego do kontaktu z 

OZUN,  

 brak odpowiedniej i pełnej 

wiedzy służb medycznych o 

jednostce chorobowej oraz 

możliwościach leczenia. 

 Szkolenia personelu medycznego na 

temat OZUN,  

 stworzenie centrum informacyjnego dla 

chorych. 

Brak dostępu do opieki 

„poszpitalnej”  

 

 Opiekunowie chorego – asystenci,  

 stworzenie lekarskich zespołów 

specjalistycznych do opieki domowej 

(neurolog, logopeda, psycholog). 

Bariera finansowa 

 Zbyt niskie świadczenia, brak 

dochodów z innych źródeł, 

które pozwalałyby na 

korzystanie z usług 

specjalistów poza NFZ. 

 Podniesienie rent/ świadczeń,  

 wsparcie aktywizacji zawodowej. 

Brak wystarczającej wiedzy o ZUN 
 Zadbanie o odpowiednią edukację lekarzy 

i personelu medycznego na każdym 
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 U personelu medycznego 

(szczególnie lekarzy 

pierwszego kontaktu),  

 niska świadomość społeczna 

(brak informacji o objawach 

chorób i sposobach niesienia 

pierwszej pomocy wśród 

społeczeństwa). 

szczeblu,  

 edukacja społeczna. 
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3 Art. 26 Konwencji – Rehabilitacja 

 

3.1 Art. 26 Konwencji a stanowisko środowiska osób z 

niepełnosprawnościami 

OZUN wskazują, że system rehabilitacji w Polsce jest nieefektywny. O 

rehabilitacji nie myśli się jako o środku zapobiegawczym i wydłużającym okres 

prawidłowego funkcjonowania chorego.  

W wielu przypadkach na walkę z niepełnosprawnością osób z 

zaburzeniami i urazami neurologicznymi sposobem jest stała i 

specjalistyczna rehabilitacja. Sanatorium co 3 lata, turnus 

rehabilitacyjny co 2 lata, 80 godzin rehabilitacji domowej to za mało. 

Rok ma 360 dni a osoby te wymagają ciągłej rehabilitacji. [K, 

Kraków, 01.06.2016] 

Przyczyną takiego stanu rzeczy zdaniem OZUN są: (1) zbyt mała liczba placówek i 

rehabilitantów (co wydłuża czas oczekiwania oraz często jest przyczyną problemów 

związanych z dotarciem do placówki), (2) zbyt długi czas oczekiwania na 

rehabilitację, (3) brak indywidualnego podejścia do pacjenta, (4) brak oceny 

skuteczności zlecanych zabiegów rehabilitacyjnych, (5) limity przysługujących 

choremu godzin z rehabilitantem i (6) czasu trwania rehabilitacji, (7) limity 

przysługujących wyjazdów do sanatorium oraz (8) brak dostępu do rehabilitacji 

domowej.  

Na rehabilitację w przychodni oczekuje się miesiącami, nawet ze 

wskazaniem „PILNE”. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Brak jest kompleksowej rehabilitacyjne opieki nad chorym, 

uwzgledniającej wszystkie jego potrzeby – rehabilitacja ruchowa, 

logopedyczna, psychologiczna itp. [K, Wrocław, 29.09.2016]  

Rehabilitacja jest jak najbardziej dostępną jednakże są długie 

okresy oczekiwania na nią oraz występują ograniczenia, co do 

korzystania z form rehabilitacji. [K, Lublin, 17.05.2016] 
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Brak indywidualizacji terapii, potrzeby osób niepełnosprawnych 

niezależnie od ich poziomu funkcjonowania są bardzo uogólnione 

wysokie koszty terapii. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

OZUN dostrzegają potrzeby w: (1) zwiększeniu limitów rehabilitacyjnych, (2) 

dostępie do nowoczesnych form rehabilitacji, (3) rozbudowaniu zaplecza 

ośrodków rehabilitacyjnych, (4) systemie informacji o placówkach i terminach 

dostępnej rehabilitacji, (5) zmianie systemu zapisu na rehabilitację (internet, 

telefon) oraz (6) rozbudowie usług fizjoterapii domowej. 

Przede wszystkim stworzenie większej liczby placówek 

rehabilitacyjnych, przez co zmniejszy się kolejka oczekiwania 

na zabiegi, wpisanie w listę zabiegów, z których można korzystać w 

sanatoriach np. chodzenie na basen, wielu osobom z chorobami 

neurologicznymi poprawia się stan zdrowia po korzystaniu z basenu. 

Poprawić dostęp można również poprzez zapisy drogą elektroniczną 

bądź telefoniczny, nie tylko bezpośrednio w rejestracji. Dobrym 

rozwiązaniem byłoby wprowadzenie świadczeń fizjoterapii 

domowej. [K, Lublin, 17.05.2016] 

Stworzyć więcej specjalistycznych ośrodków pobytowej 

rehabilitacji (takich jak Borne Sulinowo, Dąbek, Złocieniec), które 

nie tylko rehabilitują, ale także uczą jak kontynuować rehabilitację 

w domu. Pobyt w nich powinien być tańszy. Nie ma miejsca, poza 

DPS-em dla osób głęboko, neurologicznie i ruchowo uszkodzonych. 

[K, Poznań, 7.10.2016] 

Brak indywidualnego podejścia do pacjenta. Choroby 

neurologiczne mają zbliżone objawy, ale różnią się diametralnie 

między sobą a rehabilitacja często wrzucana jest do tzw. jednego 

wora co nie zawsze wpływa korzystnie na stan zdrowia osoby 

niepełnosprawnej. [K, Warszawa, 6.10.2016] 

Specjalistyczne ośrodki rehabilitacji oferujące pełną 

rehabilitację dla danego schorzenia – zarówno logopedyczną, 

psychologiczną, fizjoterapeutyczną itd. – centra leczenia danej 
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jednostki chorobowej które zajmują się kompleksowo danym 

schorzeniem i traktują człowieka jako całość. Specjalna infolinia w 

NFZ udzielająca odpowiednich informacji – gdzie jest dostępna 

potrzeba rehabilitacja oraz jaki jest czas oczekiwania na nią, aby 

człowiek mógł złożyć przekaz w odpowiedniej placówce. [K, 

Wrocław, 29.09.2016]  

Wiele pożądanych usług rehabilitacyjnych oferują sanatoria oraz 

turnusy rehabilitacyjne natomiast w miejscu zamieszkania już z 

takich nie można korzystać. [K, Lublin, 17.05.2016] 

Obecnie chorzy muszą bardzo często z odpowiednim wyprzedzeniem starać się o 

rehabilitację lub pobyt w sanatorium.  

W przypadku osób z neurologiczną chorobą przewlekłą poprawić 

sytuację może nauka umiejętności planowania i starania się o 

rehabilitację z wyprzedzeniem, co pozwala w dużym procencie 

zapewnić sobie kontynuację korzystania z usług rehabilitacyjnych. W 

przypadku nagłych urazów neurologicznych, aby poprawić sytuację 

tych osób niezbędne jest wprowadzenie zmian w procedurach. [K, 

Wrocław, 29.09.2016]  

Lub też decydować się na rehabilitację prywatną. Jedynie takie działanie 

gwarantuje im stałą opiekę. 

W większych miastach jest szerszy zakres usług rehabilitacyjnych 

niż w mniejszych np. u danej osoby pożądane byłoby korzystanie z 

basenu jednakże nie znajduje się on w danej miejscowości. Krótszy 

jest okres oczekiwania, gdy na rehabilitację zapisujemy się 

prywatnie jednocześnie płacąc za konieczną usługę. [K, Lublin, 

17.05.2016] 

Dostęp do oferty rehabilitacji jest łatwiejszy w dużych miastach niż poza nimi.  

ON brakuje również opiekunów – wspierających ich w codziennych obowiązkach, 

odciążających rodziny, np. w przypadku konieczności wyjazdu do sanatoriów, wizyt u 

specjalistów, czy rehabilitacji. 
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Istnieje wiele czynników, które ograniczają dostęp osób 

niepełnosprawnych do usług rehabilitacyjnych, m.in. nie zawsze 

osoba niepełnosprawna posiada transport, dzięki któremu może 

dojechać na zabiegi, im dalsza podróż tym koszty takiego wyjazdu 

rosną. W moim przypadku, zawsze potrzebna jest pomoc osoby 

drugiej, ponieważ poruszam się również na wózku inwalidzkim, nie 

zawsze rodzice są w stanie mi pomóc, dlatego też gdyby nie ich 

pomoc, nie mógłbym dojeżdżać na zajęcia w WTZ, a tym samym 

korzystać z rehabilitacji. [K, Lublin, 17.05.2016] 

Brak opiekuna osoby niepełnosprawnej, który mogłaby pomóc 

choćby w przemieszczeniu się i dotarciu do przychodni zarówno 

rehabilitacyjnej jak i do specjalistycznych ośrodków zdrowia. Brak 

środków finansowych przez osoby niepełnosprawne na pokrycie 

kosztów dojazdu czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego. [K, Warszawa, 

6.10.2016 

OZUN zauważają, że – choć oferta sprzętów i urządzeń wspomagających i 

rehabilitacyjnych stale się rozszerza – to z uwagi na małą konkurencyjność rynku 

urządzenia te są bardzo drogie. Środki przeznaczane na refundacje urządzeń 

rehabilitacyjnych i wspomagających są zbyt małe (limity ustalone zostały kilka lub 

kilkanaście lat temu), w efekcie NFZ refunduje jedynie przestarzałe modele.  

PFRON ogranicza środki np. na wózki inwalidzkie elektryczne i 

urządzenia wspomagające. NFZ refunduje w/w sprzęty w kwotach 

sprzed kilku lat, gdzie ceny poszły w górę. [K, Kraków, 01.06.2016] 

Dostęp do urządzeń wspomagających jest dość dobry, gorzej jest 

z źródłami finansowaniu. Są to urządzenia dość drogie jak na 

zamożność osób w tym niepełnosprawnych. Problem jest też z 

dostawcami tych urządzeń, dostarczają urządzenia niskiej jakości za 

kwoty jak za dobrej. [K, Lublin, 17.05.2016] 

[Dostęp do dobrych jakościowo urządzeń wspomagających jest dla 

osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi jest niepełny] 

Lekarze często wskazują najtańsze środki wspomagające, takie 
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jak protezy, wózki inwalidzkie. [Decyduje] brak środków 

finansowych. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Często urządzenia te są mało mobilne (ciężkie i nieporęczne wózki) oraz 

niedostosowane do transportu i poruszania się w małych pomieszczeniach.  

Sprzęt elektryczny (wózki, skutery) zapewniający mobilność i 

względną samodzielność jest bardzo ciężki, nie nadaje się do 

przewodu samochodem osobowym, ogromnym kłopot sprawia 

przechowywanie go. Sprzęt ułatwiający choremu poruszanie się w 

pomieszczeniach też trudno przewieść, a ułatwiający obsługę jest 

drogi i nieużyteczny w małych łazienkach i mieszkaniach. [K, 

Olsztyn, 19.05.2016] 

ON nie mają możliwości skonsultowania zakupu urządzeń ze specjalistą, co 

może mieć wpływ na jakość wybieranych urządzeń oraz ich niewłaściwy dobór.  

Niezwykle trudno jest dopasować urządzenia wspomagające do 

konkretnych potrzeb danej osoby. Wymaga to indywidualnego 

podejścia i często wielu spotkań i poprawek, aby sprzęt był dobrze 

dopasowany i funkcjonalny. Specjalistom brakuje na to czasu. 

Ponadto zaopatrzenie ortopedyczne jest bardzo drogie. [K, 

Warszawa, 6.10.2016] 

Polepszyć należałoby sferę związana z samym doborem sprzętu 

rehabilitacyjnego, w tej chwili spoczywa ona w dużej mierze na 

barkach pacjentów, brakuje personelu, który fachowo i rzetelnie 

dobierze odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny. [K, Wrocław, 29.09.2016]  

Poprawić system doboru urządzeń wspomagających, aby to nie 

dostawca urządzeń decydował o jego poziomie doposażenia z 

tym wiąże się także jego cena. Musi być jasny system wsparcia 

finansowego zakupu tych urządzeń. [K, Lublin, 17.05.2016] 

Problemem jest też czas oczekiwania na otrzymanie urządzeń rehabilitacyjnych i 

wspomagających. 
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Dostęp do urządzeń wspomagających jest niemal warunkiem 

prawidłowej rehabilitacji, chorzy często mają problemy z jego 

uzyskaniem, czekając miesiącami na rozpatrzenie swojego 

wniosku. Dlatego należy odpowiednio wcześnie podjąć starania o 

zaopatrzenie ortopedyczne, tak, by pacjent posiadał je już 

wychodząc ze szpitala. W przeciwnym razie oczekiwanie na sprzęt w 

domu, często przez wiele miesięcy, spowodować może utratę 

uzyskanych w trakcie rehabilitacji możliwości samoobsługowych i 

lokomocyjnych. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

 

3.2 Rekomendacje środowiska 

Środowisko rekomenduje następujące rozwiązania: 

 Zintegrowana opieka – np. rehabilitacja podczas pobytu w domu dziennego 

pobytu dla osób, która spędzają tam dni, gdy ich bliscy pracują. Indywidualna 

opieka w domach dziennej opieki,  

 poprawa efektywności terapii rehabilitacyjnych – mierzone uniwersalnymi i 

obiektywnymi wskaźnikami (np. z wykorzystaniem oceny usług 

medycznych/badania satysfakcji pacjentów),,  

 efektywniejsze wykorzystanie przeznaczanych na rehabilitację funduszy (w 

zamian zwiększenie limitów rehabilitacyjnych i rozbudowa infrastruktury 

rehabilitacyjnej),  

 zwiększenie liczby specjalistów/rehabilitantów i ośrodków rehabilitacyjnych,  

 system informowania i koordynowania informacji o dostępie do rehabilitacji,  

 ułatwienie dojazdu do ośrodka rehabilitacji,  

 zwiększenie możliwość rehabilitacji w miejscu zamieszkania,  

 zwiększenie środków na refundację urządzeń rehabilitacyjnych i 

wspomagających,  

 obniżenie cen urządzeń wspomagających,  

 pomoc przy odpowiednim doborze sprzętu wspomagającego i urządzeń 

rehabilitacyjnych,  

 dofinansowania dla opiekunów – np. wyjeżdzających z OZUN do sanatorium 

(epilepsja). 
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Pierwszym punktem to jest zniesienie limitów. Tutaj żeby nie było 

ograniczeń – tak – w przyjęciu do specjalistów. Dofinansowanie 

zakupu do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Zmiana podejścia 

tutaj PFRON-u do wielkości wynagrodzeń – zwiększenie tych 

wynagrodzeń, aby specjaliści chcieli pracować. Stworzenie takiej 

bazy danych o systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

(…) Tworzenie ośrodków rehabilitacyjnych, placówek medycznych w 

małych miejscowościach. I ja też tutaj nie jest dopisane, ale tak 

myślę, że również zatrudnienie konsultanta na przykład w szpitalu, 

przychodni, który by mówił – tak – o tych prawach, jakie te osoby 

niepełnosprawne mają. [D, Olsztyn, 19.05.2016] 

 

3.3 Przedstawienie wyników badań jakościowych w obszarze „Zdrowie i 

rehabilitacja” na podstawie raportu Millward Brown 

Wnioski i rekomendacje dotyczące rehabilitacji i ochrony zdrowia 

1) Dostęp do specjalistów jest ograniczony zarówno w procesie rehabilitacji, jak 

również w procesie leczenia, względem potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej 

pacjentów. Dlatego rekomenduje się zmiany w zakresie struktury sieci placówek 

leczniczych i ośrodków rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem konieczności 

przeprowadzenia pogłębionej analizy dostępności specjalistów w poszczególnych 

regionach, 

2) W nawiązaniu do pkt. 1 rekomenduje się wprowadzenie częściowej odpłatności za 

wizyty i konsultacje lekarskie celem zmniejszenia stanu przeciążenia systemu 

ochrony zdrowia nadmierną liczbą wizyt pacjentów w gabinetach lekarskich, 

3) Podjęcie działań zabezpieczających ciągłość procesu rehabilitacji leczniczej w 

przypadkach dotyczących osób niepełnosprawnych - wprowadzenie preferencyjnych 

zasad rejestrowania i prowadzenia procesu rehabilitacji dla pacjentów będących 

osobami niepełnosprawnymi o zdiagnozowanym znacznym obniżeniu stanu zdrowia, 

4) Przeprowadzenie rozpoznania możliwości wprowadzenia monitoringu obciążenia 

systemu i działanie na rzecz stałej płynności procesu rehabilitacji w poszczególnych 

regionach i mniejszych lokalizacjach, 
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5) Zalecenie weryfikacji dostępności poszczególnych placówek leczniczych i 

ośrodków rehabilitacyjnych, w szczególności w zakresie likwidacji podstawowych 

barier architektonicznych takich, jak wąskie bramki, utrudniony dostęp do budynków i 

wind, 

6) Podejmowanie działań w obszarze dostosowania infrastruktury placówek 

leczniczych i ośrodków rehabilitacyjnych, dla których negatywnie zweryfikowana 

zostanie dostępność infrastruktury, 

7) Szkolenia personelu medycznego w zakresie podstawowej wiedzy o 

funkcjonowaniu i predyspozycjach osób niepełnosprawnych, a także w zakresie 

komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi. Realizacja szkoleń pozwoli na 

zniwelowanie przypadków stosowania praktyk dyskryminacyjnych, a także pozwoli na 

podniesienie kompetencji personelu medycznego w zakresie obsługi osób z 

różnorodnymi przyczynami niepełnosprawności, 

8) Rozpoznanie rozwiązań w zakresie nadzoru nad wydawaniem dokumentów w 

systemie orzeczniczym o niepełnosprawności i wprowadzenie wybranych rozwiązań 

służących nadzorowi nad dokumentowaniem orzeczeń o stopniach i rodzajach 

niepełnosprawności, 

9) Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli procesów wydawania decyzji przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  

10) Przeprowadzenie konsultacji z udziałem podmiotów sektora pozarządowego i 

jednostek samorządu terytorialnego oraz wyspecjalizowanych instytucji centralnych 

dotyczących potencjalnych zmian funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

11) Działania podmiotów samorządowych na rzecz włączania planów zakupienia 

wyposażenia specjalistycznego oraz innych elementów wsparcia informacyjnego i 

służącego komunikowaniu się z osobami niesłyszącymi i osobami z dysfunkcjami 

wzroku (celem niwelowania ograniczeń w zakresie usystematyzowanego 

przekazywania informacji osobom niesłyszącym i osobom z dysfunkcjami wzroku - 

dotyczących procesu leczenia lub rehabilitacji), 

12) Przeprowadzenie kalkulacji potencjalnych kosztów wprowadzenia zmian 

prawnych, które pozwolą na stworzenie warunków dla realizacji skutecznej 

intensywnej rehabilitacji powypadkowej, 
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13) Po dokonaniu pozytywnej kalkulacji kosztów i zysków systemowych - 

przygotowanie i wprowadzenie zmian prawnych, które pozwolą na stworzenie 

warunków dla realizacji skutecznej intensywnej rehabilitacji powypadkowej, 

14) Procesem rehabilitacji osoby niepełnosprawne powinny być obejmowane 

natychmiast po zdiagnozowaniu przyczyny niepełnosprawności. Szczególnie osoby 

niepełnosprawne powinny być obejmowane rehabilitacją, której wymiar winien 

przedstawiać perspektywę skuteczności podejmowanych działań. Zatem szczególnie 

wobec osób niepełnosprawnych stosowana powinna być rehabilitacja: 

 rozpoczęta odpowiednio wcześnie i realizowana w trybie ciągłym,  

 realizowana kompleksowo i w oparciu o prowadzenie przez kompetentnych 

specjalistów,  

 uwzględniająca specyficzne uwarunkowania dostępności (np. realizacja 

zabiegów rehabilitacyjnych w miejscach dostępnych przestrzennie dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo), 

 w procesie rehabilitacji konieczne jest zapewnienie dostępu do sprzętu 

ortopedycznego. 

 

3.4 Podsumowanie  

Po analizie zebranych podczas debat środowiskowych głosów zauważamy, że w 

kontekście zapisów KPON, zaniedbywane są takie zobowiązania w zakresie 

rehabilitacji jak: 

 dostęp [do rehabilitacji] od możliwie najwcześniejszego etapu życia i jej 

oparcie na wielodyscyplinarnej ocenie indywidualnych potrzeb i potencjału, 

 wspieranie udziału i włączanie w społeczność lokalną oraz we wszystkie 

aspekty życia społecznego, dobrowolne i dostępne dla osób 

niepełnosprawnych możliwie blisko społeczności, w których żyją, w tym na 

obszarach wiejskich, 

 popieranie rozwoju szkolenia wstępnego i ustawicznego personelu i 

specjalistów pracujących w usługach rehabilitacyjnych. 
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 promowanie dostępności, znajomości i korzystania w procesie rehabilitacji z 

urządzeń i technologii wspomagających, zaprojektowanych dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Bariery wskazane przez Doradców 

Środowiskowych 

Rekomendacje środowiskowe dotyczące 

likwidacji barier 

Ograniczenia „systemowe”  

 Mała liczba placówek 

rehabilitacyjnych,  

 mała liczba specjalistów,  

 brak placówek w małych 

miejscowościach,  

 długi okres oczekiwania na zabiegi,  

 brak systemu informacyjnego – 

umożliwiającego efektywniejsze 

uzyskiwanie dostępu do rehabilitacji. 

 Zwiększenie liczby placówek 

oferujących zabiegi rehabilitacyjne w 

ramach publicznej opieki zdrowotnej,  

 stworzenie systemu informacyjnego 

– umożliwiającego efektywniejsze 

uzyskiwanie dostępu do rehabilitacji,  

 efektywniejsze wykorzystanie 

środków NFZ przeznaczanych na 

rehabilitację,  

 podniesienie wysokości 

rent/świadczeń socjalnych (tak, by 

OZUN mogli korzystać z 

nierefundowanych usług NFZ). 

Bariery komunikacyjne i transportowe  

 Zapewnienie chorym placówek w 

bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 

zamieszkania,  

 organizacja i refundacja transportu 

na zabiegi 

 zapewnienie możliwości rehabilitacji 

w domu chorego,  

  asystenci i opiekunowie OZUN. 

Brak specjalistycznych i 

długoterminowych programów 

rehabilitacji 

 

 Systemowe podejście i wiarygodna 

ocena efektywności rehabilitacji,  

 dyspanseryjny model poradnictwa – 

kompleksowa opieka nad chorym, 

zespół specjalistów (lekarz 

specjalista, fizjoterapeuta, 
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neuropsycholog (psycholog), 

logopeda i pracownik socjalny),  

 zwiększenie limitów na pobyty w 

sanatoriach.  

Bariera finansowa: uzyskiwanie sprzętu 

wspomagającego i rehabilitacyjnego 

oraz rehabilitacji 

 Wysokie koszty sprzętu 

rehabilitacyjnego,  

 brak konsultanta zapewniającego 

wybór optymalnego sprzętu 

wspomagającego lub 

rehabilitacyjnego,  

 długi okres oczekiwania na 

dofinansowany sprzęt 

wspomagający lub rehabilitacyjny. 

 Zwiększenie limitów refundacyjnych, 

aby umożliwić refundację sprzętu 

najnowszej generacji,  

 stworzenie jednostki konsultacyjnej – 

pomagającej chorym w dobraniu 

optymalnego sprzęty 

wspomagającego lub 

rehabilitacyjnego,  

 edukacja OZUN w zakresiepraw i 

sposobów ubiegania się o 

przysługujące im rehabilitacje i 

urządzenia wspomagające. 
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4 Art. 24 Konwencji – Edukacja 

 

4.1 Art. 24 Konwencji a stanowisko środowiska osób z 

niepełnosprawnościami 

Badani przyznają, że OZUN są często gorzej wykształcone od osób bez 

niepełnosprawności.  

Naszym zdaniem osoby z zaburzeniami i urazami neurologicznymi 

mają ogromne problemy z dostępem do edukacji na każdym 

szczeblu kształcenia. [K, Kraków, 01.06.2016] 

O ile pozornie OZUN nie mają ograniczeń związanych z edukacją (brak ograniczeń 

intelektualnych), to jednak ich stan zdrowia ma duży wpływ na to czy i w jakim 

zakresie mogą oni funkcjonować w systemie edukacji. Ograniczają możliwości 

ruchowe oraz konieczność częstych wizyt w ośrodkach medycznych. 

Kształcenie według mojej opinii nie jest ograniczone. Jeśli jest to 

czymś spowodowane to tylko stanem zdrowotnym czy też 

częstymi wizytami w szpitalach osoby z zaburzeniami i urazami 

neurologicznymi, przez co nie może korzystać z edukacji (chyba, że 

dana osoba ma indywidualny tok nauczania). [K, Lublin, 17.05.2016] 

Podstawową przeszkodą w podjęciu edukacji są dla OZUN bariery 

architektoniczne, wynikające z nieprzystosowania budynków do potrzeb ON – 

brak podjazdów, wind, dostosowanych toalet. 

Należy zniwelować bariery architektoniczne, zainstalować 

usprawnienia, dostosować miejsca, aby dać możliwość większej 

samodzielności osobom niepełnosprawnym lub dać możliwość 

wspierania ich, przez opiekunów lub nauczycieli wspomagających. 

[K, Warszawa, 6.10.2016] 

Dużym ograniczeniem jest również odległość placówki oświatowej od miejsca 

zamieszkania – mowa tu zarówno o szkołach integracyjnych i specjalnych, jak i o 

szkołach powszechnych. ON nie mają ustawowo zapewnionego darmowego 
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transportu do szkół. Za taki odpowiedzialna jest gmina, która nie zawsze chętnie 

wywiązuje się z obowiązku. 

Transport dzieci zdrowych mieści się w subwencji oświatowej, 

natomiast dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zadaniach gminy, 

to powoduje, że gminy bronią się przed wydatkami środków na 

dowożenie niepełnosprawnych do szkół. [K, Kraków, 01.06.2016] 

W placówkach brak jest sprzętu i przyrządów ułatwiających OZUN naukę. Szkoły 

najczęściej nie mają infrastruktury w pełni przystosowanej do potrzeb ON – sale 

wychowania fizycznego, biblioteki, stołówki. Badani odnoszą wrażenie, że dyrekcja 

szkoły w pierwszej kolejności zawsze rozważa potrzeby „zdrowych” uczniów – 

zgłaszane postulaty i potrzeby OZUN nie są równo traktowane. 

Brak materiałów dydaktycznych i metod pracy z uczniami z 

poszczególnymi rodzajami zaburzeń i urazów neurologicznych, 

brak szkoleń dla nauczycieli i specjalistów oraz kadry pomocniczej. 

Brak wsparcia dla szkół ogólnodostępnych i rodziców oraz brak 

współpracy między nimi. Trzeba zatrudnić dodatkowo nauczycieli 

posiadających specjalne przygotowanie, a także specjalistów 

(rehabilitanta, psychologa, logopedę). Należy zadbać o dodatkowe 

wyposażenie w pomoce dydaktyczne, środki techniczne, 

niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, a także usunąć istniejące 

bariery architektoniczne. Przedszkola i szkoły; które zamierzają 

uruchomić oddział integracyjny, muszą opracować projekt 

zawierający koncepcję tej formy kształcenia i wychowania uczniów z 

zaburzeniami i urazami neurologicznymi w ich lokalnym środowisku. 

[K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Na pewno w każdej placówce oświatowej stworzyć udogodnienia 

do korzystania przez osoby z zaburzeniami i urazami 

neurologicznymi z ich edukacji np. podjazd dla wózków 

inwalidzkich, windy, toalety dla niepełnosprawnych. Dobrym 

rozwiązaniem, aby korzystać z możliwości kształcenia w danej 

placówce byłby transport osoby, która tego wymaga z domu do 

szkoły czy też uczelni. W instytucji na co dzień pomoc nauczyciela 
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wspomagającego, który np. pomógłby w pisaniu, przebieraniu 

się w szatni, odprowadzeniu do konkretnej sali itp. Tworzenie 

większej liczby programów wyrównujących szanse edukacyjne dla 

osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi typu program 

Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego dla osób 

Niepełnosprawnych - „Aktywny Samorząd.. [K, Lublin, 17.05.2016] 

W nauczaniu OZUN brakuje również odpowiednio wykształconych nauczycieli, 

umiejących świadomie pracować z OZUN.  

Nauczyciele nie są przygotowani do pracy z takimi osobami i ich 

rówieśnikami. (…) niedostateczna wiedza nauczycieli i pedagogów 

na temat możliwości, jakie mają dzieci i młodzież i dostosowanie się 

do wychowanka danej placówki, a nie wychowanek i jego rodzina do 

placówki. [K, Wrocław, 29.09.2016]  

Brak pedagogów przygotowanych do pracy z osobami z 

zaburzeniami. [K, Poznań 7.10.2016] 

Nie wszystkie szkoły są przystosowane do możliwości osób 

niepełnoprawnych. Nauczyciele nie są przygotowani do kontaktu 

z niepełnosprawnym dzieckiem. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

W polskim szkolnictwie nie dba się również o edukację i budowanie świadomości 

uczniów bez niepełnosprawności, którzy często nie akceptują inności, 

uniemożliwiając nie tylko pełną integracje, ale i prawidłowy rozwój społeczny OZUN. 

