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Streszczenie 

 

Dokładna liczba niepełnosprawnych w Polsce nie jest znana. Wszystkie liczby dotyczące za-

sięgu niepełnosprawności w Polsce są przybliżone. Obliczenia podawane na podstawie da-

nych BAEL czy badań europejskich są ekstrapolacjami badań ankietowych na populację. Z 

kolei ostatni spis powszechny napotkał duże przeszkody organizacyjne, a jego wyniki uległy 

znaczącym zniekształceniom.  

Szacunki liczby niepełnosprawnych wahają się od liczby 3,1 mln niepełnosprawnych prawnie 

(osoby deklarujące posiadanie odpowiedniego orzeczenia) w Narodowym Spisie Powszech-

nym 2011 do 8,1 mln niepełnosprawnych biologicznie według kryteriów Eurostatu (osoby 

wskazujące na syndrom bardzo złej sytuacji zdrowotnej i trudności funkcjonalnych) za Euro-

pejskim Ankietowym Badaniem Zdrowia w 2009 r. Zarazem w tych rozbieżnościach zawiera 

się istotny problem polityki społecznej. Dane dotyczące niepełnosprawności prawnej wskazu-

ją na potencjalnych odbiorców polityki społecznej. Natomiast szacunki wg metody Eurostatu 

czy NSP pokazują społeczny zakres niepełnosprawności. Niepełnosprawni tylko biologicznie, 

bez orzeczenia o niepełnosprawności, nie mogą korzystać z wielu środków i programów, 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni tylko biologicznie mają do-

stęp do pomocy na rzecz niepełnosprawnych przede wszystkim w ramach powszechnie do-

stępnej opieki zdrowotnej i do efektów polityki ograniczania barier architektonicznych. Takie 

konsekwencje tego zróżnicowania potwierdzają dane. Nakłady ze środków polityki opieki 

społecznej przeznaczone na jednego niepełnosprawnego biologicznie wynosiły w 2010 r. 2,5 

tys. zł. Było to o 19 tys. zł mniej niż na osobę niepełnosprawną prawnie. 

Rozbieżności w obliczeniach liczbie niepełnosprawnych, wynikające z przyjętej metodologii, 

można dobrze ukazać na przykładzie danych z roku 2009 r., wykorzystujących Europejskie 

Ankietowe Badania Zdrowia z tego roku. W roku 2009 było w Polsce zgodnie z kryterium 

Eurostatu 8 107,5 tys. niepełnosprawnych biologicznie (wskazujących na symptomy niepeł-

nosprawności), z czego 26 588,1 tys. poważnie, w tym dzieci do lat 14 - 264 tys. Korzystając 

z wyników tego samego badania dla szacunku liczby niepełnosprawnych zgodnie z kryterium 

stosowanym w spisach powszechnych przez GUS, to  w tym samym roku byłoby w Polsce 

ogółem 5078,5 tys. niepełnosprawnych, w tym dzieci do lat 14 – 179,8 tys.  Niepełnospraw-

nych prawnie (posiadających odpowiednie orzeczenie ZUS) byłoby 4155,3 tys., w tym w 

stopniu znacznym – 1265,9 tys., umiarkowanym – 1497,8 tys., lekkim – 1207,3 tys. W wieku 

produkcyjnym byłoby 2054 tys. osób, a dzieci do lat 16 – 184,4 tys. 

Główną podstawą do programowania polityki społecznej są dane spisu powszechnego. Zgod-

nie z nimi w 2011 r. 12,2%  ogółu społeczeństwa stanowiły osoby niepełnosprawne biolo-

giczne, tj. był to co 8 Polak. Niepełnosprawni biologicznie i prawnie stanowili 6,9% ludności. 

Niepełnosprawni tylko prawnie to 1,2% ludności kraju. Orzeczenie o niepełnosprawności 

posiada co 13 Polak. Niepełnosprawni tylko biologicznie stanowią 4,1% ludności kraju, a 

dzieci niepełnosprawne w wieku do lat 15 – 0,5%. Spośród niepełnosprawnych tylko 2/3 po-

siada orzeczenie o  niepełnosprawności. 

Zgodnie z danymi spisowymi, potwierdzanymi przez inne badania, bezwzględna liczba nie-

pełnosprawnych, jak i ich udział w ludności kraju spada. Wiąże się to przede wszystkich ze 

zmniejszaniem się liczby niepełnosprawnych prawnie. Sytuacja niepełnosprawnych prawnie 

polepsza się, ale jest to związane z ogólnymi procesami poprawy dobrobytu mieszkańców 

Polski. 
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Zmiany w liczbie niepełnosprawnych są sprzeczne ze zmianami w strukturze demograficznej 

ogółu mieszkańców. Ludność Polski nie rośnie, natomiast staje się starsza. Powinno to powo-

dować wzrost i liczby niepełnosprawnych, i odsetka ich udziału w strukturze ludności. 

Znacząca jest różnica w wielkości grupy niepełnosprawności biologicznej i prawnej. Tak du-

ża liczba osób niepełnosprawnych bez odpowiednich orzeczeń praktycznie bardzo ogranicza 

możliwość skutecznej polityki społecznej wobec niepełnosprawnych. 

Charakterystyka zbiorowości niepełnosprawnych 

1. Według wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia z 2009 r. najczęstszą 

przyczynę niepełnosprawności stanowiły uszkodzenia i choroby narządów ruchu (55,8%), 

schorzenia układu krążenia (49,6%), schorzenia neurologiczne (33%) oraz uszkodzenia 

i choroby wzroku (27,3%). Relatywnie niższy jest udział procentowy osób z uszkodze-

niami i chorobami narządu słuchu (13,7%), z chorobą psychiczną (10,1%) 

i upośledzeniem umysłowym (4,0%). Jednak małe odsetki udziału tych schorzeń nie 

oznaczają, że nie stanowią one ważnego problemu społecznego. 

2. Wiek jest jedną z najsilniejszych determinant niepełnosprawności. Jeśli analizować udział 

niepełnosprawnych w populacji w zależności od wieku uwidacznia się charakterystyczna 

prawidłowość. W grupach wiekowych do 40 lat stanowią mniej niż 1/10 każdej kohorty. 

Natomiast powyżej 40 lat gwałtownie rośnie zapadalność. Jest to już co 5 osoba w danej 

grupie, w wieku 50 - co trzecia, a powyżej 70 lat – większość danej grupy wiekowej (wg 

kryterium UE). Wraz z wiekiem rośnie możliwość zarówno stania się osobą niepełno-

sprawną, jak i wyższego stopnia niepełnosprawności, a także posiadania więcej niż jednej 

niepełnosprawności. To powoduje, że niepełnosprawni są grupą starszą niż ogół ludności. 

Połowa z nich jest w wieku powyżej 60 lat. 

3. Główna ścieżka prowadząca do niepełnosprawności to nasilenie chorób przewlekłych, 

postępujące wraz z wiekiem (60%) (dla ponad 50% niepełnosprawnych są to choroby 

trwające ponad 10 lat). Następnie są to wypadki i urazy (27%) oraz przyczyny genetyczne 

i choroby od urodzenia (13%). 

4. Niepełnosprawni od urodzenia lub od okresu dzieciństwa stanowią małą część ogółu nie-

pełnosprawnych. Większość z nich spotkało to w wieku późniejszym, zwłaszcza dojrza-

łym. Głównym okresem powstawania niepełnosprawności nabytej jest czas po 40. roku 

życia. Jest to tzw. okres immobilny zawodowo – w którym i osoby sprawne cechują się 

mniejszą zdolnością do zmiany zawodu i przystosowania do sytuacji. Tworzy to duży 

problem dla rehabilitacji, nie tylko medyczny, ale i pedagogiczny, i społeczny. 

5. Niepełnosprawni bardziej koncentrują się w miastach – jest ich tam więcej, niż wynika to 

ze struktury ludności. 3/5 z nich mieszka w miastach. 

