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 Streszczenie  
 

W postrzeganiu niepełnosprawności, jak i w podejściu do osób  z niepełnosprawnością 

wyróżnia się dwa modele: model medyczny i model społeczny. Model społeczny jest 

podejściem deklarowanym zarówno w relacjach społecznych, jak i polityce społecznej. Model 

medyczny jest podejściem stosowanym, to nadal powszechnie prezentowany stosunek 
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większości społeczeństwa polskiego do osób z niepełnosprawnością. Osoby z 

niepełnosprawnością to ciągle inni od „my”, a nie różni.  

Dostęp do edukacji osób z niepełnosprawnością jest ciągle kwestią problematyczną, 

jest to jedna z najbardziej ograniczających barier społecznych. Możliwość wspólnego 

kształcenia osób z niepełnosprawnością mimo tego, że gwarantowana w ustawie o systemie 

oświaty, jak i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.  jest 

fikcją. Dalej w naszym kraju funkcjonuje segregacyjny system kształcenia: specjalne, 

integracyjne i ogólnodostępne.  

Włączania, integracji w polskiej szkole nie ma. Aktualnie nadal bardziej powszechna  

w stosunku do osób z niepełnosprawnością jest izolacja, dyskryminacja niż integracja czy 

włączanie. Nauczanie w klasie integracyjnej to nauczanie w dwóch zespołach klasowych, 

dzieci nie-integracyjne uczy nauczyciel główny, dzieci integracyjne uczy nauczyciel 

wspomagający. 

W szkołach ogólnodostępnych jest bardzo mała obecność osób z niepełnosprawnością. 

Indywidualizacji w polskich szkołach ogólnodostępnych nie ma, choć nauczyciel został do 

tego zobowiązany nową podstawą programową
1
. Edukacja włączająca w reformie 

programowej miała być indywidualizacją w nauczaniu. To, co aktualnie mamy w polskiej 

szkole, kiedy w tym samym czasie i miejscu „uczą się” dzieci z niepełnosprawnością i bez to 

nawet nie wspólna edukacja, żeby tworzyć wspólnotę muszą być spełnione określone 

warunki, choćby wspólne cele, wspólne działania, nie można jej nazwać również edukacją 

razem. 

Określenie osób z niepełnosprawnością w systemie edukacji jako osób ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi jest błędne. Termin specjalne potrzeby edukacyjne rozmywa 

szczególne potrzeby określonych osób z niepełnosprawnością. Założenie, że specjalne 

potrzeby edukacyjne obejmują bardzo szeroki wachlarz potrzeb może prowadzić do 

ograniczeń w ich realizacji.  

Szkoła nie jest przygotowana do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi ani merytorycznie, ani organizacyjnie. Brak materiałów dydaktycznych i metod 

pracy z uczniami z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, brak szkoleń dla 

                                                           
1
 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, (Fragmenty załącznika nr 2 

rozporządzenia), s. 6, http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/1c.pdf, Rozporządzenie MEN w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) 
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nauczycieli i specjalistów oraz kadry pomocniczej. Brak wsparcia dla szkół ogólnodostępnych 

i rodziców oraz brak współpracy między nimi.  

Reforma edukacji jest niedopracowana, brak uszczegółowienia w niej wielu kwestii 

związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy to w 

szkołach ogólnodostępnych czy w specjalnych bądź integracyjnych. 

System finansowania edukacji osób z niepełnosprawnością nie zaspokaja potrzeb 

tychże osób. Finansowanie w obecnym kształcie prowadzi do wypaczeń. Pieniądze na 

edukację osoby z niepełnosprawnością „nie idą” za konkretnym uczniem, z nich finansowane 

są również bieżące potrzeby szkół czy też zajęcia dla wszystkich uczniów. 

Kształcenie specjalne dominuje wśród osób z niepełnosprawnością, szczególnie jeśli 

chodzi o niepełnosprawność intelektualną, psychiczną czy sprzężoną. Dominuje również w 

kształceniu osób z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu, choć w większości osoby te 

mogłyby przy odpowiednim wsparciu uczyć się w szkołach ogólnodostępnych. 

Co charakterystyczne liczba osób z niepełnosprawnością w systemie edukacji maleje 

wraz z poziomem wykształcenia. Odwrotna zależność występuje w procentowym udziale 

osób z niepełnosprawnością w oddziałach specjalnych. Im wyższy poziom kształcenia, tym 

wyższy odsetek uczniów niepełnosprawnych trafia do szkół specjalnych. 

Kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym jest bardzo często „nietrafione”. 

Programy kształcenia są anachroniczne, nie przystają do współczesnych realiów rynku pracy. 

Osoby kształcą się w mało atrakcyjnych zawodach, bo takie profile oferują szkoły, a czasem 

spotyka się też, że w zawodach, w których potem nie mogą pracować ze względu na rodzaj 

niepełnosprawności, którą posiadają czy też w zawodzie, w którym nie mogą zdawać 

egzaminu zawodowego. 

Studia wyższe są tą formą kształcenia, która oferuje potencjalnym studentom z 

niepełnosprawnością możliwość nauki podobnie jak studentom sprawnym. Na wielu 

uczelniach student otrzymuje wsparcie czy to w postaci materiałów dydaktycznych, czy 

potrzebnego oprzyrządowania. Bardzo jednak wiele pozostało do zrobienia w zakresie zmian 

świadomościowych zarówno wśród kadry akademickiej, jak i administracji, czy personelu 

pomocniczego.  

Rynek szkoleń jest natomiast obszarem jałowym, ze względu na potrzeby osób z 

niepełnosprawnością. Standardowe szkolenia oferowane na rynku są niedostępne dla osób z 
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niepełnosprawnością, przede wszystkim ze względu na bariery infrastrukturalne. Osoby z 

niepełnosprawnością mogą jedynie uczestniczyć w szkoleniach organizowanych specjalnie 

dla określonej grupy z określoną niepełnosprawnością.  

Kształcąc się w określonym typie szkoły osoba z niepełnosprawnością zdobywa 

dostępne wykształcenie, a nie takie, które spełniałoby jej oczekiwania i aspiracje. Osoba z 

niepełnosprawnością nie wybiera konkretnego zawodu i ścieżki kształcenia ze względu na 

zainteresowania, ale z powodu dostępności. Ta placówka edukacyjna jest w obszarze, do 

którego może dojechać, ma udogodnienia dla osób niedosłyszących, niedowidzących czy z 

innymi specjalnymi potrzebami. Osoba z niepełnosprawnością zostanie doskonale 

przygotowana w trakcie procesu kształcenia do roli osoby z niepełnosprawnością w 

społeczeństwie. 

System edukacji dyskryminuje osoby z niepełnosprawnością. Oferta edukacyjna dla 

tej grupy jest bardzo ograniczona, szczególnie jeśli chodzi o obszar kształcenia zawodowego, 

szkoleń doskonalących czy studiów wyższych. Edukacja i dostęp do niej jest czymś, o co 

stale muszą walczyć osoby z niepełnosprawnością, ich rodzice czy opiekunowie. 

 

Wprowadzenie 
 

Dostęp do edukacji osób z niepełnosprawnością jest ciągle kwestią problematyczną. 

Jedną z najbardziej ograniczających barier społecznych jest dostęp do edukacji.  Według 

danych Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2012 r. wyższe wykształcenie 

posiadało 264 tysiące osób niepełnosprawnych. To o 40 tysięcy więcej niż rok wcześniej. 

Jednak w dalszym ciągu średnia wśród osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem 

(7,6%) jest dużo niższa, niż średnia wśród osób pełnosprawnych (21,4%).
2
 

Bariery społeczne często są konsekwencją podejścia do niepełnosprawności, które 

może charakteryzować ujęcie przedmiotowe oraz podmiotowe. W ujęciu przedmiotowym 

osoba z niepełnosprawnością jest właśnie przedmiotem działań innych osób, różnego rodzaju 

instytucji, polityki społecznej. W ujęciu podmiotowym jest podmiotem tych działań, aktywnie 

w nich uczestniczy, podejmuje decyzje, jest osobą sprawczą. Źródeł przedmiotowego 

                                                           
2
http://www.firr.org.pl/index.php/pl/component/content/article?id=443 
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podejścia do niepełnosprawności można doszukiwać się w modelu medycznym podejścia do 

niepełnosprawności, źródła podmiotowości tkwią natomiast w modelu społecznym.   

W pierwszej części raportu przedstawiam problemy definicyjne związane z kwestią 

niepełnosprawności, jak i modele niepełnosprawności. Model społeczny jest podejściem 

deklarowanym zarówno w relacjach społecznych, jak i polityce społecznej. Model medyczny 

jest podejściem stosowanym. Osoby z niepełnosprawnością to ciągle inni od „my”, a nie 

różni, stawiam tezę, że podejście medyczne to nadal powszechnie prezentowany stosunek 

większości społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością. 

System edukacji w Polsce stale reformowany, z ustawą o systemie oświaty uchwaloną 

w 1991 roku zawierającą zapisy o możliwości wspólnego kształcenia osób z 

niepełnosprawnością i bez, jest dokumentem bez znaczenia w praktyce. Dalej w naszym kraju 

funkcjonuje segregacyjny system kształcenia z trzema typami szkół. O włączaniu, integracji 

trudno mówić w polskiej szkole, jak i w społeczeństwie. Proces integracji musi zachodzić we 

wszystkich obszarach życia społecznego. Aktualnie nadal bardziej powszechna  w stosunku 

do osób z niepełnosprawnością jest izolacja, dyskryminacja niż integracja.   

Osoba z niepełnosprawnością najpierw w rodzinie jest wychowywana do 

niepełnosprawności, potem w systemie edukacji klasyfikowana czy to do szkoły specjalnej 

czy integracyjnej, wypychana na margines. Będąc w tym marginalnym nurcie kształcenia 

pozbawiana jest możliwości współistnienia w naturalnym środowisku społecznym, 

współpracy w typowej, „normalnej” grupie, nie nabywa kompetencji społecznych. W izolacji 

od głównego nurtu kształcenia uczy się, że nie warto mieć aspiracji i ambicji, że nic nie da 

walka o swoje, że pozostanie niezrozumiana/y, konsekwentnie uczy się bierności i 

roszczeniowości.  

Kształcąc się w określonym typie szkoły osoba z niepełnosprawnością zdobywa 

dostępne wykształcenie, a nie takie, które spełniałoby jej oczekiwania i aspiracje. To, do 

czego zostanie doskonale przygotowana w trakcie procesu kształcenia to rola osoby z 

niepełnosprawnością. Piętno niepełnosprawności pozostanie z nią na całe życie. Od 

wychowania w rodzinie poprzez system kształcenia, który na każdym kroku będzie piętnował 

ją jako gorszą, poprzez pracodawców, którzy nie zatrudnią takiej osoby „bo do niczego się nie 

nadaje”, do domu pomocy społecznej, kiedy rodzice się zestarzeją bądź umrą. 

W dalszej części raportu przedstawiam różne typy kształcenia osób z 

niepełnosprawnością skupiając się na ograniczeniach dostępności oraz poddaję analizie jakość 
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tego kształcenia. Analizy rozpoczynam prezentując krótką genezę rozwoju edukacji osób z 

niepełnosprawnością w Polsce. Następnie opisuję typy kształcenia oraz jego poziomy 

poddając analizie dane statystyczne liczby osób z niepełnosprawnością korzystających z 

edukacji, poszczególnych typów kształcenia, poziomu z rozróżnieniem na rodzaj 

niepełnosprawności. Stawiam tezę, że określenie osób z niepełnosprawnością w systemie 

edukacji jako osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest błędne. Termin specjalne 

potrzeby edukacyjne rozmywa szczególne potrzeby określonych osób z niepełnosprawnością. 

Założenie, że specjalne potrzeby edukacyjne obejmują bardzo szeroki wachlarz potrzeb może 

prowadzić do ograniczeń w ich realizacji.  

Zmiany w edukacji osób z niepełnosprawnością są konieczne, jednakże muszą być 

dobrze przygotowane, nie można ich wprowadzać bez programów pilotażowych, jak i 

konsultacji społecznych. Spełnienie warunków materialnych to nie wszystko, istotne jest 

przede wszystkim wypełnienie warunków merytorycznych: przygotowanie nauczycieli, 

pedagogów, psychologów, personelu pomocniczego. W mojej ocenie najistotniejsza jest 

jeszcze inna kwestia, a mianowicie gotowość na włączenie wszystkich zainteresowanych 

stron: rodziców i dzieci, tych z orzeczeniami i bez.  

Jest wiele przyczyn, które możemy wskazać, aby spróbować odpowiedzieć na pytanie 

dlaczego w społeczeństwie jest tak mała obecność osób z niepełnosprawnością w sferze 

publicznej. Jednakże może warto zastanowić i spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy w 

takiej rzeczywistości osoby z niepełnosprawnością chcą być obecne w sferze publicznej? 

Drugie pytanie, które można postawić z innej perspektywy to, czy społeczeństwo tzw. 

sprawne w aktualnej rzeczywistości jest gotowe/potrzebuje obecności osób z 

niepełnosprawnością? Opinia, że jeśli osoby niepełnosprawne będą obecne w społeczeństwie, 

to nauczymy społeczeństwo, jak funkcjonować z osobami niepełnosprawnymi jest w wielu 

kręgach, a szczególnie w obszarze polityki społecznej powszechna i oczywista. Jednakże, ani 

grupa społeczna nie jest gotowa bez odpowiedniego przygotowania i wsparcia na obecność 

osób z …, ani osoby z niepełnosprawnością bez wsparcia nie mają szans na społeczne 

funkcjonowanie.  

Konieczna jest zmiana systemu finansowania edukacji osób z niepełnosprawnością. 

Pieniądze na edukację osoby z niepełnosprawnością powinny iść za konkretnym uczniem, być 

przypisane do jego osobistego konta „z góry”, tak by mogły być przeznaczone tylko i 

wyłącznie na jego potrzeby, a nie na potrzeby szkoły czy innych uczniów. Należy w taki 

sposób zaplanować finansowanie, aby uczeń przychodząc do szkoły 1 września, a student 1 
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października miał już zorganizowane potrzebne wsparcie zarówno merytoryczne ze strony 

nauczyciela, wykładowcy czy innych specjalistów, AOON, jak i organizacyjnie, np. 

oprzyrządowanie czy funkcjonalnie, np. podjazd dla wózka. 

Chciałabym wskazać tu na znakomicie przygotowany raport „Badania wpływu 

kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych”, 

finansowany przez PFRON, gdzie każda z grup niepełnosprawności została poddana 

szczegółowej analizie oddzielnie.
3
 Daje to szansę na odniesienie się do szczegółowych 

problemów konkretnych osób z określonym typem niepełnosprawności. 

Konieczne jest opracowanie szczegółowych opisów kształcenia ucznia z określonymi 

niepełnosprawnościami we wszystkich możliwych typach szkół. Powinny być one autorstwa 

albo też przy znacznym współudziale osób z niepełnosprawnościami. Zapytajmy osoby 

niesłyszące i z niedosłuchem czego oczekują od edukacji i czego potrzebują, żeby się uczyć 

na każdym etapie nauczania. Zapytajmy osoby z niepełnosprawnością ruchową, z 

niepełnosprawnością intelektualną, z zespołami genetycznymi. Traktujmy osoby z 

niepełnosprawnością jako indywidualności, a nie homogeniczną grupę, potrzeby i sytuacja 

osób z niepełnosprawnością są bardzo różne. Może warto na tej różnorodności oprzeć system 

edukacji? 

 

 

1. Edukacja i integracja społeczna osób z niepełnosprawnością w 

deklaracjach i konwencjach międzynarodowych, aktach prawa 

europejskiego  i krajowego 
 

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789 

Powszechna  Deklaracja Praw Człowieka 1948 

Ustawa o niepełnosprawnych Amerykanach (Americans with Disabilities Act – ADA) Stany 

Zjednoczone 1990  

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

Ustawa antydyskryminacyjna (The DisabilityDiscriminationAct – DDA)Wielka Brytania 

                                                           
3
 Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Raport 

Pentor Research International, Cz. 1 - 6. Instytut Badawczy Pentor na zlecenie PFRON, 2010 
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1995,  znowelizowana 2005 

Rezolucja Rady oraz Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich z 20.12.1996 r. w 

sprawie równości szans osób niepełnosprawnych 

Wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, Salamanka 1994 

 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 

27.8.1997 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 1997 

Deklaracja Madrycka, Madryt 2002 

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 

grudnia 2006 r. 

Deklaracja Lizbońska. Edukacja z punktu widzenia młodzieży, Lizbona 2007 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z 

dnia 23 grudnia 2008 roku  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci z 3 lutego 2009 r.  

Komunikat Komisji [Europejskiej] do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejska strategia w sprawie 

niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie mobilności i integracji osób 

niepełnosprawnych oraz europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2010–2020 

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Nicea 2000 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno‐pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 
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warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i 

oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 

szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 

roku 2011  

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.  

 

 

 

2. Podejście do niepełnosprawności – problemy definicyjne 

  

Według wstępnych wyników spisu ludności przeprowadzonego w 2011 roku liczba 

osób, które zadeklarowały ograniczenie zdolności do wykonywania zwykłych czynności 

podstawowych dla swojego wieku i/lub posiadały ważne orzeczenie kwalifikujące je do 

zaliczenia do zbiorowości osób niepełnosprawnych wynosiła 4 697,5 tys., co stanowiło 12,2% 

ludności kraju, wobec 14,3% w 2002 r.
4
 

Z liczby 3,4 mln osób niepełnosprawnych w 2010 roku według wyników Badania 

Aktywności Ekonomicznej Ludności, 27,0% osób w wieku 15 lat i więcej miało orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), 39,6% tych osób 

posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) a 

33,4% - orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub równoważne).  

                                                           
4
 Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności odbywało się na zasadzie dobrowolności 

blisko 1,5 mln respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi, stąd prawdopodobnie tak duża różnica w 
wynikach,  Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa GUS, 2012 
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Wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym 19,7% miało orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), 40,7% tych osób 

posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) a 

39,5% - orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub równoważne)(BAEL).  

Nie ma jednej obowiązującej definicji niepełnosprawności. Definicje są różne w 

zależności od celu, jakiemu mają służyć, czy to jest udzielenie pomocy społecznej, czy 

pomocy medycznej, czy usług opiekuńczych, czy przyznanie świadczeń rentowych.  

Definiując niepełnosprawność często powołujemy się na definicję wypracowaną na 

potrzeby ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721): 

„Osoby niepełnosprawne to osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub 

umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia 

wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy 

zawodowej, jeżeli uzyskały odpowiednie orzeczenie”.
5
 

Inna definicja przedstawiona przez przedstawicieli Europejskiego Forum 

Niepełnosprawności w Parlamencie Europejskim w 1994 r. kładzie nacisk na przysługujące 

człowiekowi prawa oraz bariery ze strony społeczeństwa: 

„Osobą niepełnosprawną jest jednostka w pełni swych praw, znajdująca się w 

sytuacji upośledzającej ją na skutek barier środowiskowych, ekonomicznych i 

społecznych, których z powodu występujących u niej uszkodzeń nie może 

przezwyciężać w taki sposób jak inni ludzie. Bariery te zbyt często są zwiększane 

przez deprecjonujące postawy ze strony społeczeństwa”
6
.  

Kolejna definicja, która być może doprowadzi do dostosowania prawa polskiego do 

międzynarodowych standardów to definicja zawarta w Konwencji ONZ ratyfikowanej przez 

Polskę w 2012 r.: 

„(…) niepełnosprawność wynika z interakcji między osobami z dysfunkcjami a 

barierami wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowymi, które utrudniają 

tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie 

równości z innymi osobami. 

                                                           
5
 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27.8.1997 r. (Dz.U. 

z 2011 r. Nr 127, poz. 721) 
6
Zob. http://www.idn.org.pl/sonnszz/def_on.htm 
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Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale 

naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów 

co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny 

udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami”.
7
 

Przy takiej definicji orzeczenie niepełnosprawności zdaje się niepotrzebne. Według 

Konwencji to nie osoba z niepełnosprawnością musi się dostosować do społeczeństwa i 

środowiska, ale to społeczeństwo ma się zmienić, zlikwidować bariery, dostosować 

środowisko. 

  

2.1 Podmiotowość i uprzedmiotowienie w podejściu do niepełnosprawności  

 

Podejście do niepełnosprawności może charakteryzować się bądź ujęciem  

przedmiotowym bądź podmiotowym. Źródeł przedmiotowego podejścia do 

niepełnosprawności można doszukiwać się w modelu medycznym podejścia do 

niepełnosprawności, źródła podmiotowości tkwią natomiast w modelu społecznym.  

„Model medyczny wyrósł z filozofii Oświecenia na początku XVIII w. Zakładał 

on, że jednostki niepełnosprawne są nienormalne, odpychające i niezdolne do 

prowadzenia samodzielnego życia, natomiast muszą być nadzorowane przez 

lekarzy i traktowane jako trudne przypadki medyczne, a nie jako 

pełnowartościowi ludzie. Osiemnastowieczny darwinizm społeczny dążył do 

wykluczenia tych ludzi ze społeczeństwa, uznając, że są to osoby niepotrzebne i 

niepożądane”
8
.   

Niepełnosprawność w modelu medycznym jest definiowana jako choroba, deficyt 

pewnych funkcji, niespełnianie norm.  

W modelu medycznym fakt bycia osobą niepełnosprawną jest cechą negatywną, która 

przysługuje osobie. Usuwaniem problemów związanych z byciem osobą niepełnosprawną 

zajmują się specjaliści: lekarz, nauczyciel, pracownik socjalny. Specjalista działa na rzecz 

                                                           
7
 Preambuła oraz Art. 1 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 

13 grudnia 2006 r.  (Dz.U. z 25 października 2012 r. poz. 1170) 
8
 Pedagogika specjalna, pod red. W. Dykcika, Poznań 2003, s. 19. W. Dykcik wyróżnia jeszcze 4 modele 

postrzegania istoty niepełnosprawności przez społeczeństwo: model moralny, model charytatywnej opieki i 
filantropijnej pomocy, społeczny oraz duchowy. Zob. ibidem, s. 18–20. 



13 
 

osoby niepełnosprawnej, prowadzi działania medyczne bądź opiekuńcze na rzecz osoby z 

niepełnosprawnością. Osoba niepełnosprawna dla specjalisty jest kolejnym przypadkiem 

medycznym, jej potrzeby psychospołeczne, podobnie jak i innych pacjentów nie są brane pod 

uwagę. Bardzo często decyzje są podejmowane przez lekarza czy zespół terapeutyczny bez 

konsultacji czy w ogóle wzięcia pod uwagę zdania osoby poddawanej rehabilitacji. Osoba ta 

jest traktowana jak przedmiot działań, a nie podmiot.  Sprawczość sytuowana jest w podejściu 

medycznym poza osobą niepełnosprawną.  

Konsekwencją  przedmiotowego traktowania osoby z niepełnosprawnością  jest zanik 

własnej inicjatywy, nie decydowanie o własnym losie, wyuczona bezradność, roszczeniowość 

w stosunku do innych ludzi, społeczeństwa, państwa.  

Na przedmiotowy sposób podejścia do osób z niepełnosprawnością wskazują osoby z 

niepełnosprawnością w Deklaracji Madryckiej (2002) podkreślając różnice pomiędzy 

modelem medycznym niepełnosprawności a modelem społecznym i postulują przejście: 

 „a) OD traktowania osób niepełnosprawnych jako przedmiotu działań  

charytatywnych – DO postrzegania ich jako osób obdarzonych prawami; 

b) OD traktowania osób niepełnosprawnych jako pacjentów – DO postrzegania 

ich jako konsumentów i niezależnych obywateli; 

c) OD sytuacji, w której profesjonaliści podejmują decyzje w imieniu osób 

niepełnosprawnych – DO sytuacji, w której same osoby niepełnosprawne 

podejmują niezależne decyzje i biorą odpowiedzialność za sprawy, które ich 

dotyczą; 

d) OD koncentrowania się na indywidualnych uszkodzeniach i zaburzeniach – 

DO usuwania barier, rewidowania norm społecznych, polityki i wzorców 

kulturowych oraz promowania wspierającego i dostępnego środowiska; 

e) OD określania ludzi mianem zależnych lub nienadających się do pracy – DO 

podkreślania ich uzdolnień i tworzenia aktywnych form wspierania; 

f) OD tworzenia warunków ekonomicznych i społecznych dla niewielkiej garstki 

– DO kreowania przyjaznego, elastycznego świata dla wszystkich; 

g) OD niepotrzebnej segregacji w edukacji, zatrudnieniu i innych sferach życia – 

DO integrowania osób niepełnosprawnych w normalny nurt życia; 
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h) OD ograniczenia polityki wobec osób niepełnosprawnych do kompetencji 

specjalnych ministerstw – DO włączenia polityki wobec osób niepełnosprawnych 

w całokształt zadań, za które odpowiedzialność ponosi cały rząd”
9
. 