Jeśli nie ma bezpiecznego środowiska edukacja staje się drogą 

przez mękę – czasem rodzice decydują się na zmianę szkoły lub na 

nauczanie indywidualne. Jeśli kadra jest niedoświadczona stawia 

inne zadania i dziecko jest poza grupą rówieśniczą, co wpływa 

jeszcze bardziej na poczucie wyobcowania i stygmatyzację 

ucznia/studenta. Poza tym brak jest informacji gdzie można znaleźć 

przyjazne środowisko i odpowiednie do potrzeb wsparcie w procesie 

edukacji. Bariery architektoniczne, niedostosowania metod 

nauczania /weryfikacji wiedzy, izolacja, wykluczenie, brak 

zrozumienia. [K, Wrocław, 29.09.2016]  
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Aby poprawić możliwości i warunki kształcenia dzieci i młodzieży z 

zaburzeniami i urazami neurologicznymi oraz niwelować nierówne 

traktowanie w porównaniu z osobami pełnosprawnymi należy 

postawić na informowanie osób pełnosprawnych o tym, że 

zaburzenia neurologiczne i urazy to nic strasznego a kadrę 

nauczycielską należy uwrażliwiać na przejawy agresji wobec osób z 

urazami i zaburzeniami neurologicznymi, jeśli takie mają miejsce 

oraz stanowczo przeciwdziałać tego typu rzeczom. [K, Lublin, 

17.05.2016] 

Edukacja od najmłodszych lat, integracja w szkołach. Należy 

nauczyć społeczeństwo, że takie osoby są wśród nas, nie są nikim 

dziwnym i powinni korzystać ze wszystkich możliwości, z jakich 

korzystają osoby zdrowe. [K, Poznań 7.10.2016] 

Uczniowie nie mają też możliwości ciągłego wsparcia ze strony psychologów, 

trudno pozyskać dla nich dodatkowych opiekunów, zapewniających im wsparcie 

w nauce. Badani są zgodni, że w Polsce dominuje obecnie postawa, aby ON 

uczęszczały do szkół specjalnych, co wzmaga segregację i negatywnie wpływa na 

integracje społeczną. 

W Polsce dominuje wciąż tzw. kształcenie specjalne, czyli w 

szkołach dedykowanych dzieciom i młodzieży z 

niepełnosprawnością. Taki model jest coraz częściej uznawany za 

typ kształcenia o charakterze segregacyjnym, czyli oddzielającym 

od siebie dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne, co obrazuje 

podział na lepszych i gorszych uczniów. Koszty społeczne 

kształcenia segregacyjnego są bardzo wysokie, ponieważ dzieci 

niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna nie mają szans na 

normalne funkcjonowanie, rywalizowanie i rozwijanie się wraz ze 

swoimi rówieśnikami. To powoduje obniżenie umiejętności 

społecznych tych osób i często skutkuje porażką w próbie dostania 

się na studia wyższe, a zatem pozostają one z kwalifikacjami, które 

nie wystarczają do podjęcia pracy o ambitniejszym charakterze. 

Często jednak osoby te nie uzyskują żadnej pracy, a zatem wszyscy 
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podatnicy muszą ponieść konsekwencje finansowe takiego stanu 

rzeczy. (…) Powinno się dążyć do tego, aby poprzez zlikwidowanie 

barier architektonicznych i z zaburzeniami i urazami neurologicznymi 

kształciła się w szkołach masowych, możliwie blisko ich miejsca 

zamieszkania. Doprowadzi to do stworzenia otwartego 

społeczeństwa, w którym osoby niepełnosprawne nie są izolowane i 

stają się pełnosprawnym partnerem. Jedynym kryterium 

stanowiącym o skierowaniu ucznia do szkoły specjalnej lub 

integracyjnej powinny być jego indywidualne potrzeby i możliwości 

oraz decyzja rodziców, podjęta po udzieleniu im rzetelnej informacji 

na temat warunków kształcenia w różnych typach szkół. Wsparcie 

udzielane uczniowi niepełnosprawnemu powinno być takie samo bez 

względu na rodzaj placówki (szkoła masowa, integracyjna, 

specjalna). [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Badani są zdania, że należy dążyć do tworzenia jak największej liczby szkół 

integracyjnych a nawet by każda szkoła powszechna była szkołą, do której 

uczęszczać mogą również ON (umożliwiłoby to rozwiązanie problemów związanych 

z transportem oraz zatrzymałoby ON w jej środowisku). 

Szkoły ogólnodostępne dają wszechstronny rozwój przede 

wszystkim społeczny, integracyjny aspekt oraz edukacyjny otoczenie 

poznaje jak należy postępować i zachowywać wobec osób chorych. 

[K, Wrocław, 29.09.2016]  

Dzieci i młodzież w takich szkołach [ogólnych] czują się 

pełnowartościowe, zapominają o swojej niepełnosprawności. [K, 

Olsztyn, 19.05.2016] 

Przede wszystkim trzeba dążyć do tego, by wszystkie szkoły 

ogólnodostępne były również integracyjnymi. Nie należy tworzyć 

gett. Dziecko z zaburzeniami i urazami neurologicznymi powinno 

uczyć się z równiaczkami z podwórka. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

[OZUN zapewniać należy] Szkoły ogólnodostępne - kształcenie 

razem z osobami pełnosprawnymi przynosi według mnie więcej 
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korzyści min. Uwrażliwia społeczeństwo na niepełnosprawność, 

osoby z zaburzeniami i urazami neurologicznymi mają kontakt z 

osobami zdrowymi dzięki temu utrzymują również z nimi więzi (np. w 

przypadku szkół specjalnych przebywają tylko z osobami chorymi, co 

może powodować gorszą kondycję psychofizyczną). Sądzę także, że 

w szkołach ogólnodostępnych na równi traktuje się osobę zdrową jak 

i z niepełnosprawnością, co do wymagań edukacyjnych, natomiast w 

pozostałych szkołach ten poziom nauczania jest zaniżony i 

dostosowany do większości występującej niepełnosprawności. [K, 

Lublin, 17.05.2016] 

Uczestnicy debat podkreślają, że tylko wówczas ON nie byłyby izolowane od grup 

rówieśniczych, a ich obecność w przestrzeni szkoły zniwelowałaby brak akceptacji i 

poprawiła samoocenę ON, otwierając im drogę do łatwiejszego dorosłego życia w 

społeczeństwie. 

Obecnie w sposób dostateczny edukacja ON odbywa się na poziomie 

podstawowym, wciąż jednak brak odpowiedniego wsparcia na średnim szczeblu 

edukacji. Dopiero na poziomie edukacji wyższej poziom ten zostaje wyrównany– 

dzieje się tak głównie dzięki dofinansowaniom unijnym oraz finansowaniu PFRON.  

Często przedszkola i szkoły, które w nazwie mają "integracyjne" nie 

spełniają warunków do przyjmowania osób które mają problemy w 

poruszaniu się, a w szczególności tych na wózkach inwalidzkich. 

Sytuacja wygląda dużo lepiej na poziomie wyższym, gdyż wiele 

uczelni korzystając z unijnego dofinansowania do remontów i 

modernizacji musiało wsiąść pod uwagę Konwencje i dostęp dla ON. 

A dodatkowo system dofinansowań do kształcenia na poziomie 

wyższym w ramach programu PFRON. Aktywny Samorząd działa 

mobilizująco do kształcenia i osoby niepełnosprawne bardzo chętnie 

z niego korzystają. [K, Kraków, 01.06.2016] 

Wciąż jednak niewiele uczelni wyższych dostosowuje sposób nauczania do 

OZUN – np. dbając o preferowany przez OZUN rodzaj zaliczenia czy egzaminu. 

W szkolnictwie wyższym: dostosować wymagania edukacyjne: 

zasady, metody, formy środki dydaktyczne; wprowadzić zasady 
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zewnętrznej organizacji nauczania; wprowadzić procedury 

uwzględniające warunki i formy sprawdzania poziomu wiedzy i 

umiejętności (osoba z deficytem ruchowym możliwość zaliczania 

ustnego, osoby z zaburzeniami komunikacji możliwość zaliczania w 

formie pisemnej). [K, Wrocław, 29.09.2016]  

Zdaniem badanych wciąż zbyt mało uczelni wyższych oferuje kształcenia za 

pomocą kursów internetowych i platform e-learningowych. 

Dobrym rozwiązaniem kształcenia ustawicznego mogłoby być 

wprowadzenie większej liczby np. kierunku studiów, kursów, które 

można byłoby realizować drogą elektroniczną. Obecnie tylko 

nieliczne kierunki studiów mają taką opcję nauczania. [K, Lublin, 

17.05.2016] 

Studenci OZUN nie otrzymują również odpowiedniego wsparcia finansowego. 

Wprowadzane obecnie zmiany prawne – przesunięcie z uczelni do PFRON-u dotacji 

MNISW na wspieranie kształcenia studentów niepełnosprawnych – może 

doprowadzić do zmniejszenia liczby studiujących OZUN. 

Oferta kursów i szkoleń do OZUN wciąż się poszerza. Dostępna jest dość 

szeroka oferta dofinansowań (środki unijne, działania jednostek pozarządowych).  

Sądzę, że możliwości, jakie mają osoby dorosłe z zaburzeniami i 

urazami neurologicznymi w korzystaniu z pozaszkolnego kształcenia 

i podnoszenia kwalifikacji są korzystniejsze niż dla osób 

pełnosprawnych. Obecnie realizowanych jest wiele darmowych 

programów, projektów, staży unijnych gdzie w pierwszej kolejności 

rekrutowane są osoby ze stopniem niepełnosprawności. [K, Lublin, 

17.05.2016]  

(…) z drugiej strony dzięki organizacjom pozarządowym rozwija 

się pomoc w przekwalifikowaniu, kształcenie na kursach 

podnoszących kwalifikacje i pomoc w zatrudnieniu 

wspomaganym. Osobnym zagadnieniem jest dyskryminacja osób 

chorych neurologicznie w pracy. 
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Brak jednak skoordynowanego programu podnoszenia kwalifikacji ON i 

przeznaczonego dla nich źródła informacji, zbierającego wszystkie możliwości. 

W głównej mierze zajmują się tym instytucje i jednostki 

pozarządowe, duże dofinansowanie UE – brak odpowiedniej 

informacji. [K, Wrocław, 29.09.2016]  

W przypadku kursów ogólnodostępnych główną przeszkodą stają się bariery 

architektoniczne. Dodatkowo same kursy często nie są dostosowane do potrzeb 

i możliwości ON. Wciąż zbyt mało jest ofert szkoleń internetowych, które 

umożliwiają udział z domu.  

Aby poprawić dostęp i możliwości korzystania przez dorosłe osoby z 

zaburzeniami i urazami neurologicznymi z różnych form kształcenia 

należy: dostosować rodzaj kursów, szkoleń, kierunków kształcenia, 

poprzez zlikwidowanie barier architektonicznych, dostosować sale 

wykładowe, zasoby rzeczowe oraz techniczne. [K, Kraków, 

01.06.2016] 

Dużym problemem jest również nastawienie ON do podnoszenia swoich 

kwalifikacji lub przekwalifikowania się. Osoby takie najczęściej nie są 

zainteresowane takimi działaniami, ich zdaniem uzyskanie nowych umiejętności nie 

wpłynie na ich sytuację zawodową i materialną. 

 

4.2 Rekomendacje środowiska 

Środowisko rekomenduje następujące rozwiązania: 

 Zapewnieniem uczniom transportu do szkoły (najlepiej ustawowo),  

 likwidacja barier architektonicznych – w tym dostosowanie przestrzeni 

wspólnych (sale gimnastyczne, biblioteki, stołówki, toalety) szkół i placówek 

oświatowych do potrzeb ON,  

 zapewnienie OZUN odpowiednim materiałów dydaktycznych – sprzętów i 

urządzeń ułatwiających edukację,  

 dostosowanie metod nauczania i systemów egzaminacyjnych do możliwości 

OZUN,  
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 odpowiednie przygotowanie kadry nauczycielskiej i opiekunów,  

 uświadamianie społeczne i edukacja osób bez niepełnosprawności,  

 szersza informacja o możliwości dokształcania pozaszkolnego i odpowiednie 

programy zachęcające do podjęcia nauki.  

Może akurat powiem na swoim przykładzie, że ja akurat chodziłam 

do szkoły podstawowej dla wszystkich dzieci. I tak: Panie wiedziały, 

że ja choruję na epilepsję, ale podczas jednego sprawdzianu zdarzył 

się atak. To Panie, że tak powiem nie miały pojęcia, jak mi pomóc. 

A to Pani raz latała do mnie. Potem, w końcu ona nie wiedziała, czy 

ma stać nade mną. To wybiegła z klasy do pielęgniarki. Pani 

pielęgniarka też nie wiedziała, co robić. No, to poleciała do innych 

nauczycieli. Jak już przyszła, to już było po tym ataku. Już było po 

wszystkim. Już mogła pytać jak ja się czuję. I tu jest taki wniosek, że 

jak już różne szkoły, na różnym poziomie, przyjmują do siebie dzieci 

z różnymi schorzeniami, to żeby też nauczyć nauczycieli, jaka to jest 

choroba. I w razie jak dziecko się źle poczuje jak reagować. (…) I tą 

wiedzę przekazać nie tylko nauczycielom, ale także dzieciom, 

żeby się nie bały tego dziecka chorego, tylko wiedziały czy coś 

trzeba pomóc, czy może po prostu przeczekać i wszystko będzie 

dobrze. [D, Olsztyn, 19.05.2016] 

 

4.3 Przedstawienie wyników badań jakościowych w obszarze 

„Edukacja” na podstawie raportu Millward Brown 

Dostępność pełnej oferty edukacji przedszkolnej i szkolnej dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych 

 Realizacja prawa do edukacji zależy, zdaniem nauczycieli i specjalistów od 

tzw. czynnika ludzkiego organizacji pracy i świadomości nauczycieli,  

 Nie bez znaczenia są także finanse, jakimi dysponuje szkoła. Część 

respondentów koncentruje się na zbyt niskich środkach. Są jednak 

wypowiedzi, z których wynika, że środki te są źle spożytkowane,  
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 Respondenci zwracają uwagę na brak spójnego systemu wsparcia, co stanowi 

duży problem od momentu, gdy uczeń ukończy 18. rok życia i nie ma dla 

niego oferty edukacyjnej, ani pełnego wsparcia. To bariera zarówno w 

dostępie do edukacji, jak i na drodze do samodzielności i rozwoju na miarę 

możliwości. 

Uwarunkowania procesu edukacji i integracji dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych nieintegracyjnych, 

integracyjnych i w szkołach z oddziałami integracyjnymi, a także w szkołach 

specjalnych 

 Nauczyciele często patrzą na formę nauczania włączającego przez pryzmat 

ograniczeń dziecka i niemożności zrealizowania przez nie założeń 

programowych,  

 Część respondentów, także ze szczebla regionalnego, zwraca uwagę na 

potrzebę stworzenia mechanizmów wspomagających nauczyciela w szkole 

ogólnodostępnej, ale także samego ucznia i jego rodziny,  

 Respondenci, zwłaszcza nauczyciele, zwracają uwagę na to, że obecność 

dziecka niepełnosprawnego w klasie sprawia, że jego rówieśnicy stają się 

opiekuńczy, otwarci, czują się niejako współodpowiedzialni za proces 

wspierania rówieśników. Takie sytuacje leżą u podstaw dobrze funkcjonującej 

integracji, która powinna być rozumiana jako forma nauczania i wychowania. 

Rodzice, nauczyciele i specjaliści. Dobra współpraca warunkiem efektywnej 

edukacji i wsparcia uczniów z niepełnosprawnością 

 Wielu nauczycieli docenia wagę współpracy z rodzicami niepełnosprawnych 

uczniów. Jednak, mimo funkcjonującej w tym obszarze dobrej praktyki, 

sytuacja wciąż wymaga poprawy i zmiany sposobu myślenia o roli rodzica w 

procesie edukacji i terapii dziecka,  

 Skuteczne wsparcie dziecka, zależy od uznania wiedzy rodzica i włączenia go 

w proces terapeutyczny,  

 Rodzice nie w każdej szkole traktowani są jak świadomi partnerzy, 

uczestniczący w procesie edukacji ich dziecka. Nauczyciele, mimo wielu 

pozytywnych przykładów, nadal stawiają się w pozycji osoby „uświadamiającej 

rodzica”,  
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 Zwiększyła się świadomość rodziców ze środowisk wiejskich, którzy coraz 

częściej szukają wsparcia dla swoich niepełnosprawnych dzieci. 

Przystosowanie szkół i przedszkoli do potrzeb dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych. Zapewnienie adekwatnego wsparcia. (infrastruktura, 

personel szkolny, kadra nauczycielska, narzędzia dydaktyczne, proces 

kształcenia, wsparcie specjalistyczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

i inne formy) 

 Zarówno nauczyciele, jak i specjaliści dostrzegają problem w niedostatecznym 

dostosowaniu polskich szkół, co znacznie utrudnia wspólną edukację uczniów 

sprawnych i niepełnosprawnych,  

 Wiele szkół ma problemy z szeregiem barier architektonicznych: schody, brak 

wind i podjazdów. Trzeba tu jednak wymienić także bariery, które występują w 

najbliższym otoczeniu, jak nierówne chodniki, czy śliska kostka brukowa,  

 Z większości wypowiedzi respondentów wynika także, że szkoła większą 

wagę przywiązuje do procesu przekazywania wiedzy, niż do indywidualizacji. 

W procesie kształcenia często brakuje czasu na wychowanie, co jest swoistym 

paradoksem. Zwłaszcza w kontekście nauczania integracyjnego i 

włączającego.  

Funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych 

 Respondenci pracujący w poradni (podobnie, jak pracownicy instytucji 

szczebla centralnego), zwracali także uwagę na problematyczny system 

wydawania orzeczeń, który wymaga spójności,  

 W pracy poradni widać ten sam błąd w myśleniu, jaki popełniają nauczyciele – 

przekonanie, że rodzic, który wybiera swojemu niepełnosprawnemu dziecku 

szkołę najbliższą miejscu zamieszkania dokonuje niewłaściwego wyboru, co 

zdaniem badanych ma negatywne konsekwencje dla dziecka, które mogłoby 

być w szkole specjalnej,  

 Zdarzają się także przykłady pozytywnej pracy poradni, które koncentrują się 

na dobrej współpracy ze szkołą, rodzicami, trafnej diagnozie i wsparciu. W 

wypowiedziach respondentów przeważa jednak kwestia sugerowania 

rodzicom formy kształcenia dla dziecka, braku czasu na współpracę z 

przedszkolami i szkołami, niekiedy błędnie wydawanych orzeczeń, często 
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braku wiedzy - także w odniesieniu do funkcjonowania nauczania 

integracyjnego i włączającego. 

Współpraca podmiotów realizujących zadania z obszaru edukacji dzieci i 

młodzieży z niepełnosprawnością (poziom krajowy, regionalny i lokalny). 

Monitoring realizacji prawa osób niepełnosprawnych do edukacji 

 Zarówno nauczyciele, jak i specjaliści, zbyt często nie przekazują sobie 

informacji o dziecku na kolejnych poziomach edukacji,  

 Długie, często nawet półroczne oczekiwanie na badanie w poradni powoduje, 

że rodzice nierzadko na własną rękę szukają możliwości wsparcia. Sytuacja 

taka nie służy budowaniu właściwej współpracy i nie pozwala specjalistom na 

dogłębne poznanie możliwości dziecka. Praktyka taka może dodatkowo 

narażać na wykluczenie te dzieci, których rodzice, z racji trudnych warunków 

ekonomicznych nie mogą zapewnić im alternatywnych możliwości wsparcia,  

 W obszarze monitorowania działań z zakresu realizacji prawa do edukacji, 

respondenci wymieniają pracę poradni psychologiczno- pedagogicznych i 

wydawane przez nie orzeczenia. Monitoring ten, jak wynika z wypowiedzi, 

zaczyna się już na poziomie przedszkola i szkoły. Wszystkie te działania 

wspiera System Informacji Oświatowej (SIO), 

 Respondenci na szczeblu centralnym zwracali uwagę, że pewne utrudnienie 

dla dobrego monitoringu stanowi Ustawa o ochronie danych osobowych. 

Osoby niepełnosprawne na wyższych uczelniach (infrastruktura, kadra, 

narzędzia dydaktyczne, proces kształcenia, wsparcie specjalistyczne) 

 Respondenci zwracają uwagę, że najliczniejszą grupę wśród studentów 

niepełnosprawnych stanowią osoby niepełnosprawne ruchowo, z 

niepełnosprawnością wzroku i słuchu,  

 W opinii respondentów, problem dostępności edukacji na poziomie studiów 

wyższych, może dotyczyć osób z chorobami psychicznymi. Jest to często, 

kwestia środowiskowa czy kulturowa – odbioru społecznego i przyjęcia tych 

osób, które same, w obawie przed odrzuceniem, często nie ujawniają swoich 

ograniczeń,  
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 Duże wsparcie stanowi dla studentów obecność pełnomocnika ds. osób 

niepełnosprawnych, który często jest w stanie dostrzec konkretne trudności, 

zorganizować wsparcie dla studenta czy szkolenie dla kadry.  

Edukacja dorosłych osób niepełnosprawnych. Bariery kształcenia 

ustawicznego 

 Z analizowanych wypowiedzi wynika jednak, że barierą w dostępie do 

kształcenia ustawicznego i rynku pracy są m.in. bariery mentalne tkwiące w 

społeczeństwie, bariery architektoniczne, brak transportu, niedostatecznie 

przygotowana kadra, bariery mentalne, leżące po stronie osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin/ opiekunów oraz zapisy legislacyjne. 

Kompetencje nauczycieli i wychowawców w obszarze edukacji dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych. Rozwiązania systemowe na rzecz 

przygotowania kadry nauczycielskiej 

 Na różnych poziomach - zarówno centralnym, regionalnym i lokalnym, 

nauczyciele, także specjaliści przechodzą szereg szkoleń. Problem polega 

jednak na tym, że na szkoleniach tych często okazuje się, że środki, 

przeznaczone na adaptacje przestrzeni publicznej dla osób 

niepełnosprawnych są źle wydatkowane,  

 Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli powinno, jednak przekładać się na 

podnoszenie jakości ich pracy z uczniem, znajomość zapisów prawnych. 

Także po to, by dobrze rozumieć rolę IPET-u czy nauczyciela 

wspomagającego w klasie i inne rozwiązania, służące integracji i włączaniu. 

Nie zawsze tak się dzieje. 

Przejawy dyskryminacji. Działania na rzecz ograniczenia i likwidowania barier 

w dostępie do edukacji osób niepełnosprawnych - wnioski i rekomendacje 

1) Należy zdecydowanie bardziej upowszechniać przykłady dobrze funkcjonujących 

szkół i powrócić do rozwiązań takich, jak np. projekt Lider Integracji, 

2) Wiele szkół w Polsce nie jest dostatecznie przygotowanych na przyjęcie dzieci 

niepełnosprawnych, a w konsekwencji - na prowadzenie efektywnej edukacji 

włączającej. Do sytuacji tej często przyczyniają się działania samorządów, 
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3) Niedostateczna wiedza z zakresu wsparcia i rozwiązań legislacyjnych (zarówno po 

stronie wielu nauczycieli, jak i specjalistów) naraża na dyskryminację w obszarze 

dostępu do edukacji. 

4) Postawa nauczycieli i nadmierne wspieranie ucznia, mogą narażać na 

wykluczenie w grupie rówieśniczej.  

5) Szkoła w Polsce powinna zwracać większą uwagę na proces wychowania i 

kształtowania umiejętności społecznych. W tym celu niezbędna jest także 

współpraca z rodziną i środowiskiem lokalnym. Działania te powinny odbywać się w 

perspektywie autonomii i dorosłości ucznia.  

6) Trzeba bardziej upowszechniać doświadczenia szkół specjalnych, które powinny, 

w praktyce stanowić eksperckie zaplecze dla nauczycieli szkół i przedszkoli 

ogólnodostępnych. Zwłaszcza, że bardzo często mają one praktykę 

wieloaspektowego wsparcia ucznia i całej jego rodziny. Także na poziomie 

przysposobienia do zawodu. 

7) Niezbędne jest zintensyfikowanie działań w celu poprawy przepływu informacji o 

dziecku i współpracy międzyinstytucjonalnej. 

8) Niezbędne są działania, zmierzające do zwiększenia praktycznej wiedzy o 

funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych. Nie tylko wśród nauczycieli i specjalistów, 

ale także wśród urzędników różnego szczebla. 

9) Likwidacja barier architektonicznych i działania na rzecz dostępności infrastruktury 

muszą, bezwzględnie odbywać się na bazie konsultacji z osobami 

niepełnosprawnymi.  

10) Istnieje pilna potrzeba ujednolicenia systemu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, z uwzględnieniem zmian w orzecznictwie (koncentracja na 

możliwościach, nie ograniczeniach). 

W ciągu ostatnich 26 lat sytuacja osób niepełnosprawnych uległa znacznej poprawie. 

Wciąż jednak potrzebna jest debata publiczna nad polityką społeczną, dotyczącą 

osób niepełnosprawnych oraz zmiana doktryny rozwiązywania problemów 

niepełnosprawności i zmiany ustawodawcze. 
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4.4 Podsumowanie 

Po analizie zebranych podczas debat środowiskowych głosów zauważamy, że w 

kontekście zapisów KPON, zaniedbywane są takie zobowiązania w zakresie edukacji 

jak: 

 zapewnienie pełnego rozwoju potencjału oraz poczucia godności i własnej 

wartości,  

 wzmocnienia poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności i 

różnorodności ludzkiej, 

 możliwość rozwijania przez osoby niepełnosprawne ich osobowości, talentów i 

kreatywności, a także zdolności umysłowych i fizycznych, przy pełnym 

wykorzystaniu ich możliwości, 

 zapewnienie dostępu do powszechnego systemu edukacji, korzystania z 

włączającego, bezpłatnego nauczania obowiązkowego wysokiej jakości, na 

poziomie podstawowym i średnim, na zasadzie równości z innymi osobami, w 

społecznościach, w których żyją, dostępu do powszechnego szkolnictwa 

wyższego, szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i możliwości uczenia 

się przez całe życie, bez dyskryminacji i na zasadzie równości z innymi 

osobami,  

 wprowadzanie racjonalnych usprawnień, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami, 

 uzyskiwanie niezbędnego wsparcia, w ramach powszechnego systemu 

edukacji, celem ułatwienia ich skutecznej edukacji, 

 stosowane skutecznych środków zindywidualizowanego wsparcia w 

środowisku, które maksymalizuje rozwój edukacyjny i społeczny, zgodnie z 

celem pełnego włączenia, 

 zatrudnianie nauczycieli, w tym nauczycieli niepełnosprawnych w celu 

szkolenia specjalistów i personelu pracujących na wszystkich szczeblach 

edukacji. Takie szkolenie będzie obejmować wiedzę na temat 

niepełnosprawności i korzystanie ze wspomagających (augmentatywnych) i 

alternatywnych sposobów, środków i form komunikacji, technik i materiałów 

edukacyjnych, w celu wspierania osób niepełnosprawnych, 
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 umożliwienia osobom niepełnosprawnym skutecznego udziału w wolnym 

społeczeństwie. 

 

Bariery wskazane przez Doradców 

Środowiskowych 

Rekomendacje środowiskowe dotyczące 

likwidacji barier 

 

Brak wsparcia w dostępie do edukacji 

 

 Transport do szkoły,  

 bariery architektoniczne w 

placówkach,  

 niedostosowanie placówek do 

potrzeb dzieci ZUN,  

 brak odpowiednich pomocy 

naukowych/ materiałów 

dydaktycznych,  

 nierówność dostępu dzieci ZUN do 

różnych etapów edukacji,  

 brak wsparcia dla rodziców dzieci 

ZUN.  

 

 Ustawowe zapewnienie transportu 

dzieci ZUN do szkół (zdjęcie tego 

obowiązku z gmin),  

 przystosowanie placówek szkolnych 

do potrzeb dzieci ZUN (likwidacja 

barier architektonicznych, 

dostosowanie przestrzeni 

wspólnych) na każdym z poziomów 

edukacji – szersza współpraca z 

samorządami,  

 przekształcenie każdej z placówek 

oświatowych w placówkę 

umożliwiającą nauczanie 

integracyjne,  

 przygotowanie pomocy naukowych i 

materiałów dydaktycznych dla dzieci 

ZUN,  

 zwiększenie zakresu i liczby zajęć 

indywidualnych i rewalidacyjnych,  

 grupy wsparcia dla rodziców, 

szersza współpraca z samorządami 

(doinformowanie rodziców).  

Niska świadomość społeczna, 

piętnowanie dzieci ZUN (szczególnie z 

ograniczeniami ruchu) 

 rak akceptacji i brak wiary w ich 

możliwości intelektualne i 

poznawcze,  

 Edukacja kadry nauczającej 

(edukowanie z zakresu specyfiki 

pracy i integracji dzieci ZUN z 

rówieśnikami),  

 edukacja rodziców i dzieci 

„pełnosprawnych” – budowanie ich 

otwartości i zrozumienia dla OZUN,  
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 brak integracji społecznej dzieci 

ZUN,  

 bariery psychologiczne, 

komunikacyjne i w komunikowaniu 

się,  

 wstyd i strach osób z 

niepełnosprawnościami przed 

kontaktem z osobami 

pełnosprawnymi,  

 brak pełnej akceptacji grupy 

rówieśniczej.  

 kampanie i akcje społeczne  

 

Brak przygotowania personelu szkół 

(zwłaszcza integracyjnych) do opieki i 

edukacji dzieci ZUN  

 Brak kompetentnych nauczycieli/ 

pedagogów,  

 brak opieki psychologów,  

 brak asystentów dla dzieci,  

 niskie zarobki wyspecjalizowanych 

nauczycieli. 

 Edukacja kadry nauczającej 

(edukowanie z zakresu specyfiki 

pracy i integracji dzieci ZUN z 

rówieśnikami),  

 jeśli to konieczne zapewnienie 

dzieciom ZUN asystentów i 

opiekunów,  

 stała opieka psychologów, 

monitorujących rozwój dziecka ZUN. 

Brak procedur egzaminowania  

 Dostosowanie form egzaminów 

(regularnych sprawdzianów, 

egzaminów wstępnych, matur) do 

potrzeb uczniów ZUN,  

 dostosowanie arkuszy do potrzeb 

dzieci ZUN (np. większy font, 

udostępnienie cyfrowych arkuszy 

egzaminacyjnych),  

 umożliwianie zamiany odpowiedzi 

ustnej na pisemną i odwrotnie. 

Niedostosowanie kształcenia do rynku 

pracy 

 Duże bezrobocie wśród OZUN. 

