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Streszczenie
W raporcie uznano, że partycypację osób niepełnosprawnych można rozumieć na
trzech podstawowych poziomach: jako partycypację polityczną, zwaną wyborczą – rozumianą
w szczególności jako udział w wyborach i referendach, czyli w życiu politycznym;
partycypację społeczną – uznaną jako udział i tworzenie grup nieformalnych i organizacji
pozarządowych i szerzej w życiu najbliższej wspólnoty i lokalnej społeczności; partycypację
publiczną – rozumianą dwojako: jako udział organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk
publicznych dotyczących osób niepełnosprawnych, jak również realizowania zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe, które reprezentują ich interesy.
W części dotyczącej sytuacji prawnej w zakresie partycypacji osób niepełnosprawnych
zaprezentowano najważniejsze akty prawne. Istnieje szereg dokumentów, rekomendacji, praw
i deklaracji, dotyczących sytuacji i praw osób niepełnosprawnych na poziomie
międzynarodowym – zarówno globalnym, jak i europejskim. Najważniejszym aktem
prawnym dotyczącym tej grupy społecznej jest Konwencja o Prawach Osób
Niepełnosprawnych Narodów Zjednoczonych z 2006 roku. Jednakże już po II wojnie
światowej powstało wiele międzynarodowych aktów prawnych, dotyczących praw człowieka,
w latach siedemdziesiątych XX wieku – osób niepełnosprawnych. W przypadku Polski,
najważniejszym dokumentem prawnym jest przyjęta Konwencja o Prawach Osób
Niepełnosprawnych, uchwalona przez Sejm ustawą ratyfikacyjną 15 czerwca 2012 roku, a
ratyfikowana przez Prezydenta RP 6 września 2012 roku. W polskim systemie prawnym
obowiązuje także wiele aktów i dokumentów międzynarodowych i krajowych, w których
można znaleźć regulacje tworzące prawa i zobowiązania różnych stron, kreujące instytucje,
określające cele, kompetencje i zadania publiczne w obszarze niepełnosprawności.
W części poświęconej partycypacji politycznej zaprezentowano regulacje prawne na
poziomie światowym, unijnym oraz państwowym, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.
Kolejno wskazano wybrane rozwiązania stosowane w krajach UE i EOG, jak i na rodzimym
gruncie. Przedstawiono stan rzeczywisty i skonfrontowano go z ramami
prawnoinstytucjonalnymi, mającymi sprzyjać aktywności w życiu politycznym osób
niepełnosprawnych. Jednym ze szczególnych przejawów partycypacji społecznej jest
uczestnictwo obywateli w życiu politycznym. W przypadku omawiania otoczenia
prawnoinstytucjonalnego, służącego zapewnieniu realizacji praw politycznych i
obywatelskich osobom niepełnosprawnym, można wskazać praktyki sprzyjające, jak i te
stanowiące barierę pozytywnych zmian. Ze względu na obszerność zagadnienia skupiono się
na wybranych przejawach partycypacji politycznej, m.in. czynnych i biernych prawach
wyborczych, samorządności i reprezentowaniu interesów własnej grupy, dostępie do
informacji i komunikacji. Dokumentem, który bezsprzecznie wpływa na działania
podejmowane w powyższych obszarach, jest wspomniana Konwencja ONZ ratyfikowana,
mimo że ze znacznym opóźnieniem w porównaniu do innych sygnatariuszy, również przez
Polskę. W wymiarze europejskim kładzie się głównie nacisk na możliwość oddania głosu w
wyborach od poziomu lokalnego po głosowanie na kandydatów do Parlamentu Europejskiego
z zachowaniem odpowiednich standardów, dostęp do lokali wyborczych oraz zrozumiałej
informacji i komunikacji skierowanej do osób niepełnosprawnych. Ponadto podkreśla się rolę
polityki antydyskryminacyjnej w powyższym obszarze przede wszystkim w zakresie
ograniczania praw wyborczych i odchodzenia od nich na rzecz tzw. systemu wspierania
podejmowania decyzji. Również rozwiązania instytucjonalne oraz, w przypadku Polski,
programy operacyjne, mające finansować działania na rzecz aktywizacji społecznej osób
niepełnosprawnych odbiegają od rozwiązań wprowadzanych w państwach europejskich. Brak
jest bowiem precyzyjnie określonych działań na rzecz wspierania partycypacji politycznej
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osób niepełnosprawnych oraz projektów realizowanych przez poszczególne podmioty,
zarówno z sektora publicznego, jak i pozarządowego. Ponadto znikoma liczba osób
korzystających z alternatywnych form głosowania w porównaniu do 2 mln
niepełnosprawnych wyborców, którzy mogą nie korzystać z praw wyborczych, wskazuje na
wieloletnie zaniedbania ze strony państwa oraz utrwaloną tym bierność danej grupy. Ta
przejawia się przede wszystkim brakiem odpowiedniej reprezentacji we władzach, zarówno
na poziomie centralnym, jak i lokalnym oraz wysokiej absencji wyborczej. Również głęboko
zakorzeniony brak świadomości w społecznościach lokalnych i władzach samorządowych
ogromu problemu marginalizowania osób niepełnosprawnych w życiu politycznym nie
sprzyja poprawie istniejącego stanu rzeczy. Warto jednak podkreślić, że działania instytucji
działających na rzecz zmian w prawie wyborczym w latach 2007–2011 pozwoliły na
dokonanie kolejnego kroku w kierunku działania na rzecz gwarancji podstawowych praw i
włączenia znacznej części społeczeństwa w daną sferę życia publicznego. Są to jednak
niewystarczające działania, bowiem dotyczą wyborów odbywających się po upływie
kilkuletnich kadencji. Natomiast szerzenie wiedzy na temat posiadanych praw, wspieranie
aktywności z zakresu samorządności i reprezentacji interesów oraz partycypacja w procesie
legislacyjnym w sprawach istotnych dla danej grupy społecznej są tymi obszarami, które
zasługują na nie mniejsze zaangażowanie.
Jednym z najważniejszych obszarów partycypacji osób niepełnosprawnych jest
partycypacja społeczna, rozumiana jako tworzenie grup samopomocowych i organizacji, a
szerzej uczestnictwo i tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. W tym obszarze wskazano
rolę organizacji pozarządowych w budowaniu wsparcia, świadczeniu usług i reprezentacji
osób niepełnosprawnych na świecie. Przedstawiono światowy ruch osób niepełnosprawnych
oraz rodzaje organizacji pozarządowych, w tym grupy samopomocowe, organizacje
pozarządowe osób niepełnosprawnych i federacje organizacji pozarządowych, powstające na
poziomie regionalnym, krajowym, kontynentalnym i globalnym. Podstawowe funkcje
pełnione przez organizacje osób niepełnosprawnych wiążą się z samopomocą i ekspresją,
realizacją usług i rzecznictwem na rzecz środowiska. Rola organizacji pozarządowych
zajmujących się osobami niepełnosprawnymi z punktu widzenia instytucji publicznych i
państwa zależy od tego, jak została zdefiniowana rola administracji państwowej i rynku oraz
jaki charakter mają związki między organizacjami pozarządowymi a sektorem publicznym.
Szczególną rolę odgrywają także organizacje pozarządowe osób niepełnosprawnych z punktu
widzenia społeczeństwa, w którym i dla którego działają. Zwraca się uwagę na ich silny
związek z kapitałem społecznym, gdyż jednostki uczą się zaufania i nabywają zdolności
wspólnego działania. Coraz istotniejsza w ostatnich latach staje się ekonomiczna rola
trzeciego sektora (prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe
oraz tworzenie przedsiębiorstw społecznych, angażujących osoby niepełnosprawne).
W raporcie scharakteryzowano także polskie organizacje pozarządowe. Polski trzeci
sektor osób niepełnosprawnych to około 6 tys. organizacji (w tym co najmniej 444 pożytku
publicznego), zlokalizowanych głównie w miastach, z których usług korzysta do 2 mln
podopiecznych i użytkowników. Prócz realizacji bardzo zróżnicowanych usług dla osób
niepełnosprawnych istotną rolę pełnią też funkcje rzecznicze. Kondycja finansowa oraz
kapitał ludzki organizacji osób niepełnosprawnych jest lepsza niż ogółu tego sektora w
Polsce. Mają one także większą skłonność do tworzenia sieci, porozumień i federacji, te
istniejące w Polsce zrzeszają po kilkadziesiąt tysięcy członków. W raporcie zaprezentowano
także organizacje pozarządowe wybranych krajów UE i EOG.
W sferze partycypacji osób niepełnosprawnych w sferze publicznej zwrócono uwagę
na udział osób niepełnosprawnych w organach kolegialnych zarówno na poziomie
centralnym, jak i lokalnym. Omówiono więc znaczenie Krajowej Rady Konsultacyjnej i
funkcjonujących na niższych poziomach wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do
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spraw osób niepełnosprawnych W obszarze udziału osób niepełnosprawnych w tworzeniu
polityk publicznych, rozumianych jako sektorowe działania państwa właściwych dla ich
sytuacji społeczno-ekonomicznej stwierdzono większą aktywność organizacji pozarządowych
w realizacji niż w ich tworzeniu.
W raporcie szeroko analizowano model współpracy organizacji pozarządowych i
publicznych w Polsce, z wykorzystaniem sytuacji organizacji osób niepełnosprawnych.
Zaprezentowano także możliwości realizacji projektów przy współpracy z organizacjami
publicznymi, z wykorzystaniem możliwości ich finansowania ze środków unijnych. Pokazano
także rolę przedsiębiorstw społecznych – zarówno z perspektywy współpracy, jak i
zatrudniania osób niepełnosprawnych. W opracowaniu pokazano także modele tworzenia
polityk publicznych i współpracy międzysektorowej w zakresie niepełnosprawności we
Francji, Wielkiej Brytanii, w Niemczech i na Węgrzech.
Można wyróżnić pięć głównych wniosków, które wynikają z przeprowadzonej analizy
dokumentów. Po pierwsze, zarówno na poziomie prawa międzynarodowego, jak i krajowego
ostatnie 60 lat przyniosło podstawowe zmiany w zakresie partycypacji społecznej, politycznej
i publicznej osób niepełnosprawnych, wynikające z ogółu zmian w prawach tych osób;
dokumentem, który bezsprzecznie i najmocniej wpływa na działania podejmowane w
powyższych obszarach, jest Konwencja ONZ ratyfikowana, mimo że ze znacznym
opóźnieniem w porównaniu do innych sygnatariuszy, również przez Polskę. Pomimo rozwoju
prawa zrównującego sytuację osób niepełnosprawnych, można zauważyć słabości instytucji,
które za wdrażanie tego prawa odpowiadają. Świadczą o tym także stale aktualizowane
strategie na poziomie europejskim i krajowym, w których wskazuje się na intensyfikację
działań, nowe instrumenty i narzędzia, które mają poprawić sytuację osób
niepełnosprawnych.
Po drugie, w obszarze partycypacji politycznej w wymiarze europejskim kładzie się
głównie nacisk na możliwość oddania głosu w wyborach od poziomu lokalnego po
głosowanie na kandydatów do Parlamentu Europejskiego z zachowaniem odpowiednich
standardów, dostęp do lokali wyborczych oraz zrozumiałej informacji i komunikacji
skierowanej do osób niepełnosprawnych. Ponadto podkreśla się rolę polityki
antydyskryminacyjnej w powyższym obszarze, przede wszystkim w zakresie ograniczania
praw wyborczych i odchodzenia od nich na rzecz tzw. systemu wspierania podejmowania
decyzji. Również rozwiązania instytucjonalne oraz, w przypadku Polski, programy
operacyjne mające finansować działania na rzecz aktywizacji społecznej osób
niepełnosprawnych, odbiegają od rozwiązań wprowadzanych w państwach europejskich.
Po trzecie, brak jest precyzyjnie określonych działań na rzecz wspierania partycypacji
politycznej osób niepełnosprawnych oraz projektów realizowanych przez poszczególne
podmioty, zarówno z sektora publicznego, jak i pozarządowego.
Po czwarte, w obszarze partycypacji społecznej, czyli aktywności na rzecz i dla osób
niepełnosprawnych organizacji pozarządowych w Polsce można wskazać, po pierwsze, na
lepszą sytuację sytuacje finansową na tle całego sektora w Polsce, jak również ich
subiektywnie postrzeganą skalę potrzeb osób niepełnosprawnych, których nie są w stanie
wypełnić, z powodu braku finansowania ich działań. Po drugie, wydaje się, że liczba
organizacji pozarządowych jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, za co trzeba „winić”
niestety słabszą aktywność społeczną osób niepełnosprawnych. Po trzecie, wyraźnie należy
podkreślić siłę roli rzeczniczej i reprezentacyjnej organizacji osób niepełnosprawnych w
Polsce.
Po piąte, w obszarze tworzenia polityk publicznych w zakresie niepełnosprawności
należy wskazać wyraźny deficyt uczestnictwa, wynikający w dużej mierze z barier i niechęci
ze strony instytucji publicznych, jak również słabej aktywności trzeciego sektora.
Zdecydowanie lepiej przedstawia się sytuacja w zakresie realizacji zadań publicznych w
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obszarze niepełnosprawności. Obszar potencjalnych zadań realizowanych przez organizacje
pozarządowe jest dość szeroki, w razie słabości współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego, PFRON często dofinansowuje zadania realizowane przez trzeci sektor.
Rozwija się też dialog społeczny osób niepełnosprawnych, niezależnie od dialogu
obywatelskiego, zwłaszcza na poziomie regionalnym. Instytucje dialogu obywatelskiego
działają w sposób sformalizowany i wyraźnie widać wpływy ich aktywności.
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Wprowadzenie
Jak pokazują statystyki Światowej Organizacji Zdrowia, prawie 15% populacji naszej
planety cierpi na jakiś rodzaj dolegliwości, które kwalifikują ich do grupy osób
niepełnosprawnych. Około 110 do 190 mln ludzi na świecie posiada znaczne trudności z
funkcjonowaniem w społeczeństwie. Niepełnosprawność łączy się także ze stopniowym
starzeniem się społeczeństw. Jak prezentują statystyki Unii Europejskiej, jedna na sześć osób
w Unii Europejskiej jest niepełnosprawna1, w stopniu od lekkiego do znacznego, co
dowodzi, że około 80 mln Europejczyków doświadcza braku możliwości kompleksowego
uczestniczenia w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Przyczyną są bariery
związane z otoczeniem i jego postawami. z postawami ich otoczenia. Co więcej, osoby
niepełnosprawne doświadczają częściej zjawiska ubóstwa, najczęściej z powodu utrudnień
w dostępie do zatrudnienia. Problem stanowi w szczególności udział osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym lokalnych społeczności, możliwość artykulacji
własnych grupowych interesów, udział w wyborach lokalnych a także innych formach
życia społecznego czy publicznego. Gdyby spojrzeć na statystyki światowe czy dane dla
Unii Europejskiej, problem uczestnictwa lub jego ograniczeń 15% obywateli stanowi
poważne wyzwanie dla współczesnych rządów organizacji międzynarodowych i
organizacji pozarządowych, które reprezentują ich interesy. Tak duży odsetek
wykluczonych sprawia, że eliminacja barier ich funkcjonowania w życiu społecznym staje
się nie tylko wyzwaniem rządów poszczególnych krajów, ale także społeczności
międzynarodowej. Jak bowiem móc zaakceptować fakt, że 15% ludności globu nie może
korzystać z wypracowanych już od prawie stu lat praw, przysługujących każdemu
mieszkańcowi Ziemi?
Cele tego opracowania są następujące:
 zdefiniowanie pojęcia partycypacji społecznej osób niepełnosprawnych;
 szczegółowe
zidentyfikowanie
kwestii
partycypacji
społecznej
osób
niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach prawnych oraz prawie krajowym,
jak również w tworzonych politykach publicznych dotyczących rozwiązywania
problemów niepełnosprawności na poziomie Unii Europejskiej i Polski;
 charakterystykę partycypacji politycznej osób niepełnosprawnych w Polsce i w
wybranych krajach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa w
wyborach i referendach;
 określenie skali udziału osób niepełnosprawnych w strukturach społeczeństwa
obywatelskiego, w szczególności aktywności w organizacjach pozarządowych, jak
również aktywności tychże na ich rzecz;
 identyfikację partycypacji społecznej osób niepełnosprawnych w działaniach
zbiorowych społeczności lokalnych oraz samoorganizacji środowiska osób
niepełnosprawnych: pomoc wzajemna – artykulacja interesów – budowanie
tożsamości;
 prezentacja form dialogu społecznego z osobami niepełnosprawnymi na poziomie
narodowym i subnarodowym;
 prezentacja partycypacji osób niepełnosprawnych w tworzeniu polityk publicznych ds.
osób niepełnosprawnych;

1

EU Labour Force Survey ad hoc module on employment of disabled people - LFS AHM, 2002,
najnowsze badania nie są dostępne.
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wstępne rozpoznanie kapitału społecznego środowisk niepełnosprawnych –
charakterystyka ogólna i cechy specyficzne.
Opracowanie w całości oparto na analizie pozyskanych źródeł wtórnych – dotychczas
opracowanych raportów w Polsce i w Europie, w szczególności polskich instytucji
publicznych, organizacji międzynarodowych – Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii
Europejskiej, jak również raportów i danych pochodzących od sieci organizacji
pozarządowych, które reprezentują interesy osób niepełnosprawnych. Przejrzano także
niezbędne do przeprowadzonej analizy akta prawne.
W opracowaniu korzystano także z różnych dostępnych statystyk publicznych – w
szczególności danych Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostatu, Państwowej Komisji
Wyborczej oraz innych dostępnych statystyk publicznych.
W opracowaniu posiłkowano się także dostępnymi polskimi i zagranicznymi
opracowaniami naukowymi w zakresie aktywności, partycypacji i funkcjonowania osób
niepełnosprawnych.
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1. Definicje partycypacji
Partycypacja osób niepełnosprawnych w społecznym, politycznym i publicznym
życiu, jak zauważają badacze, jest stosunkowo słabo rozpoznaną badawczo domeną. Rzadko
także kwestie partycypacji niepełnosprawnych tej grupy społecznej można odnaleźć w
dokumentach publicznych, zarazem na poziomie międzynarodowym, jak i poszczególnych
krajów2. Zanim jednak szerzej przyjrzę się tym zagadnieniom, na początek zajmę się
definicjami partycypacji.
Słownikowa definicja partycypacji i partycypowania odnosi się do udziału,
uczestnictwa oraz współudziału i współuczestniczenia3. Innymi słowy, dla określonej grupy
społecznej oznacza branie udziału w jakimś działaniu, które ma charakter wspólny, dotyczy
większej grupy – na przykład osób niepełnosprawnych. Partycypacja oznacza więc udział,
stąd to pojęcie uznajemy za tożsame w niniejszym opracowaniu z pojęciami uczestnictwa
oraz partycypacji niepełnosprawnych obywateli w życiu publicznym czy społecznym.
Najogólniej partycypacja oznacza uczestnictwo obywateli w życiu społecznym,
publicznym i politycznym4.
Zwykle pojęcie partycypacji pojawia się z konkretnym określeniem, wskazującym na
jej obszar czy atrybut. Pierwsze z określeń partycypacji społeczna, oznacza w pierwszym
rozumieniu udział obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi społeczności, której są
członkami. Jej podstawowymi przejawami są udział w wyborach, referendach, udział w
konsultacjach społecznych, postępowaniach administracyjnych oraz akcjach bezpośrednich.5
W innym rozumieniu, bardziej rozpowszechnionym i intuicyjnie bardziej zrozumiałym –
partycypacja społeczna oznacza udział jednostek w zbiorowych działaniach, w
społecznościach, w których żyją i do których przynależą6. Często określa się ją także
partycypacją wspólnotową i horyzontalną. Jej przejawem jest uczestnictwo, czyli tworzenie i
działania na rzecz mniej lub bardziej formalnych grup obywatelskich, organizacji
pozarządowych, podejmowanie roli wolontariusza.
Z kolei partycypacja publiczna także może być rozumiana dwojako. Po pierwsze jako
zaangażowanie jednostek w działania struktur i instytucji państwowych, w tym władzy
publicznej oraz w działania instytucji publicznych, jako podległych władzy publicznej 7. W
takim rozumieniu partycypacja publiczna ma charakter wertykalny czy obywatelski. Może
przejawiać się w postaci sformułowanej w latach siedemdziesiątych XX wieku przez S.
Langtona8:
 aktywności publicznej – rozumianej jako działania obywateli w celu
wpłynięcia na władzę publiczną w postaci protestów, nieposłuszeństwa czy
rzecznictwa, w sposób indywidualny lub zbiorowy (poprzez organizacje
pozarządowe jako ich przedstawicieli);
 zaangażowanie w sprawy publiczne – to działania inicjowane, podejmowane i
realizowane przez instytucje publiczne, które polegają na zaangażowaniu
obywateli w zarządzanie sprawami publicznymi, w celu poprawy procesu
decyzyjnego, zwiększenia legitymizacji i podniesienia jakości usług
2

J. Puumalainen, Participation in Community and Political Life of Persons with Severe Disabilities
“International Journal of Rehabilitation Research”, 2011, vol. 34, nr 4, s.274-28.1.
3
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2002, s. 374.
4
T. Kaźmierczak, O pojęciu partycypacji publicznej, [w:] Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w
podejmowaniu decyzji publicznych, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2002, s. 18.
5
J. Hausner i inni, Komunikacja i partycypacja społeczna, MSAP, Kraków 1999.
6
T. Kaźmierczak, O pojęciu partycypacji…, op. cit. s. 18.
7
Ibidem, s. 18-20.
8
G.P. Green, A. Haines, Asset Building & Community Development, Sage Publication, London 2002.
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publicznych. Zaangażowanie publiczne może przybierać formy konsultacji,
tworzenia rad opiniodawczo-konsultacyjnych, wysłuchań publicznych, a także
realizacji zadań publicznych przez aktorów niepublicznych – w tym
organizacje pozarządowe w celu podniesienia ich jakości,
 partycypację wyborczą czy polityczną, którą rozumie się jako bierny lub
czynny udział w wyborach i referendach na różnych szczeblach władzy,
 partycypację obowiązkową czy obligatoryjną rozumianą jako przymusową
aktywność obywateli, konieczną dla funkcjonowania wspólnoty politycznej i
wypełniania przez państwo jego podstawowych zadań. Przykładem takiego
uczestnictwa może być obowiązek płacenia podatków, stawiania się w roli
świadka na rozprawach sądowych czy pełnienia obowiązków ławników
sadowych9.
Partycypację publiczną możemy także rozdzielać od partycypacji politycznej i
obligatoryjnej, i uznawać ją tylko jako przejaw uczestnictwa obywateli w sferze publicznej w
sposób indywidualny lub zbiorowy poprzez organizacje pozarządowe. Innymi słowy,
partycypacja publiczna w węższym rozumieniu może oznaczać wpływanie obywateli na
decyzje instytucji publicznych poprzez własną, obywatelską inicjatywę lub poprzez
inicjatywę władz i instytucji publicznych.
Szczególnie należy przyjrzeć się uczestnictwu obywateli – w naszym przypadku osób
niepełnosprawnych – w podejmowaniu decyzji publicznych, zwłaszcza włączanie organizacji
pozarządowych reprezentujących osoby niepełnosprawne w ramy polityk publicznych i
realizację zadań publicznych, może być analizowane na kilku poziomach. Pierwszy poziom
obejmuje normatywne, ideologiczne czy też światopoglądowe uzasadnienia partycypacji.
Drugi poziom dotyczy zobiektywizowanych, pozytywnych konsekwencji uczestnictwa10.
Na poziomie normatywnym wskazuje się trzy przyczyny uzasadniające potrzebę
uczestnictwa11. Uczestnictwo ma bowiem być:
 wsparciem w edukacji obywatelskiej;
 poszerzać obszar rzeczywistej kontroli obywateli nad władzą;
 służyć pomocą w tworzeniu tożsamości społeczności lokalnej.
Wskazuje się również inne powody zwiększenia partycypacji organizacji
pozarządowych jako reprezentantów określonych grup społecznych – wzmacnianie
społeczeństwa obywatelskiego; zwiększenie uprawomocnienia podejmowanych decyzji i
wreszcie możliwość podjęcia takich decyzji, które będą odpowiadać na rzeczywiste potrzeby i
skutkować usługami publicznymi o lepszej jakości.
Z perspektywy obiektywnych powodów wzrostu znaczenia partycypacji organizacji
pozarządowych, zwraca się uwagę, że jest to stosunkowo nowe zjawisko, które pojawiło się w
krajach wysoko rozwiniętych od lat siedemdziesiątych XX wieku. Wiąże się go z silnym
rozwojem ruchów społecznych, także osób niepełnosprawnych, w latach 60-tych w Stanach
Zjednoczonych, które szerzej omówimy w dalszych rozdziałach pracy12.
Wzrostowi znaczenia partycypacji obywateli i reprezentujących ich organizacji
pozarządowych sprzyjały też od mniej więcej lat siedemdziesiątych XX wieku rozwój i
9

T. Kaźmierczak, O pojęciu partycypacji…, op. cit.
P. Matczak, I. Rybka, E. Bogacz-Wojtanowska, Współpraca sektora publicznego i obywatelskiego w
tworzeniu polityk publicznych w zakresie ochrony środowiska i spraw społecznych, ekspertyza w ramach
projektu, „Indeks współpracy - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi”, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
11
P. Swianiewicz , Partnerska polityka publiczna na poziomie lokalnym, „Dialog”, 2008, nr 4.
12
P. Geiser, S. Ziegler, U. Zurmühl, Support to Organisations Representative of Persons with Disabilities,
Policy Paper, Handicap International, Lyon 2011, PP 04.
10
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implementacja nowoczesnych modeli zarządzania publicznego. Jak administrowanie może
sprzyjać dominującej roli organizacji publicznych, tak nowe zarządzanie publiczne sprzyja
współpracy międzysektorowej i kontraktowaniu usług, w tym przez organizacje pozarządowe.
Z kolei koncepcja public government zakłada tworzenie sieci powiązań publicznych13, w
skład których wchodzą także organizacje trzeciego sektora. Podobnie koncepcja służby
publicznej kładzie nacisk na współistnienie wielu podmiotów tworzących koalicje w celu
realizacji uzgodnionych potrzeb pewnych grup obywateli.
Warto zauważyć, że rozrost roli organizacji publicznych na świecie w obszarze
świadczenia usług jest jednocześnie skorelowany ze wzrostem wymagań co do ich jakości i
spowodował od lat 80-tych ubiegłego stulecia poszukiwanie nowoczesnych metod
zarządzania w tym obszarze14. Jedną z takich odpowiedzi jest obecny od lat 80. XX wieku,
zwłaszcza w krajach anglosaskich, model New Public Management, wzorujący się metodach i
technikach zarządzania w przedsiębiorstwach. Nowe zarządzanie publiczne polega przede
wszystkim na wprowadzaniu mechanizmów rynkowych do administracji, zwłaszcza jeśli
chodzi o efektywność w wydatkowaniu środków publicznych, konkurencyjność, większą
partycypację społeczności lokalnej w sprawowaniu kontroli, a także na podkreślaniu roli
jakości, a co za tym idzie – traktowaniu obywateli jak klientów. Jednak już w latach 90. XX
wieku zauważono, że koncepcja NPM nie jest wystarczającym panaceum na słabość
administracji. Koncentrując się tylko na efektywności, traci się z pola widzenia sens
podstawowy – tworzenie dobra wspólnego, rozumianego też jako wyrównywanie szans,
służenie słabszym grupom społecznym, kierowanie się wysokimi standardami etycznymi.
Koncepcja dobrego rządzenia (Good Governance) taką perspektywę już przyjmuje. Dobre
rządzenie, jak pisze J. Czaputowicz15, „szerzej uwzględnia kontekst społeczny w
reformowaniu administracji publicznej, w szczególności w zakresie dochodzenia do
uniwersalnych standardów, takich jak profesjonalizm, neutralność polityczna, uczciwość,
unikanie konfliktu interesów”. Ewolucja przekształcająca model biurokratyczny administracji
poprzez NPM ku dobremu rządzeniu związana jest też z rozczarowaniem prywatyzacją usług
publicznych i poszukiwaniem innych metod efektywnego zarządzania w administracji, ale
takich, w których sektor publiczny wykorzysta doświadczenia i wiedzę nie tylko
przedsiębiorstw, ale także organizacji pozarządowych, jednocześnie sprawując nadzór nad
bezpieczeństwem i równym dostępem do usług publicznych.
W praktyce problematyka partycypacji i współdziałania organizacji pozarządowych z
organizacjami publicznymi w ciągu ostatnich dwudziestu lat zaczęła nabierać coraz
większego znaczenia w polityce publicznej. Różne formy partycypacji można spotkać na
poziomie lokalnym, gdzie są wyrazem trendów związanych z budowaniem lokalnej polityki
publicznej przez wielu zaangażowanych i zainteresowanych aktorów społecznych. Idee
partycypacji rozpowszechnione są nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych. W Wielkiej
Brytanii po okresie powojennej dominacji modelu państwa opiekuńczego doszło do
zwiększenia partycypacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi w obrębie ramowych
paktów współpracy (compacts) czy ostatniej polityki, zwanej Big Society, polegającej na
silnym upodmiotowieniu obywateli i lokalnych społeczności. Niemiecki model relacji
międzysektorowych od lat promuje dominujące wykorzystanie organizacji pozarządowych do
realizacji zadań publicznych. Szwecja, reprezentująca nordycki model welfare state (polega
13

B. Kożuch, Ewolucja zarządzania organizacjami publicznymi, [w:] B. Kożuch (red.), Problemy zarządzania
organizacjami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006,
s. 30.
14
Ibidem; J. Czaputowicz, Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji, w: J. Czaputowicz
(red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Europejski Instytut Administracji
Publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
15
J. Czaputowicz, Zarządzanie w administracji…, op. cit.
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on na dominacji sektora publicznego w świadczeniu usług publicznych), w ostatnich
dwudziestu latach zmieniła podstawowe założenia polityki publicznej na welfare mix, w
którego tworzeniu coraz większy udział mają organizacje pozarządowe. Podobne tendencje są
dostrzegane także w Ameryce Łacińskiej, w krajach azjatyckich oraz afrykańskich16.
Doświadczenia Brazylii, Meksyku czy Indii pokazują, że rola organizacji pozarządowych
staje się coraz wyraźniejsza wobec słabości państw w rozwiązywaniu problemów skrajnej
polaryzacji społeczeństw, deprywacji wielkich grup społecznych czy wielopokoleniowego
bezrobocia.
Niezależnie od teoretycznych dyskusji i uzasadnień, praktyka partycypacji umocowana jest
też prawnie17. Partycypacja jest jedną z zasad społeczeństwa obywatelskiego, która
wskazywana jest w European Commission White Paper on European Governance (COM
2001/428) – obok otwartości, odpowiedzialności (accountability), efektywności i spójności
(coherence)18. Prawo europejskie także sprzyja rozwojowi partycypacji. Piotr Swianiewicz19
dowodzi obecności dwóch stylów krajowych wzmacniania partycypacji w relacjach między
władzami lokalnymi a organizacjami pozarządowymi. Pierwszy z nich, widoczny w Wielkiej
Brytanii oraz Irlandii, polega na wzmocnieniu partycypacji dzięki zachętom oferowanym
przez rządy centralne. W drugim przypadku, który napotkać można w państwach
skandynawskich, ale też w Polsce, partnerstwo rozwija się jako wynik zachęt płynących z
poziomu programów Unii Europejskiej.
Partycypacja obywateli i reprezentujących ich organizacji pozarządowych w
przygotowaniu i realizacji polityk publicznych oraz wykonywaniu zadań publicznych jest też
przedmiotem krytyki. Można zauważyć, po pierwsze, pozorowaną partycypację, gdzie udział
obywateli oraz organizacji pozarządowych może przybierać postać fasadową, pozorującą ich
udział w tworzeniu wspólnych celów na poziomie wspólnot czy lokalnych jednostek
administracyjnych, a w praktyce rzeczywista partycypacja nie ma miejsca. Może także
dochodzić w ramach partycypacji i współpracy do kooptacji, stopniowej absorpcji organizacji
pozarządowych, które stają się „przedłużoną ręką państwa”. Takie niekorzyści powstają, gdy
partycypacja ma miejsce w sytuacji dużej asymetrii partnerów, czyli w szczególności dużej
przewagi sektora publicznego20.
Wskazuje się także, na poziomie bardziej ideologicznym, że angażowanie obywateli
może być elementem wdrażania liberalnego porządku, gdzie partycypacja jest wymuszona, a
jednocześnie
nieskuteczna,
gdyż
ograniczona
istniejącymi
uwarunkowaniami
prywatyzacyjnymi i fiskalnymi. W tym przypadku partycypacja pozwala władzy zrzucić
odpowiedzialność za własną niemoc lub nieudolność na partnerów społecznych. To z kolei
jest efektem przewagi ekonomicznej dominujących aktorów21.
Zdarza się także krytyka partycypacji dowodząca, że partycypacja może przynosić
zagrożenia dla demokracji i prowadzić do tyranii. Większą zdolność oddziaływania mają
grupy i osoby zajmujące wyższą pozycję w hierarchii statusu społecznego, a zwłaszcza
dysponujące większymi zasobami, a to prowadzić może do ich dominacji. Dotyczy to
szczególności podejmowania decyzji na poziomie lokalnym, gdzie zasoby aktorów są
nierówno rozłożone22.

16

A. Najam, The four C's of third sector-government relations: cooperation, confrontation, complementarity,
and co-optation, “Nonprofit Management and Leadership”, 2000, vol. 10, nr 4, s. 375–395.
17
P. Matczak, I. Rybka, E. Bogacz-Wojtanowska, Współpraca…, op.cit.
18
Ibidem.
19
P. Swianiewicz , Partnerska polityka…, op. cit.
20
E. Bogacz-Wojtanowska, Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych, Monografie i Studia
Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
21
P. Matczak, I. Rybka, E. Bogacz-Wojtanowska, Współpraca…, op. cit.
22
P. Matczak, I. Rybka, E. Bogacz-Wojtanowska, Współpraca…, op. cit.
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Na zakończenie tej części rozważań warto także zauważyć, że opis zjawiska
partycypacji osób niepełnosprawnych, czy to społecznej, czy publicznej, czy politycznej, jest
niezmiernie trudny z powodu złożoności zjawiska. Partycypacja ma charakter relacyjny i
odwołuje się do kontaktów, związków, wpływów23 pomiędzy, w tym przypadku, państwem i
jego instytucjami, oraz organizacjami pozarządowymi i osobami niepełnosprawnymi. Dlatego
trudne jest diagnozowanie stanu partycypacji osób niepełnosprawnych, gdyż wielość
różnorodnych, koniecznych danych do analizy jest bardzo duża. Po drugie, zarówno analiza
stanu partycypacji wszystkich obywateli, jak również osób niepełnosprawnych w wielu
krajach nastręcza wielu problemów, z powodu braku danych, pozwalających na diagnozę czy
monitoring stanu partycypacji społecznej. W przypadku danych dotyczących osób
niepełnosprawnych już w 2008 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)24 zwracała
uwagę na konieczność ujednolicenia statystyk, pozwalających na, po pierwsze, lepsze
diagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych, po drugie, na formułowanie
ponadkrajowych, krajowych czy lokalnych i regionalnych polityk publicznych,
umożliwiających systematyczne działania, pozwalające te potrzeby realizować. Zgodnie z art.
31 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych państwa mają za
zadanie gromadzenie pewnych informacji, w tym danych statystycznych i pochodzących z
badań, które umożliwią formułowanie i wdrażanie polityki służącej realizacji jej postanowień.
W niniejszym opracowaniu skupiono się na następujących rodzajach partycypacji osób
niepełnosprawnych:
 politycznej, zwanej czasem wyborczą, rozumianej w szczególności jako udział
w wyborach i referendach, czyli życiu politycznym;
 społecznej, rozumianej jako udział i tworzenie grup nieformalnych i
organizacji pozarządowych i szerzej w życiu najbliższej wspólnoty i lokalnej
społeczności;
 publicznej, rozumianej dwojako: jako udział organizacji pozarządowych w
tworzeniu polityk publicznych dotyczących osób niepełnosprawnych, jak
również jako realizowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
które reprezentują ich interesy.