6. Zróżnicowanie warunków życia niepełnosprawnych w mieście i na wsi jest znaczące. 

Wszystkie dostępne dane pokazują dużo gorszą sytuację niepełnosprawnych zamieszka-

łych na wsi. Ta różnica występuje praktycznie pod każdym względem: natężenia barier, 

zamożności, dostępu do pracy, rehabilitacji, pomocy socjalnej czy wykształcenia. Szcze-

gólnie znaczące są dla niepełnosprawnych ograniczenia poruszania się. 

7. Rodzina jest tą grupą, od której niepełnosprawni uzyskują największą pomoc i wsparcie. 

Osoby niepełnosprawne uzyskują pomoc głównie od wspólnie zamieszkujących członków 

rodziny. Niepełnosprawni żyją w trwałych związkach. Obecność osoby niepełnosprawnej 

stanowi duże obciążenie dla rodziny i znaczące zagrożenie niedostatkiem. Od drugiej 

strony brak rodziny oznacza dla niepełnosprawnego bardzo silne zagrożenie biedą i więk-

szą dotkliwość wszystkich typowych ograniczeń, jakie napotykają niepełnosprawni. 
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8. Wykształcenie stanowi bardzo silną barierę w integracji zawodowej niepełnosprawnych. 

Główną przyczyną małej aktywności zawodowej niepełnosprawnych są ich niskie kwali-

fikacje. Ok. 1/3 ma wykształcenie nie wyższe niż gimnazjalne, a 2/3 niż zasadnicze zawo-

dowe. Tylko co 13 niepełnosprawny ma wykształcenie wyższe. To spycha ich na rynek 

prac mniej kwalifikowanych, a więc tam, gdzie mają mniej szans w rywalizacji o pracę.  

9. Niepełnosprawni mają większe trudności w zdobyciu wyższych stopni wykształcenia. 

Częściej nie przechodzą przez kolejne progi edukacyjne. Niższa jest ich efektywność nau-

ki – częściej nie kończą zaczętej nauki na danym stopniu nauczania. Aktualny wzrost 

wyższego wykształcenia jest w dużej mierze wzrostem pozornym – jednocześnie powstaje 

nowa bariera. Niższe są także wśród nich istotne współcześnie umiejętności, jak znajo-

mość obcych języków, umiejętność posługiwania się Internetem i komputerem. Niższy 

jest także ich udział w edukacji dorosłych. Z tymi mniejszymi umiejętnościami współwy-

stępują niższe aspiracje edukacyjne i mniejsze zrozumienie potrzeby kształcenia usta-

wicznego. 

10. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych jest niska. Niskie są dla nich wskaźniki: 

zatrudnienia, aktywności zawodowej, a wyższe bezrobocia. Jest ich więcej wśród długo-

trwale bezrobotnych. Niepełnosprawni często pracują na gorszych warunkach pracy: na 

etatach częściowych, w formie pracy dorywczej czy nieformalnie.  

11. Popyt na pracę niepełnosprawnych jest niski. Wiąże się często z zachętami do zatrudnie-

nia czy z ulgami podatkowymi. Bez nich byłby z dużym prawdopodobieństwem jeszcze 

mniejszy. Zmiany we wsparciu najsilniej uderzyłyby w niepełnosprawnych z wyższymi 

stopniami niepełnosprawności. 

12. Niepełnosprawni utrzymują się częściej z prac mniej płatnych, pracują w działach gospo-

darki i na stanowiskach o niższych zarobkach. Częstsze są wśród nich formy pracy mało 

płatne, jak praca okresowa i w niepełnym wymiarze czasu. Niższy jest wśród nich udział 

pracodawców i pracujących na własny rachunek. Średni dochód z płacy osoby niepełno-

sprawnej wynosi 42,7% płacy osoby sprawnej. 

13. Szansa zatrudnienia niepełnosprawnych rośnie wraz z wielkością miejsca zamieszkania i z 

wykształceniem. Natomiast obniża ją mieszkanie w małym mieście i na wsi, niższe wy-

kształcenie, bycie kobietą, wyższy stopień niepełnosprawności i cięższy typ niepełno-

sprawności, psychiczna i intelektualna niepełnosprawność. Jest ona większa dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową i słuchową czy niewidoczną, jak epilepsja, a niższa dla 

osób z niepełnosprawnością psychiczną i umysłową. Te same determinanty wpływają na 

szansę każdej formy pracy, zarówno na pełny etat, jak i częściowy, na pracę dorywczą czy 

w formie nieformalnej umowy.  

14. Dane pokazują wzrost zatrudnienia w każdej z grup niepełnosprawnych, a spadek stopy 

bezrobocia. Jednak wzrosty są nierówne i zależą od stopnia niepełnosprawności. Im niż-

szy stopień niepełnosprawności, tym większe są przyrosty stopy zatrudnienia. Najwolniej 

zmienia się stopa zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu znacznym. 

15. Niepełnosprawni szukają pracy głównie ze względów finansowych, choć znacząca jest 

także potrzeba integracji społecznej, potwierdzenia własnej wartości i poczucia bycia po-

trzebnym. Wielkim hamulcem w poszukiwaniu pracy jest silna potrzeba bezpieczeństwa. 

Wielu z niepełnosprawnych rezygnuje z poszukiwania pracy z obawy utraty niskiej, ale 

stałej renty. To także raczej powstrzymuje ich przed podejmowaniem samodzielnej ak-

tywności ekonomicznej. Swoistym czynnikiem hamującym szukanie pracy jest niewiara 

w szanse zdobycia dobrej pracy. 
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16. Silna jest dezaktywizacja zawodowa niepełnosprawnych – nie ma dużego zapotrzebowa-

nia na pracę niepełnosprawnych, stanowią oni nieproporcjonalnie duży udział „trudnych 

sytuacji” – długotrwale bezrobotnych. Niski jest ich udział w działaniach aktywizacji za-

wodowej, a w szczególności w aktywności nastawionych na podwyższenie tego wszyst-

kiego, co powoduje ich gorszą sytuację na rynku pracy: niskiego wykształcenia i braku 

dodatkowych a poszukiwanych kwalifikacji jak języki obce i umiejętność obsługi kompu-

tera. 

17. Pozycja materialna osób niepełnosprawnych zmienia się wraz ze stopniem niepełno-

sprawności, wykształceniem, wielkością rodziny, płcią, wiekiem i miejscem zamieszka-

nia. Wraz z wyższym stopniem niepełnosprawności, niższym wykształceniem, zamiesz-

kaniem na wsi, byciem kobietą, brakiem rodziny, pogarsza się. Skumulowanie wszystkich 

tych czynników może prowadzić do poziomu życia znacząco niższego od średniej. 

18. Niepełnosprawni i ich rodziny należą do grup biedniejszych i bardziej niż inne grupy spo-

łeczne zagrożonych ubóstwem. Znacząca część rodzin z osobami niepełnosprawnymi żyje 

poniżej linii ubóstwa. Pogłębianiu tej sytuacji sprzyja niepełnosprawność głowy rodziny i 

niepełnosprawne dzieci w wieku szkolnym.  

19. W rodzinach z niepełnosprawnymi niedostatek środków materialnych daje znać w różny 

sposób. Świadczy o tym wyposażenie ich gospodarstw domowych, struktura wydatków 

bardziej zorientowana na bezpośrednie potrzeby bieżące, małe możliwości oszczędzania i 

jego skupienie na potrzebach zdrowotnych. Ma ono także wtórne oddziaływanie, będące 

efektem stylu życia wymuszanego przed biedę. Jest to niższe uczestnictwo w kulturze i 

mniejsze korzystanie z wypoczynku letniego, jak i niższe wyposażenie gospodarstw do-

mowych w dobra poprawiające jakość życia.  

20. Życie osób niepełnosprawnych cechuje się niższym poziomem jakości życia, większym 

doświadczania bólu i dyskomfortu, niskiego samopoczucia i deprywacji fizycznych i ma-

terialnych. Osoby niepełnosprawne deklarują niższe poczucie szczęścia i zadowolenia z 

życia, gorzej oceniają swoje życie, a wszystkie odpowiedzi na pytania o bilans życia dają 

wynik nie tylko ilościowo, ale i jakościowo niższy niż u osób sprawnych. Towarzyszy te-

mu poczucie gorszych warunków materialnych, świadomość konieczności rezygnacji z 

lekarstw i zabiegów medycznych, jak i wielu elementów stylu życia, który jest udziałem 

większości społeczeństwa, jak wyjazdy urlopowe. 