 Należy dostosować kształcenie 

ustawiczne do rynku pracy, włączyć 

pracodawców w aktywizacje 

zawodową. 
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Brak odpowiednio przygotowanej oferty 

kształcenia pozaszkolnego 

 Szersza i bardziej konkretna 

informacja o możliwościach 

kształcenia pozaszkolnego – 

ogólnopolska baza kursów,  

 dofinansowania kursów,  

 dostosowywanie oferty kursów do 

faktycznej sytuacji rynkowej i potrzeb 

OZUN,  

 likwidacja barier architektonicznych 

w placówkach, w których odbywają 

się kursy lub zmiana ich lokalizacji,  

 konieczność zachęcenia OZUN do 

podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych,  

 większa liczba kursów e-

learningowych. 
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5 Art. 27 Konwencji – Praca i zatrudnienie 

 

5.1 Art. 27 Konwencji a stanowisko środowiska osób z 

niepełnosprawnościami 

Sytuacja zawodowa ON na polskim rynku pracy jest oceniana jako bardzo zła, a 

ocena ta jest niezależna od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Poziom 

bezrobocia u ON jest bardzo wysoki. 

Bezrobocie jest jednym z głównych problemów, które dotykają 

środowisko osób niepełnosprawnych, w tym neurologicznie. Według 

statystyk osoby niepełnosprawne są gorzej wykształcone, 

przejawiają niższa aktywność zawodową i w konsekwencji dotyka je 

zjawisko wykluczenia z życia zawodowego i społecznego. [K, 

Olsztyn, 19.05.2016] 

Pracodawcy boją się zatrudniać ON. Główne przyczyny to:  

 brak znajomości przepisów lub ich niewłaściwe wykorzystywanie 

(zatrudnianie ON jako figuranta, aby uzyskać zniżki),  

 dodatkowe koszty, jakie musi ponieść pracodawca – konieczność 

dostosowania miejsca pracy do potrzeb ON (likwidacja barier 

architektonicznych) i specjalne potrzeby pracowników ON (np. konieczność 

posiadania asystenta),  

 dodatkowe dni urlopowe i większe prawdopodobieństwo absencji 

pracownika (zwolnienia lekarskie),  

 stygmatyzacja i stereotypizacja ON (trudności w poruszaniu, mówieniu, 

wygląd chorego powodują brak akceptacji i wiary w jego możliwości 

intelektualne).  

Pracodawcy często obawiają się kontaktu z chorymi 

neurologicznie z uwagi na ich wygląd, sposób mówienia, czy 

poruszania się. W dodatku system orzecznictwa nadaje 

niepełnosprawnym etykiety w rodzaju „całkowita niezdolność do 

pracy i samodzielnej egzystencji”, co powoduje liczne 
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nieporozumienia dotyczące tego, czy w ogóle wolno osobie z takim 

orzeczeniem pracować (sic!) oraz pogłębia poczucie nieprzydatności 

u osób niepełnosprawnych. (…) osoby chore neurologicznie 

niechętnie są przyjmowane do pracy. Częściej pracują zdalnie, 

niestety za najniższe najczęściej wynagrodzenie, m.in. dlatego, że 

system rentowy jest sztywny, nie przewiduje żadnego, zróżnicowania 

ze względu, np. na koszty, jakie dana osoba niepełnosprawna musi 

ponieść, aby zniwelować skutki swojej choroby i móc podjąć inną 

pracę. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Osoby z zaburzeniami i urazami neurologicznymi ubiegające się o 

pracę są często dyskryminowane, przez telefon wszystko fajnie, 

ale gdy zobaczą tą osobę na rozmowie kwalifikacyjnej już 

rozmowa przebiega inaczej, widać niechęć. [K, Poznań, 

7.10.2016] 

Przede wszystkim są ograniczone możliwości zatrudnienia – 

choroba to problem dla pracodawcy ze względu na potencjalne 

długotrwałe L4, nieprzewidziane hospitalizacje. Pracodawcy 

wówczas uciekają się do innych form zatrudnienia: umowa – 

zlecenie, która jest odnawiana, co jakiś czas, jeśli pracownik 

wystarczająco dobrze się spisuje. tj. nie zgłasza L4, ale pracuje 

zdalnie nawet w okresie pogorszenia stanu zdrowia. [K, Wrocław, 

29.09.2016] 

Istnieje wielki problem ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy dla osób 

z niepełnosprawnością związaną z zaburzeniem lub uszkodzeniem 

układu neurologicznego, szczególnie, gdy taka osoba jest mocno 

uszkodzona lub posiada specyficzne potrzeby komunikacyjne. 

Osoby z niepełnosprawnością mają bardzo niskie szanse na 

zatrudnienie w stosunku do osób zdrowych, a jeśli chodzi o wybór 

pracy wg upodobań czy potrzeb, istnieje znikoma ilość ofert i 

zainteresowanych pracodawców. Pracodawcy boją się zatrudniać 

osoby niepełnosprawne, boją się odpowiedzialności za nie, nie 

chcą ponosić kosztów związanych z dostosowaniem miejsca pracy 
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pomimo dofinansowania pracodawców przez Państwo. Obawiają się 

niewłaściwych relacji z innymi pracownikami, nie posiadają 

umiejętności porozumiewania się z osobami o specyficznych 

potrzebach. komunikacyjnych. Najczęściej już na rozmowach 

kwalifikacyjnych odrzucają lub zniechęcają potencjalnych 

pracowników niepełnosprawnych. [K, Warszawa, 6.10.2016] 

Powodem jest stereotyp ON jako mniej wydajnych, wymagających 

specjalnego traktowania i wyposażenia. ON są także postrzegani 

jako mniej wykształcone i doświadczone. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Wielu pracodawców ma uprzedzenia odnośnie osób z zaburzeniami i 

urazami neurologicznymi, uważa ich za mało wydajnych i 

stwarzających same problemy, są też tacy, którzy wykazują 

zainteresowanie zatrudnieniem osób chorych, ale po to tylko, by 

uzyskać na nich dodatkowe dofinansowanie i ulgi, przy czym traktują 

takich pracowników jak osoby pełnosprawne, nie myśląc o 

dostosowaniu stanowiska pracy do ich potrzeb i wymagań. [K, 

Olsztyn, 19.05.2016] 

Dodatkowym problemem są mało elastyczne formy zatrudnienia lub brak 

możliwości pracy zdalnej oraz bardzo często konieczność przekwalifikowania 

się w momencie pojawiania się niepełnosprawności.  

Ja nie pracuję zawodowo, gdyż choroba uniemożliwia mi podjęcie 

zatrudnienia. Uważam, że sytuacja zatrudnionych osób z chorobą 

taką jak moja (neurologiczną) jest zdecydowanie trudniejsza. Ja 

szybko się męczę, więc mógłbym pracować 2-3 godziny. 

Dodatkowo nie mam wyższego wykształcenia, a obecnie jest to 

często wymagane. (…) Moim zdaniem pracownicy z zaburzeniami 

neurologicznymi są gorzej traktowani niż osoby pełnosprawne w tym 

względzie. Uważam, że wynika to z niechęci pracodawcy oraz 

negatywnego nastawienia współpracowników. [K, Lublin, 

17.05.2016] 
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Sytuacja zawodowa osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi 

jest trudna. Osoby z zaburzeniami i urazami neurologicznymi często 

nie mogą wykonywać pracy fizycznej, na wysokościach, 

prowadzić samochodu. Często też sama choroba np. padaczka 

postrzegana jako choroba wstydliwa, budząca lęk a sami epileptycy 

spostrzegani jako upośledzeni umysłowo. [K, Warszawa, 6.10.2016] 

Osoby niepełnosprawne często są zmuszane do wykonywania pracy 

w innym zawodzie niż wyuczony. Poprzez swoją niepełnosprawność 

tracą możliwość wykonywania pracy zgodnej z kwalifikacjami. 

Często zaczynają pracować w mniejszym wymiarze czasu pracy, a 

co za tym idzie za mniejsze wynagrodzenie. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Pracodawcy, nie mając pewności, czy pracownik się u nich utrzyma, niechętnie 

inwestują w rozwój i podnoszenia kwalifikacji zawodowych ON, co przekłada się 

na jej małe szanse na awans i rozwój kariery.  

Brak jakichkolwiek szans na awans, podwyżkę a pracują tak samo 

ciężko jak zdrowi. (…) Wymaga się od chorego, aby miał grupę i 

orzeczenie, ale był zdrowy jak każdy i wykonywał prace jak 

zdrowy. (…) [OZUN] nie mają możliwości takich samych zarobków, 

jak zdrowa osoba lub nie mają pracy w ogóle. [K, Poznań, 

7.10.2016] 

W społeczeństwie funkcjonuje stygmatyzacja. Wśród osób 

pełnosprawnych istnieje wiele przekonań, które dyskwalifikują bądź 

ograniczają osobę niepełnosprawną. W związku z tym osobom z 

niepełnosprawnością trudniej jest np.: awansować. Choroba sama w 

sobie może stanowić ograniczenie gdyż nie na wszystko pozwala. Z 

takiego też powodu pewne osoby nie aplikują do wszystkich 

zawodów czy konkretnych stanowisk. Jeżeli pracownicy z 

zaburzeniami i urazami neurologicznymi są gorzej traktowani to 

przyczyną są stereotypy, które istnieją w społeczeństwie. Często 

przyczyną po stronie osób pełnosprawnych jest brak woli 

pozyskiwania informacji. Potrzebna jest wiedza i świadomość. 

[K, Wrocław, 29.09.2016]  
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Pracodawcy nie chcą dostrzec tego, że ON, w tym OZUN potrafią odwdzięczyć się 

pracodawcy za możliwość rozwoju zawodowego dużą pracowitością i oddaniem. 

Pracodawca powinien pamiętać, o tym, że osoba z zaburzeniami i 

urazami neurologicznymi daje od siebie więcej niż przeciętny 

pracownik. Szanse na awans i dostęp do szkoleń uwarunkowane są 

kwalifikacjami danego pracownika. [K, Wrocław, 29.09.2016]  

ON, w tym OZUN napotykają na barierą ekonomiczna – podejmując pracę 

otrzymują niższe niż „zdrowa” osoba zarobki. Same niechętnie walczą o lepsze 

warunki finansowe, boją się utraty renty i innych świadczeń socjalnych – 

wymogi formalne i sam proces uzyskiwania praw do renty i dodatków socjalnych jest 

trudny i czasochłonny. ON często nie znają też przysługujących im praw 

pracowniczych. 

Dotychczasowy system prawny generuje postawy 

demotywacyjne, gdyż progi dochodów umożliwiające zachowanie 

renty są zbliżone do jej wysokości, więc „nie opłaca się pracować” 

i zawieszać świadczenia rentowego. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Bardzo ważna jest też odpowiednia edukacja lekarzy medycyny pracy. Ich 

klasyfikacje i orzecznictwo mają duży wpływ na odbiór ON w miejscu pracy, jak 

również jej praw jako pracownika.  

Uświadamiać lekarzy medycyny pracy, że nie w każdym kierunku 

zrobimy sobie lub komuś krzywdę. Aby zdobyć wykształcenie 

zawodowe lub przejść tylko kurs należy zmierzyć się z lekarzem 

medycyny pracy, który nie zawsze zna ograniczenia związane z 

określoną niepełnosprawnością. [K, Wrocław, 29.09.2016]  

Wszystkie ww. powody sprawiają, że konkurencyjność ON na wolnym rynku 

pracy jest niewielka, a zatrudnienia szukają oni głównie w zakładach pracy 

chronionej. Badani zauważają brak wsparcia ze strony instytucji i organów 

państwowych. 

Instytucje publiczne w Polsce nie sprawdzają się w aktywnym 

organizowaniu pracy niepełnosprawnych. Urzędy pracy, centra 

pomocy społecznej ograniczają się do rejestrowania oraz 
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kontrolowania, utrwalając częstą wśród niepełnosprawnych postawę 

wyuczonej bezradności. Z drugiej strony administracja, która 

wyegzekwowała system „kar” dotykających przedsiębiorców 

niezatrudniających osoby niepełnosprawne, który jest krytykowany 

za zwiększanie kosztów pracy i bywa narzędziem fikcyjnego 

zatrudniania. [K, Olsztyn, 19.05.2016]  

Brakuje wsparcia dla OZUN, które decydują się na samozatrudnienie. 

Głównym sposobem na poprawę warunków życia osób z 

zaburzeniami i urazami neurologicznymi jest promocja 

samozatrudnienia oraz pomoc w założeniu własnej firmy. [K, 

Poznań, 7.10.2016] 

Brak też odpowiedniej edukacji społeczeństwa i doradztwa zawodowego dla 

OZUN. 

Edukacja, akcje społecznościowe (np. spoty telewizyjne) pokazujące 

osoby z niepełnosprawnościami jako ludzi zaangażowanych, 

mających swoje pasje, potrafiących rzetelnie pracować. 

Kształcenie doradców zawodowych pod kontem potrzeb osób 

niepełnosprawnych, żeby potrafili pomóc odnaleźć odpowiednią 

pracę dla osób z określonymi ograniczeniami. [K, Warszawa, 

6.10.2016] 

W wyniku takiej sytuacji na rynku pracy ON mają obniżoną samoocenę i duże 

poczucie braku przydatności społecznej i spełnienia zawodowego.  

OZUN wciąż, w porównaniu z osobami z innymi niepełnosprawnościami, mają 

większe szanse na rynku pracy – w początkowych fazach choroby łatwiej jest im 

ukryć fakt choroby i bardzo często nie przyznają się do ZUN. 

Młodzi ludzie po diagnozowaniu SM często nie mają widocznych 

objawów lub mają nieznaczne. Najczęściej nie przyznają się do 

choroby w miejscu pracy. Pracodawcy źle reagują na taką 

wiadomość. Jeżeli pracodawca umie skorzystać z dotacji 

przysługujących z tytułu zatrudnienia niepełnosprawnego, to 

korzystają na tym obie strony. Niestety, zdarza się to rzadko. Brak 
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świadomości. Nieznajomość przepisów. Niepełnosprawni mają sporo 

przywilejów i nie zawsze podoba się to pracodawcom i 

współpracownikom. [K, Kraków, 01.06.2016] 

Szanse zatrudnienia zwiększają się, jeśli choroba nie jest 

widoczna w pierwszym kontakcie oraz chory zatai chorobę. 

Część ofert pracy trafia do nas poprzez tzw. kontakty, czyli 

znajomych. Znajomi mogą bać się polecić powiedzieć o danej ofercie 

pracy z racji ich obaw czy damy radę, więc jeśli szerokie otoczenie 

wie o chorobie może to nas pozbawić dotarcia pewnych ofert pracy. 

Stanowiska gdzie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności 

zawsze dotyczą płacy minimalnej. Pracodawca w przypadku 

ujawnienia choroby raczej szuka sposobu na zwolnienie pracownika, 

gdyż najprościej rzecz ujmując chce się pozbyć problemu. Dostęp do 

szkoleń i szansę na awans maleją w przypadku SM – bo nikt nie 

będzie inwestował czasu, środków, zasobów w pracownika o 

niepewnej przyszłości. [K, Wrocław, 29.09.2016]  

Badani zauważają jednak, że otwarty rynek pracy powoli otwiera się na ON, w tym 

OZUN. Skuteczne okazują się kampanie społeczne oraz dofinansowania dla firm.  

Natomiast nastawienie pracodawców zmienia się w ostatnich 

latach na coraz bardziej pozytywne, ponieważ w związku z 

kampaniami społecznymi oraz refundacją stanowiska pracy dla 

osoby niepełnosprawnej tworzą się preferencyjne warunki dla takich 

pracodawców. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Aby zmiany były trwałe i w pełni skuteczne, należy w pierwszej kolejności: (1) zadbać 

o właściwą edukację pracodawców i zmianę ich nastawiania do ON, (2) stworzyć 

system odpowiednich ulg dla pracodawców, (3) wspierać zakłady pracy 

chronionej lub system wymiany informacji o pracodawcach przyjaznych środowisku 

ON, (4) wspierać ON w przekwalifikowaniu oraz podnoszeniu kwalifikacji, a jeśli to 

konieczne zapewnić opiekę asystenta, (5) zadbać o właściwe doradztwo zawodowe 

oraz (6) zmienić zasady przyznawania rent i dotacji. 
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Należałoby rozwijać różne formy edukacji o niepełnosprawności 

wśród potencjalnych pracodawców, oraz formy zatrudnienia 

wspomaganego. [K, Lublin, 17.05.2016] 

Aby wyeliminować zjawisko gorszego traktowania osób z 

zaburzeniami i urazami neurologicznymi należałoby przeszkolić 

pracodawców w zakresie rekrutacji, nauczyć wyrozumiałości. [K, 

Poznań, 7.10.2016] 

Stworzyć takie warunki by pracodawcy opłacało się zatrudniać 

osoby z niepełnosprawnością neurologiczna. Podnieść wypłaty rent, 

zwiększyć nakłady na pomoc społeczną dla osób, które ze względu 

na stan zdrowia nie. Mogą podjąć pracy. [K, Warszawa, 6.10.2016] 

Dobrym pomysłem mogłoby być stworzenie więcej zakładów 

pracy chronionej bądź też przygotowanie ogólnodostępnej bazy 

danych z firmami gdzie osoby z w/w niepełnosprawnością nie będą 

miały przeszkód w podjęciu zatrudnienia. Organizowanie targów 

pracy dla konkretnej grupy osób z niepełnosprawnością. [K, Lublin, 

17.05.2016] 

Badani przyznają, że pomimo widocznych zmian wciąż zauważalna jest 

dysproporcja pomiędzy dużymi miastami i wsią. Osobom z małych miejscowości i 

regionów wiejskich zdecydowanie trudniej znaleźć prace zarobkową. 

Sytuacja zawodowa osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi 

jest bardzo trudna. W tak małej miejscowości, w której mieszkam, 

nie ma możliwości znalezienia przeze mnie pracy. Ponadto brak 

skończonych studiów oraz kursów nie daje szans na znalezienie 

dobrej pracy. Ze względu na stan zdrowia, codzienny dojazd do 

większego miasta np. Kraśnik jest dla mnie niemożliwy. [K, Lublin, 

17.05.2016]  

 

5.2 Rekomendacje środowiska 

Środowisko rekomenduje następujące rozwiązania: 
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 Należy zadbać o doinformowanie pracodawców – edukacje prawną,  

 zachęty do zatrudniania osób ON: ulgi i ułatwienia dla pracodawców – jasne 

zasady, opłacalność zatrudniania ON,  

 właściwa edukacja lekarzy medycyny pracy w zakresie orzecznictwa,  

 zwiększanie świadomości społecznej – pełna integracja w miejsce izolacji – 

kampanie informacyjne,  

 zwiększenie liczby stanowisk pracy przystosowanej,  

 edukacja ON w zakresie przysługujących im praw pracowniczych,  

 doradztwo zawodowe dla ON i wsparcie osób OZUN, gdy zmianie ulega 

stopień niepełnosprawności,  

 baza firm przyjaznych OZUN,  

 szkolenia i kursy doszkalające i przekwalifikujące,  

 godne wynagrodzenia, zwiększenie etosu pracy i wykształcenia,  

 zmiany przepisów związanych z przyznawaniem renty – np. możliwość jej 

czasowego wstrzymania umożliwiającego podjęcie aktywności zawodowej,  

 dostęp do programów lekowych – oferujących nowoczesne leki i ciągłego 

leczenia umożliwiającego jak najdłuższe zachowanie sprawności chorego. 

(...) Jeżeli chodzi o zatrudnienie i pracę, to w pierwszej kolejności 

należałoby zacząć pracę z pracodawcami, bo chodzi o tych ludzi, 

którzy już są niepełnosprawni i którzy już powinni zacząć pracować. 

Rozwiązaniem jest na przykład stworzenie mniej 

skomplikowanych przepisów dotyczących zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. Ponieważ de facto jest pomoc PFRON-u przy 

zatrudnianiu takich osób, ale przepisy są tak skomplikowane, że 

nawet znam to z własnego doświadczenia, że księgowy nie chce 

robić tych wszystkich druków i tego wszystkiego związanego z 

dofinansowaniem. Oczywiście wiadomo, że jak ktoś zrobi raz, 

drugi, trzeci to już jest łatwe. Nie ma tej chęci żeby to robić i już. No 

sytuacja jest gorsza w małych ośrodkach, jeżeli chodzi o 

zatrudnianie. (…) Natomiast w drugiej części niejako pracy z 

osobami niepełnosprawnymi, to już tak na przyszłość, należałoby też 

wdrażać osoby niepełnosprawne, żeby chciały pracować od 

samego początku, żeby chciały się uczyć. To w zasadzie od 
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małego dziecka, to jest praca dla i rodziny i szkoły i innych 

ośrodków. No właśnie, żeby te dzieci miały, żeby ci ludzie od dziecka 

mieli motywację do tego, żeby się rozwijać, żeby nie liczyć na pomoc 

państwa. [D, Poznań, 7.10.2016] 

Dofinansowanie tworzenia miejsc pracy w ośrodkach pracy 

chronionej, dostosowywanie ich także pod względem infrastruktury – 

na przykład schodowłazy i tego typu, pomocne kwestie. Tworzenie 

spółdzielni socjalnych mających na celu zatrudnianie osób z 

różnymi niepełnosprawnościami profilowanie do zawodu, 

tworzenie kampanii reklamowych łamiących stereotypy osoby 

niepełnosprawnej, nieporadnej, niezdolnej do pracy. Tak, jak ostatnio 

była taka fajna kampania „Nie chcę być strażakiem”. [D, Olsztyn, 

19.05.2016] 

I tak samo tworzenie takiej strony internetowej, w której są miejsca 

pracy dla osób niepełnosprawnych, z których można sobie znaleźć, 

w bardzo szybki sposób, jakieś miejsce dla siebie. szkolenie dla 

osób niepełnosprawnych kierujących ich do konkretnej pracy. 

Agencje pracy, doradcy zawodowi. Tworzenie klas zawodowych 

profilowanych już na etapie edukacji. Tworzenie ośrodków 

kształcenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych. I stałe 

finansowanie agencji pracy dla osób niepełnosprawnych. [D, 

Olsztyn, 19.05.2016] 

 

5.3 Podsumowanie  

Po analizie zebranych podczas debat środowiskowych głosów zauważamy, że w 

kontekście zapisów KPON, zaniedbywane są niemal wszystkie obszary w zakresie 

pracy i zatrudnienia: 

 prawo osób niepełnosprawnych do pracy, na zasadzie równości z innymi 

osobami; obejmuje to prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę 

swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz w otwartym, 

integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy,  
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 chronić i popierać realizację prawa do pracy, również tych osób, które staną 

się niepełnosprawne w okresie zatrudnienia, poprzez podjęcie odpowiednich 

kroków, w tym na drodze ustawodawczej,  

 zakazanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w odniesieniu do 

wszelkich kwestii dotyczących wszystkich form zatrudnienia, w tym warunków 

rekrutacji, przyjmowania do pracy i zatrudnienia, kontynuacji zatrudnienia, 

awansu zawodowego oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 

 ochrony praw osób niepełnosprawnych, na zasadzie równości z innymi 

osobami, do sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy, w tym do równych 

szans i jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości, 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, włączając w to ochronę przed 

molestowaniem i zadośćuczynienie za doznane krzywdy, 

 zapewnienie, by osoby niepełnosprawne korzystały z praw pracowniczych i 

prawa do organizowania się w związki zawodowe, na zasadzie równości z 

innymi osobami, 

 umożliwienie osobom niepełnosprawnym skutecznego dostępu do ogólnych 

programów poradnictwa specjalistycznego i zawodowego, usług pośrednictwa 

pracy oraz szkolenia zawodowego i kształcenia ustawicznego, 

 popieranie możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy oraz pomocy w znalezieniu, uzyskaniu i 

utrzymaniu zatrudnienia oraz powrocie do zatrudnienia, 

 popieranie możliwości samozatrudnienia, przedsiębiorczości, tworzenia 

spółdzielni i zakładania własnych przedsiębiorstw, 

 zatrudnianie osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym, 

 popieranie zatrudniania osób niepełnosprawnych w sektorze prywatnym, 

poprzez odpowiednią politykę i środki, które mogą obejmować programy 

działań pozytywnych, zachęty i inne działania, 

 zapewnienie wprowadzania racjonalnych usprawnień dla osób 

niepełnosprawnych w miejscu pracy, 

 popieranie zdobywania przez osoby niepełnosprawne doświadczenia 

zawodowego na otwartym rynku pracy, 

 popieranie programów rehabilitacji zawodowej, utrzymania pracy i powrotu do 

pracy, adresowanych do osób niepełnosprawnych. 
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 zagwarantują, że osoby niepełnosprawne nie będą utrzymywane w stanie 

niewolnictwa lub poddaństwa i będą chronione, na zasadzie równości z innymi 

osobami, przed pracą przymusową lub obowiązkową. 

 

Bariery wskazane przez Doradców 

Środowiskowych 

Rekomendacje środowiskowe dotyczące 

likwidacji barier 

Wysoki poziom bezrobocia u ON, w tym 

OZUN  

 Braki edukacyjne, niskie 

kompetencje zawodowe,  

 brak pracy, odpowiednich ofert 

pracy,  

 brak przystosowanie OZUN do 

otwartego rynku pracy,  

 niechęć do zdobywania nowych 

kwalifikacji zawodowych, 

przekwalifikowania,  

 brak doradztwa zawodowego. 

 Większy nacisk na edukację OZUN i 

wykształcenie dostosowane do 

potrzeb rynku pracy,  

 intensywna praca nad 

kompetencjami zawodowymi OZUN, 

oferta szkół zawodowych/szkoleń 

adekwatnych, w tym 

przekwalifikujących zgodnych z 

aktualnymi potrzebami rynku pracy,  

 zwiększenie liczby stanowisk pracy 

chronionej i przystosowanej,  

 większe wsparcie ze strony instytucji 

i organizacji państwowych,  

 profilowane doradztwo zawodowe. 

„Pułapka rentowa” 

 Zmiana przepisów o maksymalnej 

wysokości dochodu z tytułu pracy 

zarobkowej w przypadku 

otrzymywania renty,  

 możliwość czasowego zawieszenie 

świadczeń rentowych i pomocowych 

w momencie podjęcie pracy 

zarobkowej. 

Bariery zatrudnienia 

 Transport do pracy,  

 bariery architektoniczne budynków 

pracodawcy,  

 Edukacja pracodawców,  

 kampanie społeczne zwiększające 

tolerancję i wiedzę o ZUN.  

 ulgi i ułatwienia dla pracodawców 

zatrudniających OZUN (jasne 
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 konieczność przystosowywania 

miejsc pracy do potrzeb OZUN,  

 nieznajomość praw pracowników i 

pracodawcy, brak dostępu i wiedzy 

o prawie pracy (niekorzystanie z 

praw pracowniczych),  

 obawy pracodawców, uprzedzenia,  

 niechęć współpracowników. 

zasady). 

Nierówność w warunkach zatrudnienia 

 Nierówności płacy, groźba ubóstwa 

(niższe płace, większe wydatki),  

 brak możliwości podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych i awansu,  

 orzecznictwo medycyny pracy i 

ZUS.  

 Wyrównanie płac pracowników,  

 umożliwienie pracownikom ZUN 

podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych i uzyskania awansu,  

 edukacja OZUN w kwestii 

przysługujących im praw 

pracowniczych,  

 odpowiednie organy monitorujące 

ew. dyskryminację zawodową ON,  

 edukacja lekarzy medycyny pracy o 

możliwościach pracy OZUN,  

 zmiana nazewnictwa stosowanego w 

orzecznictwie o niezdolności do 

pracy, zorientowanie go na 

możliwości i zdolności, a nie 

ograniczenia i niezdolność. 

Brak dostatecznej opieki zdrowotnej – 

programów lekowych i rehabilitacyjnych 

umożliwiających OZUN możliwie długie 

zachowanie sprawności 

 Opieka dla OZUN aktywnych 

zawodowo. 
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6 Art. 28 Konwencji – Odpowiednie warunki życia i 

ochrona socjalna 

 

6.1 Art. 28 Konwencji a stanowisko środowiska osób z 

niepełnosprawnościami 

ON w tym OZUN oraz ich rodziny są w większym stopniu niż osoby bez 

niepełnosprawności narażone na ubóstwo. Ich możliwość zarobkowania jest 

mniejsza, zwiększone są za to wydatki zapewniające godne życie. Muszą inaczej 

organizować budżet domowy uwzględniając w nim wydatki m.in. na leki, rehabilitację, 

niezbędną pomoc. Świadczenia pomocowe są niewystarczające, renty i 

zapomogi zbyt niskie. 

Osoba z urazem nie mogąca podjąć pracy bez pomocy sprawnych 

członków rodziny nie poradziłaby sobie z bytowaniem. Osoba 

dorosła uzyskuje świadczenie z tytułu renty w wysokości od 600 

zł i dodatku pielęgnacyjnego. Dziecko otrzymuje świadczenie 

pielęgnacyjne i świadczenie kształcenia i rehabilitacji. [K, Olsztyn, 

19.05.2016] 

Niestety świadczenia socjalne oraz wsparcie z Ośrodków Pomocy 

Społecznej w wielu przypadkach nie zaspokaja podstawowych 

potrzeb i ogranicza się jedynie do przyznania minimalnych środków 

finansowych. [K, Wrocław, 29.09.2016]  

Dodatkowo proces wnioskowania o renty i zasiłki jest długi i skomplikowany, 

przez co na pomoc nie mogą liczyć wszyscy potrzebujący. Trudność polega również 

na utrzymaniu świadczenia przy jednoczesnym podjęciu pracy zarobkowej lub 

poprawie warunków życia. 