23

Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych, Fundacja Fundusz
Współpracy, Warszawa 2011.
24
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/index.html, pobrane 30.03.2013.
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2. Ramy prawne partycypacji osób niepełnosprawnych
Istnieje szereg dokumentów, rekomendacji, praw i deklaracji, dotyczących sytuacji i
praw osób niepełnosprawnych na poziomie międzynarodowym – zarówno ogólnoświatowym,
jak i europejskim. Równie dużo przepisów i polityk publicznych możemy odnaleźć na
poziomie krajowym. Poniższy przegląd ma jednak wykazać, w których regulacjach i
dokumentach możemy odnaleźć zapisy dotyczące partycypacji w życiu społecznym,
publicznym i politycznym osób niepełnosprawnych.
Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym niepełnosprawności jest Konwencja o
Prawach Osób Niepełnosprawnych Narodów Zjednoczonych, sporządzona w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 roku. Zanim jednak zostaną skomentowane jej zapisy w kontekście
osób partycypacji osób niepełnosprawnych warto przyjrzeć się rozwojowi myśli na temat
praw osób niepełnosprawnych w rekomendacjach, kartach i deklaracjach międzynarodowych.
Już bowiem w latach 1945–1960 Organizacja Narodów Zjednoczonych zdefiniowała
niepełnosprawność jako fizyczne, psychospołeczne i zawodowe ograniczenie, i
koncentrowała się na pomocy społecznej tym osobom i działaniach rehabilitacyjnych25.W
1948 roku powstała Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, która stopniowo stawała się
prawem zwyczajowym w poszczególnych krajach, gdzie wskazuje w poszczególnych
artykułach na kwestie praw uczestnictwa wszystkich jednostek w szczególności26:
 w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych
przedstawicieli (artykuł 21),
 w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w
postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw (artykuł 27).
Na kwestię partycypacji zwracają uwagę także inne artykuły – prawo do wolności opinii i
wyrażania jej, gdzie prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania,
otrzymywania oraz rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez
względu na granice (artykuł 19). Niezmiernie ważne jest także prawo każdego człowieka do
spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się (artykuł 20).
Pierwszym międzynarodowym dokumentem regulującym w sposób szczególny prawa
osób niepełnosprawnych była Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych, przyjęta przez
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1975 roku27.
Odnosiła się ona do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowych Konwencji
dotyczących Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka, a także innych statutów, konwencji i
zaleceń międzynarodowych organizacji, zwracając uwagę na następujące kwestie w obszarze
uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym:
 osoby niepełnosprawne mają te same obywatelskie i polityczne prawa, co inne
jednostki,
 organizacje osób niepełnosprawnych mogą być przydatne w konsultacjach we
wszystkich sprawach dotyczących praw osób niepełnosprawnych.
Warto jednak zauważyć, że był to pierwszy dokument i instrument bezpośrednio
odnoszący się do praw osób niepełnosprawnych, jednocześnie dość krytykowany przez
organizacje pozarządowe stowarzyszające ich (podobnie jak Deklaracja Praw Osób
Upośledzonych Umysłowo (Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons) z 1971
25

P. Geiser, S. Ziegler, U. Zurmühl, Support to Organisations…, op. cit.
Tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – na:
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf, dostęp
15.03.2013.
27
Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych uchwałą 2856 (XXVI) w dniu 9 grudnia 1975 roku.
26
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roku, w której mamy zapisy, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną cieszą się – w
miarę własnych możliwości – takimi samymi prawami jak inne osoby i biorą aktywny udział
w życiu społecznym), ze względu na skupienie na medycznym i funkcjonalnym modelu
funkcjonowania i wsparcia osób niepełnosprawnych. Warto tutaj więc wspomnieć, że
funkcjonują trzy główne modele niepełnosprawności: medyczny, charytatywny i społeczny28.
Ostatni z nich został zbudowany w Wielkiej Brytanii na przełomie lat 70-tych i 80-tych XX
wieku. W modelu społecznym pojęcie niepełnosprawności ujmowane jest przez pryzmat
„braku lub ograniczenia aktywności człowieka spowodowane współczesną organizacją
społeczną, w której nie bierze się pod uwagę potrzeb osób z uszkodzeniami fizycznymi oraz
trudnościami w uczeniu, tym samym wykluczając ich z głównego nurtu życia społecznego”29.
Współcześnie niepełnosprawność traktuje się nie jako problem medyczny, ale społeczny. W
tym ujęciu stanowi ona powód wykluczenia społecznego. Społeczne ujęcie
niepełnosprawności oznacza, że nie osobę niepełnosprawną należy dopasowywać do
społeczeństwa, ale tak kształtować społeczeństwo i środowisko życia ludzi, aby wszyscy
obywatele, w tym także osoby niepełnosprawne miały równe szanse uczestnictwa w życiu
społecznym. Zmiany w podejściu do rozumienia problematyki niepełnosprawności prezentuje
tabela 1.
Tabela 1. Zmiana definicji niepełnosprawności – od modelu medycznego do modelu społecznego
MODEL MEDYCZNY

MODEL SPOŁECZNY

traktowanie osób niepełnosprawnych jako przedmiotu
działań charytatywnych i pacjentów

traktowanie osób niepełnosprawnych jako podmiotów
prawa, jako konsumentów i niezależnych obywateli

profesjonaliści podejmują decyzje w imieniu osób
niepełnosprawnych
koncentrowanie się na indywidualnych uszkodzeniach i
zaburzeniach
określanie osób niepełnosprawnych mianem zależnych
lub nienadających się do pracy

osoby niepełnosprawne podejmują niezależne decyzje

tworzenie warunków ekonomicznych i społecznych dla
niewielkiej grupy osób niepełnosprawnych

tworzenie przyjaznego, elastycznego świata dla
wszystkich
obywateli,
w
tym
dla
osób
niepełnosprawnych
włączanie osób niepełnosprawnych w normalny nurt
życia (np. edukacja włączająca – w szkołach
masowych, w klasach integracyjnych)
włączenie polityki wobec osób niepełnosprawnych w
całokształt zadań, za które odpowiedzialność ponosi
cały rząd

segregacja w edukacji, zatrudnieniu i innych sferach
życia (np. edukacja w szkołach specjalnych)
ograniczenie polityki wobec osób niepełnosprawnych
do kompetencji specjalnych ministerstw

usuwanie barier oraz promowania wspierającego i
dostępnego środowiska
podkreślanie uzdolnień osób niepełnosprawnych i
tworzenie aktywnych form wsparcia

Źródło: M. Wysocki, Dostępna przestrzeń publiczna, wyd. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2009.

Lata 80-te XX wieku przyniosły dużą zmianę w zakresie uświadamiania i zwracania
uwagi międzynarodowej społeczności kwestii i problemów osób niepełnosprawnych. Rok
1981 obwołano Rokiem Osób Niepełnosprawnych, a lata 1983–1992 Dekadą Osób
Niepełnosprawnych (United Nations Decade of Disabled Persons). Jak zauważył P.
Przybysz30, konsekwencją obwołania Roku Osób Niepełnosprawnych było przyjęcie przez
Zgromadzenie Ogólne Światowego Programu Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych w

28

P. Geiser, S. Ziegler, U. Zurmühl, Support to Organisations… op. cit.
A. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z
ograniczeniami sprawności, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 17.
30
P. Przybysz, Prawa człowieka a prawa niepełnosprawnych, pobrano z :
http://idn.org.pl/sonnszz/prawa_niepelnosprawn1.htm, dostęp 25.03.2013.
29
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1982 roku31 (World Programme of Action Concerning Disabled Persons). Program tworzył
światową strategię rozwoju prewencji niepełnosprawności, rehabilitacji i wyrównywania
szans, które dotyczą pełnego udziału niepełnosprawnych w życiu społeczeństwa i rozwoju
poszczególnych krajów. Program podkreślał także potrzebę postrzegania niepełnosprawności
z perspektywy praw człowieka. Z perspektywy uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym, publicznym i politycznym. Program wskazywał na jeden z głównych celów,
jakim jest pełen udział osób niepełnosprawnych i równość32.
Warto także podkreślić, że zarówno Program Działania, jak i inne inicjatywy
podejmowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych zwracały uwagę na prawo osób
niepełnosprawnych do tworzenia im tych samych szans co pozostałym obywatelom oraz do
równego udziału w udogodnieniach warunków życiowych, będących efektem rozwoju
społeczno-gospodarczego. Wtedy także po raz pierwszy zdefiniowano niepełnosprawność w
kategoriach relacji pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a ich środowiskiem.
Wyrównywanie szans było głównym przesłaniem Programu. W szczególności zwrócenie
uwagi na to, że problemy osób niepełnosprawnych nie powinny być traktowane w izolacji, ale
w powiązaniu i w ramach standardowych działań służb społecznych 33. Z kolei Dekada Osób
Niepełnosprawnych (1983–1992) stanowiła ramy czasowe, w których rządy i organizacje
miały wprowadzić w życie postanowienia Programu34.
Na początku nowej dekady przyjęto, w 1993 roku, Standardowe Zasady
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych ONZ35. Do problemów partycypacji czy
szeroko pojętego uczestnictwa odnosiła się w swoich zasadach, zwracając uwagę w
szczególności na konieczność włączania organizacji osób niepełnosprawnych w:
 podejmowanie decyzji odnoszących się do planów i programów dotyczących osób
niepełnosprawnych, jak również uwzględnienie ich udziału i doradztwa w
kształtowaniu polityki społecznej rządu w tym zakresie,
 tworzenie krajowego prawa, jak również w stały proces jego oceny (w tym prawo
organizacji osób niepełnosprawnych do reprezentowania osób niepełnosprawnych na
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym).
Państwa, w świetle Standardowych Zasad, powinny zachęcać i wspomagać tworzenie i
umacnianie pozycji organizacji osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym i centralnym.
Powinny także uznać, że organizacje te mają do spełnienia ważną rolę w rozwoju polityki
społecznej wobec niepełnosprawności, w szczególności w określaniu potrzeb i priorytetów,
uczestnictwie w planowaniu, wdrażaniu i ewaluacji służb, usług i działań dotyczących życia
osób niepełnosprawnych oraz na przyczynianiu się do podnoszenia poziomu świadomości
społeczeństwa i propagowaniu zmian. Organizacje osób niepełnosprawnych mogą pełnić swą
doradczą rolę także poprzez stałą reprezentację w zarządach agend finansowanych przez rząd,
służąc komisjom publicznym i dostarczając wiedzy eksperckiej na temat różnych projektów.
Generalnie od 1948 roku do początków XXI wieku powstało wiele
międzynarodowych – w tym regionalnych – aktów prawnych, dotyczących praw człowieka.
Jak podkreśla M. Jankowska, z polskiej Fundacji Synapsis36, można zauważyć stopniowe
wprowadzanie coraz bardziej skutecznych mechanizmów ochrony praw człowieka poprzez
nadawanie międzynarodowym aktom prawnym charakteru wiążącego dla państw je
31

Rezolucja 37/52 z 3.XII.1982 r.
World Programme of Action Concerning Disabled Person, http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=23 ,
pobrane dnia 26.032013.
33
J. Przybysz, Prawa człowieka … op. cit.
34
Ibidem.
35
Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych ONZ przyjęte w 1993 roku podczas 48
sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia 1993 (Rezolucja 48/96).
36
M. Jankowska, Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach prawnych, Fundacja
SYNAPSIS, s. 24-45, dokument elektroniczny.
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przyjmujących, co skutkuje wprowadzaniem do prawa krajowego odpowiednich zapisów.
Ważne jest także wprowadzanie szczegółowych uregulowań, zwłaszcza dla osób zagrożonych
różnymi przejawami dyskryminacji, także więc dla osób niepełnosprawnych. Należy
podkreślić, że stopniowo przyjmowane regulacje prawne dotyczące osób niepełnosprawnych
w poszczególnych krajach nie miały za zadanie deklarowania w szczególny sposób takich
praw człowieka, jak prawo do życia czy pracy w odniesieniu do tej specyficznej kategorii
osób, lecz raczej stworzenie mechanizmów wyrównywania ich szans i stworzenia warunków
do korzystania przez nie w pełni z praw przysługujących wszystkim obywatelom oraz
zwrócenie uwagi na ich podmiotowość37. Stąd, według Jankowskiej38, osoby
niepełnosprawne, żeby mieć możliwość korzystania z praw przysługujących wszystkim
ludziom, muszą mieć stworzone odpowiednie warunki. Aby je spełniać w aktach ogólnych
czy szczegółowych regulacjach prawnych pojawiały się przepisy, mające zapewnić osobom
niepełnosprawnym tym osobom realizację praw zawartych w aktach. Pojawiały się także
stopniowo dokumenty poświęcone w całości osobom niepełnosprawnym.
Najważniejszym i przełomowym aktem prawnym, który kompleksowo reguluje
współcześnie sytuację osób niepełnosprawnych w większości krajów na świecie jest
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r.39. Kwestia szeroko pojętej partycypacji osób niepełnosprawnych stanowi
jeden z podstawowych elementów Konwencji, jak również podkreślana jest rola organizacji
pozarządowych w procesach jej wdrażania.
W preambule znajdujemy zapis, który wskazuje, że „osoby niepełnosprawne powinny
mieć możliwość aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji w zakresie polityki i
programów, w tym dotyczących ich bezpośrednio”. W artykule 3, odnoszącym się do zasad
ogólnych Konwencji, znajdziemy zasadę pełnego i skutecznego udziału oraz włączenia w
społeczeństwo. Oznacza to, że partycypacja osób niepełnosprawnych jest zasadą, która
dotyczy wszystkich zapisów Konwencji. W artykule 4 mamy uszczegółowienie kwestii
zawartych w preambule Konwencji, w postaci wskazania, że jej wdrażanie, jak również
podejmowanie decyzji w sprawach osób niepełnosprawnych państwo będzie ściśle
konsultować się z nimi lub z reprezentującymi ich organizacjami.
Najistotniejszy z perspektywy partycypacji osób niepełnosprawnych jest artykuł 29
Konwencji, gdzie państwa deklarują gwarantowanie osobom niepełnosprawnym praw
politycznych i możliwości korzystania z nich, na zasadzie równości z innymi osobami oraz
zobowiązują się do zapewnienia, że osoby niepełnosprawne będą mogły efektywnie i w pełni
uczestniczyć w życiu politycznym i publicznym, na zasadzie równości z innymi osobami,
bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli, włączając w to
prawo i możliwość korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. Artykuł 29
konwencji wskazuje także sposoby zapewnienia korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego poprzez:
 stosowanie odpowiednich urządzeń i materiałów dostępnych i łatwy do zrozumienia i
zastosowania,
 prawo do tajnego głosowania w wyborach i referendach publicznych bez zastraszania,
 prawo do kandydowania w wyborach,
 możliwość efektywnego sprawowania urzędu i pełnienia wszelkich funkcji
publicznych na wszystkich szczeblach rządzenia,

37

J. Przybysz, Prawa człowieka …, op. cit.
M. Jankowska, Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach prawnych, Fundacja
SYNAPSIS, s. 24-45, dokument elektroniczny.
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Korzystano z tekstu opublikowanego w Dzienniku Ustaw w dn. 25 października 2012 r., poz. 1169.
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 gwarancje swobody wyrażania woli przez osoby niepełnosprawne występujące jako
wyborcy (zezwalanie osobom niepełnosprawnym, na ich życzenie, na korzystanie z
pomocy w głosowaniu ze strony wybranej przez nie osoby);
Z godnie z artykułem 29 Konwencji, państwa zobowiązują się do promowania
środowiska, w którym osoby niepełnosprawne będą mogły w pełni uczestniczyć w
kierowaniu sprawami publicznymi, bez dyskryminacji i na zasadzie równości z innymi
osobami, oraz do zachęcania ich do udziału w sprawach publicznych, w szczególności:
 udziału w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach uczestniczących w życiu
publicznym i politycznym kraju, a także w działalności partii politycznych i
zarządzania nimi,
 tworzenia organizacji osób niepełnosprawnych w celu reprezentowania osób
niepełnosprawnych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym
oraz przystępowania do takich organizacji.
Kwestię partycypacji osób niepełnosprawnych możemy odnaleźć także w artykule 32
Konwencji, gdzie wskazuje się potrzebę współpracy międzynarodowej w procesie jej
wdrażania w partnerstwie z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi
oraz społeczeństwem obywatelskim, w szczególności z organizacjami osób
niepełnosprawnych40.
Konwencja ustanowiła także Komitet do spraw praw osób niepełnosprawnych, który
m.in. przyjmuje sprawozdania poszczególnych państw z wdrażania Konwencji, co dwa lata
Komitet składa także sprawozdanie ze swojej działalności Zgromadzeniu Ogólnemu oraz
Radzie Gospodarczo-Społecznej ONZ, a także może przekazywać uwagi i ogólne zalecenia
wynikające z badania sprawozdań i informacji otrzymywanych od poszczególnych państw.
Od momentu ogłoszenia Konwencji, poszczególne kraje podpisują Konwencję z opcjonalnym
protokołem zawierającym procedurę zgłaszania naruszeń do Komitetu, które monitoruje
realizację Konwencji.
Należy zauważyć, że Polska podpisała Konwencję i Sejm uchwalił ustawę
ratyfikacyjną 15 czerwca 2012 roku, a uroczysta ratyfikacja Konwencji przez Prezydenta RP
odbyła się 6 września 2012 r.41. Konwencja dotyczy wolności i praw człowieka, a zatem w
świetle postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku42, jej
ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie. Oznaczało to, że zanim
Prezydent mógł ratyfikować Konwencję, musiał zgodę parlamentu w postaci ustawy43.
Należy zauważyć, że ratyfikację konwencji poprzedziły przeprowadzone w latach 2008–2011
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z właściwymi resortami i
instytucjami, szczegółowe analizy postanowień konwencji44.
Na poziomie europejskim mamy dwie organizacje, które mają wpływ na sytuację osób
niepełnosprawnych: Unię Europejską (UE) i Radę Europy (RE). Obu możemy przypisać
mniej lub bardziej rozwiniętą politykę w sprawie osób niepełnosprawnych. Cele Rady Europy
odnoszą się do ustanawiania i monitorowania przestrzegania standardów demokratycznych w
państwach członkowskich. Zawarte są one w konwencjach ratyfikowanych przez państwa
40

Tekst Konwencji, korzystano z tekstu opublikowanego w Dzienniku Ustaw w dn. 25 października 2012 r.,
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41
Pobrano z http://www.mpips.gov.pl/spoleczne-prawa-czlowieka/konwencja-o-prawach-osobniepelnosprawnych/ratyfikacja-konwencji-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-przez-polske/ pobrano
5.03.2013.
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Regionalnego, Kraków 2008.
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członkowskie, z których najważniejszą jest Europejska Konwencja o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności (przyjęta w 1950 roku). Wśród dokumentów Rady
Europy, które bezpośrednio dotyczą partycypacji osób niepełnosprawnych, należy przede
wszystkim wskazać Rezolucję Komitetu Ministrów Rady Europy z 2001 roku w sprawie
dążenia do pełnego obywatelstwa osób niepełnosprawnych poprzez nowe technologie
sprzyjające włączeniu społecznemu45. Zaleca ona państwom europejskim sporządzenie
strategii krajowej i planów działania, które mają zapewnić korzystanie przez osoby
niepełnosprawne z możliwości stwarzanych przez nowe technologie, unikać ryzyka
wykluczenia oraz oceniać wpływ nowych technologii na jakość życia osób
niepełnosprawnych.
Najważniejsze zalecenia dotyczące partycypacji osób niepełnosprawnych w dokumentach
Rady Europy można odnaleźć w Planie działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata
2006–2015. Rada Europa w tym planie promocji praw i pełnego uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w społeczeństwie zaleca podjęcie działań przez poszczególne kraje w
ramach następujących kierunków:
a) kierunek 1 – Uczestnictwo w życiu politycznym i publicznym:
 współdecydowanie,
 ułatwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym i
politycznym,
 udział osób niepełnosprawnych i organizacji ich reprezentujących w procesie
decyzyjnym,
 zapewnienie możliwości głosowania w sposób wolny i tajny,
 kandydowania osób niepełnosprawnych oraz ich wyboru,
 możliwości zrzeszania się,
 proces komunikacji (informowania) ze strony organizacji rządowych, partii
politycznych i innych organizacji łatwy do zrozumienia,
 informacja i łatwość dostępu do organizowanych spotkań (znoszenie barier).
b) kierunek 3 – informacja i komunikacja: w którym chodzi o łatwość, dostępność,
różnorodność i jakość kanałów informacyjnych i komunikacyjnych dla osób
niepełnosprawnych (formy, wersje tekstów);
c) kierunek 8 – życie w społeczności lokalnej:
 uczestnictwo
 usługi i pomoc dla osób niepełnosprawnych, dostarczane w społeczności lokalnej, a
nie w instytucjonalnych ośrodkach,
 osoby niepełnosprawne i ich rodziny otrzymują odpowiednią pomoc, informacje i
szkolenia (odpowiednie wsparcie) – opieka zdrowotna i psychologiczna, usługi i
terapie oraz możliwość organizowania spotkań i korzystanie z usług prawnych.
Z kolei najnowszy dokument Rady Europy, stanowiący zalecenie Komitetu Ministrów dla
państw Europy, w sprawie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu politycznym i
publicznym46, uwzględnia przede wszystkim Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach
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osób niepełnosprawnych oraz cały zbiór praw Rady Europy na polu demokracji
uczestniczącej i spójności społecznej w ciągu ostatnich 13 lat. Zaleca, by państwa:
 kontynuowały wysiłki zmierzające do osiągnięcia celów kierunku działania nr 1
„Uczestnictwo w życiu politycznym i publicznym” Planu działania Rady Europy w
sprawie niepełnosprawności47
 podjęły odpowiednie działania legislacyjne (…), umożliwiły rozwój odpowiednich
służb wsparcia świadczących potrzebną pomoc oraz prowadziły inne (…) działania
mogące zachęcić kobiety i mężczyzn z niepełnosprawnościami, jak również
niepełnosprawne dzieci i młodzież, do uczestnictwa w życiu politycznym i publicznym
jako obywatele o równych prawach i obowiązkach politycznych48
Rada Europy przedstawia w tym dokumencie szczegółowe zalecenia, propozycje, zasady
i środki mające istotnie poprawić uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu publicznym.
Na szczególną uwagę zasługują kwestie równych praw i równych szans, w świetle których
osoby niepełnosprawne powinny móc w pełni korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, mieć dostęp do komunikacji, informacji, procedur i urządzeń związanych z ich
prawami wyborczymi, mieć dostęp do służby publicznej, przystępować do stowarzyszeń, być
ich członkami oraz je zakładać, przystępować do partii politycznych, być ich członkami oraz
je zakładać i wreszcie mieć możliwość wyrażania opinii49. Zalecenia w tym dokumencie Rady
Europy szczegółowo pokazują kierunki rozwoju prawa, polityk publicznych i konkretnych
działań instytucji publicznych, przy udziale organizacji pozarządowych, które mogą
stopniowo zrównywać szanse osób niepełnosprawnych w możliwości uczestniczenia w życiu
publicznym.
W przypadku Unii Europejskiej pierwsze dokumenty wspólnotowe dotyczące osób
niepełnosprawnych powstały w latach 70-tych i w pierwszej połowie lat 80-tych XX wieku.
Przede wszystkim chodzi o Rezolucję Rady Wspólnot Europejskich (Rady Ministrów) z 27
czerwca 1974 roku, która ustanowiła pierwszy program działania na rzecz readaptacji
zawodowej osób niepełnosprawnych oraz Uchwałę Rady Wspólnot Europejskich z tego
samego dnia, ustanawiającą wspólny program działań w dziedzinie reintegracji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych i wreszcie rezolucję Rady Wspólnot Europejskich z 21
grudnia 1981 roku w sprawie integracji społecznej osób niepełnosprawnych na szczeblu
wspólnotowym50.
Współczesna polityka Unii Europejskiej w zakresie spraw osób niepełnosprawnych
skierowana jest w szczególności na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz
integrację społeczną, głównie przez wejście na rynek pracy, niepełnosprawnych jako osoby
marginalizowaneh. Prawne podstawy do rozwijania tego kierunku unijnej polityki społecznej
stanowią artykuły 136 i 137 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej, wprowadzone
na mocy Traktatu Amsterdamskiego z 2 października 1997 roku51. Dodatkowo artykuł 13
zawiera zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.
Podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei 7 grudnia 2000 roku uchwalono i
podpisano Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w świetle której w artykule 21
zakazano dyskryminacji także ze względu na niepełnosprawność. Dodatkowo w artykule 26
zapisano, iż „Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze
środków mających zapewnić im niezależność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w
47

Zalecenie CM/Rec (2011)14 Komitetu Ministrów… op. cit.
Ibidem.
49
Ibidem.
50
K. Kurowski, 2009, Regulacje Unii Europejskiej dotyczące osób niepełnosprawnych, pobrano z
http://www.pfon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=85:regulacje-unii-europejskiej-penytekst&catid=11:publikacje&Itemid=28, 20.03.2013.
51
P. Matczak, I. Rybka, E. Bogacz-Wojtanowska, Współpraca…, op. cit.
48

21 | S t r o n a

życiu społeczności.” Warto zwrócić uwagę – podkreślił to K. Kurowski, że jest to akt prawny
o charakterze deklaratywnym52. Niemniej jego znaczenie jest dość duże, gdyż większość
polityk publicznych i późniejszych zaleceń odnosi się do jego zapisów. W 2007 roku udało
się włączyć Kartę do wspólnotowego systemu prawnego – nie została ona jednak
umieszczona w traktacie reformującym Unię Europejską, ale jako oddzielny dokument53.
Podsumowując, na poziomie Unii Europejskiej wielokrotnie podkreślano konieczność
partycypacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz usuwania barier stojących na
drodze tworzenia społeczeństwa inkluzywnego. Najogólniej wyrażone są one w Karcie Praw
Podstawowych UE54 i wyróżnionym powyżej artykule 26 Karty.
Także w 2000 roku Rada Europejska przyjęła tzw. strategię lizbońską na lata 2000–
2010, której głównym celem było dążenie do wykreowania dynamicznie rozwijającej się
gospodarki opartej na wiedzy, konkurencyjnej na świecie i jednocześnie zapewniającej
zrównoważony rozwój gospodarczy, prowadzący do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia
spójności społecznej55. W świetle zobowiązań wynikających ze strategii lizbońskiej, Rada
Europejska na posiedzeniu w grudniu 2000 roku w Nicei uchwaliła Europejską Agendę
Społeczną, tworzącą cele polityki społecznej państw UE na lata 2000–2005. W kolejnych
latach Agenda Polityki Społecznej była rekonstruowana – w 2005 roku przyjęła nazwę
Agenda Społeczna56, a w 2008 roku – odnowiona Agenda Społeczna57. W Europejskiej
Agendzie Społecznej z 2000 roku podkreślano konieczność podejmowania różnorodnych i
szerokich działań, które pozwolą osiągnąć pełniejszą integrację osób niepełnosprawnych we
wszystkich dziedzinach życia.
Europejska Agenda Społeczna, i jej późniejsze korekty, są dokumentami ramowymi i
tworzą jedynie główne kierunki działania, pozostawiając poszczególnym państwom
możliwość realizowania własnego modelu polityki społecznej, w tym polityki w stosunku do
osób niepełnosprawnych. W szczególności dużą rolę w realizacji celów Agendy wyznacza się
partnerom społecznym uczestniczącym w dialogu społecznym oraz organizacjom
pozarządowym, biorącym udział w dialogu obywatelskim. W 2008 roku doszło do kolejnej
korekty celów polityki społecznej, w tym polityki w stosunku do osób niepełnosprawnych,
wymienionej w tytule Komunikatu Komisji Wspólnot Europejskich „Odnowiona agenda
społeczna: Możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku”58. Zasadnicze trzy cele są
kontynuacją poprzednich, a ich wspólną cechą jest to, że zmierzają do wyrównywania szans,
w tym także osób niepełnosprawnych. W odnowionej agendzie społecznej w obszarze
niepełnosprawności chodzi o tworzenie liczniejszych i lepszych miejsc pracy i ułatwianie
mobilności, zapewnianie dostępu wszystkim obywatelom do dobrej jakości edukacji, ochrony
socjalnej, opieki zdrowotnej i usług, które mogą przyczynić się do przezwyciężenia
nierówności na starcie oraz umożliwić wszystkim dłuższe i zdrowsze życie, i wreszcie
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solidarność społeczna59. Warto podkreślić, że w komunikacie Komisji w sprawie odnowionej
agendy społecznej, uzwględnia się potrzebę walki z wszelkimi formami dyskryminacji przy
definiowaniu i wdrażaniu wszystkich pozostałych aspektów polityki.
W ostatnim dokumencie strategicznym, który należy tutaj wspomnieć, czyli Europejskiej
Strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobowiązanie do budowania
Europy bez barier, określa się ramy działania na poziomie europejskim oraz działań
krajowych w odniesieniu do różnych sytuacji niepełnosprawnych mężczyzn, kobiet i dzieci.
Komisja wskazała w tym dokumencie osiem podstawowych obszarów działania: dostępność,
uczestnictwo, równość, zatrudnienie, kształcenie i szkolenie, ochrona socjalna, zdrowie i
działania zewnętrzne. Dla każdego z obszarów określono najważniejsze działania. W strategii
w odniesieniu do partycypacji osób niepełnosprawnych należy w szczególności zwrócić
uwagę na zapisy dotyczące:
 podjęcia działań w zakresie procesów głosowania (obszar uczestnictwo);
 poprawy dostępności różnych organizacji sportowych, hobbystycznych czy
rekreacyjnych w celu zwiększenia możliwości uczestnictwa nie tylko w życiu
politycznym, ale także społecznym czy kulturalnym (obszar uczestnictwo);
 wspieranie działań organizacji pozarządowych w zakresie promocji praw osób
niepełnosprawnych (obszar równość).
Niezależnie od opracowanych tzw. agend społecznych, które z założenia mają charakter
ogólny i dotyczą polityki społecznej i różnych grup dyskryminowanych w państwach Unii,
Rada Unii Europejskiej z 3 grudnia 2001 roku ustanowiła rok 2003 Europejskim Rokiem
Osób Niepełnosprawnych, w związku z dziesiątą rocznicą przyjęcia przez ONZ
wspomnianych Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych. Cele
Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych to, w sferze partycypacji osób
niepełnosprawnych, podniesienie świadomości w zakresie praw osób niepełnosprawnych do
ochrony przed dyskryminacją i pobudzenie współpracy międzysektorowej w zakresie
niepełnosprawności.
W marcu 2002 roku odbył się w Madrycie Europejski Kongres na rzecz Osób
Niepełnosprawnych, na którym uchwalono Deklarację madrycką. Wprowadziła ona nowe
podejście do problemów osób niepełnosprawnych, wskazując, że należy w szczególności:
 odchodzić od traktowania osób niepełnosprawnych jako przedmiotu działań
charytatywnych w kierunku postrzegania ich jako osób obdarzonych prawami;
 odejść od traktowania osób niepełnosprawnych jako pacjentów, a w zamian postrzegać
je jako konsumentów i niezależnych obywateli;
 zmieniać sytuację, w której profesjonaliści podejmują decyzje w imieniu osób
niepełnosprawnych, na sytuację, kiedy to osoby niepełnosprawne podejmują
niezależne, własne decyzje i biorą odpowiedzialność za sprawy, które ich dotyczą60.
W marcu 2008 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła Rezolucję w sprawie sytuacji osób
niepełnosprawnych w Unii Europejskiej61. Zwrócono się w niej do państw członkowskich i
Komisji z apelem, aby w zakresie ich kompetencji zapewniły osobom niepełnosprawnym
korzystanie w pełni z praw człowieka poprzez:
 ratyfikację, zawieranie, a następnie wprowadzanie w życie Konwencji praw osób
niepełnosprawnych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ,
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stały rozwój instrumentów pozwalających eliminować dyskryminację, jak i
prowadzących do integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwa, zgodnie z
podejściem opartym na prawach człowieka;
 uwzględnianie kwestii niepełnosprawności w głównych nurtach polityki w różnych
obszarach,
 zachęcanie osób niepełnosprawnych do aktywności zawodowej, w szczególności
poprzez wprowadzenie w życie środków przeciwdziałających dyskryminacji, wsparcia
i usuwania przeszkód,
 wzmocnienie kompleksowego podejścia do kwestii niepełnosprawności, na podstawie
podjętych przez państwa członkowskie działań dotyczących zobowiązania instytucji
publicznych do promowania równości szans osób niepełnosprawnych62.
W Polsce, prócz podstawowej dla sytuacji osób niepełnosprawnych Konwencji,
jeszcze w 1997 roku uchwalono Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych 63, w świetle której
osoby niepełnosprawne posiadają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia
oraz zakazuje się dyskryminacji tych osób, którym sprawność fizyczna, psychiczna lub
umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę,
pracę oraz pełnienie ról społecznych. W sferze partycypacji społecznej, publicznej i
politycznej osób niepełnosprawnych ma to oznaczać prawo do:
 dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
 życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym w zakresie dostępu do
urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej oraz dostępu do
informacji,
 posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim
wszelkich projektów aktów prawnych, dotyczących osób niepełnosprawnych,
 pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym,
sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.
Podsumowując, w polskim systemie prawnym obowiązuje wiele aktów i dokumentów
międzynarodowych oraz krajowych, w których można znaleźć regulacje tworzące prawa i
obowiązki różnych stron, kreujące instytucje, określające cele, kompetencje i zadania
publiczne itd. w obszarze niepełnosprawności64. Kilkadziesiąt aktów prawnych dotyczących
niepełnosprawności w Polsce w obszarze partycypacji to zapisy konstytucyjne, prawo
wyborcze i ustawy branżowe. Nie można także zapominać o wszystkich aktach prawnych,
dokumentach strategicznych i planistycznych powstających na poziomach regionalnym i
lokalnym, a dotyczących osób niepełnosprawnych. Większość głównych aktów prawnych,
uwzględniających kwestie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu politycznym,
społecznym i publicznym, została opisana w dalszych rozdziałach opracowania.
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K. Kurowski, Regulacje… op. cit.
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3. Partycypacja polityczna osób niepełnosprawnych w krajach UE i
EOG
3.1 Ramy prawne partycypacji politycznej