Podejście, którego fundamentem są prawa człowieka i obywatela zostało 

zaprezentowane w Deklaracji Lizbońskiej (2007) wypracowanej przez przedstawicieli 

młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:   

„– Mamy prawo, by nas szanowano i nie dyskryminowano. Nie chcemy litości; 

oczekujemy szacunku należnego osobom, które w przyszłości staną się dorosłe i 

będą musiały żyć oraz pracować w normalnym środowisku. 

– Mamy prawo do takich samych możliwości rozwoju jak każdy inny człowiek 

oraz do wsparcia dostosowanego do naszych potrzeb. Powinno się respektować 

potrzeby każdego z nas. 

– Mamy prawo do podejmowania decyzji i dokonywania wyborów we własnym 

imieniu. Nasze głosy powinny być wysłuchane. 

– Mamy prawo do samodzielnego życia. Chcemy zakładać rodziny. Chcemy 

również, by nasze mieszkania były dostosowane do naszych potrzeb. Wielu z nas 

myśli o podjęciu studiów uniwersyteckich. Pragniemy też pracować, a nie – 

pozostawać w izolacji społecznej. 

– Każdy członek społeczeństwa powinien być świadomy naszych praw, 

rozumieć je i szanować”
10

. 

Czym jest podmiotowość człowieka najpełniej wyraża Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka: „uznanie przyrodzonej godności oraz równości i niezbywalnych praw wszystkich 

członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata”
11

. 

Wskazuje się tu wszystkich członków wspólnoty ludzkiej bez względu na płeć, wiek, 

narodowość, rasę, chorobę, poglądy polityczne etc. Trzy pierwsze artykuły Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka brzmią następująco: 

                                                           
9
 Deklaracja Madrycka, Madryt 2002, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1878 

10
 Deklaracja Lizbońska. Edukacja z punktu widzenia młodzieży, Lizbona wrzesień 2007, http://www.european-

agency.org/publications/flyers/lisbon-declaration-young-peoples-views-on-inclusive-education/declaration_pl. 
PDF oraz http://edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=1247 
11

Powszechna  Deklaracja Praw Człowieka zaakceptowana i proklamowana w Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ 217A (III) z 10.12.1948 r. http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/deklaracja.php 

http://www.european-agency.org/publications/flyers/lisbon-declaration-young-peoples-views-on-inclusive-education/declaration_pl
http://www.european-agency.org/publications/flyers/lisbon-declaration-young-peoples-views-on-inclusive-education/declaration_pl
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„1. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych 

praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec 

innych w duchu braterstwa.  

2. Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej 

Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, 

wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia 

społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. Nie wolno 

ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub 

międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez 

względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega 

systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek 

sposób ograniczony w swej niepodległości.  

3. Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”
12

. 

Podobne prawa zostały zagwarantowane już ponad 150 lat wcześniej w Deklaracji 

Praw Człowieka i Obywatela uchwalonej 26.8.1789 r.
13

  

Podobne prawa gwarantuje obywatelom polskim Konstytucja RP, która w art. 30, 32 

oraz 47 stanowi:  

„Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło 

wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej 

poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.  

Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 

traktowania przez władze publiczne.  

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. 

Art. 47: Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, 

czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”
14

. 

 

                                                           
12

http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/deklaracja.php 
13

Historia państwa i prawa – wybór tekstów źródłowych, zebrali i oprac. A. Gulczyński, B. Lesiński, J. 
Walachowicz, J. Wiewiorowski, pod red. B. Lesińskiego, Poznań 1995, s. 204–205 oraz 
http://pl.wikisource.org/wiki/Deklaracja_Praw_Cz%C5%82owieka_i_Obywatela. 
14

 http://www.konstytucja-polski.pl/img/KonstytucjaRzeczypospolitejPolskiej.pdf 
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Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela oraz Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka gwarantują wolność i równość każdemu człowiekowi, jednakże podkreślę nie dla 

wszystkich. Równość praw człowieka nie była i nadal nie jest w pełni realizowana, ze 

względu na różnice społeczne i indywidualne jednostek i grup.  

Grupy mniejszości narodowych są dyskryminowane w wielu krajach, ich 

przedstawiciele nie mają pracy, nie mogą mieć obywatelstwa kraju, z którego pochodzą, nie 

mogą uczyć się w szkole ojczystego języka, np. Polacy na Białorusi.
15

 Nierówność społeczna 

jest bardzo widoczna w stosunku do osób starszych, po przejściu na emeryturę, po wejściu w 

wiek poprodukcyjny są odsuwane na margines życia społecznego.
16

 Próba zmiany wizerunku 

i społecznego odbioru osób starszych to np. ogłoszenie 2012 roku Europejskim Rokiem 

Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Prawa człowieka w 

przypadku grup mniejszościowych, a taką jest niewątpliwie grupa osób z 

niepełnosprawnością, nie są przestrzegane i respektowane. 

Jako przykład dyskryminacji osób z niepełnosprawnością może posłużyć tu odmowa 

udzielenia ślubu osobom z niepełnosprawnością, ponieważ „panna młoda mówiła 

niewyraźnie”.
17

 Kolejny przykład związany bezpośrednio z problematyką tego raportu to 

odmowa przyjęcia do szkoły ogólnodostępnej dzieci z niepełnosprawnością, np. z 

autyzmem.
18

 

Bardzo ważny dla integracji społecznej z perspektywy osób niepełnosprawnych 

dokument stanowi Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych podpisana w 2012 

roku przez Bronisława Komorowskiego. Art. 24 ust.4 Konwencji stanowi: 

 

„Państwa-Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu 

realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans Państwa-

                                                           
15

 http://www.wprost.pl/ar/341475/Polonia-protestuje-przeciw-dyskryminacji-Polaklw-na-Biaorusi/, Witryna 
Związku Polaków na Białorusi, http://www.zpb.org.pl/node/2 
16

 http://seniorzynaczasie.pl/problematyka-dyskryminacji-osob-starszych-na-rynku-pracy/ 

17
 Ślubu nie będzie. Bo panna młoda mówi niewyraźnie, 

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,9547840,Slubu_nie_bedzie__Bo_panna_mloda_mowi_niewyraznie

.html, wydanie gazeta.pl z 06.05.2011, oraz działalność Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, www.hfhr.pl oraz 

Samorząd nie dla niepełnosprawnych – RPO protestuje, http://www.nie-

pelnosprawni.pl/index.php/prawo/dyskryminacja/3666-samorzad-nie-dla-niepelnosprawnych-rpo-

protestuje 
18

 Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych w Warszawie, Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci” Warszawa 2009, 

http://www.wszystkojasne.waw.pl/sites/default/files/1_RAPORT_Wszystko_Jasne_wyd_uzup.pdf 

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,9547840,Slubu_nie_bedzie__Bo_panna_mloda_mowi_niewyraznie.html
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,9547840,Slubu_nie_bedzie__Bo_panna_mloda_mowi_niewyraznie.html
http://www.hfhr.pl/
http://www.nie-pelnosprawni.pl/index.php/prawo/dyskryminacja/3666-samorzad-nie-dla-niepelnosprawnych-rpo-protestuje
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Strony zapewnią włączający system kształcenia umożliwiający integrację na 

wszystkich poziomach edukacji i w kształceniu ustawicznym (...). 

Aby wesprzeć realizację tego prawa, Państwa-Strony podejmą odpowiednie 

środki w celu zatrudniania nauczycieli, w tym nauczycieli niepełnosprawnych, 

którzy mają kwalifikacje w zakresie używania języka migowego i/lub alfabetu 

Braille'a, oraz w celu szkolenia specjalistów i personelu pracujących na 

wszystkich szczeblach edukacji. Takie szkolenie będzie obejmować wiedzę na 

temat problemów niepełnosprawności i korzystanie ze wspomagających 

(augmentatywnych) i alternatywnych sposobów, środków i form komunikacji, 

technik i materiałów edukacyjnych, w celu wspierania osób niepełnosprawnych. 

Państwa-Strony zapewnią, że osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do 

powszechnego szkolnictwa wyższego, szkolenia zawodowego, kształcenia 

dorosłych i kształcenia ustawicznego, bez dyskryminacji i na zasadzie równości z 

innymi osobami. W tym celu Państwa-Strony zapewnią, że zapewnione będą 

racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych.”
19

 

Podstawą modelu społecznego niepełnosprawności jest ujęcie podmiotowe problemu 

niepełnosprawności. Jedne z najbardziej rozwiniętych, postępowych podejść opartych na tym 

modelu to polityka społeczna w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Efektem takiego 

podejścia jest przyjęta w Stanach Zjednoczonych ustawa o niepełnosprawnych Amerykanach 

(Americans with Disabilities Act – ADA) z 1990 r.
20

 oraz w Wielkiej Brytanii ustawa 

antydyskryminacyjna z 1995 r. (The Disability Discrimination Act – DDA), znowelizowana w 

2005 r.
21

. W Polsce model społeczny oparty na koncepcji praw człowieka i obywatela to 

teoria, w rzeczywistości nadal funkcjonuje podejście przedmiotowe do niepełnosprawności, 

model medyczny. 

Nadal, aby być osobą niepełnosprawną prawnie konieczne jest orzeczenie o 

niepełnosprawności. Na tej podstawie możliwe są dopiero świadczenia socjalne, jak i 

rehabilitacyjne. Kiedy mówimy o niepełnosprawności ciągle używamy języka medycznego, 

                                                           
19

 Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 
poz. 882), Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o 

prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.2012.1170) 
20

 http://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm 
21

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/50/contents/enacted 
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stale podchodzimy do niepełnosprawności jak do choroby.
22

 Nadal najistotniejsza jest 

dysfunkcja, którą ma dana osoba, a nie bariery istniejące w środowisku. Dowodzą tego 

zarówno doświadczenia osób z niepełnosprawnością, jak i organizacji działających na rzecz 

osób z niepełnosprawnością.
23

  

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela oraz Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka stanowią fundament nowoczesnego podejścia do niepełnosprawności. Osoba z 

niepełnosprawnością jest przede wszystkim człowiekiem i obywatelem, a potem pojawia się 

dopiero określenie „z niepełnosprawnością”. Podejście podmiotowe lub uprzedmiatawiające 

to podstawa do rozróżnienia modelu społecznego i medycznego
24

. 

Poniżej przedstawiam syntetyczne zestawienie różnic pomiędzy modelem medycznym 

a społecznym ze strony internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu 

Warszawskiego. W zestawieniu tym, opisującym dwa modele niepełnosprawności, model 

społeczny został określony modelem interaktywnym. 

Tab. 1. Dwa przeciwstawne modele rozumienia niepełnosprawności
25

 

  

Model medyczny Model interaktywny 

Niepełnosprawność to niedobór lub 

anormalność. 
Niepełnosprawność to różnica. 

Fakt bycia niepełnosprawnym jest 

negatywny. 

Fakt bycia niepełnosprawnym sam w sobie jest 

obojętny. 

Niepełnosprawność lokuje się w danym 

osobniku. 

Niepełnosprawność wywodzi się ze wzajemnego 

oddziaływania danej osoby i społeczeństwa. 

Usuwanie problemów związanych z Usuwanie problemów związanych 

                                                           
22

 Studenci podczas prowadzonych przeze mnie zajęć bardzo często właśnie w taki sposób definiują 
niepełnosprawność. 
23 Prawdziwi Niepełnosprawni 2008-2012, http://www.nie-pelnosprawni.pl/, wywiady z osobami 

niepełnosprawnymi oraz opiekunami osób niepełnosprawnych w pracy Lejzerowicz B., I Książkiewicz, Osoba 

z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe, Wrocław 2012 
24

 http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1878. Na tekst przyjęty w Deklaracji Madryckiej powołuje się 
również w swoim opracowaniu M. Perdus-Białek, Nowoczesne podejście do 
niepełnosprawności,http://www.dareproject.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=10&lang=pl 
25 Niepełnosprawność - definicja, klasyfikacja i konsekwencje 
 http://www.bon.uw.edu.pl/budw/niep_modele.html 
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 niepełnosprawnością polega na leczeniu  

danej osoby lub dostosowywaniu jej do 

normy. 

z niepełnosprawnością polega na zmienianiu 

wzajemnego oddziaływania pomiędzy daną 

jednostką a społeczeństwem. 

Czynnikiem sprawczym poprawy jest 

specjalista. 

Czynnikiem sprawczym poprawy może być dana 

jednostka, osoba czy instytucja występująca w jej 

imieniu bądź ktokolwiek mający wpływ na 

stosunki pomiędzy jednostką a społeczeństwem. 

 

Społeczny model podejścia do niepełnosprawności różni się od modelu medycznego 

przede wszystkim przyjmowaną perspektywą – odrzuca spojrzenie na niepełnosprawność z 

perspektywy medycznej na rzecz perspektywy społecznej, duży nacisk kładziony jest przede 

wszystkim na prawa człowieka. Podejście oparte na poszanowaniu praw człowieka 

gwarantuje uczestnictwo osoby z niepełnosprawnością w życiu społecznym jako człowieka, 

obywatela, członka zbiorowości. 

Podmiotowe podejście do problemu niepełnosprawności to również zwracanie uwagi 

na język, którym się posługujemy. Termin niepełnosprawność jest używany w dyskursie 

społecznym od kilkunastu lat. Do niedawna powszechne w użyciu były określenia: kaleka, 

inwalida, upośledzony, debil.
26

 Współcześnie w języku nacisk kładziony jest na osobę,  

podkreśla się przede wszystkim bycie człowiekiem, a następnie dodaje się: „z 

niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, psychiczną, sensoryczną”. Aktualnie 

powszechne w użyciu stało się określenie „osoba z…”, dopiero potem pojawia się 

dookreślenie dysfunkcji czy deficytu charakterystycznego dla danej osoby, czasem konkretnie 

wskazuje się problem, np. „osoba z niedosłuchem”, „osoba z zespołem Downa”, „osoba z 

MPD” i inne. Choć społeczeństwo nadal bardzo często posługuje się stereotypami, w wyniku 

których najpierw widzi się  niepełnosprawnego, a dopiero potem człowieka. 

 

                                                           
26

 Zwrócił na ten fakt uwagę również prof. Jerzy Bralczyk w rozmowie z Ireneuszem Białkiem. Rozmowę 

przeprowadzono i nagrano w ramach  Europejskiego projektu pilotażowego IDOL - Inclusion of Disabled in Open 
Labour Market - Osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy,  
Zob. A. Stachura Osoby Niepełnosprawne w Społeczeństwie Wiedzy, w:  BIBLIOTHECA NOSTRA Biuletyn 

Informacyjny No 1(5) http://www.sbc.org.pl/Content/4128/biuletyn_nr1_2006.pdf  
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3. Osoba z niepełnosprawnością – system wsparcia  

 

3.1 Wsparcie osób z niepełnosprawnością w systemie pomocy społecznej 

 

 Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, prowadzonego przez 

GUS, liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej w 2010 roku wynosiła 

około 3,4 mln osób (dokładnie 3398 tys.), co stanowi 10,7% ludności w wieku 15 lat i więcej. 

Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym wynosiła około 2,1 mln 

(2054 tys.) i stanowiła 8,6% ludności w tym wieku. 

Według wstępnych wyników spisu ludności przeprowadzonego w 2011 roku liczba 

osób, które zadeklarowały ograniczenie zdolności do wykonywania zwykłych czynności 

podstawowych dla swojego wieku i/lub posiadały ważne orzeczenie kwalifikujące je do 

zaliczenia do zbiorowości osób niepełnosprawnych wynosiła 4 697,5 tys., co stanowiło 12,2% 

ludności kraju, wobec 14,3% w 2002 r.
27

 W II kwartale 2012 roku liczba osób 

niepełnosprawnych prawnie wynosiła 3406 tys., a w wieku produkcyjnym 1987 tys. (BAEL)  

Przedstawione powyżej dane wskazują, że problem niepełnosprawności dotyczy 

znacznej części społeczeństwa. Stąd konieczne jest wsparcie systemowe oraz taki podział 

zadań pomiędzy szczeble administracji rządowej i samorządowej, aby wsparcie było jak 

najbardziej efektywne dla osób niepełnosprawnych.  

Pierwsza ustawa dotycząca pomocy społecznej po transformacji ustrojowej pochodzi z 

29.11.1990r.
28

, doprowadziła ona do systemowego ujęcia pomocy społecznej. W 2004 r. 

uchwalono kolejną ustawę o pomocy społecznej, która ze zmianami obowiązuje do dziś
29

. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej określone w art. 19 ustawy o pomocy 

społecznej, w tym obejmujące osoby niepełnosprawne, zobowiązują powiat m.in. do:  

– prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczania w nich skierowanych osób;  

                                                           
27

 Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności odbywało się na zasadzie dobrowolności 
blisko 1,5 mln respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi, stąd prawdopodobnie tak duża różnica w 
wynikach,  Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa GUS, 2012 
28

Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm. 
29

 Ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) 
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– opracowania i realizacji powiatowej strategii integracji i polityki społecznej 

obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, 

ochrony zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych;  

– udzielania informacji o prawach i uprawnieniach, organizowania i prowadzenia 

specjalistycznego poradnictwa, a także terapii rodzinnej;  

– prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej;  

– prowadzenia mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy 

oraz powiatowych ośrodków wsparcia z wyłączeniem środowiskowych domów 

samopomocy i ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Ustawa nałożyła na powiaty obowiązek utworzenia w swoich strukturach 

organizacyjnych powiatowych centrów pomocy rodzinie. PCPR koordynuje działania 

prowadzone w całym powiecie.  Niestety PCPR-y  nie gwarantują prawidłowego świadczenia 

pomocy osobom z niepełnosprawnością. Jedną z podstawowych barier jest brak 

profesjonalizmu pracowników, są często niekompetentni oraz nieprzychylnie nastawieni, 

nieprzygotowani do kontaktu z osobą niepełnosprawną
30

.   

To, co istotne dla  procesu rehabilitacji, a czego jak wskazałam brakuje bardzo często 

osobom z niepełnosprawnością wśród pracowników PCPR to zaangażowani w ten proces 

ludzie, którzy udzielają wsparcia osobie z niepełnosprawnością w jej środowisku domowym 

poprzez instytucje samorządowe oraz placówki medyczne i opiekuńcze
31

. 

Pomoc osobom z niepełnosprawnością na szczeblu powiatu to przede wszystkim 

administrowanie sprawami wynikającymi z ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej 

osób niepełnosprawnych. Zadania powiatu, zgodnie z art. 35a ww. ustawy, to m.in.:  

– opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą 

rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji 

zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, 

– współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w 

opracowywaniu i realizacji powyższych programów, 

                                                           
30

 Niepełnosprawni normalna sprawa. Raport INTEGRACJI, rozdz. V: Samorządy a sprawy niepełnosprawnych, 
oprac. przez T. Bulenda, J. Graban, I. Książkiewicz, P. Pawłowski, wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 
Warszawa 2001. 
31

E.  Rutkowska, Rehabilitacja zawodowa, [w:] Pracownik z niepełnosprawnością, red. nauk. E. Rutkowskiej, 
Lublin 2007, s. 35–45. 
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– podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków 

niepełnosprawności, 

– współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób, 

– dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 

turnusach rehabilitacyjnych, 

– dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

– dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów, 

– dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

– dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży, 

– dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, 

– pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich 

szkolenie oraz przekwalifikowanie, 

– kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego 

programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej do specjalistycznego 

ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej, 

– doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności 

gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne.
32

 

Charakterystyczne jest to, że kwestie te dotyczą szeroko pojętej rehabilitacji, którą 

można określić jako kompleksową rehabilitację. Wskazuję tutaj na kompleksowość, gdyż jest 

to istotny czynnik w procesie rehabilitacji, chodzi tu zarówno o rozmiar, jak i jakość 

podejmowanych działań antydyskryminacyjnych, oraz uczestnictwo w realizacji tychże 

działań możliwie wszystkich lokalnych podmiotów, związanych profesjonalnie i ochotniczo z 

pracą na rzecz osób z niepełnosprawnością
33

. 

                                                           
32

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 
1997 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 776) 
33

E.  Rutkowska, Rehabilitacja zawodowa, [w:] Pracownik z niepełnosprawnością, red. nauk. E. Rutkowskiej, 
Lublin 2007, s. 35–45. 
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3.2 Wsparcie osób z niepełnosprawnością w sektorze non-profit 

 

 Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością w okresie 

przemian ustrojowych powstawały spontanicznie w celu rozwiązania palącego problemu 

społecznego ze względu na brak rozwiązań w określonym obszarze. Z czasem ich charakter 

uległ zmianie stały się partnerami dla administracji samorządowej odpowiedzialnej za 

działalność pomocową, zgodnie z zasadą, że problemy społeczne powinny być rozwiązywane 

w miejscu ich powstania, w oparciu o silną więź społeczną
34

. Skuteczność działań 

pomocowych zależy od podjęcia wspólnego wysiłku równocześnie przez wszystkie lokalne 

podmioty działające w obszarze pomocy społecznej
35

. Czyli obok żmudnego procesu reform 

administracyjnych zmierzających do odbudowania idei samorządności, stworzenia również 

przestrzeni dla działań organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich koniecznym 

warunkiem powodzenia tego projektu oraz wchodzącego w jego ramy modelu wspierania 

osób niepełnosprawnych w naszym kraju są ludzie, dzięki którym powyższe założenia mogą 

zostać urzeczywistnione. Organizacje pozarządowe często wprowadzają nowe czy też 

alternatywne metody i sposoby zaspokajania różnorodnych potrzeb społecznych. Na 

obszarach wiejskich i w małych miastach ciągle jednak istnieje deficyt organizacji 

działających na rzecz rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością i ich rodzin
36

. 

 W Polsce według danych zamieszczonych na portalu http://bazy.ngo.pl/ na rzecz osób 

niepełnosprawnych działa 8393 organizacji pozarządowych, natomiast w bazie organizacji i 

instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych widnieje liczba 16857.
37

 

Założenia statutowe wielu organizacji działających na rzecz osób z 

niepełnosprawnością to udzielanie pomocy osobom, które nigdzie tej pomocy uzyskać nie 

mogą; świadczenie pomocy uzupełniającej; stwarzanie warunków do kształtowania nowych 

form i metod pomocy społecznej; konkurowanie jakością i skutecznością pomocy z 

                                                           
34

 S. Kawula, Pomocniczość w pracy socjalnej, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999, nr 2, s. 14. 
35

Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej, Katowice, Biblioteka 
Pracowników Socjalnych 1998, S. 156.  
36

 Por. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Departament Zarządzania 
Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010. 
37

 Dane pochodzą z dnia 7.11.2012 r. 
http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukanie=zaawans1&kryt_typ_instyt_multi=65&baza=3 

http://bazy.ngo.pl/
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instytucjami rządowymi
38

, tworzenie warunków przestrzegania wobec osób z 

niepełnosprawnością praw człowieka,  aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, wspieranie 

w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb, takich jak poczucie bezpieczeństwa, miłości czy 

przynależności.  

Organizacje pozarządowe podejmują konkretne działania na rzecz osób z 

niepełnosprawnością, ale przede wszystkim odgrywają istotną rolę w tworzeniu czy 

„odczarowywaniu” wizerunku osób niepełnosprawnych, łamią stereotypy, pokazują, że to są 

tacy sami ludzie tylko mniej sprawni w tej czy innej dziedzinie.  