21. Bardzo silne jest wykluczenie cyfrowe – niepełnosprawni są dotknięci nim w szczególnie 

wysokim stopniu. 

22. Swój stan zdrowia niepełnosprawni oceniają źle. Częściej wskazują na symptomy choro-

bowe i oznaki złego samopoczucia. W życiu codziennym towarzyszy im szereg ograni-

czeń mniej lub bardziej dolegliwych. Jest to stała komponenta ich codziennego życia.  

23. Optymizm, siła chęci życia czy poczucie życia z perspektywą otwartej przyszłości, są 

znacząco niższe u osób niepełnosprawnych niż sprawnych. Mają oni niższe poczucie 

podmiotowości, kontroli nad swym życiem, natomiast bardziej doznają poczucia bezrad-

ności. Cechuje ich także bardziej lękowe nastawienie do życia. Wiele sytuacji życiowych, 

jak choćby załatwianie spraw urzędowych, budzi w nich poczucie obawy i bezsilności. 

Sytuacje społeczne, w których trzeba zastosować bardziej złożone strategie zachowania 

czy wymagające większych kompetencji, budzą w nich obawy i rodzą tendencję do ich 

unikania. W przypadku napotykania trudności o wiele częściej niż inni rezygnują z zała-

twienia sprawy. Ta niższa samozaradność przenosi się także na inne sytuacje. Dotyczy 

również posługiwania się urządzeniami technicznymi czy korzystania z Internetu.  
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24. Niższy jest poziom zaufania niepełnosprawnych do innych ludzi i do instytucji. Ich sieci 

kontaktów społecznych są węższe. Osoby niepełnosprawne wskazują na mniejszą liczbę 

osób, z którymi utrzymują kontakty. Podają mniejszą liczbę osób, od których mogą ocze-

kiwać wsparcia. Uboższa jest ich sieć wsparcia w trudnych sytuacjach. Niekiedy prowadzi 

to do automarginalizacji – odsuwania się od aktywnego uczestnictwa życiowego, zmniej-

szania kontaktów ze światem i rezygnacji z realizacji wielu celów życiowych. 

25. Niepełnosprawność także silnie rzutuje na system wartości. Z jednej strony niższe jest ich 

dążenie do realizacji wielu powszechnie uznanych wartości życiowych, jak i zaznacza się 

wolniejszy rytm życia. Natomiast na czoło systemu wartości wysuwa się zdrowie. Z in-

nych wartości wyraźnie zaznacza się wysoka ranga religii i rodziny. Towarzyszy temu 

zdecydowane odrzucanie ryzyka, dążenia do sukcesów materialnych i życiowych. W ich 

systemie wartości liczy się bezpieczeństwo, stabilizacja życiowa, a także normalizacja. 

26. Niepełnosprawni doznają szeregu ograniczeń i praktyk ograniczających, ale nie ma to w 

opinii społecznej charakteru dyskryminacji. Silne jest społeczne poparcie dla pomocy dla 

nich i dla legislacji zapewniającej im równy dostęp do pracy. 

27. Partycypacja społeczna niepełnosprawnych jest niższa – dotyczy to każdego z elementów 

życia społecznego. Mniej uczestniczą w polityce, życiu towarzyskim, niedostępne jest im 

życie kulturalne czy turystyka. Ma to dwie strony. Z jednej – demonstrują mniejsze po-

trzeby, a sprzyjają temu postawy automarginalizacji, z drugiej – udział w nich napotyka 

wiele przeszkód i barier, mimo istotnego postępu w ostatnim okresie. 

Potrzeby niepełnosprawnych 

Potrzeby najmłodszej grupy, wiążą się przede wszystkim z procesem edukacyjnym. Grupa 

niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i szkolnym stoi głównie przed problemem zdo-

bycia odpowiedniego wykształcenia. Szkoła jest dla nich przepustką do społeczeństwa. Obok 

przygotowania do zawodu ważne jest dla niej nabycie odpowiednich kompetencji społecz-

nych. Od tej strony istnieje tutaj silny dylemat: kształcenie specjalne – kształcenie integracyj-

ne. Odpowiednie jego rozwiązanie ma duże znaczenie dla integracji społecznej niepełno-

sprawnych. 

W grupie uczniów starszych pojawiają się problemy z pomyślnym przejściem kolejnych se-

lekcji edukacyjnych (bariera gimnazjum–liceum i liceum–szkoła wyższa) i podjęciem pierw-

szej pracy. Dla młodych niepełnosprawnych silnym wyzwaniem jest rosnąca masowość wyż-

szego wykształcenia. Wyzwaniem dla polityki wobec tej grupy jest nieposzerzanie się luki 

wykształcenia między sprawnymi i niepełnosprawnymi. Drugą ważną kwestią dla tej grupy 

jest podjęcie pierwszej pracy. Ważna dla tej grupy jest potrzeba wsparcia. Z jednej strony jest 

to wsparcie ekonomiczne i pedagogiczne, ale potrzebne są i inne typy wsparcia. Na niedosta-

tecznie aktualne wsparcie niepełnosprawnych wskazują niższe wskaźniki efektywności ich 

kształcenia – kończenia określonych typów szkół i studiów. Na dużą potrzebę wsparcia wska-

zuje często wyrażana w tej grupie kwestia braku wiary w siebie. Dla studentów szkół wyż-

szych, objętych badaniem, ważnymi problemami są uprzedzenia wobec nich. Jest to jedyna 

grupa niepełnosprawnych, która ich silniej doświadcza. Zwrócenie uwagi na tę grupę niepeł-

nosprawnych ma duże znaczenie społeczne. Deficyty wykształcenia formalnego i dezaktywi-

zacja zawodowa na tym etapie życiowym może przekreślić późniejsze szanse na integrację 

zawodową. 

Druga wielka grupa niepełnosprawnych to niepełnosprawni w wieku produkcyjnym. W gru-

pie tej dominuje niepełnosprawność wtórna, która pojawiła się już w trakcie życia dorosłego. 
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Duże znaczenie dla unikania wzrostu liczebnego tej grupy ma kwestia prewencji, wczesnego 

wykrywania i pomocy medycznej. Dla tej grupy najważniejszymi problemami są rehabilitacja 

i integracja zawodowa. Dla ich skuteczności ważna jest odpowiednia aktywność i nastawienie 

do własnej niepełnosprawności. Obok rehabilitacji medycznej, duże znaczenie ma w tej gru-

pie zredefiniowanie własnego profilu zawodowego. Wielką barierą dla integracji zawodowej 

tej grupy są jej niskie kwalifikacje. Wydłużanie czasu pracy ogółu zatrudnionych przynosi 

nowy problem wzrostu udziału grup bardziej podatnych na powstawanie niepełnosprawności.  

Najstarsza grupa niepełnoprawnych w wieku poprodukcyjnym reprezentuje inny typ proble-

mów. Obniża się wtedy ogólny stan zdrowia, a często pojawia się więcej niż jedno schorze-

nie. Jest to grupa o znacząco niższych dochodach i zasobach, obniżonej możliwości zaspoka-

jania potrzeb, często żyjąca w deprywacji ekonomicznej i zagrożeniu biedą. Dla tej grupy 

ważnym zagadnieniem jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb. Wielką przeszkodą, 

o wiele silniej odczuwaną niż we wcześniejszych okresach życia, stanowią bariery różnego 

typu. One ograniczają mobilność i możność partycypacji społecznej. Integracja społeczna tej 

grupy wymaga więc szeregu działań w postaci wsparcia materialnego, opieki i pomocy w 

zaspokajaniu potrzeb życia codziennego. Duże znaczenie może mieć dla tej grupy polityka 

zaspokajania potrzeb „jakości życia”. Niepełnosprawność silnie ogranicza możność korzysta-

nia z kultury czy z turystyki. Odpowiednio ukierunkowana polityka społeczna może znacząco 

podnieść jakość życia w tej grupie. 