W ramach partycypacji społecznej czy publicznej (w zależności od przyjętej definicji)
wymienia się w szczególności uczestnictwo w życiu publicznym, w tym politycznym osób
niepełnosprawnych. W literaturze wymienia się cztery formy samoorganizacji: nieformalną,
samorządową, partyjną oraz pozarządową65. Jednak należy tę sferę potraktować w szerszym
rozumieniu, gdyż na udział w życiu publicznym składają się także artykulacja własnych
postaw, stanowisk oraz reprezentowanie praw danej grupy społecznej. Międzynarodowy Pakt
Praw Obywatelskich i Politycznych66 zalicza do nich prawo do: życia, wolności i
bezpieczeństwa osobistego, a także do sądu i rzetelnego procesu sądowego. Ponadto wskazuje
się na prawo do prywatności, wolności gospodarowania, sumienia i wyznania. Jego zapisy
podkreślają również swobodę przemieszczania się, zrzeszania i wolność zgromadzeń.
Przejawem partycypacji politycznej jest także korzystanie z czynnego i biernego prawa
wyborczego. Służyć temu mają m.in. formy demokracji bezpośredniej: organizowanie
wyborów, referendum, konsultowanie aktów prawnych czy inicjatywa legislacyjna.
Na funkcjonowanie – jakość i aktywne uczestnictwo w życiu politycznym – osób
niepełnosprawnych we współczesnych społeczeństwach wpływają ramy prawne i
instytucjonalne. Jednak szereg działań podejmowanych na poziomie międzynarodowym oraz
poszczególnych państw wydaje się nadal niewystarczająco skuteczny w zapewnieniu danej
grupie osób praw społecznych, ekonomicznych oraz politycznych. Przedstawienie ram
prawnych oraz instytucjonalnych i ich skuteczności w gwarantowaniu poszczególnych praw
osób niepełnosprawnych powinno być oparte na analizie materiałów źródłowych na poziomie
Polski, Unii Europejskiej oraz światowym, ze szczególnym uwzględnieniem
charakteryzowanej wyżej Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych67 z 2006 roku. W
pierwszej części analizy partycypacji politycznej osób niepełnosprawnych skupiono się na
zaprezentowaniu regulacji prawnych na poziomie światowym68, unijnym oraz państwowym w
celu wskazania praw gwarantujących osobom niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w
życiu publicznym, w tym partycypacji politycznej. Kolejną zaś poświęcono na wskazanie
wybranych rozwiązań stosowanych w kraju, jak i za granicą
3.2 Konwencja ONZ

Dokumentem znacząco wpływającym na obecne zmiany w prawodawstwie
poszczególnych państw jest wspomniana Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o
Prawach Osób Niepełnosprawnych (zwana dalej Konwencją ONZ) z 13.12.2006 roku, którą
Polska ratyfikowała 15.06.2012 roku69. Zawiera ona szereg zapisów na temat głównych zasad
pełnego, skutecznego udziału w społeczeństwie oraz integracji społecznej i równości szans
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D. Wiszejko-Wierzbicka, Niewykorzystana sfera. Partycypacja społeczna i obywatelska osób z
ograniczeniami sprawności, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, s. 11 –12.
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osób niepełnosprawnych. W jej preambule zawarto dwa zapisy istotne z perspektywy
partycypacji politycznej osób niepełnosprawnych. Pierwszy podkreśla możliwość ich
aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki i programów, zwłaszcza
bezpośrednio ich dotyczących. Natomiast drugi zakłada, iż Konwencja ONZ przyczyni się do
usuwania głębokich niekorzyści w sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych i promowania
ich udziału w sferze obywatelskiej, politycznej, gospodarczej, społecznej oraz kulturalnej na
zasadach równych szans.
Najogólniej do kwestii partycypacji politycznej odnosi się art. 9 „Dostępność”.
Państwa ratyfikujące powyższy dokument zobowiązały się zapewnić m.in. swobodny dostęp
do budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju informacji, w tym w języku
łatwym do czytania oraz alfabecie Braille’a. Również art. 21, mówiący o wolności
wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostępie do informacji, jest bezsprzecznie
powiązany z funkcjonowaniem w sferze politycznej przez osoby niepełnosprawne. Wskazuje
on także obowiązek zagwarantowania przez państwo możliwości korzystania z prawa do
wolności słowa i wyrażania poglądów. Ponadto obliguje instytucje publiczne do ułatwienia
pozyskiwania i udzielania informacji w sposób dostępny dla osób niepełnosprawnych, np. za
pomocą alfabetu Braille’a, języka migowego lub tekstu sporządzonego w języku łatwym do
czytania i zrozumienia. Jednak najważniejszym, z perspektywy wzmacniania partycypacji
politycznej oraz udziału w życiu publicznym, jest art. 29. Stanowi on, iż sygnatariusze
zobowiązują się do: zapewnienia osobom niepełnosprawnym efektywnego i pełnego
uczestnictwa w powyższych sferach życia oraz korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego. Ma to przejawiać się w odpowiedniej procedurze głosowania oraz przy
wykorzystaniu pomocnych w tym akcie urządzeń i materiałów. Ponadto mają zagwarantować
prawo do: możliwości kandydowania w wyborach, efektywnego sprawowania urzędu czy
pełnienia funkcji publicznych. Również wskazuje się, iż organy państwowe są gwarantem
swobody wyrażania woli przez niepełnosprawnego wyborcę, w tym korzystania z pomocy
podczas głosowania.
W polskim prawodawstwie prawo wyborcze ma dwojaki charakter – przedmiotowy i
podmiotowy. W pierwszym przypadku dotyczy ono całokształtu regulacji związanych z
przebiegiem wyborów, od przygotowań po ustalenie wyników. Natomiast charakter
podmiotowy nawiązuje bezpośrednio do praw przysługujących obywatelom – oddania głosu
w trakcie wyborów czy też referendum. W Polsce obywatele posiadają, wskazane w
Konwencji ONZ, czynne oraz bierne prawa wyborcze gwarantowane przez Konstytucję RP70.
Pierwsza forma daje prawo do głosowania, a druga do kandydowania i ubiegania się o
mandat. Te z kolei ściśle związane są z powszechnością wyborów. Jednak cenzusy wyborcze,
przede wszystkim będące skutkiem ubezwłasnowolnienia, pozostają nadal sporną kwestią,
zwłaszcza w kontekście utraty praw wyborczych przez osoby niepełnosprawne 71. Konwencja
ONZ czynne prawo wyborcze rozszerza o dostosowanie lokali wyborczych oraz odpowiednie
przeszkolenie komisji wyborczych72. Artykuł 29 dotyczy także prawa do zrzeszania się w
organizacjach pozarządowych na każdym poziomie, w tym w partiach politycznych.
Wskazuje, że państwo ma kształtować środowisko sprzyjające powyższej formie aktywności
osób niepełnosprawnych, w celu efektywnego kierowania sprawami publicznymi. A także
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sprzyjać tworzeniu organizacji osób niepełnosprawnych w celu reprezentowania ich interesów
na wszystkich poziomach, od lokalnego po międzynarodowy.
3.3 Polityka Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych

Na kształt działań z zakresu partycypacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej
wpływają dokumenty o charakterze obligatoryjnym oraz nieobligatoryjnym. Jednym z
prawnie wiążących dla państw członkowskich UE jest Karta Praw Podstawowych popisana 7
grudnia 2000 roku przez Radę Europejską73. Choć nie umieszczono w niej bezpośrednich
zapisów na temat zapewnienia partycypacji politycznej oraz w życiu publicznym osób
niepełnosprawnych, to znajdują się tam pośrednie odniesienia do tychże obszarów.
Zamieszczono w niej bowiem w art. 12 – wolność zgromadzania i stowarzyszania się w
sprawach politycznych i obywatelskich, a także rolę partii jako wyrazicieli woli politycznej
obywateli na poziomie Unii. Ponadto wskazuje się na równość wszystkich wobec prawa oraz
zakaz dyskryminacji. Znalazł się w niej także odrębny artykuł dotyczący integracji osób
niepełnosprawnych, mówiący, iż „Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do
korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i
zawodową oraz udział w życiu społeczności”74. Oddzielny rozdział został poświęcony
prawom obywatelskim75, który podkreśla prawo głosowania i kandydowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych. Art. 42 jest potwierdzeniem istotnej
roli dostępu do informacji publicznej – dokumentów instytucji, organów i jednostek
organizacyjnych Unii. Wskazano także organ reprezentujący interesy wszystkich obywateli,
w tym osób niepełnosprawnych, którym jest Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich.
Jednak znaczna część dokumentów poruszająca kwestie partycypacji politycznej ma charakter
niewiążący. Bowiem w kolejnych latach aktami wyznaczającymi kierunki działań mających
służyć wzmacnianiu partycypacji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym są,
wspominane w poprzednim rozdziale, m.in. komunikaty Komisji Europejskiej „Sytuacja osób
niepełnosprawnych w Unii Europejskiej: Europejski plan działania na lata 2008-2009”76 oraz
„Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: odnowione zobowiązania
do budowania Europy bez barier”77. Owa strategia określa ramy działania państw
członkowskich i ma wspierać budowę inkluzywnego społeczeństwa w następujących
obszarach: dostępności, uczestnictwa, równości, zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, ochrony
socjalnej, zdrowia i działań zewnętrznych. Z perspektywy omawianego zagadnienia obszar
„Uczestnictwo” wskazuje na ułatwienia w stosowaniu języka migowego i alfabetu Braille’a
oraz poprawę dostępności procesu głosowania w państwach członkowskich. W tej sferze
także postulaty rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2011 roku, dotyczącej mobilności i
integracji osób niepełnosprawnych78, poruszają problematykę praw obywatelskich i
człowieka. Wskazując równocześnie na wspieranie i rozwój koncepcji projektowania
uniwersalnego (design for all79), a także gwarancji prawa do głosowania, kandydowania oraz
73

Podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei. Podpisany przez Parlament, Radę i komisję UE i powtórzona w
Lizbonie w 2007 roku.
74
Art. 26 Karty Praw Podstawowych, dostęp online: www.eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:pl:PDF.
75
Art. 39-43 op. cit.
76
Komunikat Komisji z dnia 26 listopada 2007 r. pt. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej:
europejski plan działania na lata 2008-2009 COM(2007)0738.
77
Komunikat Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. pt. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 20102020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier COM(2010)636.
78
Mobilność i integracja osób niepełnosprawnych, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października
2011 r. w sprawie mobilności i integracji osób niepełnosprawnych oraz europejskiej strategii na rzecz osób
niepełnosprawnych 2010-2020 (2010/2272(INI)).
79
Europejski Instytut ds. Wzornictwa i Niepełnosprawności, http://www.designforalleurope.org/.

27 | S t r o n a

piastowania stanowisk publicznych, powołując się na konwencję ONZ. Ponadto podkreśla się,
że działania podejmowane przez instytucje unijne będą miały zwiększać wiedzę
zainteresowanych grup społecznych na temat przysługujących im praw i dróg ich
egzekwowania.
W systemie prawnym poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej istnieją
zapisy dotyczące działań zakazujących dyskryminacji i naruszania praw osób
niepełnosprawnych. Wręcz narzucają konieczność tworzenia warunków sprzyjających
angażowaniu ich w procesy decyzyjne, zapewnienia realizacji praw wyborczych oraz szeroko
pojętej partycypacji politycznej. Powyższe regulacje prawne dotyczące osób
niepełnosprawnych z zakresu partycypacji w życiu politycznym i publicznym pojawiają się w
większości krajów europejskich80.
Przykładowo we Francji dokumentem, który reguluje prawa osób niepełnosprawnych w
obszarze partycypacji publicznej jest Act nr 2005-102 „Równe prawa i możliwości,
partycypacja i obywatelstwo osób niepełnosprawnych”81, który wprowadził nowe podstawy
prawne i inne spojrzenie na politykę społeczną w tym obszarze. Wprowadził m.in. zasadę
dostępności, mającą zastosowanie do wszystkich dziedzin życia oraz sfery materialnej –
budynków, transportu, publicznych i miejskich usług komunikacyjnych i ich dostosowania do
potrzeb osób niepełnosprawnych82. Natomiast w Republice Federalnej Niemiec takim
dokumentem jest IX Księga Kodeksu Socjalnego – Rehabilitacja i partycypacja osób
niepełnosprawnych z 2001 roku. Stanowi ona filar polityki społecznej i ogólnej rządowej
koncepcji polityki wobec osób niepełnosprawnych, a partycypację i samostanowienie traktuje
jako priorytetowe zadanie władz publicznych. Wprowadza m.in. prawo do asysty osobie
niepełnosprawnej, w tym studentom. W przypadku Wielkiej Brytanii istotną rolę pełni
Komisja do spraw równości i praw człowieka (Equality and Human Rights Commision), która
pełniła podstawową rolę w stworzeniu i uchwaleniu Equality Act 2010. Dokument ten od
2010 roku stanowi ramy prawne, podstawę m.in. planowania polityk publicznych z
uwzględnieniem praw osób szczególnie narażonych na dyskryminację. Jest to dokument
będący efektem kilkuletniej debaty na temat usprawnienia prawa brytyjskiego z zakresie
równości praw i zakazu dyskryminacji obywateli, w tym osób niepełnosprawnych. Zawiera
zapisy dotyczące przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz ustanawia nowe standardy realizacji
działań przez służby państwowe i poszanowania godności wszystkich obywateli. Zawiera
również zapisy dotyczące wparcia aktywności w życiu politycznym poprzez np. udział w
wyborach krajowych, jak i lokalnych. Ponadto na władze publiczne nałożone są, w ramach
zapewnienia równouprawnienia, działania mające zachęcać osoby niepełnosprawne do
uczestniczenia w życiu publicznym83.
Instytucje świadczące usługi publiczne są zobowiązane są do opracowywania Programów
Równouprawnienia Osób Niepełnosprawnych. Mają one także angażować osoby
niepełnosprawne w prace związane z tworzeniem powyższych dokumentów84. Jeden z takich
projektów rozpoczęła w 2006 roku Rada Hrabstwa Essex na wschodzie Anglii, która
powołała Forum Sieci Uczestników (ang. PNF – Participation Network Forum). Reprezentuje
ono 53 organizacje członkowskie i obecnie posiada opinię uznanego forum konsultacyjnego
80

http://www.euroblind.org/convention/article-29--participation-in-political-and-public-life/
www.disability-europe.net/content/aned/media/ANED%20Independent%20Living%20report%20%20France.pdf
82
A. Woźniak-Szymańska, Dobre praktyki. Wybrane usługi świadczone na przecz osób niepełnosprawnych we
Francji, Szwecji oraz Niemczech, Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 2012.
83
Services, public functions and associations Statutory Code of Practice, Equality and Human Rights
Commission, s.141, www.equalityhumanrights.com, pobrano 23.03.2013.
84
Jak osiągnąć równouprawnienie osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym, Wnioski z projektu RADAR
the disability network, www.radar.org.uk oraz www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327,
pobrano 10.03.2013.
81

28 | S t r o n a

dla rady. Ponadto w aktywny sposób pełni funkcję nadzorującą oraz doradczą dla urzędników
w sprawie opracowywania planów działań.
Są to jedynie wybrane przykłady mające stanowić tło dla analizy sytuacji prawnej, jak i
rzeczywistego poziomu realizacji wytycznych prawa, z jakimi spotykają się na co dzień
polscy niepełnosprawni obywatele, ale i wyborcy.
Również Rada Europy85 w swoich zaleceniach porusza zagadnienia dotyczące
partycypacji politycznej osób niepełnosprawnych. W zaleceniu Komitetu Ministrów Rady
Europy z 2006 r. 22 podkreślono bowiem, iż: „Uczestnictwo wszystkich obywateli w życiu
politycznym i publicznym oraz w procesach demokratycznych jest istotnym czynnikiem
rozwoju demokratycznych społeczeństw. Społeczeństwo powinno odzwierciedlać
różnorodność swoich obywateli i korzystać z ich różnych doświadczeń i wiedzy. Dlatego
ważne jest, by osoby niepełnosprawne mogły korzystać z przysługujących im praw
wyborczych i z prawa do udziału w takiej działalności. Należy podjąć wysiłek w celu
stworzenia środowiska, w którym osoby niepełnosprawne będą zachęcane do udziału w
tworzeniu polityki na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz
będą w stanie brać w tym udział”86. Ponadto opracowała „Plan działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2006-2015”87, w którym wymienia następujące obszary
powiązane z partycypacją polityczną osób niepełnosprawnych: uczestnictwo w życiu
politycznym i publicznym; informacja i komunikacja: łatwość, dostępność, różnorodność oraz
trzeci obszar: jakość oraz życie w społeczności lokalnej. Na pierwszy składają się:
współdecydowanie, udział osób niepełnosprawnych i organizacji ich reprezentujących w
procesie decyzyjnym, zapewnienie głosowania w sposób wolny i tajny, kandydowanie, proces
komunikacji (informowania) ze strony organizacji rządowych, partii politycznych i innych
podmiotów łatwy do zrozumienia oraz dogodny dostęp do informacji o organizowanych
spotkaniach, a także możliwość zrzeszania się. W kolejnym obszarze zawarto: odpowiednią
formę przygotowania danych treści. Natomiast trzeci ma być oparty na: uczestnictwie;
usługach i pomocy dostarczanej w społeczności lokalnej, a nie w instytucjonalnych
ośrodkach; dostarczaniu odpowiedniej pomocy, informacji i szkoleń oraz umożliwienie
organizowania spotkań i korzystania z usług prawnych.
Ponadto w ostatnich latach istotność powyższych działań została podkreślona w Zaleceniu
Komitetu Ministrów w sprawie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu politycznym i
publicznym88. Wskazuje ono czynne i bierne prawa wyborcze, równy dostęp do pełnienia
służby publicznej, konieczne zmiany w prawie mające zwalczać dyskryminację w
wykonywaniu zdolności prawnej.
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3.4 Gwarancja praw wyborczych w prawie polskim

Uczestnictwo Polski w strukturach unijnych wymaga dostosowania prawodawstwa
krajowego do regulacji stanowionych przez jej organy. Również podpisanie Konwencji ONZ
będzie skutkować zmianami w polskich przepisach prawnych.
Deklaratywny charakter, w polskim prawodawstwie, ma Karta Praw Osób
Niepełnosprawnych89 ustanowiona w 1997 roku. Zapisano w niej, iż osoby niepełnosprawne
„mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać
dyskryminacji”. Przejawia się to w dostępie do dóbr i usług umożliwiających pełne
uczestnictwo w życiu społecznym oraz środowisku wolnym od barier funkcjonalnych.
Wymienia się tu w szczególności korzystanie z: urzędów, punktów wyborczych, obiektów
użyteczności publicznej, informacji, swobody przemieszczania się i komunikacji. Podkreśla
się istotę samorządnej reprezentacji oraz konsultowania projektów aktów prawnych
wpływających na ich życie. Pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych obejmuje życie
publiczne, społeczne, kulturalne, artystyczne, sportowe oraz rekreację i turystykę. Ponadto
Sejm RP, podkreślając umocowanie powyższych praw, m.in. w Konstytucji RP, Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka90 oraz Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych, wzywa władze na wszystkich szczeblach do realizowania działań, które
je urzeczywistnią91.
Jednak to Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, najważniejszy dokument w
hierarchii aktów prawnych, w rozdziale II „Wolność, prawa i obowiązki człowieka i
obywatela” w art. 32 stanowi, iż: „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Kolejno partycypację polityczną
obywateli polskich, w tym osób niepełnosprawnych, zagwarantowano w podrozdziale
„Wolności i prawa polityczne”. Artykuły 57–63 wskazują na zapewnienie wolności
organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestnictwa w nich, prawa dostępu do służby
publicznej na jednakowych zasadach, uzyskiwaniu informacji o działalności organów władzy
publicznej oraz osobach pełniących funkcje publiczne. Art. 62 gwarantuje obywatelom
czynne prawa wyborcze, których przejawy omówiono na wstępie. Z kolei art. 68–69
Konstytucji RP podkreślają, iż na państwie leży obowiązek stworzenia warunków do ich
aktywności: „władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej
dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku”
oraz że „osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w
zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej”.
Kolejnym dokumentem, wskazującym na uprawnienia osób niepełnosprawnych jako
wyborców zawiera ustawa Kodeks wyborczy92. Praktyki wielokrotnych zmian w polskim
prawie wyborczym nie sprzyjają stabilności ram prawnych w tej materii oraz mogą stanowić
zagrożenie dla realizacji demokratycznych standardów wyborów. Jednak zmiany dokonane w
ostatnich latach pod kątem zapewnienia realizacji tych praw osobom niepełnosprawnym
wnoszą nową, lepszą jakość. Kodeks wyborczy w obecnym kształcie jest efektem jego
nowelizacji z 2011 roku. W art. 5 pkt. 11 ustawodawca zawarł definicję wyborcy
niepełnosprawnego, przez którego należy rozumieć: „wyborcę o ograniczonej sprawności
fizycznej, psychicznej, umysłowej lub w zakresie zmysłów, która utrudnia mu wzięcie udziału
w wyborach”. W kolejnych artykułach porusza m.in. kwestię obowiązku informowania,
gwarantowania czynnego i biernego prawa wyborczego, znoszenia barier architektonicznych i
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zapewnienia lokali dostosowanych do ich potrzeb. Skorzystanie z przysługujących rozwiązań
powiązane są z koniecznością spełnienia formalnych wymogów, głównie zachowania
terminów składania odpowiednich wniosków. I tak np. w rozdziale 5 „Spis wyborców” art. 27
mówi, że „wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek (…) jest dopisywany do spisu
wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania”.
Ponadto osoba niepełnosprawna, na swoją prośbę, może oddać swój głos przy pomocy innej
osoby, z wyłączeniem członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania. Na wniosek
wyborca może także skorzystać z głosowania przez pełnomocnika93 oraz głosowania
korespondencyjnego. Pierwszej formie poświęcono Rozdział 7 „Głosowanie przez
pełnomocnika”, które daje uprawnienia wyborcom niepełnosprawnym do udzielenia
pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Mogą korzystać z niego również osoby, które
najpóźniej w dniu wyborów kończą 75 lat. Istnieją jednak wyjątki, kiedy jest to zabronione,
np. zamiar głosowania korespondencyjnego. Kodeks wyborczy reguluje udzielenie
pełnomocnictwa, termin zgłoszenia skorzystania z tej formy oraz rodzaj dokumentów, jakie
należy załączyć podczas przekładania wniosku94. Istotne są tu zapisy dotyczące bezpłatności
czynności związanych ze sporządzaniem aktu pełnomocnictwa, co może przekładać się na
większe zainteresowanie ze strony danej grupy wyborców. Również pełnomocnik nie może
pobierać od udzielającego mu pełnomocnictwa żadnych opłat. Co więcej, jest zakazane
udzielanie pełnomocnictwa za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą.
Kolejnym działaniem mającym ułatwić udział w wyborach osobom
niepełnosprawnym jest wspomniane już głosowanie korespondencyjne, któremu poświęcono
rozdział 7a Kodeksu wyborczego. W tym wypadku wyborca musi zgłosić w formie ustnej,
pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej taki zamiar do 21 dni przed dniem wyborów. Na
pakiet wyborczy składają się: koperta zwrotna, karta/karty do głosowania, koperta na
powyższe karty, instrukcja głosowania korespondencyjnego, nakładki w alfabecie Braille’a
oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Po oddaniu
głosu karty w zamkniętych kopertach odsyłane są bezpłatnie za pośrednictwem Poczty
Polskiej lub dostarczane do odpowiedniej komisji obwodowej w dniu głosowania. Dany
pakiet powinien być dostarczony wyborcy nie później niż 7 dni przed datą wyborów oraz
wręczony do rąk własnych po potwierdzeniu tożsamości odbiorcy95. Wspomniane nakładki są
również dostępne w trakcie tradycyjnego oddawania głosu w lokalu wyborczym. Konieczne
jest jednak wcześniejsze zgłoszenie zamiaru skorzystania z nich wójtowi w formie ustnej,
pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej ze wskazaniem właściwego obwodu głosowania96.
Także postanowienia ogólne – art. 156 § 3 oraz art. 185 poruszają kwestię
dostosowania oraz dostępności lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych. Co najmniej
1/3 lokali obwodowych komisji wyborczych ma spełniać te warunki. Natomiast do dnia
31.12.2014 roku co najmniej 1/5 lokali na terenie każdej gminy powinna być dostosowana do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o czym stanowi art.15a97. W tej kwestii zostało także
wydane w 2011 roku rozporządzenie ministra infrastruktury98. Wymienia się w nim warunki
techniczne, położenie lokalu na parterze bez barier architektonicznych bądź wyposażenie go
w podjazdy czy urządzenia umożliwiające samodzielne dotarcie wyborcy przed komisję.
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Zapisy dotyczą wymiaru drzwi, sposobu ich otwierania oraz oznaczenia krawędzi stopni
schodów kontrastującym kolorem. Ponadto określone są wysokości oznaczeń, wielkość i
położenie urny, które to mają ułatwić poruszanie się osobom niepełnosprawnym w lokalu.
Wpisuje się to w postulaty uniwersalnego projektowania, które pojawia się w omówionej
Konwencji ONZ99. Są to rozwiązania użyteczne dla wszystkich ludzi, w jak najszerszym
zakresie, niewymagające adaptacji lub specjalistycznych zmian. Swoim zasięgiem obejmują
produkty, środowisko, programy i usługi.
Również istotna jest rola i obowiązki Państwowej Komisji Wyborczej w zapewnieniu
korzystania z praw wyborczych przez osoby niepełnosprawne. Komisja na stronie
internetowej zamieszcza informacje o uprawnieniach przysługujących wyborcom
niepełnosprawnym, uwzględniające różne rodzaje niepełnosprawności oraz kieruje pisma do
podmiotów odpowiedzialnych za ich przeprowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do jej obowiązków należy m.in. sporządzanie w alfabecie Braille’a materiałów
informacyjnych na temat uprawnień i przekazanie ich zainteresowanym osobom. Kodeks
wyborczy podkreśla również konieczność umieszczenia obwieszczeń wyborczych w
miejscach łatwo dostępnych dla osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności
ruchowej. Natomiast członkowie obwodowych komisji wyborczych są zobowiązani do
przekazania ustnie treści obwieszczeń niepełnosprawnemu wyborcy.
Powyższe zapisy stosowane są także odpowiednio w przypadku referendum. Osobom
niepełnosprawnym biorącym w nim udział przysługują te same uprawnienia, jak przy
wyborach. Zamiar głosowania musi być zgłoszony przez nią najpóźniej 21 dni przed dniem
głosowania. Przysługuje jej również możliwość skorzystania z korespondencyjnego oddania
głosu z wykorzystaniem nakładki na kartę w alfabecie Braille’a (jeżeli jej zażądał)100.
Rozporządzenia dotyczące realizacji praw politycznych niepełnosprawnych wyborców są
wydawane m.in. przez ministrów właściwych do spraw: administracji publicznej, pomocy
społecznej, łączności oraz budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowanie
przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Złożoność procesu ich realizacji oraz liczba podmiotów
je stanowiących może wpływać na brak przejrzystości oraz utrudnienia w dostępie do
informacji, zarówno ze strony obywateli, jak i władz samorządowych. Bowiem równie
ważnym, oprócz gwarancji realizacji praw wyborczych, jest system oraz jakość komunikacji i
przekazu kierowanego do niepełnosprawnych wyborców.
3.5 Komunikacja i dostęp do informacji

Wprowadzone zmiany w Polsce w ostatnich latach dotyczą przede wszystkim
ułatwienia komunikacji i dostępu do informacji osobom niepełnosprawnym. Prawo wyborcze
obliguje władze samorządowe do informowania wyborców niepełnosprawnych m.in. o
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do ich potrzeb101. Szerzej temu
zagadnieniu poświęcono rozdział 5a „Przekazywania informacji o wyborach wyborcom
niepełnosprawnym”, obejmujący art. 37a-37c, na podstawie, których wyborca ma prawo do
uzyskania informacji o: właściwym dla siebie okręgu wyborczym, lokalnych obwodowych
komisjach wyborczych dostosowanych do jego potrzeb oraz znajdujących się najbliżej jego
miejsca zamieszkania, a ponadto o warunkach dopisania do spisu wyborców, terminie,
godzinach oraz formach głosowania. Także na temat komitetów wyborczych biorących udział
w wyborach i listach kandydatów. Przekazanie powyższych informacji leży w gestii wójta
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bądź upoważnionej do tego osoby, m.in. telefonicznie lub w drukowanych materiałach
informacyjnych na wniosek osoby zainteresowanej. Podkreśla się także ich niezwłoczne
podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie. Najczęściej polega to na wywieszeniu
komunikatu w gablocie z informacjami w siedzibie urzędu.
Również ustawa o dostępie do informacji publicznej102 daje uprawnienia obywatelom
do pozyskiwania wiedzy na temat działalności poszczególnych organów administracji i
samorządowych. Natomiast dodatkowe ułatwienia wprowadza ustawa o języku migowym i
innych środkach komunikacji103, która weszła w życie w 2011 roku. Określa zasady
korzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, w
tym m.in. z policją, Państwową Strażą Pożarną czy jednostkami leczniczymi oraz standardy
obsługi osób niepełnosprawnych. Ponadto precyzuje warunki dofinansowania kosztów
kształcenia grupy osób w zakresie języka migowego oraz systemu językowo-migowego i
sposobu komunikowania się osób głuchoniemych. Do głównych celów ustawy należy także
wprowadzenie monitorowania rozwiązań wspierających komunikowanie się i dostęp do nich.
Do środków wspierających zalicza się w szczególności: pocztę elektroniczną, przesyłanie
wiadomości tekstowych, komunikację audiowizualną, przesyłanie faksów oraz strony WWW,
spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Ustawa nakłada obowiązek
zapewnienia przez organy administracji państwowej usług pozwalających na komunikowanie
się za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub przeszkolonego pracownika urzędu104.
Podkreśla się również bezpłatność powyższych świadczeń. Osoba chcąca skorzystać z takiej
usługi zobowiązana jest do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu w urzędzie. Natomiast
rejestr tłumaczy leży w gestii wojewody, który jest odpowiedzialny za jego sporządzenie.
Istotne zapisy zawiera rozdział 4 poświęcony dofinansowywaniu kosztów szkolenia z zakresu
nauki języka migowego, systemu językowo-migowego czy w sposobach komunikowania się
osób głuchoniemych. Instytucją dotującą jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON). Natomiast instytucjonalnym efektem zapisów ustawy jest
powołanie do życia Polskiej Rady Języka Migowego105, mającej charakter organu doradczego
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Do jej działań należy ustalanie
rekomendacji, upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym, sporządzanie
opinii o funkcjonowaniu przepisów powyższej ustawy oraz projektów rządowych
dotyczących osób niepełnosprawnych. Najważniejszym jest jednak wskazywanie propozycji
rozwiązań wpływających na funkcjonowanie środowiska obywateli z niepełnosprawnością.
Rada składa się z 17 członków i należą do niej Pełnomocnik Rządu do spraw Osób
Niepełnosprawnych, inni przedstawiciele strony rządowej oraz osoby znające lub zajmujące
się zawodowo polskim językiem migowym. Ponadto kandydatów zgłaszają zainteresowane
środowiska, organizacje, stowarzyszenia106.
3.6 Realizacja praw wyborczych

Zarówno rodzime organizacje, jak i działające na arenie międzynarodowej na rzecz
przestrzegania demokratycznych zasad oraz praw obywatelskich podkreślają konieczność
eliminowania barier, jakie napotykają w tej materii osoby niepełnosprawne. Z danych
podanych przez Inclusion Europe w Unii Europejskiej żyje ok. 80 mln osób z różnymi typami
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niepełnosprawności, co stanowi ok. 15% wszystkich mieszkańców państw członkowskich107.
Rekomendacje opublikowane przez tę organizację dotyczą pięciu obszarów wpływających na
prawo i zdolność do głosowania osób niepełnosprawnych. Należą do nich:
 legislacja dotycząca zdolności prawnej,
 informacja dotycząca dostępności,
 szkolenia,
 wsparcie głosowania,
 dostęp do procesów wyborczych108.
W dokumencie wskazano przede wszystkim utrudnienia, z jakimi spotykają się
niepełnosprawni wyborcy. Należą do nich bariery natury prawnej, wynikające m.in. z
instytucji ubezwłasnowolnienia, zwłaszcza osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ponadto
organizacyjne – dotyczące niewystarczającej bądź całkowitego braku informacji na temat
praw przysługujących wyborcom zarówno ze strony instytucji państwowych, jak i partii
politycznych. Natomiast analiza ich programów politycznych jednoznacznie wskazuje, że
działania na rzecz wzmacniania partycypacji politycznej osób niepełnosprawnych nie są
obszarem ich zainteresowania. Wśród dominujących haseł pojawiają się te dotyczące
świadczeń finansowych w ramach pomocy społecznej, a także szeroko rozumianego wsparcia
rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi109.
Pojawiają się także utrudnienia natury technicznej wynikające z niedostosowania
lokali wyborczych, serwisów internetowych czy też braku odpowiednich urządzeń
umożliwiających oddanie głosu. Podobne przeszkody zostały wymienione przez uczestników
badań prowadzonych przez D. Wiszejko-Wierzbicką110, gdzie wskazano na pojawianie się
trzech rodzajów barier utrudniających partycypację obywatelską. Mają one charakter
mentalny (psychologiczny), społeczny oraz strukturalny. Do pierwszych zalicza się brak
poczucia sprawstwa i nieumiejętność wychodzenia z inicjatywą, niska ocena własnych
kompetencji oraz poczucie obawy związanej z kontaktami z osobami z otoczenia, w jakim
funkcjonuje osoba niepełnosprawna. Do barier społecznych zaliczono wysoką mobilność
ludności i osłabienie więzi społecznych, utrwalone stereotypy oraz niewystarczającą edukację
na temat niepełnosprawności. Natomiast wśród strukturalnych utrudnień, na które składają się
efekty polityki społecznej oraz ograniczenia architektoniczne, pojawiał się najczęściej brak
przepływu informacji na temat form wsparcia i działań na rzecz danej grupy obywateli.
Zwłaszcza na poziomie małych jednostek i instytucji samorządowych respondenci podkreślali
brak wiedzy, inicjatywy, umiejętności obsługi i wsparcia osób niepełnosprawnych ze strony
pracowników poszczególnych podmiotów111. Również wskazano na niski stopień rozeznania
rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych. Bowiem działania podejmowane na
błędnych przeświadczeniach, mimo dobrej woli urzędników, są nieadekwatne i w efekcie
nieskuteczne.
Jednak mimo nadal wielu barier podejmowane są działania mające wyeliminować je w
przyszłości. Należą do nich na pewno próby wprowadzania alternatywnych form głosowania
w wyborach. Mają one bowiem zapewnić realizację praw wyborczych osobom
niepełnosprawnym. W Polsce dotychczas, i to stosunkowo niedawno, wprowadzono
głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika oraz korespondencyjne. Jednak, zarówno w
107

Rekomendacje dla Polityki Łatwiej Dostępnych Wyborów w Europie, maj 2011, dostęp 12.03.2013,
www.inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_ADAP/Policy_Recommendations_PL.pdf
108
Ibidem.
109
P. Czapliński, Sz. Kabatnik, Administracja publiczna a polski rynek pracy, raport, Fundacja Aktywności
Zawodowej, Gdynia 2012, s. 30, dostęp 24.03.2013, http://monitorpracy.pl/media/raport4.pdf; analizie poddano
programy partii, które zdobyły ponad 1% głosów w skali kraju w wyborach parlamentarnych w 2011 roku.
110
D. Wiszejko-Wierzbicka, op.cit.
111
D. Wiszejko-Wierzbicka, op.cit., s. 63-68.