Podstawy prawne działalności organizacji pozarządowych stanowi przede wszystkim 

ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. 

Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), a także ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 

46, poz. 203 z późn. zm.), oraz ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 

2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.). Sektor pozarządowy w relacji z samorządem 

terytorialnym powinien spełniać następujące role:  

„- być wyrazicielem potrzeb, dążeń i oczekiwań społeczności lokalnej (powinien 

mieć zatem możliwość współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji istotnych dla 

środowiska); 

- świadczyć bezpośrednią pomoc na rzecz osób potrzebujących wsparcia (cechuje 

go elastyczność podejmowanych działań, łatwość w dostosowaniu ich do potrzeb i 

preferencji adresatów; dysponuje potencjałem ludzkim, wiedzą i doświadczeniem);  

- pełnić funkcję innowacyjną (promuje nowatorskie sposoby rozwiązywania 

problemów, przy czym ma możliwość pozyskiwania środków na ich realizację 

niedostępnych lub trudno dostępnych dla samorządu)
39

”. 

 

4. Wychowanie do niepełnosprawności 

 

                                                           
38

T. Pilch, Społeczne problemy Danii i jej system pomocy społecznej, [w:] K. Holka-Marzec (red.), Pracownicy 
socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, Bydgoszcz 1998, s. 266. 
39

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Organizacje pozarządowe partnerem samorządu terytorialnego. Teoria i 

praktyka, Warszawa 1999, s. 20–22. 
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Długotrwała czy też trwająca całe życie opieka osób trzecich wpływa bardzo często na 

osoby niepełnosprawne w taki sposób, że powoduje ich uzależnienie, a nawet prowadzi do 

ubezwłasnowolnienia. Mechanizm uzależnienia może działać np. już od chwili urodzenia i 

wtedy trudno mówić o uniezależnieniu się osoby, o samostanowieniu, samodzielnym 

podejmowaniu decyzji, autonomii.  

Dziecko jest wychowywane zwykle w taki sposób, aby odeszło od rodziców, aby 

dorosło do samodzielności. W sytuacji, gdy towarzyszy mu niepełnosprawność jest 

wychowywane w stałej zależności od rodziców, czy opiekunów, jest wychowywane do 

niepełnosprawności. To opiekunowie wiedzą lepiej, czego potrzebuje i kiedy, co jest dla 

niego dobre, a co nie. Trudno wtedy mówić o wychowywaniu do samodzielności i 

samostanowienia, do bycia autonomicznym. Jest to proces i cech tych nie posiądzie się 

jednorazowo, po zdobyciu wiedzy o nich. Samostanowienia, a co za tym idzie – 

autonomicznego życia, trzeba się nauczyć. Będąc ciągle zależnymi, osoby z 

niepełnosprawnością nie uczą się tego. Trudno się potem dziwić, że żyją w zależności – one 

po prostu nie potrafią inaczej, nie potrafią być czynnymi podmiotami działań podejmowanych 

na ich rzecz, nie mówiąc już o byciu czynnym podmiotem podejmującym działania samemu.   

Uzależnienie od innych czy uzależnienie od czegoś prowadzi do ograniczenia 

autonomii bądź wręcz jej braku. Uzależnienie od opieki innych osób jest bardzo częste w 

przypadku osób niepełnosprawnych. Zależność opiekuńcza bardzo często prowadzi do 

uzależnienia fizycznego i psychicznego od poglądów na świat innych ludzi, ich wizji opieki 

czy wizji niepełnosprawności. Konsekwencją jest sytuacja, w której inni podejmują decyzje 

za osoby niepełnosprawne, zamiast wspomagać funkcjonowanie tych osób, do czego ich 

działania były dedykowane, czy do czego powinny zmierzać. Brak możliwości decydowania 

o sprawach dotyczących własnej osoby wpływa negatywnie, czy też powoduje ograniczenia 

w rozwoju człowieka – staje się wtedy przedmiotem działań a nie ich podmiotem
40

.  

Bardzo trudno być osobą autonomiczną, będąc osobą niepełnosprawną. Wpływ na to 

ma nie tylko charakter niepełnosprawności, ale też, a może przede wszystkim, osobowość 

człowieka. Można być osobą sprawną, a jednak całkowicie zależną od innych. Autonomia, 

jak pisze W. Dykcik, to „nabyta, wyuczona akceptacja siebie, oznacza wartość, potrzebę, 

prawo i przywilej jednostki do budowania niepowtarzalnego kształtu własnej osoby i 

                                                           
40

 A. Korzon, Poczucie tożsamości osób niesłyszących, s. 6–7, http://www.monografie.pl/ 
glownavspol/monografie_2005/artykuly/akorzon.pdf 
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osobistej wersji swojego życia”
41

. Autonomia to niezależność od kogoś lub czegoś, to 

samostanowienie, możliwość decydowania o sobie, o własnych działaniach i własnym losie. 

 

5. System edukacji a osoby z niepełnosprawnością 

 

 Uczniowie niepełnosprawni stanowią relatywnie niewielką podgrupę (2,4%) całej 

populacji uczniów. Jest to 158 039 z 6 525 070 ogólnej liczby uczniów. Najwyższy odsetek 

uczniów niepełnosprawnych notowany jest w gimnazjach (4,1%) i szkołach podstawowych 

(2,8%), natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych i w przedszkolach uczniowie 

niepełnosprawni stanowią odpowiednio 1,7% i 1,0% ogółu uczniów. Może to świadczyć o 

tym, że niepełnosprawność jest istotną barierą w korzystaniu z prawa do edukacji, gdyż 

odsetek uczniów niepełnosprawnych jest znacząco wyższy w szkołach na poziomie 

obowiązkowym, niższy zaś w tych, z których korzystanie nie jest obligatoryjne.
42

 

Według danych GUS w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych uczyło 

się 60,7 tys. uczniów niepełnosprawnych, w gimnazjach – 53,3 tys., w szkołach zawodowych 

– 16,7 tys., w liceach profilowanych – 0,85 tys., a w liceach ogólnokształcących – 5,1 tys. 

Liczba niepełnosprawnych studentów w roku 2010 wynosiła 30,1 tys. (stan na 30.11.2010 

r.).
43

 

System edukacji w Polsce oferuje wiele różnych form kształcenia osób z 

niepełnosprawnością, nie spełnia jednak (mimo różnorodności czy pozornej różnorodności) 

potrzeb osób poszukujących odpowiedniego wykształcenia dla siebie czy swoich bliskich. 

Programy kształcenia są anachroniczne, nie przystosowane do potrzeb samych 

zainteresowanych, jak i rynku pracy. Osoby z orzeczeniem o potrzebie wczesnego 

wspomagania czy specjalnych potrzebach edukacyjnych
44

, a takie orzeczenia mają w 

większości dzieci z niepełnosprawnością mają wybór zasadniczo trzech typów szkół. Wybór 
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 W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2003, s. 365. 
42

Uczniowie niepełnosprawni w Polsce 2010 wg danych Systemu Informacji Oświatowej 2010, A. Dudzińska, 
projekt „Wszystko jasne”, s. 5. 
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http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/edukacja/ 
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 Wyjaśnienie terminu specjalne potrzeby edukacyjne znajduje się w dalszej części raportu, w rozdziale 
zatytułowanym Idea włączania a edukacja włączająca, s. 34-39. 
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przedszkola czy szkoły na tym etapie należy do rodziców i opiekunów, choć często jest 

ograniczony przez różne czynniki bądź okazuje się, że takiego wyboru wręcz nie ma
45

. 

 

5.1 Segregacyjność systemu edukacji 

 

 Te trzy typy placówek to: ogólnodostępne, integracyjne i specjalne. Wszystkie należą 

do segregacyjnego systemu edukacji. Sadzę, że wiele osób czytających poprzednie zdanie 

oburzy się na tak sformułowaną tezę. Padną zapewne pytania, gdzie segregacja w 

ogólnodostępnych szkołach, tam przecież realizowana jest idea włączania, gdzie segregacja w 

szkołach integracyjnych, przecież tam właśnie realizujemy ideę integracji, może ta 

„segregacja” jest w szkołach specjalnych? Pisząc o systemie segregacyjnym nie mam na 

myśli jedynie szkół specjalnych, tam w sensie, w jakim pojawił się wyżej problem nie 

istnieje.  

System segregacyjny w tym ujęciu polega na ograniczaniu wyboru szkoły i typu 

kształcenia. Segregacja jest wpisana w system edukacyjny i nie chodzi tu tylko o osoby z 

orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Segregacja rozpoczyna się już na 

poziomie przedszkolnym a być może i wcześniej. Zapóźnień powstałych w dzielnicach biedy, 

czy na obszarach wiejskich, często tzw. popegeerowskich nie zniweluje żaden program 

„wyrównywania szans edukacyjnych”. Podobnie jest z kwestią dostępności usług 

edukacyjnych i kulturowych uzależnionych od możliwości finansowych. Kontynuując 

dochodzi tu również kwestia zdolności indywidualnych, nie wszyscy mogą chodzić do klas 

dla geniuszy
46

. Segregacji z systemu edukacji usunąć się nie da, istotne jest jak będziemy 

segregować, jakie przyjmiemy kryteria, czy też jakie kryteria będą istotne dla rynku edukacji, 

a potem dla rynku pracy.  

 Istotna w mojej ocenie jest różnorodność w edukacji. Powszechność w naszym kraju 

trzech typów szkół ogranicza możliwości wyboru dla osób z niepełnosprawnością. Brak 

możliwości dostosowania kształcenia do indywidualnych potrzeb rodzi wiele problemów, 

                                                           
45

W wielu sytuacjach  w okolicy jest dostępny jedynie jeden rodzaj szkoły i to np. szkoła ogólnodostępna, i tam 

rodzice decydują się wysłać dziecko np. z zespołem Downa, gdzie nie ma możliwości dostosowania programu 

dla niej/niego. 
46

 Ideę segregacji w tym znaczeniu zaczerpnęłam z rozmowy z Ewą Suchcicką ze Stowarzyszenia „Bardziej 

Kochani”.  
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uniemożliwia też realizację podstawowego prawa zawartego w Konstytucji RP, art. 70
47

.  

Oferta kształcenia dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinna zostać 

poszerzona, a w szerokim rozumieniu zindywidualizowana.  

Indywidualizacja to „uwzględnienie w systemie dydaktyczno-wychowawczym różnic 

indywidualnych między uczniami i stosowanie takich zabiegów pedagogicznych, które (przy 

uwzględnieniu owych różnic) sprzyjają maksymalnemu rozwojowi osobowości uczących 

się”
48

. 

 Nauczanie zindywidualizowane to „edukacja nastawiona na każde dziecko. Edukacja 

ta w swoich założeniach opiera się na dwóch konstytutywnych elementach: diagnozie 

potencjału i potrzeb dziecka oraz na optymalnym dostosowaniu opieki i wsparcia”
49

. 

Jednak czy rzeczywiście indywidualizacja kształcenia byłaby tutaj rozwiązaniem? Czy 

wprowadzanie tego typu rozwiązania jest korzystne dla osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi? Informacja o realizowaniu programu „Indywidualizacja procesu nauczania i 

wychowania uczniów klas I-III dla szkół podstawowych” „wisi” w wielu szkołach 

podstawowych w Warszawie i w całym kraju, ale co rzeczywiście kryje się za tym 

programem? Chciałabym podkreślić, że w większości przypadków jest to kolejny slogan na 

użytek wykorzystania funduszy unijnych. Mimo realizacji tego typu programu, dzieci z 

indywidualnymi potrzebami czy to z powodu niepełnosprawności, czy z innych powodów nie 

znajdują dla siebie rozwiązań, zdarza się, że w taki czy inny sposób są „wypychane” z 

określonej szkoły. Osoby związane z edukacją w Polsce podkreślają, że do problemu trzeba 

podchodzić indywidualnie, trzeba znaleźć miejsce odpowiednie dla dziecka a nie odwrotnie. 

Jednakże rzeczywistość pokazuje odmienny proces. Jak twierdzą przedstawiciele niszowych 

kierunków pedagogicznych, ze względu na specyfikę systemu szkolnego nie ma możliwości 

wprowadzenia rzeczywistej indywidualizacji w procesie kształcenia. 

Idee, które przyświecały tworzeniu tych trzech typów szkół, różnią się zasadniczo, jak 

i pochodzą z różnych okresów „reformy” czy też rozwoju edukacji w naszym kraju. Być 

może problem tkwi w tym, że kwestię kształcenia osób z niepełnosprawnościami próbowano 

rozwiązywać systemowo, a może warto byłoby postawić na dostosowanie do indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych osób korzystających z systemu edukacji i to nie tylko tych ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tzw. orzeczonych. 
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 „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku 
szkolnego określa ustawa.” Art. 70 Konstytucji RP, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/2.htm 
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 T. Lewowicki, Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa. Warszawa 1997. 
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 M. Lorek, K. Sośniak, Ja i my. Program nauczania wraz z indywidualizacją procesu kształcenia i wychowania 

uczniów klas I-III. Katowice 2010. 
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5.2 Historia edukacji osób z niepełnosprawnością w Polsce 

 

Kształcenie osób z niepełnosprawnością w PRL było wpisane w model państwa 

socjalistycznego, podobnie było z systemem zasiłków i rent.  Generalnie każda osoba z 

niepełnosprawnością miała zapewniony minimalny zasób środków materialnych na 

utrzymanie. Jednakże orzeczenie grupy inwalidzkiej klasyfikowało osobę do określonej 

kategorii, np. osób bez możliwości zatrudnienia, bez możliwości pójścia do szkoły, bez 

możliwości wyboru zawodu, a wreszcie bez możliwości uczestnictwa w życiu społecznym. 

Osoba z niepełnosprawnością dostawała skierowanie do szkoły specjalnej czy do spółdzielni 

pracy dla inwalidów, „skierowanie na margines”.  

Do roku 1956 obowiązek szkolny nie dotyczył dzieci z niepełnosprawnością. 

Wprowadzono go do systemu edukacji dla wszystkich dzieci dekretem z 1956 roku. Dekret 

ten stał się podstawą rozwoju placówek specjalnych i umieszczania w nich dzieci niezdolnych 

do nauki w szkole ogólnodostępnej
50

.  

Z dzisiejszej perspektywy możemy krytycznie podchodzić do kształcenia w szkołach 

specjalnych, zatrudnienia w spółdzielniach pracy dla inwalidów. Jednakże ówcześnie było to 

traktowane jako osiągnięcie, gdyż w większości dzieci niepełnosprawne pozostawały do tej 

pory poza systemem edukacji.
51

  

Obowiązek szkolny dla wszystkich dzieci został potwierdzony ustawą z 15.7.1961 r. o 

rozwoju systemu oświaty i wychowania
52

. Miejsce kształcenia osób z niepełnosprawnością 

określał art. 20: 

1. Kształcenie i wychowanie dzieci i młodocianych, przewlekle chorych, 

opóźnionych w rozwoju umysłowym i upośledzonych fizycznie lub umysłowo 

odbywa się w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach przy szkołach 

podstawowych lub ośrodkach szkolno-wychowawczych.  
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 W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2003,  s. 26. 
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 Zob. E. Miller, Niepełnosprawność – sprawa trudna czy wstydliwa?, 

www.igd.waw.pl/niepelnosprawni/niepelnosprawn-mity-i-realia 
52 Ustawa z 15.7.1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania Dz.U. Nr 32, poz. 160.  



30 
 

2. Szkoły i zakłady specjalne zapewniają młodzieży opiekę wychowawczą, 

wiedzę w dostępnym dla niej zakresie oraz przygotowanie do odpowiedniego 

zawodu.  

W 1973 r. ukazał się „Raport o stanie oświaty w PRL” oraz weszło w życie Zarządzenie 

Ministerstwa Oświaty i Wychowania w sprawie rozwoju kształcenia specjalnego i pomocy 

dzieciom z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi wraz z Wytycznymi
53

. Następnie 

Minister Oświaty i Wychowania wydał rozporządzenie z 30.9.1974 r. w sprawie uznawania 

dzieci za niezdolne do nauki w normalnych szkołach podstawowych
54

. Na mocy §7 ust. 1 

tego rozporządzenia:  

„Właściwy terenowy organ administracji państwowej na podstawie orzeczenia 

kwalifikującego wydaje decyzję o skierowaniu dziecka do odpowiedniej klasy 

specjalnej, szkoły specjalnej (zakładu wychowawczego, leczniczo-

wychowawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego) lub zarządza 

nauczanie indywidualne dziecka w domu”.  

Rozporządzenie to zostało uchylone dopiero z wejściem nowej ustawy o systemie 

oświaty w 1991 r. Ówczesne odpowiedniki poradni psychologiczno-pedagogicznych, czyli 

poradnie wychowawczo-zawodowe, działały na podstawie statutu poradni wychowawczo-

zawodowych z czerwca 1973 r., który określał ich zadania oraz zarządzenia z 30.5.1975 r. w 

sprawie kwalifikowania dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi do odpowiednich 

form kształcenia specjalnego lub pomocy korekcyjno-wyrównawczej w oparciu o 

podejmowane badania oraz działania poradni wychowawczo-zawodowych i poradni służby 

zdrowia
55

. 

Istotne jest tutaj podkreślenie opresyjności tego systemu w stosunku do osób 

niepełnosprawnych, „system” tworzył swego rodzaju getta dla osób z niepełnosprawnością. 
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Osoba z niepełnosprawnością „dostawała skierowanie” do ośrodka szkolno-wychowawczego, 

gdzie w izolacji od społeczeństwa, a przede wszystkim od rodziny uczyła się/przebywała 

zwykle do dorosłości. Po zakończeniu nauki w ośrodku szkolno-wychowawczym była 

niesamodzielna, a przede wszystkim obca w każdym środowisku, rodzinnym również.  

 

6. Idea integracji a integracja w szkole  

 

Integracja osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie wyraża się w „takim 

wzajemnym stosunku pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w którym respektowane są te 

same prawa (...), i w których stwarzane są dla obu grup identyczne warunki maksymalnego, 

wszechstronnego rozwoju. Integracja pozwala więc być osobie niepełnosprawnej sobą wśród 

innych. Integracja w takim znaczeniu może mieć zastosowanie do wszystkich sfer życia 

jednostki niepełnosprawnej – życia rodzinnego, kształcenia ogólnego i zawodowego, pracy, 

czasu wolnego, aktywności społecznej i politycznej itp.”
56

 

A. Hulek uważa, że społeczna integracja osób niepełnosprawnych wyraża się „w 

dążeniu do stworzenia tym osobom możliwości pełnego lub częściowego włączenia się do 

normalnego życia, dostępu do wszystkich instytucji i usług, z których korzystają 

pełnosprawni”
57

. G. Szumski opisuje pojęcie „integracji” jako „złączenie dwóch obszarów 

rzeczywistości, które dotąd funkcjonowały względnie niezależnie”
58

.  

A. Tomkiewicz-Bętkowska i A. Krzysztoń wyróżniają dwa rodzaje integracji: 

integrację całkowitą i częściową. Ta pierwsza zakłada istnienie jednego, wspólnego dla osób 

pełnosprawnych i niepełnosprawnych środowiska. Ta druga dotyczy włączenia osób z 

mniejszym stopniem niepełnosprawności w system edukacji, do zakładów pracy i innych 

instytucji
59

.  

A. Firkowska-Mankiewicz wskazuje możliwe sposoby realizowania i rozumienia 

integracji w procesie kształcenia: 
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 „umieszczenie dzieci niepełnosprawnych w zwykłej szkole (ale np. na różną 

liczbę dni czy godzin lekcyjnych, czy też w klasie specjalnej) – zapewniając 

tzw. integrację przestrzenną; 

 umieszczenie dzieci o specjalnych potrzebach w zwykłej klasie ze sprawnymi 

rówieśnikami (bez wsparcia lub zapewnienie specjalnej pomocy); 

 umieszczenie dzieci sprawnych w klasach dla dzieci niepełnosprawnych 

(tzw. reversemainstreaming)”.
60

 

Są to jedne z wielu możliwości, na pewno nie wystarczające. Moje zainteresowanie 

wzbudziło pojęcie reversemainstreaming. Zastanawiające jest to, że w większości 

przypadków „my” jako ta większość społeczeństwa - „my – normalni” chcemy, aby to osoby 

z niepełnosprawnością - „oni – nienormalni” integrowali się ze społeczeństwem. Dlaczego nie 

odwrócimy sytuacji, tak jak na przykładzie systemu edukacji wskazała A. Firkowska-

Mankiewicz, to my spróbujmy się dostosować.  

Kształcenie integracyjne jest dobrym rozwiązaniem dla dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi na poziomie przedszkola. Natomiast  integracja staje się 

problematyczna w pierwszych klasach szkoły podstawowej i dalszych etapach kształcenia. 

Potwierdzają to badania przeprowadzone w 2010 roku przez A. Dudzińską na 

podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej. Zebrane dane pokazują, że oddziały 

integracyjne skupiają największą część niepełnosprawnych przedszkolaków (47%). Na 

kolejnych poziomach edukacji odsetek uczniów objętych tą formą kształcenia stopniowo 

maleje (szkoły podstawowe – 24%, gimnazja – 15%, szkoły ponadgimnazjalne – 6%).
61

 

Do oddziałów integracyjnych trafia ponad połowa uczniów z zaburzeniami 

psychicznymi(55% tej grupy niepełnosprawności), autyzmem (53%) i zaburzeniami 

zachowania (52%),nieco rzadziej kształci się w nich grupa uczniów z niepełnosprawnością 

ruchową (48% tej grupy), słabosłyszący (30%), słabowidzący (29%) i niewidomi (25%).
62

 

Kształcenie integracyjne ma swoich zwolenników, jak i przeciwników, jest bardzo 

często krytykowane, ale też i podnoszone są dobre strony tego typu edukacji. Generalnie 
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uważa się, że okres przedszkolny jest dobrym momentem na integrację, różnice rozwojowe w 

tym okresie nie przeszkadzają w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej uważa wielu 

rodziców. Z drugiej strony rodzice boją się wysyłać dziecko do przedszkola specjalnego, bo 

niczego się tam nie nauczy, bo tam są sami gorsi od niego, boją się że dziecko nie będzie 

miało kogo naśladować, nie będzie pięło się w górę, czy inaczej określając do normalności.  

Oddziały specjalne skupiają 31% niepełnosprawnych przedszkolaków. Najwyższy 

procent – 53% stanowią dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, następnie dzieci 

niewidome – 46%, kolejno dzieci słabowidzące – 36%, z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym – 35% oraz niesłyszące – 34%.
63

 

Szeroka oferta edukacyjna, różnorodność kształcenia umożliwiłaby dopasowanie 

sytuacji edukacyjnej do potrzeb konkretnej osoby. Jednoznaczne kryteria klasyfikujące osoby 

z określonymi problemami do tego a nie innego typu kształcenia nie zdają egzaminu, po 

prostu nie sprawdzają się w rzeczywistości. Nie może być tak, że szkoły specjalne są tylko dla 

dzieci z takimi to a takimi deficytami, a z innymi deficytami kieruje się osoby do szkoły 

integracyjnej, a szkoły ogólnodostępne są jeszcze dla innych uczniów. Każdy człowiek jest 

inny i przy podobnej niepełnosprawności może mieć inne potrzeby, może być dla niego 

odpowiedni inny typ szkoły i kształcenia.  

Kształcenie integracyjne powinno być rozpatrywane ze względu na  

niepełnosprawność, którą konkretna osoba posiada. Do takiego wniosku doprowadziły mnie 

rozmowy prowadzone z osobami z niepełnosprawnością, ich rodzicami i opiekunami podczas 

pracy nad książką „Osoby z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe”
64

 oraz raport 

przygotowany przez Instytut Badawczy Pentor na zlecenie PFRON w 2010 roku pt. Badania 

wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób 

niepełnosprawnych. Każda niepełnosprawność jest inna, każdy problem wymaga 

specyficznych rozwiązań, w taki też sposób został opracowany raport, a przede wszystkim 

każda osoba z określonym rodzajem niepełnosprawności jest indywidualnością, jest 

wyjątkowa.  