Osobom, które nie pracują ze względu na swój wiek lub stan zdrowia 

przysługuje renta ok. 600 zł i dodatek pielęgnacyjny, co nie 

pozwala/wystarcza na pokrycie codziennych potrzeb, Chcąc uzyskać 

pomoc z ośrodka pomocy społecznej, „trzeba mieć zdrowie”, aby 



 

65 

 

zgromadzić potrzebne zaświadczenia i dokumenty, a pomoc jest 

ograniczona i niewystarczająca. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Aby starać się o świadczenia należy potwierdzać swoją 

niepełnosprawność na orzeczeniu lekarskim, które również nie 

jest przyznawane w prosty sposób, często jednak biurokracja 

wygrywa i osoby niepełnosprawne nie chcą przystępować do 

świadczeń. [K, Wrocław, 29.09.2016]  

Warunki życia w/w osób [OZUN], które nie podejmują pracy 

zarobkowej są skromne. Nie każdy może pozwolić sobie na więcej 

niż znajduje się w jego koszyku minimum socjalnego (czyli wystarcza 

tylko na jedzenie oraz utrzymanie, nie ma mowy o zakupie wycieczki 

czy też realizowaniu wyższych celów). Uzyskiwanie świadczenia są 

niskie, a często też wielu osobom odbiera się je, gdyż nie 

spełniają wymogów. [K, Lublin, 17.05.2016]  

Sytuacja jest szczególnie trudna dla osób mieszkających poza dużymi 

aglomeracjami miejskimi. 

Warunki tych osób zależy od sytuacji finansowej. Trudniejsza jest 

sytuacja osób w środowisku wiejskim gdzie brak dostępu do 

różnych form wsparcia (ośrodki wsparcia adresowane do określonej 

grupy osób) [K, Lublin, 17.05.2016] 

W samym Olsztynie jest zbyt mało DDPS, a w nich miejsc dla osób 

potrzebujących. Brakuje domów pomocy społecznej, a pobyt w 

nich często przekracza możliwości finansowe chorego. [K, 

Olsztyn, 19.05.2016] 

Choremu na co dzień pomaga głównie rodzina i to jej sytuacja materialna i 

zaangażowanie mają podstawowy wpływ na warunki i jakość życia OZUN. 

Jeśli chodzi o troskę ze strony państwa to należy ją ocenić w 

przypadku naszego państwa raczej nisko. Brakuje bowiem istotnego 

wsparcia finansowego rodzin wychowujących dzieci, młodzież i 

dorosłych niepełnosprawnych. Warunki życia w zasadzie trudno jest 
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ogólnie ocenić, ponieważ zależy to od zaradności rodziców i 

opiekunów osoby z zaburzeniami i urazami neurologicznymi. [K, 

Warszawa, 6.10.2016] 

Moim zdaniem to na warunki pozwalające na prowadzenie 

niezależnego i samodzielnego życia decydujące wpływ rodzina 

najbliższa i jej status ekonomiczny. Natomiast żadnego realnego 

wpływu nie mają samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne 

mimo przypisania im wielu konkretnych zadań z powyższego 

zakresu. Wynika to z faktu braku środków, które by szły za 

postawionymi zadaniami. Poczynając od zabezpieczenia lokalu dla 

osób usamodzielniających się, aż po środki na bieżące wydatki, 

których nie ma w budżecie w odpowiedniej wielkości Pozostaje tylko 

liczyć na rodzinę, która może wyposażyć na nową drogę życia oraz 

modlić o ich zdrowie by żyli jak najdłużej. [K, Lublin, 17.05.2016] 

OZUN wskazują na brak odpowiedniego wsparcia finansowego i 

pozafinansowego ze strony państwa, samorządów, ośrodków 

pomocowych: Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej (GOPS-ów) i 

Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS-ów). Brak aktywnych 

działań w kwestiach związanych ze wsparciem w dotarciu do 

specjalistycznych ośrodków (rejestracja, transport, opieka) lub aktywność 

odpłatna. Pacjenci niechętnie korzystają z pomocy GOPS-ów i MOPS-ów 

również przez wzgląd na swoje przekonania lub brak adekwatnego systemu 

pomocy (dostosowania oferty do stopnia niepełnosprawności, 

indywidualnego traktowania). 

W Polsce wielkość usług pomocowych i opiekuńczych leży w gestii 

GOPSów i MOPSów, do których rodziny chorych niechętnie udają 

się o pomoc, czasem z powodu honoru, przekonań itp. 

Stworzenie centrów wsparcia dla rodzin osób z 

niepełnosprawnością mogłoby przełamać niechęć rodzin 

chorych do korzystania z pomocy. Przekazanie prowadzenia 

takich instytucji ręce stowarzyszeń i fundacji polepszyłoby jakoś 

działania, tak jak w przypadku już istniejących ośrodków, które 
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znacznie lepiej funkcjonują, kiedy są w gestii podmiotów nie 

państwowych. Ponadto o tyle o ile osoby starsze z alzheimerem czy 

po udarze mogą znaleźć miejsce w takich placówkach jak ŚDS 

osoby młodsze np. z SM źle czują się włożone do jednego worka z 

osobami z upośledzeniem czy chorobą psychiczną. W małych 

miejscowościach nie ma ośrodków specjalizujących się we 

wsparcie dla wąskiej grupy odbiorców. Placówka, aby móc się 

utrzymać musi być tworzona dla kilku grup, które niekoniecznie 

funkcjonują podobnie. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

[Konieczne jest] Tworzenie miejsc dziennego pobytu tym 

osobom, w których będą miały zapewnioną opiekę, 

rehabilitację, w przypadku dzieci i młodzieży edukację, natomiast 

dorosłych inne formy rozwoju intelektualnego, społecznego. [K, 

Warszawa, 6.10.2016] 

Aby zapewnić OZUN odpowiednie warunki życia, jej rodzina jest często zmuszona do 

reorganizacji i/lub przystosowania miejsca zamieszkania do potrzeb OZUN. 

Przyznawane na działania remontowo-adaptacyjne środki są jednak zbyt niskie 

oraz wymagają od OZUN 20% wkładu własnego, a sam proces ich przyznawania 

jest długotrwały. Największym problemem jest likwidacja barier architektonicznych 

domów i mieszkań – schodów, wind, adaptacja łazienki. Czasem dostosowanie 

mieszkania jest niemożliwe i wymaga od OZUN (lub ich rodzin) zmiany miejsca 

zamieszkania.  

Kiedy w domu pojawia się osoba z zaburzeniami i urazami 

neurologicznymi, aby ułatwić jej funkcjonowanie lub opiekę nad nią 

powinny zostać zlikwidowane bariery ułatwić jej funkcjonowanie. 

Mimo dofinansowania z PFON-u nie wszystkich stać na to. 

Najczęściej nie udaje się zamienić (lub rodziny nie chcą) mieszkania 

na parter. Mieszkania, szczególnie łazienki są małe, a powinny być 

takie, by w nich znaleźć miejsce na sprzęt ułatwiający życie choremu 

i opiekę nad nim. Jeśli warunki życia są porównywalne, to osobie z 

ograniczeniami fizycznymi, z oczywistych powodów znacznie trudniej 

w nich egzystować. (…) Warunki życia zależą od statusu 
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materialnego i pomoc społeczna w bardzo niewielkim stopniu je 

zmienia. Rodzina chorego musi znacznie przewartościować 

priorytety. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Chory składa wniosek i otrzymuje 80% dofinansowania. To samo 

dotyczy likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych. Czas 

oczekiwania od momentu złożenia wniosku np.: w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej jest różny, bywa że wynosi nawet 

pół roku. Procedura ta bywa trudna dla wielu osób i to stanowi 

ogromne ograniczenie. W przypadku ubiegania się o likwidację 

barier architektonicznych np.: w mieszkaniu jednym z wymogów jest 

dołączenie projektu architektonicznego, co dla niektórych osób 

stanowi barierę finansową. Trudność w realizowaniu procedury 

wnioskowania. Bariera finansowa wynikająca z konieczności 20% 

udziału własnego np.: w procedurze likwidacji barier 

architektonicznych i komunikacyjnych. [K, Wrocław, 29.09.2016]  

Badani widzą potrzebę wprowadzenia wynagrodzenia dla opiekunów OZUN. 

Członkowie rodziny stając się opiekunami OZUN często są zmuszeni do 

zrezygnowania z pracy zarobkowej, całkowicie poświęcają się choremu i jego 

pielęgnacji.  

Poziom potencjalnego ubóstwa determinują ceny leków, stopień 

niesamodzielności i konieczność zapewnienia opieki osobie chorej, 

co często wiąże się z koniecznością ograniczenia czasu pracy 

zawodowej, albo wręcz jej zaniechania a zatem zmniejszenia 

dochodów rodziny, co niestety może prowadzić do ubóstwa. [K, 

Lublin, 17.05.2016] 

Alternatywą dla takiego rozwiązania mogłaby być dodatkowa opieka – 

asystentów i wolontariuszy pomagających ON w życiu codziennym lub 

odpowiednie funkcjonowanie Dziennych Domów Pomocy Społecznej (DDPS). 

Uzyskanie takiej pomocy jest jednak prawie niemożliwe. 

Aby znacząco poprawić warunki życia osoby z zaburzeniem bądź 

urazem neurologicznym być może dobry byłby opiekun takiej osoby, 
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który pomagałby w codziennym funkcjonowaniu – dzięki temu 

członek rodziny, który sprawował obecnie taką funkcję mógłby 

podjąć zatrudnienie. [K, Lublin, 17.05.2016] 

 

6.2 Rekomendacje środowiska 

Środowisko rekomenduje następujące rozwiązania: 

 Zwiększanie świadomości społecznej – pełna integracja w miejsce izolacji,  

 usprawnienie finansowanie ON,  

 zmiany przepisów związanych z przyznawaniem renty – np. możliwość jej 

czasowego wstrzymania,  

 edukacja ON w zakresie przysługujących im praw,  

 zwiększenie dofinansowania na przystosowanie mieszkań na potrzeby osób 

niepełnosprawnych,  

 wsparcie placówek społecznych,  

 asystenci i wolontariusze – pomagający w samodzielności,  

 opieka psychologiczna,  

 systemy przeciwdziałania wyuczonej bezradności osób niepełnosprawnych – 

większe zaangażowanie władz i samorządów lokalnych,  

 rozbudowa programów rehabilitacyjnych,  

 dostęp do programów lekowych (oferujących nowoczesne leki) i ciągłego 

leczenia umożliwiającego jak najdłuższe zachowanie sprawności.  

Upowszechnienie informacji o przysługujących świadczeniach – i 

to by na przykład mogło być w formie takich debat, w formie różnych 

kampanii społecznych. Przestrzeganie istniejących przepisów. [D, 

Olsztyn, 19.05.2016] 

 

6.3 Przedstawienie wyników badań jakościowych w obszarze „Warunki 

życia i zatrudnienie” na podstawie raportu Millward Brown 

Wnioski dotyczące poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami  
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Wnioski dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych w środowiskach lokalnych, 

zakresie i charakterze świadczeń i usług społecznych oferowanych przez gminne, 

powiatowe i miejskie instytucje publiczne ustawowo zobligowane do ochrony 

socjalnej tej kategorii osób: 

1) Wysoki poziom zagrożenia ubóstwem dochodowym osób niepełnosprawnych z 

uwagi na niski wymiar świadczeń rentowych, 

2) Relatywnie niski udział osób niepełnosprawnych wśród świadczeniobiorców 

zasiłków stałych z pomocy społecznej – niskie progi ustawowego ubóstwa wyłączają 

większość osób niepełnosprawnych o niskim poziomie świadczeń 

ubezpieczeniowych finansowego wsparcia pomocy społecznej, 

3) Relatywnie wysoka obecność niepełnosprawnych wśród odbiorców pomocy 

celowej i rzeczowej, 

4) Wzrastające zjawisko dezintegracji więzi rodzinnych – szczególnie widoczne w 

środowisku wiejskim – osłabiające wymiar i zakres funkcji opiekuńczej rodziny wobec 

starzejących się i niepełnosprawnych w którymś okresie starości rodziców i 

dziadków, 

5) Wzrost zapotrzebowania na środowiskowe usługi opiekuńcze wobec coraz 

bardziej widocznych skutków starzenia się polskiego społeczeństwa i wzrostu chorób 

związanych z okresem późnej starości, 

6) Wysoką obecność osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców gmin i miast 

ubiegających się o mieszkania socjalne lub komunalne – zdecydowany deficyt 

zasobów mieszkaniowych w dyspozycji gmin i powiatów nadających się do 

przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

7) Wzrost zainteresowania osób niepełnosprawnych mieszkaniami chronionymi – 

włączenie tego obszaru rozwoju oferty mieszkaniowej do coraz większej liczby 

lokalnych strategii rozwiązywania deficytu czasowej opieki specjalistycznej wobec 

osób chorych i niepełnosprawnych,  

8) Zdecydowana poprawa infrastruktury instytucji publicznych, przestrzeni miejskiej i 

infrastruktury komunikacyjnej pod względem dostosowania architektury i 

wyposażenia technicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
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9) Poszerzenie zakresu komunikacji internetowej, w tym coraz szersze dostosowanie 

stron urzędowych do potrzeb osób niewidomych i głuchych oraz stałe informowanie o 

możliwościach pomocy i usług społecznych dla niepełnosprawnych osób 

niepełnosprawnych ze strony radnych, sołtysów i wójtów. 

10) Niedostatek środków własnych gmin i powiatów na miarę potrzeb socjalnych, 

mieszkaniowych i opiekuńczych osób niepełnosprawnych. 

Rekomendacje dotyczące poprawy warunków życia osób z 

niepełnosprawnościami 

W pierwszym obszarze wskazań adresowanych do systemowych działań na rzecz 

poprawy sytuacji socjalnej osób niepełnosprawnych, zwrócić należy uwagę na: 

1) Włączenie stałej i adekwatnej do poziomu wzrostu kosztów utrzymania 

rewaloryzacji świadczeń rentowych, 

2) Założenie docelowego pułapu minimalnych rent dla osób niepełnosprawnych ze 

stopniem znacznym do poziomu minimum socjalnego, 

3) Ustalenie ustawowego progu ubóstwa dochodowego uprawniającego do 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej do liczonego co roku poziomu minimum 

socjalnego,  

4) Wypracowanie systemu współfinansowania z budżetu państwa budownictwa 

komunalnego i mieszkań chronionych, 

5) Wzmocnienie rozwoju publicznych opiekuńczych usług senioralnych.  

Odnosząc się do poziomu instytucji samorządowych, odpowiedzialnych za wsparcie i 

pomoc osobom niepełnosprawnym, wskazać należy: 

1) Wzrost zatrudnienia pracowników socjalnych ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym do pracy z osobami niepełnosprawnymi, 

2) Rozdzielenie zadań administracyjnych ośrodków pomocy społecznej od zadań 

pracy socjalnej,  

3) Wzrost zatrudnienia asystentów rodziny, pracujących z rodzinami z dziećmi i 

dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, 
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4) Zwiększenie specjalistycznych szkoleń, dopełniających wiedzę pracowników 

pomocy społecznej i lokalnych urzędów publicznych zajmujących się osobami 

niepełnosprawnymi, 

5) Włączenie zadań w zakresie likwidacji barier architektonicznych do planu 

zagospodarowania przestrzennego miast i wsi, 

6) Uzależnienie wydawania licencji na obsługę komunikacji miejskiej i przestrzennej 

od spełnienia wymagań dotyczących przystosowania pojazdów dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

7) Włączenie edukacji cyfrowej osób niepełnosprawnych do lokalnych strategii 

rozwoju polityki społecznej.  

Wnioski dotyczące barier dla osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy 

1) Najważniejsze bariery ograniczające dostęp osób niepełnosprawnych do rynku 

pracy w Polsce dotyczą trzech obszarów: 

 Uwarunkowania strukturalne; m. in. segmentacja zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych - brak szerokiego otwarcia sektorów polskiego rynku 

pracy na osoby niepełnosprawne, niedostatek zróżnicowanej oferty pracy, 

otwarcia na niepełnosprawnych o wysokim poziomie kwalifikacji, niski poziom 

płac i ich niska konkurencyjność wobec wymiaru rent i świadczeń socjalnych, 

 Uwarunkowania wynikające z potrzeb i praktyki polityki zatrudnienia 

pracodawców; m. in. wysoki poziom kosztów związanych z zatrudnianiem 

osób niepełnosprawnych połączony z biurokratycznymi procedurami 

uzyskania wsparcia finansowego w związku z zatrudnieniem osoby 

niepełnosprawnej, bariery mentalne – silny wpływ stereotypu mniej 

wydajnego niepełnosprawnego pracownika, niedostateczna wiedza o 

poszukujących pracy osobach niepełnosprawnych i ich kwalifikacjach, 

 Uwarunkowania wynikające z „kapitału ludzkiego” osób niepełnosprawnych; 

m.in. ograniczenia uwarunkowane rodzajem niepełnosprawności, niski i 

nieadekwatny do potrzeb rynku pracy poziom wykształcenia i kwalifikacji, 

bariery mentalne związane z niską samooceną i obawami przed praktykami 

dyskryminacyjnymi w miejscu pracy i w przestrzeni publicznej, 

niezadawalający stan wiedzy o sposobach poszukiwania pracy i ograniczony 

dostęp do instytucji wspierających aktywizację zawodową osób 
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niepełnosprawnych, niska mobilność osób niepełnosprawnych połączona z 

niedostosowaną do potrzeb tej kategorii osób infrastrukturą komunikacyjną.  

2) Z uwagi na zróżnicowany wpływ rodzaju niepełnosprawności na zdobycie 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, motywacje do pracy oraz możliwości 

poszukiwania pracy i integracji w środowisku pracy niezbędna jest równoległość ofert 

pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy, 

3) Zatrudnienie wspomagane stwarza szanse na lepszy dostęp do pracy zawodowej 

osób niepełnosprawnych intelektualną – instytucja trenera pracy wydaje się być 

ważnym instrumentem w przełamywaniu barier w procesie aktywizacji zawodowej tej 

kategorii osób niepełnosprawnych, 

4) Niepełnosprawność nie różnicuje szans na zatrudnienie kobiet i mężczyzn 

niepełnosprawnych; rynek ofert pracy jest ubogi i dostępne są w większości oferty na 

stanowiskach nie wymagających wysokich kwalifikacji, aczkolwiek można mówić o 

pewnej segmentacji ofert ze względu na płeć w usługach: kobiety w branży 

„sprzątanie”, mężczyźni w branży „ochrona”, 

5) Kobiety niepełnosprawne doświadczają takich samych przejawów dyskryminacji 

jak kobiety pełnosprawne, szczególnie ze względu na różnice wynagrodzeń i 

sytuację rodzinną, 

6) Niepełnosprawność w rodzinie jest natomiast czynnikiem „wykluczającym” z rynku 

pracy ze względu na konieczność sprawowania osobistej opieki nad osobą 

niepełnosprawną w rodzinie, stanowiąc czynnik ryzyka biedy kobiet, 

7) Prawdopodobieństwo pracy w szarej strefie niepełnosprawnych z trudnym 

dostępem do pracy oraz z obawami potencjalnego konfliktu renta-wynagrodzenie. 

Rekomendacje dotyczące możliwości ograniczania i likwidowania barier w 

dostępie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy 

Poziom systemowy 

1) Reforma zasad równoległości świadczeń rentowych i dochodu z pracy – 

podwyższenie progów dochodów z pracy nie powodujących zawieszenia świadczeń 

rentowych, 

2) Wzmocnienie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy warunków zatrudnienia i 

warunków pracy osób niepełnosprawnych, 
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3) Wzrost poziomu świadczeń dla osób rezygnujących z pracy (głównie kobiety) z 

powodu opieki nad osobą niepełnosprawną – wzrost ofert pracy w niepełnym 

wymiarze czasu pracy dla osób niepełnosprawnych, 

4) Rozwój poradnictwa zawodowego dla młodzieży niepełnosprawnej i adekwatnego 

do kosztów systemu stypendialnego umożliwiającego podejmowanie nauki poza 

miejscem zamieszkania – dostęp do „rynkowej” ofert kształcenia osób 

niepełnosprawnych, 

5) Wzmocnienie dualnego systemu kształcenia dla młodzieży niepełnosprawnej 

powiązanego z praktykami w firmach - potencjalnych pracodawców  

6) Włączenie do nomenklatury zawodów i systemu kształcenia zawodu „trenera 

pracy”. 

Poziom lokalny 

1) Prowadzenie kampanii społecznych i innych form edukacji ukierunkowanych na 

promowanie wiedzy o potrzebach i możliwościach osób niepełnosprawnych, 

kształtujących przyjazne postawy społeczności lokalnych wobec osób 

niepełnosprawnych, 

2) Prowadzenie przez Powiatowe Urzędu Pracy i inne instytucje rynku pracy 

obligatoryjnego systemu informacji internetowej o ofertach lokalnego rynku pracy i 

systemie instrumentów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych, 

dostosowanego także do potrzeb osób niewidomych i niesłyszących,  

3) Realizację projektów na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, 

4) Rozpoznanie potencjału zawodowego i potrzeb w obszarze aktywizacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych intelektualnie i podjęcie działań na rzecz rozwoju 

zatrudnienia wspomaganego na poziomie powiatów i gmin.  

Wnioski dotyczące instytucji rynku pracy i innych podmiotów wspierających 

zatrudnienie osób niepełnosprawnych 

1) Niedostatek spójności założeń (celów i zadań) systemu wspierającego 

zatrudnienie osób niepełnosprawnych z niektórymi instrumentami realizacji polityki 

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 
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2) Niedostatek wiedzy pracodawców o systemie dofinansowania zatrudniania osób 

niepełnosprawnych oraz zbiurokratyzowanie procedur formalnych powiązanych z tym 

zagadnieniem. Należy przy tym zaznaczyć, że pracodawcy mogą korzystać również 

ze: zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi 

niepełnosprawnemu w pracy; zwrotu kosztów szkolenia pracownika 

niepełnosprawnego; Zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej; Zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby 

niepełnosprawnej, 

3) Zróżnicowanie szans na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych – 

strukturalnych i indywidualnych – jako podstawa racjonalizacji systemu aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych,  

4) Zróżnicowany poziom przygotowania instytucji publicznych do obsługi osób 

niepełnosprawnych: relatywnie wysoka ocena Powiatowych Urzędów Pracy oraz 

pracowników socjalnych w Gminnych i Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej.  

Rekomendacje dotyczące instytucji rynku pracy i innych podmiotów 

wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych 

1) Systematyczna edukacja, podnoszenie wiedzy pracowników instytucji rynku pracy 

o osobach niepełnosprawnych, specyfice dotyczących ich schorzeń, ograniczeń, 

potrzebach, metodach i instrumentach wsparcia procesu ich aktywizacji zawodowej, 

2) Racjonalne spojrzenia na proces aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; 

oparcie systemu na rzetelnej obiektywnej diagnozie możliwości i ograniczeń 

obecnych w środowisku osób niepełnosprawnych, ich ocenie funkcjonalnej, w 

świecie pracodawców, w rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej środowiska 

lokalnego, 

3) Zmiana systemu edukacji osób niepełnosprawnych w kierunku przygotowania do 

zmieniających się technologii, profili produkcji i usług, 

4) Koordynacja działań instytucji odpowiedzialnych na poziomie lokalnych za 

rehabilitację medyczną i społeczną, pomoc socjalną i wspieranie aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych - tworzenie interdyscyplinarnych zespołów 

specjalistów z różnych placówek,  
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5) Lepsza dostępność informacji dla pracodawców i osób niepełnosprawnych o 

zasadach zatrudniania osób niepełnosprawnych i odbiurokratyzowanie procedur 

powiązanych z tym procesem,  

6) Ewaluacja całego systemu – koncepcja i prawo – rozważenie systemowej reformy 

albo planowanych ewolucyjnych zmian w jakiejś perspektywie czasowej – racjonalna 

wizja prowadzenia polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.  

 

6.4 Podsumowanie  

W kontekście zapisów KPON, zaniedbywane są takie zobowiązania państwa, jak:  

 zapewnienie osobom niepełnosprawnym jednakowego dostępu do 

odpowiednich usług, urządzeń i innego rodzaju pomocy w zaspokajaniu 

potrzeb związanych z niepełnosprawnością, po przystępnych cenach, 

 zapewnienie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, żyjącym w 

ubóstwie, dostępu do pomocy państwa w pokrywaniu wydatków 

związanych z niepełnosprawnością, w tym wydatków na odpowiednie 

szkolenia, poradnictwo, pomoc finansową i tymczasową opiekę dającą 

wytchnienie stałym opiekunom, 

 zapewnienie osobom niepełnosprawnym jednakowego dostępu do 

ubezpieczenia i świadczeń emerytalnych. 

 

Bariery wskazane przez Doradców 

Środowiskowych 

Rekomendacje środowiskowe dotyczące 

likwidacji barier 

Braki finansowe 

 Groźba ubóstwa – niższe płace 

(bezrobocie) oraz zbyt niskie 

świadczenia (renty i zapomogi 

socjalne),  

 trudność otrzymania rent i 

świadczeń socjalnych,  

 brak świadczeń dla opiekunów 

dorosłych OZUN – wynagrodzenia 

 Wsparcie finansowe - podniesienie 

wysokości rent/ świadczeń oraz 

zmiany w systemach rentowych – 

możliwość jej zawieszenia na czas 

podjęcie pracy zarobkowej,  

 systemy przeciwdziałania wyuczonej 

bezradności osób 

niepełnosprawnych – większe 

zaangażowanie władz i samorządów 
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za opiekę nad OZUN. lokalnych w aktywizację zawodową 

OZUN,  

 przyspieszenie i uproszczenie 

procedur wydawania rent i 

świadczeń socjalnych,  

 świadczenia dla opiekunów OZUN. 

Mieszkaniowe bariery adaptacyjne 

 Brak przystosowanych lokali 

mieszkaniowych do potrzeb OZUN,  

 konieczność adaptacji lokali 

mieszkalnych,  

 system finansowanie prac 

adaptacyjnych, konieczność 

posiadania wkładu własnego. 

 Zmiany w systemie finasowania 

świadczeń na rzecz przystosowanie 

warunków mieszkaniowych do 

potrzeb OZUN. 

Niewystarczająca oferta wsparcia 

pozafinansowego 

 Odizolowanie społeczne,  

 brak asystentów i wolontariusz,  

 brak lub nieadekwatna pomoc 

pomocy społecznej,  

 brak wiedzy ON o przysługujących 

im prawach. 

 

 Zwiększanie świadomości 

społecznej – pełna integracja w 

miejsce izolacji – kampanie 

społeczne i informacyjne,  

 asystenci i wolontariusze dla OZUN,  

 wieloletnie programy lekowe i 

rehabilitacyjne,  

 lepsza współpraca placówek pomocy 

społecznej z OZUN, 

 edukacja prawna ON. 
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7 Art. 19 Konwencji – Niezależne życie i włączenie w 

społeczeństwo 

 

7.1 Art. 19 Konwencji a stanowisko środowiska osób z 

niepełnosprawnościami  

Na niezależność OZUN bezpośredni wpływ ma ich stan zdrowia. Przy małym 

stopniu zaburzeń i urazów neurologicznych osoby z tej grupy potrafią być bardzo 

niezależne, są w stanie prowadzić samodzielne życie i w pełni uczestniczyć w życiu 

społecznym.  

Wszystko zależy od rodzaju zaburzenia neurologicznego oraz od 

jego stanu. Osoby z lekkim zaburzeniem neurologicznym są po 

części w stanie samodzielnie prowadzić życie. Osoby z ciężkim 

zaburzeniami neurologicznym wymagają pomocy innych osób, więc 

nie są w stanie prowadzić samodzielnego życia. [K, Wrocław, 

29.09.2016]  

Sytuacja zmienia się jednak, gdy stan zdrowia OZU pogarsza się. Odbiera im on nie 

tylko możliwości samodzielnego poruszania się, ale często powoduje konieczność 

zmiany planów i celów życiowych (również przekwalifikowanie). OZUN musi 

przystosować swoje ambicje do aktualnych możliwości swojego ciała. 

Sama niepełnosprawność jest już ograniczeniem, które może mieć 

wpływ na status społeczny człowieka. Będąc osobą chorą, często 

nie możemy dążyć do celów, jakie byśmy chcieli, lecz do tych, 

które możemy i jesteśmy w stanie zrealizować. Przez powstałe 

bądź nabyte zaburzenia i urazy neurologiczne wybieramy szkołę, 

studia, zawody, które będziemy mogli w przyszłości wykonywać, a 

często w porównaniu z innymi zawodami są one już na starcie mniej 

zarobkowe. [K, Lublin, 17.5.2016] 

Dużą przeszkodą w samodzielnej egzystencji OZUN są wówczas bariery finansowe 

i architektoniczne. Stan zdrowia, posiadane kwalifikacje i specyfika rynku pracy nie 

pozwalają im na podjęcia dobrze płatnej pracy zarobkowej, a przysługujące im 
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świadczenia socjalne są bardzo niskie. Z tego powodu często nie stać ich na 

samodzielność, własne mieszkanie, przystosowanie otoczenia do własnych 

potrzeb.  

Wielu spośród osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi 

wydaje się być bezradna wobec trudności, jakie stawia przed nimi 

codzienne życie. Są to osoby wymagające ciągłej pomocy ze strony 

osób drugich. Wielu z nich kończy swą edukację, nie podejmuje na 

nowo pracy zawodowej, izoluje się od społeczeństwa. Często wynika 

to z ograniczonej dostępności rehabilitacji lub po prostu ze źle 

prowadzonego usprawniania, w którym nie kładzie się nacisku na 

przystosowanie osoby niepełnosprawnej do życia w trudnych, 

zmienionych warunkach i pomija się zupełnie tak istotne sprawy 

jak: samoobsługa, samodzielność i samoakceptacja, oraz 

świadomość swoich praw i możliwości. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Na rynku brak jest też dostatecznej liczby lokali mieszkaniowych, które są 

dostosowane do potrzeb ON, w tym OZUN – np. mieszkań chronionych, 

socjalnych, grupowych – umożliwiających OZUN usamodzielnienie się. Choć 

sytuacja ta w ostatnich latach poprawiła się, to zmiany widoczne są głównie w 

dużych miastach.  

Sądzę, że powinno się przyznawać osobom ze schorzeniami 

neurologicznymi więcej mieszkań socjalnych, a jeśli takowe już mają 

to przynajmniej pomóc im stanąć na nogi i zapewnić godną 

przyszłość. [K, Lublin, 17.05.2016] 

Mieszkania chronione grupowe czy samodzielne pokazują, że 

praktycznie każdy niezależnie od swojego stanu może, przy 

odpowiedniej pomocy z zewnątrz mieszkać poza domem rodzinnym 

rozwijać się i usamodzielniać. (…) Takie inicjatywy są normą w 

dużych miastach jak Gdańsk czy Warszawa a czymś nieznanym w 

małych miastach i wsiach, w których mieszka większość 

społeczeństwa. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 
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ON nie mają dodatkowej ochrony prawnej związanej z gwarancją posiadania 

miejsca zamieszkania. 