34 | S t r o n a

Europie, jak i na świecie realizuje się projekty pilotażowe, które pozwalają na głosowanie z
wykorzystaniem specjalnych terminali, Internetu, za pomocą SMS czy też innych
interaktywnych form, w tym „głosomatów”112.
Dotychczas jedynym krajem, gdzie wprowadzono system e-głosowania za pomocą Internetu
we wszystkich rodzajach wyborów organizowanych na jego terenie, jest Estonia. Pozostałe
międzynarodowe doświadczenia dotyczą w różnym stopniu m.in. USA, Australii, Kanady. W
Szwajcarii i Francji stosowane jest niektórych częściach kraju. W przypadku Europy były
testowane w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Holandii, lecz ostatecznie zostały
zawieszone. Obecnie w Norwegii trwa projekt pilotażowy113. Rozpoczęto jego testowanie
pierwszy raz w 2011 roku podczas wyborów samorządowych w 10 gminach oraz 9
powiatach114. W kolejnych planowane jest zwiększenie liczby jednostek, w których wyborcy
będą mogli zagłosować m.in. za pomocą Internetu. Ważne jest jednak, że już na samym
początku tworzenia i testowania systemu służącego do e-głosowania do współpracy
zaangażowano osoby niepełnosprawne do testowania narzędzi115. Natomiast ich uwagi
dotyczące obsługi i trudności eliminowano na bieżąco. Z głosów za, jak i przeciw danej
formie głosowania wyłania się ryzyko oraz pożytki, dotyczące e-głosowania. Wśród tych
ostatnich wymienia się na pierwszym miejscu umożliwienie oddania głosu w sposób tajny i
samodzielny właśnie przez osoby niepełnosprawne. Ponadto wskazuje się na
prawdopodobieństwo zwiększenia frekwencji wyborczej. Podkreśla się także obniżenie
kosztów związanych z realizacją wyborów oraz przyspieszenie zliczania oddanych głosów, a
tym samym podania dokładnych wyników116.
3.7 Zmiany prawne a poszczególne wybory w latach 2007–2011

Polskie doświadczenia związane z realizacją praw wyborczych przez osoby
niepełnosprawne w porównaniu do europejskich praktyk, zarówno na poziomie prawnym, jak
i wykonawczych dopiero od niedawna stanowią obszar aktywnych prac. Tym samym
przekłada się to na liczbę proponowanych oraz wdrożonych rozwiązań. Zmiany, jakie zaszły
w latach 2007–2011, można uznać za właściwy kierunek. W tym czasie przeprowadzono
dwukrotnie wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na urząd Prezydenta
RP. Ponadto były wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego. Jest to okres
licznych zmian dokonywanych w Kodeksie wyborczym, istotnych z perspektywy
podnoszenia partycypacji osób niepełnosprawnych. W 2007 roku nie dokonano istotnych
zmian w prawie w tej materii. Jednak po raz kolejny, za sprawą wspomnianych organizacji,
poruszano sprawę niepełnosprawnych wyborców i utrudnień, z jakimi się spotykają przede
wszystkim z braku udogodnień mających zapewnić im realizację praw wyborczych. Między
innymi w publikacjach Instytutu Spraw Publicznych wielokrotnie poruszano to zagadnienie w
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latach poprzedzających badany okres117. Ich autor, Jarosław Zbieranek, wymieniał szereg
alternatywnych form głosowania, które powoli zaczęto wdrażać w Polsce, m.in. możliwości
ustanowienia pełnomocnictwa czy głosowania korespondencyjnego. Jednak termin
przyspieszonych wyborów nie sprzyjał podjęciu przez parlament konstruktywnych prac nad
zmianą prawa wyborczego. Również podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009
roku poruszano powyższe kwestie118. Przyczynił się to tego zapewne ogólnounijny charakter
wyborów oraz regulacje prawne i zalecenia wystosowywane do państw członkowskich z
zakresu działań przeciwko dyskryminacji poszczególnych grup społecznych i ich udziału w
wyborach w roli wyborców, jak i kandydatów. W tej materii warto wspomnieć o zapisach
Kodeksu dobrych praktyk, odnoszących się do procedur wyborów na poziomie unijnym, które
wskazują na konieczność zapewnienia realizacji praw wyborczych, podkreślają tajność
głosowania oraz wykorzystanie alternatywnych form głosowania119. Z myślą o osobach
niepełnosprawnych Inclusion Europe120 przygotowało materiały informacyjne, dotyczące
istoty i przebiegu tychże wyborów w ramach realizacji projektu ADAP121, który ma sprzyjać
polepszaniu dostępności wyborów. Sporządzono materiały także w wersji łatwej do czytania,
która była możliwa do pobrania zarówno ze strony organizacji, jak i Polskiego
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU)122 oraz
redagowanym przez nie czasopiśmie „Społeczeństwo dla wszystkich” nr 1/2009. Jednak nie
udało się ocenić stopnia zaangażowania organizacji pozarządowych, których głównym celem
było dotarcie z informacją do niepełnosprawnych wyborców na temat udziału w wyborach.
Miały jednak miejsce ogólnokrajowe kampanie społeczne zorganizowane przez ważniejsze
podmioty opiniotwórcze oraz badawcze, działające na rzecz wzmacniania demokratycznych
standardów. Im poświęcono oddzielne miejsce ze względu na charakter informacyjny, a
niezwiązany bezpośrednio z aktem wyborczym w części raportu „Komunikacja i dostęp do
informacji – praktyka”. W kontekście odbywających się wyborów do Parlamentu
Europejskiego wśród zalecanych środków zaradczych polegających przede wszystkim na
wprowadzeniu zmian w prawie poszczególnych państw, wskazywano konieczność uznania
prawa do głosowania osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podkreślano ponadto celowość
wdrażania nowych technologii mających ułatwić akt wyborczy, zarówno w trakcie
informowania, jak i samego głosowania. Zwrócono uwagę na nawiązywanie współpracy z
organizacjami reprezentującymi interesy poszczególnych grup oraz szkolenie, zarówno
pracowników lokali wyborczych, jak i niepełnosprawnych intelektualnie wyborców. Z danych
przytoczonych przez Inclusion Europe, Polska znalazła się w grupie państw, w których trudno
jest uzyskać informacje osobom niepełnosprawnym, w jaki sposób należy głosować. A także
nie należy ona do państw, w których organizowane są profesjonalne szkolenia dla
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pracowników lokali wyborczych dotyczących zarówno zachowania, jak i zakresu udzielonej
pomocy niepełnosprawnym wyborcom123.
W 2010 roku po raz pierwszy niepełnosprawni wyborcy mieli możliwość
skorzystania, podczas wyborów prezydenckich124 oraz samorządowych125, z głosowania za
pośrednictwem pełnomocnika126. Wnioski w tej sprawie złożyło 10875 obywateli127. W tym
też roku wprowadzono dostęp do nakładek w alfabecie Braille’a. Natomiast w ostatnich
wyborach parlamentarnych128, w 2011 roku, została wprowadzona kolejna forma
alternatywnego oddania głosu – drogą korespondencyjną, która skierowana jest do osób
niepełnosprawnych, a także obywateli przebywających poza granicami kraju w dniu
wyborów. W tym czasie prowadzona była kampania informacyjna przez PKW poświęcona w
szczególności możliwości głosowania przez pełnomocnika i korespondencyjnie oraz z
wykorzystaniem wspomnianych już nakładek129. Ponadto PKW skierowała pisma z
informacjami dotyczącymi realizacji zadań wynikających z Kodeksu wyborczego przez
organy gmin130. W głównej mierze dotyczyły one zapisów poświęconych realizacji praw
wyborczych osób niepełnosprawnych131. W celu realizacji nowego zadania wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast, jakim stało się zapewnienie warunków do głosowania
korespondencyjnego oraz przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w
alfabecie Braille`a (rozdział 7a Kodeksu). Do powyższych zmian odnosi się również raport
Organizacji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Europy. Raport Misji Oceny Wyborów z
ramienia OBWE/ODIHR dotyczący wyborów parlamentarnych w 2011 roku. Podkreśla on
rolę zmian w kodeksie wyborczym ułatwiających głosowanie niepełnosprawnym
obywatelom. Równocześnie zwraca uwagę na opóźnienia związane z ich wprowadzeniem i
poprawkami132 oraz orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego133 jako na czynniki
niesprzyjające stabilności ram prawnych134. Chodzi tu przede wszystkim o orzeczenie w
sprawie zgodności z Konstytucją RP przepisów zezwalających na oddanie głosu przez
pełnomocnika. Decyzja ta została wydana w niecałe trzy miesiące przed terminem wyborów,
co skutkowało uchwałami i decyzjami ze strony PKW mającymi wyznaczyć ramy
organizacyjne, których nie regulowało prawo, m.in. dotyczących rozwiązań dla niewidomych
wyborców135.
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Zmiany prawne oraz ich realizacja podczas konkretnych wyborów są stosunkowo
nowymi rozwiązaniami. Dlatego istotne jest przytoczenie statystyk dotyczących wyborów, w
tym: dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych, popularności
alternatywnych form głosowania, a także frekwencji oraz przyczyn absencji wyborczej.
3.8 Statystyki wyborcze

Podczas poszukiwania danych statystycznych natrafiono na szereg problemów,
wynikających przede wszystkim z braku spójnego, aktualnego i dostępnego systemu ich
gromadzenia w tym obszarze, zwłaszcza o grupach niepełnosprawnych wyborców. Brak
dokładnych szacunków na temat liczby niepełnosprawnych obywateli z prawem do
głosowania nie pozwala na precyzyjne wskazanie, jaki procent ogółu stanowią. Co
ważniejsze, ten brak może wpływać na istniejący stan rzeczy, mianowicie lukę w działaniach
mających podnosić ich uczestnictwo w wyborach. Według danych z Narodowego Spisu
Powszechnego z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych, zarówno w ujęciu prawnym, jak
i biologicznym, wynosiła ok. 4,7 mln, co stanowi 12,2% ludności kraju136. Badania
Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 2011 roku wskazują na grupę ok. 3,4 mln
osób w wieku powyżej 15 lat posiadających prawne orzeczenie niepełnosprawności.
Natomiast z szacunków PKW wynika, że liczba obywateli niepełnosprawnych i w
zaawansowanym wieku niekorzystających z prawa wyborczego ze względu na tzw. absencję
przymusową, może sięgać 2 mln137.
Od kilku lat trwa dyskusja na temat konieczności zaradzenia niskiej frekwencji
wyborczej na każdym poziomie wyborów władz oraz w referendach. Jednak dopiero podczas
ostatnich wyborów do Sejmu i Senatu RP w październiku 2011 roku w kampaniach
społecznych zaczęto kłaść duży nacisk na konieczność przestrzegania zasady dostępności
lokali wyborczych i ich przystosowania do potrzeb niepełnosprawnych wyborców. Według
PKW w 2011 roku utworzono ich 7718, co stanowiło 30% z 25722 ustanowionych w kraju
lokali wyborczych (łącznia liczba obwodów, w kraju, za granicą i na statkach morskich
wyniosła 25993). W 2007 roku było ich 5487, a w roku 2009 podczas wyborów do
Parlamentu Europejskiego – 6241138. Z powyższych danych wynika, że ich udział w ogólnej
liczbie lokali wyborczych rośnie. Zgodnie z informacjami podanymi przez PKW w każdej
gminie spełniono zapis o co najmniej 1/5 lokali dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Ponadto do głosowania korespondencyjnego139 zostało wyznaczonych
2758 obwodów, w tym 2598 na terenie kraju. Również w każdym z nich zapewniono
nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a. Nie ma natomiast
informacji, jaki odsetek organów jednostek samorządu terytorialnego zapewniał osobom
niepełnosprawnym i w podeszłym wieku pomoc w dojeździe do lokali wyborczych oraz
innych ułatwień pozwalających oddać im głos140. Analiza dokumentów oraz stron
internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego pozwala stwierdzić, iż jest to
najczęstsza inicjatywa, ułatwiająca partycypację w wyborach osobom niepełnosprawnym.
Informację o bezpłatnym transporcie zamieszczono m.in. na stronie internetowej miasta
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport w wyników, s. 63-67, dostęp online
22.03.2013 r., http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf.
137
Za Fundacją Rozwoju Obywatelskiego, http://www.for.org.pl/upload/File/raporty/PepekEuropyFINAL.pdf;
dane
demograficzne
Pełnomocnika
Rządu
Do
Spraw
Osób
Niepełnosprawnych
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demograficzne/.
138
Raport z wykonania zapisów Karty Praw Osób Niepełnosprawnych w roku 2009, s. 95.
139
Za: Przegląd wyborczy, Biuletyn informacyjny 6-7/2012, Wyd. Krajowego Biura Wyborczego, Warszawa,
sierpień 2012, http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2012_09/cd2a94cd1d0b78e791891aee7e9b6f97.pdf, s.8.
140
Op.cit. s. 186.
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stołecznego Warszawy141 i PKW. Ponadto nieodpłatnie w dniu wyborów świadczona była
usługa Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, który również pomagał w dotarciu do, i powrocie
z, lokalu wyborczego.
Wszelkie pozostałe, pozaustawowe udogodnienia, są ujmowane w stwierdzeniu „inne”
i nie pozwalają na szczegółową analizę. Wiadomo jednak, że gminy najczęściej starają się
zapewnić transport do miejsca głosowania i powrót do domu osób, które spełniają kryteria, by
móc korzystać z takiej pomocy. W tabeli 2 przedstawiono statystyki dotyczące liczby i
udziału obwodów dostosowanych dla potrzeb niepełnosprawnych wyborców w
poszczególnych województwach.
Tabela 2. Struktura i liczba obwodach komisji wyborczych podczas wyborów w 2011
roku

Województwo

Liczba
obwodów
(100%)

Liczba obwodów dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych

Liczba obwodów korespondencyjnych

Liczba

Udział w %

Liczba

Udział w %

1838

579

31,50

176

9,58

1414

411

29,06

168

11,88

Lubelskie

1814

531

29,27

216

11,91

Lubuskie

669

214

31,99

83

12,41

1725

457

26,49

180

10,43

2304

643

27,91

198

8,60

3344

1066

31,88

341

10,20

814

242

29,73

72

8,85

1694

500

29,52

161

9,50

Podlaskie

884

271

30,66

120

13,57

Pomorskie*

1315

359

27,30

125

9,51

2736

755

27,60

184

6,73

948

299

31,54

102

10,76

1018

343

33,69

122

11,98

2142

733

34,22

231

10,78

1063

315

29,63

119

11,19

25722

7718

30,01

2598

10,10

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie*
Opolskie
Podkarpackie

Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

*- od łącznej liczby obwodów odjęto liczbę obwodów głosowania na statku; w woj. mazowieckim ich liczbę
pomniejszono o obwody za granicą. Odpowiednio pomniejszono łączną liczbę obwodów w skali kraju. Źródło:
Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Sejmu
i
Senatu
Rzeczypospolitej
Polskiej
w
2011
r.,
dostęp
dnia
10.03.2013
r.,
http://wybory2011.pkw.gov.pl/owb/pl/obkw.html.

Z powyższych danych wynika, że najwyższy odsetek lokali dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych w skali województw wyznaczono w wielkopolskim, warmińskomazurskim oraz lubuskim. Natomiast w przypadku liczby obwodów korespondencyjnych ich
najwyższy odsetek znajdował się na terenie województwa podlaskiego oraz kolejno
141

Urząd miasta stołecznego Warszawy zapewniał nieodpłatny specjalistyczny transport do punktu wyborczego
oraz powrót do miejsca zamieszkania, http://www.bip.warszawa.pl/informacja.asp?mn_id=3146.
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lubuskiego i warmińsko-mazurskiego. Pominięcie obwodów za granicą, które zaliczane są do
obwodów województwa mazowieckiego, ma umożliwić porównanie ich w skali kraju.
Ponadto zabieg taki istotny jest ze względu na ocenę dostępności takowych lokali w świetle
przepisów głosowania korespondencyjnego. Bowiem na terenie Polski z powyższej formy
mogą korzystać jedynie osoby niepełnosprawne. Natomiast zapisy rozdz. 7a nie obowiązują
poza granicami kraju. Jednak dysproporcje między poszczególnymi okręgami wyborczymi w
ramach województw ze względu na odsetek lokali spełniających wymogi dostępności są o
wiele bardziej zróżnicowane. I tak np. w przypadku warmińsko-mazurskiego najniższy
odsetek 23,07% (50841 wyborców w dniu wyborów 9.10.2011r.) – bliski ustawowemu
minimum – ma powiat bartoszycki, a najwyższy – powiat nowomiejski z poziomem 65,63%
(34387 wyborców)142. Również w pozostałych województwach sytuacja przedstawia się
podobnie, mianowicie występują duże dysproporcje między poszczególnymi obwodami. W
raportach143 przedstawionych przez PKW nie wskazuje się na znaczące zaniedbania oraz
incydenty związane z utrudnieniem oddania głosu przez wyborcę niepełnosprawnego, nie
oznacza to, że takowe nie występują. Badania dotyczące integracji społecznej osób
niepełnosprawnych144 przeprowadzone w 2007 roku zawierają informacje na temat
niewydolności gmin w tej materii zarówno z zakresu dostosowania lokali wyborczych, jak
przede wszystkim zakresu i jakości kierowanych informacji. Podobne refleksje płyną z
wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Dostarczają one bowiem informacji na
temat dostosowania organizacji wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 9 października
2011 roku do obsługi wyborców niepełnosprawnych145. Kontrolą objęto 37 urzędów gmin z
14 województw w dniach 29.09.2011 – 10.10.2011. W ramach przeprowadzonych kontroli w
21 gminach jej wynik zakończył się oceną pozytywną mimo stwierdzonych
nieprawidłowości. Wśród badanych jednostek żadnej nie wystawiono oceny negatywnej.
Wskazano również na działania wykraczające poza minimalny wymóg ustawowy. W 12
gminach (32,4% kontrolowanych podmiotów) dodatkowo w rozpowszechnianie informacji
dotyczących uprawnień wyborców niepełnosprawnych zaangażowała sołtysów, organizacje
działające na rzecz danej grupy oraz lokalne media. Natomiast wśród nieprawidłowości
odnotowano niewywiązanie się w przypadku 13 gmin z wyznaczenia minimum 1/5 lokali
wyborczych spełniających warunki do głosowania osób niepełnosprawnych. Ponadto 62%
miejsc wyznaczonych do głosowania nie spełniało wymogów określonych przez Ministra
Infrastruktury. Natomiast w 3 gminach żaden z lokali nie spełniał owych wymogów. Wśród
wyjaśnień ze strony organów wykonawczych w poszczególnych gminach, tylko w niektórych
przypadkach znalazło się stwierdzenie o niewystarczających środkach przekazanych przez
Krajowe Biuro Wyborcze. Jednak pojawiło się również stwierdzenie w jednej z gmin, iż
„brak zainteresowania w 2007 r. i w 2010 r. wyborców niepełnosprawnych oraz bardzo słabe
zainteresowanie tych wyborców udzielaniem pełnomocnictwa utwierdziło mnie [burmistrz –
przyp. aut.] w przekonaniu, że wystarczy w zupełności wyznaczenie jednego lokalu”.
142

Obliczeń
dokonano
na
podstawie
statystyk
Państwowej
Komisji
Wyborczej,
http://wybory2011.pkw.gov.pl/owb/280000/pl/280000.html, dostęp 10.03.2013.
143
Dotyczące wyborów parlamentarnych w 2007 r., do Parlamentu Europejskiego w 2009r. oraz prezydenckich
w 2010. Dostępne na stronie www.pkw.gov.pl.
144
B. Gąciarz, A. Ostrowska, W. Pańków, Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich. Uwarunkowania sukcesów i
niepowodzeń, IFIS PAN, raport z badań, 2008, s. 80.
145
Informacja o wynikach kontroli Dostosowanie organizacji wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych
na dzień 9 października 2011 r. do obsługi wyborców niepełnosprawnych, nr ewid. D/11/501/KAP, Najwyższa
Izba Kontroli, Warszawa, luty 2012, dostęp dnia 25.03.2013 r. http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontrolinik/pobierz,kap~d_11_501_201110071106401317978400~01,typ,kk.pdf; Jest to część działań w latach 20092011 w ramach priorytetu Państwo sprawne i przyjazne obywatelowi – jakość i sprawność obsługi obywatela
przez urzędy administracji publicznej i służby publicznej.
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Odnotowano także szereg nieprawidłowości dotyczących braku lub niepełnych informacji o
prawach przysługujących danej grupie wyborców, m.in. o możliwości dopisania do spisu
wyborców, lokalach dostosowanych do ich potrzeb.
Należy także poruszyć zagadnienie biernego prawa wyborczego i utrudnień w dostępie
do pełnienia funkcji publicznych. Przemawia za tym wniosek złożony 3 grudnia 2012 roku
przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności
art. 492 §1 pkt 6 Kodeksu wyborczego z art. 60 Konstytucji RP oraz art. 29 Konwencji ONZ.
Jest on efektem skargi osoby niepełnosprawnej, która chciała kandydować na funkcję wójta w
wyborach w 2010 roku. Jednak podczas rejestracji komitetu wyborczego w Biurze Komisarza
Wyborczego poinformowano ją, że z racji posiadanego orzeczenia o niezdolności do pracy w
przypadku wygranej jej mandat zostanie wygaszony w pierwszym dniu urzędowania.
Zdaniem Rzecznika regulacja takowa jest naruszeniem gwarancji biernego prawa wyborczego
obywatelom korzystającym z pełni praw publicznych. W uzasadnieniu stwierdzono
jednoznacznie, iż kwestionowana norma uniemożliwia danej grupie społecznej sprawowanie
funkcji w organach władzy lokalnej, co jest niedopuszczalne w demokratycznym państwie i
sprzeczne z przytoczonymi aktami prawnymi. Ponadto sprzyja praktyce tworzenia jedynie
pozornego biernego prawa wyborczego. Również brak danych na temat liczby osób
niepełnosprawnych sprawujących funkcje publiczne wybierane w drodze powszechnych
wyborów nie pozwala na oszacowanie, jaki procent stanowią. Wśród posłów na Sejm RP VII
kadencji jest dwóch z ramienia Platformy Obywatelskiej oraz w Senacie RP VIII kadencji z
tej partii. Dokonane w ostatnich latach zmiany ustaw o: służbie cywilnej, pracownikach
samorządowych, urzędów państwowych, które miały sprzyjać warunkom zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w instytucjach publicznych, nie przynoszą znaczącej poprawy. Wynika to
m.in. z raportów na temat poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych
ministerstwach i urzędach centralnych oraz wysokość kar, jakie z tytułu niespełniania
ustawowego procentu wśród ogółu zatrudnionych odprowadzane są do PFRON. Dane te nie
potwierdzają zmian na lepsze146.
Przechodząc do frekwencji wyborczej w 2011 roku za pośrednictwem pełnomocników
głos oddało 12427 wyborców w całym kraju. Po możliwość oddania głosu korespondencyjnie
sięgnęło 807 osób niepełnosprawnych spośród 17161 obywateli, którzy o to wnioskowali147.
Jednak w tej grupie jedynie 671 kart do głosowania uznano za głosy ważne. Alarmująco
wysoki był odsetek kopert zwróconych bez oświadczenia o tajności i osobistym oddaniu
głosu w liczbie 119, co stanowi 14,7% odesłanych pakietów148, a było warunkiem
koniecznym uznania ważności oddanego głosu. Może to sygnalizować brak zrozumienia
instrukcji, bądź wiedzy u wyborców, którzy tego nie dopełnili. Wnioski o nakładki w
alfabecie Braille’a dołączone do pakietu korespondencyjnego złożyły 43 osoby, a w lokalach
wyborczych skorzystało z nich 211 osób. Łącznie z udogodnień skorzystało ok. 13,3 tys.
niepełnosprawnych obywateli. W obliczu braku statystyk w tym obszarze i szacunkach PKW
o wspomnianych 2 mln obywateli, którzy mogą nie wykorzystywać praw wyborczych, takie
zestawienie przeczy sprawnemu wdrażaniu idei inkluzywności polskiego społeczeństwa
obywatelskiego .
Ostatnim zagadnieniem są powody absencji wyborczej wśród niepełnosprawnej grupy
obywateli. Niska frekwencja osób z niepełnosprawnością może wynikać z wielu przyczyn.

146

Potwierdzają to również wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli zamieszczone na stronie www.nik.gov.pl
dotyczące poszczególnych instytucji państwowych.
147
Rozbieżności między danymi Gwarancje korzystania z czynnego prawa…, op.cit., s.69, z danymi
OBWE/DOIHR, op.cit., s.9, która podaje, iż 214 osób zgłosiło zamiar skorzystania z nakładek, 12427 głosowało
za pomocą pełnomocnika, 817 osób niepełnosprawnych głosowało korespondencyjnie.
148
Dane za: Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego…, op.cit., s. 69-70.
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Jednak raport „Obywatele i wybory”149, zrealizowany w ramach projektu „Masz Głos, Masz
Wybór” przez Fundację Batorego, dostarcza istotnych informacji na ten temat. Jedno z pytań
dotyczyło przyczyn niegłosowania. Wśród najczęściej udzielonych odpowiedzi znalazły się,
zaraz po braku odpowiedniego kandydata/odpowiedniej partii (18,5% wskazań
respondentów), właśnie choroba/niepełnosprawność (14,2%). Kolejne odpowiedzi
wskazywało od 3,2 do 10,2% biorących udział w badaniu. Podobny poziom odpowiedzi
dotyczących absencji podczas wyborów parlamentarnych oraz prezydenckich z powodów
obiektywnych lub niezależnych od respondenta zawierał raport CBOS z 2005 roku, w którym
odpowiednio 11% oraz 13% respondentów wybrało pozycję „choroba przewlekła,
niepełnosprawność, trudności z poruszaniem się”. Stanowiło to najczęstszą odpowiedź
udzielaną na powyższe pytanie150. Także w badaniu CBOS151 z 2010 roku po wyborach
samorządowych na pytanie dotyczące absencji, odpowiedź: choroba lub niepełnosprawność,
wybrało ok. 17% respondentów. Była to także jedna z najczęściej wybieranych odpowiedzi. Z
powyższego wynika, że mimo stopniowo wprowadzanych ułatwień zarówno z zakresu
dostępności lokali, jak i procedur oddawania głosu, liczna grupa obywateli pozostaje na
marginesie życia publicznego, w tym w szczególności jej politycznego aspektu. Także
zbieżność i pozycja wśród najczęstszych przyczyn absencji wyborczej wskazuje, iż istnieje
szereg poważnych barier. Wskazuje, iż ma miejsce wykluczenie tak licznej grupy wyborców
w demokratycznym państwie. Również informacje podawane przez PKW w raportach z
przebiegu wyborów mają charakter lakoniczny i traktują zbyt pobieżnie wszelkie dane,
dotyczące niepełnosprawnych wyborców.
3.9 Komunikacja i dostęp do informacji – praktyka

W zakresie komunikacji i dostępu do informacji osób niepełnosprawnych instytucje
unijne kierują szereg zaleceń, przede wszystkim dotyczących konstruowania tekstów łatwych
do przeczytania i zrozumienia przez jak najszerszą grupę odbiorców, w tym osoby z
niepełnosprawnością umysłową. Podkreśla się konieczność kształtowania dyspozycji i
umiejętności, mających pomóc w nabyciu kompetencji społecznych osobom
niepełnosprawnym. Zalicza się do nich przede wszystkim działania z zakresu docierania do
informacji i przepisów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, przydatnych w
podnoszeniu poziomu ich partycypacji społecznej152.
Także na szczeblu krajowym powstają opracowania spełniające powyższe wytyczne, a
także propagujące je wśród danej grupy odbiorców. Przykładem mogą być Rekomendacje dla
Polityki Łatwiej Dostępnych Wyborów w Europie153, podręczniki: Informacja dla
wszystkich154, Twoje prawa obywatela. Osoba niepełnosprawna w obliczu prawa155oraz
149

M. Żerkowska-Balas, A. Kozaczuk, Raport Obywatele i wybory, zrealizowany w ramach projektu „Masz
Głos, Masz Wybór”, Fundacja Batorego, luty 2013, Publikacja elektroniczna dostępna 22.03.2013.,
onlinewww.batory.org.pl/upload/publikacje/Obywatele%20i%20wybory_2013.pdf.
150
Przyczyny absencji w wyborach parlamentarnych i prezydenckich, Komunikat z badań BS/189/2005,
Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2005, s.7
151
R. Boguszewski, O wyborach samorządowych po obu turach głosowania, Komunikat z badań BS/171/2010,
Centrum
Badania
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Warszawa
2010,
s.
3,
dostęp
14.03.2013,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_171_10.PDF.
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B. Gąciarz, A. Ostrowska, W. Pańków, Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób
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Twoje prawa obywatelskie. Dostęp do prawa i sprawiedliwości dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną156 napisane zgodnie z europejskimi standardami
przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.
Wytyczne te także kierowane są do twórców serwisów internetowych oraz instytucji
takowe posiadające, zwłaszcza publicznych i partii politycznych. Jednak analiza dostępności
serwisów sześciu głównych partii sceny politycznej w Polsce, przeprowadzona przez
Fundację Widzialni, dostarcza danych przeczących stosowaniu zalecanych praktyk.
Potwierdzają one ograniczenie dostępu do informacji przez niepełnosprawnych wyborców
poprzez niedostosowanie budowy interfejsu do ich potrzeb157. Wszystkie strony zostały
ocenione negatywnie. Bowiem ich budowa w odniesieniu do większości testowanych
wytycznych nie spełniała wymogów z zakresu percepcji, funkcjonalności czy też
zrozumienia, m.in. przez posiadanie alternatyw tekstowych, wersji dźwiękowych lub w
języku migowym, rozróżnialną treść, dostępność za pomocą klawiatury, zapewnienie
środków wspomagających nawigację oraz czytelność i przewidywalność dla
niepełnosprawnych użytkowników.
Ostatecznie także deklarowane szeroko zakrojone działania w zakresie kampanii
informacyjnej prowadzonej przez PKW skierowanej do społeczeństwa na temat zmian w
przepisach prawa wyborczego i płynących z tego korzyści dla osób niepełnosprawnych i
starszych okazały się niewystarczające tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku158.
Z wyników badań na temat wiedzy i opinii Polaków o prawie wyborczym i mechanizmach
kampanii159 kilka tygodni przed wyborami wynikało, iż jedynie 22% wiedziało o uprawnieniu
osób niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego. Również tylko 32% tych, dla
których było ono dedykowane, wiedziało, iż mają prawo skorzystać z tej formy głosowania.
Także znajomość możliwości oddania głosu za pośrednictwem pełnomocnika, która
obowiązywała podczas wyborów prezydenckich oraz samorządowych w 2010 roku,
zadeklarowało tylko 23% ankietowanych. W tym wypadku jedynie 15% osób powyżej 75.
roku życia, a więc także mających prawo skorzystania z udzielenia pełnomocnictwa, znało tę
możliwość.
Połączenie praktyk dotyczących niewystarczającego, czy nawet zaniechania, procesu
informowania obywateli o przysługujących prawach z ich słabym poczuciem wpływu na
sprawy publiczne, zwłaszcza wśród rencistów160, istniejący stan rzeczy może jedynie
pogarszać. Jednak jednym z narzędzi, które mogą wpływać na edukowanie obywateli z
zakresu praw obywatelskich, w tym politycznych oraz sprzyjać zmianie postaw, są kampanie
społeczne. Przed poszczególnymi wyborami ich organizatorami były zarówno strona
rządowa, jak i organizacje pozarządowe. Akcje przygotowywane przez podmioty należące do
trzeciego sektora były często organizowane i przeprowadzane w bardziej profesjonalny oraz
zakrojony na szerszą skalę sposób od działań sektora publicznego. W badanym okresie
pierwsza z kampanii o charakterze ogólnokrajowym, którą można przywołać nosiła nazwę
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„Zmień kraj. Idź na wybory”161. Przygotowała ją Koalicja „21 października” i skierowana
była głównie do młodych ludzi. W kolejnych latach w czasie bezpośrednio poprzedzającym
wybory w 2009 roku zorganizowano także kampanię „Pępek Europy”, której realizatorem
była większość organizacji wymienionej wcześniej inicjatywy. Koalicja ”7 czerwca”162,
kierowała kampanię do ogółu społeczeństwa i wykorzystywała szeroki wachlarz narzędzi: od
materiałów informacyjnych po zaangażowanie uczniów w sprawdzenie, czy lokale wyborcze
na terenie ich gmin są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i interweniowanie w
tej sprawie u lokalnych władz czy też organizowanie w szkołach prawyborów163.
3.10 Proponowane zmiany legislacyjne

Jednym z najczęściej poruszanych zagadnień jest wskazywanie na konieczność zmian
w prawie polskim odnoszących się do zwiększania partycypacji politycznej wyborców
niepełnosprawnych. Należą do nich m.in. propozycja PKW164, dotycząca dostępności
nakładek na karty do głosowania we wszystkich lokalach wyborczych, bez konieczności
wnioskowania o nie. Przewiduje się również, że wprowadzenie w życie zapisów Konwencji
ONZ będzie skutkować zmianami prawnymi dotyczącymi ubezwłasnowolnienia165. Helsińska
Fundacja Praw Człowieka podkreśla niebezpieczeństwo płynące z instytucji
ubezwłasnowolnienia, która nie ogranicza się jedynie do ograniczenia zdolności do czynności
prawnych i ustanawiania kuratora. Wskazuje się bowiem, iż poprzez jej stosowanie polskie
prawo narusza prawo do korzystania z praw politycznych osób niepełnosprawnych,
odbierając im je po ustanowieniu ubezwłasnowolnienia166. Według danych z 2009 roku w
Polsce mieszkało ok. 70 tys. osób ubezwłasnowolnionych (90% tej kategorii stanowiły osoby
całkowicie ubezwłasnowolnione). Bowiem światowe tendencje polegają coraz częściej na
odchodzeniu od form ubezwłasnowolnienia na rzecz "systemu wspierania podejmowania
decyzji"167. Ponadto pozbawienie praw wyborczych na skutek ubezwłasnowolnienia jest
sprzeczne z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), ale i
wspomnianą już międzynarodową dobrą praktyką168. W 2010 roku Rzecznik Praw
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Obywatelskich również poruszył kwestię nieprecyzyjności zapisów prawa i w konsekwencji
tego możliwego naruszania czynnego prawa wyborczego.
W UE problematyką uczestnictwa w życiu politycznym i publicznym osób cierpiących
na zaburzenia psychiczne oraz niepełnosprawnych umysłowo zajmuje się Agencja Praw
Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) powołana do życia w 2007 roku169. Na podstawie
danych opracowanych przez FRA w 2010 roku dotyczących praktyk i regulacji prawnych
można wskazać trzy modelowe podejścia zaobserwowane w 27 krajach członkowskich – od
całkowitego wykluczenia, przez indywidualne rozpatrywanie poszczególnych przypadków,
po pełne uczestnictwo w życiu politycznym. W pierwszej grupie państw funkcjonują przepisy
o automatycznym bądź quasi-automatycznym wykluczeniu niektórych grup osób
niepełnosprawnych, gdyż łączą prawo do udziału w życiu politycznym ze zdolnością do
czynności prawnych. Należą do nich obywatele objęci środkami ochronnymi – częściową lub
pełną kuratelą – bez względu na rzeczywistą bądź indywidualną zdolność do prowadzenia
własnych spraw oraz niepełnosprawność umysłową lub cierpiących na zaburzenia psychiczne.
Taka sytuacja ma miejsce również w Polsce i dotyczy ubezwłasnowolnienia, o którym już
wspomniano. Takowe regulacje prawne najczęściej ustanawiają kuratelę częściową lub pełną
i są zapisane w Konstytucji danego kraju oraz prawie wyborczym. Podobne rozwiązania
funkcjonują m.in. w Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Grecji, Luksemburgu, Portugalii,
Rumunii, Słowacji oraz na Litwie, Łotwie, Malcie i Węgrzech. W przypadku Bułgarii 170 wraz
z pozbawieniem zdolności do czynności prawnych osobom niepełnosprawnym umysłowo
bądź z zaburzeniami psychicznymi umieszczonymi pod kuratelą odbierane są prawa
polityczne, w tym możliwość głosowania oraz kandydowania do parlamentu, na urzędy
prezydenta i wiceprezydenta. Ponadto prawo bułgarskie stanowi, iż partie polityczne mogą
być zakładane tylko przez osoby posiadające prawo głosowania, co również wyklucza osoby
objęte kuratelą. Tym samym skutkuje zakazem działalności politycznej.
Jednak w części państw wymienionych wyżej – Czechach, Danii, Estonii, Słowacji,
Malcie – istnieje również ograniczone prawo do udziału w życiu politycznym (limited
participation). Prawo dopuszcza bowiem stosowanie praktyk leżących pomiędzy modelem
wykluczającym a pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych, które oparte są na ocenie
zdolności danego wyborcy do głosowania. Dokonywana jest ona na podstawie opinii lekarza
bądź sędziego. Wśród krajów członkowskich stosujących zasadę ograniczonej partycypacji w
przypadku omawianej grupy obywateli znajdują się także Francja, Hiszpania, Słowenia oraz
Cypr. Przykładowo w ostatnim z nich oraz na Malcie decyzję na temat zdolności podejmuje
się na podstawie opinii lekarza bądź rady lekarskiej i są one konieczne do rejestracji
konkretnej osoby na liście wyborców. Coraz częściej zdarza się, że sądy w Estonii, Francji,
Hiszpanii czy Czechach podejmują decyzję w sprawie indywidualnego przypadku i
zachowania przez danego obywatela praw wyborczych z wyraźnym orzeczeniem w tej
sprawie.
Ostatnią grupą państw, w których zdecydowano się na zniesienie ograniczenia praw
związanych z życiem politycznym obywateli, są Austria, Finlandia, Holandia, Irlandia,
Wielka Brytania, Włochy oraz Szwecja. W przypadku pierwszego z nich osoby
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niepełnosprawne umysłowo oraz z zaburzeniami psychicznymi mogą głosować oraz
kandydować171. Praw tych pozbawia się jedynie na skutek skazania w postępowaniu karnym,
o czym stanowią przepisy prawa wyborczego do parlamentu172. Zmiany w tej materii w
ostatnich latach dokonano także w 2006 roku w Wielkiej Brytania oraz Holandii w 2008 roku
poprzez usunięcie z Konstytucji zapisu mówiącego o ograniczeniu prawa do głosowania osób
przebywających pod kuratelą. Równocześnie wprowadza się rozwiązania instytucjonalne z
zakresu „systemu wspierania podejmowania decyzji” poprzez możliwość korzystania z
pomocy osób trzecich bądź członków komisji zgodnie z wyznaczonymi procedurami.
3.11 Raporty z wykonania zapisów Karty Praw Osób Niepełnosprawnych w latach 2007 –2011