Nauczanie w klasie integracyjnej w tym samym czasie dzieci z orzeczeniami i bez jest 

trudne, mimo teoretycznego przygotowania nauczycieli rzadko w praktyce jest dobrze  

przeprowadzone. Przebiega ono w zwykle tak, że dzieci tzw. nie-integracyjne uczą się 
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oddzielnie z nauczycielem prowadzącym, a dzieci integracyjne oddzielnie z nauczycielem 

wspomagającym. O integracji nie ma tu mowy, tworzy się klasę w klasie, boks dla innych, 

uczniowie niepełnosprawni są cały czas w swoim kręgu, funkcjonują na specjalnych 

warunkach, mają małą szansę na osiągnięcie sukcesu szkolnego.
65

 Kwestia sukcesu szkolnego 

jest bardzo ważna dla wszystkich uczniów. Nauczyciele pracujący w szkołach specjalnych, 

podkreślają, że taki sukces uczeń z niepełnosprawnością intelektualną może osiągnąć właśnie 

tam, przy czym wskazują zarówno na mocne, jak i słabe strony kształcenia specjalnego. 

Czy w polskiej szkole integracyjnej chodzi tylko o integrację przestrzenno-czasową? 

Nie, ale niestety tylko taką może zaoferować. Czy rzeczywistym dobrem dziecka z 

niepełnosprawnością, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną jest przebywanie z 

rówieśnikami w normie intelektualnej (przy braku kompetencji integracyjnych) czy 

przebywanie wśród dzieci z niepełnosprawnością i możliwość sukcesów wśród swoich.
66

 

Bilans zysków i strat jest ujemny. Każda inność jest zwykle piętnowana. Osoby z 

niepełnosprawnością stają się coraz bardziej samotne w grupie rówieśników, rzutuje to na ich 

przyszłość, na relacje, jakie mają ze „swoimi” i „obcymi”. Po integracji nigdzie nie czują się 

u siebie. Są to koszty tego typu kształcenia, o których rzadko się wspomina, a których na 

pewno nie wspominają rzecznicy integracji. 

Kolejne ujemne strony kształcenia integracyjnego wskazuje A. Waszkiewicz w 

raporcie „Finansowanie edukacji osób z niepełnosprawnością”. 

„Po pierwsze, jest to nadal podejście segregacyjne. 

Po drugie, dochodzi do integracji w ramach klasy integracyjnej, natomiast 

uczniowie niepełnosprawni w dalszym ciągu są mało akceptowani przez resztę 

uczniów spoza klas integracyjnych. 

Po trzecie, rodzice uczniów pełnosprawnych często nie chcą posyłać ich do klas 

integracyjnych, obawiając się stygmatyzacji i gorszego poziomu nauczania. I taka 

postawa rodziców (niechęć do udziału w szkolnictwie segregacyjnym) 

rzeczywiście powinna prowadzić do obniżenia wyników kształcenia. 
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Po czwarte, szkolnictwo integracyjne zaczyna przypominać szkolnictwo specjalne 

– niektóre większe gminy tworzą szkoły „integracyjne”, w których dominują 

klasy integracyjne.”
67

 

W powszechnym odbiorze społecznym szkoła integracyjna jako miejsce kształcenia 

osób z niepełnosprawnością wygrywa z kształceniem włączającym i specjalnym. Panuje 

opinia, że klasa integracyjna stwarza lepsze warunki dla rozwoju osób ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi niż klasa ogólnodostępna czy klasa specjalna. Jednakże 

przyglądając się bliżej temu typowi edukacji, szczególnych plusów nie znajdziemy. Bardzo 

często zdarza się słyszeć, że rodzice dzieci bez orzeczeń nie chcą, aby ich dzieci chodziły do 

tego rodzaju placówek. Swój wybór tłumaczą tym, że w klasie jest za niski poziom, że dzieci 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zbyt angażują uwagę nauczyciela, że nauczyciel nie 

poświeci czasu ich dziecku tylko niepełnosprawnemu, że nie chcą, aby ich dzieci stykały się z 

niepełnosprawnością. Zdarza się, że rodzice nie mając żadnych doświadczeń z zespołem 

integracyjnym, np. posyłają swoje pierwsze dziecko do szkoły, sami nie uczestniczyli w takim 

rodzaju kształcenia, z góry zakładają, że zespół integracyjny nie zaspokoi potrzeb ich  

dziecka, chcą żeby ich dziecko chodziło do klasy „bez integracyjnych”.  

Podstawowa różnica pomiędzy klasą integracyjną a klasą ogólnodostępną to liczba 

uczniów. Zespół integracyjny liczy od 15 do 20 uczniów, w tym do 5 osób z 

niepełnosprawnością. W skład zespołu integracyjnego mogą wchodzić osoby z orzeczeniem o 

upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim oraz umiarkowanym, słabosłyszące, niesłyszące, 

słabowidzące i niewidome, z zespołami genetycznymi (np. z zespołem Downa, z zespołem 

Williamsa), z niepełnosprawnością ruchową, nadpobudliwe psychoruchowo, dzieci z 

autyzmem, przewlekle chore. Kolejna zasadnicza różnica pomiędzy klasą integracyjną a klasą 

ogólnodostępną to pracujący w niej dwaj nauczyciele - nauczyciel prowadzący oraz 

nauczyciel wspomagający, który „powinien posiadać specjalne przygotowanie pedagogiczne 

(w zakresie niepełnosprawności, która jest stwierdzona u ucznia) w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego. Przede wszystkim w celu udzielania pomocy nauczycielom w 

zakresie doboru treści programowych i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz 

prowadzenia bądź organizowania różnego rodzaju form pomocy psychologicznej i 

pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych”.
68
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Poza tymi dwoma generalnymi różnicami klasa nie różni się od innej klasy. Założenie o 

wspomagającymi charakterze nauczyciela, skądinąd jak najbardziej słuszne, faktycznie nie 

jest realizowane. Nauczyciel, który ma wspomagać proces kształcenia zasadniczo posiada 

wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki, warunek o wykształceniu zgodnym z 

profilem niepełnosprawności uczniów, których ma w klasie nie jest spełniony. Zdaje się to 

oczywiste choćby zgodnie ze zdrowym rozsądkiem w klasie są osoby z różnymi 

niepełnosprawnościami, stąd zatrudnienie kilku nauczycieli, którzy byliby specjalistami w 

określonych dziedzinach, np. surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki dla 

poszczególnych uczniów byłoby niemożliwe.
69

 

Klasa integracyjna to dwie klasy w jednej, relacji pomiędzy jedną grupą uczniów a 

drugą w zasadzie nie ma, o relacjach opartych na wzajemnej akceptacji oraz współpracy w 

ogóle nie można mówić. Wzajemna akceptacja i współpraca zachodzi jedynie pomiędzy 

osobami z niepełnosprawnością a personelem pomocniczym w szkole czyli np. kucharkami, 

woźnymi, dozorcą czy ogrodnikiem.  

Tzw. nie-integracyjni nie chcą mieć integracyjnych kolegów i koleżanek. Integracyjni 

są inni, nie biegają szybko, nie śmieją się z tych samych żartów, nie dokuczają integracyjnym, 

a dodatkowo Pani prosi, żeby im pomagać. Asia czy Kasia, Stasiu czy Jasiu nie chcą być 

opiekunami, nie chcą też być kolegami czy koleżankami, a już na pewno nie chcą być 

przyjaciółmi. To bardzo  pesymistyczny obrazek, niestety prawdziwy i jak sądzę zapewne 

szybko (jeśli w ogóle) nie ulegnie zmianie. 

Mimo przymiotnika w nazwie szkoła integracyjna, niestety integracyjna nie jest, 

chyba że chcemy pod integracyjnością rozumieć jedynie bycie w jednym czasie i w jednym 

miejscu. Jednakże mimo spełnienia tych dwóch warunków nie zachodzi tu relacja my, nie ma 

tu relacji face-to-face. W relacji face-to-face stygmat narzuca się z całą swoją siłą. Możliwość 

tych relacji zachodzi, gdy mamy nastawienie na odbiór drugiej osoby, gdy jesteśmy na siebie 

nastrojeni, „tuned in”. Relacje, które mogą tu zachodzić to anonimowe relacje społeczne (np. 

They-relationship), w których udział biorą dwa typy, a nie konkretne jednostki
70

. 
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Zajączkowska, Człowiek w świecie sensów..., s. 161–163. 
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Warto pracować nad poszerzeniem oferty edukacyjnej, aby umożliwić integrację osób 

z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. I nie chodzi tu o integrację jako pojęcie 

zaadoptowane przez edukację w klasach integracyjnych. Najważniejszą jest integracja osób z 

niepełnosprawnością w społeczeństwie.  

 

7. Idea włączania a edukacja włączająca 

 

Inna kwestia problematyczna to edukacja włączająca osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w różnego typu szkołach zarówno ogólnodostępnych, integracyjnych, jak i 

specjalnych. Kształcenie takie jest możliwe po wydaniu Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z 17.11.2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych choć 

zapisy o możliwości kształcenia osoby z niepełnosprawnością w szkole rejonowej istniały już 

w ustawie z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (art.71b)
71

.  

Wspomniane wyżej rozporządzenie w taki sposób reguluje tę kwestię: 

„§2. 1.Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i 

oddziałach, o których mowa w § 1, organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, 

w integracji z uczniami pełnosprawnymi, w przedszkolu i szkole najbliższej ich 

miejsca zamieszkania.”
72

 

Raport „Uczniowie niepełnosprawni w Polsce 2010 według danych Systemu 

Informacji Oświatowej 2010” dowodzi, że włączania w polskich szkołach ogólnodostępnych 

w zasadzie nie ma. W dwóch trzecich placówek edukacyjnych nie ma ani jednego ucznia z 

niepełnosprawnością, większość uczniów z niepełnosprawnością uczęszcza do szkoły 

specjalnej. Dodatkowo dane wskazują, że około 50% uczniów z niepełnosprawnością w 
                                                           
71Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 

integracyjnych, (Dz.U. Nr 228, poz. 1490); Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

72 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 

w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 

1490) 
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miastach kształci się w szkołach specjalnych, na wsiach ten odsetek wynosi 17%.
73

 Stąd 

„włączanie” jest obecne na wsi w tym negatywnym sensie, o którym piszę niżej. Dane mogą 

być zinterpretowane w prosty sposób. Po pierwsze na wsi jest dużo mniej szkół specjalnych 

niż w mieście. W roku szkolnym 2010/2011 liczba szkół specjalnych podstawowych w 

mieście wyniosła 634 (81%) a na wsi 146 (19,0%).
74

 Po drugie badania dowodzą, że jeśli jest 

szkoła ogólnodostępna to tam „upycha się” wszystkie dzieci, bez specjalistycznego wsparcia, 

często bez jakiegokolwiek wsparcia.
75

 W oddziałach ogólnodostępnych w szkołach 

podstawowych kształciło się - 34% uczniów z niepełnosprawnością, w oddziałach 

integracyjnych - 24%, w oddziałach specjalnych - 42%.
76

 

 „Włączanie” M. Chodkowska określa w taki sposób:  

„włączanie w każdym przypadku to wprowadzenie elementów odmiennych od 

istniejących utrwalonych struktur i zakłada dostosowanie się tych nowych 

elementów do grupowych wzorów i norm. Tymczasem w przypadku osób 

odbiegających od normy biologicznej nie zawsze będzie to możliwe, nawet przy 

zapewnieniu zewnętrznych mechanizmów kompensacyjnych, poza tym w takim 

schemacie z góry zakłada się nierówność elementów włączających – 

przyjmujących i elementów włączanych – przyjmowanych”.
77

 

„Edukacja włączająca” to możliwość uczęszczania do przedszkoli oraz szkół 

ogólnodostępnych razem ze sprawnymi rówieśnikami bez względu na stopień zaburzeń. 

„Włączanie” w tym kontekście odnosi się do wspólnego nauczania dzieci z orzeczeniem o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych i bez. Istotny jest tutaj fakt włączenia określonej osoby 

czy osób przez członków grupy, włączenia nie może dokonać ktoś z zewnątrz, np. 

wychowawca, opiekun czy inna osoba, która podejmuje działania na rzecz innej grupy.  

Warto wskazać tutaj, że pojęcie edukacji włączającej w żadnym ze wspomnianych 

rozporządzeń dotyczących systemu edukacji w Polsce nie występuje. 

                                                           
73

 Uczniowie niepełnosprawni w Polsce 2010 wg danych Systemu Informacji Oświatowej 2010, A. Dudzińska, 
projekt „Wszystko jasne”, s. 18,19, 20. 
74

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS, Warszawa 2012, s. 93, 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/e_oswiata_i_wychowanie_2010-2011.pdf 
75

Uczniowie niepełnosprawni w Polsce 2010 wg danych Systemu Informacji Oświatowej 2010, A. Dudzińska, 
projekt „Wszystko jasne”, Warszawa 2012. 
76

Uczniowie niepełnosprawni w Polsce 2010 wg danych Systemu Informacji Oświatowej 2010, A. Dudzińska, 
projekt „Wszystko jasne”, Warszawa 2012, tab. A8, s 43. 
77

 M. Chodkowska, Wielowymiarowość procesu integracji w edukacji i życiu społecznym, [w]: Chodkowska M. 

(red.), Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 24  



39 
 

Jest wiele głosów krytycznych, jak i opowiadających się za takim i tylko takim typem 

kształcenia. Środowiska krytykujące reformę edukacji dla osób ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi nie są przeciwko zmianom, jednakże ich przedstawiciele twierdzą, że zmiany 

muszą być dobrze przygotowane, nie można ich wprowadzać bez programów pilotażowych, 

jak i konsultacji społecznych. Spełnienie warunków materialnych to nie wszystko, istotne jest 

przede wszystkim wypełnienie warunków merytorycznych: przygotowanie nauczycieli, 

pedagogów, psychologów, personelu pomocniczego. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej dotyczące dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi reguluje jedynie ramy 

tego nauczania, brak w nim  uszczegółowienia wielu kwestii związanych z edukacją uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, systemu wsparcia.
78

  

W mojej ocenie najistotniejsza jest inna kwestia, a mianowicie gotowość na włączenie 

wszystkich zainteresowanych stron: rodziców i dzieci tych z orzeczeniami i bez. Segregacja 

edukacyjna odciska piętno na dalszym życiu osób z niepełnosprawnością, jednakże 

„włączanie” na obecnych warunkach może napiętnować równie mocno.
79

 

Zadaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest opracowanie szczegółowych opisów 

kształcenia ucznia z poszczególnymi niepełnosprawnościami we wszystkich możliwych 

typach szkół.
80

 Takim wzorcowym opisem w mojej ocenie mógłby być wspomniany 

wcześniej poradnik opracowany przez P. Wdówika w 2009 roku pt. „Dostępna edukacja. 

Samorząd równych szans” wydany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego
81

, ze 

znakomicie opracowaną częścią poświęconą osobom niewidomym i słabowidzącym. 

Poradniki tego typu powinny być przygotowane przez osoby, które znakomicie znają 

problem, najlepiej z autopsji. Pracując nad przygotowaniem szkół i kadry nauczycielskiej 

zapytajmy osoby niesłyszące i z słabosłyszące czego oczekują od edukacji i czego potrzebują, 

żeby się uczyć. Podobnie zapytajmy osoby z niepełnosprawnością ruchową, z 
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niepełnosprawnością intelektualną i być może warto tu byłoby jeszcze poczynić rozróżnienie 

na zespoły genetyczne. Poprośmy o opinię na ten temat osoby z niepełnosprawnością 

psychiczną. Poprośmy o wytyczne te osoby, które posiadają orzeczone specjalne potrzeby 

edukacyjne z różnych przyczyn. 

Istotne w tym kontekście jest to, w jaki sposób definiowane są specjalne potrzeby 

edukacyjne. W Deklaracji z Salamanki zostały określone jako potrzeby, które wynikają z 

niepełnosprawności dzieci i młodzieży czy trudności w uczeniu się. Specjalne potrzeby 

edukacyjne „obejmują sprawdzone zasady rzetelnego nauczania, z których mogą skorzystać 

wszystkie dzieci. Zakłada to, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym, a nauczanie 

musi być odpowiednio dostosowane do potrzeb dziecka, a dziecko nie musi dostosowywać się 

do z góry przyjętych założeń dotyczących tempa i charakteru procesu uczenia się. (...) Szkoły 

zorientowane na dziecko są platformą kształcenia społeczeństwa zorientowanego na 

człowieka, które szanuje zarówno różnice, jak i godność każdej osoby”
82

. 

Jest to pożądany stan rzeczy, dążymy jako społeczeństwo do niego. Natomiast 

rzeczywistość odbiega znacznie od ideału. Stąd pojawiło się wiele głosów krytycznych 

dotyczących wspólnego nauczania sprawnych i nie.  Edukacja włączająca spotkała się z 

krytyką  zarówno ze strony organizacji pozarządowych, jak i środowisk nauczycielskich. Nie 

wpłynęło to jednak w żadnym stopniu na decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie 

wpłynęło na uruchomienie szkoleń nauczycieli, zmianę programu studiów pedagogicznych 

czy remonty w szkołach. To właśnie te aspekty czyli brak przygotowania nauczycieli do tego 

typu zadań (do pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności), warunki 

finansowe i lokalowe polskich szkół ogólnodostępnych, postawy nauczycieli, którzy nie chcą 

pracować z osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności wskazywali oponenci 

wprowadzenia wspólnego nauczania w szkołach ogólnodostępnych dzieci z 

niepełnosprawnością i bez.
83

  

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa 

Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci” przeprowadziło badania dostępności i jakości edukacji dla 
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uczniów niepełnosprawnych. Badania te były ograniczone do terenu Warszawy
84

. Dyrektorzy 

badanych placówek jako największe problemy związane z uczęszczaniem dzieci z 

niepełnosprawnością do placówek ogólnodostępnych wskazywali brak możliwości 

zatrudnienia specjalistów w odpowiednim wymiarze godzin oraz brak możliwości 

zorganizowania indywidualnego wsparcia w klasie dla dziecka z orzeczeniem, zbyt małą 

liczbę godzin na specjalistyczne zajęcia i rewalidację. Istotnym problemem są bariery 

architektoniczne, utrudnianie prowadzenia lekcji przez uczniów z orzeczeniem oraz brak 

współpracy z rodzicami
85

. 

Natomiast przedstawiciele organizacji pozarządowych biorąc pod uwagę obecne 

warunki panujące w szkołach jako minusy edukacji włączającej wskazali: niski poziom 

akceptacji przez rówieśników, przemoc szkolną w stosunku do osób z niepełnosprawnością,  

odrzucenie przez grupę rówieśniczą, brak korzyści dla uczniów niepełnosprawnych.  

Edukacja włączająca na etapie rozwoju, na którym znajduje się polska szkoła nie jest 

propozycją dla osób z zespołem Downa czy głębokim upośledzeniem umysłowym. Osoby, w 

których niepełnosprawność wpisane jest upośledzenie umysłowe nie są i nie będą partnerami 

dla uczniów bez problemów w rozwoju. Brak im płaszczyzny porozumienia.  

Edukacja włączająca, co podkreślają rodzice, jak i specjaliści, może być korzystna dla 

uczniów z niepełnosprawnością ruchową czy sensoryczną, jeśli nakład pomocy jest do 

zrealizowania przez szkołę. Natomiast osoby z niepełnosprawnością intelektualną zawsze 

będą odbiegać od poziomu rozwoju intelektualnego rówieśników i nie zostaną 

zaakceptowane.  

Edukacja włączająca nie jest niczym nowym w polskim systemie kształcenia. Od lat w 

szkołach ogólnodostępnych kształcą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Choć niewiele z tych przypadków można by podać jako przykłady dobrych praktyk. 

Najczęściej do szkół ogólnodostępnych chodzą dzieci na obszarach wiejskich, gdzie tego typu 

szkoła jest jedyną z dostępnych.  

Jednakże o włączaniu czy integracji z lokalnym środowiskiem trudno by tutaj mówić. 

Osoba z niepełnosprawnością była i jest zazwyczaj w takiej klasie traktowana jako zło 
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konieczne, a koledzy z klasy robią z niej „chłopca do bicia” czy innego typu ofiarę. Na szkole 

podstawowej edukacja takiej osoby zasadniczo się kończy. Obrazek może przerysowany, ale 

jak mówią rodzice osób z niepełnosprawnością niestety aż za bardzo prawdziwy. Tego typu 

włączania jesteśmy aktualnie świadkami. Samo pojęcie, sama idea w założeniach odbiega 

znacznie od zarysowanej wyżej wizji. Włączanie jako idea jest szczytna, natomiast jej 

rzeczywiste zalety są dyskusyjne. Edukacja włączająca, jak mówią rodzice dzieci z 

niepełnosprawnością, jest praktykowana na wsi i w małych miastach, gdzie nie ma szkół 

specjalnych. W takiej sytuacji rodzice niestety  nie mają wyboru. Jest to trudna sytuacja 

zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. To jest to włączanie w główny nurt edukacji, które 

jest obecnie tak promowane. Nie zostało zrobione nic, aby w jakikolwiek sposób zmienić 

warunki włączania. 

 

8. Integracja a włączanie w edukacji i życiu społecznym 

 

Idea integracji i coraz bardziej popularna dziś idea włączania czy inaczej inkluzji 

budzą wiele emocji w środowisku, którego dotyczą w największym stopniu, mianowicie w 

szkole. Nauczyciele podchodzą w bardzo różny sposób do tych koncepcji, od akceptacji, 

poprzez obojętność, po negację. To, co szczególnie istotne to wyniki badań, które pokazują 

rozdźwięk pomiędzy deklarowanym stanowiskiem a rzeczywistym, zarówno w środowisku 

nauczycieli, jak i w całym społeczeństwie.  

To, jakie postawy wobec osób z niepełnosprawnością badane osoby deklarują nie 

przystaje w żaden sposób do rzeczywistości. Deklaratywna akceptacja to pożądany stan 

rzeczy, chcielibyśmy aby tak wyglądały nasze relacje, natomiast rzeczywista akceptacja jest 

odrębnym problemem i w naszej rzeczywistości społecznej rzadko występuje. J. Sudar-

Malukiewicz przedstawiła wyniki badań tego problemu w grupie zawodowej nauczycieli w 

odniesieniu do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Deklaratywny stosunek 

nauczycielek w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną był w większości 

(62,1%) pozytywny, jednakże już przy odpowiedzi na pytanie: czy podjęłyby się nauczania 

ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w swojej klasie aż 75,9% odpowiedziało 

przecząco.
86

 W przypadku mężczyzn uczących w szkole odpowiedzi pozytywnych było mniej 
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- 45,5% w porównaniu z kobietami uczącymi w szkole. Dużo większa różnica pojawiła się 

przy odpowiedzi na kolejne pytanie, 81,8% nie zgodziłoby się na nauczanie dziecka 

niepełnosprawnego intelektualnie w swojej klasie.
87

 Uzasadniając odpowiedzi badani 

podawali przyczyny: brak cierpliwości, kwalifikacji zawodowych, odpowiedzialność za 

wyniki nauczania, brak satysfakcji z nauczania i brak doświadczeń.
88

 

J. Erenc przeprowadził badania interpretacji wspólnego nauczania osób z 

niepełnosprawnością i bez w szkole z perspektywy nauczycieli. Badał jak nauczyciele 

oceniają przebywanie w tym samym miejscu, w tym samym czasie uczniów z 

niepełnosprawnością i bez oraz konsekwencje takiej integracji przestrzenno-czasowej. Oceny 

nauczycieli były mało pozytywne, nie widzieli plusów takiego typu edukacji. Nauczyciele 

ocenili, że klasy integracyjne nie spełniają swojej roli, nie mają charakteru integracyjnego, 

brak integracji czy to w klasie szkolnej, czy na boisku, na korytarzu, w szatani itp. Niektórzy 

nauczyciele podkreślali wręcz opresyjność sytuacji, nasilenie dyskryminacji, nasilenie różnic 

pomiędzy uczniami tzw. integracyjnymi a nie-integracyjnymi, segregacyjność systemu.
89

 

Nie udało się niestety dotrzeć do aktualnych badań postaw nauczycieli, a byłoby to 

bardzo interesujące porównanie, gdyż minęło przeszło 10 lat od badań przeprowadzonych 

przez J. Sudar-Malukiewicz, a przede wszystkim jesteśmy w trakcie realizacji idei włączania 

oraz nauczania zindywidualizowanego. Bardzo interesujące byłoby prześledzenie czy 

realizacja różnego rodzaju programów i projektów w szkołach, jak również w środowisku 

osób z niepełnosprawnością przyniosła wymierne efekty. Jedyna praca na ten temat, do której 

udało mi się dotrzeć to praca magisterska M. Zabielskiej „Postawy nauczycieli klas I-III i IV-

VI szkół ogólnodostępnych wobec idei edukacji włączającej”.
90

 Jednakże badani tu byli 

jedynie wybrani losowo nauczyciele z woj. Mazowieckiego, również pytania dotyczyły 

innego zakresu problemów, stąd porównanie nie jest możliwe. 