Dostosować przepisy prawa, które będą korzystne dla takich osób 

[OZUN]. Zwiększyć zasiłki, żeby starczało na godne życie a nie 

wegetację. Ochrona osób przed komornikami, eksmisjami itp. [K, 

Poznań, 7.10.2016] 

Podobnie niewystarczająca jest pomoc niezależnych opiekunów i asystentów. 

Należałoby zadbać o odpowiedna darmową lub niskopłatną opiekę psychologów i 

asystentów nad osobami próbującymi żyć samodzielnie. 

Nie całkiem, chociaż może to być związane z rodzajem schorzenia. 

Sądzę, że brakuje sieci asystentów i usług np. transportowych, 

wspomagających takie osoby w codziennych sytuacjach. [K, 

Warszawa, 6.10.2016] 

Aktualnie, aby osoba z niepełnosprawnością neurologiczną, 

szczególnie znaczną, mogła prowadzić samodzielne i niezależne 

życie, musi mieć silną motywację wewnętrzną i względnie wysoki 

dochód. Aby posiadać niezbędne do samodzielności sprzęty i 

pomoc asystencką, musi je opłacić samemu. [K, Warszawa, 

6.10.2016]  

W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, OZUN są coraz bardziej zależne od 

osób trzecich – najczęściej najbliższej rodziny. Zależność finansowa, 

komunikacyjna od rodziny, często staje się powodem znaczącego ograniczania 

autonomii OZUN. Z jednej strony rodziny, głównie rodzice OZUN czują się w pełni 

odpowiedzialna za osoby chore i chcąc im zapewnić pełną opiekę uniemożliwiają 

im usamodzielnienie się.  

Z biegiem ostatnich lat te szanse znacznie się poprawiły dzięki 

mieszkaniom chronionym, asystentom i innym tego typu usługom. 

Problemem jednak są według mnie dwa aspekty. Mentalność 

rodziców osób z niepełnosprawnością, które nie chcą i nie 

wyobrażają sobie wypuszczenia dziecka z domu. W Polsce 

pokutuje przekonanie, że osoba z niepełnosprawnością wymaga 
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opieki rodziny aż do śmierci. Nie służy to ani rodzinom ani osobom 

niepełnosprawnym. Wszyscy dorośli ludzie dla swojego dobrostanu 

psychicznego i osobowościowego powinni w pewnym momencie 

życia usamodzielnić się na tyle na ile oczywiście jest to możliwe. [K, 

Olsztyn, 19.05.2016] 

Z drugiej strony zdarza się, że OZUN kierowani są przez opiekunów do DPS-ów, 

gdyż opieka nad nimi jest zbyt czasochłonna, kosztowna i wyczerpująca a sami 

opiekunowie nie mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa.  

Niestety osoby z zaburzeniami i urazami neurologicznymi [SM] 

często w młodym wieku są oddawane przez rodziny do DPSów. 

Gdyż opieka jest wyczerpująca i kosztowna, a wsparcie dla 

opiekunów rezygnujących z pracy ze strony państwa znikome. 

[K, Kraków, 01.06.2016] 

W obydwu przypadkach decyzje dotyczące życie OZUN podejmowane są w ich 

imieniu przez osoby bez niepełnosprawności. Zapewnianie tak „całościowej opieki”, 

jest często powodem wyuczonej bezradności OZUN i całkowitego uzależnienia 

od systemów pomocowych i opiekunów, co uniemożliwia im samodzielność. 

Koszty rehabilitacji, badań, sprzętów, leków są tak wysokie, że 

często pożerają większość lub cały domowy budżet rodziny. Często 

jedno z rodziców nie może podjąć pracy zawodowej, gdyż wspiera i 

opiekuje się swoim niepełnosprawnym dzieckiem. Gdy 

niepełnosprawny robi się dorosły, ma nikłą szansę na zdobycie pracy 

i otrzymywania zarobków, żyje z renty, która w żaden sposób nie 

zapewnia humanitarnego bytu ludzkiego, w stosunku do potrzeb 

takiej osoby. [K, Warszawa, 6.10.2016] 

Uważam, że największa dyskryminacja zachodzi w głowach samych 

osób niepełnosprawnych neurologicznie i ich rodzin. Wyobrażam 

sobie, że kiedy rodzice oczekują dziecka, wizualizują sobie jego 

idealne życie — a kiedy rodzi się niepełnosprawne neurologicznie, 

wszystkie te cele i oczekiwania zostają sprowadzone do rehabilitacji i 

leczenia. Te osoby dorastają w równoległej rzeczywistości, w 
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której nie oczekuje się od nich dobrych ocen, wykonywania 

obowiązków domowych, rozwijania pasji, zawiązywania 

przyjaźni, randkowania — jedynie, żeby były sprawne. Takie 

osoby, kiedy dorosną, nie są w stanie odnaleźć się w istniejącej 

rzeczywistości, w której wchodzi się w związki małżeńskie, 

podejmuje pracę, itp. Podobnie osoby z urazami neurologicznymi, 

chociaż wychowywali się jako sprawni, nagle przestają nimi być. 

Wtedy też, zmieniają się oczekiwania — najważniejsze, żeby np. 

znowu chodzić, nawet jeśli to medycznie niemożliwe. Praca, rodzina, 

przyjaciele, pasje — wszystko pozostaje gdzieś w tyle. Niestety, 

dopóki osoby z niepełnosprawnościami neurologicznymi i ich rodziny 

nie poczują, że życie jest w ich rękach, że niezależność wymaga 

determinacji i działania, ale efekty można osiągnąć naprawdę 

satysfakcjonujące, to nawet najlepiej skonstruowane akty prawne nie 

poprawią ich sytuacji. [K, Warszawa, 6.10.2016] 

Powinno się zadbać o właściwą edukację OZUN i ich rodzin. Świadomość i 

budowanie poczucia własnej wartości może doprowadzić do większej 

samodzielności OZUN w społeczeństwie. 

Należałoby kłaść szczególny nacisk na samodzielność osób z 

niepełnosprawnościami, zarówno podczas terapii prowadzonych w 

szkole jak i poza nią. Dzięki temu osoba z niepełnosprawnością staje 

się człowiekiem bardziej niezależnym, co pomaga jej samej 

podbudować własną wartość, itp. Jak i odciąża rodzica fizycznie, ale 

również psychicznie, ponieważ rodzic ma zalążki nadziej, że jego 

dziecko da sobie radę po jego odejściu. [Warszawa, 6.10.2016] 

Choroba najczęściej izoluje chorego od życia i społeczeństwa. Osoby bez 

niepełnosprawności często w myśleniu kierują się stereotypami, boją się ON. Same 

ON, widząc swoją inność i nieporadność w przestrzeni publicznej, nie chcą mieć 

kontaktów z osobami bez niepełnosprawności – boją się i wstydzą kontaktu.  

Brak zrozumienia, niechęć, brak czasu, brak akceptacji. (…) Brak 

zrozumienia społecznego i niezależności życiowej tych osób. [K, 

Olsztyn, 19.05.2016] 
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7.2 Rekomendacje środowiska 

Środowisko rekomenduje następujące rozwiązania: 

 Zwiększenie świadomości społecznej – kampanie i działania społeczne,  

 zwiększenie nakładów na likwidację barier architektonicznych,  

 wizje lokalne i opisy barier architektonicznych tworzone przez osoby 

niepełnosprawne w ich najbliższym otoczeniu,  

 lokalne inicjatywy gospodarcze i społeczne – służące podnoszeniu jakości 

życia,  

 asystenci i wolontariusze – pomagający w samodzielności,  

 wsparcie dla rodzin – finansowe i edukacyjne,  

 poprawa funkcjonowania placówek pomocowych,  

 systemy przeciwdziałania wyuczonej bezradności osób niepełnosprawnych – 

większe zaangażowanie władz i samorządów lokalnych,  

 wyrównanie szans zawodowych OZUN,  

 rozbudowa programów rehabilitacyjnych,  

 dostęp do programów lekowych (oferujących nowoczesne leki) i ciągłego 

leczenia umożliwiającego jak najdłuższe zachowanie sprawności. 

Brak asystenta w codziennym życiu niepełnosprawnych, z 

niepełnosprawnością neurologiczną. [D, Poznań, 7.10.2016] 

Może ja powiem, że brak jest takich asystentów, no ja pracuję 

również tam jeszcze w innym kole i tam jest dużo osób na wózkach, 

które nie wychodzą z domu, bo jest brak asystentów, bo jak na 

wózkach, to wiadomo, że z narządem ruchu, prawda? Jeszcze 

chciałabym taką kwestię poruszyć, np. w Krakowi oznaczanie miejsc 

dla niepełnosprawnych. [D, Kraków, 01.06.2016] 

 

7.3 Podsumowanie  

W kontekście zapisów KPON, zaniedbywane są takie zobowiązania państwa, jak:  
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 możliwość wyboru miejsca zamieszkania i podjęcia decyzji, co do tego, gdzie i 

z kim będą mieszkać, na zasadzie równości z innymi osobami, a także, że nie 

będą zobowiązywane do mieszkania w szczególnych warunkach, 

 dostęp osób niepełnosprawnych do szerokiego zakresu usług wspierających 

świadczonych w domu lub w placówkach zapewniających zakwaterowanie 

oraz do innych usług wspierających, świadczonych w społeczności lokalnej, w 

tym do pomocy osobistej niezbędnej do życia i włączenia w społeczność oraz 

zapobiegającej izolacji i segregacji społecznej, 

 świadczone w społeczności lokalnej usługi i urządzenia dla ogółu ludności 

będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, na zasadzie równości z innymi 

osobami oraz będą odpowiadać ich potrzebom. 

Bariery wskazane przez Doradców 

Środowiskowych 

Rekomendacje środowiskowe dotyczące 

likwidacji barier 

Bariery architektoniczne  

 W instytucjach pożytku 

publicznego i w przestrzeniach 

wspólnych,  

 w lokalach mieszkalnych i ich 

najbliższym otoczeniu  

 Mobilizacja władz lokalnych do 

skutecznego działania na rzecz ON, 

na podległych jej terenach i w 

podlegających jej instytucjach,  

 dofinansowanie do instytucji 

wyrównujących szanse i niwelujących 

bariery dostępu do swoich usług,  

 znoszenie barier architektonicznych,  

 konsultowanie rozwiązań z 

reprezentantami środowiska ON, w 

tym OZUN,  

 zmiany zasad finasowania i ułatwienia 

dla pozyskiwania środków na 

adaptacje mieszkań OZUN,  

 zwiększenie liczby lokali 

dostosowanych do potrzeb ON. 

Bariera finansowa 

 Zbyt niskie świadczenia,  

 brak dochodów z innych źródeł. 

 Podniesienie świadczeń,  

 bardziej racjonalne wykorzystywanie 

środków przysługujących OZUN,  
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 wsparcie aktywizacji zawodowej 

OZUN. 

Brak pełnej niezależności 

 ograniczanie samodzielności przez 

rodzinę,  

 zjawisko pozornego dostosowania. 

 Edukacja opiekunów OZUN,  

 edukacja OZUN w zakresie ich praw i 

możliwości,  

 uczenie OZUN samodzielności i 

pozwalanie im na wykonywanie 

czynności życia codziennego dla nich 

możliwych,  

 rozbudowa sieci asystentów, 

umożliwiających OZUN samodzielne 

życie.  

Izolacja OZUN 

 Wstyd i strach osób z 

niepełnosprawnościami przed 

kontaktem z osobami 

pełnosprawnymi,  

 niska świadomość społeczna,  

 brak wiedzy o prawach OZUN. 

 

 Edukacja społeczeństwa – kampanie 

społeczne,  

 działania społeczne na rzecz 

przywrócenia OZUN społeczeństwu.  

Brak odpowiedniego wsparcia OZUN 

 Brak rehabilitacji przedłużających 

sprawność,  

 brak dostępu do refundowanych 

leków,  

 brak systemów pomocowych dla 

opiekunów – rent,  

 zbyt mała liczba asystentów,  

 niewłaściwe działania ośrodków 

pomocowych. 

 Większy dostęp do rehabilitacji i 

refundowanych leków,  

 zwiększenie liczby asystentów dla 

OZUN.  
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8 Art. 22 Konwencji – Poszanowanie prywatności 

 

8.1 Art. 22 Konwencji a stanowisko środowiska osób z 

niepełnosprawnościami  

OZUN są często zależne od rodziny i opiekunów i są częściej niż inni narażone na 

izolację i ubezwłasnowolnienie. Nadopiekuńczość rodzin może prowadzić do 

braku poszanowania prywatności. 

Osoby pełnosprawne czasami uzurpują sobie prawo decydowania o 

losie chorego „dla jego dobra”. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Opiekunowie bardzo często ograniczają zdolność prawną 

chorego poprzez pełnomocnictwa notarialne oraz 

ubezwłasnowolnienie. Rodziny decydują o wszystkim, za chorych, 

czasami jest to konieczne, ale czasami nadużywane, bo chory nie 

ma ochrony przed takim traktowaniem, nie ma możliwości i 

umiejętności poskarżenia się. niestety często dochodzi także do 

przemocy psychicznej, którą trudno udowodnić, bo chory nic nie 

pamięta. [K, Lublin, 17.05.2016] 

Rodzina lub opiekunowie decydują o miejscu zamieszkania, planach, zakresie 

leczenia i rehabilitacji, wydatkach. Często dochodzi do przejęcia środków 

finansowych (rent i dotacji) przez rodzinę chorego. W wyniku takich działań 

opiekunowie w pełni uzależniają od siebie OZUN, w dorosłym życiu często wzmaga 

to postawę wyuczonej bezradności.  

Badani wskazują również, że poważnym problemem w poszanowaniu prywatności 

OZUN stają się wizyty pracowników socjalnych – weryfikujących sytuację 

materialną chorego. Wizyty te naruszają prywatność, stresują chorych, powodują, że 

czują się oni gorsi od innych. 

Problemy z naruszaniem prywatności występują na pewno, 

zwłaszcza, gdy do domu przychodzi urzędnik MOPS, PCPR, PCK by 

zbadać sytuację materialną, zdrowotną, petenta, który zgłasza się po 

zasiłek. [K, Wrocław, 29.09.2016]  
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Takie traktowanie OZUN przez rodziny i pracowników opieki społecznej, jak i 

nieznajomość lub nieumiejętność egzekwowania przysługujących im praw prowadzi 

do nadmiernej izolacji, powoduje strach i niepewność w życiu codziennym, 

wzmacnia wśród OZUN poczucie bycia gorszym.  

 

8.2 Rekomendacje środowiska 

Środowisko rekomenduje następujące rozwiązania: 

 Zwiększenie świadomości społecznej – kampanie i działania społeczne,  

 poprawa funkcjonowania placówek pomocowych, procedur i zachowania ich 

pracowników,  

 edukacja OZUN z zakresu przysługujących im praw.  

Mamy temat poszanowanie domu i rodziny. Spotykaliśmy się właśnie 

z tym, z relacją Państwa wobec rodziców niepełnosprawnych, w 

końcu zdrowe dzieci. Było tak przykład, że pielęgniarka 

środowiskowa przychodziła i u nas było codziennie żeby sprawdzić 

jak sobie radzimy w wychowaniu dziecka. No i my uważamy, że to 

było w stosunku do niej nadgorliwość. No i jako rodzina 

niepełnosprawna mamy zdrowe dziecko i po prostu z tego jesteśmy 

dumni. [D, Poznań, 7.10.2016] 

 

8.3 Podsumowanie  

W kontekście zapisów KPON, zaniedbywane są takie zobowiązania państwa, jak:  

 żadna osoba niepełnosprawna, bez względu na miejsce zamieszkania lub 

warunki życiowe, nie może być narażona na arbitralną lub bezprawną 

ingerencję w życie prywatne, sprawy rodzinne, dom lub korespondencję, czy 

innego typu komunikację międzyludzką, ani też na bezprawne naruszanie jej 

czci i reputacji. Osoby niepełnosprawne mają prawo do ochrony prawnej przed 

tego rodzaju ingerencjami, 

 ochrona poufności informacji osobistych, o zdrowiu i rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, na zasadzie równości z innymi osobami. 
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Bariery wskazane przez 

Doradców Środowiskowych 

Rekomendacje środowiskowe dotyczące likwidacji 

barier 

Działania instytucji i organizacji 

pomocowych, sposób 

przyznawania środków 

pomocowych  

 Uproszczenie procedur przyznawania środków 

pomocowych,  

 odpowiednia edukacja pracowników 

społecznych i socjalnych. 

Postawa otoczenia 

 Niska świadomość 

społeczna,  

 przedmiotowe traktowanie 

OZUN,  

 dysponowanie przez rodzinę 

rentą/ innymi świadczeniami 

OZUN. 

 Zwiększanie świadomości społecznej, 

kampanie społeczne,  

 edukacja rodzin i opiekunów w zakresie praw i 

możliwości OZUN. 

Postawa OZUN 

 Wyuczona bezradność,  

 brak samodzielności,  

 oczekiwanie wsparcia,  

 lek/ niechęć przed 

rozwijaniem samodzielności. 

 Edukacja OZUN w zakresie przysługujących im 

praw,  

 aktywizacja zawodowa OZUN,  

 poprawa dostępu OZUN do leczenia i 

rehabilitacji. 
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9 Art. 23 Konwencji – Poszanowanie domu i rodziny 

 

9.1 Art. 23 Konwencji a stanowisko środowiska osób z 

niepełnosprawnościami  

Badani wskazują, że prawo do poszanowania rodziny w przypadku OZUN nie jest 

takie samo jak w przypadku osób bez niepełnosprawności. Dużym problemem 

jest odbieranie dzieci z niepełnosprawnościami ich biologicznym rodzicom lub 

zdrowych dzieci z rodzin ON i umieszczanie ich w domach zastępczych lub 

jednostkach opiekuńczych. Przyczyną są najczęściej względy ekonomiczne oraz 

niedostosowanie warunków mieszkaniowych do potrzeb dziecka.  

Dochodzi również do drastycznych sytuacji, gdy dzieci oddawane są 

do pieczy zastępczej, bo rodzina z ON jest traktowana jako 

dysfunkcyjna. [K, Wrocław, 29.09.2016]  

Nie są przestrzegane, bardzo często łamane są ich prawa „po 

najmniejszej linii oporu” zabierane są dzieci z domów rodzinnych ze 

względów ekonomicznych i umieszczane w rodzinie zastępczej, 

gdzie ładuje się pieniądze, które przeznaczone rodzinie zdziałałby 

wiele dobrego. To samo tyczy się niezaradności życiowej wiele osób 

jest krzywdzonych takim postepowaniem, to osoba zachorowała i 

trzeba jej pomóc, a tu okazuje się, że system jest chory i dlatego 

trzeba go gruntownie zmienić. [K, Kraków, 01.06.2016] 

W konsekwencji zamiast racjonalnego wsparcia dla biologicznych rodzin dzieci ZUN 

lub rodzin ON, wspierane są inne instytucje i podmioty, które zdaniem badanych nie 

są dla chorego najlepszym rozwiązaniem. 

OZUN nie mają też takich samych praw do zakładania rodziny i posiadania 

dzieci, jak osoby bez niepełnosprawności. Część OZUN, np. osoby z epilepsją 

nie mają prawo do adoptowania dzieci. Rządowe plany likwidacji refundacji 

zabiegów zapłodnienia in vitro może uniemożliwić kobietom ZUN posiadanie 

dzieci. 



 

90 

 

Przy likwidacji invitro (dopłat) osoby z urazami neurologicznymi będą 

miały problem z posiadaniem dzieci. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Prawo do posiadania dzieci odbierane jest w szczególności kobietom (zob. rozdz.14, 

Art. 6 niepełnosprawne kobiety). Macierzyństwo, które może mieć wpływ na ich stan 

zdrowia, jak również ich ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu sprawiają, że 

nie są one postrzegane jako dobre matki.  

Prawa osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi dotyczące 

poszanowania ich życia prywatnego oraz ich prawa dotyczące 

małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa i związków nie są w naszym kraju 

przestrzegane na zasadzie równości z innymi osobami. W odczuciu 

wielu ludzi, osoby te nie powinny podejmować takiego 

wyzwania, ponieważ same wymagają wsparcia innych. Często 

społeczeństwo poprzez swoje nastawienie odbiera im prawo do 

zaspokajania podstawowych potrze, jakie przypisane są 

człowiekowi: potrzeby, miłości, intymności, jak również do 

posiadania dzieci i rodziny. Seksualność osób z zaburzeniami i 

urazami neurologicznymi nadal jest tematem kontrowersyjnym i 

wciąż bardzo często skłania do dyskusji społecznych nad tym, czy 

powinno się pozwalać osobom chorym na zakładanie własnej 

rodziny. Jakość życia seksualnego osób niepełnosprawnych wciąż 

jest pomijana w procesie rehabilitacji medycznej i psychospołecznej. 

Jedną z przyczyn tej sytuacji jest niedostateczna wiedza na temat 

wpływu niepełnosprawności fizycznej na jakość życia 

seksualnego oraz mylne przekonanie o nieodwracalności 

negatywnych skutków. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Odmawia im się prawa do samostanowienie i brania odpowiedzialności za swoje 

decyzje. Nie dba się również o odpowiednie informowanie OZUN planujących 

założenie rodziny. 

Osoby z zaburzeniami neurologicznymi często błędnie uznawane są 

jako osoby niepełnosprawne intelektualnie i pozbawia się je 

możliwości samodecydowania o sobie. Często zupełnie obce i 

przypadkowe osoby jak sąd czy biegli specjaliści podejmują 
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decyzje dotyczące prywatnego życia osób z zaburzeniami i 

urazami neurologicznymi, na ogół decyzje te zapadają też po bardzo 

krótkim czasie — jednym czy dwóch spotkaniach specjalisty z daną 

osobą. [K, Warszawa, 6.10.2016] 

Trzeba pamiętać, że prawa są nierozerwalne z obowiązkami np. 

rodzicielstwo to przywilej, ale wymaga sprostaniu wielu obowiązkom. 

Tego typu decyzje wymagają dużej odpowiedzialności i są to bardzo 

indywidualne kwestie. [K, Warszawa, 6.10.2016] 

Brak jest odpowiedniego wsparcia dla rodzin ON i ON planujących założenie 

rodziny (Zob. rozdz. 14, Art. 6 niepełnosprawne kobiety). 

Ponadto społecznie temat seksualności ON jest niemal zupełnie pomijany. ON są 

postrzegane i uznawane za osoby aseksualne, które nie powinny wchodzić w 

relacje. O seksualności mało mówi się podczas uświadamiania chorego, nie jest to 

również element wiedzy rehabilitacyjnej.  

Jako seksuolog mogę się śmiało wypowiedzieć o braku 

poszanowania podstawowych praw do związku, małżeństwa i 

seksualności osób niepełnosprawnych. Mówię tu głównie o 

osobach z niepełnosprawnością sprzężoną i np. upośledzeniem 

umysłowym. W Polsce, jeżeli nawet osoba upośledzona 

dopuszczana jest relacji damsko męskich są one infantylizowane. W 

przypadku nawet osób młodych sprawnych intelektualnie, ale na 

przykład z SM często lekarze, księża deprecjonują je i odradzają 

związek z nimi nawet już, kiedy mają partnera. Seksualność osób 

z niepełnosprawnością sprzężona w tym neurologiczna często 

traktowana jest jak problem dziecka, z którym trzeba sobie poradzić. 

Na pewno duża role w odmawianiu osobom z niepełnosprawnością 

praw odgrywa kościół, który traktuje je jak niewinne i nieskalane 

dzieci, które seksualności po prostu nie posiadają. [K, Olsztyn, 

19.05.2016] 

Zdaniem uczestników konsultacji duży wpływ na takie społeczne postrzeganie ON 

ma środowisko kościelne, które trywializuje i infantylizuje ON.  



 

92 

 

 

9.2 Rekomendacje środowiska 

Środowisko rekomenduje następujące rozwiązania: 

 Zwiększenie świadomości społecznej – kampanie i działania społeczne, 

szczególnie w kwestii seksualności i rodzicielstwa OZUN,  

 przestrzeganie praw przysługujących ON,  

 edukacja OZUN w zakresie przysługujących im praw,  

 wsparcie samodzielności OZUN poprzez asystentów i wolontariuszy,  

 racjonalne dystrybuowanie środków (większa pomoc) dla rodzin z dziećmi z 

ZUN. 

Na przykład załóżmy jest matka lub ojciec niepełnosprawny i już tutaj 

życzliwi sąsiedzi, życzliwe inne instytucje zaczynają się wtrącać w 

to życie. Zamiast pomóc takiej rodzinie, po prostu zabierają te 

dzieci i zamiast pokierować nimi, zamiast w jakiś sposób dać im 

pomoc z zewnątrz, to lepiej zabrać dziecko, które jest kochane przez 

rodziców i jest dobrze traktowane, to oni po prostu to dziecko 

zabierają do zupełnie obcej rodziny i woli państwo dać im 1000 zł, 

żeby po prostu to dziecko było wśród obcych, niż pomóc tym, którzy 

kochają, którzy wspierają. Dla mnie jest to po prostu niepojęte. (…). 

Ja uważam, że wyjściem z tej sytuacji, przynajmniej z moich 

doświadczeń, jest to… i teraz się pojawili asystenci itd. Jak 

najbardziej. Zauważyć szybko problem, pomóc danej rodzinie, ale 

tego jest po prostu za mało, bo jeżeli jeden asystent, z tego co 

rozmawiałam, ma pod sobą 20 rodzin.. nie wiem… 5? Tak. Nawet do 

15 rodzin, to on nie jest w stanie każdą tą rodziną zająć w taki 

sposób, jaki pewnie by chciał. Jeżeli tych osób byłoby więcej i 

nauczyłyby się te osoby opieki nad osobami.. nad dzieckiem, wtedy 

tego problemu pewnie na taką skalę by nie było. Przynajmniej tak to 

wygląda z moich obserwacji. [D, Wrocław, 29.09.2016] 

Myślę, że mam bardzo dobry przykład z naszego podwórka, a 

mianowicie 6 lat temu staraliśmy się o adopcję. Traktowanie w 
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instytucjach typu domy… znaczy instytucje, które to robią okazuje 

się, że wcale tak nie jest, bo mimo to, że przeszliśmy wszystkie 

tam testy i różne rzeczy, w publicznych, państwowych tych 

instytucjach, które się tym zajmują, w ogóle nie chciano z nami 

rozmawiać ze względu na chorobę męża. [D, Wrocław, 

29.09.2016] 

 

9.3 Podsumowanie  

W kontekście zapisów KPON, zaniedbywane są takie zobowiązania państwa, jak:  

 uznanie prawa wszystkich osób niepełnosprawnych, które są w odpowiednim 

do zawarcia małżeństwa wieku, do zawarcia małżeństwa i do założenia 

rodziny, na podstawie swobodnie wyrażonej i pełnej zgody przyszłych 

małżonków, 

 uznanie prawa osób niepełnosprawnych do podejmowania swobodnych i 

odpowiedzialnych decyzji o liczbie i czasie urodzenia dzieci oraz do dostępu 

do dostosowanych do wieku edukacji i informacji dotyczących prokreacji i 

planowania rodziny, a także do środków niezbędnych do korzystania z tych 

praw, 

 zachowanie zdolności rozrodczych przez osoby niepełnosprawne, w tym przez 

dzieci, na zasadzie równości z innymi osobami, 

 zagwarantują prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych w zakresie opieki 

nad dziećmi, kurateli, powiernictwa, adopcji lub podobnych instytucji, jeśli takie 

instytucje przewiduje ustawodawstwo krajowe; we wszystkich przypadkach 

nadrzędne będzie dobro dziecka, 

 zapewnią osobom niepełnosprawnym odpowiednią pomoc w wykonywaniu 

obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci, 

 zapewnią dzieciom niepełnosprawnym jednakowe prawa do życia w rodzinie. 

Mając na uwadze realizację tych praw i w celu zapobiegania ukrywaniu, 

porzuceniu, zaniedbywaniu i segregacji dzieci niepełnosprawnych, Państwa 

Strony dostarczać będą odpowiednio wcześnie i wszechstronne informacje, 

oferować pomoc i usługi dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom, 
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 zapewnią, że dziecko nie będzie odłączane od rodziców bez ich zgody, z 

wyjątkiem sytuacji, kiedy właściwe władze, podlegające kontroli sądowej, 

postanowią, zgodnie z obowiązującym prawem i procedurami, że takie 

odłączenie jest konieczne ze względu na najlepszy interes dziecka. W żadnym 

przypadku nie można odłączać dziecka od rodziców z powodu jego 

niepełnosprawności lub niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców. 

 

Bariery wskazane przez Doradców 

Środowiskowych 

Rekomendacje środowiskowe dotyczące 

likwidacji barier 

Niska świadomość społeczna i postawa 

społeczeństwa 

 Praw OZUN,  

 możliwości osiągnięcia przez nie 

dużej samodzielności przy 

odpowiednim wsparciu. 

 Edukacja, podnoszenie świadomości 

otoczenia ON: najbliższej rodziny, 

ale też personelu placówek usług 

publicznych, z zakresu praw OZUN 

oraz  

możliwości pełnienia przez OZUN wielu 

ról społecznych, także małżonka i 

rodzica,  

 przestrzeganie praw OZUN. 

Brak/ lub niewystarczająca oferta 

wsparcia ze strony placówek 

pomocowych  

 

 Racjonalna dystrybucja środków 

pomocowych, szczególnie dla rodzin 

dzieci ZUN,  

 odpowiednie wsparcie rodziców z 

niepełnosprawnościami – np. 

poprzez asystentów i wolontariuszy. 