Analiza raportów z wykonania Karty Praw Osób Niepełnosprawnych w latach 2007–
2011173 dostarcza informacji na temat działań podejmowanych przez resorty i podległe im
jednostki organizacyjne oraz wybrane urzędy centralne. Kolejne sprawozdania są coraz
obszerniejsze i wskazują na pewną zmianę w postrzeganiu przez poszczególne instytucje
publiczne konieczności ujmowania polityki wobec osób niepełnosprawnych w swoich
działaniach. W 2007 roku raport na temat wypełniania zapisów Karty nie zawierał informacji
o działaniach sprzyjających partycypacji politycznej osób niepełnosprawnych. Jednak zawarto
w nim badania przeprowadzone przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób
Niepełnosprawnych w 2008 roku o dostępności budynków administracji rządowej i urzędów
centralnych dla osób niepełnosprawnych174. Pokazały one, że obiekty te nie były w pełni
dostosowane do potrzeb grupy obywateli z niepełnosprawnościami. Otoczenie budynków
okazywało się nieprzyjazne i np. w przypadku 50% instytucji parkingi znajdujące się w ich
pobliżu nie miały miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Również znaczna część
wejść do budynków nie była wyposażona w podjazdy, a schody łączące poszczególne części
budynków tylko w ok. 23% przypadków były wyposażone w platformy przyschodowe,
transportery lub podnośniki. Działania podejmowane przez poszczególne podmioty były
niewystarczające, często nie dostrzegano potrzeby zmian bądź usprawiedliwiano to brakiem
kontaktu z niepełnosprawnymi interesantami. Wśród uwag dotyczących poziomu
dostosowania budynków wymienia się utrudnienia w postaci barier architektonicznych,
ogromne braki w sferze informacji i komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi.
Pomoc najczęściej świadczyli pracownicy, lecz znikoma ich część znała np. język migowy,
pozwalający na swobodną komunikację. Brakowało również podstawowych nośników
informacji w postaci odpowiednio skonstruowanych tablic pozwalających na samodzielne
odnalezienie danej komórki organizacyjnej. Podkreślono przede wszystkim brak spójnego
programu w poszczególnych instytucjach mającego sukcesywnie dostosowywać obiekty do
potrzeb wszystkich obywateli175.
Wypełnienie prawa do samorządnej reprezentacji środowiska oraz konsultowania z
nim aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych zostało ograniczone jedynie do
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przywołania istniejących instytucji i ich ustawowego zakresu działań. W 2007 roku wskazano
także na rolę Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz aktywność Pełnomocnika do spraw
Osób Niepełnosprawnych i jego uwag na temat zmian w prawie wyborczym. Kolejny rok –
2008 – upłynął m.in. pod znakiem analizy postanowień Konwencji ONZ i regulacji prawa
polskiego oraz płynących z tego koniecznych do podjęcia działań antydyskryminacyjnych i
opracowania planów sprzyjających jej przestrzeganiu. Rozpoczęto także prace nad ustawą o
wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych, krajowym programem „Zabezpieczenie i
Integracja Społeczna na lata 2008-2011”. Łączne środki przeznaczone na projekty
realizowane ze środków FIO wyniosły ok. 60 mln zł. Dofinansowano z nich 842 wnioski.
Jednak ponownie w zakresie pełnego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym,
kulturalnym i sportowym dominuje dofinansowywanie projektów z zakresu sztuki i sportu. W
raporcie z wykonania zapisów Karty nie pojawiają się inicjatywy kształcenia z zakresu praw
obywatelskich osób niepełnosprawnych176. W 2009 roku Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego we współpracy z samorządami województw położyło większy nacisk na
wykorzystanie środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na potrzeby osób
niepełnosprawnych. Ponadto wyciągnięto wnioski z badań przeprowadzonych w 2007 roku o
dostępności obiektów ministerstw i urzędów centralnych dla osób niepełnosprawnych.
Niektóre instytucje zaczęły kierować pracowników na kursy języka migowego. Jednak
najistotniejsze zmiany nastąpiły w 2010 i 2011 roku, zostały one opisane szerzej w
poprzednich podpunktach dotyczących nowelizacji prawa wyborczego, wsparcia kampanii
społecznych oraz przeprowadzenia szkoleń wśród pracowników ministerstw i centralnych
urzędów z inicjatywy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Także badania CBOS dotyczące
opinii Polaków o ułatwieniach w głosowaniu177 w tym czasie wskazywały na społeczne
przyzwolenie, a wręcz zapotrzebowanie na wprowadzenie alternatywnych form głosowania.
Bowiem 75% respondentów potwierdziło, iż powinna istnieć możliwość oddawania głosu
elektronicznie (przez Internet), z czego 26% wybrało, że ma być skierowana jedynie do osób
mających trudności z dotarciem do lokalu, np. ze względu na niepełnosprawność. Również w
przypadku głosowania z pomocą pełnomocnika oraz głosowania w domu, kiedy to
członkowie komisji wyborczej przychodziliby z urną, odpowiednio 67% i 59% respondentów
opowiedziała się za umożliwieniem korzystania z danej formy głosowania. W obu
przypadkach analogicznie 51% i 48% uznało, że powinny być one dostępne tylko wybranej
grupie osób ze względu na trudności z dotarciem do lokalu. Interesującym jest fakt niskiego
poparcia głosowania korespondencyjnego, które według 20% powinno być dostępne dla
wszystkich oraz 26% tylko dla wybranych w sytuacji jak powyżej178.
Jednak ogólne wnioski płynące z raportów dotyczących wykonania zapisów Karty
Praw Osób Niepełnosprawnych i sprawozdań z wykorzystania m.in. funduszy PO FIO
wskazują, że praktyki z zakresu wzmacniania partycypacji społecznej osób
niepełnosprawnych najczęściej dotyczą kwestii zatrudnienia oraz udziału w wydarzeniach
kulturalnych i integracyjnych. Większość inicjatyw mieści się w obszarze pomocy prawnej:
głównie na temat przysługujących świadczeń, pomocy społecznej, eliminacji barier
architektonicznych. Ograniczony jest zakres działań włączających niepełnosprawnych
obywateli w procesy decyzyjne, a aktywność mająca zwiększyć ich zaangażowanie w życie
polityczne i wiedzę na temat praw wyborczych osób niepełnosprawnych jest marginalna.
Interesujący jest także fakt, iż obligatoryjne zadania gmin z zakresu realizacji praw
wyborczych opisywanej grupy obywateli zawarte m.in. w Kodeksie wyborczym z 2011 roku
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są traktowane jako dobre praktyki179. Wymienia się w nich możliwość dopisania do rejestru
wyborcy w obwodzie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, udzielanie
informacji o prawach i możliwościach uczestniczenia w wyborach czy głosowania
korespondencyjnego.
Z powyższego wynika, że system prawny, jak i instytucjonalny zawiera szereg
zapisów oraz wytycznych dotyczących zapewnienia realizacji praw obywatelskich, a tym
samym partycypacji politycznej niepełnosprawnym obywatelom. Jednak w przypadku Polski
wiele z nich ma charakter deklaratywny i nie są realizowane na co dzień, zarówno na szczeblu
lokalnym, jak i centralnym. Brak skoordynowanej współpracy między poszczególnymi
instytucjami odpowiedzialnymi za gwarancję m.in. praw wyborczych oraz rozproszona
odpowiedzialność nie sprzyjają działaniom nastawionych na realizację powyższego celu.
Również niska liczba projektów dotarcia z informacjami i szerzeniem działań edukacyjnych z
zakresu praw obywatelskich, w tym politycznych zarówno przez organizacje pozarządowe,
jak i podmioty państwowe, może przyczyniać się do istniejącego stanu rzeczy.
Niewystarczająca inicjatywa ze strony PKW oraz jednostek ustawowo odpowiedzialnych za
przygotowanie i realizację wyborów, zwłaszcza w obszarze informacji, także przyczynia się
do ryzyka wykluczenia ok. 4 mln grupy obywateli. Jak wskazano wcześniej liczba
niepełnosprawnych wyborców jest trudna do ustalenia, m.in. ze względu na brak statystyk na
wszystkich poziomach od gminnego po państwowy.
W przypadku procesu wyborczego konieczne jest wdrażanie dalszych ułatwień
skierowanych do grona niepełnosprawnych wyborców. W badaniach opinii Polaków o
ułatwieniach w głosowaniu180, na pytanie o preferencje sposobu głosowania zadane osobom
niepełnosprawnym i w podeszłym wieku, 82% ankietowanych odpowiedziało, że wolałoby
głosować osobiście w lokalu. Kolejno 7% przez Internet (elektronicznie) oraz 6% w domu
oddając swój głos do przenośnej urny wyborczej181. Wpływać mogą na to przyzwyczajenie
wyborców, ale i ograniczone zaufanie do nowych form, choćby ze względu na dopatrywanie
się większego zagrożenia fałszerstwa w wyborach. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być
także niewystarczająca wiedza na temat procedur dotyczących poszczególnych form
głosowania. Zatem wydaje się niezbędnym podjęcie wspomnianych już działań podnoszących
poziom wiedzy wyborców, z szeroko zakrojonym procesem informowania i edukowania z
zakresu korzystania z praw obywatelskich, w tym wyborczych. Ponadto zachodzi
konieczność wprowadzenia kolejnych alternatywnych form głosowania, a także wdrażania
ułatwień pozwalających na przeczytanie i zrozumienie oraz wrzucenie karty do urny przez
niepełnosprawnego wyborcę. Ostatecznie likwidacja barier organizacyjnych i
architektonicznych utrudniających dotarcie niepełnosprawnemu obywatelowi do lokalu
wyborczego nie wystarcza.
.
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4. Partycypacja w strukturach społeczeństwa obywatelskiego.
Organizacje pozarządowe osób niepełnosprawnych
4.1 Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych – perspektywa ogólna

Jednym z najważniejszych obszarów partycypacji osób niepełnosprawnych jest
partycypacja społeczna, rozumiana jako tworzenie grup samopomocowych i organizacji, a
szerzej uczestnictwo i tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.
Na świecie organizacje pozarządowe od lat 80-tych ubiegłego wieku uznaje się za
bardzo istotnych aktorów w budowaniu wsparcia, świadczeniu usług i reprezentacji osób
niepełnosprawnych. Warto przyjrzeć się rozwojowi ruchów społecznych osób
niepełnosprawnych i powstawaniu organizacji pozarządowych reprezentujących interesy osób
niepełnosprawnych.
Ruch społeczny osób niepełnosprawnych można rozumieć jako proces społeczny,
gdzie jego aktorzy uczestniczą w konfliktowych relacjach politycznych, społecznych i
kulturowych, które mają doprowadzić do zmiany społecznej lub się jej przeciwstawić182.
Ruch społeczny posiada zwykle zbiorową tożsamość oraz tworzy nieformalne sieci
współpracy jednostek i organizacji. Jego początki można odnaleźć w USA i Wielkiej Brytanii
oraz Europie Zachodniej, jednakże etiologia kształtowania się ruchów społecznych osób
niepełnosprawnych po obu stronach oceanu była nieco inna183. Amerykańskie tradycje
indywidualnych praw człowieka, brak wykształconego państwa opiekuńczego, rozwój ruchu
praw kobiet w latach 60-tych, spowodowały kształtowanie się pierwszych wyraźnych ruchów
społecznych osób niepełnosprawnych w USA. Ich rozwój zbiegł się także ze wzrostem liczby
młodych osób niepełnosprawnych od czasów wojny w Wietnamie. Kwestia niezależnego
życia osób niepełnosprawnych, wzajemne wsparcie silnie korelowało z tradycyjnymi
wartościami wyznawanymi przez Amerykanów184. Ruch społeczny osób niepełnosprawnych
koncentrował się na kwestii włączania ich w życie społeczne i rozszerzenia uwzględniania ich
praw jako grupy społecznej. Tymczasem w brytyjskim i europejskim ruchu społecznym
chodziło głównie o polityczną partycypację i zmiany publicznych systemów wsparcia osób
niepełnosprawnych. Stąd amerykański ruch osób niepełnosprawnych koncentrował się
głównie na zwiększeniu ich aktywności w organizacjach samopomocowych i szerzej w życiu
społecznym i publicznym, a brytyjski – na zwiększeniu politycznego zaangażowania osób
niepełnosprawnych i nacisku na państwo, w celu zmiany systemów wsparcia.
Od lat 60-tych osoby niepełnosprawne posługiwały się różnymi sposobami
manifestacji swojej sytuacji, takimi jak kampanie informacyjne dotyczące dostępności
transportu czy dostrzegane przez społeczeństwo demonstracje i strajki okupacyjne.
Ruch społeczny osób niepełnosprawnych na świecie przechodził przez różne fazy od
czasów II wojny światowej, które można podzielić na trzy etapy185:
 pierwszy etap to identyfikacja problemów osób niepełnosprawnych, w szczególności
ich opresyjnej marginalizacji, stygmatyzacji wynikających głównie z
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instytucjonalnych praktyk i istniejącej struktury społecznej, w tym dominującego
medycznego modelu niepełnosprawności186,
 drugi etap, gdy ruch społeczny osiągnął poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na
trzech poziomach: ideologicznym, legislacyjnym i organizacyjnym, poprzez
wprowadzenie społecznego modelu niepełnosprawności, wprowadzenie w życie
nowych organizacyjnych form wsparcia osób niepełnosprawnych,
 etap trzeci, po sukcesie, ruch społeczny koncentrował się na zmianach w systemach
zdrowotnych, jak również na zwiększeniu poparcia społecznego osób
niepełnosprawnych.
Ruch społeczny osób niepełnosprawnych owocował powstawaniem coraz liczniejszych
organizacji, reprezentujących interesy osób niepełnosprawnych. W 1981 roku, po kongresie
osób niepełnosprawnych w Ottawie, powstało Disabled Peoples International (DPI), pierwsza
rzecznicza organizacja reprezentująca interesy osób niepełnosprawnych, która za główny cel
stawia sobie pełne ich włączenie w życie społeczne, jak również ochronę ich podstawowych
praw187. Dziś DPI skupia się w szczególności na krajach słabiej rozwiniętych188.
Organizacje pozarządowe reprezentujące interesy osób niepełnosprawnych można
podzielić według różnych kryteriów. Po pierwsze trzeba wskazać189:
 grupy samopomocowe – tworzone przez osoby niepełnosprawne po to, by
dzielić się własnymi doświadczeniami, sytuacjami i problemami, jak również
umożliwiać poznanie perspektywy innych osób niepełnosprawnych i ich
rodzin; grupy samopomocowe są organizowane przez i dla osób
niepełnosprawnych, aby poprawiać jakość ich życia w sensie społecznym i
ekonomicznym; często grupy samopomocowe nie mają formalnej struktury ani
prawnego statusu, choć mogą także tworzyć formalne organizacje
pozarządowe o większym zasięgu i reprezentatywności, mogą także stopniowo
się formalizować i przekształcać w prawnie zarejestrowane organizacje; trudno
je rejestrować, lecz ich znaczenie dla życia osób niepełnosprawnych jest nie do
przecenienia – są jednym z podstawowych sposobów aktywizacji społecznej,
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także publicznym; jednocześnie
trzeba dodać, że ich reprezentacja i wpływ na programy i polityki publiczne
mogą być ograniczone i mogą być one zmuszone do posiłkowania się
wsparciem formalnie powołanych organizacji;
 organizacje pozarządowe osób niepełnosprawnych – formalnie zarejestrowane,
które są kontrolowane lub prowadzone przez osoby niepełnosprawne (w
postaci np. fundacji), jak również organizacje, których członkowie są osobami
niepełnosprawnymi bądź osoby niepełnosprawne stanowią większość
członków i składu ciała zarządzającego (w przypadku zrzeszeń)190; szczególnie
ważne cele organizacji pozarządowych wiążą się z reprezentacją i
rzecznictwem na rzecz osób niepełnosprawnych;
 federacje organizacji pozarządowych, powstające na poziomie regionalnym,
krajowym, kontynentalnym i globalnym; posiadają dobrze zorganizowane
186
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struktury, określony rodzaj członkostwa i często grupują określone grupy
niepełnosprawności; ze względu na to, że reprezentują często interesy dużych
grup: kluczem do ich działalności jest transparentność i reprezentacja osób
niepełnosprawnych – „zbiorowy głos”, pozwalający mocniej wpływać na
procesy tworzenia polityk publicznych;
Jakie funkcje pełnią organizacje osób niepełnosprawnych bez względu na to, czy są to
zrzeszania osób niepełnosprawnych czy fundacje pomocowe? Funkcje i zadania organizacji
pozarządowych, reprezentujących interesy osób niepełnosprawnych mogą mieć charakter
uświadomiony – organizacje wiedzą, co i dlaczego chcą realizować, bo wynika to z
reprezentowanych przez nie interesów, z których z kolei wynikają ich cele statutowe –
rzeczywiste i realizowane. Przy okazji realizacji celów organizacje pozarządowe osób
niepełnosprawnych odgrywają też role w społeczeństwie, które nie są do końca
uświadomione. Są postrzegane i doceniane nie z perspektywy organizacji, ale społeczeństwa,
instytucji publicznych oraz państwa. Organizacje osób niepełnosprawnych można podzielić
na samopomocowe i ekspresyjne, świadczące usługi i rzecznictwo191.
Organizacje samopomocowe i ekspresyjne to takie, które działają na rzecz problemów
i interesów osób niepełnosprawnych, a przybierają najczęściej formę zrzeszeń. Do organizacji
samopomocowych można zaliczyć także organizacje, w których osoby niepełnosprawne chcą
dzielić się pasjami i zainteresowaniami, stąd także określenie organizacje ekspresyjne.
Funkcję samopomocową i ekspresyjną należy rozumieć dwojako – po pierwsze, jako chęć
rozwiązywania problemów określonej grupy, która powołała organizację, po drugie,
umożliwianie osobom niepełnosprawnym wyrażania własnych pragnień, odczuć i opinii,
spotkania z ludźmi o podobnej sytuacji.
Jedną z najważniejszych funkcji współczesnych organizacji pozarządowych
zajmujących się osobami niepełnosprawnymi jest dostarczanie usług społecznych, które
często są finansowane przez organizacje publiczne i mają charakter usług publicznych.
Realizacja usług dla osób niepełnosprawnych z perspektywy organizacji pozarządowych
oznacza służbę i realizację zadań, którymi organizacje publiczne nie są zainteresowane, albo
tam, gdzie nie działają lub czynią to niesprawnie i nieskutecznie. Realizacja usług
społecznych przez organizacje pozarządowe odbywa się w następujących obszarach:
 ochrona i poprawa zdrowia osób niepełnosprawnych,
 pomoc społeczna – wsparcie tych osób poprzez prowadzenie domów pomocy i
opieki,
 edukacja – prowadzenie szkół, przedszkoli i świetlic dla dzieci z
niepełnosprawnością,
 kultura i sztuka,
 sport i turystyka osób niepełnosprawnych.
Trzecią podstawową rolą organizacji pozarządowych z perspektywy ich celów
organizacyjnych jest działanie jako mecenasi czy promotorzy osób niepełnosprawnych oraz
aktywność strażnicza. Podejmują się one identyfikowania problemów tej grupy społecznej i
informowania o nich społeczeństwa w celu wywołania publicznej debaty, która ma
doprowadzić do zmiany postaw i zachowań otoczenia w stosunku do osób
niepełnosprawnych. Gdy działania w postaci różnorodnych kampanii społecznych zawodzą,
mogą przybrać formę protestów, lobbingu czy nacisku. Niepełnosprawność można uznać za
tradycyjny obszary aktywności strażniczej i adwokackiej, rozumianej jako reprezentowanie
mniejszości.
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Warto zauważyć, że organizacje pozarządowe osób niepełnosprawnych występujące w
roli mecenasów, zwykle prezentują się jako te, które chcą naprawiać, zmieniać lub
przekształcać istniejącą rzeczywistość, którą diagnozują ją jako niekorzystną lub
niebezpieczną. Naprawa lub przekształcenia nie mają się odbywać ich siłami – zmiana
następuje w wyniku ewolucji postaw i wzorów kulturowych, przeobrażeń działań instytucji
publicznych wynikających ze zmiany polityki publicznej. Zmiana może także dotyczyć
zachowań organizacji prywatnych, często zmuszanych do podjęcia lub zaprzestania jakieś
aktywności w stosunku do osób niepełnosprawnych, którą oprotestowują organizacje
pozarządowe. Na przykład organizacja pozarządowa informująca o różnych konsekwencjach
izolacji dzieci niepełnosprawnych dąży tylko do zmiany polityki państwa czy działań
organizacji publicznych, które prowadzą tego typu domy opieki. Podsumowując ten obszar
aktywności organizacji pozarządowych w sferze niepełnosprawności, należy zauważyć w
szczególności:
 funkcję informacyjną, często opartą na solidnej i eksperckiej wiedzy na temat
problemów osób niepełnosprawnych,
 funkcję przypominania i wywierania nacisku, w szczególności na zmianę
przepisów prawnych i sposoby działania organizacji publicznych,
 funkcję interwencyjną w sytuacjach kryzysowych lub w przypadku łamania
prawa osób niepełnosprawnych,
 funkcję zmiany społecznej polegającej na stopniowym przekształcaniu postaw,
opinii i poglądów jednostek na temat niepełnosprawności.
Rola organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi z
punktu widzenia organizacji publicznych i państwa zależy od państwa i zasad kształtujących
relacje między sektorem publicznym i pozarządowym192. Józefa Hrynkiewicz zauważa, że
należy je rozpatrywać w kontekście realizowanego modelu polityki społecznej i poziomu
decentralizacji. Istotne jest, że funkcje te mają charakter złożony i koncentrują się wokół:
 artykulacji i reprezentacji interesów osób niepełnosprawnych, w sytuacji gdy ich
oczekiwania nie zostały uwzględnione w programach polityki publicznej,
 informowania opinii publicznej i decydentów o ich potrzebach, opiniowania
funkcjonujących programów polityk publicznych,
 kontestowania istniejących rozwiązań,
 wnoszenia uzgodnionych interesów osób niepełnosprawnych w procesy decyzyjne w
polityce publicznej,
 negocjowania i mediowania w sprawach ważnych dla interesów osób
niepełnosprawnych, co może przyczyniać się do zmniejszenia napięć i konfliktów
społecznych,
 realizacji zadań publicznych, samodzielnie określanych lub uzgodnionych z sektorem
publicznym.
Szczególną rolę odgrywają organizacje pozarządowe osób niepełnosprawnych z
punktu widzenia społeczeństwa, w którym i dla którego działają. Zwraca się uwagę na ich
silny związek z kapitałem społecznym, gdyż jednostki uczą się zaufania i nabywają zdolności
wspólnego działania. Dzięki aktywności organizacji pozarządowych tworzy się wspólne
dobro, oparte na współpracy jednostek w zaufaniu, partycypacji oraz chęci wspólnego
działania193. Istotną funkcją organizacji pozarządowych jest także funkcja socjalizacyjna – nie
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tylko beneficjentów działań organizacji, ale także członków i wolontariuszy, w tym
przypadku dla osób niepełnosprawnych rola ta jest niezwykle ważna.
Coraz istotniejsza w ostatnich latach staje się niedoceniana przez badaczy
ekonomiczna rola trzeciego sektora, oznaczająca uczestnictwo organizacji pozarządowych w
rynku. Przejawia się ona w szczególności w prowadzeniu działalności gospodarczej przez
organizacje pozarządowe oraz tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, angażujących osoby
niepełnosprawne. Należy także zwrócić uwagę na jego aktywność na rynku pracy i funkcję
pracodawcy dla osób niepełnosprawnych. Jak twierdzi Marek Rymsza194, proces ten jest
obserwowany od lat 80-tych ubiegłego wieku, wraz z rozwojem koncepcji from welfare state
to welfare society. Rosnący potencjał zatrudnienia w trzecim sektorze, potwierdzony
europejskimi badaniami195, pozwala stwierdzić, że funkcja pracodawcy dla osób
niepełnosprawnych i innych grup defaworyzowanych na rynku pracy staje się nie tylko
istotna z perspektywy lokalnej, ale także nabiera znaczenia w skali poszczególnych krajów.
4.2 Organizacje pozarządowe na rzecz niepełnosprawności w Polsce – partycypacja i korzystanie z
usług

W świetle badań reprezentatywnych nad trzecim sektorem w Polsce jest około 6 tys.
organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i chorymi, które są
formalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Szacunki mówią także o liczbie
10 tys., ale kilka tysięcy organizacji może funkcjonować albo tymczasowo, albo zawiesiło
swoją działalność w ostatnich latach196. Z reprezentatywnych badań prezentowanych przez
Marię Gumkowską197wyłania się następujący obraz trzeciego sektora w obszarze
niepełnosprawności:
 36% organizacji osób niepełnosprawnych działa na obszarze całej Polski;
 jedna organizacja pozarządowa przypada na tysiąc osób niepełnosprawnych, co
niestety nie jest zbyt satysfakcjonującym wynikiem i świadczy raczej o stosunkowo
niskim zaangażowaniu osób niepełnosprawnych w ich tworzenie;
 najwięcej organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
jest w województwach mazowieckim, dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim, a
najmniej w opolskim, podlaskim, świętokrzyskim i lubuskim;
 organizacje osób niepełnosprawnych najczęściej zlokalizowane są w miastach,
zwłaszcza dużych, co nie różni ich od całego trzeciego sektora w Polsce, a
jednocześnie w związku z tym, że niepełnosprawność często dotyka mieszkańców
wsi, czyni tych niepełnosprawnych w pewien sposób i w tym obszarze
poszkodowanymi;
 w niektórych województwach mamy większą „gęstość” organizacji pozarządowych,
mierzoną liczbą osób niepełnosprawnych przypadających na jedną organizację
pozarządową, szczególny deficyt można dostrzec w województwie małopolskim i
Polsce Południowo-Wschodniej, najlepiej zaś jest w województwach śląskim i
dolnośląskim oraz warmińsko-mazurskim;
 z usług organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych według ich szacunków
korzysta od 1,5 do 2 mln różnych beneficjentów, co niestety nie oznacza, że 1/3 osób
niepełnosprawnych ma do nich dostęp, lecz raczej skalę ich działania;
194

M. Rymsza, Trzeci sektor jako zbiorowy pracodawca, w: E. Bogacz-Wojtanowska, M. Rymsza (red.), Nie
tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, ISP Warszawa 2009, s. 59-80.
195
The enterprises and organizations of the third system. A strategic challenge for employment, 2000, CIRIECInternational, Liege.
196
J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010,
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011; M. Gumkowska, Sektor pozarządowy wobec problemu
niepełnosprawności. Wyniki badania z 2008 roku, „Trzeci Sektor”, 2009, nr 16.
197
M. Gumkowska, Sektor pozarządowy…, op. cit.

53 | S t r o n a

 82% organizacji osób niepełnosprawnych świadczy szeroko pojęte usługi osobom
niepełnosprawnym, działając jako „wypełniacze” publicznego systemu wsparcia tych
osób – bardzo istotne jest dla nich wsparcie materialne i finansowe;
 działalność rzecznicza organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych jest
zdecydowanie wyższa niż ogółu sektora; „reprezentowanie, lobbing, rzecznictwo,
działania na rzecz „widzialności i słyszalności” sektora (ponad 50% organizacji), jak
również akcje edukacyjne i uświadamiające społeczeństwo, uczestnictwo w debatach i
konsultacjach (około 40%);
 organizacje osób niepełnosprawnych częściej niż cały polski trzeci sektor posługują
się technologią informacyjną, m.in. prowadzą serwisy i portale internetowe;
 kondycja finansowa oraz kapitał ludzki organizacji osób niepełnosprawnych jest
lepszy niż ogółu sektora (wyższe przychody, większa liczba pracowników – 59%
organizacji osób niepełnosprawnych zatrudnia płatny personel, gdy tylko 46%
wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce tak robi), posiadają one także silne
wsparcie wolontariuszy, jednocześnie organizacje osób niepełnosprawnych oceniają
swoją kondycję finansową jako złą, wyraźnie odnosząc się do stanu potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Podstawowa dla polskiej sytuacji osób niepełnosprawnych jest aktywność w ramach
stowarzyszeń i grup samopomocowych. Jak zauważa Jerzy Bartkowski198, aktywność w
stowarzyszeniach oznacza:
 samozaradność i samopomoc,
 tworzenie kapitału społecznego i dostęp do sieci i powiązań,
 nabywanie umiejętności społecznych,
 sposób na przełamywanie izolacji społecznej i sposób na większe uczestnictwo
w życiu społecznym i publicznym.
Z badań Bartkowskiego wynika, że przynależność do stowarzyszeń osób
niepełnosprawnych deklaruje 29% młodych osób, co jest wskaźnikiem niższym niż dla ogółu
społeczeństwa199. Stowarzyszenia ogrywają jednak dużą rolę w życiu młodych osób
niepełnosprawnych – jako forma wsparcia w poszukiwaniu pracy lub miejsce zatrudnienia,
źródło pomocy materialnej i finansowej i życzliwe instytucje wsparcia w tym zakresie. Z
przytaczanych tutaj badań wynika także, że:
 im cięższe schorzenie i wyższy poziom niepełnosprawności, tym większe
prawdopodobieństwo przynależności do wspierającego stowarzyszenia;
 im wyższe wykształcenie młodych osób niepełnosprawnych, tym większa
skłonność do przynależenia do tego typu organizacji;
 przynależność do zrzeszeń jest funkcją wsparcia społecznego – częściej należą
do nich młode osoby, które deklarują posiadanie wsparcia przyjaciół, matki i
rodzeństwa, jak również częściej posiadają różnorodne kontakty społeczne.
Istotną rolę w świecie polskiego trzeciego sektora pełnią organizacje pożytku
publicznego – mają prawo do pozyskiwania odpisów podatkowych, tzw. 1%, jak również
korzystają z szeregu przywilejów prawnych i finansowych, pozwalających im zwiększać
pomoc dla swoich beneficjentów i podopiecznych. Prosta analiza listy organizacji
pozarządowych, które mają status organizacji pożytku publicznego w Polsce, pozwala
stwierdzić, że 444 organizacji – zarówno fundacji, jak i stowarzyszeń – zajmuje się osobami
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niepełnosprawnymi, gdyż osoby niepełnosprawne są wymieniane w nazwie organizacji200.
Stanowią one 6% organizacji pożytku publicznego, można szacować, że co najmniej
kilkadziesiąt innych organizacji pożytku także wspiera osoby niepełnosprawne, choć ich
nazwa może na to nie wskazywać. Najwięcej organizacji pożytku publicznego w obszarze
niepełnosprawności stanowią stowarzyszenia oraz organizacje zajmujące się dziećmi
dotkniętymi problemem niepełnosprawności. Analiza listy organizacji pożytku publicznego
wskazuje wyraźnie na miejski charakter trzeciego sektora w Polsce (nie tylko w obszarze
pomocy osobom niepełnosprawnym), co może utrudniać dostęp mieszkańców obszarów
wiejskich głównie do usług organizacji pozarządowych. Choć trudno o statystyki w tym
obszarze, można jednak zauważyć, że szereg organizacji działających na obszarach wiejskich,
takich jak Koła Gospodyń Wiejskich czy Ochotnicze Straże Pożarne, jak również
nieformalnych grup skupionych przy parafiach, świadczy pomoc osobom niepełnosprawnych,
jak również włącza je w prowadzone przez siebie aktywności.
W świetle raportu PEFRON z 2010 roku na temat działalności organizacji
pozarządowych (w którym zbadano 424 organizacji pozarządowych działających w obszarze
pomocy osobom niepełnosprawnych w Polsce), można zidentyfikować (choć z trudem)
zadania, które wykonują na organizacje pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych201.
Można je podzielić (choć taki podział w przytaczanym raporcie nie występuje) na działania o
charakterze usług oraz działania rzecznicze.
Organizacje pozarządowe zajmujące się problemem niepełnosprawności w Polsce
najintensywniejszą aktywność w sferze usług prowadzą w obszarze ochrony zdrowia i
rehabilitacji202. Najczęściej świadczą pomoc psychologiczną dla osób niepełnosprawnych
oraz dla rodzin tychże osób, zajmują się organizacją i prowadzeniem rehabilitacji
stacjonarnej, organizacją turnusów rehabilitacyjnych, prowadzeniem rehabilitacji w domu,
tworzeniem zajęć z hipoterapii czy dogoterapii, przeprowadzaniem szkoleń dla opiekunów i
rodzin. Organizacje pozarządowe pomagają także w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego,
ortopedycznego i środków medycznych, organizują wczesną interwencję dla dzieci
zagrożonych niepełnosprawnością i dzieci niepełnosprawnych. Prowadzą także ośrodki,
poradnie lub inne placówki ochrony zdrowia dla osób niepełnosprawnych, jak również
świadczą pomoc w zakresie przeprowadzania specjalistycznych badań medycznych.
Jednym z głównych obszarów działalności organizacji pozarządowych jest realizacja
usług i wsparcie materialne. Najistotniejsza wydaje się tutaj pomoc w pracach domowych
osobom niepełnosprawnym mieszkającym samodzielnie, pomoc rodzinom w zakresie opieki
nad osobami niepełnosprawnymi, prowadzenie różnego typu placówek dziennego pobytu czy
prowadzenie mieszkań chronionych203.
W sferze rynku pracy i aktywizacji zawodowej organizacje pozarządowe prowadzą
warsztaty psychologiczno-motywacyjne wspomagające aktywność zawodową, prowadzą
doradztwo zawodowe, organizują szkolenia i kursy zawodowe, staże i praktyki u
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pracodawców. Pełnią także rolę pośredników w poszukiwaniu pracy przez osoby
niepełnosprawne. Rzadziej prowadzą szkolenia dla trenerów pracy, osobistych asystentów
osób niepełnosprawnych, czy świadczą usługi dla instytucji rynku pracy w kwestiach
dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych. W edukacji i wychowaniu zapewniają
osobom niepełnosprawnym pomoc w dotarciu do szkoły, prowadzą przedszkola, szkoły
integracyjne bądź szkoły dla osób niepełnosprawnych204.
Przy wspomaganiu działalności edukacyjnej organizacje osób niepełnosprawnych
najczęściej pozyskują sprzęt i oprogramowanie komputerowe, kupują książki, udzielają
korepetycji, pomagają w dotarciu do szkoły. Bardzo istotną sferą działalności jest
prowadzenie przedszkoli, szkół integracyjnych bądź szkół dla osób niepełnosprawnych.
Ważne jest także opracowywanie oraz wydawanie podręczników i pomocy naukowych dla
osób niepełnosprawnych (np. w języku Braille’a) oraz finansowanie stypendiów.
W sferze działań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na rzecz osób
niepełnosprawnych, najczęściej, trzeci sektor organizuje imprezy kulturalne, wyjścia do
teatrów, kin i na koncerty, prowadzi także zajęcia artystyczne, kółka zainteresowań. Istotna
jest także organizacja wycieczek i wyjazdów turystycznych, kolonii, obozów dla dzieci i
młodzieży. Stowarzyszenia organizują też dla swoich podopiecznych pielgrzymki do miejsc
kultu. Bardzo istotna jest także organizacja zajęć i obozów sportowych, jak również
prowadzenie sekcji i klubów.
Szczegółowy zakres działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe jest
znacznie szerszy. Brakuje jednak reprezentatywnych badań, które pozwolą stwierdzić, jakie
działania podejmują organizacje pozarządowe w sferze niepełnosprawności.
4.3 Organizacje pozarządowe w obszarze niepełnosprawności w wybranych krajach europejskich