Takie badania oraz porównanie zostało przeprowadzone w odniesieniu do postaw 

przedstawicieli ogółu społeczeństwa w stosunku do osób  z niepełnosprawnością. Na zmianę 
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 J. Sudar-Malukiewicz, Nauczyciele szkół specjalnych i masowych wobec procesu integracji społecznej osób 
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oceny postaw wobec osób z niepełnosprawnością mogły mieć wpływ kampanie społeczne na 

rzecz osób niepełnosprawnych. 

W badaniach przeprowadzonych przez CBOS w 2007 roku 45% ankietowanych 

pozytywnie oceniło stosunek Polaków do osób z niepełnosprawnością, 48% oceniło ten 

stosunek negatywnie. 

Porównanie wyników badań z lat 2000 i 2007 wykazało, że oceny dotyczące stosunku 

społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością w zasadzie nie uległy zmianom (patrz tabela 

2). Znaczące zmiany można zaobserwować w stosunku do ocen pochodzących z lat 

dziewięćdziesiątych, widać wyraźny wzrost ocen pozytywnych oraz spadek ocen 

negatywnych.  

Tabela 2 

Jaki jest, Pana(i) zdaniem, stosunek 

większości ludzi w naszym kraju do 

inwalidów? 

Wskazania respondentów według terminów 

badań 

1993* 

(N=1264) 

2000 

(N=1054) 

2007 

(N=844) 

w procentach 

Bardzo dobry 
1  3 2 

Dosyć dobry  
38 43 43 

Raczej niedobry 
37 32 37 

Zły, niewłaściwy 
15 15 11 

Trudno powiedzieć  
9 7 8 

* Badania prof. Antoniny Ostrowskiej realizowane przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej 

na próbie losowej mieszkańców Polski powyżej 16 lat. Badania CBOS obejmują 

mieszkańców naszego kraju w wieku od 18 lat 

*źródło Postawy wobec osób niepełnosprawnych, CBOS, 2009, s. 4. 

Poddano również badaniu czy przedstawiciele ogółu społeczeństwa zauważają w 

swoim otoczeniu osoby z niepełnosprawnością. Respondenci zostali poproszeni o odpowiedź 

na pytanie: Czy w swoim otoczeniu stykał(a) się Pan(i) z inwalidami, osobami 

niepełnosprawnymi z powodu chorób lub jakiegokolwiek kalectwa? Różnice w wynikach 
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badań pomiędzy rokiem 2000 a 2007 są niewielkie, dużo większe zaobserwowano na 

przestrzeni prawie 30 lat czyli pomiędzy pierwszym a ostatnim badaniem. Jak sądzę efektem 

kampanii społecznych jest uświadomienie społeczeństwu, czemu wyraz dali w swoich 

odpowiedziach badani, że osoby z niepełnosprawnością są wśród nas, jak również, że 

oczekuje się ich akceptacji, pozytywnego podejścia, tolerancji. Stąd, jak sądzę, tak pozytywne 

odpowiedzi dotyczące ocen stosunku Polaków do osób z niepełnosprawnością, co ilustruje 

poniższa tabela. 

Tabela 3 

Czy w swoim otoczeniu stykał(a) się Pan(i) 

z inwalidami, osobami niepełnosprawnymi z 

powodu chorób lub jakiegokolwiek 

kalectwa? 

Wskazania respondentów według terminów 

badań 

 

 1978* 

(N=922) 

1993* 

(N=1264) 

2000 

(N=1057) 

2007 

(N=844) 

 w procentach 

Sama uważam się za inwalidę, osobę 

niepełnosprawną 

5  

 

7  10  11 

Mam lub miałam takie osoby w rodzinie  24  33  31  29 

Mam lub miałam takie osoby wśród 

znajomych, przyjaciół 

23 34 43 39 

Znam takie osoby, ale niezbyt dobrze lub 

tylko z widzenia 

31 40 68 66 

Nie znam takich osób 17 19 17 21 

* Badania prof. Antoniny Ostrowskiej realizowane przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej 

na próbie losowej mieszkańców Polski powyżej 16 lat. Badania CBOS obejmują 

mieszkańców naszego kraju w wieku od 18 lat. 

Uwaga: odsetki nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 

odpowiedź 

*źródło Postawy wobec osób niepełnosprawnych, CBOS, 2009, s. 2. 

Poddano również badaniu gotowość niesienia pomocy osobom ciężko chorym i 

niepełnosprawnym oraz dystans społeczny wobec nich. 65% Polaków zadeklarowało chęć 

pomocy. Liczba ta nieznacznie się zmniejszyła w porównaniu z rokiem 2000. W mojej ocenie 

pytanie to było bardziej konkretne i dotyczyło bezpośrednio osób ankietowanych w 
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porównaniu z pytaniem o stosunek do osób z niepełnosprawnością (pytanie nie dotyczyło 

konkretnej osoby, dodatkowo poziom ogólności był dużo wyższy). Przejawia się tu ogólna 

tendencja, że ankietowani pytani o kwestie ogólne odpowiadają zgodnie z oczekiwaniami 

społecznymi, pytani natomiast o kwestie szczegółowe, dotyczące ich samych, odpowiadają 

tak jak przewidują, że zachowaliby się w  ocenianej sytuacji. 

Tabela 4 

Gdyby powstała na przykład wśród Pana(i) 

sąsiadów inicjatywa nieodpłatnego 

pomagania, wyręczania osoby ciężko chorej 

lub niepełnosprawnej w codziennych 

sprawach życiowych (zakupy, pomoc w 

domu, drobne naprawy itp.), to czy miał(a)by 

Pan(i) czas i chęci na udział w takiej opiece 

czy też nie? 

Wskazania respondentów według terminów 

badań 

1993* 

(N=1264) 

2000 

(N=1057) 

2007 

(N=844) 

w procentach 

Już uczestniczę w podobnej opiece 8  6 6 

Tak 40 36 36 

Raczej tak 37 33 29 

Raczej nie  7 11 11 

Nie 4 8 9 

Trudno powiedzieć  3 6 9 

* Badania prof. Antoniny Ostrowskiej realizowane przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej 

na próbie losowej mieszkańców Polski powyżej 16 lat. Badania CBOS obejmują 

mieszkańców naszego kraju w wieku od 18 lat 

*źródło Postawy wobec osób niepełnosprawnych, CBOS, 2009, s. 10. 

Chęć niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnością uzależniona jest od rodzaju 

choroby czy niepełnosprawności. 76% badanych pomogłoby osobom z poważną chorobą 

serca, podobnie bo 74% pomogłoby osobom niewidomym. Najmniej chętnie Polacy podjęliby 

się opieki nad osobami chorymi psychicznie (61%) oraz nad upośledzonymi, opóźnionymi 

umysłowo (60%). Dystans społeczny jest najmniejszy w stosunku do osób, które nie są 

ograniczone znacznie przez choroby bądź niepełnosprawność. We wnioskach z badania 

autorzy twierdzą, że najpewniej jest to konsekwencja faktu, że formy pomocy nie wymagają 

znacznego zaangażowania. 



47 
 

Badania przeprowadzone przez CBOS
91

 pokazały, że najmniej przychylnie 

społeczeństwo odnosi się do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stąd wiele kampanii 

społecznych, które miały i mają na celu pokazanie prawdziwego wizerunku osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. Jedną z nich była akcja medialna prowadzona na zlecenie 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Niepełnosprawni 

mogą Cię zarazić, ale tylko pasją/radością”. Konsekwencją tego typu działań są zmiany w 

deklarowanych ocenach osób z niepełnosprawnością intelektualną wśród ogółu 

społeczeństwa. 

Wyniki badania zostały porównane z wynikami badań ilościowych przeprowadzonych 

w maju 2008 roku (przed kampanią „Niepełnosprawni mogą Cię zarazić, ale tylko 

pasją/radością”) i w styczniu 2009 roku (po kampanii). Wyniki badań sprzed i po kampanii 

(2009) wskazują, że osoby, które zetknęły się z kampanią, częściej przypisują osobom z  

niepełnosprawnością intelektualną pozytywne cechy niż osoby, do których kampania nie 

dotarła. Osoby te częściej też uważają, że osoby z upośledzeniem umysłowym powinny mieć 

prawo do edukacji z osobami sprawnymi (77% do 66%), prawo do pracy (88% do 81%) oraz 

zawierania małżeństw (64% do 46%) i posiadania dzieci (44% do 31%).
92

 Ale czy jest to 

rzeczywista zmiana, czy zmiana deklarowanych poglądów? 

 

9. Niedopracowana reforma edukacji 

 

Nowa podstawa programowa weszła w życie w przedszkolu, w szkole podstawowej w 

klasie I, w gimnazjum w klasie I od września 2009 roku zgodnie z Rozporządzeniem MEN w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). 3 

lutego 2009 r. wydano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz.133). W treści 

podstawy zwraca się uwagę na wspólne nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi i bez, zwraca się uwagę na przygotowanie nauczycieli do indywidualizacji 

nauczania, jak i do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Natomiast art. 

9c pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, 
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poz. 1365 ze zm.)
93

, zakładający uwzględnienie w standardach kształcenia przygotowującego 

do pracy nauczyciela przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych zaczął obowiązywać od 1 października 2011 r. Dodatkowo Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie wymienionego wyżej artykułu pochodzi z 

dnia 17 stycznia 2012 r.  

Nietrudno policzyć, że pierwsi absolwenci pedagogiki z przygotowaniem zgodnym z 

powyższym Rozporządzeniem wejdą na rynek pracy najwcześniej w 2015 roku. 

Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela, określa: 

1) efekty kształcenia w zakresie 

- wiedzy merytorycznej i metodycznej, 

- wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, w tym w zakresie wychowania, 

z uwzględnieniem przygotowania do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, 

- przygotowania w zakresie stosowania technologii informacyjnej, 

- poziomu znajomości języka obcego, 

2) czas trwania studiów oraz studiów podyplomowych, 

3) wymiar i sposób organizacji praktyk.
94

 

Istotną zmianą z punktu widzenia nauczycieli uwzględniającą nową podstawę 

programową jest jednoczesne przygotowanie nauczycieli do pracy zarówno w przedszkolu, 

jak i klasach I-III. Obecnie tego typu studia, jedynie w zakresie studiów podyplomowych 

prowadzone są w 3-4 uczelniach wyższych.  
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Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela ma być prowadzone 

w trzech modułach obowiązkowych, pierwszy obejmuje przygotowanie w zakresie 

merytorycznym do nauczania przedmiotu, drugi psychologiczno-pedagogicznym, trzeci 

dydaktycznym. Kształcenie to może być poszerzone o moduły fakultatywne obejmujące 

przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) oraz przygotowanie 

w zakresie pedagogiki specjalnej.
95

 

W kształceniu nauczycieli zwrócono uwagę na praktyczne umiejętności potrzebne w 

pracy nauczyciela, tj. kompetencje opiekuńcze, wychowawcze oraz diagnozowania 

indywidualnych potrzeb ucznia.
96

 

W module dydaktyki nauczyciel ma zyskać zarówno wiedzę, jak i umiejętności w 

zakresie „dostosowania działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia, w 

szczególności do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.
97

” Dotyczy to wszystkich etapów edukacyjnych. W 

Rekomendacjach Zespołu MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych odnośnie zmian w 

systemie edukacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych z 

2009 roku
98

 jest wskazanie:  

 

„Wprowadzenie na wszystkich nauczycielskich i pedagogicznych kierunkach 

studiów przedmiotu „Przygotowanie do pracy z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi” realizowanego warsztatowo, a także zagwarantowanie 

studiowania danego przedmiotu pod kątem pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, umiejętności opracowywania indywidualnych 

programów edukacyjnych i dostosowań realizacji programu dla różnych grup 
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uczniów. Zapewnienie studentom, o których mowa praktyki z uczniami ze SPE w 

powołanych tzw. „szkołach ćwiczeń””.
99

  

Aktualnie jednak na uczelniach wyższych jedyne treści związane z osobami z 

niepełnosprawnością, które weszły do programu kształcenia to w większości wiedza na temat 

tego jak pracować z uczniami dyslektycznymi czy dysgraficznymi, jak zakładać IPET i PDW, 

inne treści generalnie nie są obecne. Nauczyciel dalej nie wie jak pracować z uczniem z 

niedosłuchem czy z uczniem słabowidzącym, żeby wymienić tu tylko przykłady osób z 

niepełnosprawnością sensoryczną, nie mówiąc już o uczniu z niepełnosprawnością 

psychiczną czy intelektualną.  

 

10. Kształcenie specjalne  

 

W szkołach specjalnych kształci się 53% uczniów z niepełnosprawnością. Do 

przedszkola specjalnego trafia co czwarty niepełnosprawny przedszkolak. Im wyższy poziom 

kształcenia, tym wyższy odsetek uczniówniepełnosprawnych trafia do szkół specjalnych – dla 

szkół ponadgimnazjalnych wynosi onaż 81%.
100

 

 

10.1 I i II etap edukacyjny – szkoła podstawowa 

 

Kształcenie specjalne stwarza szansę na indywidualne, wielospecjalistyczne podejście 

do ucznia z niepełnosprawnością. Do klasy specjalnej uczęszcza często kilkoro dzieci, zwykle 

od 6 do 8, w przypadku uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną jest ich mniej, np. 4. 

Nauczanie odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjne konstruowane dla 

każdego ucznia. W szkole ogranicza się sytuacje, w których uczniowie mogą poczuć się gorsi 

od rówieśników, dąży się do zapewnienia komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i 

akceptacji. Dzieci mają szansę na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego oraz rozwój kompetencji 

społecznych wśród osób podobnych do nich. Te same pozytywne działania i cechy 
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 Rekomendacje Zespołu MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych odnośnie zmian w systemie edukacji 

dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, Warszawa 2009, s. 7, 
http://www.wszystkojasne.waw.pl/sites/default/files/Zespol_ekspertow_Rekomendacje_MEN_do_upowszech
niania.pdf 
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wymienione wyżej mogą prowadzić zarówno do pozytywnych, jak i negatywnych 

konsekwencji, np. kształtowanie nieadekwatnej samooceny – zawyżonej lub zaniżonej. Ta 

forma kształcenia ogranicza także doświadczenia społeczne uczniów do kręgu osób 

niepełnosprawnych oraz ich nauczycieli. 

W szkołach podstawowych specjalnych na wsiach uczy się 17 proc. niepełnosprawnych, 

w miastach do 5 tys. mieszkańców – 18 proc., a w większych – 51 proc. W gimnazjach 

odsetek uczniów z niepełnosprawnością wynosi odpowiednio 31 proc., 28 proc. i aż 66 

proc.
101

 

W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych uczyło się 61,2 tys. uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stanowili oni 2,8% zbiorowości uczniów szkół 

podstawowych. Odsetek ten pozostaje na tym samym poziomie od roku szkolnego 

2002/2003- oscylując pomiędzy 2,8% – 2,9%. 

Najwyższy odsetek osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na poziomie 

podstawowym stanowią osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 33,1%, 

przeważają znacznie nad innymi rodzajami niepełnosprawności, 17,8% stanowią osoby z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.  

Wykres 1 
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*źródło Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS 2012 

Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 40,0% uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Liczba specjalnych szkół podstawowych jest znacznie wyższa w 

miastach 634 (81,0%) niż na wsi 146 (19,0%). 

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w większości 

przypadków uczęszczali do szkół podstawowych ogólnodostępnych (60,0% wobec 60,8% w 

poprzednim roku szkolnym). Kształciło się tam 36,8 tys. uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym w klasach ogólnodostępnych – 55,8%, w klasach specjalnych – 4,7%, 

natomiast w klasach integracyjnych – 39,6%. Indywidualnemu nauczaniu podlegało 4,6 tys. 

osób, co stanowiło 7,4% uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
102
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Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS, Warszawa 2012, 
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10.2 III etap edukacyjny – szkoła gimnazjalna 

 

W roku szkolnym 2010/2011 według danych GUS w gimnazjach uczyło się 54,0 tys. 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stanowili oni 4,3% zbiorowości uczniów 

gimnazjów. Do gimnazjów ogólnodostępnych uczęszczało 44,9% uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 

gimnazjum specjalnym wyniosła 29733, w oddziałach specjalnych w gimnazjum 1826, w 

klasie integracyjnej w gimnazjum 7811 i 14586 w klasie ogólnodostępnej.
103

 

Potwierdza to tezę, że kształcenie osób z niepełnosprawnością zwykle kończy się na 

etapie edukacji szkolnej, a w aktualnej terminologii pochodzącej z prowadzonej właśnie 

reformy edukacyjnej po trzecim etapie edukacyjnym czyli po gimnazjum. Brak pomysłów 

dalszego prowadzenia osób z niepełnosprawnością po okresie edukacji szkolnej.Jest to trudny 

i nierozwiązany problem w naszym kraju. Po skończeniu gimnazjum standardem jest szkoła 

przysposabiająca do pracy, gdzie osoby z niepełnosprawnością uczą się czynności, które 

bardzo często są poniżej ich możliwości, czynności mało atrakcyjnych, jak również zwykle 

niepotrzebnych na rynku pracy. W wielu przypadkach program poszczególnych zajęć 

prowadzonych w szkołach przysposabiających, jest anachroniczny, kopiuje programy szkół 

zawodowych sprzed lat. 

Podobnie jest na poziomie gimnazjalnym, przykładowe zajęcia edukacyjne prowadzone 

w gimnazjum to: aktualności, elementy języka polskiego, matematyki, elementy przyrody. 

Natomiast zajęcia praktyczne to: gotowanie, ogrodnictwo, ceramika, tkactwo, plastyka, 

wychowanie fizyczne, zajęcia z elementami integracji sensorycznej. Brak tutaj, jak i na 

innych poziomach nauczania, bloku treści odpowiadających za komunikowanie społeczne, 

podnoszenie  poziomu funkcjonowania społecznego, umiejętności potrzebnych do życia w 

społeczeństwie. 

Największy udział w liczbie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 

kształceniu na poziomie gimnazjalnym podobnie jak na poziomie szkoły podstawowej miały 

osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 41,1%, następnie osoby z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 18,2% oraz osoby z 

niepełnosprawnością sprzężoną 10,0%. 
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Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS, Warszawa 2012, 
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Wykres 2 

 

*źródło Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS 2012 

Większość 55,1% uczniów niepełnosprawnych uczęszczała do szkół specjalnych. 

Liczba specjalnych gimnazjów jest wyższa w miastach niż na wsi. /Liczba gimnazjów 

specjalnych w mieście w roku szkolnym 2010/2011 wyniosła 661 (80,4%), w tym samym 

roku szkolnym na wsi było 161 (19,6%) gimnazjów specjalnych. 

W szkołach ogólnodostępnych kształciło się 24,2 tys. uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym w klasach ogólnodostępnych - 60,2%, w klasach 

specjalnych – 7,5%, w klasach integracyjnych – 32,2%. 

Indywidualnemu nauczaniu podlegało 3,1 tys. osób co stanowiło 5,7% uczniów 

objętych kształceniem specjalnym.
104
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10.3 Kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym 

 

Według danych z Raportu GUS „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011” 

w roku szkolnym 2010/2011 działało 980 ponadgimnazjalnych szkół specjalnych, z czego 

730 było szkołami dla uczniów z upośledzeniem umysłowym (74,5% tych szkół). Dla 

uczniów niesłyszących i słabosłyszących funkcjonowało 89 szkół (9,1%), a niewidomych i 

słabowidzących - 30 (3,1%). Resztę stanowiły szkoły dla uczniów niedostosowanych 

społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z autyzmem, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi i chorobami przewlekłymi. 

 Wśród specjalnych szkół ponadgimnazjalnych przeznaczonych dla uczniów z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 85,0% stanowiły specjalne zasadnicze szkoły 

zawodowe (288 szkół), a 13,0% - uzupełniające specjalne licea ogólnokształcące (44 szkoły). 

Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne przeznaczone dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym były specjalnymi szkołami przysposabiającymi do 

pracy (391 szkół).  

 Na terenie wsi działało 160 specjalnych szkół ponadgimnazjalnych, co stanowiło 

16,8% tego typu szkół. Obrazuje to ogólną tendencję skupiania kształcenia specjalnego w 

miastach. Wynikać to może z większej liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi na terenach miejskich oraz z istnieniem głównie w miastach poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, jak i innego rodzaju instytucji działających na rzecz osób z  

niepełnosprawnością oraz prowadzących działalność na rzecz ich integracji ze środowiskiem. 

 Wśród specjalnych szkół ponadgimnazjalnych najwięcej uczniów uczęszczało do 

specjalnych szkół przysposabiających do pracy oraz specjalnych zasadniczych szkół 

zawodowych – odpowiednio 9,8 tys. oraz 14,9 tys.  

 W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach policealnych uczyło się 345 uczniów 

objętych kształceniem specjalnym. Działało 20 policealnych szkół specjalnych. Największą 

grupę uczniów w specjalnych szkołach policealnych stanowiły osoby niesłyszące (37,7%), 

słabosłyszący stanowili 18,8%, natomiast co czwarty to uczeń z niepełnosprawnością 

ruchową.
105
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Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS, Warszawa 2012, 
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 W ogólnodostępnych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży w roku szkolnym 

2010/2011 kształciło się 6,8 tys. uczniów objętych kształceniem specjalnym, z czego w 

oddziałach specjalnych – 5,7%, integracyjnych – 29,4% oraz ogólnodostępnych – 64,9%. 

Najwięcej osób z niepełnosprawnością uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych było 

uczniami liceów ogólnokształcących – 3017 (44,6%) oraz zasadniczych szkół zawodowych - 

1866. 

Wykres 3 

 

*źródło Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS 2012. 

 Podział na szkoły specjalne i ogólnodostępne, a następnie wyróżnienie w liczbie szkół 

ogólnodostępnych oddziałów integracyjnych, specjalnych i ogólnodostępnych, w których 

kształcą się osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie ułatwia analizy(w taki sposób 

badania były prowadzone przez GUS). Nie pokazuje jasno ile osób z niepełnosprawnością 

korzysta z kształcenia specjalnego, ile z integracyjnego, ile z ogólnodostępnego. Niżej 

przedstawiam tabelę dotyczącą wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na 

oddziały (oddziały we wszystkich typach szkół, nie tylko ogólnodostępnych) i uwzględniającą 

rodzaj niepełnosprawności. Liczba osób w kształceniu specjalnym potwierdza dominację tego 

typu edukacji w kształceniu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.   
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Tab. 5 

 

*x- brak danych,  źródło Uczniowie niepełnosprawni w Polsce 2010 wg danych Systemu Informacji Oświatowej 2010, A. Dudzińska, projekt „Wszystko jasne”, tab. 

A8, s. 45. 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

Kategoria 

niepełnosprawności 

Liczba uczniów w oddziałach Udział w 

ogólnej liczbie 

niepełnospr. 