Postrzeganie ON, w tym OZUN jako osób 

aseksualnych 

 Edukacja OZUN z zakresu 

świadomego planowania rodziny, na 

temat życia w rodzinie,  

 edukacja społeczeństwa w zakresie 

seksualności i potrzeb ON. 
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10 Art. 30 Konwencji – Udział w życiu kulturalnym, 

rekreacji, wypoczynku i sporcie 

 

10.1 Art. 30 Konwencji a stanowisko środowiska osób z 

niepełnosprawnościami  

Badani przyznają, że dostęp do aktywnego wypoczynku jest dla OZUN coraz 

większy. Stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz OZUN wciąż 

rozbudowują ofertę zajęć bezpłatnych lub niskopłatnych i dostarczają im coraz więcej 

możliwości. Ponadto rozszerzają również kulturalną ofertę aktywności OZUN 

organizując imprezy, spotkania i festiwale. Aktywne uczestniczenie w 

organizacjach może stać się sposobem na życie OZUN, sprawić, że czują się 

potrzebni i docenieni. 

Uczestniczenie w takiej organizacji uskrzydla, są organizowane 

różne wydarzenia mające na celu integrację i polepszenie 

sprawności fizycznej, obozy rehabilitacyjne dofinansowywane ze 

środków PFRON i innych organizacji państwowych. Działalność ta 

umożliwia rozpowszechnianie informacji o tego typu organizacjach 

na rzecz niepełnosprawnych. [K, Lublin, 17.05.2016] 

Osoby z niepełnosprawnością moim zdaniem mają więcej 

możliwości na realizowanie swoich pasji niż inni obywatele. 

Dostępność ŚDSow, KISów, Fundacji, Stowarzyszeń i zajęć szkole 

jest bardzo szeroka. Ponadto nie wykonując pracy zawodowej mają 

zazwyczaj więcej czasu i w większości przypadków nie ponoszą 

kosztów. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Wzrasta również świadomość społeczna wspierana działaniami mediów, np. 

transmisje paraolimpiad, wspieranie i promowanie akcji środowiska ZUN, takich jak 

akcja środowiska chorych na SM „Mam szanse”. 

W ostatnich latach można zauważyć, że coraz częściej imprezy 

artystyczne i inicjatywy kulturalne dla osób niepełnosprawnych i z ich 

udziałem, przybierają charakter przedsięwzięć ogólnospołecznych, 
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integracyjnych oraz, że ich organizacja i przebieg spełniają wymogi 

profesjonalizmu i dojrzałego szacunku dla niepełnosprawności. Dziś 

nie jest już faktem odosobnionym, popularyzacja osób 

niepełnosprawnych, szczególnie uzdolnionych artystycznie, wśród 

profesjonalnych twórców, artystów, muzyków, ludzi kultury i sztuki. 

Widoczne jest również zjawisko wyrażania pełnej akceptacji dla 

uczestnictwa artystów niepełnosprawnych w rozwoju życia kultury i 

sztuki środowiska. Coraz częściej jesteśmy świadkami 

publicznego nagradzania i uznania szczególnie wyróżniających 

się twórców niepełnosprawnych za ich dorobek artystyczny, 

aktywność zawodową, społeczną, wkład twórczy, wyjątkowe 

osiągnięcia np. w kulturze lub sporcie. Zakres form oraz 

częstotliwość zorganizowanego udziału w kulturze i sztuce osób 

niepełnosprawnych ruchowo są jednak uzależnione od miejsca ich 

zamieszkania. W dużych miastach łatwiej jest tym ludziom 

realizować swoje pasje i zainteresowania, gorzej jest w małych 

miasteczkach i terenach wiejskich. Dlatego należy 

zintensyfikować działania na rzecz włączenia w życie kulturalne osób 

niepełnosprawnych właśnie z tych terenów. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Wciąż jednak oferta ta nie jest tak samo bogata jak w przypadku osób bez 

niepełnosprawności. Aktywizacja OZUN w aktywnościach, wypoczynku, rekreacji i 

sporcie na równi z osobą pełnosprawnymi jest zdaniem badanych niemal niemożliwa. 

Głównymi barierami są: 

 dostępność – odległość od miejsca zamieszkania, konieczność organizacji 

transportu (mieszkańcy dużych miast mają zdecydowanie łatwiejszy 

dostęp do oferty takich zajęć i aktywności niż mieszkańcy innych 

miejsc), 

Dostęp do lokalnej infrastruktury budowlanej, kulturalnej i sportowej 

nie jest najlepszy. W mojej najbliższej okolicy nie mogę skorzystać z 

gminnej biblioteki publicznej, gdyż nie ma tam podjazdu dla wózków 

inwalidzkich. Nowsze budynki są dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o infrastrukturę transportową w 
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mojej miejscowości mogę korzystać jedynie z komunikacji 

prywatnej, która nie gwarantuje przewozu osobie poruszającej 

się na wózku. To sprawia, że dojazd do większego miasta 

przysparza mi wielu trudności. [K, Lublin, 17.05.2016] 

 architektura budynków i lokali, w których odbywają się aktywności sportowe 

i wydarzenia kulturalne,  

W teatrze brak wind uniemożliwia wjazd na widownię. Trzeba dwa 

dni wcześniej powiadomić teatr, aby zorganizowała ekipę do 

transportu osoby niepełnosprawnej na widownię. [K, Lublin, 

17.05.2016] 

Aby osoby z zaburzeniami i urazami neurologicznymi mogły 

swobodnie korzystać z infrastruktury lokalnej trzeba byłoby, choć jest 

to dość wyimaginowane zlikwidować wszelkie bariery 

architektoniczne np. progi, krawężniki, wstawienie wind w 

budynkach, podjazdów dla osób poruszających się na wózkach itp. A 

także dostosować wszystkie środki komunikacji, które umożliwiłyby 

transport osoby do tych miejsc. [K, Lublin, 17.05.2-16] 

 zakres sprawności OZUN i oferta możliwych aktywności – np. brak oferty 

ogólnodostępnych klubów sportowych dla osób na wózkach; z uwagi na swoje 

ograniczenia ruchowe OZUN są często zmuszeni do korzystanie jedynie z 

przeznaczonych dla nich zajęć, które nie są w pełni zintegrowane z system 

rehabilitacji. 

Występująca w tym zakresie oferta kierowana do osób z 

zaburzeniami i urazami neurologicznymi jest znacznie uboższa i 

mniej zróżnicowana od oferty, z której mają możliwość korzystać 

pełnosprawni obywatele. Potrzeba wypoczynku, rekreacji i 

uprawiania sportu przez osoby z różnorodnymi 

niepełnosprawnościami jest jednym z najbardziej marginalizowanych 

i bagatelizowanych aspektów życia osób z wszelkimi 

niepełnosprawnościami. Dzieje się tak mimo, ze badania dowodzą, 

iż możliwość realizacji potrzeb w zakresie realizowania swoich pasji i 
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zainteresowań, aktywnego wypoczynku, rekreacji i uprawiania 

sportów, stanowi bardzo znaczący czynnik w fizycznej i psychicznej 

rehabilitacji. Usługi w tym zakresie świadczą pojedyncze w skali 

kraju podmioty. Zazwyczaj organizacje pozarządowe. [K, 

Olsztyn, 19.05.2016] 

Osoby z zaburzeniami i urazami neurologicznymi nie mogą w pełni 

realizować swoich zainteresowań, hobby tak jak osoby 

pełnosprawne gdyż uniemożliwia im wykonywanie tego, przede 

wszystkim choroba, która ich dotknęła. Często sporty, jakie 

chcielibyśmy uprawiać nie mają bytu realizacji także przez małą 

liczbę osób chętnych, dla których wspólnie można byłoby 

zrealizować daną formę aktywnego wypoczynku czy rekreacji. 

Aby poprawić te możliwości dobrym pomysłem może być tworzenie 

konkretnych kółek zainteresowań dla wybranej kategorii sportu czy 

też specjalne zajęcia na siłowni dostosowane do schorzenia z 

indywidualnym trenerem. [K, Lublin, 17.05.2-16] 

 nastawienie społeczne, niechęć do integracji,  

Niechęć osób pełnosprawnych do zintegrowanych zajęć z ON. Tyczy 

się to niemal każdego obszaru życia OZUN (pracy, rekreacji, 

funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej). Ludzie boją się tego, 

czego nie znają, nie wiedzą jak zachowywać się przy osobach z 

zaburzeniami więc ich unikają.[K, Poznań 7.10.2016] 

 stan zdrowia i nastawienie chorego,  

[Aktywny wypoczynek] Wiele zależy od stanu fizycznego chorego, od 

jego kondycji psychicznej, chęci i potrzebach takiej aktywności, od 

aktywności przed utratą zdrowia, dobrego kontaktu z ludźmi, 

czasami z psychologiem. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

W mojej ocenie dostęp ten zdecydowanie się poprawia. Wciąż 

trzeba edukować w tym zakresie osoby pełnosprawne, a osoby z 

urazami i zaburzeniami zachęcać do odważnego, nieskrępowanego 

korzystania z usług. [K, Warszawa, 6.10.2016] 
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 finanse – OZUN posiadająca najczęściej bardzo niskie dochody konstruuje 

swój budżet wokół spełniania podstawowych i najważniejszych potrzeb 

(mieszkaniowych, higienicznych, spożywczych, związanych z leczeniem i 

rehabilitacją). 

Osoby z zaburzeniami i urazami neurologicznymi w naszym 

kraju walczą, aby przeżyć!!! Z głodowymi rentami lub bez nich, na 

fatalnych jakościowo sprzęcie ortopedycznym, z dostępem do 2 szt. 

pielucho majtek dziennie. Czekając miesiącami na dostęp do 

lekarza, a latami na wyjazd na rehabilitacje. To najczęściej o 

realizowaniu swoich pasji i zainteresowań, aktywnego wypoczynku, 

rekreacji i uprawiania sportów mogą tylko pomarzyć. Chyba że 

realizacja tych pasji i zainteresowań nie wymaga środków 

finansowych i wychodzenia z domu :-( [K, Kraków, 01.06.2016] 

10.2 Rekomendacje środowiska 

Środowisko rekomenduje następujące rozwiązania: 

 Zwiększenie świadomości społecznej – kampanie i działania społeczne,  

 likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej,  

 uświadamianie OZUN w kwestii znaczenia sportu, rekreacji i kultury w ich 

życiu,  

 zintegrowanie zajęć sportowych z programami rehabilitacji,  

 poszerzenie oferty zajęć, w których OZUN mogą uczestniczyć. 

Kultura właśnie bariery architektoniczne w dostępie do ośrodków 

kultury. [D, Warszawa, 6.10.2016] 

10.3 Podsumowanie  

W kontekście zapisów KPON, zaniedbywane są takie zobowiązania państwa, jak:  

 dostęp do miejsc działalności kulturalnej lub usług z nią związanych, takich jak 

teatry, muzea, kina, biblioteki i usługi turystyczne oraz, w miarę możliwości, 

będą miały dostęp do zabytków i miejsc ważnych dla kultury narodowej, 

 podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia, że osoby 

niepełnosprawne będą miały możliwości rozwoju i wykorzystywania potencjału 
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twórczego, artystycznego i intelektualnego, nie tylko dla własnej korzyści, ale 

także dla wzbogacenia społeczeństwa, 

 udział, na zasadzie równości z innymi osobami, w działalności rekreacyjnej, 

wypoczynkowej i sportowej,  

 zachęcanie osób niepełnosprawnych do udziału, w możliwie najszerszym 

zakresie, w powszechnej działalności sportowej na wszystkich poziomach i 

popierania tego udziału, 

 zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości organizacji i rozwoju 

działalności sportowej i rekreacyjnej uwzględniającej niepełnosprawność oraz 

możliwości udziału w takiej działalności i, w tym celu, zachęcania do 

zapewniania, na zasadzie równości z innymi osobami, odpowiedniego 

instruktażu, szkolenia i zasobów, 

 zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do miejsc uprawiania sportu, 

rekreacji i turystyki, 

 zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym dostępu, na zasadzie równości z 

innymi dziećmi, do udziału w zabawie, rekreacji i wypoczynku oraz 

działalności sportowej, włączając taką działalność w ramy systemu szkolnego, 

 zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług świadczonych 

przez organizatorów działalności w zakresie rekreacji, turystyki, wypoczynku i 

sportu. 

 

Bariery wskazane przez Doradców 

Środowiskowych 

Rekomendacje środowiskowe dotyczące 

likwidacji barier 

Bariery architektoniczne i związanie z 

transportem 

 Niedostosowane lokale i budynki,  

 brak odpowiedniego transportu,  

 niewystarczająca liczba asystentów. 

 Usuwanie barier architektonicznych i 

transportowych, konsultacje ze 

środowiskiem OZUN,  

 zwiększenie nakładów samorządów 

na likwidację barier 

architektonicznych,  

 wizje lokalne i opisy barier 

architektonicznych tworzone przez 

osoby niepełnosprawne w ich 

najbliższym otoczeniu,  
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 lokalne inicjatywy społeczne służące 

podnoszeniu jakości życia i 

integracji. 

Nastawienie otoczenia 

 Brak świadomości, że chorzy mogą 

uczestniczyć w takich 

aktywnościach,  

 brak znajomości praw OZUN,  

 brak elastyczności, oferta 

ogólnodostępnych zajęć sportowych, 

rekreacyjnych i kulturalnych nie 

zawsze jest odpowiednia dla OZUN 

(w tym dostęp dzieci ZUN do zajęć 

wychowania fizycznego w szkołach). 

 Zwiększanie świadomości 

społecznej – kampanie społeczne,  

 większa „medialność” aktywności 

ON – włączenie ON w dyskurs 

medialny, promocje i transmisje 

wydarzeń,  

 większa otwartość na udział OZUN 

w ogólnodostępnych zajęciach 

sportowych, rekreacyjnych i 

kulturalnych – zwiększenie 

świadomości organizatorów. 

Bariera finansowa 

 Ograniczenia finansowe OZUN, brak 

wsparcia finansowego na 

zajęcia/rekreację i/ lub na asystenta 

towarzyszącego w czasie 

wycieczki/zajęć. 

 Wsparcie aktywizacji zawodowej,  

 podniesienie świadczeń i/lub 

dodatkowe świadczenia na sport/ 

rekreację lub asystenta, 

 zintegrowanie zajęć sportowych z 

programami rehabilitacji. 

Nastawienie OZUN 

 Niechęć do podejmowania 

aktywności,  

 wstyd przed wychodzeniem z domu i 

konfrontacją z osobami 

pełnosprawnymi. 

 Uświadamianie OZUN w kwestii 

znaczenia sportu, rekreacji i kultury 

w ich życiu, 
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11 Art. 9 Konwencji – Dostępność, Art. 20 Konwencji 

mobilność 

 

11.1 Art. 9 i 20 Konwencji a stanowisko środowiska osób z 

niepełnosprawnościami  

Badani przyznają, że od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej sytuacja 

dostępności infrastruktury i środków transportu dla osób z 

niepełnosprawnością znacznie się poprawiła. 

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej widać znaczącą 

poprawę w tej kwestii. Szczególnie w budynkach nowo budowanych. 

Podczas sukcesywnej wymiany taboru autobusowego i 

tramwajowego też zwraca się już uwagę na osoby z zaburzeniami i 

urazami neurologicznymi, ale do ideału dalej daleko. I to środowisko 

osób niepełnosprawnych, organizacje osób niepełnosprawnych oraz 

Powiatowe i Wojewódzkie Rady ds ON zwracają uwagę na problemy 

w tych kwestiach. [K, Kraków, 01.06.2016] 

Jednak korzystanie z usług i administracji wciąż jest często ograniczone przez 

bariery architektoniczne. Zarówno w obiektach starych, jak i nowo wybudowanych 

brak podjazdów, odpowiednich drzwi, wind, odpowiednio szerokich korytarzy, toalet 

dostosowanych do potrzeb ON. Nie zawsze przestrzegane są wytyczne prawa 

budowlanego. Brak jest również rzetelnej informacji o ograniczeniach 

infrastruktury, nie ma dokładnego opisu budynków użyteczności publicznej w 

internecie. Badani przyznają, że często uzyskują informacje o tym, że budynek jest 

przystosowany do potrzeb ON, jednak w momencie dotarcia na miejsce okazuje się, 

że nie jest to prawda. Przystosowanie budynków do potrzeb ON jest fasadowe, 

niepełne. Sama infrastruktura i aranżacja przestrzeni publicznych – bankomaty, 

kioski, okienka usługowe, wysokość zawieszenia rozkładów jazdy również nie jest 

dostosowana do potrzeb ON. 
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Często lokale usługowe posiadają atrapy podjazdów (ich pochylenie 

jest niezgodne z przepisami budowanymi). [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Następnie wysokość okienek bankowych i bankomatów nie jest 

dostosowana do użytkowników na wózkach. [K, Lublin, 17.05.2016] 

Postęp techniczny wykorzystywany nierozważnie w dużej mierze 

obraca się przeciw osobom chorym a zwłaszcza z zaburzeniami i 

urazami neurologicznymi. Poprzez nierówne traktowanie osób 

niepełnosprawnych do możliwości posiadanych przez ogół obywateli 

dostęp osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi do lokalnej 

infrastruktury, rozumiem brak dostosowania urzędów, komunikacji 

miejskiej, budynków użyteczności publicznej do potrzeb tych osób. 

Nadal powstaje wiele budynków niedostosowanych do potrzeb osób 

mających utrudnione poruszanie się. Budynki są najeżone 

schodami, wejścia bronione są przez ciężkie drzwi, stosuje się 

drzwi obrotowe, brak jest wind — dla osób poruszających się o 

kulach są to bariery nie do przebycia. Często dostosowanie 

budynków kończy się na wejściu do nich. Brak jest dostosowania 

wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, np.: różnice poziomów 

łączone są za pomocą schodów. Często brak jest dostosowanych 

toalet. Innym rażącym przykładem dyskryminacji jest 

niedostosowana komunikacja publiczna, tak na poziomie taboru, jak 

infrastruktury. Przytłaczająca większość pociągów w Polsce, 

praktycznie 100%, nie jest w stanie obsłużyć klientów niesprawnych 

ruchowo. Dostanie się do wagonu czy skorzystanie z toalety jest 

praktycznie niemożliwe. W większości przypadków podróż możliwa 

jest jedynie przy samym wejściu, tuż obok drzwi do toalety. 

Korzystanie z komunikacji miejskiej jest w praktyce także niemal 

niemożliwe. Autobusy i tramwaje w skali kraju są praktycznie 

niedostosowane. Przystanki pociągów, autobusów i tramwajów 

są w większości niedostosowane. Podobnie sytuacja wygląda w 

autobusowej komunikacji krajowej. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 
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Problemem staje się też dotarcie do obiektów użyteczności publicznej i obiektów 

usługowych. Barierą nie do pokonania potrafi być brak chodników lub brak ich 

odpowiedniego dostosowania, zbyt wysokie krawężniki, niedostosowane miejsca 

parkingowe, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Brak 

infrastruktury transportowej zarówno miejskiej, jak i międzymiastowej – 

niedostosowanie autobusów, pociągów. 

Autobusy komunikacji miejskiej nie podjeżdżają do krawężnika, 

utrudniając wsiadanie osobom niepełnosprawnym. [kierowcy] 

Niechętnie otwierają pomost umożliwiający osobom na wózkach 

wjazd do autobusu. [K, Lublin, 17.05.2016] 

Zauważalna dla OZUN jest również niechęć społeczeństwa do ich obecności w 

przestrzeni publicznej. Niepełnosprawność i inność przyciąga uwagę społeczną, 

często powoduje niechęć, strach. Konieczna jest edukacja społeczna. 

Choć oficjalnie tego nikt nie powie, zawsze ON na wózku, o 

kulach jest intruzem w sklepie, urzędzie. Zdarzają się sytuacje, że 

taka ON musi stać w kolejce, bo przysłowiowe chamy krzyczą w 

sklepie, że jak nie ma legitymacji rencisty, to może udawać, więc na 

koniec. Podobnie bywa w środkach komunikacji miejskiej. [K, 

Wrocław, 29.09.2016]  

Często zdarza się, że osoby świadczące usługi publiczne bywają 

aroganckie wobec osób niepełnosprawnych, bo zbyt wolno się 

poruszają, chwieją się, podpierając się kolanami zajmują dużo 

miejsca i pełnosprawnym utrudniają przejście, źle odłożyły towar 

na półkę, powoli wyjmują pieniądze, ręce im się trzęsą itp. [K, Lublin, 

17.05.2016] 

Czasem takie osoby [OZUN] są wypraszane z restauracji ze 

względu na swoje zachowanie. Nie chodzi tu o brak kultury, ale o 

to, że osoby z zaburzeniami mowy zachowują się głośniej niż inni. 

Przeszkadza to restauratorom i wolą wyprosić gościa, niż zwrócić 

mu uwagę bądź zaproponować zmianę stolika. [K, Lublin, 

17.05.2016] 
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Pomocne byłoby tu zwiększenie świadomości społecznej za pomocą 

kampanii społecznych, a także pomoc w likwidowaniu barier 

architektonicznych. [K, Warszawa, 6.10.2016] 

Urzędnicy i pracownicy administracji często prezentują niewłaściwe podejście do 

ON, odmawiając im podmiotowości. Konieczna jest ich właściwa edukacja. 

W urzędach zdarza się też tak, że jak niepełnosprawny petent 

przychodzi załatwić jakąś sprawę i towarzyszy mu opiekun, asystent 

- wtedy urzędnik nie zwraca się bezpośrednio do petenta, tylko 

do jego opiekuna lub asystenta i dzieje się to nawet wtedy, gdy 

niepełnosprawny nie ma problemów z porozumiewaniem się. [K, 

Warszawa, 6.10.2016 

Ważnym punktem jest również szkolenie pracowników usług 

publicznych z zakresu funkcjonowania i komunikacji osób z 

zaburzeniami neurologicznymi. [K, Warszawa, 6.10.2016] 

OZUN nie mają pełnego dostępu do usług oraz do urzędów administracji publicznej. 

Wciąż napotykają poważne bariery architektoniczne. Sytuację w przypadku OZUN w 

dużej mierze poprawiają usługi i formalności, które są oni w stanie załatwić on-line, 

bez konieczności wychodzenia z domu. Sytuacja OZUN jest lepsza w dużych 

miastach, niż na wsiach. To w dużych miastach OZUN mają dostęp do 

dostosowanych odpowiednio galerii handlowych i urzędów. Jednocześnie jednak 

zdarza się, że lokalne władze nie są przychylne OZUN, odmawiając likwidacji 

barier architektonicznych i instalowania ułatwień w ich najbliższym otoczeniu. 

W takiej sytuacji OZUN są zmuszeni do szukania pomocy finansowej i prawnej w 

organizacjach pozarządowych. 

Administracja osiedla nie chce ustawić ławek, które umożliwią osobie 

z trudnościami w poruszaniu się odpoczynek na ławce, pozwoli na 

dalszy spacer, twierdząc, że innym mieszkańcom osiedla te ławki 

nie są potrzebne. [K, Lublin, 17.05.2016] 

W moim otoczeniu istnieje już wiele instytucji, obiektów kultury, 

szkolnictwa, sportu, budownictwa, które zlikwidowały bariery 

architektoniczne, w których korytarze, toalety dostosowane są do 
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potrzeb osób niepełnosprawnych, jednak spotykamy dość często 

przykłady niedostosowania takich obiektów do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, lokalna władza (miejska, gminna) powinna 

bardziej dbać o likwidację takich barier. [K, Warszawa, 6.10.2016] 

Zbyt małe zainteresowanie tym problemem państwa. Wsparcie w 

tych dziedzinach udzielane jest przez pozarządowe organizacje i 

stowarzyszenia a z kolei organizacje i stowarzyszenia udzielające 

pomocy niepełnosprawnym mają znikome wsparcie ze strony 

państwa i muszą liczyć na swoich sponsorów. [K, Kraków, 

01.06.2016] 

 

11.2 Rekomendacje środowiska 

Środowisko rekomenduje następujące rozwiązania: 

 Zwiększenie świadomości społecznej – kampanie i działania społeczne,  

 odpowiednie przepisy prawa budowlanego zmuszające inwestorów do 

budowanie obiektów przystosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami1,  

 poprawa egzekwowania zapisów prawa budowlanego i Konwencji,  

 poprawa dostępności do internetu dla OZUN i poszerzanie katalogu usług 

publicznych, z których korzystać można online,  

 przyjmowanie OZUN poza kolejnością,  

 poprawa jakości transportu publicznego. 

Możliwość załatwienia spraw przez Internet. Bezpłatny dostęp do 

Internetu dla osób niepełnosprawnych. [D, Olsztyn, 19.05.2016] 

Jeżeli chodzi o mobilność to też dostosowanie środków transportu 

nie tylko w dużych miastach, mniejszych również. No likwidacja 

barier architektonicznych to też się mówi od dawna, ale mało się 

dzieje. Dopłaty do środków transportu, ale w sensie osobistego, 

czyli wózki, samochody, większe dopłaty, bo teraz są, ale 

                                            
1
 Należy zauważyć, że trwają prace nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który 

uwzględnia zasadę uniwersalnego projektowania (projekt został przesłany do konsultacji publicznych). 
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powiedzmy sobie, że nie każdego stać na to, żeby tą drugą część 

dołożyć. No i jeżeli chodzi o mobilność, to też zwiększenie ilości i 

jakości turnusów rehabilitacyjnych, żeby faktycznie, no i 

rehabilitacja na miejscu, chodzi po prostu o to, żeby jak najszybciej 

doprowadzić osobę do takiego stanu, najlepszego, jaki może być, 

tak? [D, Poznań, 7.10.2016] 

 

11.3 Przedstawienie wyników badań jakościowych w obszarze „Udział w 

życiu społecznym” na podstawie raportu Millward Brown  

Wnioski dotyczące pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w 

życiu społecznym 

1) Trwa proces tworzenia infrastruktury urbanistycznej i transportowej wolnej od 

barier architektonicznych; w wielu miastach i gminach jest zauważalna poprawa w 

tym obszarze, co wpływa na samodzielność i mobilność osób niepełnosprawnych, 

2) Media elektroniczne sukcesywnie poprawiają swoją dostępność dla osób 

niewidomych i niesłyszących, jednak stan dostępu do mediów elektronicznych nadal 

zdecydowanie odbiega od skali potrzeb w tym zakresie, 

3) Instytucje publiczne na wszystkich poziomach podziału administracyjnego kraju 

cechuje dbałość o niwelowanie przeszkód w dostępie do urzędu – większość 

badanych przedstawicieli przekazywała informacje o braku barier architektonicznych, 

bądź aktualnie prowadzonych pracach w celu ich likwidacji, 

4) Trwa proces dostosowywania stron internetowych ośrodków pomocy społecznej, 

PCPR-ów, Urzędów Gmin, starostw powiatowych do potrzeb osób niewidomych i 

niesłyszących – normą staje się umiejętność języka migowego w kompetencjach 

pracowników pracujących z osobami z niepełnosprawnością słuchową, 

5) Koncepcja działań wkluczającej integracji społecznej osób niepełnosprawnych do 

przestrzeni publicznej znajduje odzwierciedlenie w działaniach instytucji publicznych i 

organizacji pozarządowych, 

6) Realizacja integracji społecznej osób niepełnosprawnych wymaga zarówno 

dalszego dostosowania infrastruktury lokalnej do potrzeb różnych kategorii 

niepełnosprawności, ale także tworzenia różnych form wsparcia indywidualnego oraz 
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edukacji – zarówno osób niepełnosprawnych, jak i sprawnych – w kierunku 

wzajemnego poznawania obydwu światów, tolerancji, otwartości i współdziałania dla 

dobra wspólnego. 

Rekomendacje dla pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym 

1) Wdrożenie planowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planów 

dotyczących dalszej modernizacji transportu i rozszerzenia dostępu osób 

niepełnosprawnych do informacji cyfrowej, 

2) Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji w kierunku poszerzenia obowiązków 

właścicieli mediów elektronicznych w obszarze poszerzenia oferty przekazów 

dostępnych dla osób niewidomych i niesłyszących,  

3) Wzrost aktywności lokalnych organizacji społecznych na rzecz pozyskania 

wolontariuszy wspierających osoby niepełnosprawne w samodzielnym uczestnictwie 

w korzystaniu z usług i oferty kulturalnej czy rekreacyjnej.  

 

11.4 Podsumowanie  

W kontekście zapisów KPON, zaniedbywane są takie zobowiązania państwa, jak:  

 dostępność budynków, dróg, transportu oraz innych urządzeń wewnętrznych i 

zewnętrznych, w tym szkół, mieszkań, instytucji zapewniających opiekę 

medyczną i miejsc pracy, 

 zapewnienie, że instytucje prywatne, które oferują urządzenia i usługi ogólnie 

dostępne lub powszechnie zapewniane, będą brały pod uwagę wszystkie 

aspekty ich dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

 zapewnienie wszystkim zainteresowanym osobom szkolenia na temat kwestii 

dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

 zapewnienie różnych form pomocy i pośrednictwa ze strony innych osób lub 

zwierząt, w tym przewodników, lektorów i profesjonalnych tłumaczy języka 

migowego, w celu ułatwienia dostępu do ogólnodostępnych budynków i innych 

obiektów publicznych, 

 popieranie innych odpowiednich form pomocy i wsparcia osób 

niepełnosprawnych, aby zapewnić im dostęp do informacji, 
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 popieranie dostępu osób niepełnosprawnych do nowych technologii i 

systemów informacyjno-komunikacyjnych, w tym do Internetu, 

 umożliwienie osobom niepełnosprawnym mobilności osobistej i możliwie 

największej samodzielności w tym zakresie, między innymi poprzez: 

o ułatwianie mobilności osób niepełnosprawnych, w sposób i w czasie 

przez nie wybranym i po przystępnej cenie, 

o ułatwianie osobom niepełnosprawnym dostępu do wysokiej jakości 

przedmiotów ułatwiających poruszanie się, urządzeń i technologii 

wspomagających oraz do pomocy i pośrednictwa ze strony innych osób 

lub zwierząt, w tym poprzez ich udostępnianie po przystępnej cenie, 

o zapewnianie osobom niepełnosprawnym i wyspecjalizowanemu 

personelowi pracującemu z osobami niepełnosprawnymi szkolenia w 

zakresie umiejętności poruszania się. 