Warto przyjrzeć się, jak wygląda sytuacja osób niepełnosprawnych i organizacji
pozarządowych w wybranych krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
W Austrii prócz licznych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych istotne są także liczne organizacje parasolowe – działające w postaci
sformalizowanych grup roboczych, które prócz reprezentacji interesów tworzą wspólne
standardy pracy w ramach realizacji usług publicznych. Organizacje parasolowe (umbrella
organizations) to zrzeszenia, których celem jest reprezentowanie interesów i artykulacja
potrzeb swoich członków, przy czym przez reprezentację należy rozumieć także ochronę tych
interesów, stąd używana metafora parasola. Podmioty pozarządowe zrzeszają się w
parasolowych organizacjach, po to, żeby ich głos był lepiej słyszalny i trudniejszy do
podważenia205. Organizacje parasolowe mogą mieć zasięg lokalny, regionalny, krajowy lub
międzynarodowy. Najważniejszą z nich jest Österreichische Arbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation,
skupiająca
organizacje
pozarządowe
zajmujące
się
osobami
niepełnosprawnymi. Istnieją także federacje organizacji pozarządowych, które zrzeszają
organizacje trzeciego sektora, które reprezentują interesy poszczególnych grup –
niesłyszących czy niewidomych206. Badacze z Austrii pokazują dość tradycyjny obraz
wsparcia osób niepełnosprawnych, oparty na medycznym modelu, z odpowiedzialnością za
los i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu publicznym czy społecznym na poziomie
landów, które mogą samodzielnie kształtować swoją politykę i działania w stosunku do osób
204

G. Żuchowski, B. Góral, M. Kaźmierska, Działalność organizacji…, op. cit.
A. Mazgal, M. Koziarek, Organizacje parasolowe jako ośrodki edukacji obywatelskiej, OFOP, ISP 2011,
Warszawa, pobrano ze strony www.isp.org.pl.
206
V. Schoenwiese, Austria – ANED Country profile, Academic Network of European Disability experts
(ANED) 2011, pobrano 16.03.2013.
205

56 | S t r o n a

niepełnosprawnych. Wskazują także na udział organizacji pozarządowych w tworzeniu
innowacyjnych projektów, których celem jest stopniowa zmiana sytuacji osób
niepełnosprawnych, zwłaszcza integracji i aktywności w lokalnych społecznościach207.
W przypadku Belgii sytuacja organizacji pozarządowych jest bardzo ciekawa,
zwłaszcza gdy popatrzymy na nią z perspektywy współpracy różnych aktorów
pozarządowych i publicznych w obszarze poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.
Belgijskie Forum Niepełnosprawności jest uczestnikiem stałego monitoringu wdrażania zasad
Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych208. Forum jest reprezentacją 20 stowarzyszeń osób
niepełnosprawnych i reprezentuje ich interesy na poziomie krajowym. Na poziomie lokalnym
i regionalnym organizacje także aktywnie uczestniczą w formułowaniu polityk publicznych.
Organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne posługujące się językiem niemieckim co
roku spotykają się w celu dyskusji nad problemami, możliwymi projektami i wspólnym
budowaniem tożsamości. We Flandrii z kolei działa parasolowa organizacja, zrzeszająca
organizacje reprezentujące interesy osób niepełnosprawnych. Co ciekawe, na poziomie
Regionu Flamandzkiego nie ma rady ani ciała regionalnego, mającego głos doradczy w sferze
niepełnosprawności. Pomimo tego organizacje reprezentujące środowiska osób
niepełnosprawnych posiadają wszelkie możliwości konsultowania wszystkich spraw, które ich
dotyczą, także w sytuacjach uważanych za konieczne tylko z własnej perspektywy209. W
przypadku Regionu Walońskiego istnieje komisja ds. osób niepełnosprawnych, w działaniach
której uczestniczą organizacje pozarządowe, poprzez zbieranie informacji i dostarczanie
regionalnym władzom wiedzy na temat sytuacji osób niepełnosprawnych. Belgijski trzeci
sektor jest dobrze zorganizowany i aktywny w sferze niepełnosprawności – organizuje debaty
i szkolenia, dostarcza indywidualnej pomocy, zwłaszcza w sferze społecznej i zawodowej
integracji. Istotną rolę pełnią też organizacje pozarządowe w uświadamianiu sytuacji i potrzeb
osób niepełnosprawnych innym grupom społecznym w Belgii. We Flandrii prowadzona jest
strona internetowa „Dostępna Flandria”, która prezentuje informacje o dostępności dla osób
niepełnosprawnych różnego typu budynków użyteczności publicznej.
Estonia jest przykładem kraju, w którym w sposób najbardziej trwały w Europie
Środkowo-Wschodniej w ostatnich 20 latach rozwinęły się organizacje pozarządowe. Są one
bardzo „usieciowione”, już w latach 90-tych ubiegłego wieku rozpoczęły budowę
reprezentacji swojego środowiska, tworząc platformę współpracy Network of Estonian Nonprofit Organizations (NENO)210. Silnie zorganizowane są także wiejskie organizacje
pozarządowe. W przypadku osób niepełnosprawnych organizacje pozarządowe świadczą im
usługi, zwłaszcza na poziomie lokalnym i często mające innowacyjny charakter (co jest dość
istotne z perspektywy odziedziczonej komunistycznej spuścizny publicznych instytucji),
odgrywają także istotną rolę w inkluzji osób niepełnosprawnych i tworzenia miejsc opieki
dziennej, bardziej przyjaznych osobom niepełnosprawnym211. Organizacje pozarządowe
organizują spotkania, konferencje i szkolenia, prowadzą kampanie społeczne, a także zbierają
fundusze na rzecz osób niepełnosprawnych. Co równie ważne, aktywnie uczestniczą w
tworzeniu polityk publicznych dotyczących osób niepełnosprawnych212.
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Ciekawa sytuacja jest we Włoszech. Włoski trzeci sektor od końca XIX wieku nie
cieszył się wsparciem państwa – organizacje dobroczynne na poziomie lokalnym (Opere Pie)
były przekształcane w dobroczynne i filantropijne władze lokalne. Dopiero od lat 70-tych XX
wieku, włoskie organizacje pozarządowe stopniowo wraz z decentralizacją państwa
odzyskiwały utracone pozycje z XIX wieku (gdy tzw. trzeci sektor był głównym
dostarczycielem usług), co zbiegło się z niewydolnością włoskiego państwa, zwłaszcza w
obliczu wzrostu liczby osób starszych i niepełnosprawnych213. Współcześnie istotną rolę
odgrywają organizacje wolontariackie i spółdzielnie socjalne. Te ostatnie pełnią bardzo istotną
rolę dla osób niepełnosprawnych – w 2000 roku 39% spółdzielni, z około 7 tys.
Zarejestrowanych, świadczyło usługi w sferze integracji zawodowej osób
niepełnosprawnych214. W przypadku osób niepełnosprawnych i ich organizacji dialog z
państwem w dużej mierze ma charakter nieformalny. Można zauważyć silny rozwój nowej
ekonomii społecznej i wyraźny obszar wsparcia aktywizacji zawodowej i poprawy warunków
życia osób niepełnosprawnych. Niedostatecznie natomiast rozwijają się funkcje rzecznicze
włoskich organizacji trzeciego sektora, pomimo istnienia prawa do reprezentowania interesów
osób niepełnosprawnych i aktywnej partycypacji ich organizacji od 1992 roku. Do 2010 roku
nie istniała we Włoszech na poziomie centralnym rada konsultacyjna osób
niepełnosprawnych, dla stałego monitorowania ich sytuacji215.
Bułgaria to przykład kraju o zdecydowanie słabiej rozwiniętym trzecim sektorze na
tle większość krajów europejskich. Jak zauważa Grzegorz Makowski, rozwój społeczeństwa
obywatelskiego po 1989 roku odbywał się na marginesie przemian politycznych, odmiennie
do takich krajów jak ówczesna Czechosłowacja, Polska czy Węgry216. Największe
organizacje pozarządowe powstały w Bułgarii w latach 1990–1994, przez większość lat
dziewięćdziesiątych wspierano także ich rozwój, przez projekty wielkich międzynarodowych
organizacji, wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego217. Zwraca się uwagę na
zorganizowaną przestępczość, która weszła w struktury trzeciego sektora po 2005 roku, jak
również niejasne związki z politykami218. Świadczenie usług społecznych dla różnych
słabszych grup społecznych, szczególnie dzieci, rodzin czy samych osób niepełnosprawnych,
stanowi jedną z najważniejszych funkcji trzeciego sektora. Dopiero od 2004 roku bułgarskie
organizacje pozarządowe mogą poprzez przetargi starać się o finansowanie ich usług z
funduszy lokalnych instytucji publicznych.
Do 2002 wsparcie osób niepełnosprawnych opierało się tylko na realizacji ich
podstawowych potrzeb. Podkreśla się także słaby ekonomiczny potencjał społeczeństwa, jak
również stygmatyzację niektórych typów niepełnosprawności (zwłaszcza osób z
psychicznymi ograniczeniami). Badacze podkreślają słaby wpływ organizacji pozarządowych
i społeczeństwa obywatelskiego na struktury państwa. Stopniowo pojawiają dobre praktyki
działań organizacji pozarządowych w zakresie niepełnosprawności, na przykład wywieranie
nacisku na władze w celu stworzenia bardziej przyjaznego środowiska dla osób
niepełnosprawnych – w szczególności w zakresie asysty dla osoby niepełnosprawnej219.
Jednocześnie wyraźnie widać słabość rzeczniczych funkcji organizacji pozarządowych
reprezentujących osoby niepełnosprawne, przejawiające się w słabej reakcji na utrwalanie
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izolacji osób niepełnosprawnych w tym kraju220. Słabością w Bułgarii są środowiskowe
bariery uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, ich bardzo niska
partycypacja w życiu lokalnych społeczności, jak również słabe wsparcie ze strony
społeczeństwa221. Pomimo deklaratywnego funkcjonowania modelu społecznego w obszarze
niepełnosprawności, w praktyce często spotyka się w Bułgarii funkcjonowanie modelu
medycznego.
Wielka Brytania ma długotrwałe tradycje w tworzeniu i funkcjonowaniu organizacji
sektora ochotniczego (uznać go należy za synonim pojęcia organizacje pozarządowe w
Polsce)222. choć jego wielkość jest trudna do oszacowania. Istotne jest wskazanie, że rośnie
ich rola w świadczeniu usług dla ludności. Główna rola organizacji pozarządowych, z
perspektywy budowanych strategii przez rządy brytyjskie na początku XXI wieku, zakłada, że
państwo powinno je wspierać w rozwijaniu zdolności pozwalających im wspierać
rewitalizację wspólnot lokalnych oraz upodmiotowienie i aktywizację obywateli. Uznaje się
to za szansę na zwiększenie spójności społecznej, poczucia odpowiedzialności oraz
zwiększenia szans rozwojowych wszystkich grup społecznych223. Pomimo wzrostu wydatków
na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii w ostatnich 15 latach,
osoby niepełnosprawne nadal są uznawane jako szczególnie defaworyzowane w dostępie do
pracy, jak i jej odpowiedniej „jakości”. Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez
organizacje pozarządowe odbywa się na zasadach „mieszanej społecznej ekonomii”, gdzie
organizacje pozarządowe pracują wspólnie z państwem (i ewentualnie z sektorem
prywatnym) nad budową kapitału społecznego osób niepełnosprawnych w obszarze
niepełnosprawności. Badaczy niepokoi często słaba stabilność finansowa małych oddolnych
(tzw. grassroots association) organizacji osób niepełnosprawnych, które pełniły i pełnią
bardzo istotną rolę w procesach tworzenia lokalnych polityk publicznych, poprawiających ich
sytuację. Podkreśla się także kłopoty tych organizacji w konkurowaniu o środki publiczne224.
Większość brytyjskich organizacji pozarządowych, które zajmują się pomocą społeczną, w
tym organizacje osób niepełnosprawnych, korzysta z funduszy rządowych225. W 2008 roku
powołano w związku tym nowy fundusz, skierowany dla małych organizacji osób
niepełnosprawnych, tak aby poprawić stabilność ich działania. Ważną rolę w Wielkiej
Brytanii odgrywają także przedsiębiorstwa społeczne, które mogą także wspierać aktywizację
zawodową osób niepełnosprawnych226.
4.4 Samoorganizacja i budowanie sieci współpracy wśród organizacji reprezentujących osoby
niepełnosprawne

Warto bliżej przyjrzeć się także kwestiom współpracy wewnątrz sektora organizacji
pozarządowych reprezentujących osoby niepełnosprawne w Polsce, w Europie i na świecie.
Proces ten nazywa się także federalizacją trzeciego sektora. Jest on o tyle ważny dla
organizacji pozarządowych reprezentujących osoby niepełnosprawne, że kwestia budowania
220
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sieci współpracy ma podstawowe znaczenie dla słyszalności ich „głosu” i możliwości
partycypacji w życiu publicznym na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego.
Federacje, fora, porozumienia czy sieci organizacji osób niepełnosprawnych są dużo bardziej
skuteczniejsze w egzekwowaniu praw, w tym również praw swoich podopiecznych. Potrzeby
współpracy organizacji wynikają z różnych motywów. Najczęściej są nimi potrzeby
wzajemnego uczenia się, budowania wspólnych koalicji, które mogą wzmacniać siłę trzeciego
sektora zajmującego się niepełnosprawnością w dialogu z organizacjami publicznymi,
minimalizacji kosztów działania, tworzenia innowacyjnych pomysłów wsparcia dla osób
niepełnosprawnych, możliwości wymiany zasobów (np. wspieranie się wolontariuszami, a
czasem także pracownikami), wzajemnej pomocy w sytuacjach awaryjnych, co minimalizuje
ryzyko przy realizacji projektów227.
Należy przyjrzeć się także różnorodnym sieciowym organizacjom międzynarodowym
osób niepełnosprawnych. Ważną rolę w dziedzinie tworzenia koalicji wewnątrzsektorowych
organizacji pozarządowych – także osób niepełnosprawnych – odgrywa Organizacja Narodów
Zjednoczonych, choć pierwsze koalicje organizacji trzeciego sektora powstały jeszcze w XIX
wieku: World Alliance of Young Men’s Christian Associations (1855), International
Federation of Metal Workers228. Organizacje pozarządowe mają stosunkowo silną pozycję
jako konsultanci działań ONZ. Dla zdecydowanej większości polskich organizacji
pozarządowych, także działających w sferze niepełnosprawności, ONZ nie jest partnerem do
współpracy ze względu na lokalną skalę działania, choć aktywność ONZ może zachęcać do
tworzenia koalicji i sieci wewnątrzsektorowych, które pozwolą na wyłonienie przedstawiciela
w jej strukturach.
W Polsce można zidentyfikować kilka ważnych porozumień i sieciowych organizacji
pozarządowych, reprezentujących osoby niepełnosprawne. Na początek należy stwierdzić, że
organizacje pozarządowe w sferze niepełnosprawności mają stosunkowo dobrą reprezentację
na poziomie krajowym, chętniej niż inne organizacje szukają wewnątrzsektorowych
porozumień229.
Jedną z najważniejszych organizacji jest Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
(PFON) działające od 2003 roku, które jest organizacją posiadającą status organizacji pożytku
publicznego, zrzeszającą stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w
Polsce. Od 2004 roku PFON należy do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych
(EDF)230. Ta stosunkowo młoda organizacja ma jednak podstawowy atut – zrzesza
najważniejsze organizacje pozarządowe, które zajmują się osobami z określoną
niepełnosprawnością. Przede wszystkim należy tutaj wymienić:
 Polski Związek Głuchych – działający od 1946 roku, posiada około 100 tys. członków
i podopiecznych, w jego strukturach działa około 120 ośrodków rehabilitacji i
wsparcia dla dorosłych oraz około 70 ośrodków rehabilitacji i diagnozy dla dzieci i
młodzieży w Polsce;
 Polski Związek Niewidomych, działający od 1951 roku, posiada około 80 tys.
członków, funkcjonujących w ramach 16 wojewódzkich oddziałów i około 380
lokalnych kół;
 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, działające od 1981, posiadające około 100 tys.
członków, działających w około 500 kołach;
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 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, działające od
1991 roku, które prowadzi 280 placówek na rzecz tej grupy osób niepełnosprawnych i
działa poprzez 150 kół w terenie.
Istotną rolę odgrywa nieco starsza niż PFON, bo powstała w 1999 roku Ogólnopolska
Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo, grupując organizacje zrzeszające osoby
niesprawne ruchowo i osoby działające dla ich spraw z całej Polski.
Warto wymienić także lokalnie działające porozumienia, jak np. Lubelskie Forum
Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (od 1994 roku zrzeszający
kilkadziesiąt organizacji pozarządowych), Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
który łączy prawie 30 różnych organizacji, działających w różnych polach działalności w
obszarze niepełnosprawności.
Wśród organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych najważniejsza jest założona w
1995 roku Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), działająca
na podstawie Ustawy z 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców231. Jej cele wiążą się
głównie z ochroną i reprezentowaniem interesów pracodawców zatrudniających osoby
niepełnosprawne, wspieraniem ich przedsiębiorstw, jak również działań na rzecz zasady
równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. POPON także uczestniczy w
tworzeniu i realizacji polityki zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz
poprawy warunków ich pracy i integracji ze społeczeństwem232. Posiada 9 oddziałów
terenowych, a przedstawiciel tej organizacji uczestniczy w posiedzeniu Krajowej Rady
Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych. POPON ma otwartą i przyjazną stronę
internetową z dużą liczbą przydatnych informacji. Z kolei Organizacja Ogólnopolska Baza
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG, działająca od 2009 roku, o
podobnych celach statutowych, posiada zdecydowanie mniej dostępną stronę internetową i
raczej wybiórczo dzieli się wiedzą. Z innych organizacji pracodawców osób
niepełnosprawnych należy wymienić KIG-R, czyli Krajową Izbę GospodarczoRehabilitacyjną, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni
Niewidomych (KZRSIiSN).
Podsumowując, należy podkreślić kilka najważniejszych wniosków:
 Organizacje pozarządowe reprezentujące interesy osób niepełnosprawnych mogą
przybierać postać nieformalnych grup samopomocowych, organizacji
pozarządowych kontrolowanych lub prowadzonych przez osoby niepełnosprawne
oraz federacji organizacji pozarządowych, powstających na poziomie
regionalnym, krajowym, kontynentalnym i globalnym.
 Funkcje i zadania organizacji pozarządowych, reprezentujących interesy osób
niepełnosprawnych mogą mieć charakter uświadomiony – jest to wynik
reprezentowanych przez nie interesów, z których z kolei wynikają ich cele
statutowe – rzeczywiste i realizowane. Przy okazji realizacji celów organizacje
pozarządowe osób niepełnosprawnych odgrywają też role w społeczeństwie, które
nie są do końca uświadomione. Są postrzegane i doceniane nie z perspektywy
samych organizacji, ale społeczeństwa i państwa. Organizacje osób
niepełnosprawnych można podzielić na samopomocowe i ekspresyjne,
świadczące usługi i rzecznicze.
 Należy podkreślić dużą aktywność organizacji pozarządowych działających na
rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce – 36% z nich działa na skalę
ogólnopolską, z ich usług korzysta do 2 mln osób niepełnosprawnych. W
obszarze zaangażowania osób niepełnosprawnych w tworzenie organizacji
231
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Ustawa z 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców. Dz. U. nr 55 poz. 235.
Na podstawie statutu POPON.
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pozarządowych można zauważyć spore deficyty – średnio jedna organizacja
pozarządowa przypada na tysiąc osób niepełnosprawnych.
Organizacje pozarządowe osób niepełnosprawnych w Polsce charakteryzują się
silniejszą kondycją finansową i lepszą sytuacją kapitału ludzkiego w stosunku do
całego trzeciego sektora; stanowią bardzo istotny element wsparcia, uzupełniając
instytucje publiczne w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych; przejawiają
dużą aktywność w obszarze reprezentowania, lobbingu i rzecznictwa; lepiej niż
ogół trzeciego sektora w Polsce posługują się technologią informacyjną, m.in.
prowadzą serwisy i portale internetowe.
Na tle federacji, koalicji czy innych form sieciowej kooperacje w polskim trzecim
sektorze, tego typu organizacje osób niepełnosprawnych działają od wielu lat i
odgrywają istotną rolę w reprezentowaniu interesów osób niepełnosprawnych w
Polsce.

62 | S t r o n a

5. Reprezentacja interesów, tworzenie polityk publicznych i
realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
rozwiązujących problemy osób niepełnosprawnych w Polsce
5.1 Reprezentacja interesów osób niepełnosprawnych

W polskiej ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych istnieją także zapisy, dotyczące m.in. ich udziału w organach
kolegialnych zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Dzieje się tak dlatego, że od
lat 80-tych na świecie stopniowo wdraża się hasło promowane przez międzynarodowe
organizacje osób niepełnosprawnych, ONZ, a także Unię Europejską, „nic o osobach
niepełnosprawnych bez osób niepełnosprawnych”233. Warto tutaj także dodać, że w
Europejskiej Strategii Inkluzji Społecznej zapisano zobowiązanie angażowania różnych
aktorów publicznych i niepublicznych, zwłaszcza organizacji pozarządowych, w dialog
obywatelski i dialog społeczny. Generalnie założenie jej twórców było takie, że politykę
społeczną tworzyć mają nie tylko władze czy instytucje publiczne, ale także powinna ona
powstawać z udziałem przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. W założeniu więc
chodziło o tworzenie partycypacyjnej polityki społecznej, która powstaje z udziałem nie tylko
wszystkich sektorów, ale także obywateli, których należy zachęcać do zaangażowania
przeciw wykluczeniu społecznemu.
Na szczeblu rządowym najważniejszym podmiotem jest Krajowa Rada Konsultacyjna
do spraw Osób Niepełnosprawnych, mająca charakter opiniodawczo-doradczy wobec
Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Stanowi forum współpracy na
rzecz osób niepełnosprawnych przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych234. Do jej głównych zadań należą przedstawianie
Pełnomocnikowi ds. Osób Niepełnosprawnych:
 propozycji projektów zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych,
 propozycji rozwiązań w zakresie spełniania potrzeb osób niepełnosprawnych,
 opinii do dokumentów przedkładanych przez Pełnomocnika, w tym aktów prawnych
mających lub mogących mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych, planów
finansowych oraz sprawozdań Funduszu, rządowych programów działań na rzecz
osób niepełnosprawnych.
Krajowa Rada ma także wskazywać odpowiednim organom potrzeby stworzenia lub
zmiany przepisów dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych.
Na niższych poziomach funkcjonują natomiast wojewódzkie społeczne rady do spraw
osób niepełnosprawnych, mające podobny charakter i zadania. Składają się one z 7 osób,
powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji
pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego
233

Pobrano z http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/8297#.UWW-8EoqJ3s, 30.03.2013.
Działa na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008, Nr 14, poz. 92 z późń. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do
spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zasad uczestnictwa w jej pracach ekspertów i przedstawicieli organów,
organizacji i instytucji, nie reprezentowanych w Radzie, a także wysokości wynagrodzenia członków Rady oraz
ekspertów i innych osób nie będących członkami Rady za udział w posiedzeniach Rady (Dz. U. 1998 nr 99 poz.
633) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie sposobu i trybu
działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz.
1695); http://www.niepelnosprawni.gov.pl/krajowa-rada-konsultacyjna/sklad/.
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(powiatów i gmin). Natomiast na poziomie lokalnym ich odpowiednikami są powiatowe
społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych. W ich skład wchodzi 5 osób, powołanych
przez starostę z przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i fundacje,
działające na terenie danego powiatu oraz przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego235. Również Strategia Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego na lata
2009–2015 wymienia tworzenie lokalnej aktywności obywatelskiej, edukację oraz wzrost
zaangażowania w sprawy publiczne236. Wskazuje się na korzyści płynące z partnerstw w tym
zakresie, m.in. sprzyjanie przejrzystości podejmowania działań, lepsze zrozumienie
środowiska społecznego, mobilizację odpowiednich służb i wzrost zaangażowania,
ostatecznie rzetelną ocenę i trafność podejmowanych decyzji237. Także wśród wymienionych
form i środków interwencji społecznej, której celem jest likwidacja barier utrudniających
funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, odnajdujemy samostanowienie (empowerment)
oraz samoorganizację i samorzecznictwo jako formy wzmocnienia ich pozycji w ich
środowisku238.
Rolę łącznika między władzami centralnymi a grupą niepełnosprawnych obywateli
pełni także od 1991 roku Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Do zadań
osoby piastującej to stanowisko należy merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań
zapisanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Ta rola połączona jest ze stanowiskiem sekretarza stanu przy ministrze
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej. Wśród obowiązków Pełnomocnika wymienia się te o charakterze kontrolnym,
doradczym, konsultacyjnym, diagnostycznym, a także z zakresu kooperacji z
przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych i inicjowanie zarówno działań, jak i
projektów dotyczących problemów tej grupy obywateli239. Jego prace wspiera biuro złożone z
wydziałów oraz samodzielnych stanowisk, w tym m.in. do spraw: rehabilitacji zawodowej i
pomocy publicznej, analiz i współpracy międzynarodowej oraz komunikacji społecznej i
dialogu społecznego. Pojawiają się jednak propozycje dotyczące nadania mu szerszych
uprawnień oraz oddzielenia powyższego stawiska od ministerstwa w celu zwiększenia
efektywności podejmowanych przez niego działań. Również analiza czasu pełnienia danej
funkcji przez poszczególnych pełnomocników wskazuje na wysoką fluktuację, a tym samym
brak stabilności i możliwości kontynuacji długoterminowej polityki w danej materii240.
Zadania z zakresu przestrzegania praw obywatelskich sensu stricte, w tym praw politycznych
w odniesieniu do wszystkich obywateli, pełni Rzecznik Praw Obywatelskich. Natomiast na
poziomie powiatów prawo pozwala na powoływanie pełnomocników do spraw osób
niepełnosprawnych.
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Działają na podstawie art. 44a ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zm.) o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2003 r., nr 62,
poz. 560), a także Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r.
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64 | S t r o n a

5.2 Tworzenie polityk publicznych w obszarze niepełnosprawności z udziałem organizacji
pozarządowych

Polityka publiczna (policy) to określone, sektorowe działania organów władzy
publicznej, w przeciwieństwie do polityki (politics), gdzie mieszczą się działania dotyczące
rywalizacji o władzę241. W obszar polityki publicznej wchodzą: polityka redystrybucyjna,
regulacyjna, sektorowa oraz kształtowanie struktury instytucjonalnej. Ostatecznym celem
polityki publicznej jest poszukiwanie sposobów zwiększenia społecznego dobrobytu. Należy
zauważyć, że polityka publiczna jest rozumiana jako celowy kierunek działania aktora lub
zespołu aktorów wobec problemu lub kwestii będących przedmiotem ich zainteresowania i
troski242, w naszym przypadku osób niepełnosprawnych. Zatem chodzi o działania
przemyślane, zmierzające do realizacji konkretnych celów, związanych z poprawą sytuacją
osób niepełnosprawnych, wyznaczonych w dłuższej, choć określonej perspektywie czasowej.
Polityki publiczne mogą mieć zróżnicowany zakres przedmiotowy oraz skalę czasową
i terytorialną. Można zatem wskazać: polityki ponadnarodowe, np. polityki Unii Europejskiej
w obszarze niepełnosprawności, które omówiłam w pierwszych podrozdziałach; polityki na
poziomie narodowym; regionalnym (w Polsce – poziom województwa); subregionalnym
(poziom powiatu); lokalnym (poziom gminy); sublokalnym (poziom sołectwa, osiedla).
Polityki mają często postać hierarchiczną, np. polityki przygotowywane i realizowane
na niższym poziomie wynikają i odwołują się do polityk wyższego poziomu. W sferze polityk
publicznych ds. osób niepełnosprawnych warto także zwrócić uwagę na ich
komplementarność i powiązanie między sobą. I tak, przykładowo, polityka na poziomie
regionalnym i subregionalnym powinna być ściśle powiązana z krajową polityką wobec osób
niepełnosprawnych i szerzej polityką w sferze pomocy społecznej. Na poziomie regionalnym
te powiązania można także dostrzec w strategiach rozwoju poszczególnych województw, w
ramach prowadzenia polityki regionalnej. W przypadku polityk publicznych w zakresie spraw
osób niepełnosprawnych, punktem odniesienia jest życie społeczne tych osób, jego kształt i
jakość. Polityka publiczna dotycząca osób niepełnosprawnych ma za zadanie kształtować
warunki życia i pracy osób niepełnosprawnych oraz stosunki społeczne, mające na celu
między innymi zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokojenie potrzeb wyższego
rzędu, zapewnienie ładu społecznego243. Kryterium, które pozwala wyodrębnić politykę ds.
osób niepełnosprawnych z szerszego pojęcia polityk społecznych czy szerzej polityk
publicznych, jest przedmiot interwencji planowanych przez władze publiczne z potencjalnym
udziałem organizacji pozarządowych. Polityka ds. osób niepełnosprawnych ma określony
zakres przedmiotowy i zajmuje się zaspokajaniem potrzeb tych osób, a jej cel jest
zorientowany na rozwój społeczny tej grupy.
W przypadku tworzenia strategii/programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
niezbędna jest zarówno współpraca z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi
interesy i potrzeby osób niepełnosprawnych, ale również zaproszenie do pracy nad
dokumentem osób niepełnosprawnych – w formie udziału w zespole roboczym lub
przynajmniej konsultacji społecznych projektu dokumentu244.
W Polsce możemy wyróżnić 2 główne regionalne i lokalne typy polityk publicznych
dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych:
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 wojewódzkie programy wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i
przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na
rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 powiatowe programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: a)
rehabilitacji społecznej, b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, c) przestrzegania
praw osób niepełnosprawnych.
Jak wspomniano już na początku niniejszego opracowania, Konwencja o Prawach Osób
Niepełnosprawnych, sporządzona 13 grudnia 2006 roku, zakłada, że osoby niepełnosprawne
powinny mieć możliwość aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji w zakresie
polityki i programów, w tym dotyczących ich bezpośrednio. Warto więc przyjrzeć się, jak w
praktyce tworzone są te 2 typy polityk publicznych, zgodnie z Konwencją Osób
Niepełnosprawnych ONZ. Po pierwsze, należy zauważyć, że polskie badania nad polityką
publiczną w Polsce pokazują zdecydowanie większą aktywność w obszarze wdrażania
poszczególnych polityk niż w ich tworzeniu245. Należy zwrócić uwagę, że w polskich
ustawach branżowych organizacje pozarządowe są umiejscawiane w obszarach realizacji
polityk publicznych, w mniejszym stopniu zaś w obszarach ich tworzenia. Nie jest to jednak
sytuacja charakterystyczna tylko polskiego systemu tworzenia i realizacji polityk
publicznych. Już w latach 80-tych ubiegłego wieku, L. Salamon246 dowodził, że rola
organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizacji polityk publicznych to raczej domena
wdrażania polityk (policy implementation), nie zaś tworzenia polityk (policy formulation).
Formułowanie polityk publicznych w dużej mierze uznawane było za domenę państwa,
ewentualnie ze wsparciem sektora pozarządowego. W literaturze przedmiotu zwraca się
uwagę, że choć w wielu krajach na świecie, organizacje pozarządowe powinny pełnić istotną
rolę w rozwoju polityk publicznych, to tradycyjne role organizacji pozarządowych skupiają
się na reprezentacji grup interesu, przejawiające się głównie przez rzecznictwo i mobilizację
aktywności247. Wydaje się jednak, że ostatnie lata przyniosły pewne zmiany w sposobie
udziału organizacji pozarządowych w kreowaniu polityk publicznych.
Prowadzone w Polsce badania dowodzą, że tworzenie i realizacja różnych rodzajów
polityki publicznej w obszarze spraw społecznych, w tym osób niepełnosprawnych, na
poziomie lokalnym i regionalnym z udziałem organizacji pozarządowych (Matczak i inni,
2010) charakteryzuje się w szczególności niską jakością z perspektywy współdziałania z
organizacjami pozarządowymi:
 niedostatkami w zakresie wymiany informacji i komunikowania się, zwłaszcza od strony
sektora publicznego,
 dość częstą kontrolą udziału sektora pozarządowego, tłumaczoną często usprawnianiem
procesu tworzenia polityki – poprzez wybór przyjaznych organizacji czy konsultacje
gotowych już dokumentów polityki,
 postrzeganiem trzeciego sektora w tworzeniu polityki jako pewnej uciążliwości, większą
natomiast akceptacją dla niego jako jej realizatora,
 różnorodnością udziału organizacji pozarządowych w tworzeniu polityki publicznej: od
aktywnego włączania z obopólnymi korzyściami, przez angażowanie, bo taki jest wymóg
prawa, po pozorne konsultacje, co jest skutkiem braku komunikacji pomiędzy trzecim
sektorem a instytucjami publicznymi na poziomie wojewódzkim.
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W przypadku strategii rozwoju województw, które wyznaczają kierunki polityk
publicznych na poziomie regionalnym, samorządy wojewódzkie przy formułowaniu strategii
rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju, teoretycznie współpracują m.in. z
samorządem gospodarczym i zawodowym, organizacjami pozarządowymi. Sejmiki
województw określają zasady, tryb i harmonogramy opracowania strategii rozwoju
województwa i programów wojewódzkich, uwzględniając w szczególności tryb i zasady
współpracy z podmiotami kooperującymi, w tym organizacjami pozarządowymi (jak stanowi
ustawa o samorządzie wojewódzkim). Problem jednak w tym, że ich analiza potwierdza, że
samorządy wojewódzkie uważają sektor pozarządowy za wykonawców zadań w ramach
polityk, ale nie można dostrzec w zapisach tych dokumentów, jak one same partycypowały w
ich tworzeniu. Zapisy polityk są niejasne, wskazuje się na cele, które należy osiągnąć z
udziałem trzeciego sektora reprezentującego osoby niepełnosprawne, wskazuje wsparcie dla
ich działań, prezentuje ich działania w województwie, jednakże trudno jednoznacznie
rozstrzygnąć, jaki był ich wpływ na cele, sformułowane w programach wojewódzkich248.
Z kolei z badań prowadzonych w powiatach lubelskich i mazowieckich, nad
tworzeniem powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych –
prowadzonych odpowiednio w 24 i 42 powiatach obu województw, wyłania się podobny
obraz249 – 85% badanych programów było konsultowanych z Powiatowymi Radami ds. Osób
Niepełnosprawnych, konsultacje miały postać cykliczną lub jednorazową (zwykle jak
powstanie już program). W przypadku 39% programów tworzono je w oparciu o cykliczne
spotkania, a w ok. 29% było to tylko jedno spotkanie. Już na samym etapie tworzenia
programów dochodziło do pewnych błędów, które mogły przekładać się na ich jakość i
skuteczność wdrażania. Nie dotyczyło to tylko ograniczonej współpracy między podmiotami i
idącym za tym brakiem podziału odpowiedzialności za realizację programów. Także
konsultacje ograniczane były do kilku podmiotów, z wyłączeniem mieszkańców. Za
reprezentantów ich potrzeb uznano w większości przypadków organizacje pozarządowe oraz
niekiedy radnych rady powiatu250. Niepokojący jest również fakt braku współpracy w tej
materii z gminami, a więc wydawałoby się naturalnymi partnerami powiatu w realizowaniu
celów na danym terenie. Ponadto większość z nich nie opracowywała harmonogramu zadań
oraz budżetu, co dodatkowo wskazuje na traktowanie programów jako martwych zapisów
narzuconych odgórnie. Wnioski płynące z analizy wskazują na niedostateczny poziom
przestrzegania zasad jasnego i przejrzystego dostępu do informacji publicznej, problemów z
tworzeniem sprawnego systemu komunikacji władz, zwłaszcza na poziomie samorządu z
interesariuszami, którzy wchodzą w skład lokalnej społeczności. Co z kolei przekłada się na
nieefektywne programy przeciwdziałania problemom społecznym. Jak wynika z
przytaczanego raportu, najczęściej programy przygotowują pracownicy PCPR, co wpływa na
ich bardziej pomocowy niż aktywizujący adresatów charakter. Owszem organizacje
pozarządowe konsultują go w różnej fazie powstawania, ale mają niewielki wpływ na
formułowanie celów i zadań, czyli głównych części programu. Nie ma dyskusji między
sektorem publicznym a pozarządowym w kwestii priorytetów i wyboru tego, co najlepsze dla
osób niepełnosprawnych. Tam, gdzie są silne i aktywne organizacje pozarządowe, tam po
prostu przyjmuje się ich propozycje określenia zadań.
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Niepokojący wydaje się fakt, że w ramach programów powiatowych rzadko wskazuje
się na cel związany z prawami osób niepełnosprawnych. Tam, gdzie podkreśla się prawa,
zwykle odnosi się do ich informowania, jak piszą autorzy przytaczanego raportu251. Tam,
gdzie wymienia się prawa, to najczęściej jest to „prawo do pełnej integracji ze
społeczeństwem, prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, prawo do
pracy w warunkach dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności”252. Co ważne,
„społeczność lokalna, ogół mieszkańców powiatów, jest wymieniana w ramach celów jako
grupa docelowa na której postawy, świadomość, wiedzę należy wpływać, kształtować je,
zmieniać”. Warto zauważyć, że nie jest traktowana jako partner w działaniach, ale jako grupa
docelowa czy grupa ludzi, którą należy uświadamiać.
5.3 Współdziałanie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z
organizacjami publicznymi