Procent uczniów w oddziałach 

ogólnodost. integrac.  specjalne Razem ogólnodost. integrac.  specjalne 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi 234 130 3 301 3 665 10% 6% 4% 90% 

niewidomi 14 55 98 167 0,5% 8% 33% 59% 

słabowidzący  459 169 561 1 189 3% 39% 14% 47% 

Niesłyszący 67 59 986 1 112 3% 6% 5% 89% 

Słabosłyszący 782 192 566 1 540 4% 51% 12% 37% 

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

lekkim 

1 172 287 13 186 14 645 42% 8% 2% 90% 

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym 

38 3 8 073 8 114 23% 0% 0% 99% 

Z niepełnosprawnością ruchową  1 215 611 539 2 365 7% 51% 26% 23% 

Niedostosowani społecznie 50 29 540 619 2% 8% 5% 87% 

Zagrożeni niedostosowaniem społecznym 67 73 487 627 2% 11% 12% 78% 

Zagrożeni uzależnieniem 11  62 73 0% 15% 0% 85% 

Z zaburzeniami zachowania 158 272 220 650 2% 24% 42% 34% 

Z autyzmem 131 93 39 263 0,8% 50% 35% 15% 

Przewlekle chorzy x x x x x x x x 

Z zaburzeniami psychicznymi x x x x x x x x 

Razem  4 398 1 973 28 658 35 029 100% 13% 6% 82% 
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10.3.1 Specjalna szkoła przysposabiająca do pracy 

 

 Na przestrzeni ostatnich dwóch lat obserwuje się wzrost liczby specjalnych szkół 

przysposabiających do pracy a stały wzrost istnieje w liczbie uczniów tych szkół. Według 

danych GUS w roku szkolnym 2010/2011 liczba tych szkół zwiększyła się o 4,8%, natomiast 

liczba uczniów w porównaniu z rokiem 2009/2010wzrosła o 3,4%. Wykres poniżej wskazuje 

na stały wzrost liczby uczniów w tego typu szkołach od 3,2 tys. w pierwszym roku 

wprowadzenia tych szkół do systemu edukacji tj. w roku szkolnym 2004/2005 do 9,8 tys. w 

roku szkolnym 2010/2011. 

Wykres 4 

 

*źródło Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS 2012  

Szkoły przysposabiające do pracy znajdują się głównie w miastach (78%). Uczęszczała 

do nich zdecydowana większość (84,8%) ogółu uczniów tych szkół. Niemal wszystkie 

specjalne szkoły przysposabiające do pracy prowadzone były przez jednostki samorządu 

terytorialnego (95,3%), a nieliczne pozostałe – przez stowarzyszenia i organizacje 

społeczne.
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Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS, Warszawa 2012, 
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Specjalna szkoła przysposabiająca do pracy kształci młodzież z niepełnosprawnością 

umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. Do tego typu szkoły mogą uczęszczać osoby do 24 roku życia, bez ograniczeń 

w poruszaniu się, sprawne w samoobsłudze. 

Przysposobienie do pracy to przygotowanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia 

samodzielnej lub wspomaganej pracy, na otwartym bądź chronionym rynku pracy. 

W szkole przysposabiającej do pracy treści nauczania są dostosowane do potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych osób z niepełnosprawnością. Na kształcenie w 

szkole przysposabiającej do pracy składa się: 

- kształcenie ogólne, które daje możliwość utrwalenia i poszerzenia zakresu 

posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności; 

- przysposobienie do pracy, które kształtuje właściwe postawy wobec pracy, 

przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji 

związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i 

pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a 

także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na 

określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.
107

 

Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi opiera się na indywidualnych 

programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z 

uczniami.
108

 

W szkołach przysposabiających do pracy, mimo że ta forma kształcenia powstała 

niedawno, to również dominują profile obecne w całym kształceniu specjalnym czyli: 

gospodarstwo domowe, krawiectwo, dekoracje i naprawy, papierniczo-introligatorskim. 
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Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi,  zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) 
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 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi,  zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 
r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) 
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Ukończenie szkoły przysposabiającej do pracy jest równoznaczne z zakończeniem 

procesu kształcenia a jednocześnie końcem „kariery”. Osoba niepełnosprawna jest 

„wyrzucana z bombonierki”. Nie ma dla niej dalszych propozycji, cała „aktywność” 

ogranicza się w tym momencie do życia rodzinnego. Jest to bardzo trudna sytuacja, ponieważ 

osoby z niepełnosprawnością szybko wyczuwają, że nie mają już celu działania oraz 

perspektyw rozwoju, a dodatkowo przestają uczestniczyć w grupie rówieśniczej. Można 

posunąć się dalej w konsekwencjach tej sytuacji, przestają uczestniczyć w życiu, zostają 

zepchnięte na margines.  

Szkoła przysposabiająca do pracy przysposabia do pracy tylko z nazwy, bardzo rzadko 

po jej skończeniu osoba znajduje pracę. Standardem są trudności w znalezieniu pracy albo 

wręcz brak możliwości pracy ze względu na stopień niepełnosprawności. Sytuacja jest 

najtrudniejsza dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dla tej grupy w zasadzie jedyną 

propozycją są Środowiskowe Domy Samopomocy i Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

 

10.3.2 Kształcenie specjalne w zasadniczych szkołach zawodowych 

  

 W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach zawodowych uczyło się 16,7 tys. uczniów z 

niepełnosprawnością, w tym w 375 szkołach specjalnych – 14,9 tys. (89,3%)
109

. Uczniowie 

posiadający orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim stanowili 81,2% 

wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w specjalnych zasadniczych 

szkołach zawodowych. Odsetek pozostałych uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi został przedstawiony na wykresie poniżej. 

Wykres 5 
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http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/edukacja/ oraz 
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3430_PLK_HTML.htm 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/edukacja/
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* bez uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim – 81,2% wszystkich uczniów 

niepełnosprawnych w tych szkołach, źródło Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS 

2012 

W szkołach ogólnodostępnych kształciło się 1,9 tys. uczniów z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego, z czego 13,2% – w oddziałach specjalnych, 15,7% – 

integracyjnych i 71,1% – ogólnodostępnych. Wśród uczniów specjalnych zasadniczych szkół 

zawodowych 33,8% kształciło się w zawodzie kucharza małej gastronomi, 9,8% – cukiernika, 

6,4% – pracownika obsługi hotelowej, a 6,1% – ślusarza. Pozostali uczyli się wykonywania 

zawodów min.: fryzjera, sprzedawcy, murarza, malarza-tapeciarza, mechanika pojazdów 

samochodowych, piekarza, stolarza, krawca oraz tapicera. 

W kształceniu zawodowym największym problemem, podobnie jak w całym 

kształceniu specjalnym, jest niedostosowanie profili kształcenia do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością oraz rynku pracy. Profile kształcenia wymienione wyżej są mało 

atrakcyjne dla osób z niepełnosprawnością, a jakość tego kształcenia jest bardzo niska. Osoby 

„przygotowane” do pracy w szkołach zawodowych po raz kolejny są przygotowywane przez 
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ewentualnych pracodawców. Istotne jest, jak wskazał w wywiadzie przedstawiciel sektora 

usług oświatowych, żeby przygotować osoby z niepełnosprawnością do pracy wyposażając w 

kompetencje społeczne i komunikacyjne, a prostych czynności, które wykonuje się w 

zawodzie fryzjera czy piekarza można nauczyć w praktyce. Upraszczając osoby z 

niepełnosprawnością po ukończeniu szkoły zawodowej nie są przygotowane ani do pracy, ani 

do zawodu. Kolejna kwestia to oferta edukacyjna niezmieniona od wielu lat z metodami 

kształcenia z czasów realnego socjalizmu. Szkoły zawodowe kształcą w zawodach, do 

których mają przygotowana kadrę oraz zaplecze praktyczne. To osoby z niepełnosprawnością 

dostosowują swoje wybory do dostępnej oferty a nie odwrotnie. Kształcenie nie jest 

podporządkowane ani kryteriom „zatrudnialności na rynku pracy” ani aspiracjom i 

zainteresowaniom osób z niepełnosprawnością. Na podobny zakres problemów w kształceniu 

osób z niepełnosprawnością wskazała D. Podgorska-Jachnik i wyróżniła: 

• brak elastyczności zmian oferty edukacyjnej, 

• mała atrakcyjność profilu kształcenia, 

• słabo oceniane doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, 

• dostosowanie do ograniczeń, lecz nie do możliwości osób niepełnosprawnych 

(lista przeciwwskazań), 

• niska skuteczność kształcenia (słabe kompetencje zawodowe), 

• bariera certyfikacji kwalifikacji (egzaminy zawodowe)
110

. 

 

10.3.3 Kształcenie specjalne w liceach i uzupełniających liceach ogólnokształcących 

 

Według danych GUS z raportu Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011 w  

liceach i uzupełniających liceach ogólnokształcących uczyło się 5,2 tys. uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do specjalnych liceów ogólnokształcących 

uczęszczało 1025 uczniów, natomiast do specjalnych uzupełniających liceów 

ogólnokształcących – 1143. Stanowili oni 0,3% wszystkich uczniów liceów 

ogólnokształcących dla młodzieży. Uczniowie objęci kształceniem specjalnym uczęszczali do 
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D. Podgorska-Jachnik, Edukacja szkolna i kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych (w kontekście 
zatrudnienia ON na otwartym rynku pracy), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, 
http://www.isp.org.pl/files/14609877610110809001239015625.pdf 
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47 specjalnych liceów ogólnokształcących oraz 57 specjalnych uzupełniających liceów 

ogólnokształcących. Szkoły specjalne były w większości prowadzone przez jednostki 

samorządu terytorialnego (95,2%). 

Co charakterystyczne w tego typu kształceniu brak osób z upośledzeniem w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. W porównaniu do zasadniczych szkół zawodowych, gdzie 

dominują uczniowie z lekkim stopniem upośledzenia, w tych szkołach dominują uczniowie z 

niepełnosprawnością ruchową 27,2%, z upośledzeniem w stopniu lekkim 19,9% oraz 

słabosłyszący 12,1% i słabowidzący 10,2%. Potwierdza to tezę o wczesnym wyjściu z 

systemu edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, co bezpośrednio prowadzi do 

niskiego poziomu wykształcenia przede wszystkim tej grupy.  

Wykres 6 

 

*źródło Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS 2012  

Przyczyną „końca kariery szkolnej” są też warunki i jakość kształcenia. Wbrew 

zapisom w ustawie o systemie oświaty i obowiązującym rozporządzeniom w stosunku do 

osób z niepełnosprawnością zamiast dostosowań w procesie kształcenia i to już od I etapu 

edukacyjnego stosuje się ułatwienia, co jest swego rodzaju dyskryminacją pogłębiającą 

segregację edukacyjną. Potwierdzają to dane zawarte w zestawieniu poniżej.  

Tab. 6 
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razem
licea 

ogólnokształcące

l. ogólnokształcące 

specjalne
razem

licea 

ogólnokształcące

l. ogólnokształcące 

specjalne

4 966 3 526 1 440 5 115 3 027 2 088

167 56 111 175 75 100

457 357 100 619 495 124

70 29 41 44 19 25

482 359 123 524 363 161

1 141 978 163 1 393 1 175 218

365 108 257 1 017 120 897

43 42 1 191 177 14

403 250 153 406 229 177

29 25 4 79 56 23

196 22 174 370 73 297

109 4 105 25 5 20

222 172 50 272 240 32

174 109 65 X X X

1 108 1 015 93 X X X

1 181 817 364 X X 561

X -  brak danych

UCZNIOWIE I ABSOLWENCI ZE SPECJALNYMI 

POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI WEDŁUG 

RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W 

LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

2010/2011

słabo widzący

z niepełnosprawnością ruchową

2007/2008

z zaburzeniami psychicznymi

przewlekle chorzy

uczniowie

z 
te

g
o

 w
e

d
łu

g
 r

o
d

za
ju

 n
ie

p
e

łn
o

sp
ra

w
n

o
śc

i

niesłyszący

słabo słyszący

absolwenci

rok szkolny

z uposledzeniem umysłowym w 

stopniu lekkim

niedostosowani społecznie

zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym

zagrożeni uzależnieniem

z zaburzeniami zachowania

z autyzmem

z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi

niewidomi

 

*Źródło "Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008", GUS i "Oświata i wychowanie w roku szkolnym 

2010/2011", GUS
111

 

 

10.3.4 Kształcenie specjalne w liceach profilowanych 

 

W liceach profilowanych w roku szkolnym 2010/2011 uczyło się 853 uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Liczba ta zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego 

roku szkolnego o 23,8%, co związane jest ze stale zmniejszającą się popularnością tych szkół. 

Wpływa na to przede wszystkim jakość kształcenia, bardzo słaba zdawalność egzaminu 

maturalnego oraz bardzo słabe przygotowanie praktyczne do zawodu. Jest to najsłabszy 

element reformy edukacyjnej z 1999 roku. Od roku szkolnego 2012/2013 nie prowadzi się 

naboru do tego typu szkół. W 16 specjalnych liceach profilowanych w roku szkolnym 

2010/2011 uczyło się 412 uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego. 
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http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3430_PLK_HTML.htm 
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Inaczej niż w przypadku liceów i uzupełniających liceów ogólnokształcących 

najwyższy procentowy udział wśród uczniów z niepełnosprawnością stanowiliuczniowie 

niesłyszący 23,8%, następnie z niepełnosprawnością ruchową 22%. 

Wykres 7 

 

*źródło Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS 2012 

Warto się tutaj zastanowić dlaczego taką formę kształcenia tak słabo powszechnie 

ocenianą wybierały osoby właśnie z niepełnosprawnością słuchową. Jak sądzę jedną z 

odpowiedzi może być ta, że były to placówki przygotowane do pracy z osobami 

niesłyszącymi i słabosłyszącymi, najprawdopodobniej była to dla nich jedyna dostępna 

placówka. 

W ogólnodostępnych liceach profilowanych kształciło się 0,5 tys. uczniów z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z czego 5,7% – w oddziałach specjalnych, 

47,5% – integracyjnych i 46,8% – ogólnodostępnych. 

 

10.3.5 Kształcenie specjalne w technikach i technikach uzupełniających 
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W technikach (w tym uzupełniających) w roku szkolnym 2010/2011 uczyło się 2,0 

tys. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do 37 specjalnych techników i 

techników uzupełniających uczęszczało łącznie 0,8 tys. uczniów (w 21 specjalnych 

technikach – 70,3% uczniów oraz w 16 specjalnych uzupełniających technikach – 29,7% 

uczniów).  

Podobnie jak w przypadku liceów profilowanych w tej formie kształcenia największy 

udział mieli uczniowie z niepełnosprawnością słuchową 35,6% (słabosłyszący 22,6%, 

niesłyszący 13%) oraz z niepełnosprawnością ruchową 24,8%. Wynikać to może z faktu, że 

kształcenie osób z tymi niepełnosprawnościami wymaga specjalistycznego wsparcia i były to 

przede wszystkim placówki, które takiego wsparcia mogły udzielić. Po raz kolejny pojawia 

się tutaj problem dostępności edukacji dla osób z niepełnosprawnością. To osoby z 

niepełnosprawnością dostosowują swoje „wybory” do dostępnej oferty.  

Wykres 8 

 

*źródło Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS 2012 

W ogólnodostępnych technikach (w tym uzupełniających) dla młodzieży kształciło się 

1166 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z czego 14,5% – w oddziałach 

integracyjnych oraz 85,5% – w oddziałach ogólnodostępnych. Wśród uczniów specjalnych 

techników i techników uzupełniających największym zainteresowaniem cieszyły się zawody: 
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technik żywienia i gospodarstwa domowego – 19,5%, technik prac biurowych – 16,8% oraz 

technik masażysta – 12,2% wszystkich uczniów tych szkół.
112

 

 

11. Studia wyższe  

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 roku osoby z  

niepełnosprawnością posiadające wyższe wykształcenie stanowiły 7,1%, a wśród osób w 

wieku produkcyjnym 9,4%. Dla porównania udział osób sprawnych posiadających 

wykształcenie wyższe wynosił 20,4% (wśród osób w wieku produkcyjnym 23,4%).
113

 

Zgodnie ze znowelizowaną w 2011 roku Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym 

uczelnia ma za zadanie stwarzać osobom z niepełnosprawnością warunki do pełnego udziału 

w procesie kształcenia i w badaniach naukowych
114

. 

Jednakże raport „Dostępność polskich wyższych uczelni dla osób niepełnosprawnych” 

opracowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w 2007 roku pokazuje, że 

możliwość studiowania osób z niepełnosprawnością jest znacznie ograniczona.
115

 

Ograniczoną dostępność studiów wyższych potwierdza liczba studentów z 

niepełnosprawnością w roku akademickim 2010/2011, która wyniosła według danych GUS z 

2010 roku 30 096 (szkoły publiczne: 19 524, szkoły niepubliczne: 10 426, szkoły resortu 

obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji 146 osób). Wśród 

studentów z niepełnosprawnością niecałe 2 tys. stanowili studenci niesłyszący i 

słabosłyszący, 2,6 tys. studenci niewidomi i słabowidzący, 8,1 tys. studenci z dysfunkcją 
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Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS, Warszawa 2012, 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/e_oswiata_i_wychowanie_2010-2011.pdf 
113

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/edukacja/ oraz 
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3430_PLK_HTML.htm 
114

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)  
Art. 13.  
1. Podstawowymi zadaniami uczelni,  
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:  
9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach 
naukowych.  
115

 Dostępności polskich wyższych uczelni dla osób niepełnosprawnych, Kraków, Wydaw. Fundacja Instytut 
Rozwoju Regionalnego, 2007, s. 7. 
http://firr.org.pl/uploads/PUB/FIRR_Dostepnosc_polskich_wyzszych_uczelni.pdf Raport opracowano na 
podstawie badania przeprowadzonego w 2007 roku. Uczestnikami badania było 427 wyższych uczelni 
publicznych i prywatnych. 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/edukacja/
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narządu ruchu (chodzący) i 0,6 tys. studenci z dysfunkcją narządu ruchu (nie chodzący). Inne 

rodzaje niepełnosprawności miało 16,8 tys. studentów.
116 

 Tab. 7 

chodzący nie chodzący

22 988 1 491 1 874 5 316 503 13 804

studia stacjonarne 12 569 872 1 063 2 818 251 7 565

studia niestacjonarne 10 419 619 811 2 498 252 6 239

25 265 1 723 2 042 6 367 560 14 573
studia stacjonarne 13 089 914 1 137 3 066 277 7 695

studia niestacjonarne 12 176 809 905 3 301 283 6 878

27 975 1 891 2 357 7 368 599 15 760

studia stacjonarne 14 552 1 029 1 314 3 642 298 8 269

studia niestacjonarne 13 423 862 1 043 3 726 301 7 491

30 096 1 990 2 630 8 069 607 16 800

studia stacjonarne 15 872 1 104 1 481 4 030 294 8 963

studia niestacjonarne 14 224 886 1 149 4 039 313 7 837

inne rodzaje 

niepełnospraw

ności

Studenci niepełnosprawni w latach 2007 - 2010*

ogółem
niesłyszący i 

słabo słyszący

niewidomi i 

słabo widzący

z dysfunkcją narządu 

ruchu

w tym 

rok 2007 ogółem

Wyszczególnienie

rok 2008 ogółem

w tym 

rok 2009 ogółem

w tym 

rok 2010 ogółem

w tym 

 

*Źródło: Szkoły wyższe i ich finanse w 2007r., 2008r., 2009r., 2010r., GUS
117

 

Interesujące jest tutaj porównanie typów uczelni w jakich kształciły się osoby z 

niepełnosprawnością w roku 2007 i 2010. Zanotowano prawie dwukrotny wzrost liczby 

studentów z niepełnosprawnością w akademiach medycznych, z 382 w 2007 roku do 732 w 

2010 roku, trzykrotny wzrost liczby studentów w wyższych szkołach morskich z 28 w 2007 r. 

do 90 w 2010 r. (choć przy tak małej liczbie studentów wzrostu nie można uznać za ogólną 

tendencję w tym profilu kształcenia) podobnie w szkołach resortu obrony z 64 w 2007 r. do 

136 w 2010 r. Znaczny procentowy wzrost liczby studentów zanotowano również w szkołach 

artystycznych. 

Tab. 8 
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Opracowanie statystyczne GUS „Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r.”, Warszawa 2011, s. 281-281, tabl. 27: 
Studenci niepełnosprawni według typów szkół, grup kierunków studiów, stan na 30 XI 2010 r., 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/e_szkoly_wyzsze_2010.pdf 
117

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_657_PLK_HTML.htm 
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chodzący nie chodzący chodzący nie chodzący

22 988 1 491 1 874 5 316 503 13 804 30 096 1 990 2 630 8 069 607 16 800

studia stacjonarne 12 569 872 1 063 2 818 251 7 565 15 872 1 104 1 481 4 030 294 8 963

studia niestacjonarne 10 419 619 811 2 498 252 6 239 14 224 886 1 149 4 039 313 7 837

7 486 426 723 1 671 175 4 491 9 878 591 988 2 559 168 5 572

studia stacjonarne 4 803 284 496 1 081 108 2 834 6 690 399 698 1 670 104 3 819

studia niestacjonarne 2 683 142 227 590 67 1 657 3 188 192 290 889 64 1 753

2 861 164 196 580 59 1 862 3 912 276 305 990 81 2 260

studia stacjonarne 2 233 123 149 455 31 1 475 2 989 197 238 744 40 1 770

studia niestacjonarne 628 41 47 125 28 387 923 79 67 246 41 490

955 51 74 232 8 590 929 47 62 220 13 587

studia stacjonarne 724 29 58 172 5 460 716 32 51 173 11 449

studia niestacjonarne 231 22 16 60 3 130 213 15 11 47 2 138

4 748 315 358 1 157 111 2 807 4 323 258 300 1 284 111 2 370

studia stacjonarne 1 246 88 83 279 32 764 886 65 77 262 24 458

studia niestacjonarne 3 502 227 275 878 79 2 043 3 437 193 223 1 022 87 1 912

1 839 199 150 416 43 1 031 2 333 241 205 644 67 1 176

studia stacjonarne 996 135 91 209 23 538 1 226 158 115 318 46 589

studia niestacjonarne 843 64 59 207 20 493 1 107 83 90 326 21 587

382 19 29 107 -- 227 732 43 52 193 -- 444

studia stacjonarne 323 18 21 88 -- 196 589 35 40 146 -- 368

studia niestacjonarne 59 1 8 19 -- 31 143 8 12 47 -- 76

28 1 3 4 -- 20 90 -- 1 10 -- 79

studia stacjonarne 18 1 3 3 -- 11 45 -- 1 9 -- 35

studia niestacjonarne 10 -- -- 1 -- 9 45 -- -- 1 -- 44

104 25 18 15 2 44 167 33 18 33 5 78

studia stacjonarne 70 18 8 11 2 31 110 21 13 17 4 55

studia niestacjonarne 34 7 10 4 -- 13 57 12 5 16 1 23

126 20 20 20 2 64 203 27 23 39 3 111

studia stacjonarne 80 10 13 12 2 43 127 15 17 27 1 67

studia niestacjonarne 46 10 7 8 -- 21 76 12 6 12 2 44

151 7 23 35 4 82 190 3 43 49 1 94

studia stacjonarne 95 5 18 20 2 50 109 -- 15 28 1 65

studia niestacjonarne 56 2 5 15 2 32 81 3 28 21 -- 29

4 244 259 278 1 069 99 2 539 7 193 458 622 1 993 158 3 962

studia stacjonarne 1 931 157 121 481 46 1 126 2 272 174 210 590 63 1 235

studia niestacjonarne 2 313 102 157 488 53 1 413 4 921 284 412 1 403 95 2 727

64 5 2 10 -- 47 136 13 11 55 -- 57

studia stacjonarne 50 4 2 7 -- 37 106 8 6 46 -- 46

studia niestacjonarne 14 1 -- 3 -- 10 30 5 5 9 -- 11

niewidomi i 

słabo widzący

z dysfunkcją narządu 

ruchu

inne rodzaje 

niepełnosprawn

ości

Studenci niepełnosprawni według typów szkół

* stan na 30 XI danego roku

inne rodzaje 

niepełnosprawn

ości

w tym 

wyższe szkoły techniczne 

ogółem

Studenci niepełnosprawni według typów szkół

* stan na 30 XI danego roku

2010 rok

ogółem
niesłyszący i 

słabo słyszący

Ogółem

w tym 

uniwersytety 

niesłyszący i 

słabo słyszący

niewidomi i 

słabo widzący

z dysfunkcją narządu 

ruchu

akademie wychowania 

fizycznego

w tym 

wyższe szkoły rolnicze

w tym 

wyższe szkoły ekonomiczne

w tym 

wyższe szkoły pedagogiczne

w tym 

Wyszczególnienie

w tym 

wyższe szkoły artystyczne

w tym 

wyższe szkoły teologiczne

w tym 

w tym 

szkoły resortu obrony 

wyższe szkoły pozostałe (w tym 

wyższe szkoły zawodowe)

w tym 

akademie medyczne

w tym 

wyższe szkoły morskie

w tym 

2007 rok

 

*Źródło: Szkoły wyższe i ich finanse w 2007 r. oraz Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., GUS
118

 

Mimo zapisów w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym Art. 13, jak i Art. 162
119

, na 

którego podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie w sprawie 

warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w 
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http://www.stat.gov.pl/gus/5840_657_PLK_HTML.htm 
119

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)  
Art. 162.  
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim muszą 
odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, uwzględniając:  
6) warunki właściwej realizacji procesu dydaktycznego, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb studentów 
będących osobami niepełnosprawnymi.  