Ocena systemu pomocy i rekomendacje  

Uwarunkowania i ograniczenia 

Uwarunkowania zewnętrzne pomocy niepełnosprawnym: 

– środki na politykę społeczną będą malały lub utrzymywały się na zbliżonym poziomie 

– środki unijne czy z krajów z EOG będą malały; Polska powoli staje się „starym” krajem 

unijnym; w przypadku rozszerzenia UE na dalsze kraje bałkańskie, tam będą płynąć środki 

unijne 

– zakres dostępnych środków dla niepełnosprawnych będzie ograniczony przez politykę 

zmniejszania deficytu budżetowego i utrzymywania go w ściśle określonych granicach 

– stawia to wyzwanie wzrostu  ekonomii wydatków na niepełnosprawnych i szukania zmian 

inkrementalnych, nie zaś systemowych. 

Uwarunkowania wewnętrzne  

Wyzwania związane ze zmianą struktury demograficznej: 

– prognozy demograficzne określające zakres potrzeb społecznych w sferze polityki na rzecz 

niepełnosprawnych są niekorzystne. Grupa niepełnosprawnych prawnie będzie malała, nato-

miast będzie rosła grupa niepełnosprawnych biologicznie, szczególnie w wieku poprodukcyj-

nym. Potrzeby tej grupy niepełnosprawnych będą miały coraz większe znaczenie w progra-

mowaniu polityki wobec niepełnosprawnych 

– ważnym wyzwaniem jest polityka prewencji i podniesienia stanu zdrowotności, skuteczna 

promocja bardziej zdrowego stylu życia; zmniejszy to obciążenie społeczne kosztami opieki i 

pomocy, a jednocześnie poprawi jakość życia grupy niepełnosprawnych. 

Wyzwania związane z edukacją: 
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– upowszechnianie wykształcenia wyższego tworzy zagrożenie powiększania się luki wy-

kształcenia niepełnosprawni–sprawni; poziom wyższego wykształcenia stanowi dla niepełno-

sprawnych większą trudność  niż szczeble  niższe 

– duży udział niepełnosprawności nabytej powoduje zapotrzebowanie na działania pedago-

giczne skierowane na skuteczną rehabilitacją tej grupy 

– upowszechnianie się Internetu i wzrost jego znaczenia we wszystkich dziedzinach współ-

czesnego życia tworzy zagrożenie związane z wykluczeniem cyfrowym niepełnosprawnych; 

zapobieganie jemu ma duże znaczenie o rozległych skutkach społecznych. 

Wyzwania związane ze zmianami w sferze pracy: 

– wydłużanie lat pracy bardziej objęło grupy o gorszym stanie zdrowia; pogarsza to warunki 

„epidemiologiczne” – większa grupa pracujących jest narażona na niepełnosprawność. 

Ograniczenia finansowe dla polityki:  

– aktualny system wydatkowania i gromadzenia funduszy na opiekę nad niepełnosprawnymi 

jest złożony i nastawiony na różne grupy niepełnosprawnych o zróżnicowanych potrzebach, i 

realizuje szereg polityk społecznych. Są to właściwe cztery różne fundusze, między którymi 

nie ma możliwości przepływów. NFZ nastawiony jest na potrzeby zdrowotne. Budżety szkol-

ne i oświatowe przeznaczone są na naukę dzieci i młodzieży. Środki PFRON są przede 

wszystkim  przewidziane dla grupy niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, głównie na-

stawione na wspomaganie zatrudnienia. Środki prywatne są przede wszystkim mobilizowane 

przez potrzeby leczenia i rehabilitacji. Ich wielkość jest ograniczona sytuacją materialną nie-

pełnosprawnych i ich rodzin 

– system aktualny jest mało elastyczny; wydatki na rzecz niepełnosprawnych są często zde-

terminowane z góry, mają charakter sztywny lub predeterminowany. Mała jest liczba takich 

funduszy, w których istnieje swoboda formułowania nowych polityk lub modyfikacja już ist-

niejących 

– głównym źródłem bardziej elastycznych środków na rzecz niepełnosprawnych jest PFRON; 

ale są one niewystarczające do zadań (potrzeba stałej dotacji z budżetu) 

– możliwości wzrostu środków na rzecz niepełnosprawnych może zapewnić szersze wykorzy-

stanie mechanizmów współfinansowania czy ulg podatkowych  

– system finansowania pomocy dla niepełnosprawnych opiera się na środkach zewnętrznych 

(egzogennych), natomiast  niewykorzystanym zasobem są niepełnosprawni i ich rodziny, 

dysponują oni zasobami materialnymi i niematerialnymi; zaktywizowanie tego środowiska i 

wzrost jego samozaradności mogłyby wiele mu pomóc. 

Ograniczenia administracyjne:  

– ograniczenia finansowe raczej nie sprzyjają propozycjom zmiany zastanego systemu, ale 

wykorzystania aktualnych struktur, zmiany spowodowałyby rozproszenie istniejącego do-

świadczenia i kompetencji kadr pracujących, jak i doświadczenia instytucjonalnego (PFRON) 

– narzędzia i instrumenty polityki wobec niepełnosprawnych: 

– definicje prawne niepełnosprawnego determinują możliwości prowadzenia polityki spo-

łecznej, nie tylko definiują one uprawnionych do świadczeń, ale także określają zakres adre-

satów polityki. Zbyt rygorystyczna polityka kontroli nadawania orzeczeń, podporządkowana 

celom fiskalnym, może prowadzić do pseudoefektów, jak poprawa losu „statystycznego nie-

pełnosprawnego” – wyższy dla niego wskaźnik zatrudnienia, czy poziomu warunków życia 
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itp. Natomiast powstaje wtedy duża "ciemna liczba", związana z niepełnosprawnością. 

„Urzędowo” uzdrowieni tj. bez orzeczeń,  trafiają tylko w inne punkty systemu opieki, np. 

zasilając szeregi bezrobotnych i biednych. Na dodatek nie można im dobrze pomóc, bo spe-

cjalistyczna pomoc może trafić tylko do prawnie uznanych za niepełnosprawnych. W efekcie 

nie można skierować pomocy tam, gdzie wsparcie publiczne i pomoc medyczna jest najefek-

tywniejsze – do lekko niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym 

– rola rodziny w pomocy dla niepełnosprawnych jest niedoceniona – niedostateczne jest obję-

cie jej wsparciem z powodu instrumentów pomocy nakierowanych na osobę niepełnospraw-

ną; większą jej aktywizacje mogłoby przynieść szersze wykorzystanie modelu zasiłków pie-

lęgnacyjnych; należałoby rozważyć możność stworzenia nowych instrumentów pomocy ro-

dzinie, np. zasiłki pielęgnacyjne  dla rodziny w zamian za określone świadczenia na rzecz 

osoby niepełnosprawnej 

– istnieje potrzeba wzmocnienia potencjału służb socjalnych, szczególnie na szczeblach niż-

szych (zasoby kadrowe, kwalifikacje, środki materialne, instrumenty prawne) 

– duże znaczenie miałoby zwiększenie wiedzy o środowisku niepełnosprawnych, wzrost wie-

dzy o skuteczności różnych polityk i monitorowanie sytuacji  niepełnosprawnych. 

Rekomendacje 

Cele polityki społecznej dla trzech grup niepełnosprawnych 

Dzieci i młodzież niepełnosprawna 

– nakierowanie szkolnictwa podstawowego i średniego na przygotowanie na rynek pracy; 

szkolnictwa wyższego – kształcenia w poszukiwanych zawodach 

– orientacja kształcenia niepełnosprawnych na zawody mogące dać zatrudnienie  

– problem stwarzania możliwości pracy w zmniejszonym wymiarze czasu lub ruchliwości 

pracy wewnątrzzakładowej ze względu na wzrost liczby pracowników o zmniejszonej wydaj-

ności lub osłabionym potencjale fizycznym w związku z wydłużaniem okresu pracy przed 

emeryturą 

– wzrost obecności niepełnosprawnych w szkołach wyższych poziomów nauczania; większa 

skuteczność nauczania niepełnosprawnych w szkołach wyższych 

– zwrócenie uwagi na punkty krytyczne w trajektorii życia niepełnosprawnego: przejście 

między szkołami różnych poziomów i przejście nauka – praca. 