Należy się także przyjrzeć zagadnieniu współpracy międzysektorowej i podstawowym
formom, w jakich jest ona realizowana przez organizacje pozarządowe działające na rzecz
osób niepełnosprawnych w Polsce. Przed wejściem w życie ustaw: o finansach publicznych i
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, można było wyróżnić w Polsce dwa
główne typy współdziałania między organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu
terytorialnego: sponsorski i zadaniowy. Model sponsorski, zwany także „trójmiejskim”
zakładał wsparcie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego,
wydzielenie środków z budżetu na ich działalność i dawał organizacjom możliwość
wyznaczania celów. Model zadaniowy, zwany „warszawskim” odnosił się do idei kontraktu,
jak również współpracy wydziałów urzędów samorządowych z organizacjami
pozarządowymi w określanych obszarach. Charakteryzował się także planowaniem przez
odpowiednie wydziały urzędów gmin i powiatów pewnych kwot w budżecie JST,
przeznaczonych na realizację konkretnych zadań253. Organizacje pozarządowe stawały się w
nim współrealizatorami lokalnej polityki publicznej, świadczącymi usługi publiczne. W 2003
roku uchwalono w Polsce ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jej
późniejsza nowelizacja z 2010 roku określając podstawowe formy współpracy pomiędzy
organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego254. Na bazie tej
ustawy dokonuje się zasadnicza współpraca organizacji pozarządowych, także działających w
obszarze niepełnosprawności z organizacjami publicznymi, zwłaszcza na poziomie lokalnym,
choć współpraca tych podmiotów w Polsce odbywa się także na podstawie zapisów innych
ustaw (co wynika z konieczności stosowania się organizacji publicznych do innych ustaw, np.
prawa zamówień publicznych czy ustawy o finansach publicznych). Dodatkowo, w ustawie z
dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych255, wymienia się także organizacje pozarządowe jako podmioty
wykonujące zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych. Art. 36 ustawy wskazuje, że organizacje pozarządowe mogą realizować
zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na zlecenie Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również na zlecenie województw i powiatów jako
tych jednostek samorządu terytorialnego, które wykonują podstawowe zadania na rzecz osób
251
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niepełnosprawnych. Minister pracy i polityki społecznej określa w drodze rozporządzenia
rodzaje zadań określonych w ustawie, które mogą być zlecane organizacjom pozarządowym
lub jednostkom samorządu terytorialnego256. Stąd warto zauważyć, że organizacje
pozarządowe posiadają dodatkowego, silnego partnera w postaci Funduszu, który może
przekazywać im określone zadania do wykonania.
Gama form współpracy jest stosunkowo szeroka, chociaż najlepiej poznano te z nich,
które wynikają bezpośrednio z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Dwie najbardziej rozpowszechnione w Polsce i w krajach rozwiniętych formy
współpracy organizacji pozarządowych i publicznych to kontrakt na realizację zadania
publicznego, który w Polsce przybiera dwie formy:
 powierzenie realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej, wraz z i
udzieleniem finansowania na jego realizację,
 wspieranie realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego,
wraz z udzieleniem dofinansowania.
Wybór konkretnej formy współdziałania jest w dużej mierze uzależniony od decyzji
organizacji publicznych, co jest często uwarunkowane wysokością zagwarantowanych w
budżetach środków. Warto dodać, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Zasadach wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym przez PFRON257 zakłada, że organizacje pozarządowe wnioskujące o środki z
Funduszu, są zobowiązane do wniesienia wkładu własnego, który wynosi co najmniej 5%
kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach realizacji projektu, w postaci wkładu
finansowego prywatnego i/lub wkładu niefinansowego osobowego (z określonymi
zastrzeżeniami). Stąd można wnioskować, że Fundusz preferuje dofinansowanie, nie zaś
powierzanie konkretnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.
Organizacje publiczne w Polsce wykazują stosunkowo wiele dysfunkcji w obszarze
kontraktowania usług publicznych organizacjom pozarządowym, także i tym, które zajmują
się kwestią niepełnosprawności, W szczególności należy tutaj wymienić258:
 niski poziom kompetencji urzędników w zakresie problemów i funkcjonowania
trzeciego sektora,
 brak planowania wspólnych działań, zwłaszcza w obszarze tworzenia rocznych
programów współpracy (niski poziom konsultacji czy wręcz narzucanie
konkretnych rozwiązań, niespójność, nielogiczność i bezcelowość programów a
także brak powiązań z budżetem jednostki samorządu terytorialnego),
 słabe monitorowanie osiąganych celów i efektów współpracy,
 słaba komunikacja międzyorganizacyjna,
 wydłużony proces podejmowania decyzji w sprawach realizacji usług przez
organizacje pozarządowe,
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 słaba organizacja procesów współpracy w urzędach.
Wiele wykazanych powyżej problemów wynika głównie ze słabej wiary wśród
urzędników i polityków w rzeczywiste kompetencje organizacji pozarządowych, jak również
z dominującego przekonania o posiadanej legitymacji do podejmowania decyzji w sprawach
lokalnych259. Mapa współpracy organizacji pozarządowych i publicznych jest oczywiście
bardzo zróżnicowana. Możemy znaleźć organizacje publiczne, w tym jednostki samorządu
terytorialnego, o bardzo rozbudowanych formach współdziałania, szeroko wspierające udział
organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, ale napotkamy także takie
obszary, w których współpraca istnieje tylko w zakresie szczątkowym i odbywa się wyłącznie
na zasadach ustanowionych przez organizacje publiczne.
Jednostki samorządu terytorialnego najczęściej wybierają formę wspierania zadań
publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe. Wybór ten najczęściej jest
określany poprzez zapisy w rocznych programach współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Ta forma współpracy, jak już wyżej wspomniano, zakłada angażowanie
udziału własnego przez organizacje trzeciego sektora260. Pomimo wątpliwości zgłaszanych
szczególnie przez małe organizacje obywatelskie, które często mają problemy z wkładem
własnym, jest to wybór słuszny i pożądany, zwłaszcza w świetle idei budowania partnerskiej
współpracy
międzysektorowej.
Tworzenie
udziałów
własnych
wskazuje
na
współodpowiedzialność organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych.
Jednocześnie taka forma współpracy dyskryminuje małe organizacje o niskich zasobach
finansowych, w tym małe, lokalne organizacje pozarządowe, zajmujące się osobami
niepełnosprawnymi. Nie można także wykluczyć, że organizacje publiczne, nie mogąc
zagwarantować odpowiednich środków na realizację zadań, uciekają się do pewnych taktyk
postępowania, mających doprowadzić do zmniejszenia budżetu przeznaczonego na
współpracę. Wspieranie zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe
zakłada w takich sytuacjach wysoki wkład własny organizacji pozarządowych. W taki sposób
organizacja publiczna ogranicza koszty realizacji zadań publicznych. Z taką sytuacją możemy
mieć do czynienia na przykład w jednostkach samorządu terytorialnego, gdzie funkcjonują
sile organizacje pozarządowe, które mogą samodzielnie realizować niektóre zadania
publiczne261.
W przypadku współdziałania organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań
publicznych, podejmują najczęściej współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego
(urząd gminy, MOPS/GOPS, PCPR) oraz PFRON262. Warto zauważyć, że ustawa o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje na sferę zadań publicznych,
które mogą wykonywać organizacje pozarządowe, w tym zadania na rzecz osób
niepełnosprawnych. Z kolei ustawa o rehabilitacji nie wskazuje bezpośrednio, które zadania
mogą wykonywać organizacje pozarządowe, jednakże wskazuje, że Fundusz oraz
Pełnomocnik mogą zlecać organizacjom pozarządowym wykonanie zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego określa w drodze rozporządzenia rodzaje zadań, które mogą być
zlecane organizacjom pozarządowym, mając na względzie zapewnienie realizacji potrzeb
osób niepełnosprawnych. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji
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zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym263.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje także na
działalność odpłatną pożytku publicznego pozwalającą na zwrot kosztów realizacji usług
organizacjom pozarządowym. Do odpłatnej działalności pożytku publicznego w Polsce
zalicza się także sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby
bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie
rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym264. To
wyróżnienie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wiąże się z tym, że ustawodawca
chciał podkreślić potrzeby organizacji pozarządowych w tym zakresie, zwłaszcza że tego typu
zapisów nie ma w przypadku ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.
Jakie zadania publiczne mogą wykonywać organizacje pozarządowe we współpracy z
jednostkami samorządu terytorialnego lub z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych?
Po pierwsze zadanie wskazywane wprost w ustawie o rehabilitacji osób
niepełnosprawnych:
 prowadzenie zakładów aktywności zawodowej (jeśli w statucie organizacja
pozarządowa posiada zapis o działaniach na rzecz rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych), które są współfinansowane z Funduszu we
współpracy z samorządem wojewódzkim; jest ich w Polsce około 60265.
Organizacje pozarządowe mogą prowadzić także zakłady pracy chronionej, co nie jest
bezpośrednio zapisane w ustawie, w sytuacji gdy prowadzą wydzieloną działalność
gospodarczą, z finansowym wsparciem Funduszu do 80% kosztów (mogą z nich korzystać
osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia – art. 40 ust. 1, jak i osoby pracujące –
art. 41).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z roku 2008, który
określa zadania, jakie mogą wykonywać organizacje pozarządowe, na podstawie zlecenia
zadania publicznego, są następujące266:
 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych rodzajach placówek;
 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego
wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych w celu ich
aktywizacji społecznej i zawodowej, jak również dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w
proces rehabilitacji.
Szczególnie ważne są szkolenia, które dotyczą kwestii integracji osób
niepełnosprawnych w środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności
życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej. Kolejne zadania, które
mogą wykonywać organizacje pozarządowe ze środków Funduszu (czyli wykonywać zadania
zlecone):
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prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie
informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;

prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania
osób niepełnosprawnych i pełnienia różnych ról społecznych, rozwijają umiejętności
komunikowania się z otoczeniem osób z różnym typem niepełnosprawności,

organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób
niepełnosprawnych w rynek pracy (doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie
indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, prowadzenie specjalistycznego
poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do
aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych),

organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczyprzewodników;

organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich
aktywność w tych dziedzinach;

promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
społecznego i zawodowego;

prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i
przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;

opracowywanie lub wydawanie różnych publikacji dotyczących problematyki
związanej z niepełnosprawnością, w tym kierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym
publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych tekstem
łatwym do czytania.
Starostwa powiatowe i podległe im Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, a także
Powiatowe Urzędy Pracy mogą współpracować z organizacjami pozarządowymi, poprzez
dofinansowanie następujących, realizowanych przez nie zadań267:
 uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 działań w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 usług rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
 dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
 usług pośrednictwa pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich
szkolenie oraz przekwalifikowanie;
Jedną z najistotniejszych form współpracy organizacji pozarządowych i publicznych w
Polsce jest wymiana informacji o kierunkach prowadzonej działalności, która stanowi punkt
wyjścia dla innych form współpracy. Najczęściej wymiana informacji dotyczy: konkursów na
realizację zadań publicznych, szkoleń i spotkań, działań podejmowanych przez organizacje
pozarządowe, poszukiwanych partnerów, jak również działań i decyzji podejmowanych w
organizacjach publicznych, mających wpływ na funkcjonowanie organizacji trzeciego
sektora. Warto podkreślić, że ostatnie lata przyniosły dosyć intensywną instytucjonalizację tej
formy współdziałania, przejawiającą się w szczególności w tworzeniu inkubatorów
organizacji pozarządowych (prowadzonych przez organizacje publiczne lub też przez
organizacje pozarządowe w ramach dofinansowanego zadania publicznego), tworzeniu
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profesjonalnych baz danych organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem profilu ich
działalności i prowadzonych projektów, jak również w powoływaniu w organizacjach
publicznych, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego, pełnomocników do
spraw współpracy.
Badania przeprowadzone w Polsce w ostatnich latach wykazują, że organizacje
pozarządowe i publiczne, przekazując informacje, korzystają ze wszystkich dostępnych
narzędzi komunikacyjnych, takich jak: BIP, telefon, e-mail, strona internetowa, tablica
informacyjna czy media. Istotną rolę ogrywa tutaj także komunikacja nieformalna268.
Kolejna ważna forma współpracy organizacji pozarządowych z organizacjami
publicznymi to konsultowanie (w zależności od obszarów ich działania) uchwał i projektów
aktów normatywnych oraz tworzenie zespołów doradczych i konsultacyjnych. Ta forma
współpracy uznawana jest za bardziej istotną od wzajemnego informowania, gdyż powoduje
zwiększenie udziału obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących polityk publicznych, jak
również jest przejawem uprawomocnienia organizacji pozarządowych i dowodem na większą
legitymizację ich działań w społeczeństwie.
W Polsce funkcjonują dwa główne sposoby konsultowania przez organizacje
pozarządowe uchwał i projektów aktów normatywnych:
 bezpośredni, gdy organizacja zgodnie z wymaganiami prawnymi i w wymaganych
prawem obszarach organizuje konsultacje społeczne, w które włączają się także
organizacje pozarządowe (lub też organizuje konsultacje tylko dla organizacji
pozarządowych),
 pośredni, gdy powstają ciała konsultacyjne i zespoły doradcze w postaci rad, grup
roboczych, zespołów branżowych czy zespołów ekspercko-merytorycznych.
Przedmiotem konsultacji są najczęściej projekty ustaw, uchwał i rozporządzeń, roczne
i wieloletnie plany współpracy z organizacjami pozarządowymi, dokumenty strategiczne i
wreszcie wyżej już omawiane polityki publiczne. Wśród barier hamujących współpracę
organizacji pozarządowych i publicznych w zakresie konsultacji zwraca się uwagę na układy
rodzinno-koleżeńskie i koterie (które mogą powodować, że konsultacje będą dominowane
przez określone grupy i ograniczać rzeczywisty wpływ na decyzje innych grup obywateli),
ograniczony czas funkcjonowania zespołów konsultacyjnych związany z kadencyjnością
władz, fakultatywność, brak sformalizowanych zasad konsultacji, fasadowość i pozorowanie
wykorzystania wyników tych konsultacji. Problemem może być także dezintegracja trzeciego
sektora, bierność, akcyjność w działaniu, jak również słabość kapitału ludzkiego 269. Badania
prowadzone w Polsce nad tworzeniem zespołów konsultacyjnych wskazują, że stopniowo
formalizują się powstałe i funkcjonujące już zespoły konsultacyjne270. W tej formie
współpracy dużą rolę mogą odgrywać także kwestie powiązań wewnątrzsektorowych i
wyłaniania reprezentacji do zespołów konsultacyjnych. W przypadku dużej liczby organizacji
pozarządowych działających w określonym obszarze, często wybiera się do konsultacji z
sektorem publicznym organizacje, które reprezentują interesy całości. Może to być federacja,
koalicja czy zrzeszenie, powołane do reprezentacji interesów wszystkich tworzących je
organizacji. Reprezentacja do procesów konsultacji może też przebiegać ad hoc, w zależności
od potrzeb. Bywa też tak, że przy małej chęci konsultowania ze strony trzeciego sektora,
najbardziej aktywne organizacje podejmują się konsultowania w imieniu całości trzeciego
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sektora.271. Na poziomie lokalnym w obszarach wiejskich problem ten może nie występować
z powodu nielicznych organizacji pozarządowych – zwłaszcza w sytuacji dość silnie
polaryzującego się trzeciego sektora w Polsce (podział na większe i mniejsze organizacje, z
dużymi lub małymi budżetami, organizacje ze statusem organizacji pożytku publicznego lub
bez itd.).
W przypadku organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych, warto zauważyć pewne kwestie specyficzne, dotyczące tej formy
współpracy. Jak wynika z raportu dotyczącego efektywności mechanizmów konsultacji
społecznych272, nadal ich przebieg oraz etap przygotowania odbiegają od standardów
przyjętych w wielu krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dochodzi bowiem do sytuacji,
że do konsultacji w ogólne nie dopuszcza się osób, których powinny, bądź dotyczą. Mowa tu
o tak zwanych „grupach trudnego dotarcia”, wśród których znajdują się także osoby
niepełnosprawne. Również proces informowania o odbywających się konsultacjach nie jest
prowadzony w sposób rzetelny i zorganizowany, tak aby dotrzeć do jak najszerszej grupy
odbiorców z zachowaniem jakości przekazywanych komunikatów. Bowiem większość
badanych podmiotów wskazała, iż ogranicza się głównie do podstawowych form narzuconych
prawem – wywieszenia informacji w gablocie oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej. Około 60% nigdy nie stosuje informowania za pośrednictwem radia i/lub telewizji
oraz 41% nie korzysta z broszur, ulotek czy plakatów. Ponadto ok. 20% respondentów nie
wysyłało informacji pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną do zainteresowanych osób i
instytucji oraz nie korzystało z ogłoszeń w prasie. Zważywszy na ograniczenia związane z
poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności podmioty przeprowadzające konsultacje
powinny sięgać po jak najszersze spektrum narzędzi ułatwiających dotarcie z informacją do
mieszkańców. Nasuwa się więc pytanie, czy zaniechania, świadome bądź nie, przez urzędy
gminne i powiatowe w tym obszarze naruszają prawo obywateli, zwłaszcza
niepełnosprawnych, w tym dostępu do informacji? Skutkiem tego – także do reprezentowania
własnych interesów. Również zasięganie opinii miało charakter głównie bierny i silnie
sformalizowany. Na podstawie odpowiedzi na pytanie: „czy zgadza się Pan/Pan z poglądem,
że następujące przyczyny mogą być przyczyną nieprowadzenia konsultacji?”, jakich udzielili
urzędnicy badanych podmiotów, wymienić można te najczęściej prowadzące do ich
niewłaściwej realizacji bądź wręcz odrzucania narzędzia, jakim są konsultacje społeczne.
Najwyższy odsetek, powyżej 40% odpowiedzi twierdzących, otrzymały: brak obowiązku
ustawowego lub umocowania konsultacji w przepisach prawa, brak wyspecjalizowanej
jednostki lub stanowiska ds. konsultacji społecznych, brak zainteresowania i zaangażowania
ze strony potencjalnych uczestników oraz nadmierne wydłużenie procesu decyzyjnego 273. To
prowadzi do negatywnej oceny motywów, jakimi w tej materii mogą kierować się podmioty,
w których konsultacje przyjmują taką, nie zaś inną postać. Należeć bowiem do nich mogą:
brak własnej, niewymuszonej prawem inicjatywy, traktowanie lokalnej społeczności nie jak
partnera, a raczej jak zło konieczne, oraz komplikowanie procesów decyzyjnych. Wynika to z
przekonania o znajomości rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadania
mandatu społecznego, który pozwala na podejmowanie decyzji bez konsultowania się z
osobami, których one dotyczą.
Autorzy raportu podkreślają rolę otwartych spotkań, grup roboczych oraz warsztatów,
które mogą przeistoczyć się w dialog urzędników z obywatelami zwłaszcza z perspektywy
osób niepełnosprawnych w miejscach łatwo dostępnych. Takie działania, m.in. w Szwecji,
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uważane są za standard. Jednym z przykładowych działań, mających wpływać na udział w
procesie decyzyjnym mieszkańców na poziomie lokalnym, jest realizowany od 2006 roku w
Szwecji projekt „Dialog obywatelski”, którego celem jest zwiększenie partycypacji obywateli
gminy z wykorzystaniem metod z zakresu demokracji uczestniczącej. Przyczyną podjęcia
działań w tym zakresie były m.in. obniżające się frekwencje wyborcze oraz poziom
uczestnictwa w partiach politycznych. W jednej z pięciu pilotażowych gmin organizowane są
tzw. „warsztaty przyszłościowe” w różnych miejscach na jej terenie, których celem jest
dyskusja na temat możliwości rozwojowych. Podczas jednej z faz wypróbowywano różne
metody partycypacji, w tym seminaria, panel obywatelski, warsztaty przyszłościowe oraz
osobne konsultacje z osobami niepełnosprawnymi. Zaproszenia zostały skierowane do 1500
losowo wybranych mieszkańców, z których 40 osób zgłosiło się do udziału w panelu
obywatelskim. Równie ciekawym rozwiązaniem było wprowadzenie w kolejnej gminie m.in.
rad obywatelskich, w ramach których realizowano współpracę z lokalnymi politykami w
poszczególnych miastach leżących na jej obszarze274.
Również działalność kolegialnych podmiotów, takich jak np. rady konsultacyjne do
spraw osób niepełnosprawnych, w warunkach polskich wskazuje na istniejące braki w tej
materii. Raport dotyczący funkcjonowania wybranych ciał konsultacyjnych i opiniodawczodoradczych opracowany w ramach „Badania efektywności mechanizmów konsultacji
społecznych”275 sygnalizuje istnienie problemów oraz konieczność podjęcia działań mających
usprawnić system. W przypadku Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych są to zbyt
krótki czas na przygotowanie opinii i rekomendacji. Ponadto projekty aktów prawnych
wpływają niekiedy zbyt późno, co zostaje odbierane przez niektórych członków jako akt złej
woli strony rządowej. Wskazano także niewystarczające zaangażowanie i możliwość
poświęcenia czasu na prace w danym podmiocie na skutek łączenia danej funkcji z
obowiązkami zawodowymi lub związanymi z aktywnością we własnej wspólnocie lokalnej.
Ostatecznie do ważniejszych kwestii zalicza się też stronniczość zasiadających w komisji
przedstawicieli poszczególnych organizacji i ich działalność przez pryzmat partykularnych
interesów. Podobnie informacja rządu o działaniach na rzecz wdrożenia Konwencji ONZ276
wskazuje na niepokojące dane, co prawda zebrane na niewielkiej próbie organizacji
pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych, które średnio w 80% nie
uczestniczą w żadnych formach konsultacji z sektorem publicznym.
Wśród form współpracy organizacji pozarządowych i publicznych należy wymienić
także pożyczki, gwarancje i poręczenia na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego, a
także inicjatywę lokalną. Formy te funkcjonują w Polsce de facto od 2010 roku i trudno
określić, jak są rozpowszechnione i jakie przynoszą korzyści, zwłaszcza dla organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych277.
Ważną formą współpracy organizacji pozarządowych i publicznych są partnerstwa
powoływane na okres realizacji projektu, zwane także partnerstwami projektowymi. Zwierane
są one zwykle na czas realizacji projektu i mogą obejmować podmioty z różnych sektorów.
Ich powstawanie i udział w nich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych w dużej mierze jest uwarunkowany pojawieniem się funduszy Unii
Europejskiej (ale także funduszy norweskich i szwajcarskich), a początek ich rozwoju można
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w zasadzie datować na czas uruchomienia w Polsce Programu Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL. Istnieją szczegółowe zapisy prawne w zakresie powoływania partnerstw (ustawa o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju278). Podstawą funkcjonowania tego typu partnerstw
jest porozumienie lub umowa partnerska, która określa w szczególności zadania partnerów,
zasady wspólnego zarządzania projektem, sposób przekazywania przez beneficjenta środków
finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację
zadań w ramach projektu. Partnerstwo projektowe musi posiadać także lidera
odpowiedzialnego za realizację projektu. Należy zauważyć, że tego typu przedsięwzięcia
wymagają zaistnienia kilku czynników, przede wszystkim:
 zewnętrznych w stosunku do partnerstwa źródeł finansowania, obwarowanych często
warunkami co do składu partnerstwa i sposobu wyłaniania partnerów,
 aktywności i doświadczenia potencjalnych partnerów w obszarze realizacji projektu,
 wysokiego poziomu zaufania między partnerami – ta forma współpracy szczególnie
wymaga zaufania między organizacjami pozarządowymi i publicznymi (w formach
rozszerzonych, także prywatnych), gdyż liderzy takich partnerstw ponoszą finansową
odpowiedzialność za powodzenie projektu, stąd kryterium doboru partnerów musi być
oparte na zaufaniu.
W przypadków partnerstw projektowych, w których uczestniczą organizacje
pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, czyli partnerstw, których cele
wiążą się z szeroko pojętym rozwiązywaniem problemów osób niepełnosprawnych, warto
posłużyć się danymi, które gromadzi od 2009 roku Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
(PFON)279. Co prawda PFON gromadzi dane dotyczące realizacji projektów realizowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego, jednakże duża ich część musi być realizowana w
ramach partnerstw projektowych, stąd te dane mogą być przydatne. Środki przeznaczane na
integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych pochodzą z tzw. komponentu regionalnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy
otwarty dla wszystkich” I Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”.
Według danych pozyskanych przez PFON, na koniec grudnia 2010 roku wykonano
ponad 63% budżetu w ramach Poddziałania 6.1.1 oraz 7.2.1 (mają one podstawowe znaczenie
dla naszego obszaru badań), co stanowi 1.595 mln zł, a liczba projektów przyjętych do
realizacji w trybie konkursowym wyniosła 2318280. Niestety, w wyniku konkursów
ogłoszonych w latach 2007 – 2010 wyłoniono do realizacji tylko 346 projektów dotyczących
integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, na łączną kwotę 240 mln zł.
Wysokość środków, które trafiły do osób niepełnosprawnych, jest mniejsza niż w poprzednim
okresie programowania. Do 31 grudnia 2010 roku przeznaczono bowiem na projekty
konkursowe dotyczące integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 57,5 mln
euro, czyli średnio 14,4 mln euro rocznie. Dla porównania, w okresie 2004 – 2006, czyli w
ciągu 3 lat, w ramach trybu konkursowego Działania 1.4 SPO RZL wydatkowano 60 mln
euro, czyli średnio 20 mln euro rocznie281. Warto także dodać, w świetle badań PFON, że
największy dostęp do środków UE mają niepełnosprawni mieszkańcy województwa
małopolskiego, najmniejszy – lubelskiego. PFON pokazuje także, dlaczego tak mało
projektów, w porównaniu do poprzedniego okresu programowania uzyskuje wsparcie, przede
wszystkim małe są alokacje na konkursy, nieprzygotowani eksperci oceniający, szerokie
grupy docelowe i słaby potencjał organizacji pozarządowych, które są głównymi podmiotami
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składającym projekty dotyczące osób niepełnosprawnych282. Podsumowując, po pierwsze
mniej środków przeznacza się na projekty skierowane stricte do osób niepełnosprawnych, a
organizacje pozarządowe mają kłopoty z wygrywaniem konkursów na ich realizację.