71 
 

uczelniach
120

regulaminy studiów w wielu uczelniach wyższych nie zostały dostosowane. 

Wystarczy zajrzeć na strony www poszczególnych uczelni. Na wielu z nich po pierwsze 

regulamin studiów w ogóle nie jest dostępny, po drugie regulaminy studiów często jak zostały 

opracowane wraz z tworzeniem określonej uczelni wyższej tak nie zostały zmienione, po 

trzecie w około połowie dostępnych na stronach www regulaminów studiów zapisów 

dotyczących studentów z niepełnosprawnością nie ma, dotyczy to przede wszystkim uczelni 

niepublicznych. Przytoczę tu fragmenty przypadkowo wybranych regulaminów studiów 

wyższych, jeden z uczelni publicznej, drugi niepublicznej. 

W regulaminie studiów Uniwersytetu Wrocławskiego są zapisy: 

Studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, w zależności od jej rodzaju i 

stopnia mają prawo do: 

1) szczególnych warunków uczestnictwa w zajęciach oraz indywidualnych form 

i terminów ich zaliczania; 

2) uczestnictwa na szczególnych zasadach w indywidualnych programach 

studiów; 

3) ułatwień w studiowaniu, m.in. w formie indywidualnej organizacji studiów; 

4) pierwszeństwa w zapisach na zajęcia i w wyborze grup zajęciowych; 

5) indywidualnych warunków korzystania z bibliotek, określonych w 

regulaminach udostępniania zbiorów poszczególnych bibliotek; 

6) stosownej pomocy w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych i sprzętu 

niezbędnego do studiowania; 

7) używania na zajęciach środków wspomagających proces kształcenia np. 

urządzeń rejestrujących; 

8) indywidualnych konsultacji, a w uzasadnionych przypadkach także 

indywidualnych zajęć; 
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim 
muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz.U.2011.160.958) 
§ 2.Regulamin studiów określa sposób dostosowania organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego 
do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi, w tym dostosowania warunków 
odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności 
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9) indywidualnej opieki wybranego nauczyciela akademickiego.
121

 

W regulaminie studiów uczelni niepublicznej, jaką jest Akademia Humanistyczna im. 

Aleksandra Gieysztora zawarto rozdział 9: Organizacja procesu dydaktycznego studentów 

niepełnosprawnych, który stanowi: 

1. Akademia w realizacji procesu dydaktycznego uwzględnia potrzeby 

studentów niepełnosprawnych. 

2. Za właściwą organizację procesu dydaktycznego studentów 

niepełnosprawnych na wydziale odpowiada dziekan.122 

W losowo sprawdzonych 3 regulaminach studiów w uczelniach niepublicznych nie 

było żadnych zapisów, choć od wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

minęło 7 lat, a rozporządzenie zaczęło obowiązywać w październiku 2011 roku. 

Szczegółowe badania na ten temat prowadzi Fundacja Instytut Rozwoju 

Regionalnego. W prezentacji „Dostosowanie zapisów regulaminów oraz programów 

nauczania do wymogów stawianych przez nowelizację Ustawy prawo o szkolnictwie 

wyższym w kontekście studentów niepełnosprawnych” w trakcie konferencji Pełnosprawny 

Student VI zostały przedstawione wyniki badań z lipca 2012 roku.
123

 Zakres badania 

regulaminów objął m.in. ogólne zapisy informujące o zobowiązaniach organów uczelni do 

zapewniania studentom z niepełnosprawnością pełnego dostępu do edukacji uniwersyteckiej, 

dostosowanie materiałów, dostosowanie warunków odbywania zajęć, dostosowanie formy 

egzaminu, indywidualny tok studiów. 

Badaniu poddano 92 regulaminy uczelni publicznych i 96 regulaminów uczelni 

niepublicznych. 79 regulaminów uczelni publicznych zawierało ogólny zapis informujący o 
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Uchwała Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu 
studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, 
http://prawo.uni.wroc.pl/upload/File/Uchwala%20Nr%2030_2012%20Senatu%20UWr%20z%20dnia%2025.04.
2012.pdf 
122

Regulamin studiów w  Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Załącznik do Uchwały nr 5 /2012 
Senatu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora z dnia 3 marca 2012 r. 
http://www.ah.edu.pl/palio/html.run?_Instance=wsh-
postgres&_PageID=1&_CatID=416&_LangID=1&_CheckSum=-210732412 
123

FIRR prowadzi analizę regulaminów wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, pod kątem 
dostosowania zapisów regulaminów do wymogów stawianych przez nowelizację Ustawy prawo o szkolnictwie 
wyższym w kontekście studentów niepełnosprawnych. Po zakończeniu badania uczelnie  otrzymają informację 
o występujących w zapisach ich regulaminów brakach. Przygotowane zostaną dla nich odpowiednie 
rekomendacje. Zob.  Dostosowanie zapisów regulaminów oraz programów nauczania do wymogów stawianych 
przez nowelizację Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym w kontekście studentów niepełnosprawnych. 
Prezentacja wyników badań, Kinga Dumnicka, FIRR,  Konferencja Pełnosprawny Student VI Kraków, 23 
października 2012 r,www.firr.org.pl/uploads/PSVI/Kinga%20Dumnicka%20PS%20VI.ppt 
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zobowiązaniach organów uczelni do zapewniania studentom niepełnosprawnym pełnego 

dostępu do edukacji uniwersyteckiej, podobny zapis zawierało 53 regulaminów uczelni 

niepublicznych.
124

 

Badanie regulaminów pod względem szczegółowych zapisów wykazało, że np. zapisy 

o pomocy materialnej istnieją w ok. 50% regulaminów uczelni publicznych i 30% 

niepublicznych, natomiast dostosowanie warunków odbywania zajęć ma miejsce w ok. 50% 

regulaminów uczelni niepublicznych, a tylko w około 25% regulaminów uczelni 

publicznych.
125

 

Przytoczę jeszcze tutaj dane dotyczące badania przeprowadzonego przez Fundację 

Instytut Rozwoju Regionalnego w 2007 roku „Dostępność polskich wyższych uczelni dla 

osób niepełnosprawnych”. 

Wyniki badania pokazują, że około połowa ogółu uczelni deklaruje, iż w ich 

strukturach istnieje osoba specjalnie wyznaczona do kontaktów z niepełnosprawnymi 

kandydatami na studentów. Dla uczelni publicznych odsetek ten wynosi 52%, dla uczelni 

niepublicznych 46%. W przypadku około 3% uczelni nie udało się uzyskać wiążącej 

informacji, czy osoba taka istnieje, czy też nie.
126

 

Sądzę, że istotne jest tu pokazanie rozbieżności w deklarowanym stanie rzeczy a 

stanem faktycznym. Potwierdza to druga część badania, w której podjęto próbę 

skontaktowania się z osobami wskazanymi podczas pierwszego kontaktu jako odpowiedzialne 

za nabór kandydatów niepełnosprawnych. Z 203 uczelni, które zadeklarowały posiadanie 

takiego pracownika lub struktury organizacyjnej, wywiad przeprowadzono w 118 uczelniach. 

W pozostałych 85 uczelniach z 203 (około 41%) wywiadu nie udało się przeprowadzić mimo 

wcześniejszej deklaracji o istnieniu osoby lub struktury odpowiedzialnej za studentów z 

niepełnosprawnością. W zdecydowanej większości przypadków powodem 

nieprzeprowadzenia wywiadu była niemożność skontaktowania się ze wskazaną osobą mimo 
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Dostosowanie zapisów regulaminów oraz programów nauczania do wymogów stawianych przez nowelizację 
Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym w kontekście studentów niepełnosprawnych. Prezentacja wyników 
badań, Kinga Dumnicka, FIRR,  Konferencja Pełnosprawny Student VI Kraków, 23 października 2012 
r,www.firr.org.pl/uploads/PSVI/Kinga%20Dumnicka%20PS%20VI.ppt 
125

Dostosowanie zapisów regulaminów oraz programów nauczania do wymogów stawianych przez nowelizację 
Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym w kontekście studentów niepełnosprawnych. Prezentacja wyników 
badań, Kinga Dumnicka, FIRR,  Konferencja Pełnosprawny Student VI Kraków, 23 października 2012 
r,www.firr.org.pl/uploads/PSVI/Kinga%20Dumnicka%20PS%20VI.ppt 
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 Dostępności polskich wyższych uczelni dla osób niepełnosprawnych, Kraków, Wydaw. Fundacja Instytut 
Rozwoju Regionalnego, 2007, s. 11. 
http://firr.org.pl/uploads/PUB/FIRR_Dostepnosc_polskich_wyzszych_uczelni.pdf 
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3 kolejnych prób. (Drugą turę badania (wywiady) realizowano w czerwcu, już po zakończeniu 

zajęć na uczelniach. Fakt ten niewątpliwie utrudnił kontakt z tymi respondentami, którzy są 

jednocześnie pracownikami naukowymi. Z drugiej strony, większość kandydatów na studia 

kontaktuje się z uczelniami właśnie w czerwcu, po uzyskaniu wyników egzaminu 

maturalnego, więc osoby te powinny być dostępne.) 

Podstawowy i o fundamentalnym znaczeniu dla kształcenia na poziomie akademickim 

osób z niepełnosprawnością jest wniosek o nieprzygotowaniu kadry akademickiej do pracy ze 

studentem z niepełnosprawnością. Studenci uczelni wyższych spotykali się z 

dyskryminującym podejściem wykładowców od komentarza do niewidomego studenta, że 

„nie może czytać i pisać i powinien jedynie siedzieć i słuchać”, poprzez „wózki piszą tutaj” 

do proponowania statusu wolnego słuchacza „bo przecież i tak nigdzie Pani pracy nie 

dostanie, a studia kosztują bardzo dużo”
127

. 

Badania Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego wskazują, że studenci z 

niepełnosprawnością wzroku najczęściej uskarżają się na: 

- brak specjalistycznego sprzętu komputerowego dla niewidomych i 

słabowidzących – 59% ogółu badanych, 

- ograniczony dostęp do podręczników (w postaci elektronicznej lub brajlowskiej) 

– 45% ogółu badanych, 

- brak współpracy ze strony prowadzących zajęcia (odmowa nagrywania zajęć) – 

32% ogółu badanych, 

- trudności na ćwiczeniach – 27% ogółu badanych.
128

 

Pierwsza z wymienionych barier jest bardzo istotna, gdyż bez specjalistycznego sprzętu 

rzeczywiście studiowanie osoby z niepełnosprawnością wzroku jest pozbawione sensu. 

Jednakże jest to problem materialny i może być rozwiązany poprzez odpowiednie celowe 

finasowanie i bardzo wielu studentów niewidomych jest już w taki sprzęt wyposażona. 

Wystarczy komputer, skaner z odpowiednim programem rozpoznającym tekst, internet, żeby 

student z niepełnosprawnością wzroku z formalnego punktu widzenia miał taki sam dostęp do 
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Ireneusz Białek Świadomość niepełnosprawności – system wsparcia nauczycieli w Równe szanse w dostępie 
do edukacji osób z niepełnosprawnościami, analiza i zalecenia, Raport przygotowany w ramach prac Komisji 
Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Warszawa 2012, Rzecznik 
Praw Obywatelskich, Zasada Równego Traktowania Prawo i Praktyka, nr 3, s. 111-120 
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 Niewidomi i słabowidzący studenci uzelni wyższych w roku akademickim 2005/2006. FIRR, Kraków 2007, s. 
25. 
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materiałów, jak student bez niepełnosprawności.
129

 Rewolucja informatyczna zmieniła życie 

osób z niepełnosprawnością wzroku, ale wie o niej tylko osoba niewidoma czy słabowidząca. 

Wykładowca pracujący na uczelni wyższej nie ma świadomości istnienia nowych technologii, 

jak również ich wpływu na proces edukacyjny osób z niepełnosprawnością. 

Aby to zmienić Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Jagielońskiego w 

ramach projektu Dare zorganizowało szkolenie kadry akademickiej, wiele się zmieniło, 

choćby na UJ, ale wiele zostało jeszcze do zmiany: 

- stałe podnoszenie świadomości dotyczącej osób  z niepełnosprawnością wśród 

kadry akademickiej i pracowników administracyjnych uczelni, 

- zorganizowanie specjalnych jednostek na każdej uczelni, które zajmowałyby się 

przygotowaniem materiałów dydaktycznych dla osób z niepełnosprawnością, 

- monitorowanie i obligatoryjne wdrażanie regulacji prawnych zawartych w 

ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i rozporządzeniach. 

Sytuacja okazuje się trudniejsza niż się z pozoru wydaje. Jeśli problemem jest dla osób 

prowadzących zajęcia nagrywanie tychże zajęć przez osoby z niepełnosprawnością czy 

trudność stanowi przygotowanie materiałów w formie elektronicznej, co nie wymaga ani 

zbytniego wysiłku, ani nie pociąga za sobą znacznych kosztów finansowych, oznacza to brak 

świadomości potrzeb innego człowieka, człowieka z niepełnosprawnością. Jest to jedna z 

najtrudniejszych barier do przekroczenia, bariera świadomościowa. Przyczyn jej istnienia jest 

wiele, jedną z nich jest fakt, że wykładowcy nie przechodzą szkoleń jak pracować z osobami 

ze szczególnymi potrzebami. A czasem potrzeba tak niewiele, np. dla osób słabowidzących 

dużym ułatwieniem w czytaniu jest wyrównywanie tekstu do lewej na prezentacji, ustawienie 

odpowiedniego kontrastu, wyróżnienie przez odstęp w tekście i inne. Pracując w przeszłości 

na jednej z uczelni wyższych miałam do czynienia ze studentem słabowidzącym i 

słabosłyszącym. Osoba ta nie miała żadnych dostosowań technicznych, stosunek kadry 

akademickiej był obojętny, nikogo nie interesowało jak sobie radzi i czy w ogóle sobie radzi. 

Studenci z niepełnosprawnością bardzo często doświadczają obojętności wręcz negatywnego 

odbioru zarówno ze strony studentów pełnosprawnych, jak i wykładowców. 

Oznacza to tylko jedno wskazanie do dalszych działań w tym obszarze. Szkolenia i 

specjalne programy podnoszące świadomość kadry akademickiej i innych pracowników, co 
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A. Żebrak, Edukacja osób z niepełnosprawnością na poziomie szkolnictwa wyższego, w: Równe szanse w 
dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami, RPO,  
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do potrzeb osób  z niepełnosprawnością organizuje wiele uczelni wyższych, m.in. AGH, UJ, 

SGGW czy UW. Na wielu uczelniach tych szkoleń nie ma, szczególnie dotyczy to uczelni 

niepublicznych. 

 

12. Szkolenia 
 

Osoby z niepełnosprawnością bardzo rzadko korzystają z form kształcenia 

ustawicznego. Udział w kształceniu ustawicznym dorosłych osób z niepełnosprawnością 

wynosi ok. 0,5%. W przypadku osób pełnosprawnych udział ten wynosi ok. 5% (GUS, BAEL 

2005).  

Wyniki badań przeprowadzonych w 2009 roku w ramach projektu „Psychospołeczne 

uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych” pokazują, iż 94% 

niepełnosprawnych biernych i 84% aktywnych zawodowo w ciągu ostatnich trzech lat (w 

latach 2006-2009) nie uczestniczyło w żadnych szkoleniach związanych z uczestnictwem na 

rynku pracy. 

Tabela 9 Odsetek niepełnosprawnych uczestniczących w formach kształcenia ustawicznego w 

ciągu ostatnich 3 lat
130

bierni(N=707) 

 Bierni 

(N=707) 

Aktywni 

(N=791) 

 

Pracujący 

(N=596) 

Nie uczestniczył(a) Pan(i) w żadnych szkoleniach  94%  84%  83% 

Doszkalające kursy, szkolenia zawodowe  3%  9%  10% 

Kursy komputerowe  3%  7%  6% 

Kursy językowe  1%  3%  2% 

Kursy przygotowawcze do poszukiwania pracy, np. 

pisanie CV, listów motywacyjnych 

1%  

 

2%  1% 

Szkolenia dotyczące rozwijania umiejętności 

komunikacyjnych  

0%  

 

2%  2% 

Szkolenia dotyczące rozwijania umiejętności 

autoprezentacji  

0%  1%  1% 

Szkolenie dotyczące radzenia sobie ze stresem  0%  1%  1% 

Szkolenia dotyczące rozwiązywania konfliktów  0%  1%  1% 

Nie wiem / trudno powiedzieć  0%  0%  0% 
Źródło: Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, badania Pentor RI 

dla SWPS. Próba osób niepełnosprawnych aktywnych i biernych zawodowo. N=1 500 podaję za Badania 
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 Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych 

Raport końcowy CZĘŚĆ 1 z 6, s. 49. 
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wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych Raport końcowy 

CZĘŚĆ 1 z 6, s. 49. 

Do kształcenia ustawicznego równych szans i  bez dyskryminacji Polska zobowiązała 

się poprzez przyjęcie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych a w 

szczególności kwestię tę precyzuje Art. 24 tejże konwencji: 

„Państwa-Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu 

realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans Państwa-

Strony zapewnią włączający system kształcenia umożliwiający integrację na 

wszystkich poziomach edukacji i w kształceniu ustawicznym (...). 

Państwa-Strony zapewnią, że osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do 

powszechnego szkolnictwa wyższego, szkolenia zawodowego, kształcenia 

dorosłych i kształcenia ustawicznego, bez dyskryminacji i na zasadzie równości z 

innymi osobami. W tym celu Państwa-Strony zapewnią, że zapewnione będą 

racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych.”
131

 

Kształcenie ustawiczne regulują dwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez 

osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.)  oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia 

ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków 

dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 99, poz. 828). 

Oferta szkoleniowa jest bardzo często niedostosowana (np. bariery infrastrukturalne, 

zły dojazd, złe warunki pobytu) do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jednym z takich 

przykładów nie polecanego szkolenia było szkolenie ECDL CORE organizowane w ramach 

projektu "Przedsiębiorcza Uczelnia" dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
132

 Innym było 
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 Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji 
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szkolenie zorganizowane przez OPS dla osób niesłyszących i słabosłyszących, gdzie nie 

przewidziano tłumacza języka migowego.  

Oferta szkoleniowa jest rozproszona, brak jakiekolwiek koordynacji. Szkolenia są 

organizowane przez różne podmioty korzystające ze środków EFS. Po tego typu szkoleniach 

można by oczekiwać przygotowania merytorycznego i organizacyjnego na wysokim 

poziomie, jednak tak nie jest. Często odnosi się wrażenie, że jeśli coś jest organizowane dla 

osób z niepełnosprawnością to może być „byle jak i byle gdzie”. Przygotowanie 

merytoryczne osób prowadzących szkolenia jest na bardzo niskim poziomie. Świadczy o tym 

choćby przykład przytoczony wyżej. 

Bardzo często organizatorzy szkoleń, jak pokazały powyższe przykłady, „zapominają” 

o zapewnieniu potrzebnego wsparcia, np. odpowiedniego transportu, zorganizowania 

szkolenia w budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością, tłumacza języka 

migowego. Firmy szkoleniowe, to w większości firmy komercyjne korzystające ze wsparcia 

finansowego Unii Europejskiej. Mimo obowiązku organizacji szkoleń zgodnie z zapisami w 

Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia nie dostosowują szkoleń do szczególnych 

potrzeb osób z niepełnosprawnością.
133

 

Na otwartym rynku szkoleń osoba z niepełnosprawnością bardzo rzadko znajdzie 

szkolenie dla siebie, bo jeśli ma niepełnosprawność ruchową to tam nie dojedzie, bo jeśli ma 

niepełnosprawność wzrokową to nie będzie dostępnych dla niego/niej materiałów, nie będzie 

np. skanera z programem rozpoznającym tekst, jeśli ma niepełnosprawność słuchową to nie 

będzie, np. pętli indukcyjnej itp. Eksperyment przeprowadzony w 2011 roku pokazał, że 

osoba niewidoma nie zostałaby przyjęta na żaden kurs języka angielskiego realizowany z 

środków EFS w Warszawie.
134

 

Otwarty rynek szkoleń jest dla osób z niepełnosprawnością niedostępny. Osoby z 

niepełnosprawnością mogą jedynie korzystać ze szkoleń adresowanych do określonej grupy 

osób, z określoną niepełnosprawnością. I tak można znaleźć oferty kursów prawa jazdy dla 

osób z niedowładem kończyn dolnych czy innymi dysfunkcjami, oferty kursów języka 
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http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/NSRO_maj2007.pdf 
134

J. Zadrożny, Edukacja ustawiczna osób z niepełnosprawnościami, [w:] Równe szanse w dostępie do edukacji 

osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Zasada Równego Traktowania. Prawo i Praktyka Nr 3, 

Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2012, s. 108 



79 
 

obcego, obsługi specjalistycznego sprzętu, kursy czytania dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną.
135

 

 Pozytywne przykłady szkoleń, dobre praktyki w tym zakresie, można właśnie znaleźć 

w tym obszarze. Można do nich zaliczyć szkolenia organizowane, np. przez Fundację Pomocy 

Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym  Ruchowo. W informacji zachęcającej 

osoby z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w szkoleniu czy kursie jest informacja, że 

doradca zawodowy pomoże określić odpowiedni do potrzeb i możliwości danej osoby rodzaj 

szkoleń i warsztatów. Na stronie Fundacji można zapoznać się ze schematem zapisu na 

szkolenia, który ułatwia procedurę, wyjaśnia kolejne kroki. Szkolenia odbywają się zwykle w 

biurach Fundacji, które posiadają sale komputerowe i wykładowe przystosowane do 

prowadzenia szkoleń dla osób z niepełnosprawnością. Projekty są zazwyczaj skierowane do 

osób głównie z niepełnosprawnością ruchową.
136

 

W filmie „Aktywni” realizowanym przez osoby z niepełnosprawnością i poświeconym 

kształceniu dorosłych osób niepełnosprawnych, osoby z niepełnosprawnością oceniły 

szkolenia i kursy, w których brały udział, w większości pozytywnie. Wskazały na pozytywne 

oraz negatywne strony kształcenia, odpowiadały na pytania dotyczące zaspokojenia potrzeb 

oraz barier, które napotkały. Pytani podkreślali, że przede wszystkim potrzebują zrozumienia, 

motywacji, równego traktowania, dostosowania komunikacji. Bariery, które wskazali to 

nieznajomość osób z niepełnosprawnością przez prowadzących zajęcia, brak nauczyciela 

języka migowego, własne fizyczne i psychiczne ograniczenia. Przytoczę tu niektóre 

wypowiedzi: 

„Siedzimy w domu i nie mamy zrywu, żeby wyjść.” 

„Wykładowcy byli przygotowani, otwarci na pytania uczestników.” 

„(…) żeby [wykładowcy] się nie bali, żeby zadawali więcej pytań osobom niesłyszącym.” 

„Wykładowcy nie wiedzą jak pomóc, jeśli im nie powiemy.” 