 

Bariery wskazane przez Doradców 

Środowiskowych 

Rekomendacje środowiskowe dotyczące 

likwidacji barier 

Bariery architektoniczne  

 W przestrzeni publicznej,  

 wewnątrz instytucji użytku 

publicznego. 

 Niwelowanie barier 

architektonicznych w przestrzeni 

publicznej i wewnątrz instytucji 

użytku publicznego,  

 konsultowanie 

projektów/zmian/rozwiązań z OZUN,  

 odpowiednie przepisy prawa 

budowlanego zmuszające 

inwestorów do budowanie obiektów 

przystosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych,  

 poprawa egzekwowania zapisów 

prawa budowlanego i Konwencji. 

Brak weryfikowania powszechnie 

wprowadzanych rozwiązań pod kątem 

dostępności dla OZUN 

 Konsultowanie powszechnie 

wprowadzanych rozwiązań, 

projektów/zmian z OZUN,  

 zachęcanie dostawców usług i 
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produktów do 

konsultowania/testowania 

usług/produktów z OZUN 

Brak pełnego dostosowania transportu 

publicznego do potrzeb OZUN 

 Zbyt mało pojazdów 

niskopodłogowych,  

 niedostosowanie dworców i 

pociągów. 

 Likwidacja barier związanych z 

przemieszczaniem się 

 wymiana taborów,  

 dokładne informacje o środkach 

transportu dostosowanych do 

potrzeb OZUN. 

Brak pełnego dostępu do usług i 

administracji 

 Poszerzenie oferty usług i 

formalności administracyjnych o 

możliwość realizacji online,  

 przyjmowanie OZUN poza 

kolejnością. 

Zbyt małe dofinansowania  

 Na likwidacje barier 

architektonicznych,  

 rehabilitacyjne oraz na sprzęt 

wspomagający i rehabilitacyjny 

umożliwiający samodzielność 

OZUN. 

 Zwiększenie dostępu do rehabilitacji 

i sprzętów rehabilitacyjnych i 

wspomagających,  

 większa współpraca z samorządami,  

 bardziej odpowiedzialne 

gospodarowanie posiadanymi 

środkami (konsultacje z OZUN).  

Brak wiedzy, brak odpowiednich 

informacji 

 Brak wiedzy OZUN dot. 

przysługujących im praw,  

 niewiedza społeczna – brak empatii i 

umiejętności rzetelnej weryfikacji, 

czy dany obiekt, jest dostosowany 

do potrzeb ON,  

 brak społecznej znajomości praw 

OZUN,  

 brak możliwości sprawdzenia, czy 

dany obiekt użytku publicznego jest 

 Edukacja OZUN w zakresie 

przysługujących im praw,  

 edukacja społeczna w zakresie praw 

przysługujących OZUN,  

 kampanie społeczne zwiększające 

empatię i zrozumienie dla OZUN,  

 rzetelna informacja o budynkach 

pożytku publicznego oraz 

usługowych dot. ich przystosowania 

do potrzeb OZUN. 
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przystosowany do potrze OZUN. 

Postawa OZUN 

 Wyuczona, podtrzymywana przez 

otoczenie bezradność,  

 brak samodzielności,  

 brak chęci rozwoju samodzielności,  

 wycofanie, izolacja, brak wiary w 

siebie. 

 Szkolenia/ kursy (także online) dla 

OZUN z oferty i obsługi urządzeń i 

nowych technologii wspierających 

ich samodzielność,  

 edukacja rodziny OZUN na temat 

możliwości, dostępnych kursów, 

szkoleń, technologii wspierających 

samodzielność, korzyści płynących z 

samodzielności,  

 wsparcie psychologiczne. 
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12 Art. 12 Konwencji – Równość wobec prawa, art. 13 

Konwencji - Dostęp do wymiaru sprawiedliwości 

 

12.1 Art. 12 i 13 Konwencji a stanowisko środowiska osób z 

niepełnosprawnościami  

OZUN mają poczucie, że nie mają dostępu do pełni praw przysługujących 

obywatelom bez niepełnosprawności.  

Osoby niepełnosprawne są traktowane na równi z osobami 

pełnosprawnymi tylko pod wybranymi względami. Nie są 

uwzględniane ich niepełnosprawności. Wymaga się od nich takiej 

samej sprawności jak od osób zdrowych. Np. na skargę, że nie 

mogę skupić się w hałasie w pokoju 3-osobowym — odpowiedź: 

wszyscy tak mają (ale tylko ja mam uszkodzone przewodnictwo 

słuchowe i słyszę spotęgowane i zniekształcone dźwięki, które mnie 

szybciej męczą). [K, Warszawa, 6.10.2016] 

Oczywiście, że mogą korzystać, jeśli nie ujawnią swoich 

zaburzeń. Ciągle zaburzenia neurologiczne są utożsamiane z 

zaburzeniami psychicznymi i z tego powodu odmawia się tym 

osobom równej zdolności prawnej. Chociaż choroby 

neurologiczne są także chorobami ciężkimi, powodującymi m.in. 

obniżenie zdolności poznawczej (np. choroba Alzheimera, choroba 

Huntingtona, choroba Creutzfeldta-Jakoba, stwardnienie rozsiane) i 

to jest ograniczeniem do korzystania ze zdolności prawnej. [K, 

Warszawa, 6.10.2016] 

Prócz wspomnianych już we wcześniejszych rozdziałach uchybień związanych np. z 

(1) ograniczeniami prawa dostępu do edukacji, (2) realizacją zawodową, (3) 

niezależnością i prywatnością, (4) zakładaniem rodziny, (5) ograniczeniem prawa do 

pełnego korzystania z życia społecznego, sportu, kultury i rekreacji oraz (6) 

ograniczeniami dostępności i mobilności w przestrzeni publicznej. Badani 

dostrzegają nierówność w prawie do uzyskiwaniu kredytów hipotecznych i 
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pożyczek. OZUN jako osoby o teoretycznie gorszej sytuacji zawodowej i życiowej są 

postrzegane jako mniej wiarygodne dla banków i instytucji finansowych. 

W dużej mierze zasada równości wobec prawa jest przestrzegana. 

Jednak nie zawsze. Przejawy łamania mogą występować w 

udzielaniu pożyczek i kredytów hipotecznych. Przyczyną takiego 

stanu rzeczy są niestety ciągle jeszcze funkcjonujące stereotypy 

klasyfikujące tę grupę jako mniej stabilną finansowo ze względu na 

stan zdrowia i dostępność pracy. [K, Kraków, 01.06.2016] 

Uczestnicy debat przyznają, że OZUN skupiając większość swojej uwagi na walce o 

przeżycie i zaspokojenie podstawowych potrzeb i praw (prawa do leczenia, 

rehabilitacji, samodzielności), nie mają czasu ani sił by walczyć o pełnię praw 

obywatelskich. Wciąż brak faktycznego zaangażowania osób z 

niepełnosprawnościami w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Decyzje 

często podejmowane są odgórnie, bez odpowiedniej konsultacji.  

OZUN mają tylko podstawową znajomość praw, nie znają treści KPON.  

Osoby z zaburzeniami i urazami neurologicznymi mają niską 

świadomość na temat zapisów Konwencji, gdyż nie zostały one 

jeszcze przeniesione na grunt prawa krajowego. Osoby 

niepełnosprawne zdają sobie sprawę, że mają prawo do żądań 

wobec instytucji państwowych w zakresie równego traktowania, ale 

w zderzeniu z szarą rzeczywistością są to dla nich bardzo często 

tylko puste słowa.(…) Idea zawarte w Konwencji muszą zostać 

wprowadzone w życie, tak aby dokument ten mógł mieć realny 

wpływ na wyrównanie szans osób z różną niepełnosprawnością. [K, 

Olsztyn, 19.05.2016] 

Należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby zwiększyć świadomość OZUN i 

ON w zakresie przysługujących im praw. Badani proponują przygotowanie 

odpowiednich broszur i szkoleń edukacyjnych, jak również ogólnopolską kampanię 

informacyjną dotyczącą KPON. 

Rozwiązaniem, które podniosłoby świadomość posiadanych praw 

winna być na początku naszej drogi kształcenia odpowiednia 
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edukacja w tym kierunku. Innym pomysłem jest stworzenie 

ogólnodostępnej bezpłatnej broszury z takimi informacjami, którą 

można byłoby zdobyć w publicznych instytucjach np. kino, 

przychodnia, sklep itp. Kampania reklamowa mogłaby być 

niebanalną inicjatywą czy też szkolenia dla osób niepełnosprawnych 

gdzie mogłyby się dowiedzieć, jakie prawa im przysługują. [K, Lublin, 

17.05.2016] 

Zrobić kompanię w mediach, prasie na temat wdrażania konwencji o 

prawach osób niepełnosprawnych. [to] Wspólna sprawa, ponieważ 

wiele osób nie słyszało o tym projekcie. Trzeba promować prawa 

osób niepełnosprawnych. [K, Warszawa, 6.10.2016] 

Nawet jeśli OZUN mają świadomość posiadanych praw, mają duży problem z ich 

odpowiednim egzekwowaniem. 

Świadomość posiadanych praw przez osoby z zaburzeniami i 

urazami neurologicznymi jest dobra, natomiast są trudności z 

egzekwowaniem tych praw od urzędów, administracji osiedli, 

instytucji. Należy do współpracy zaangażować prasę, radio, telewizję 

oraz zaprzyjaźnione organizacje osób niepełnosprawnych działające 

na tym terenie. [K, Lublin, 17.05.2016] 

Zdaniem OZUN, aby temu przeciwdziałać niezbędne jest wzmocnienie zakresu i 

pozycji organizacji działających na rzecz ON. 

Aby wzmocnić pozycję organizacji, należałoby dać im możliwość 

kontroli i nakładania sankcji dla jednostek rażąco łamiących praw 

zawartych w konwencji. [K, Warszawa, 6.10.2016] 

 

12.2 Rekomendacje środowiska  

Środowisko rekomenduje następujące rozwiązania: 

 Zwiększenie świadomości społecznej – kampanie i działania społeczne,  

 edukacja społeczna – prawa przysługujące OZUN,  
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 edukacja OZUN – wyrabianie w nich wiedzy i świadomości o przysługujących 

im prawach,  

 ogólnopolska strategia wdrażania w życie zapisów Konwencji2 – cele, plany, 

etapy działania,  

 grupy wsparcia oraz szkolenia prelekcyjne dot. praw OZUN. 

No zobaczymy może damy radę czy osoby niepełnosprawne niestety 

nie mają świadomości o przysługujących im prawach i właśnie pod 

wpływem tej dzisiejszej konferencji doszłam na zaraz na pierwszym 

spotkaniu stowarzyszenia poinformuję swoich o prawach i o 

Konwencji. [D, Warszawa, 6.10.2016] 

 

12.3 Przedstawienie wyników badań jakościowych w obszarze „Udział w 

życiu społecznym” na podstawie raportu Millward Brown  

Wnioski dotyczące pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w 

życiu społecznym 

1) Prawo podmiotowe osób niepełnosprawnych do założenia rodziny znajduje 

odzwierciedlenie w praktyce życia społecznego; zawarcie małżeństwa przez osoby 

niepełnosprawne posiadające zdolność do czynności prawnych nie napotyka w 

Polsce na przeszkody natury formalnej, 

2) Polskie prawo uwzględnia natomiast odstępstwo od reguły powszechności prawa 

osób do zawarcia małżeństwa przez osoby niepełnosprawne w stosunku do osób z 

głęboką niepełnosprawnością intelektualną i potwierdzonymi medycznie chorobami 

psychicznymi, ograniczającymi zdolność do odpowiedzialności za rodzinę i 

zagrożenie posiadania potomstwa obarczonego dziedzicznymi chorobami 

psychicznymi, 

3) Zawieranie związków małżeńskich i zakładanie rodziny przez osoby 

niepełnosprawne nie zawsze znajduje akceptację w polskim społeczeństwie, 

                                            
2
 Obecnie opracowywane są materiały do założeń do strategii na rzecz osób niepełnosprawnych na 

lata 2017-2030, która będzie uwzględniała postanowienia Konwencji i będzie kompatybilna ze 
Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
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4) Rodziny osób niepełnosprawnych nierzadko wymagają wsparcia i pomocy ze 

strony instytucji publicznych w realizacji swoich zadań i funkcji – nie jest to jednak 

regułą.  

Rekomendacje dla pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym 

1) Wzrost zatrudnienia asystentów rodziny w Ośrodkach Pomocy Społecznej 

przygotowanych do prowadzenia specjalistycznej pracy z rodzinami osób 

niepełnosprawnych i z rodzinami z osobą niepełnosprawną w celu wzmocnienia 

wsparcia i pomocy w realizacji zadań i funkcji tych rodzin, 

2) Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych na rzecz przełamywania barier w 

procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. 

 

12.4 Podsumowanie  

W kontekście zapisów KPON, zaniedbywane są takie zobowiązania państwa, jak:  

 potwierdzenie, że osoby niepełnosprawne mają prawo do uznania ich za 

podmioty prawa, 

 uznanie, że osoby niepełnosprawne mają zdolność prawną, na zasadzie 

równości z innymi osobami, we wszystkich aspektach życia, 

 podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia osobom 

niepełnosprawnym dostępu do wsparcia, którego mogą potrzebować przy 

korzystaniu ze zdolności prawnej, 

 zagwarantowanie, że wszelkie środki związane z korzystaniem ze zdolności 

prawnej obejmować będą odpowiednie i skuteczne zabezpieczenia w celu 

zapobiegania nadużyciom, zgodnie z międzynarodowym prawem praw 

człowieka. Zabezpieczenia zapewnią, że środki związane z korzystaniem ze 

zdolności prawnej będą respektowały prawa, wolę i preferencje osoby, będą 

wolne od konfliktu interesów i bezprawnych nacisków, będą proporcjonalne i 

dostosowane do sytuacji danej osoby, będą stosowane przez możliwie 

najkrótszy czas i będą podlegały regularnemu przeglądowi przez właściwe 

niezależne i bezstronne władze lub organ sądowy. Zabezpieczenia powinny 
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być proporcjonalne do stopnia, w jakim takie środki wpływają na prawa i 

interesy danej osoby, 

 podjęcie wszelkich odpowiednich i efektywnych środków, z uwzględnieniem 

postanowień niniejszego artykułu, celem zagwarantowania równego prawa 

osób niepełnosprawnych do posiadania i dziedziczenia własności, kontroli 

własnych spraw finansowych oraz do jednakowego dostępu do pożyczek 

bankowych, hipotecznych i innych form kredytów oraz zapewnią, że osoby 

niepełnosprawne nie będą samowolnie pozbawiane własności, 

 zapewnienie osobom niepełnosprawnym, na zasadzie równości z innymi 

osobami, skuteczny dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym poprzez 

wprowadzenie dostosowań proceduralnych i dostosowań odpowiednich do ich 

wieku, w celu ułatwienia skutecznego udziału, bezpośrednio lub pośrednio, 

zwłaszcza jako świadków, we wszelkich postępowaniach prawnych, w tym na 

etapie śledztwa i innych form postępowania przygotowawczego, 

 popieranie odpowiednich szkoleń osób pracujących w wymiarze 

sprawiedliwości, w tym w policji i więziennictwie. 

 

Bariery wskazane przez Doradców 

Środowiskowych 

Rekomendacje środowiskowe dotyczące 

likwidacji barier 

Brak świadomości o prawach OZUN 

 Wśród OZUN,  

 na poziomie społecznym. 

 Ogólnopolski portal informacyjny, 

poradnia KPON,  

 przedstawienie KPON w zwięzły i 

łatwy do przyswojenia sposób,  

 organizowanie szkoleń i spotkań 

informacyjnych,  

 dofinansowanie na rzecz organizacji 

takich szkoleń,  

 większa ilość informacji na temat 

praw OZUN w mediach. 
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13 Art. 29 Konwencji – Udział w życiu politycznym i 

publicznym 

 

13.1 Art. 29 Konwencji a stanowisko środowiska osób z 

niepełnosprawnościami  

Badani uważają, że OZUN mogą korzystać z czynnego i biernego prawa 

wyborczego.  

Osoby z zaburzeniami i urazami neurologicznymi mają prawo do 

czynnego i biernego prawa wyborczego. [K, Wrocław, 29.09.2016]  

Pomimo posiadanego prawa nie zawsze jednak w pełni je wykorzystują. W 

przypadku brania udziału w wyborach podstawowymi ograniczeniami są bariery 

architektoniczne – nie pełny dostęp do lokali wyborczych, brak dostosowania 

samych lokali do potrzeb ON (np. za wysokie urny) oraz bariery systemowe, 

formalne – związane z formą głosowania i przygotowaniem materiałów do 

głosowania (za mał druk na kartach do głosowania). Często OZUN, chcąc głosować 

samodzielnie, muszą wykazać dużą determinację. 

Między innymi zbyt wysokie urny wyborcze, zbyt nieporęczne 

karty wyborcze, zbyt drobny druk na nich. Konieczność wyboru 

dostępnego niepełnosprawnym lokalu wyborczego. [K, Olsztyn, 

19.05.2016] 

OZUN przyznają również, że nie mają pełnego dostępu do informacji związanych 

z alternatywnymi formami głosowania lub też formy takie odbierają OZUN 

prawo do tajnego głosowania. 

Większość lokali wyborczych nie jest dostosowana do potrzeb osób 

z zaburzeniami i urazami neurologicznymi. Obecny stan powoduje, iż 

osoby niepełnosprawne chcąc głosować samodzielnie 

niejednokrotnie muszą podjąć dodatkowe czynności w postaci 

złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym 

obwodzie, w którym znajduje się dostosowany lokal. Trzeba również 

zauważyć, iż niedostosowanie lokali wyborczych ogranicza osobom 
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z zaburzeniami i urazami neurologicznymi możliwość bycia 

członkiem komisji wyborczej. Dla osób, które wskutek 

niepełnosprawności nie mogą dotrzeć do lokalu wyborczego. Polski 

ustawodawca ma propozycję instytucji pełnomocnika wyborczego. 

Nie zapewnia to jednak osobom możliwości tajnego głosowania, bo 

nie każda osoba musi chcieć powierzyć swój głos innej osobie, nie 

ma też żadnych gwarancji, iż pełnomocnik odda głos zgodnie z wolą 

wyborcy. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Osobnym problemem są OZUN cierpiące na Alzheimera – w ich przypadku trudno 

jednoznacznie potwierdzić, w którym momencie orzec, że chory nie umie 

podejmować autonomicznych decyzji. Może być to pole do nadużyć – 

opiekunowie mogą kierować opiniami podopiecznego. 

Istnieje duży problemów orzekaniu momentu braku świadomości 

własnych czynów u osób z choroba Alzheimera czy po udarach. 

Czasem, choć nie posiadają one już zdolności do świadomego 

decydowania za siebie, mogą podejmować szkodliwe dla nich 

decyzje. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Osoby z chorobą Alzheimera nie są zdolne do decydowania o sobie i 

całościowo są zależne od innych – opiekunów. Czasami padają 

ofiarą nieuczciwości nawet najbliższych. [K, Wrocław, 29.09.2016]  

OZUN są mało aktywni w środowisku politycznym. Bardzo mała reprezentacja 

OZUN w strukturach władzy, małe zainteresowanie polityków problemami OZUN. 

Niewątpliwie osoby z zaburzeniami i urazami neurologicznymi w 

Polsce nie są odpowiednio reprezentowane w życiu politycznym i 

publicznym. Polskie partie polityczne nie widzą potrzeby wsparcia 

osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi w działalności 

politycznej na wszystkich szczeblach. Z drugiej strony mamy małą 

aktywność samych tych osób i tutaj trzeba odnieść się do systemu 

wsparcia, który powinien promować aktywność, a nie bierność. [K, 

Olsztyn, 19.05.2016] 
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Dużo lepiej środowisko OZUN jest reprezentowane w organizacjach i 

stowarzyszeniach. Organizacje działające na rzecz OZUN są dobrym miejscem 

do aktywizacji zawodowej OZUN. 

Stowarzyszenia i organizacje te są idealnym miejscem zatrudnienia 

dla osób, które ze względu na chorobę i długą przerwę w pracy nie 

mogą się odnaleźć na współczesnym rynku pracy. W Polsce istnieje 

i działają samopomocowe organizacje członkowskie osób z 

niepełnosprawnością ruchowo. Zajmują się one bezpośrednią 

samopomocą dla swych członków bądź świadczeniem usług, np. 

rehabilitacyjnych, zbieraniem funduszy na leczenie, pomocą w 

poszukiwaniu zatrudnienia itp. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

W pierwszej kolejności należałoby zachęcić osoby z w/w 

niepełnosprawnością do aktywnego uczestniczenia w organizacjach, 

zwiększyć ich pewność siebie i chęć wyjścia z domu by integrować 

się z innymi osobami. Dalej to rozpowszechnienie działania oraz 

wiedzy o istnieniu konkretnej organizacji poprzez reklamę by osoby 

w ogóle miały świadomość, że dana instytucja istnieje. [K, Lublin, 

17.05.2016] 

Jednocześnie jednak zamknięcie organizacji na osoby bez niepełnosprawności i 

aktywne działania OZUN i ich rodzin w organizacjach sprawia, że brakuje nowych 

pomysłów, świeżości a zamknięte środowisko sprzyja stagnacji i ogranicza 

wprowadzanie nowych rozwiązań. 

Często członkami takich organizacji są osoby z zaburzeniami lub ich 

rodziny, przez to ciężko znaleźć dystans, często występuje 

zmęczenie materiału, to jest utrudnienie. [K, Kraków, 01.06.2016] 

Z uwagi na specyfikę organizacji, nie wszystkie OZUN chcą angażować się w ich 

działania. 

Prawdopodobnie to osoby z w/w zaburzeniami i urazami [OZUN] nie 

chcą się angażować w tego typu działalności i uczestnictwo w 

organizacjach, co uniemożliwia instytucjom aktywność na forum 

społecznym. Często organizacje są ‘uśpione’ i nie słyszy się w 
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społeczności lokalnej by jakkolwiek działały – może także przez 

nieodpowiednio dobrane osoby zarządzające daną organizacją. [K, 

Lublin, 17.05.2016] 

Ja osobiście nigdy nie należałem do żadnej takiej organizacji, 

dlatego też trudno ocenić mi ich działalność. Uważam, że takie 

organizacje są potrzebne i działają na rzecz osób z 

niepełnosprawnością neurologiczną. [K, Lublin, 17.05.2016]  

To stowarzyszenia i organizacje w głównej mierze wspierają OZUN i 

reprezentują je w przestrzeni publicznej i świadomości społecznej, walcząc o 

środki na leczenie i rehabilitacje, urządzenia wspomagające, zmiany i udogodnienia 

architektoniczne, edukację społeczną itp. 

Kondycja tych organizacji (fundacji) jest różna, zależy od aktywności. 

Ogólnie ich działalność dobrze służy tym osobom. Uzyskują one 

niewielkie wsparcie ze strony państwa. Mają niewielki wpływ na 

politykę publiczną dotyczącą spraw ważnych dla osób z 

zaburzeniami i urazami neurologicznymi [a organizacje i fundacje 

pomagają]. [K, Kraków, 01.06.2016] 

Osoby działające w stowarzyszeniach czy fundacjach wykonują 

swoją pracę z wielkim zaangażowaniem z nastawieniem na pomoc 

osobom z zaburzeniami i urazami neurologicznymi. To często w 

fundacjach zbiera się pieniądze na kosztowne leczenie i 

rehabilitację. Szkoda, że tylko w niektórych fundacjach można 

skorzystać z bezpłatnych porad np. prawnych. [K, Warszawa, 

6.10.2016] 

Skuteczność działań jest jednak ograniczona przez niewystarczające środki, 

którymi dysponują organizacje, jak również małą możliwość wpływu na 

działania władz (udaje się to tylko nielicznym, najbardziej zdeterminowanym).  

Organizacje te mają formalną możliwość uczestnictwa w procesie 

legislacyjnym na etapie konsultacji społecznych. Mogą także 

korzystać z możliwości przyłączenia się do określonych postępowań, 

jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi organizacji i gdy 
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przemawia za tym interes społeczny. Organizacje pozarządowe 

finansują swoją działalność ze środków pozyskanych od sponsorów: 

z darowizn, dotacji, zbiórek, aukcji charytatywnych, a organizacje 

posiadające status pożytku publicznego - również z 1% podatku 

przekazywanego przez osoby rozliczające się z fiskusem. W 

przypadku większości stowarzyszeń i fundacji nie są to kwoty 

przewidywalne, regularne i na tyle duże, aby organizacje te 

mogły sobie pozwolić na zatrudnienie wystarczającej liczby 

etatowych pracowników. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Organizację działające na rzecz osób z niepełnosprawnością bardzo 

dobrze się sprawdzają i wykonują zadania, których środowisko 

oczekuje. Według mnie jednak problem polega na 

niewystarczającym często nierealnym finansowaniu, oraz braku 

interakcji pomiędzy państwem a tymi organizacjami i niewielkim 

wpływie na politykę publiczną. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Co do możliwości wpływania na politykę publiczna to ja uważam, że 

mają dużą tylko muszą wykazać się aktywnością i uporem w tej 

kwestii. [K, Kraków, 01.06.2016] 

Organizacjom brakuje siły sprawczej i głosu współdecydowania, ich 

podstawowym zadaniem staje się jedynie opiniowanie. 

Organizacje pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych zamiast 

głosu opiniującego. [K, Kraków, 01.06.2016] 

Władze bardzo rzadko traktują organizacje jako ważnych i równoprawnych 

partnerów w podejmowaniu decyzji. Zdaniem badanych władze powinny możliwe 

szybko upodmiotowić stowarzyszenia i organizacje przy projektach i decyzjach 

dotyczących pośrednio lub bezpośrednio OZUN. 

Wszystkie działania powinny być podejmowane na zasadzie dialogu 

i współpracy z odpowiednimi organizacjami reprezentującymi osoby 

niepełnosprawne. Współpraca ta nie może się ograniczać do 

odbierania informacji lub wydawania decyzji. Chodzi raczej o to, 

by na wszystkich szczeblach podejmowania decyzji rządy państw 
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uruchamiały bądź wzmacniały stałe mechanizmy konsultacji i 

dialogu, umożliwiające osobom niepełnosprawnym, działającym 

poprzez własne organizacje, włączanie się w planowanie, wdrażanie, 

kontrolowanie i ewaluację wszystkich podejmowanych działań. 

Celem ułatwienia tego procesu należy wzmacniać organizacje osób 

niepełnosprawnych, przekazując na ich rzecz większe środki, co 

pozwoli im doskonalić umiejętności zarządzania i prowadzenia 

kampanii. Nakłada to również na te organizacje 

odpowiedzialność stałego podnoszenia poziomu kierowania 

organizacją oraz zapewnienia jej reprezentatywności. [K, 

Olsztyn, 19.05.2016] 

Organizacje miewają też przestarzałe struktury i metody działania. Do problemów 

podchodzą w sposób roszczeniowy, w konsekwencji ich działania nie są 

efektywne i skuteczne. 

Część takich organizacji ma przestarzałe, skostniałe struktury 

organizacyjne, a ich oferta kierowana do osób z zaburzeniami i 

urazami neurologicznymi jest nieprzystająca do teraźniejszych 

potrzeb i realiów. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Każda organizacja działa w odmienny sposób. Ma inne cele 

statutowe i jeszcze inne postrzeganie ich realizacji. Istotny jest 

powód, dla którego dana organizacja powstała, oddanie i 

poświęcenie się dla sprawy władz organizacji oraz siły przebicia w 

środowisku lokalnym jak i ogólnopolskim. (…) Jeśli chodzi o 

wsparcie środowisk osób z niepełnosprawnością to z przykrością, 

ale muszę to napisać, że środowisko jest roszczeniowe i nastawione 

na czerpanie korzyści. [K, Kraków, 01.06.2016] 

Zdaniem badanych tylko niektóre organizacje mają odpowiednio określone cele i 

statut działalności, tylko nieliczne są faktycznie otwarte na różne formy 

współpracy i chcą się rozwijać. To właśnie takie organizacje zdaniem OZUN 

powinny otrzymywać wsparcie ze strony państwa. 



 

125 

 

Kondycja działających w Polsce organizacji członkowskich 

zrzeszających jest różna. Stowarzyszenia otwarte na współpracę są 

rozwojowe. Warto wspierać te organizacje 3 Sektora z racji na to, iż 

promują postawę aktywnego udziału obywatela w życiu społecznym. 

W powszechnej opinii wsparcie ze strony gminy Wrocław tychże 

organizacji jest oceniane wysoko. [K, Wrocław, 29.09.2016]  

OZUN przyznają, że działania organizacji są wciąż za małe i zbyt rozdrobnione – 

korzystać z nich mogą tylko osoby zamieszkujące blisko organizacji. OZUN 

zauważają brak współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami 

aktywnymi w środowisku.  

W organizacjach członkowskich — nadmierne rozproszenie, 

osłabiające siłę sprawczą, zaś fundacjach przerost administracji i 

arbitralność w wypłacie środków danemu beneficjentowi. [K, 

Warszawa, 6.10.2016] 

Wciąż brakuje ogólnej organizacji, która zrzeszałaby wszystkie osoby ze 

środowisko OZUN. 

Nie słyszałam o typowej organizacji zrzeszającej osoby z 

zaburzeniami i urazami neurologicznymi. Wiem, że istnieją 

organizacje, które działają na rzecz osób chorujących na konkretne 

schorzenie np. stwardnienie rozsiane… [K, Lublin, 17.05.2016] 

 

13.2 Rekomendacje środowiska 

Środowisko rekomenduje następujące rozwiązania: 

 Zwiększenie świadomości społecznej – kampanie i działania społeczne,  

 zwiększenie środków na adaptację budynków użyteczności publicznej i 

infrastruktury,  

 przystosowanie systemu głosowania do potrzeb i możliwości OZUN (likwidacja 

barier architektonicznych, przystosowanie kart do głosowania),  

 konsultacje społeczne z udziałem OZUN,  

 tworzenie silnych związków i organizacji dbających o prawa ON,  
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 racjonalizacja środków przeznaczanych na organizacje działające na rzecz 

OZUN – rozliczanie tym organizacji z efektywności działań,  

 wspieranie organizacji faktycznie czynnych, aktywnych i działających – 

kierowanie środków finansowych właśnie do nich,  

 edukacja. Wzmocnić informowanie osób niepełnosprawnych – poszerzać ich 

świadomość dot. przysługujących im prac i obowiązków – listy z 

najważniejszymi informacjami. Edukacja administracyjna i społeczna. 