Tymczasem np. w obecnym okresie programowania283:
w Hiszpanii istnieje specjalny program operacyjny mający na celu walkę z dyskryminacją
osób niepełnosprawnych – „Program Operacyjny Walka z dyskryminacją osób
niepełnosprawnych” – i obejmuje cały bieżący okres programowania funduszy
strukturalnych. Dzięki środkom z tego programu organizacje osób niepełnosprawnych
mogą bezpośrednio realizować działania, mające zaspokajać potrzeby osób z
niepełnosprawnością.
W Grecji przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych są obecni we wszystkich
komitetach monitorujących. Komitety te są odpowiedzialne za nadzorowanie
wykorzystywania funduszy strukturalnych w ramach każdego z programów operacyjnych.
Ich obecność spowodowana jest faktem, że w wielu projektach finansowanych z funduszy
strukturalnych konieczne jest uwzględnianie potrzeb osób niepełnosprawnych.
Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych promuje zarazem celowe fundusze dla osób
niepełnosprawnych, a także uwzględnianie we wszystkich programach operacyjnych
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prócz wymienionych wyżej i najlepiej rozpoznanych i realizowanych w praktyce form
współdziałania między organizacjami pozarządowymi a organizacjami publicznymi
(zwłaszcza jednostkami samorządu terytorialnego) przewidzianych w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w Polsce coraz częściej występują także inne formy,
niezwiązane z realizacją zadań publicznych284. Są to przede wszystkim partnerstwa lokalne
czy partnerstwa międzysektorowe (często w luźniejszej formule zwane grupami
partnerskimi), które można zdefiniować jako związki między organizacjami różnych
sektorów, których celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego lub rozwoju
społecznego i ekonomicznego i integracji wybranych grup społecznych. Najczęściej obejmują
współpracę nie tylko sektora publicznego i pozarządowego, lecz także komercyjnego.
Partnerstwa lokalne uznaje się za bardzo ważne w obszarze budowania lokalnego kapitału
społecznego, tworzeniu kultury local governance i przejawów aktywności obywatelskiej, ale
także w obszarach aktywizacji gospodarczej i budowania oddolnego kapitału ekonomicznego
na poziomie lokalnym285. Takie partnerstwa występują także w obszarze problemów osób
niepełnosprawnych, choć w Polsce dominują te, które dotyczą rozwoju lokalnego, w którym
ewentualnie mogą znaleźć się kwestie związane z włączaniem osób niepełnosprawnych w
życie społeczne.
Inną formą współdziałania międzysektorowego organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób niepełnosprawnych są przedsiębiorstwa społeczne. Powstają one
282
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najczęściej po to, by tworzyć nowe miejsca pracy, a wypracowany zysk przeznaczają na cele
społeczne, w tym na integrację społeczności lokalnej. Przedsiębiorstwem społecznym może
być spółka z o.o., która posiada w statucie odpowiednie zapisy dotyczące przeznaczenia
zysku na cele społeczne, spółdzielnia socjalna założona i działająca na podstawie przepisów
ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz fundacje lub stowarzyszenia, które w ramach
działalności gospodarczej tworzą miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w naszym przypadku dla osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorstwa społeczne
zakładane przez lub na rzecz osób niepełnosprawnych najczęściej nazywa się
przedsiębiorstwami integracyjnymi, gdyż ich misje polegają na wprowadzaniu na rynek pracy
i podnoszeniu kompetencji zawodowych (poziomu zatrudnialności)286 osób z grup
defaworyzowanych, w tym osób niepełnosprawnych.
Jak dowodzą najnowsze badania, przedsiębiorstwa integracyjne najczęściej powstają
przy bardzo dużym udziale środków publicznych, przede wszystkim z EFS (w szczególności
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL) oraz środków PFRON287. Oczywiście nie
wszystkie organizacje zaliczone do sektora ekonomii społecznej można uznać za przejaw
współdziałania międzysektorowego, niemniej jednak istnieje wiele form podmiotów ekonomii
społecznej, które de facto funkcjonują dzięki współdziałaniu organizacji pozarządowych i
publicznych. Można tutaj wymienić integracyjne formy tzw. nowej ekonomii społecznej, np.
warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej czy centra integracji lokalnej,
powstające z udziałem sektora publicznego i pozarządowego. Nie jest do końca zbadane, jak
współpraca międzysektorowa może wpływać na ekonomię społeczną, innymi słowy, jak
wiele podmiotów nie mogłoby bez niej funkcjonować. Dyskusja na temat wysokości wsparcia
sektora publicznego i tworzenia nowych miejsc pracy oraz konkurencji z podmiotami
prywatnymi pozbawionymi wsparcia publicznego toczy się w Polsce i na świecie od kilku
lat288.
5.4 Europejskie modele tworzenia polityk publicznych i współpracy międzysektorowej w zakresie
niepełnosprawności

Jak dowodzi Ewa Leś289, funkcjonuje w Europie kilka głównych modeli współpracy
organizacji pozarządowych i publicznych, które mogą także obejmować kwestie
niepełnosprawności. Francuski trzeci sektor w przypadku niektórych usług publicznych jest
zarówno ich dostawcą w imieniu państwa, jak i odgrywa istotną rolę w tworzeniu
ustawodawstwa społecznego w określonym zakresie. Tak dzieje się w przypadku usług dla
osób niepełnosprawnych i starszych oraz rodziny. Na przykład przedstawiciele organizacji
pozarządowych uczestniczyli wraz z przedstawicielami rządu w dyskusjach towarzyszących
pracom nad projektem ustawy dot. osób niepełnosprawnych. Podobnie aktywne są
organizacje rodzinne, stanowiące silną grupę lobbingową290.
We Włoszech od 30 lat obserwuje się wzrost zaangażowania organizacji
pozarządowych w sprawy publiczne, rozszerzanie partnerstwa międzysektorowego, a także
286
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udziału organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych. W 2000 roku
uchwalono ustawę nr 328, która wprowadziła pojęcie subsydiarności horyzontalnej i określiła
zasady współdziałania między państwem a podmiotami prywatnymi, w tym organizacjami
trzeciego sektora. Ustawa ta dotyczy strefowych planów polityki społecznej gdzie organizacje
pozarządowe współanalizują potrzeby społeczne, współprojektują zadania i programy i
wreszcie także współzarządzają usługami społecznymi 291. Od 2010 roku funkcjonuje ustawa
nr 42, która wprowadza standardy w zakresie potrzeb zbiorowych, usług społecznych, ich
organizacji oraz kosztów na poziomie regionalnym. To nowa faza stosunków między
państwem a trzecim sektorem, która kładzie nacisk na partnerstwo, konkurencyjność ofert (w
celu eliminacji klientelizmu i hierarchii) oraz aktywność trzeciego sektora w realizacji nie
tylko usług, ale także kreowaniu celów społecznych (co-policy making).
W przypadku Niemiec podstawowa dla współpracy organizacji pozarządowych i
sektora publicznego jest zasada pomocniczości. Jak pisze D. Kramer, silne scentralizowane
państwo niemieckie powstało stosunkowo późno, do połowy XIX wieku, jednakże
rozpoczęto stosunkowo wcześnie na tle krajów europejskich, ustanowiono prawa regulujące
funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Sfery działalności społecznej i administracyjnej
były w Niemczech silnie wzajemnie uzależnione i organizacje obu sektorów chętnie ze sobą
współpracowały292. Współczesny pozarządowy sektor w Niemczech jest głęboko osadzony w
strukturach tradycyjnego państwa opiekuńczego (choć malejącego) i w sposób różnorodny
oraz z wykorzystaniem różnych form współpracuje z administracją publiczną, jako główny
wykonawca usług publicznych. W obszarze polityki społecznej trzeci sektor stanowi często
forum wymiany, punkt koordynacji czy debaty dla wszelkich działań dążących do rozwoju
różnego rodzaju usług, może także poprzez lobbing wpływać na kształt socjalnego
ustawodawstwa oraz polityki publiczne293.
W Wielkiej Brytanii zakres i formy współpracy między władzami lokalnymi a
organizacjami trzeciego sektora wyznaczają zarówno ogólnokrajowy pakt, zwany Compact z
1998 roku, jak i poszczególne polityki publiczne oraz specyfika lokalna. Compact nie jest
prawnie wiążący, jest pewną strukturą ramową rozwiązywania międzysektorowych sporów
oraz planem efektywnej współpracy. Na poziomie lokalnym Compact stanowi wzorzec dla
własnych paktów, które zawierają władze z organizacjami pozarządowymi. Pakty powstające
na poziomie lokalnym (local compacts) określają standardy partnerstwa między państwem a
trzecim sektorem, w szczególności w zakresie współudziału trzeciego sektora w stanowieniu
polityki (na co istnieje szczególny nacisk), wsparcia ze strony państwa dla organizacji
pozarządowych oraz redukcji asymetrii między sektorem publicznym a organizacjami
trzeciego sektora. Współpraca między nimi opiera się na założeniach niezależności tego
ostatniego, zarazem jako najważniejszego ogniwa rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa,
uzupełnianiu się i odrębności ról i funkcji obu sektorów oraz wspólnocie wartości294.
Wdrażanie partnerstwa między sektorem publicznym nie odbywa się jednak bez problemów,
nie zawsze intencje zestawu niezależnych świadczeniodawców zostają na poziomie lokalnym
osiągane, często organizacje pozarządowe rzeczywiście współtworzą lokalne polityki
publiczne, ale na poziomie wyższym czy centralnym jest to zarezerwowane tylko dla dużych i
silnych organizacji. Poza tym lokalne polityki publiczne są tworzone według wytycznych i są
instrumentami centralnych polityk295. Warto też dodać, że niektóre inicjatywy z zakresu
realizacji polityk publicznych mogą być finansowane ze środków krajowych tylko wtedy, gdy
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uczestniczą w nich zarówno partnerzy reprezentujący administrację publiczną, jak i trzeci
sektor296.
I wreszcie warto przytoczyć przykład Węgier, kraju bliskiego polskim realiom w
sytuacji społeczno-politycznej po 1989 roku. Organizacje pozarządowe stopniowo
przejmowały tam coraz więcej funkcji kiedyś realizowanych przez socjalistyczne państwo,
jednocześnie poziom wsparcia ze strony sektora publicznego jest niższy niż w krajach
wysoko rozwiniętych297. W obszarze kultury, edukacji, pomocy społecznej rośnie znaczenie
działań trzeciego sektora, choć także wyraźnie widać, że na poziomie lokalnym często
stanowi on przedłużenie „ręki państwa”, zwłaszcza przez organizacje quasi-pozarządowe,
zakładane przez organy administracji. Programy rządów węgierskich na początku XXI wieku
uwzględniały wśród założeń polityki społecznej wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych, a jednocześnie państwo węgierskie stopniowo wycofywało się ze swej
aktywności w obszarze usług społecznych.
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6. Dialog społeczny a osoby niepełnosprawne
W obszarze ogólnie pojętej partycypacji osób niepełnosprawnych należy w niniejszym
raporcie rozważyć także kwestie dialogu społecznego, w którym uczestniczą osoby
niepełnosprawne. Przez dialog społeczny rozumiemy tutaj kształtowanie stosunków
zawodowych, warunków pracy i płacy, świadczeń socjalnych oraz innych obszarów życia
społeczno-gospodarczego298. Owo kształtowanie odbywa się poprzez sformalizowane
stosunki pomiędzy pracodawcami i ich organizacjami a związkami zawodowymi, w postaci
stosunków dwustronnych lub trójstronnych z udziałem organów państwa, rządu, jego agend,
samorządu regionalnego i lokalnego. Warto tutaj szerzej scharakteryzować różnie pojmowane
w literaturze przedmiotu pojęcie dialogu społecznego299. Niektórzy autorzy traktują dialog
społeczny szeroko, wychodząc poza tradycyjny obszar stosunków pracy, uznając go za
komunikowanie się przedstawicieli wyodrębnionych grup czy kategorii społecznych,
najczęściej zinstytucjonalizowane dla potrzeb wypracowania wspólnych rozwiązań lub
polityk300. Inni z kolei odróżniają w sposób istotny dialog obywatelski i dialog społeczny.
Dialog obywatelski, jak twierdzi Marek Rymsza301, w swej istocie to wymiana informacji,
konsultowanie aktów normatywnych czy tworzenie wspólnych zespołów doradczych i
konsultacyjnych z organizacjami pozarządowymi. Zwraca się uwagę że organizacje
pozarządowe w Polsce mają niską zdolność dialogową, struktury reprezentacyjne i
federacyjne są słabo wydolne, i cechują się niskim poziomem legitymizacji302. Stąd też
pojawiają się opinie, że sektor pozarządowy jest zbyt fragmentaryczny, rozdrobniony i
chaotyczny, by instytucjonalnie włączać go w podejmowanie decyzji publicznych303. W
jeszcze węższym ujęciu, dialog obywatelski to włączanie w publiczny proces decyzyjny
organizacji pozarządowych. W tym kontekście wyraźnie widać jego rolę i istotę na poziomie
lokalnym. Z kolei dialog społeczny odnosi się do szeroko rozumianych konsultacji
społecznych między różnego rodzaju partnerami społecznymi i instytucjami, w szczególny
sposób dotykający problematyki relacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami 304. W
opracowaniu dialog obywatelski, który opisałam w raporcie powyżej, uznaję za formę
współpracy organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Główne
pytanie, jakie należy sobie tutaj zadać, to jak osoby niepełnosprawne są reprezentowane w
tradycyjnie rozumianym dialogu społecznym w Polsce.
Na początek warto zauważyć, że dialog obywatelski jest słabszym nurtem
konsultowania w Unii Europejskiej niż dialog społeczny, lecz obie formy dialogu niekiedy się
na siebie nakładają i uzupełniają305, co wyraźnie widać w Polsce. Na początek jednak trzeba
zauważyć, że na poziomie Unii Europejskiej od lat 90-tych XX wieku próbuje się
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wprowadzić dialog społeczny, w celu zbudowania europejskiego modelu społecznego, czyli
stopniowej harmonizacji polityk społecznych i praw pracowniczych, jednakże uczestnicy tego
dialogu na poziomie europejskim zgadzają się na nadrzędność regulacji narodowych w
zakresie stosunków pracowniczych306. W przypadku polskich rozwiązań podstawą prawną
dialogu społecznego jest Konstytucja RP, która wskazuje dialog jako jedną z konstytucyjnych
zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej307, a ramy prawne jego funkcjonowania określa w
szczególności ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do spraw SpołecznoGospodarczych i wojewódzkich komisji ds. dialogu społecznego308. Warto podkreślić za J.
Męciną, że instytucjonalne ramy tworzenia dialogu społecznego w Polsce określają także
przepisy innych ustaw309, w tym ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W 2002 roku Ustawa o
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych wprowadziła od dnia 1 lipca 2002
r. zmiany w przepisach ustaw ustanawiających inne ciała dialogu społecznego. Zmiany te
dotyczyły także Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych, Rady
Nadzorczej Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obu powołanych ustawą z dnia
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. W każdej z ww. Członkami rad są przedstawiciele organizacji
pracodawców i związków zawodowych. W tym obszarze widać przenikanie się dialogu
społecznego i dialogu obywatelskiego. Zadania tych rad mieszczą się w szerszym pojęciu
dialogu społecznego, wykraczając znacznie poza kwestie stosunków między pracodawcami a
pracownikami.
W przypadku krajowego poziomu dialogu społecznego w Polsce warto zauważyć, że
w ramach Zespołów Problemowych powoływanych przy Trójstronnej Komisji pojawiały się
w ostatnich latach dyskusje nad kwestiami osób niepełnosprawnych. Na przykład w Zespole
problemowym ds. polityki gospodarczej i rynku pracy dotyczyły one zmian ustawy o
wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w
2004 roku czy w przypadku Zespołu doraźnego ds. pracowników samorządowych oraz służby
cywilnej analizowano zmiany ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach
samorządowych w zakresie modyfikacji procedury naboru mającej na celu wprowadzenia
ułatwień dla osób niepełnosprawnych w 2011 roku310. Niemniej jednak problematyka osób
niepełnosprawnych, jak wynika ze sprawozdań z prac Trójstronnej Komisji, praktycznie nie
istnieje w dyskusjach, ani w obszarze prac. Dzieje się tak zapewne dlatego, że istnieje
Krajowa Rada Konsultacyjna do spraw Osób Niepełnosprawnych, której prace w całości
poświęcone są sprawom osób niepełnosprawnych. Należy jednak zauważyć, że z perspektywy
włączania osób niepełnosprawnych we wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego,
taka sytuacja jest dla nich niekorzystna. Dodatkowo, gdy porównujemy kompetencje Komisji
Trójstronnej do kompetencji Krajowej Rady Konsultacyjnej, to ta druga niestety ma słabszą
pozycję i możliwości wpływu311.
Nieco inaczej sytuacja wygląda na poziomie regionalnym Podstawę prawną dialogu
społecznego na poziomie regionalnym także stanowi ustawa o Trójstronnej Komisji ds.
Społeczno-Gospodarczych312, która przewiduje powstawanie wojewódzkich komisji dialogu
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społecznego (WKDS), instytucji dialogu o charakterze regionalnym, które nie podlegają
jednak Trójstronnej Komisji i są powoływane przez wojewodów.
W przypadku dialogu społecznego na poziomie województw należy zauważyć pewne
forpoczty pojawiania się osób niepełnosprawnych w strukturach WKDS, jak i problematyki
osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne są uczestnikami Wojewódzkich Komisji
Dialogu Społecznego (WKDS), dzieje się tak w przypadku Podkarpackiej WKDS, gdzie
powołano z ramienia pracodawców przedstawiciela Polskiej Organizacji Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych (POPON)313. Podobnie w przypadku warmińsko-mazurskiej WKDS, jej
wiceprzewodniczącym jest przedstawiciel pracodawców z POPON. W Urzędzie
Wojewódzkim w Bydgoszczy powstał przy wojewodzie 12-osobowy zespół doradczy
stowarzyszeń zrzeszających ludzi reprezentujących różne grupy osób niepełnosprawnych. Ich
wnioski na Komisji Dialogu przedstawia pełnomocnik wojewody d.s. niepełnosprawnych.
Tego typu działania świadczą o tym, że stopniowo kształtuje się rzeczywisty dialog społeczny
z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup zawodowych, w tym osób niepełnosprawnych.
Warto także dodać, że już w 2008 roku w świetle sprawozdań prowadzonych przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej314, kujawsko-pomorska WKDS zajmowała się
problemami osób niepełnosprawnych na swoich posiedzeniach, jak również proponowała
konieczne zmiany w zakresie ich funkcjonowania na rynku pracy:
 wprowadzenie zmian w sposobie podziału środków przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych, poprzez zwiększenie środków na aktywizację zawodową i
społeczną osób niepełnosprawnych, w stosunku do środków przeznaczonych na renty
inwalidzkie,
 poprawa skuteczności wydatkowania środków PEFRON przeznaczonych na tworzenie
nowych miejsc pracy dla osób z obniżoną sprawnością, także na otwartym rynku pracy,
 dotarcie do osób niepełnosprawnych z informacją o istniejących możliwościach
wsparcia,
 likwidacja barier architektonicznych w obiektach należących do instytucji kultury oraz
w środkach komunikacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kolei
państwowych,
 wprowadzenie systemu umożliwiającego edukację osób niepełnosprawnych za pomocą
Internetu.
Z kolei w sprawozdaniu z prac z 2010 roku można odnaleźć informację, że działania
kujawsko-pomorskiej WKDS należy uznać za innowacyjne, gdyż w świetle sprawozdań z
prac WKDS w Polsce, rzadko podejmuje się tam problematykę niepełnosprawności.
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7. Kapitał społeczny osób niepełnosprawnych
Na zakończenie należy przyjrzeć się także pojęciu, które wiąże się ściśle z
aktywnością obywatelską i uczestnictwem w życiu społecznym i publicznym, czyli pojęciu
„kapitał społeczny”.
Kapitał społeczny definiuje się w obszarze funkcjonalnym, działania zbiorowego,
kooperacji i sieci powiązań oraz strukturalnym315. Sieci i zaufanie stanowią dwa
konstytutywne komponenty kapitału społecznego i odnoszą się do cech organizacji
społecznej, pobudzając współpracę i rodząc wzajemne korzyści. Kapitał ten jest ważny dzięki
temu, co zyskujemy poprzez jego istnienie316. W kontekście kapitału społecznego należy
zauważyć szczególnie istotną kwestię wartości, które reprezentują konkretne grupy społeczne
lub społeczność lokalna. Tworzeniu się sieci publiczno-pozarządowych powiązań sprzyjają
takie wartości istniejące w społecznościach, jak solidarność i spójność społeczna,
odpowiedzialność i zaangażowanie, demokracja i uczestnictwo, autonomia i niezależność
(Hausner, 2007, s. 9). Innymi słowy, społeczności lokalne, w których dominują wymienione
wyżej wartości, determinujące relacje międzyludzkie, a także międzyorganizacyjne i
międzyinstytucjonalne, będą bardziej skłonne do tworzenia publiczno-pozarządowych form
współdziałania. I odwrotnie, brak lub niski poziom tych cech może szczególnie niekorzystnie
wpływać na tworzenie sieci wzajemnych powiązań.
Warto wskazać, że istnieje relacja między współdziałaniem organizacji
pozarządowych a kapitałem społecznym na poziomie lokalnym oraz że ma ona charakter
sprzężenia zwrotnego. Organizacje pozarządowe, podejmujące w różnych formach
współpracę z organizacjami publicznymi i prywatnymi oraz określające ją jako
satysfakcjonującą, to istniejący w danej społeczności kapitał społeczny, funkcjonowanie musi
opierać się bowiem na wzajemnej lojalności, zaufaniu i otwartości. W szczególności należy
tutaj podkreślić wykorzystywanie form współpracy, do których organizacje publiczne nie są
przymuszone prawem – partnerstwa międzysektorowego, partnerstwa projektowego czy
przedsiębiorstw społecznych. Z drugiej strony brak wyżej wymienionych wartości w danej
społeczności lokalnej może być silnym hamulcem w rozwoju współpracy.
Jednym ze wskaźników pomiaru kapitału społecznego, prócz poziomu zaufania, jest
dobrowolne zrzeszanie i przynależność do organizacji pozarządowych, aktywność
wolontariacka, udział w zebraniach publicznych, a także dobrowolne działania na rzecz
społeczności lokalnej. Dodaje się do tego udział w wyborach parlamentarnych oraz
pozytywny stosunek do demokracji317. Większość tych kwestii omówiłam już we
wcześniejszych rozdziałach, dlatego tutaj zajmę się tylko pewnymi postawami osób
niepełnosprawnych. Kapitał społeczny uznawany jest bowiem przez praktyków i badaczy
życia społecznego jako potencjał społeczeństwa i jednostek, który przejawia się w
tworzonych przez nie instytucjach, wartościach, normach i wzorach zachowań. Te z kolei,
tworzą bazę dla zachowań społecznych, opierając się na zaufaniu. Kapitał społeczny pozwala
osiągać zbiorowe cele, których jednostkom samodzielnie nie udałoby się osiągnąć. W
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raporcie Polska 2030 – wyzwania rozwojowe318, zdefiniowano także pewną odmianę kapitału
społecznego, który nazwano społecznym kapitałem rozwoju. Zdaniem autorów raportu, może
być on gwarantem rozwoju społecznego i wyraża się w szczególności zdolnością do
współpracy, innowacyjnym myśleniem, nastawieniem na postęp czy innowacje. Cechy ludzi
posiadających ten rodzaj kapitału społecznego to m.in. otwartość na postawy, poglądy i
pomysły innych, innowacyjność, indywidualizm, wewnętrzne poczucie kontroli, skłonność do
podejmowania ryzyka, ale także poczucie obywatelskości, stosowanie się do reguł prawa i
konstruktywny krytycyzm. Społeczny kapitał rozwoju definiowany jest przez autorów raportu
Polska 2030 w opozycji do kapitału przetrwania i kapitału adaptacji. Jak twierdzą autorzy w
Polsce poziom społecznego kapitału adaptacji i przetrwania jest wystarczający. Przejawia się
on w wysokim poziomie przedsiębiorczości, umiejętności dostosowania się do sytuacji i
zmiennego otoczenia, jak również w pewnych rozbieżnych cechach, takich jak: bierność,
specyficzny kolektywizm, konformizm i oportunizm.
Szukając odpowiedzi na pytanie o kapitał społeczny określonej grupy społecznej, w
naszym przypadku osób niepełnosprawnych, należy podkreślić dwie kwestie. Po pierwsze
brakuje badań, które mogłyby wyraźnie i jednoznacziey określić specyficzne jego cechy dla
osób niepełnosprawnych. Po drugie, można odnieść się do badań prowadzonych w Polsce na
temat kapitału społecznego i zestawić je z badaniami prowadzonymi nad osobami
niepełnosprawnymi, w celu ustalenia przynajmniej podstawowych uogólnień dla tej grupy
osób.
Pierwszym z podstawowych wskaźników kapitału społecznego, którego do tej pory w
niniejszym raporcie nie poddałam analizie, jest poziom zaufania jednostek do innych. Jak
pokazują europejskie badania, Polacy zajmują jedno z ostatnich miejsc wśród krajów objętych
badaniem poziomu zaufania w Europie319. W Polsce z opinią, że „większości ludzi można
ufać” zgadzało się podczas badań prowadzonych w ramach Diagnozy Społecznej tylko 10,5%
respondentów w 2003 i 2005 roku, 11,5% w 2007 roku, 13,4% w 2009 roku i tyleż samo w
2011 roku, a w badaniach europejskich w 2008 roku 19%, co oznacza ponad trzy razy mniej
niż w Danii, Norwegii i Finlandii. Znacznie rzadziej też nasi rodacy niż mieszkańcy innych
krajów wierzą w dobre intencje bliźnich320. Niestety nie ma rzetelnych danych,
pozwalających na wykazanie różnic w poziomie zaufania między ogółem obywateli a
osobami niepełnosprawnymi. W. Dykcik321 zauważa, że lęki i niepokoje osób
niepełnosprawnych i wynikający z nich niski poziom zaufania, są różne niż te, które mają
przeciętni Polacy. Zwraca uwagę na to, że lęków i obaw jest więcej niż oczekiwań i nadziei,
co wynika ze słabości mechanizmów integracyjnych, wyobcowania politycznego i
kulturowego. Z kolei badania L. Bulińskiego322 wykazują poprawę relacji osób
niepełnosprawnych z innymi ludźmi, zwiększa się także ich udział w życiu społecznym w
miejscu zamieszkania, pojawiają się także różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych,
włączające ich w życie społeczne i wreszcie zwiększa się aktywność mediów w obszarze
niepełnosprawności.
W Diagnozie Społecznej z 2011 roku wykazano, że osoby niepełnosprawne są
dyskryminowane obiektywnie w Polsce na wiele sposobów, jednocześnie nie czują się one
dużo bardziej dyskryminowane od osób o pełnej sprawności. Osoby niepełnosprawne
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wykazują tylko nieznacznie mniejszy autodeterminizm i większy fatalizm od osób w pełni
sprawnych. Okazuje się także, że wyjście z niepełnosprawności powoduje poprawę oceny
swojego życia, wzrost poczucia szczęścia323.
Z badań prowadzonych na osobach niepełnosprawnych można zauważyć następujące
zależności:
 Po pierwsze, ogólny brak przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, elastyczności i
otwartości na zmiany324, trudności w przełamywaniu oporów przed podejmowaniem
działalności gospodarczej i zakładaniem przedsiębiorstw325. Może to świadczyć o niższym
niż dla ogółu obywateli w Polsce kapitale przetrwania i adaptacyjnym.
 Po drugie, badania wykazują także braki i niedostatki w zakresie kompetencji społecznych
– w tym w relacjach międzyludzkich326, co może znacznie utrudniać budowanie sieci
społecznych. Ich słaba jakość może pogłębiać wykluczenie społeczne – utrudniać
znalezienie pracy, prowadzenie własnej działalności gospodarczej i zdobywanie klientów.
 Po trzecie, badania wykazują, że społeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych
wiąże się z utrudnieniami i koniecznością pokonywania różnorodnych barier, w
szczególności327:
 natury psychologicznej do których badacze zaliczają autostereotypizację, niskie
poczucie własnej wartości, nierówną samoocenę, poczucie bezradności,
nieświadomość własnych potrzeb, a także niskie umiejętności poszukiwania
pomocy w sytuacjach krytycznych;
 natury społecznej – stygmatyzacja, marginalizowanie potrzeb, negatywne
nastawienie, wykluczanie z grupy.
Tego typu bariery utrudniają nawiązywanie relacji poza kręgami rodzinnymi,
nawiązywanie silnych więzi społecznych. Można także zauważyć, że osoby niepełnosprawne
mogą mieć większą skłonność do budowania kapitału wiążącego niż pomostowego. Jak
zauważa K. Growiec328, operacjonalizując te dwa typy kapitału społecznego, wiążący kapitał
powstaje poprzez tworzenie więzi społecznych w ramach rodzin i klanów, z osobami
homogenicznymi pod względem socjoekonomicznej charakterystyki. Niższy poziom
wykształcenia, rzadsza chęć podejmowania pracy lub podejmowanie takiej, która może się
odbywać w domu, słabe kontakty z rówieśnikami i inne sytuacje, często wykluczające z grupy
osoby niepełnosprawne, mogą powodować większą skłonność do budowy kapitału
wiążącego. Kapitał pomostowy powstaje w ramach sieci relacji społecznych ludzi o
zróżnicowanych charakterystykach, czyli wymaga szerszych kontaktów, większej ich
częstotliwości, szczególnie z ludźmi poza kręgiem rodzinnym i innych osób
niepełnosprawnych. Podobnie działania i aktywność wyłącznie w ramach organizacji
działających tylko dla osób niepełnosprawnych może bardziej przyczyniać się do budowy
kapitału wiążącego niż pomostowego.
 Po czwarte, ważnym czynnikiem rozwoju kapitału społecznego jest kapitał kulturowy
osób niepełnosprawnych. Im lepiej jednostka jest wykształcona, tym bardziej ma
rozbudowane kontakty z krewnymi i przyjaciółmi, jednocześnie im wyższy kapitał
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kulturowy rodziców, tym większa chęć do utrzymywania sieci kontaktów społecznych329.
Wyższe wykształcenie rodziców idzie w parze z gęstością sieci społecznych, ale głównie
z krewnymi. Tymczasem z badań nad wykształceniem osób niepełnosprawnych w Polsce
wyłania się następujący obraz330:
 bardzo małego odsetka osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem,
 dominujący w strukturze niepełnosprawnych osób z wykształceniem zawodowym,
zwykle dość anachronicznym jak potrzeby dzisiejszego rynku pracy.
 duży odsetek osób z najniższymi kategoriami wykształcenia, czyli gimnazjalnym i
niższym.
Jednocześnie z badań publikowanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób
niepełnosprawnych wynika331:
 zauważalny stopniowy wzrost udziału osób niepełnosprawnych z co najmniej
średnim wykształceniem: do 33,7% w roku 2010 (z 32,1% w roku 2009), wśród
osób w wieku produkcyjnym do 34,1% (z 32,8% w 2009);
 wyraźny wzrost udziału osób niepełnosprawnych posiadających wyższe
wykształcenie: do 6,6% (z 5,9% w 2009) oraz wśród osób w wieku produkcyjnym
– 8,6% (z poziomu 5,1%)
 osoby
posiadające wykształcenie zawodowe stanowiły 30,2% osób
niepełnosprawnych (39,4% zaś wśród osób w wieku produkcyjnym).
W fragmentarycznych badaniach A. Zawiślak, dotyczących osób niepełnosprawnychupośledzonych w stopniu lekkim wynikało także, że im wyższe wykształcenie rodziców, tym
dzieci upośledzone umysłowo mogą liczy na zwiększoną pomoc ze strony rodziców w
związku z większymi możliwościami finansowymi tych rodzin332. W związku z tym można
wnioskować o niższym kapitale kulturowym osób niepełnosprawnych w Polsce w
porównaniu do ogółu obywateli, który jednak może mieć tendencje wzrostową lub stopniowo
się poprawiać w najbliższych latach.
Na zakończenie warto zauważyć, że badania dotyczące kapitału społecznego w
warunkach polskich ograniczają się głównie do koncepcji rozwoju regionalnego oraz
poszczególnych podmiotów, np. Lokalnych Grup Działania, współpracy wewnątrz klastrów
czy szeroko pojętej społeczności lokalnej. Nie odnaleziono także badań, które pozwoliłyby
oszacować poziom i jakość występującego kapitału społecznego poszczególnych członków,
jak i całej populacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Zwłaszcza w kontekście partycypacji
społecznej. Pojawiają się także opracowania dotyczące kapitału społecznego osób
niepełnosprawnych czy też jego roli przy realizacji działań na rzecz tej grupy na gruncie
amerykańskich oraz nowozelandzkich doświadczeń333. Natomiast w obszarze zainteresowań
badaczy europejskich kapitał społeczny pojawia się najczęściej w przypadku omawiania
aktywności zawodowej danej grupy, co z kolei nie należy do zakresu badanego zagadnienia.
Interesujących jednak danych dostarcza praca M. Agovino i A. Rapposell dotycząca zmian
prawa, a konkretnie wdrożenia we Włoszech w życie aktu 68/1999, z zakresu promocji
zatrudnienia osób niepełnosprawnych i sukcesu jego implementacji w poszczególnych

329

K. Growiec, Kapitał społeczny… op. cit., s. 88.
Badania wpływu kierunku…, op.cit.
331
Pozyskano ze strony www.niepełnosprawni.gov.pl
332
A. Zawiślak, Społeczne funkcjonowanie osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w rolach
rodzinnych, w:] Edukacja prorodzinna, pod red. M. Chymuk, D. Topa. Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej
Kraków 2000, s.284-297.
333
A.N. Parris, T.A. Granger, The power and relativity of Social Capital, “Journal of Vocational Rehabilitation”,
2008, Vol. 29, s. 165-171; P. Milner, B. Kelly, Community participation and inclusion: people with disabilities
defining their place, “Disability & Society”, 2009, Vol. 24, No. 1, s. 47-62, dostęp online 24.03.2013,
http://dx.doi.org/10.1080/09687590802535410.
330

87 | S t r o n a

regionach kraju334. Wykorzystano w niej dane z 2005 roku, na podstawie których dokonano
analizy zmiennych środowiskowych oraz tych związanych właśnie z kapitałem społecznym.
Wśród wniosków przedstawionych wynika bowiem, że samo istnienie potencjalnych
pracodawców oraz służb działających na rzecz zatrudnienia jest niewystarczające w
sukcesywnym wdrażaniu regulacji aktu 68/1999. Do stworzenia wskaźników wybrano wiele
zmiennych, m.in. liczbę interesariuszy działających na rzecz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w tym publicznych i niepublicznych, liczbę zatrudnionych, poszczególne
sektory, w których byli przyjmowani do pracy, rodzaj usług świadczonych na ich rzecz.
Oceniano także „otwartość” w regionach na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych, w
tym kobiet i obcokrajowców. Wyższy poziom „otwartego środowiska społecznoekonomicznego” odnotowano w północnych i środkowych regionach335. Wśród zmiennych,
które powiązano z kapitałem społecznym, znalazły się: usługi edukacyjne, z zakresu
doradztwa zawodowego i wsparcia rozwoju osobistego, inicjatyw na rzecz samostanowienia i
inkluzji społecznej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym. Można zatem zauważyć, że
skupiono się na działaniach sprzyjających budowaniu sieci społecznych, będących elementem
kapitału społecznego.
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8. Zamiast zakończenia. Najważniejsze wnioski
Na podstawie szeregu analizowanych w niniejszym raporcie badań, analiz i raportów,
można zaprezentować kilka najważniejszych wniosków:
 Słabościstatystyk publicznych i badań nad problemami osób niepełnosprawnych na tle
zarówno innych defaworyzowanych grup społecznych, jak i ogółu społeczeństwa,
pozwalających na dokonywanie porównań i wyciąganie wniosków dla polityki
publicznej.
 Zarówno na poziomie prawa międzynarodowego, jak i prawa krajowego przez ostatnie
60 lat przyniosły podstawowe zmiany w zakresie partycypacji społecznej, politycznej i
publicznej osób niepełnosprawnych, wynikające z ogółu zmian w prawach tych osób;
dokumentem, który bezsprzecznie i najmocniej wpływa na działania podejmowane w
powyższych obszarach jest Konwencja ONZ ratyfikowana, mimo że ze znacznym
opóźnieniem w porównaniu do innych sygnatariuszy, również przez Polskę.
 Pomimo rozwoju prawa zrównującego sytuację osób niepełnosprawnych, można
zauważyć słabości instytucji, które za wdrażanie tego prawa odpowiadają. Świadczą o
tym także stale aktualizowane strategie na poziomie europejskim i krajowym, w
których wskazuje się na intensyfikację działań, nowe instrumenty i narzędzia, które
mają poprawić sytuację osób niepełnosprawnych.
 W obszarze partycypacji politycznej w wymiarze europejskim kładzie się głównie
nacisk na możliwość oddania głosu w wyborach od poziomu lokalnego po głosowanie
na kandydatów do Parlamentu Europejskiego z zachowaniem odpowiednich
standardów, dostęp do lokali wyborczych oraz zrozumiałej informacji i komunikacji
skierowanej do osób niepełnosprawnych. Ponadto podkreśla się rolę polityki
antydyskryminacyjnej w powyższym obszarze, przede wszystkim w zakresie
ograniczania praw wyborczych i odchodzenia od nich na rzecz tzw. „systemu
wspierania podejmowania decyzji”. Również rozwiązania instytucjonalne oraz, w
przypadku Polski, programy operacyjne mające finansować działania na rzecz
aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych odbiegają od rozwiązań
wprowadzanych w państwach europejskich.
 Brak jest precyzyjnie określonych działań na rzecz wspierania partycypacji politycznej
osób niepełnosprawnych oraz projektów realizowanych przez poszczególne podmioty,
zarówno z sektora publicznego, jak i pozarządowego. Ponadto znikomy odsetek osób
korzystających z alternatywnych form głosowania w porównaniu do 2 mln
niepełnosprawnych wyborców, którzy mogą nie korzystać z praw wyborczych,
wskazuje na wieloletnie zaniedbania ze strony państwa oraz utrwaloną tym bierność
danej grupy. Ta przejawia się przede wszystkim brakiem odpowiedniej reprezentacji
we władzach, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym oraz wysokiej absencji
wyborczej. Również głęboko zakorzeniony brak świadomości w społecznościach
lokalnych i władzach samorządowych ogromu problemu marginalizowania osób
niepełnosprawnych w życiu politycznym nie sprzyja poprawie istniejącego stanu
rzeczy.
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 W obszarze partycypacji społecznej, czyli aktywności na rzecz i dla osób
niepełnosprawnych organizacji pozarządowych w Polsce można wskazać po pierwsze
na lepszą sytuację sytuacje finansową na tle całego sektora w Polsce, jak również ich
subiektywnie postrzeganą skalę potrzeb osób niepełnosprawnych, których nie są w
stanie wypełnić, z powodu braku finansowania ich działań. Po drugie wydaje się, że
liczba organizacji pozarządowych jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, za co
trzeba „winić” niestety słabszą aktywność społeczną osób niepełnosprawnych. Po
trzecie wyraźnie należy podkreślić siłę roli rzeczniczej i reprezentacyjnej organizacji
osób niepełnosprawnych w Polsce.
 W obszarze tworzenia polityk publicznych w zakresie niepełnosprawności należy
wskazać wyraźny deficyt uczestnictwa, wynikający w dużej mierze z barier i niechęci
ze strony instytucji publicznych, jak również słabej aktywności trzeciego sektora.
Rodzi się pytanie, gdzie w takim razie aktywizuje się działalność rzecznicza i
reprezentacyjna tych organizacji?
 Zdecydowanie lepiej przedstawia się sytuacja w zakresie realizacji zadań publicznych
w obszarze niepełnosprawności. Obszar potencjalnych zadań realizowanych przez
organizacje pozarządowe jest dość szeroki, w razie słabości współpracy z jednostkami
samorządu terytorialnego, PFRON często dofinansowuje zadania realizowane przez
trzeci sektor.
 Rozwija się dialog społeczny osób niepełnosprawnych niezależnie od dialogu
obywatelskiego, zwłaszcza na poziomie regionalnym. Instytucje dialogu
obywatelskiego działają w sposób sformalizowany i wyraźnie widać wpływy ich
aktywności.
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