„Nie chcemy od nich pomocy, po prostu ze mną pogadaj na równi, tak jakbym była znajomą.” 
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„Osoby sprawne muszą poznawać ludzi niepełnosprawnych.”
137

 

Film ten został zrealizowany w ramach projekt „Edukator – promocja kształcenia 

ustawicznego ON” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Projekt ten jest 

realizowany przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”. Bielskie 

Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” prowadzi również szkolenia dla osób z 

niepełnosprawnościami.
138

  

Całkowicie poza systemem oświaty pozostaje edukacja dorosłych osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, dla przedstawicieli tej grupy nie ma żadnej oferty. Zwraca 

na to uwagę K. Mrugalska  podkreślając, że edukacja ustawiczna dla osób z upośledzeniem 

umysłowym jest tym, czym rehabilitacja motoryczna dla osób z niepełnosprawnością narządu 

ruchu
139

. Kształcenie przez całe życie pomaga w funkcjonowaniu dorosłych osób z 

niepełnosprawnością intelektualną.  

Kształcenie ustawiczne w Polsce nie wykazuje trendów rozwojowych w 

przeciwieństwie do krajów Unii Europejskiej, gdzie nastąpił rozwój tej formy nauki/edukacji. 

W badaniach przeprowadzonych przez Laboratorium Badań Społecznych na zlecenie 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie obserwuje się, że kształcenie ustawiczne w 

Polsce pozostaje na niezmiennym od wielu lat poziomie.
140

 Badania dotyczyły jedynie 

województwa mazowieckiego, które jest regionem, gdzie jest najwyższa liczba osób 

uczestniczących w szkoleniach. Ogółem odsetek uczestniczących w szkoleniach w ciągu 

ostatnich dziesięciu lat zwiększył się na Mazowszu z 6,8% do 7,3%, natomiast odsetek osób 

w wieku od 24 do 65 lat uczestniczących w kształceniu formalnym zwiększył się w ciągu 

ostatnich sześciu lat z 1,6% do 1,7%. Rozwój tej formy edukacji jest również hamowany 
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poprzez zmniejszenie liczby placówek oświatowych. Od 2005/2006 roku na Mazowszu ubyło 

ich o 16%. 
141

 

13. Kariera edukacyjna osób z niepełnosprawnością 

 

Czy istnieją inne możliwości „kariery” osoby z niepełnosprawnością? W teorii 

istnieją, natomiast praktyka weryfikuje negatywnie teorię. Przyczyn tego zjawiska należy 

szukać w wielu obszarach, które składają się na życie człowieka, w których człowiek 

funkcjonuje.  

System edukacji dyskryminuje osoby z niepełnosprawnością. Oferta edukacyjna dla 

tej grupy jest bardzo ograniczona, szczególnie jeśli chodzi o obszar kształcenia zawodowego, 

szkoleń doskonalących czy studiów wyższych.  

Według danych GUS w 2011 roku wykształcenie  zawodowe posiadało 30,1% osób 

niepełnosprawnych (wśród osób w wieku produkcyjnym – 40,3%). Dla porównania osoby 

sprawne w wieku produkcyjnym z wykształceniem zasadniczym zawodowym − - 24,1% 

populacji (wśród osób w wieku produkcyjnym 27,2%).  

Co charakterystyczne liczba osób z niepełnosprawnością w systemie edukacji maleje 

wraz z poziomem wykształcenia. W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych 

kształciło się 60 771 osób z niepełnosprawnością, w gimnazjach 53 391, w szkołach 

ponadgimnazjalnych 35 029. Odwrotna zależność występuje w procentowym udziale osób z 

niepełnosprawnością w oddziałach specjalnych. W szkołach podstawowych w oddziałach 

specjalnych kształciło się 42% osób z niepełnosprawnością, w gimnazjach 57% osób, a w 

szkołach ponadgimnazjalnych 82%.
142
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Tab. 10 Struktura wykształcenia ludności w wieku 15 lat i więcej 
    

       

Wyszczególnienie Ogółem 

Według poziomu wykształcenia 

wyższe 

policealne i 

średnie 

zawodowe 

średnie 

ogólno-

kształcące 

zasadnicze 

zawodowe 
gimnazjalne, podstawowe, 

niepełne podstawowe          i 

bez wykształcenia 

w % 

2009 rok 

Osoby w wieku 15 lat i więcej 100,0 16,6 23,0 10,6 25,5 24,3 

Osoby niepełnosprawne 

prawnie 100,0 5,9 18,8 7,4 30,4 37,5 

Osoby sprawne 100,0 18,0 23,5 11,0 24,8 22,7 

2010 rok 

Osoby w wieku 15 lat i więcej 100,0 18,1 23,2 10,6 24,7 23,4 

Osoby niepełnosprawne 

prawnie 100,0 6,6 19,8 7,3 30,3 36,0 

Osoby sprawne 100,0 19,5 23,6 11,0 24,0 21,9 

2011 rok 

Osoby w wieku 15 lat i więcej 100,0 19,0 23,1 10,5 24,8 22,6 

Osoby niepełnosprawne 

prawnie 100,0 7,1 20,1 7,2 31,0 34,6 

Osoby sprawne 100,0 20,4 23,5 10,8 24,1 21,2 

       

Źródło: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, GUS. 
 

 

 

  



83 
 

 

Osoby z niepełnosprawnością częściej niż osoby bez wybierają wykształcenie zawodowe. 

Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby rzeczywiście wybór był pokierowany 

zainteresowaniami, czy też zapotrzebowaniem rynku pracy na konkretne zawody. Wybór szkoły 

niestety nie jest tym podyktowany, wiąże się przede wszystkim z dostępnością konkretnej oferty 

edukacyjnej, czyli jak pisałam o tym wyżej ponownie jest ograniczony i prowadzi do segregacji. 

Osoba z niepełnosprawnością nie wybiera konkretnego zawodu i ścieżki kształcenia ze względu 

na zainteresowania, ale z powodu dostępności. Ta placówka edukacyjna jest w obszarze, do 

którego może dojechać, ma udogodnienia dla osób niedosłyszących, niedowidzących czy z 

innymi specjalnymi potrzebami. Bardzo często są to placówki, które zostały utworzone około 30 

- 40 lat temu i tak jak w przeszłości kształcą w zakresie tkactwa, ceramiki, krawiectwa, 

gastronomii, pomocy biurowej, hotelowej itp.  

Według GUS w 2011 roku 31% osób niepełnosprawnych prawnie posiadało 

wykształcenie zawodowe, w całej populacji osób z wykształceniem zawodowym było 24,8%. 

Jeszcze gorzej sytuacja przedstawia się na wyższym poziomie 34,6% osób niepełnosprawnych 

prawnie posiada wykształcenie gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe i bez 

wykształcenia, w całej populacji jest to 22,6%. Największy rozdźwięk widać na poziomie 

wykształcenia wyższego osób niepełnosprawnych prawnie było 7,1%, w 2011 roku 

wykształcenie wyższe w całej populacji posiadało 19%. 

Po ukończeniu określonego kierunku kształcenia zawodowego czy nawet technicznego 

bądź studiów wyższych ich absolwent mimo chęci i posiadanego wykształcenia nie znajduje 

pracy. Z drugiej strony bardzo często ścieżka edukacyjna zatrzymuje się na poziomie szkoły 

gimnazjalnej. Często nie ma oferty dla osób z niepełnosprawnością, szczególnie dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

Dla tej grupy w zasadzie jedyną propozycją są Środowiskowe Domy Samopomocy i 

Warsztaty Terapii Zajęciowej. Środowiskowe Domy Samopomocy to trochę takie dorosłe 

przedszkole, tak określił je w rozmowie przedstawiciel organizacji pozarządowej.  ŚDS oferuje 

osobom z niepełnosprawnością opiekę i aktywne spędzanie czasu. 

Warsztaty terapii zajęciowej oferują rehabilitację społeczną i zawodową w zakresie 

pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnością. Jednakże nasuwa się tutaj pytanie: jaką aktywizację społeczno-zawodową 

proponuje WTZ osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym czy znacznym? W 
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jaki sposób WTZ przywraca umiejętności niezbędne w pracy, jeśli są to osoby, które nigdy ich 

nie posiadały, które nie funkcjonują samodzielnie?  

Inną instytucją przysposabiającą osoby z niepełnosprawnością do pracy są Zakłady 

Aktywności Zawodowej. Zakłady aktywności zawodowej zostały opisane w publikacji 

Aktywnie szukam pracy w taki sposób: 

„tworzy się je w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych mających znaczny 

stopień niepełnosprawności. Osoby te mają możliwość podjęcia zatrudnienia 

dostosowanego do ich rzeczywistych potrzeb. Placówki przygotowują osoby 

niepełnosprawne, poprzez rehabilitację zawodową społeczną, do samodzielnego i 

aktywnego życia w otwartym środowisku. (…) Zakłady aktywności zawodowej 

stanowią pośrednią formą między zakładami pracy chronionej i warsztatami terapii 

zajęciowej.”
143

 

Miejsca aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością M. Kwiatkowska 

charakteryzuje jako bombonierki. Bombonierki czyli ŚDS i WTZ, ale również w mojej ocenie 

można w taki sposób scharakteryzować wszystkie inne instytucje działające na rzecz osób z 

niepełnosprawnością, gdzie prowadzący starają się zorganizować jak najbardziej oryginalne 

zajęcia dla jak najmniej absorbujących klientów.
144

 Jednakże, należy podkreślić podstawowy 

warunek, jaki muszą spełniać uczestnicy, oprócz oczywiście tych formalnych, które uprawniają 

do korzystania z usług, to bycie niekłopotliwym. Muszą pasować do bombonierki, osoby ze 

sprzężonymi niepełnosprawnościami, z trudnymi zachowaniami są wykluczone z tego rodzaju 

pomocy.      

Osoby z niepełnosprawnością często będące klientami ŚDS, WTZ czy ZAZ funkcjonują 

w nich jak w „bombonierkach”, żyją w wyizolowanym świecie i jeśli „pasują” do bombonierki 

uczestniczą w warsztatach tkackich, ceramicznych czy malowania na szkle. Jednakże, co 

podkreśla M. Kwiatkowska w swojej pracy, po okresie przydatności do bombonierki, kiedy ta 

forma pomocy/rehabilitacji już się zakończy, osoba taka nie znajdzie swojego miejsca w 

rzeczywistości, nie będzie potrafiła funkcjonować samodzielnie na miarę swoich możliwości w 

realnym świecie bez kosztownego opakowania bombonierki.
145

 Na problem ten zwraca również 
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uwagę A. Żółkowska w pracy „Podmiotowość osoby niepełnosprawnej intelektualnie w teorii i 

praktyce
146

. 

Autonomia i niezależność osób z niepełnosprawnością intelektualną jest bardzo często 

ograniczona, bycia osobą samodzielną i niezależną nie można się nauczyć w ośrodkach 

opiekuńczych w izolacji od codziennych spraw i problemów
147

.  

 

14. Integracja, włączanie, normalizacja …. Stygmatyzacja 

 

Jest wiele powodów, które możemy wskazać aby spróbować odpowiedzieć na pytanie 

dlaczego w społeczeństwie jest tak mała obecność osób z niepełnosprawnością w sferze 

publicznej. Może warto byłoby się zastanowić w tym miejscu nad dwoma perspektywami, 

perspektywie ludzi bez niepełnosprawności oraz perspektywie ludzi z niepełnosprawnością i 

spróbować odpowiedzieć na pytanie czy w takiej rzeczywistości osoby z niepełnosprawnością 

chcą być obecne w sferze publicznej i drugie pytanie, które można postawić z drugiej 

perspektywy mianowicie czy społeczeństwo tzw. pełnosprawne w aktualnej rzeczywistości jest 

gotowe/potrzebuje obecności osób z niepełnosprawnością? Opinia, że jeśli osoby 

niepełnosprawne będą obecne w społeczeństwie, to nauczymy społeczeństwo, jak funkcjonować 

z osobami niepełnosprawnymi jest w wielu kręgach, a szczególnie w obszarze polityki 

społecznej powszechna i oczywista. Jednakże ani grupa społeczna nie jest gotowa bez 

odpowiedniego przygotowania i wsparcia na obecność osób z …, ani osoby z 

niepełnosprawnością bez wsparcia nie mają szans na społeczne funkcjonowanie.  

Działania mające na celu integrację, włączanie, normalizację mają swoich zwolenników, 

jak i przeciwników, mają swoje pozytywne aspekty, jak i negatywne. Jednakże z każdym z tych 

działań wiąże się stygmatyzacja.  

Warto zastanowić się czy ta integracja, włączanie, normalizacja jest nam czy im  

potrzebna? Z jednej strony człowiek chce być  wyjątkowy, z drugiej chce być normalny, taki jak 

inni. Wiąże się z tym dość powszechny problem postawienia granicy pomiędzy tożsamością 
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osobistą a tożsamością społeczną, pomiędzy zaspokojeniem potrzeby wyjątkowości a potrzeby 

przynależności. Jak głębokie piętno na życiu osoby z niepełnosprawnością odciska jej 

niepełnosprawność najlepiej wiedzą osoby z nią żyjące.  

 

15. Rekomendacje dotyczące edukacji osób z niepełnosprawnością 

 

Zmiany świadomościowe, merytoryczne, organizacyjne i materialne w każdym obszarze 

dotyczącym edukacji, jak i dotyczące wszystkich aktorów działających w systemie edukacji są 

konieczne, żeby włączanie osób z niepełnosprawnością w główny nurt edukacji w Polsce było 

możliwe. Należy dostosować edukację do potrzeb osób z niepełnosprawnością a nie potrzeby 

osób z niepełnosprawnością do dostępnej edukacji. 

 

A. Rekomendacje dotyczące zmian w szkole podstawowej i gimnazjum 

 

1. Zmiana/przebudowa systemu edukacji tak, aby indywidualizacja w procesie 

nauczania była możliwa.  

Nauczyciel w obecnym kształcie organizacyjnym szkoły realizuje program a nie 

indywidualne potrzeby uczniów. 

1.1 Zmiana organizacji procesu kształcenia i likwidacja klas szkolnych. 

1.2 Zmiana nauczania frontalnego na nauczanie w grupach tematycznych.  

Przy indywidualizacji nauczania, nauczyciel nie może prowadzić zajęć z jednego tematu 

dla wszystkich.  

Wprowadzenie grup tematycznych: uczeń ma możliwość wyboru zajęć, np. matematyki w 

grupie z odpowiednim poziomem wiekowym (jako przykład niech posłuży tu nauczanie 

języków obcych, gdzie jest nauczanie dostosowane do poziomu znajomości języka a nie 

wieku).  

1.3 Wprowadzenie grup różnowiekowych w szkole, z ograniczeniem liczebności do 

15 osób. 

2. Przygotowanie merytoryczne nauczycieli do nowego sposobu pracy.  

3. Przygotowanie nauczycieli do wprowadzenia zmian/przekonanie ich co do celowości i 

sensowności zmian. 

4. Przeszkolenie nauczycieli do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

oraz stosowania komunikacji alternatywnej. 
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5. Przeszkolenie nauczycieli świadomościowo. 

6. Zapewnienie wsparcia pedagoga specjalnego poprzez obligatoryjne zatrudnienie go w 

szkole ogólnodostępnej. 

7. Wprowadzenie szczegółowego zakresu obowiązków w pracy nauczyciela, w który 

byłaby wpisana praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

8. Wprowadzenie dodatkowego wynagrodzenia za dodatkową pracę nauczyciela. 

9. Zwiększenie finansowania szkół/dofinansowywanie utrzymania szkół z budżetu 

centralnego.  

W niektórych gminach wydatki z budżetu na utrzymanie szkół przekraczają 50% a nawet 

70%, stąd dążenie do ograniczania wydatków. Zdjęcie części obciążenia z gmin dałoby 

szansę na rozwój szkół. 

10. Przypisanie subwencji oświatowej do konkretnego dziecka, tak aby uniemożliwić 

finansowanie z niej, np. płac nauczycieli czy remontu w szkole. 

Jak twierdzą rodziny uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i 

przedstawiciele szkół niepublicznych subwencja oświatowa wystarcza na zapewnienie 

potrzeb edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jeżeli są to tylko 

wydatki związane z edukacją, a nie remontami, płacami i innymi aktualnymi potrzebami w 

budżecie szkoły. 

11.  Zapewnienie monitorowania wdrażania ustawy o systemie oświaty przez 

właściwego Ministra oraz możliwości stosowania sankcji. 

12.  Zobligowanie szkoły do przygotowania miejsca pracy dla konkretnych uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Zapewnienie rzeczywistej indywidualizacji nauczania, tak na zajęciach obowiązkowych, 

jak i zajęciach dodatkowych, zapewnienie realizacji IPET. 

13.  Zmodyfikowanie programów kształcenia w szkołach specjalnych, tak by 

odpowiadały aktualnym potrzebom wychowanków.  

14.  Tworzenie w szkołach specjalnych zespołów/grup z podziałem na dzieci, 

młodzież i osoby dorosłe. 

15.  Zobligowanie szkoły ogólnodostępnej po wcześniejszym jej przygotowaniu 

organizacyjnym i funkcjonalnym do przyjmowania uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz stworzenie mechanizmów „opłacalności” kształcenia ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w dowolnej szkole. 

16.  Stworzenie placówek specjalnych blisko miejsca zamieszkania, aby dziecko nie 

było odrywane od rodziny. 



88 
 

Placówki specjalne ograniczyć wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością 

wymagających specjalistycznego profesjonalnego wsparcia, które ze względów 

organizacyjnych nie jest dostępne w szkole ogólnodostępnej. 

 

B. Rekomendacje zmian w kształceniu ponadgimnazjalnym osób z niepełnosprawnością 

 

1. Gruntowna zmiana programów kształcenia w szkołach zawodowych oraz 

szkołach przysposabiających do pracy.  

Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością, 

2. Zmiana profili kształcenia i dostosowanie ich do potrzeb i możliwości osób ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

3. Weryfikacja zewnętrznych egzaminów zawodowych dla osób z 

niepełnosprawnością, by nie powodowały wykluczenia absolwentów szkół zawodowych z 

rynku pracy. 

4. Dostosowanie treści nauczania, jak i egzaminów, w tym egzaminu maturalnego 

do szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością a nie stosowanie ułatwień. 

5. Odbudowa szkolnictwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością. 

5.1 Dofinansowywanie budowy nowych szkół.  

5.2 Tworzenie klas patronackich w szkołach już istniejących, tak by zapewnić 

praktyczne przygotowanie zawodowe i umożliwić późniejsze zatrudnienie osób z 

niepełnosprawnością w zakładach pracy. 

 

Proponowane zmiany wymagają zmian w ustawie o systemie oświaty, Karcie Nauczyciela, 

rozporządzeniach dotyczących edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.  

 

C. Rekomendacje dotyczące dokształcania zawodowego/szkoleń  

  

1. Zapewnienie dostępu do szkoleń i kursów osobom z niepełnosprawnością na 

otwartym rynku usług edukacyjnych. 

2. Monitorowanie wydatkowania pieniędzy z funduszy EFS, tak aby kursy i 

szkolenia realizowane z tych pieniędzy były dostępne dla wszystkich. 

3. Organizowanie szkoleń i kursów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

tak aby utrzymywać na stałym poziomie ich zdolności poznawcze. 
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4. Organizowanie specjalistycznych szkoleń i kursów dla osób z 

niepełnosprawnością, aby podnieść ich sprawność w codziennym funkcjonowaniu, a także 

umożliwić dokształcanie. 

5. Stworzenie bazy szkoleń i kursów dostępnych dla osób z niepełnosprawnością. 

6. Powołanie zespołów koordynujących kwestię szkoleń i kursów. 

7. Powołanie doradców zawodowych, którzy zanim osoba pójdzie na kurs/szkolenie 

dookreślą razem z nią jej zainteresowania i możliwe ścieżki kariery, tak by osoby nie 

trafiały na kolejne przypadkowe szkolenie. 

8. Zobligowanie organizatorów szkoleń do przestrzegania Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia. 

9. Zorganizowanie Centrum Szkoleń. 

10. Dostosowanie oferty szkoleniowej merytorycznie, organizacyjnie i funkcjonalnie, 

np. choćby poprzez zniesienie barier infrastrukturalnych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością.  

 

D. Rekomendacje dotyczące szkolnictwa wyższego  

 

1. Dostosowanie budynków uczelni wyższych. 

2. Dostosowanie sal wykładowych.  

3. Zastosowanie aparatury wspomagającej dla osób niesłyszących i słabo 

słyszących, np. pętla indukcyjna, system FM stosowanie komunikacji wspomagającej i 

alternatywnej. 

4. Przygotowanie materiałów dla osób z niepełnosprawnością wzroku przez uczelnie. 

5. Dostosowanie warunków dla osób z niepełnosprawnością psychiczną, przygotowanie 

potrzebnego im wsparcia. 

6. Udostępnianie wykładów w formie elektronicznej, tak aby student mógł 

dodatkowo pracować z wykładem w domu. 

7. Przeszkolenie kadry akademickiej i personelu administracyjnego, w zakresie 

dostosowań jakich potrzebują osoby z niepełnosprawnością. 

8. Przeprowadzenie szkoleń świadomościowych dla kadry akademickiej i personelu 

pomocniczego. 

 

E. Rekomendacje dotyczące zmian systemowych w edukacji osób z niepełnosprawnością 

 



90 
 

1. Wprowadzenie zmian w merytorycznym przygotowaniu nauczycieli na każdym 

poziomie kształcenia od przedszkola przez szkołę wyższą do szkoleń.  

2. Monitorowanie wdrażania programów na studiach wyższych kształcących 

nauczycieli i wykładowców uczelni wyższych, tych którzy już pracują w zawodzie należy 

jak najszybciej przeszkolić, być może na zasadach wypracowanych w Dare Projekt.  

3. Stworzenie regionalnych, lokalnych centrum wsparcia nauczycieli i szkół w 

dziedzinie wszystkich niepełnosprawności.   

Centra Pomocy dla Nauczycieli i Szkół koordynowałyby i wspierałyby pracę uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, warto byłoby tu skorzystać z doświadczeń Biura 

ds. Osób Niepełnosprawnych przy wyższych uczelniach. 

Centra mogłyby zatrudniać doświadczonych pedagogów specjalnych pracujących również 

w szkołach specjalnych. 

Centra Pomocy dla Nauczycieli i Szkół wspierałyby również nauczycieli poprzez 

superwizję. 

4. Opracowanie szczegółowych opisów kształcenia ucznia z poszczególnymi 

niepełnosprawnościami we wszystkich możliwych typach szkół - zadaniem dla 

Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Wzorcowy opis może stanowić poradnik opracowany przez P. Wdówika w 2009 roku pt. 

„Dostępna edukacja. Samorząd równych szans” wydany przez Fundację Instytut Rozwoju 

Regionalnego.  

Należy podkreślić, że tego typu poradniki powinny być przygotowane przez osoby, które 

znakomicie znają problem, osoby z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności.  

5. Dostosowanie budynku do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.  

5.1 Biorąc pod uwagę niepełnosprawność ruchową należy uwzględnić podjazdy, 

windy, szerokie wejścia, dostosować schody, ławki, stołówki, hale sportowe.  

Dostosowanie klasy z możliwością poruszania się po klasie osoby na wózku, również z 

możliwością „pisania na tablicy”. 

5.2 Biorąc pod uwagę niepełnosprawność słuchową, należy przygotować 

specjalistyczny sprzęt dla osób niedosłyszących, np. system FM czy pętlą indukcyjną.  

5.3 Biorąc pod uwagę niepełnosprawność wzrokową należy prawidłowo oznakować 

budynek, zastosować komunikatory głosowe w windach i innych miejscach tego 

wymagających. 

5.4 Uwzględnienie indywidualnych potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. 
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Zmiany w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi muszą być dobrze 

przygotowane, nie można ich wprowadzać bez programów pilotażowych, jak i konsultacji 

społecznych. Spełnienie warunków materialnych to nie wszystko, istotne jest przede 

wszystkim wypełnienie warunków organizacyjnych i merytorycznych: przygotowanie 

nauczycieli, pedagogów, psychologów, personelu pomocniczego. Istotna jest jeszcze inna 

kwestia, a mianowicie gotowość na włączenie wszystkich zainteresowanych stron: 

rodziców i dzieci tych z orzeczeniami i bez.  
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