Niepełnosprawni w wieku produkcyjnym 

– wspomaganie zatrudnienia niepełnosprawnych w różnej formie jako podstawowego celu w 

grupie niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym 

– wspomaganie zatrudnienia w różnej formie, np. szersze wykorzystanie łączenia renty z pra-

cą; zmniejsza to koszt zatrudnienia niepełnosprawnego 

– ułatwienie zatrudnienia w mniejszych przedsiębiorstwach – stworzenie zachęt dla przedsię-

biorców, jak i uproszczenie procedur 

– wzrost integracji działań w systemie pomocy, np. leczenia medycznego i przygotowania do 

powrotu na rynek pracy 

– sprzężenia rehabilitacji z orientacją na powrót na rynek pracy; większe nakierowanie pomo-

cy na przekwalifikowanie zawodowe czy częściowy lub pełny powrót na dawne stanowisko 

pracy, 
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– większe zwrócenie uwagi na kategorie niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym niemo-

bilnym; w tej grupie wiekowej są największe przyrosty zapadalności wraz z wiekiem, zwią-

zane z niepełnosprawnością nabytą; jest to grupa relatywnie duża; zarazem w tej grupie na-

kłady na aktywizację są najbardziej efektywne, ze względu na silną motywację do powrotu na 

rynek pracy i wyższe kwalifikacje 

– znaczenie przygotowania odpowiedniej pedagogiki dorosłych: działania wobec niepełno-

sprawnych w wieku produkcyjnym są adresowane do grupy ludzi doświadczonych przez los; 

wymaga to specjalnego podejścia pedagogicznego; uzyskanie współpracy i wzmocnienie wia-

ry w możliwość reintegracji społecznej ma duże znaczenie dla skuteczności działań skierowa-

nych do tej grupy 

– nacisk na kształcenie ustawiczne: zachęty do dalszej nauki lub podnoszenia kwalifikacji 

– znaczenie rehabilitacji wspomagającej i opóźniającej procesy chorobowe dla nowych grup 

wymagających wsparcia lub mniej zdolnych do podtrzymania aktywności w dotychczasowym 

natężeniu ze względu na politykę wydłużania czasu pracy. 

Grupa najstarsza – w wieku poprodukcyjnym 

– większa potrzeby opieki i pomocy  

– potrzeba promocji polityki poprawy jakości życia, np. wspomaganie turystyki czy kon-

sumpcji kulturalnej 

– pojawiają się duże liczbowo grupy „graniczne” (na pograniczu sprawności i niepełnospraw-

ności) – należy zwrócić uwagę na ich potrzeby np. w zakresie barier; przyczyną jest znaczące 

osłabienie wzroku i słuchu w tym wieku 

- w tej grupie jest duża grupa osób formalnie ‘sprawnych’ (bez odpowiednich orzeczeń), ale 

mających duże ograniczenia zdrowotne. Są to w dużej mierze t. zw. niepełnosprawni tylko 

„biologicznie”– polityka społeczna powinna zwrócić uwagę na ich potrzeby i wypracować 

instrumenty wsparcia dla nich 

– prewencja zdrowotna – nakłady na nią są za niskie; jest ona trochę celem „bezpańskim”, 

brak instytucji odpowiedzialnej za nią w systemie państwa czy silnie nią instytucjonalnie za-

interesowanej; oczekiwane efekty wzrostu nakładów w tej sferze są wielostronne i trudne do 

przeszacowania, zarówno dla gospodarki narodowej, jak i osób zagrożonych niepełnospraw-

nością 

– pomoc w zakresie dostosowywania mieszkania czy środków poruszania się do potrzeb osób 

z ograniczeniami ruchowymi 

– zwrócenie uwagi na bariery zewnętrzne: architektoniczne czy techniczne. 

We wszystkich trzech grupach niepełnosprawnych 

– zwrócenie uwagi na zwalczanie wykluczenia cyfrowego wśród niepełnosprawnych 

– zwrócenie uwagi na rodzinę jako instytucję pomagającą niepełnosprawnym, zarazem 

współuczestniczącą w różnej formie w tej sytuacji; jako cel - aktywizacja i szersze jej wyko-

rzystanie; rozważenie stworzenia nowych instrumentów pomocy rodzinie, np. zasiłki pielę-

gnacyjne  w zamian za określone świadczenia na rzecz osoby niepełnosprawnej 

– zróżnicowanie pomocy i wsparcia w zależności od miejsca zamieszkania: zwiększenie po-

mocy dla niepełnosprawnych wiejskich, którzy żyją w trudniejszych warunkach, doznają 

większych barier i mają gorszy dostęp do rehabilitacji i pomocy. 
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Wprowadzenie 

Celem tego opracowania jest ukazanie położenia społeczno-ekonomicznego osób niepełno-

sprawnych w Polsce. Analiza będzie obejmowała takie jego aspekty, jak liczebność grupy 

niepełnosprawnych, skład wg typu i charakteru niepełnosprawności, wieku, płci, wykształce-

nia i miejsca zamieszkania, statusu na rynku pracy, sytuacji rodzinnej, dochodu i poziomu 

dobrobytu, jak i dobrostanu społecznego. To ostatnie wiąże się z szerszym pojęciem jakości 

życia, które w tym przypadku znajduje właściwe pole zastosowania. Będzie także zanalizo-

wane uczestnictwo niepełnosprawnych w życiu społecznym. Miary te są ściśle związane z 

problematyką integracji społecznej niepełnosprawnych. Podjęta będzie także próba scharakte-

ryzowania ich postaw politycznych i psychologicznych oparta na badaniach masowych, ich 

profilu psychospołecznym, kapitale społecznym i zasobach osobistych. Ważnymi zagadnie-

niami są problemy dyskryminacji niepełnosprawnych, barier dostępu i ograniczenia zakresu 

uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Zostaną także zanalizowane inne problemy 

ściśle związane z położeniem niepełnosprawnych – środki na politykę społeczną i ich zużyt-

kowanie, orientacyjna ocena skuteczności istniejących programów. I będą przedstawione re-

komendacje. Istotnym także problemem jest kwestia zróżnicowania zbiorowości niepełno-

sprawnych, ich sytuacji i potrzeb. Będzie to przedstawiane na miarę dostępnych danych. 

Podstawowe znaczenie wymiaru ekonomicznego dla położenia społecznego niepełnospraw-

nych, które jest osią raportu, jest nieprzypadkowe. Właśnie sytuacja ekonomiczna wyznacza 

pozycję i symptom deprywacji, związany z niepełnosprawnością. Jednak warto wskazać, że 

związana z nim ekonomiczna perspektywa pomocy tworzy ważną, ale zarazem ograniczającą 

perspektywę. Niepełnosprawni to nie tylko pewien problem społeczny, ale także określony 

zasób społeczeństwa i określony rynek usług. Pomoc społeczna to nie tylko zsekularyzowana 

„caritas” – społeczne miłosierdzie, ale także polityka, która może odegrać dużą rolę w uru-

chomianiu zasobów społecznych, sprzyjając integracji społecznej i zawodowej niepełno-

sprawnych. 