Programy TV,  

 dodatkowe gwarancje przestrzegania praw obywatelskich,  

 wzmacnianie pewności siebie i poczucia sprawczości OZUN, zachęcanie ich 

do członkostwa i aktywnej pracy w organizacjach. 

Tylko, że te znaczy okręgi wyborcze powinny być przystosowane do 

osób niepełnosprawnych. Mało tego, te urny wyborcze są wysoko. 

Tak, że ja muszę prosić, żeby na przykład Leszek wrzucił. Coś tam. 

Za małe są literki. Niektóre osoby źle widzą i wtedy nie mogą 

przeczytać. Druga sprawa – jak są ogromne płachty, to osoby 

niepełnosprawnej, która ma ograniczoną ruchomość rąk na przykład, 

też jest trudno przejrzeć sobie te, zobaczyć. Tak, że są, po prostu, 

tego typu, głupie utrudnienia, z którymi trzeba walczyć. [D, Olsztyn, 

19.05.2016] 

 

13.3 Przedstawienie wyników badań jakościowych w obszarze „Swobody 

obywatelskie” na podstawie raportu Millward Brown  

Realizacja swobód obywatelskich i praw politycznych 

Na osiągany poziom realizacji przez osoby niepełnosprawne swobód obywatelskich 

oraz praw politycznych składa się szereg aspektów związanych z funkcjonowaniem 

osób o bardzo zróżnicowanych przyczynach i stopniach niepełnosprawności m. in. 

dostęp do urzędów i możliwość załatwiania spraw obywatelskich; dostępność 

informacji; możliwości oraz stan faktyczny zrzeszania się osób niepełnosprawnych; 

realizacja prawa wyborczego; współpraca podmiotów zaangażowanych we 
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wspieranie integracji społecznej oraz praw obywatelskich i politycznych osób 

niepełnosprawnych; skala i przeciwdziałanie dyskryminacji. 

Zrealizowane badanie potwierdza duże zróżnicowanie sytuacji poszczególnych grup 

w zbiorowości osób niepełnosprawnych, ze względu na rodzaje przyczyn 

niepełnosprawności. Respondenci tak samo, jak w przekroju całości wyników, w 

obszarze swobód obywatelskich i praw politycznych wyraźnie eksponują kategorię 

osób niepełnosprawnych intelektualnie jako szczególną grupę odniesienia, dla której 

porównywanie sytuacji osób z innymi przyczynami niepełnosprawności jest 

nieadekwatne. Respondenci wskazują osoby z dysfunkcjami narządu ruchu oraz 

osoby niesłyszące i niewidome jako kolejne dwie specyficzne kategorie osób 

niepełnosprawnych w kontekście realizacji praw politycznych i swobód 

obywatelskich. Respondenci wskazują również zróżnicowanie stopni 

niepełnosprawności jako kolejną skalę miary potencjału trudności w omawianym 

zakresie. 

Wskazywane bariery:  

 Architektoniczna związana z lokalizacją urzędów w starych budynkach, 

 Mentalna związana z stosunkiem osób funkcjonujących razem z osobami 

niepełnosprawnymi w przestrzeni publicznej, 

 Administracyjna związana z brakiem szczegółowych regulacji prawnych 

służących ułatwieniom w poruszaniu się w przestrzeni publicznej i w 

środowisku instytucjonalnym,  

 Brak woli i kultury organizacyjnej w lokalnym i regionalnym środowisku 

instytucjonalnym, 

 Na poziomie lokalnym wyraźnie zarysowuje się bariera komunikacyjna, 

niedostrzegalna przez przedstawicieli instytucji działających na poziomie 

centralnym,  

 Brak kompleksowego wsparcia świadczonego na różnych płaszczyznach, w 

tym poprzez terapię przynoszącego efekty przekładające się na zwiększanie 

stopnia realizacji swobód obywatelskich,  

 Poddawana krytyce jest bariera prawna dla zawierania ważnych związków 

małżeńskich przez osoby ubezwłasnowolnione. Tego rodzaju bariery prawnej 

nie posiada wiele ustawodawstw krajów Europy Zachodniej. Realizacji swobód 
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obywatelskich osób niepełnosprawnych nie sprzyja również regulowana 

prawnie uznaniowość urzędników stanu cywilnego, którzy czasami podejmują 

decyzje o nieudzielaniu ślubów osobom, co do których mają wątpliwości o ich 

zdolności do skutecznego zawarcia związku małżeńskiego,  

 Relatywnie słaba pozycja osób niepełnosprawnych w obliczu przepisów prawa 

regulujących odbieranie dzieci rodzicom 

Najważniejsze uwarunkowania realizacji swobód obywatelskich i praw 

politycznych osób niepełnosprawnych na poziomie krajowym, regionalnym i 

lokalnym 

 Badanie wskazuje na stosunkowo rzadkie kontakty organów 

administracyjnych i sądowych z osobami niepełnosprawnymi. W 

wypowiedziach respondentów pojawia się stereotyp niesamodzielnej osoby 

niepełnosprawnej,  

 Pogłębionej refleksji, a także wysiłku badawczego wymaga weryfikacja 

wpływu postrzegania przez czynniki decyzyjne, niepełnosprawności jako 

kategorii grupowej i jednostkowej - na ukierunkowanie działań 

dostosowawczych. Wyniki zrealizowanego badania wskazują bowiem, że 

wciąż niepełnosprawność bywa utożsamiana z dysfunkcjami narządów ruchu,  

 Poważnym problemem jest ograniczona wiedza przedstawicieli 

wyspecjalizowanych instytucji lokalnych o stanie i liczebności zbiorowości 

osób niepełnosprawnych zamieszkujących na określonym terenie (gminie, 

powiecie),  

 Badanie przynosi informacje o osobistym zaangażowaniu pracowników 

państwowych instytucji regionalnych i lokalnych w wyjaśnianie kwestii 

urzędowych niezrozumiałych dla osób niepełnosprawnych lub bezpośredniej 

pomocy w załatwianiu spraw obywatelskich. Respondenci dostrzegają 

problem braku kompleksowych uregulowań w zakresie tworzenia przyjaznych i 

funkcjonalnie dogodnych warunków dla samodzielności osób 

niepełnosprawnych w tym obszarze. 

Dostępność informacji 
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 Ograniczenia dostępności informacji obejmują przede wszystkim osoby 

niepełnosprawne sensorycznie (wzrok, słuch), ale ograniczenia te dotyczą 

także innych rodzajów niepełnosprawności,  

 Choć stan dostosowania publicznych serwisów WWW do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim osób niepełnosprawnych 

wzrokowo i do potrzeb użytkowanego przez te osoby specjalistycznego 

oprogramowania komputerowego, znacząco się poprawił, to nadal środowisko 

wirtualne zawiera wiele barier,  

 Respondenci postulują zmiany w zakresie egzekwowania przepisów 

dotyczących dostępności informacji dla osób niepełnosprawnych. Wśród 

proponowanych rozwiązań pojawił się pomysł odbierania dochodów 

uzyskiwanych w ramach mechanizmu podatkowego 1% organizacjom, których 

strony internetowe są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. 

Realizacja prawa do zrzeszania się i prawa do zgromadzeń 

 Osoby zaangażowane w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

zarówno reprezentujące podmioty lokalne, jak również regionalne i centralne - 

wyrażają się bardzo pozytywnie o obecnie realizowanym modelu działania 

trzeciego sektora w obszarze niepełnosprawności,  

 Wyspecjalizowane organizacje pozarządowe stanowią niekiedy jedyną 

alternatywę instytucjonalną wobec niedostatków systemowych,  

 Organizacje pozarządowe często są podzielone, ze względu na stosowane 

metody działania i podejście do rozwiązywania identyfikowanych problemów.  

Współpraca w zakresie realizacji swobód obywatelskich i praw politycznych 

osób niepełnosprawnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym 

 Działacze lokalnych organizacji społecznych podają brak stałych form 

współpracy, a przede wszystkim brak stabilnego finansowania ze strony 

samorządu terytorialnego jako główny problem utrudniający realizowaną 

działalność,  

 Organizacje społeczne zgłaszają potrzebę stałego finansowania działań 

realizowanych w trybie ciągłym oraz wsparcia w zakresie lokalowym,  

 W małych miejscowościach oficjalne relacje instytucjonalne przeplatają się z 

siecią kontaktów personalnych i relacji nieformalnych.  
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Problem dyskryminacji a realizacja swobód obywatelskich i praw politycznych 

osób niepełnosprawnych 

 Problem dyskryminacji obejmuje także podstawowe obszary funkcjonowania 

osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, począwszy od ograniczania 

prawa do przemieszczania się przestrzennego, zgodnie z własnymi 

predyspozycjami,  

 Ograniczanie mobilności przestrzennej w przeważającej mierze dotyka osób 

niepełnosprawnych intelektualną lub osób chorych psychicznie, najczęściej ze 

strony bliskich, w tym rodzin,  

 Wyniki badania nie wskazują, by tego rodzaju działania dyskryminujące w 

rodzinach dotyczyły członków rodzin będących osobami z 

niepełnosprawnościami sensorycznymi lub ruchowymi,  

 U podłoża ograniczania mobilności przestrzennej członków rodzin będących 

osobami niepełnosprawnymi intelektualnie lub psychicznie leży poczucie 

wstydu w obliczu opinii w społecznościach lokalnych,  

 Niepełnosprawność intelektualną w przekroju wyników zrealizowanego 

badania empirycznego należy wskazać jako niepełnosprawność o 

szczególnym charakterze, wyróżnianą jako szczególny rodzaj stygmatu. 

Odnotowano przypadki dyskryminowania osób niepełnosprawnych 

intelektualną i chorych psychicznie w dostępie do podstawowych praw, w tym 

uczestnictwa na równych zasadach z innymi mieszkańcami w życiu 

społeczności lokalnej,  

 Za przesadzone należy uznać opinie o powszechnej tolerancji wobec osób 

niepełnosprawnych, panującej w społeczeństwie w regionach, w których 

badanie zostało przeprowadzone. Materiał źródłowy zawiera informacje o 

przejawach nietolerancji wobec osób niepełnosprawnych odnotowywane w 

rozlicznych kontekstach. Należy przy tym dodać, że wielu respondentów 

informuje nas o zauważalnej pozytywnej zmianie sytuacji.  

Charakterystycznym zjawiskiem nie tylko dla Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także 

odnotowywanym w innych krajach europejskich jest problem „under reporting” tzn. 

problem niedoszacowania skali. U jego podstaw leży zjawisko nie skarżenia się osób 

dyskryminowanych. Składa się na to kilka zasadniczych przyczyn: 
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 niska świadomość prawna w grupach mniejszości społecznych; 

 brak znajomości środowiska instytucjonalnego w zakresie niezbędnym do 

zgłoszenia naruszeń własnych praw i dyskryminacji; 

 brak zaufania do instytucji publicznych (obawy przed konsekwencjami, 

otwarciem się na dialog) 

 poczucie „pogodzenia się” z własną sytuacją przez osoby dyskryminowane; 

 częste przypadki bagatelizowania własnych negatywnych doświadczeń, 

związanych z dyskryminowaniem (np. odmowa wykonania określonej usługi 

nie jest traktowana jako praktyka dyskryminacyjna, a jedyną reakcją jest 

skorzystanie z tej samej usługi w innym miejscu u innego dostawcy). 

Badanie ukazało nadal identyfikowany niedostatek w zakresie spójności regulacji 

oraz działań w obszarze wspierania i wyrównywania szans osób 

niepełnosprawnych. Dlatego istnieje potrzeba wypracowania międzyresortowej 

strategii obejmującej kluczowe obszary integracji osób niepełnosprawnych, która 

w ślad za nieuchwaloną ustawą na rzecz wyrównywania szans stanowiłaby 

kierunkowskaz realnego przełamywania barier i ograniczeń funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych w społeczeństwie polskim. 

 

13.4 Podsumowanie  

W kontekście zapisów KPON, zaniedbywane są takie zobowiązania państwa, jak:  

 zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym praw politycznych i możliwość 

korzystania z nich, na zasadzie równości z innymi osobami oraz zobowiązują 

się do: 

o zapewnienia, że osoby niepełnosprawne będą mogły efektywnie i w 

pełni uczestniczyć w życiu politycznym i publicznym, na zasadzie 

równości z innymi osobami, bezpośrednio lub za pośrednictwem 

swobodnie wybranych przedstawicieli, włączając w to prawo i 

możliwość korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego, 

między innymi poprzez: 

o zapewnienia, że tryb głosowania oraz stosowane w związku z nim 

urządzenia i materiały będą odpowiednie, dostępne i łatwe do 

zrozumienia i zastosowania, 
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o ochrony praw osób niepełnosprawnych do tajnego głosowania w 

wyborach i referendach publicznych bez zastraszania, a także do 

kandydowania w wyborach, efektywnego sprawowania urzędu i 

pełnienia wszelkich funkcji publicznych na wszystkich szczeblach 

rządzenia, ułatwianie korzystania ze wspomagających i nowych 

technologii tam, gdzie to właściwe, 

 gwarancje swobody wyrażania woli przez osoby niepełnosprawne 

występujące jako wyborcy i, w tym celu, tam gdzie to konieczne, zezwalanie 

osobom niepełnosprawnym, na ich życzenie, na korzystanie z pomocy w 

głosowaniu ze strony wybranej przez nie osoby, 

 aktywne promowania środowiska, w którym osoby niepełnosprawne będą 

mogły efektywnie i w pełni uczestniczyć w kierowaniu sprawami publicznymi, 

bez dyskryminacji i na zasadzie równości z innymi osobami, oraz zachęcania 

ich do udziału w sprawach publicznych, w tym do: 

o udziału w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach 

uczestniczących w życiu publicznym i politycznym kraju, a także w 

działalności partii politycznych i zarządzania nimi, 

o tworzenia organizacji osób niepełnosprawnych w celu reprezentowania 

osób niepełnosprawnych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, 

regionalnym i lokalnym oraz przystępowania do takich organizacji. 

 

Bariery wskazane przez Doradców 

Środowiskowych 

Rekomendacje środowiskowe dotyczące 

likwidacji barier 

Bariery architektoniczne  

 W przestrzeni publicznej,  

 w samych lokalach wyborczych. 

A jednocześnie ograniczona samodzielna 

mobilność 

 Zapewnienie transportu dla OZUN 

do komisji wyborczych,  

 przystosowanie miejsc do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami – 

możliwości lokalowe (dostępność, 

wygoda, wysokość urn). 
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Bariery formalne i brak wiedzy OZUN o 

przysługujących im prawach 

 Karty do głosowania,  

 alternatywne formy glosowania. 

 Przystosowanie formy głosowania do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami – karty do 

głosowania (wielkość druku),  

 informacje o alternatywnych formach 

głosowania kierowane do OZUN,  

 alternatywne formy głosowania (np. 

możliwość głosowania przez 

internet). 

Brak sprawstwa OZUN 

 Brak dostępu do polityków,  

 brak konsultacji z OZUN,  

 mała reprezentacja środowiska w 

strukturach władzy,  

 brak znajomości własnych praw. 

 

 Opracowanie treści KPON w formie 

przystępnej dla OZUN,  

 organizowanie szkoleń i spotkań 

informacyjnych, 

 dofinansowanie organizacji takich 

szkoleń,  

 większa ilość informacji na temat 

praw OZUN w mediach,  

 zachęcanie OZUN do czynności 

politycznych,  

 zainteresowanie środowiskiem ON 

polityków,  

 tworzenie silnych organizacji 

działających na rzecz OZUN,  

 konsultacje społeczne i 

środowiskowe z udziałem OZUN. 

Działania organizacji 

 Przestarzale struktury,  

 brak jasno określonych celów i 

statutów,  

 brak wymiany informacji pomiędzy 

organizacjami,  

 złe finansowanie organizacji. 

 Zwiększenie środków na działania 

organizacji OZUN,  

 racjonalne dystrybuowanie środków 

między organizacjami (nagradzanie 

aktywnych i efektywnych),  

 zobiektywizowana weryfikacji 

skuteczności organizacji OZUN,  

 nadanie organizacjom większego 

prawa głosu – decyzyjności, w 

miejsce prawa do konsultacji i 
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opiniowania. 
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14 Część XIII. Art.6 Niepełnosprawne kobiety (ujęcie 

horyzontalne na podstawie pozostałych artykułów) 

Badani w większości zgadzają się z opinią, że sytuacja kobiet ze środowiska 

OZUN jest trudniejsza niż sytuacja mężczyzn z tego środowiska oraz kobiet bez 

niepełnosprawności.  

Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja kobiet z zaburzeniami i urazami 

neurologicznymi jest trudniejsza niż mężczyzn. Głównym takim 

aspektem jest macierzyństwo. [K, Kraków, 01.06.2016] 

Kobietom ZUN odmawia się np. prawa do kariery zawodowej, rozwoju, czy do 

macierzyństwa i zakładania rodziny. 

Ich sytuacja jest gorsza od kobiet pełnosprawnych. Istnieje np. 

krzywdzące przeświadczenie, że nie powinny one zakładać 

rodzin, realizować się zawodowo, społecznie. Sugeruje im się 

rezygnację z wielu planów życiowych, które są udziałem kobiet 

„pełnosprawnych”. [K, Wrocław, 29.09.2016] 

Jeśli mimo trudności zdecydują się na założenie rodziny, kobiety ZUN nie uzyskują 

wsparcia w tej dziecinie. Brak jest rozwiązań wspomagających młode matki: 

asystentów pomagających w prowadzeniu gospodarstwa domowego czy programów 

ułatwiających opiekę nad starzejącymi się rodzicami kobiet ZUN.  

No i jeszcze właśnie w rodzinie jest brak wolontariuszy i asystentów, 

który byłby pomóc w tych pierwszych dniach dziecka, bo później to 

już daliśmy sobie radę. No i brak zrozumienia współpartnera, po 

latach właśnie pożycia małżeńskiego też jest to mankamentem tego. 

No a później po tych właśnie chorobach jest depresja osób 

niepełnosprawnych. I co jeszcze? Świadomość otoczenia, 

podnoszenie świadomości otoczenia. [D, Poznań, 7.10.2016] 

Sądzę, że dużą rolę tutaj odgrywa macierzyństwo. Kobiety ze 

schorzeniami neurologicznymi powinny dostawać dłuższe urlopy 

macierzyńskie, a także większe płace na wychowanie dziecka. 

[K, Lublin, 17.05.2016] 
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Wsparcie dla kobiet, które same będąc niepełnosprawne i 

starsze, sprawują opiekę nad swoimi rodzicami (odpowiednie 

świadczenie pielęgnacyjne, pomoc na „zastępstwo", itp.).[K, 

Wrocław, 29.09.2016] 

System opieki zdrowotnej nie jest przystosowany do potrzeb kobiet ZUN, a personel 

medyczny często nie jest przygotowany na przyjęcie pacjentki ZUN 

(ginekologia, seksuolog, położnictwo). 

Narażone są również na dyskryminację ze względu na płeć – nierówne płace, 

brak możliwości awansu.  

Niepełnosprawne kobiety są ofiarami dyskryminacji wielorakiej (z 

powodu płci biologicznej i kulturowej, rasy, niepełnosprawności 

i upośledzenia) i że są one bardziej narażone na ubóstwo i 

wykluczenie społeczne. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być 

niechęć do inności, brak tolerancji poczucie wyższości nad kobietą. 

[K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Kobiety ogólnie narażone są na gorsze traktowanie. Podstawowym 

problemem jest kwestia macierzyństwa, bardzo często jest ona 

negatywnie postrzegana przez środowisko. Ponadto 

problematyczne są kwestie związane z zatrudnieniem. [K, 

Wrocław, 29.09.2016]  

W większym stopniu, niż mężczyzn dotyka ich problem ubóstwa i wykluczenia 

społecznego, mający duży wpływ na ich samoocenę i samopoczucie. 

Sytuacja kobiet zaburzeniami i urazami neurologicznym jest gorsza 

niż mężczyzn z tym schorzeniem. Kobiety mają niską samoocenę, 

co powoduje wycofanie się z życia publicznego, brak wiary w 

siebie. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Częściej stają się ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej. Są bezbronne wobec 

otoczenia. 

Kobiety z zaburzeniami urazami neurologicznymi są często bardziej 

narażone, w domu i poza nim, na przemoc, obrażenia lub 
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zniewagi, zaniedbania lub niedbałe traktowanie, maltretowanie 

lub wykorzystywanie. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

 

Rekomendacje środowiska: 

 Uświadamianie kobiet ZUN w kwestiach ich praw,  

 wsparcie finansowe dla kobiet ZUN, które chcą podjąć zatrudnienie,  

 projekty aktywizujące na rynku pracy, ukierunkowane na kobiety ZUN,  

 dostosowanie obiektów finansowanych przez NFZ, szczególnie 

odpowiadających potrzebom zdrowotnym kobiet (w tym z 

niepełnosprawnościami), m.in. likwidacja barier architektonicznych, 

komunikacyjnych, odpowiedni dobór i szkolenie personelu medycznego,  

 wsparcie dla kobiet ZUN posiadających rodziny, opiekujących się rodzinami,  

 wsparcie samorządów,  

 działania mające na celu poprawę wizerunku kobiet ZUN, zwiększanie 

samoświadomości i poczucia wartości,  

 szkolenie z postaw społecznych, wsparcie psychologiczne,  

 indywidualizacja terapii i podejścia medycznego,  

 tworzenie komórek kobiet z niepełnosprawnościami w środowiskach 

feministycznych,  

 porady prawne dla kobiet ZUN. 
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15 Część XIV. Art.7 Dzieci (ujęcie horyzontalne na 

podstawie pozostałych artykułów) 

Dzieci ZUN nie mają szansy na pełną integrację. Nie mają pełnego dostępu do 

zintegrowanej edukacji (bariery architektoniczne, brak odpowiednio wykształconej 

kadry nauczycieli), posiadają znaczne ograniczenia ruchowe. Brak zrozumienia dla 

ich inności i stanu uniemożliwia im pełne uczestnictwo w życiu grupy 

rówieśniczej a przez to również budowanie odpowiednich relacji z rówieśnikami. 

Na gorsze traktowanie narażone są z uwagi na nieświadomość 

przyczyn ich stanu. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Zdecydowanie tak. Grupa rówieśnicza dość szybko ocenia i piętnuje 

pozostałych jej członków. W wieku szkolnym jest się ocenianym na 

podstawie wyglądu, osiągnięć w szkole, możliwości wspólnej 

zabawy, szybkiej komunikacji, dlatego też dzieciaki niepełnosprawne 

najczęściej są odrzucane lub traktowane z przymrużeniem oka, nie 

jako kompan do zabawy. Opiekunowie natomiast najczęściej 

wyręczają dzieci niepełnosprawne, pogłębiając ich bezradność, 

budując niewłaściwy obraz ich samooceny, traktują pobłażliwie. [K, 

Warszawa, 6.10.2016] 

Dzieci i młodzież z zaburzeniami i urazami neurologicznymi są 

gorzej traktowane, wyśmiewane. Młodzież nie chce się kolegować z 

osobami chorymi. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Również sami rodzice w trosce o swoje dzieci często stają się nadopiekuńczy, w 

konsekwencji działając na niekorzyść dziecka, wyrabiając w nim nawyk 

wyuczonej bezradności. Z drugiej strony pojawianie się w rodzinie dziecka z ZUN 

ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny – ogranicza możliwości, 

zmienia sposób planowania budżetu. Dziecko z ZUN może stać się przeszkoda 

dla rodziców i całej rodziny. Ograniczyć im możliwość samorealizacji. 

Sądzę, że dzieci są bardziej narażone na gorsze traktowanie w 

porównaniu z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Może to przejawiać 

się już w samej niechęci i braku akceptacji ich choroby przez 
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rodzinę. Dziecko jest wówczas ‘przeszkodą’ dla rodziców w 

realizowaniu ich własnych celów, muszą skupić się na nim gdyż 

wymaga więcej poświęcania czasu i uwagi. [K, Lublin, 17.05.2016]  

Należy zadbać o odpowiednią edukację. Rozpoczynając od odpowiednich 

programów i systemów informacyjnych dla rodziców i rodzin dzieci z ZUN. 

Przede wszystkim pomoc rodzicom w adaptacji nowej sytuacji 

rodzinnej, jeśli dziecko zachoruje na dane zaburzenie neurologiczne. 

Dostarczenie im stosownych informacji o schorzeniu oraz gdzie 

mogą uzyskać pomoc psychologiczną dla siebie i dziecka. [K, Lublin, 

17.05.2016]  

Należy kształcić nauczycieli. 

Zwrócić większą uwagę ministerstwa i władz, szkołom i 

samorządom. Kształcić nauczycieli i rodziców. Dzieci z 

niepełnosprawnością są narażone na dyskryminację przez 

rówieśników. [K, Olsztyn, 19.05.2016] 

Dodatkowo ważna jest edukacja i budowanie świadomości społecznej zarówno 

dorosłych osób bez niepełnosprawności, jak i dzieci.  

Często w placówkach ogólnodostępnych te dzieci są źle traktowane 

przez rówieśników, więc dużo zależy od postaw dorosłych, by 

edukować i uczyć dzieci zdrowe, że inny nie znaczy gorszy. Nie jest 

łatwe włączanie dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym do grona 

rówieśników, jeśli to się uda wysiłkiem wielu ludzi, to jest dobrze. [K, 

Wrocław, 29.09.2016 

Brak tolerancji przez dorosłe społeczeństw, przez co również są 

narażone na gorsze traktowanie przez rówieśników. [K, Kraków, 

01.06.2016] 

W obecnej sytuacji brak odpowiednich struktur umożliwiających dzieciom z ZUN 

pełną integrację. 
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Rekomendacje środowiska: 

• Zwiększanie świadomości rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,  

• zwiększenie świadomości społecznej – kampanie i działania społeczne,  

• zwiększanie świadomości grupy rówieśniczej,  

• odpowiednia edukacja nauczycieli,  

• dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnościami (szkoły),  

• zmniejszenie izolacji społecznej dzieci z niepełnosprawnościami. 
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16  Część XV. Inne obszary dyskryminacji (nierównego 

traktowania) 

Badani wskazali następujące obszary problemowe: 

 Niska świadomość społeczna. Stereotypizacja, stygmatyzacja i 

infantylizacja OZUN i ON.  

Strach i niewiedza osób pełnosprawnych, które prowadzą do izolacji OZUN,  

W swoim krótkim życiu nie raz doświadczałem swego rodzaju 

odrzucenia u niektórych pełnosprawnych osób. Nigdy się z tym nie 

godzę. Myślę, że po winniśmy unikać lęku w stosunku do osób z 

niepełnosprawnością. Oczywiście nie wszyscy ludzie są tacy sami. 

Przyczynami większości problemów osób z niepełnosprawnością jest 

myślenie, że ludzie pełnosprawni myślą w kategoriach a co ludzie 

powiedzą? Duże grono ludzi pełnosprawnych tak właśnie myśli i nad 

tym społeczeństwo jego zdrowa cześć musi pracować by nie myśleć 

w kategoriach, a co ludzie powiedzą? [K, Lublin, 17.05.2016] 

Należy często mówić, spotykać się w grupie z niepełnosprawnymi. 

Osoby, dzieci, młodzież, jeśli będą świadomie przygotowanie na 

pewno zachowają się godnie. [K, Poznań, 7.10.2016] 

Sejm jest najlepszy przykładem podejścia państwa do osób 

niepełnosprawnych ruchowo. Osoba nie jest w stanie przemówić do 

zgromadzonych z mównicy sejmowej, mimo, że mamy 

niepełnosprawnych postów. [K, Poznań, 7.10.2016] 

Jedyne, co teraz przyszło mi do głowy, to sposób, w jaki niektórzy 

ludzie traktują niepełnosprawnych... Mianowicie, nierzadko odnoszą 

się do nich, jak do małych dzieci, używając infantylnych 

zwrotów, określeń. [K, Warszawa, 6.10.2016 

Społeczeństwo ludzi zdrowych nie jest przygotowane do życia w 

symbiozie z osobami z zaburzeniami i urazami neurologicznymi. 

Stowarzyszenia skupiające osoby z poszczególnymi schorzeniami 
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wypełniają lukę zadań samorządów i podnoszą kwalifikacje. [Lublin, 

17.05.2016] 

 ograniczenia w możliwości komfortowego parkowania na miejscach 

przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.  

Miejsca postojowe (koperta) dla osoby niepełnosprawnej powinny zostać wydłużone 

z 5 m do 6 m (z uwagi na wielkość samochodów osobowych mogących zmieścić 

wózek inwalidzki),  

 limity ilościowe na środki absorpcyjne przy problemach z inkontynencją.  

Ze względu na niskie limity ilościowe i brak środków własnych na ich zakup OZUN 

posiadający ten problem wycofują się z życia społecznego i zawodowego, izolują w 

domach, popadają w depresje,  

 poprawa sytuacji zawodowej OZUN.  

Zdaniem badanych poprawa sytuacji w tym obszarze pozwoli zlikwidować szereg 

innych problemów, z którymi aktualnie mierzą się OZUN (np. koszty leczenia, 

rehabilitacji, urządzeń i środków wspomagających, sytuacja mieszkaniowa, problemy 

z transportem),  

 urealnienie i faktyczne przestrzeganie wymogów KPON oraz edukacja 

OZUN w kwestii przysługujących im praw. 

Wymogi konwencji są tylko czystą teorią zapisaną na papierze, życie 

ON w tzw. realu obnaża jej braki, prawne ułomności. Dlaczego nie 

spełniają oczekiwań?..... Bo gubi je pogoń za zyskiem kosztem ON, 

szał pieniądza obnaża prawdę. ON jest tylko pionkiem w grze 

organizowanej przez różne grupy trzymające władzę. 

Dofinansowanie z PFRON za zatrudnienie ON. Ile netto powinien 

otrzymać niepełnosprawny pracownik, a ile otrzymuje? [K, Wrocław, 

29.09.2016]  