Wyjściowym celem tej diagnozy było dokonanie opisu zbiorowości osób niepełnosprawnych  

od strony ich położenia społecznego i ekonomicznego opartego na istniejących danych z 

ostatnich pięciu lat. Jednak te oczekiwania wyjściowe nie zostały w pełni potwierdzone. Nie 

zawsze odpowiednie dane okazały się dostępne. Informacje z najbardziej autorytatywnego 

źródła – spisu powszechnego z roku 2011 wciąż jeszcze nie są w pełni opracowane i opubli-

kowane. Informacje, jakie zostały udostępnione, ukazują szereg trudności, jakie te dane stwa-

rzają. Wiążą się one z przypuszczalnymi zniekształceniami spisowymi, jakie w nim wystąpi-

ły. W sytuacji, gdy odpowiednie aktualne dane, potrzebne do zarysowania określonego wy-

miaru położenia osób niepełnosprawnych nie są dostępne, będą wykorzystywane wskaźniki 

wcześniejsze. Podobnie będą używane jako komplementarnie dane korzystające z różnych 

definicji niepełnosprawności, jeśli będą wnosiły istotne informacje dotyczące położenia spo-

łecznego osób niepełnosprawnych, niedostępne przy użyciu innych źródeł. Przykładowo dane 

sondażowe, które przynoszą cenne informacje o poglądach i opiniach niepełnosprawnych, w 

dużej części pochodzą z badań europejskich. Stosują one kryterium niepełnosprawności, opar-

te na metodzie zaproponowanej przez Eurostat. Kryterium to nie jest stosowane w większości 

polskich statystyk o położeniu niepełnosprawnych. W tym przypadku ograniczenie się do 

jednego elementu niepełnosprawności zubożyłoby wiedzę o niepełnosprawnych. 
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Definicje niepełnosprawności 

Ujęcie niepełnosprawności w aktualnie obowiązującym prawie polityki społecznej wymaga 

dla pełnego przedstawienia: a) pokazania jej swoistości na tle wcześniejszych ujęć – wiąże się 

to z jednej strony ze zmianami rozumienia zjawiska, jak i z ewolucją pozycji niepełnospraw-

nych w społeczeństwie (Barner, Mercer, 2008; Wiliński, 2010), b) specyfiki aktualnej defini-

cji, która jest definicją złożoną – zjawisko medyczne (niepełnosprawność) jest ujęte przez 

pryzmat swych społecznych konsekwencji (Woźniak, 2008), c) ważnym elementem ukazania 

specyfiki aktualnej społecznej pozycji niepełnosprawnych jest sposób ich określenia. Karta 

Praw Niepełnosprawnych była nie tylko ich kodyfikacją. Zarazem stanowiła zasadniczą 

zmianę społecznego ujęcia spraw niepełnosprawnych – nadała im postać wiązki  praw gru-

powych. W socjologii polityki taką społeczną definicję określa się terminem „konstytucjona-

lizacja niepełnosprawności”. Ma ona określone konsekwencje, ale także i patologie. Zmiany 

w polskim prawodawstwie, jak i w praktyce polityki społecznej, których efektem jest aktualna 

ich postać, odbywały się pod wpływem ogólnoświatowej ewolucji statusu niepełnosprawno-

ści. Było to także, szczególnie w środowisku niepełnosprawnych, odbierane jako europeizacja 

Polski.  

Z każdym z ujęć zjawiska niepełnosprawności wiąże się nie tylko inna jego wizja, ale i inne 

konsekwencje w zakresie postulowanych polityk społecznych. Prowadzą one także do innej 

propozycji rachunkowego ujęcia zakresu niepełnosprawności w społeczeństwie. Natomiast 

techniczne aspekty obliczenia społecznego zakresu niepełnosprawności, związane z kwestią 

jej operacjonalizacji, pomiaru poprzez statystyki publiczne czy badania sondażowe, będą ana-

lizowane osobno.  

Ewolucję pojęcia niepełnosprawności, a właściwie wykształcenie się go z tradycyjnego poję-

cia „kalectwa” czy „inwalidztwa”, przedstawiają Colin Barner i Geof Mercer w perspektywie 

procesów szerszych niż narodowe (Barner, Mercer, 2008). W polskiej literaturze przedmiotu 

omawiało ją wielu autorów, m.in. Bożena Balcerzak-Paradowska (Balcerzak-Paradowska, 

2002), Witold Janocha (Janocha, 2008), Helena Ochonczenko (Ochonczenko, 2005), Antoni-

na Ostrowska (Ostrowska, 1999) i Piotr Ulman (Ulman, 2010). 

Reasumując ustalenia literaturowe, można wskazać następujące aspekty tego procesu. Punk-

tem wyjścia współczesnej konstrukcji pojęcia niepełnosprawności była krytyka dominującego 

wcześniej podejścia medycznego i indywidualnej perspektywy niepełnosprawności. Krytyka 

dotychczasowych ujęć zawierała dwa ważne punkty. Po pierwsze, krytykowała postrzeganie 

niepełnosprawności jako swoistego deficytu społecznie negatywnie ocenianego. Jako taki 

może on następnie zostać zinternalizowany przez osoby niepełnosprawne i stać się swoistym 

„stygmatem” (Goffman, 2005). Częścią krytyki była także stosowana terminologia – szcze-

gólnie zaś termin inwalidztwo i jemu pokrewne. Niezależnie od oceny zasadności samego 

ujęcia niepełnosprawności w tej formie, zwraca ono uwagę na ważny problem społecznych i 

indywidualnych konsekwencji stereotypów o niepełnosprawności. Mamy zjawisko, w którym 

wymiar medyczny i społeczny są nie tylko paralelne, ale i równie ważne. Wynikający z wy-

miaru społecznego postulat integracji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych jest postu-

latem w obu tych sferach. Podnosi się też w tej krytyce trudne zagadnienie komponentu pa-

ternalizmu w polityce społecznej i złożonych tego konsekwencji, przede wszystkim w zakre-

sie destrukcyjnego wpływu na podmiotowość niepełnosprawnych. 

Zasługą nowego podejścia do niepełnosprawności było wskazanie na rolę, jaką w jego spo-

łecznej konstrukcji odgrywa otoczenie społeczne – przede wszystkim szeroko rozumiane ba-

riery, zarówno fizyczne, jak i mentalne. Niepełnosprawność jest tworzona nie tylko przez 

fizyczne defekty, trudności funkcjonowania i medycznie rozumiany stan zdrowia, ale także 
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przez niesprzyjające otoczenie. Tu znalazł swoje podstawy ważny dla środowiska niepełno-

sprawnych postulat likwidacji i zmniejszania barier.  

Krytyka, szczególnie w bardziej rozwiniętych krajach Zachodu, postulowała przyjęcie socjo-

medycznej i społecznej definicji niepełnosprawności. Efektem jest definicja WHO z 1980 r. 

Jedną z ważnych konsekwencji społecznego modelu niepełnosprawności jest uznanie dla 

szczególnej pozycji niepełnosprawnych i wynikających z nich praw. Z niej wynika takie przy-

jęcie praw, które było punktem odniesienia konstrukcji narodowych polityk wobec niepełno-

sprawności. Innym ważnym efektem tej debaty jest międzynarodowa „Konwencja o prawach 

osób niepełnosprawnych” ONZ. Polska „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych” z 1997 r. 

mieści się w tym szerszym nurcie zmian politycznych. 

W Polsce jedną z konsekwencji nowego podejścia było pojawienie się pojęcia „niepełno-

sprawności”, które zastąpiło i wyparło wcześniej używaną terminologię. Nie jest to tylko 

zmiana werbalna, ale zasadniczo odmienne spojrzenie na samo zjawisko. Tradycyjne pojęcia 

inwalidztwa, kalectwa czy niedołężności (wszystkie trzy występują już u Lindego), zastąpiło 

nowoczesne pojęcie niepełnosprawności. 

W polityce społecznej Polski międzywojennej nieznane było pojęcie niepełnosprawnych jako 

szczególnej docelowej grupy polityki społecznej. Natomiast używana była kategoria inwali-

dów wojskowych (weteranów) jako grupy szczególnej, objętej pomocą państwa. Dużą ich 

grupę zostawiła I wojna. Polska także przejęła zobowiązania wobec nich państw zaborczych, 

w ramach warunków sukcesyjnych na podstawie traktatu wersalskiego. W przedwojennej 

Encyklopedii nauk politycznych (Encyklopedia, 1938) pod hasłem inwalidztwo odnajdujemy 

omówienie problemów społecznych tylko tej właśnie grupy. 

Pierwsze elementy zasady państwowej opieki nad niepełnosprawnymi występują z powoła-

niem państwowego systemu opieki zdrowotnej (Ustawa o pomocy społecznej z 16 sierpnia 

1923 r. (Dz. U. z 1923 r., nr 92, poz. 726). W jej pierwszym artykule wyjaśnione zostało zna-

czenie terminu: „Opieką społeczną w rozumieniu ustawy jest zaspokojenie ze środków pu-

blicznych niezbędnych potrzeb życiowych tych osób, które trwale lub chwilowo własnymi 

środkami materialnymi lub własną pracą uczynić tego nie mogą, jak również zapobieganie 

wytwarzaniu się stanu wyżej określonego". Jest to już wprowadzenie systemu państwowego w 

nowożytnym rozumieniu. Dobrowolność, która była cechą dobroczynności, została zastąpiona 

obowiązkiem udzielania świadczeń z funduszy publicznych. Do zakresu opieki społecznej 

włączono: 1) opiekę nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza nad sierotami, półsie-

rotami, którym zagraża zły wpływ otoczenia, 2) ochronę macierzyństwa, 3) opiekę nad star-

cami, inwalidami, nieuleczalnie chorymi, upośledzonymi umysłowo i „w ogóle niezdolnymi 

do pracy”, 4) opiekę nad bezdomnymi ofiarami wojny i ciężko poszkodowanymi, 5)  opiekę 

nad więźniami po odbyciu kary, 6) walkę z żebractwem, włóczęgostwem, alkoholizmem i 

nierządem, 7) pomoc instytucjom opiekuńczym prywatnym i współdziałanie z nimi (za Ul-

man, 2011: 41-42). Kategorie trzecia i czwarta to pierwsze wyróżnienie grupy, którą później 

określono jako niepełnosprawnych. Potrzeba opieki wynika z połączenia sytuacji następstw 

ciężkiej choroby lub kalectwa z niemożnością zarobkowania.  

W powojennej Polsce pojęcie inwalidztwa definiował dekret (Dz.U. z 1954 r., nr 30, poz. 

116) z 1954 r. „O powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin" znany 

wówczas, po wielu nowelizacjach, jako ustawa z 1968 r. ze zmianami (Dz.U. z 1982 r., nr 40, 

poz. 267 z późn. zm.) z 1982 r. W art. 23 ustawodawca stwierdzał, że „inwalidą w rozumieniu 

ustawy jest osoba częściowo lub całkowicie niezdolna do wykonywania zatrudnienia z powo-

du stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu" (Ulman, 2010: 17). Nowym 

elementem w polityce społecznej było objęcie nią całości niezdolnych do pracy z powodu 
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naruszenia sprawności organizmu, niezależnie od ich genezy. Innym, nowym, elementem 

było potraktowanie problemu potrzeb tej grupy jako zobowiązania państwa wobec nich. 

Po transformacji systemowej ważnymi zmianami instytucjonalnymi było powołanie w 1991 r. 

PFRON – specjalnego funduszu na rzecz niepełnosprawnych o własnych, wyodrębnionych 

podstawach. Ważną decyzją nowych rządów było stworzenie stanowiska Pełnomocnika Rzą-

du ds. Osób Niepełnosprawnych w randze wiceministra. Pierwszy pełnomocnik został powo-

łany w 1991 r. 

Termin „niepełnosprawność” pojawia się pod koniec lat 70-tych – w tytule ekspertyzy PAN: 

„Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i stan rehabilitacji w PRL” (Sytuacja.., 1978 za Ulman, 

2010: 17). Wkracza także ten termin powoli do prawa. Pierwszym aktem prawnym, w którym 

pojawiło się słowo „niepełnosprawność" (bez definicji) była Uchwała Sejmu PRL z dnia 16 

września 1982 r. w sprawie inwalidów i osób niepełnosprawnych (MP z 1982 r., nr 22, poz. 

188). (Ulman, 2010: 17-18). Jednak określenie inwalidztwo było stosowane oficjalnie aż do 

1997 r. – do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Balcerzak-Paradowska, 2002: 11-18).  

W tym roku, przełomowym dla stosunku do niepełnosprawności w Polsce, pojawiły się dwa 

ważne akty polityczno-prawne: Karta Praw Osób Niepełnosprawnych i Konstytucja Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Prawa niepełnosprawnych są ujęte uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Pol-

skiej z dnia l sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (MP z 1997 r., nr 50, 

poz. 475). Zmieniły one nie tylko terminologię, ale i sposób rozumienia tego problemu spo-

łecznego.  

Konstytucja RP niepełnosprawnych uznała za grupę o szczególnej sytuacji i wynikających 

stąd prawach, zagwarantowanych tym najwyższym aktem politycznym, autodefinicyjnym, 

można powiedzieć, dla wspólnoty politycznej. Niezależnie od konkretnych dziedzinowych 

realizacji (szczegółowe omówienie aktów prawnych pod tym kątem zawierają prace Krzysz-

tofa Prętkiego (Prętki, 2011: 21-32) i Stanisławy Golinowskiej (Golinowska, 2012), a ta au-

torka podaje także zestawienie wcześniejszych aktów prawnych (Golinowska, 2004: 146-

149)), te dwa akty stanowią punkt odniesienia i ogólną ramę polityki społecznej i innych re-

gulacji prawnych. Prawa niepełnosprawnych są pod ochroną Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Z realizacji ustalonych w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych przywilejów i praw premier 

rządu składa coroczne sprawozdanie Sejmowi. 

Ujęcie niepełnosprawności w Karcie Praw Niepełnosprawnych i w konstytucji jest ujęciem 

socjo-medycznym. Osiowe jest dla niej schorzenie medyczne. Ale jednocześnie definiowane 

jest ono poprzez swoje społeczne konsekwencje (Woźniak, 2008). Leczenie i łagodzenie 

skutków niepełnosprawności obejmuje oba te wymiary.  

Warto jeszcze wskazać na przyjętą w tych rozwiązaniach pewną korzystną dla niepełno-

sprawnych jej relatywność społeczną i medyczną. Pojęcia niezdolności do pracy czy narusze-

nia sprawności organizmu, które „nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifi-

kowaniu”, są zależne od postępu medycznego. Niepełnosprawność jest przecież także po-

chodną rozwoju medycyny i przemysłu medycznego. Zachodzący obecnie postęp techniczny, 

również w zakresie środków i urządzeń wspomagających życie i zdrowie, zwiększa szanse 

udziału osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, kulturowym i społecznym, nawet w 

przypadku znacznej niepełnosprawności. 

W tych nowych ujęciach zawarte jest także spojrzenie na niepełnosprawność od strony jej 

konsekwencji osobistych i społecznych. Jest ona zdefiniowana jako sytuacja, która, „utrudnia, 

ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, 

zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi" (Karta Praw, 1997). Określa to integrację 
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społeczną i zawodową jako zasadnicze kierunki polityki społecznej wobec niepełnospraw-

nych. Stan docelowy, stanowiący odniesienie normatywne, może zmieniać się także wraz z 

ewolucją społeczeństwa i tym, co w nim jest przyjęte za „godziwe”. Wraz z rozwojem społe-

czeństwa, jego bogaceniem się, rozwojem szeroko pojętej konsumpcji, zwiększa się także 

zakres minimum poziomu życia społecznie uznanego, a tym samym i zalegitymizowanych 

praw osób niepełnosprawnych. 

Ważnym aspektem, z punktu widzenia społecznych i politycznych konsekwencji obecnego 

podejścia do niepełnosprawności, jest jej konstytucjonalizacja i polityzacja (Raciborski, 

2011).  

Konstytucjonalizacja praw niepełnosprawnych nastąpiła przez ich ujęcie w formie praw 

człowieka (Sienkiewicz, 2007). Są to prawa człowieka tzw. drugiej generacji – grupa praw 

socjalnych (Prawa…, 1996). Odpowiednia polityka wobec niepełnosprawnych nie jest spo-

łeczną „łaską”, ale obowiązkiem państwa i społeczeństwa. Znaczna część potrzeb niepełno-

sprawnych stała się więc ich prawem (pojęcie „podmiotowego prawa publicznego”), których 

realizacji mogą oczekiwać i które mogą rościć w sposób uznany społecznie, politycznie i 

prawnie
1
. 

Nowe ujęcie spowodowało niemniej również zjawiska, które mogą mieć negatywne konse-

kwencje dla środowiska niepełnosprawnych. Pierwszym z nich jest upolitycznienie tych za-

gadnień. Jedną z jego konsekwencji jest to, że wskaźniki opisujące stan życia tej zbiorowości, 

jak poziom zatrudnienia, stały się celami politycznymi. Ich wartość nabiera konsekwencji 

politycznych jako elementu strategii rozwojowych, np. strategia zrównoważonego rozwoju. 

Po drugie, prawa obywatelskie mają swoją patologię. Jest ona określana jako „prywatyzacja 

praw”. Polega to na nadużywaniu praw obywatelskich dla celów jednostkowych (Raciborski, 

2010). Jest to część szerszego zjawiska. Są to zagrożenia społecznego wizerunku niepełno-

sprawnych ze względu na groźbę nadużyć jednostkowych. Wynikają one ze  zwrotnego nega-

tywnego oddziaływania polityki społecznej na podmioty nią objęte. Niestety nie można temu 

w pełni zapobiec. Należy jednak zdawać sobie sprawę z ich istnienia. 

Proces konstytucjonalizacji praw niepełnosprawnych rozpoczął się już w PRL.  

Konstytucja z 1952 r. w artykule 60 stwierdzała:  

1. Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mają prawo do ochrony zdrowia oraz do 

pomocy w razie choroby lub niezdolności do pracy.  

2. Coraz szerszemu urzeczywistnianiu tego prawa służą: 

1) rozwój ubezpieczenia społecznego robotników i pracowników umysłowych na wypadek 

choroby, starości i niezdolności do pracy oraz rozbudowy różnych form pomocy społecznej,  

2) rozwój organizowanej przez państwo ochrony zdrowia ludności, rozbudowa urządzeń sani-

tarnych i podnoszenie stanu zdrowotnego miast i wsi, stałe polepszanie warunków bezpie-

czeństwa, ochrony i higieny pracy, szeroka akcja zapobiegania chorobom i ich zwalczania, 

coraz szersze udostępnianie bezpłatnej pomocy lekarskiej, rozbudowa szpitali, sanatoriów, 

ambulatoriów, wiejskich ośrodków zdrowia, opieka nad inwalidami.  

Został on powtórzony w wersji z 1976 r. jako artykuł 70.  

                                                      
1
 Przykładowo badania z końca lat 70-tych pokazywały, że niepełnosprawni obawiali się korzystać z niektórych 

swoich praw, jak prawo do zakupów poza kolejnością, aby nie wzbudzać negatywnych reakcji społecznych 

(Wrochno-Stanke, 1983). 
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1. Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mają prawo do ochrony zdrowia oraz do 

pomocy w razie choroby lub niezdolności do pracy.  

2. Coraz pełniejszemu urzeczywistnieniu tego prawa służą:  

1) rozwój ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby, starości i niezdolności do pracy 

oraz rozbudowa różnych form pomocy społecznej,  

2) rozwój organizowanej przez państwo ochrony zdrowia oraz podnoszenia poziomu zdro-

wotnego ludności, bezpłatna pomoc lekarska dla wszystkich ludzi pracy i ich rodzin, stałe 

polepszanie warunków bezpieczeństwa, ochrony i higieny pracy, szeroko rozwinięte zapobie-

ganie chorobom i ich zwalczanie, opieka nad inwalidami,  

3) rozbudowa szpitali, sanatoriów, ambulatoriów, ośrodków zdrowia i urządzeń sanitarnych.  

Jest to konstrukcja typowa dla państwa bezpieczeństwa socjalnego w jego wersji komuni-

stycznej. Jednym z jego celów było stworzenie bezpieczeństwa socjalnego dla jego obywateli 

przez ich ochronę przed tzw. ryzykami społecznymi. Są one w tym dokumencie wyliczone: 

choroby, starość i niezdolność do pracy. Następnie podane są instytucjonalne formy jego rea-

lizacji – państwowy system ubezpieczeń społecznych i powszechna służba zdrowia. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. problemy społeczne niepełnosprawnych uj-

muje w czterech artykułach: 

1) Art. 19. - Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, 

zwłaszcza inwalidów wojennych. 

2) Art. 67: Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy 

ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i 

formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. 

3) w części artykułu 68: Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki 

zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym 

wieku. 

4) w art. 69.: Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, po-

mocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. 

Jest to ujęte częściowo w tradycyjnej, częściowo w nowoczesnej formie. Pojawia się szcze-

gólne zobowiązanie państwa jako reprezentanta woli narodu wobec osób o zasługach dla pań-

stwa i społeczeństwa – weteranów walk o niepodległość. Jest rozwinięty aspekt bezpieczeń-

stwa – zabezpieczenia społecznego ze względu na określone sytuacje: chorobę, inwalidztwo i 

starość. Nowym elementem w porównaniu z dotychczasową sytuacją jest objęcie niepełno-

sprawnych sferą solidarności społecznej („Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia 

szczególnej opieki zdrowotnej”). Drugim istotnym, nowym, aspektem jest uznanie niepełno-

sprawnych za grupę o szczególnych prawach. Takie cele polityki społecznej wobec niepełno-

sprawnych, jak zabezpieczenie im egzystencji, przysposobienie do pracy oraz jak najszersze 

umożliwianie komunikacji społecznej, są uznane za ich prawa. Widoczna jest w tych ustale-

niach pewna ostrożność, ale także i gotowość elastycznego podejścia. Szczegółowe realizacje 

tych ogólnych ram mają być konkretyzowane w ustawach. 

Szczególne znaczenie ma w tym kontekście lista praw niepełnosprawnych zawarta w Karcie 

Praw Osób Niepełnosprawnych. 

Cytując za tym dokumentem:  

„Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do: 

1) dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, 
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2) dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji lecz-

niczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnospraw-

ności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabili-

tacyjny, 

3) dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną, 

4) nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do ko-

rzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej, 

5) pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej 

rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych, 

6) pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościa-

mi oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan 

zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełno-

sprawnych, 

7) zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych 

kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w 

systemie podatkowym, 

8) życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: 

• dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, 

• swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, 

• dostępu do informacji, 

• możliwości komunikacji międzyludzkiej, 

9) posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim 

wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, 

10) pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, spor-

towym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.” 

(Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 

sierpnia 1997 r.) 

Komentując tę listę ze względu na jej praktyczne znaczenie dla polityki społecznej (np. we-

dług listy tych praw przedstawiane jest coroczne sprawozdanie Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych) należy zwrócić uwagę na pewne jej aspekty. Po pierwsze, nie jest to lista 

pełna, ale jest to wyliczenie i zaakcentowanie najważniejszych praw osób niepełnosprawnych. 

Po drugie, wyliczając prawa niepełnosprawnych formułuje się jednocześnie określone obo-

wiązki państwa i społeczeństwa. Po trzecie, jest ona zorientowana na integrację, w różnych 

wymiarach, osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Jest ona w tym dokumencie obecna 

nie tylko jako stan docelowy – punkt czy punkty odniesienia dla procesów rehabilitacji. Jest 

ona w pewnym sensie rozumiana jako swoisty obowiązek społeczeństwa wobec tej grupy. 

Zarazem wskazano szereg postulatów rehabilitacji jako prawa niepełnosprawnych. Przykła-

dowo praca na otwartym rynku pracy pojawia się nie jako postulat społeczno-medyczny, ale 

jako najlepsze środowisko życia i pracy niepełnosprawnych. Nie jest też tylko postulatem 

ekonomicznym jako najbardziej efektywna forma udziału niepełnosprawnych w życiu gospo-

darczym społeczeństwa, ale jest prawem niepełnosprawnego.  

Szczególne uprawnienia dla osób niepełnosprawnych nie są zaprzeczeniem równości, ale  

dążeniem do niej. Mają one swoje uzasadnienie w prawie niepełnosprawnych do integracji 

społecznej. Jak pisze Piotr Przybysz: „Rzeczywiste zagwarantowanie praw człowieka wyma-
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ga zatem stworzenia mechanizmów wyrównania szans osób niepełnosprawnych i stworzenia 

im warunków do korzystania w pełni z praw przysługujących wszystkim obywatelom. Mó-

wiąc inaczej, osoby niepełnosprawne powinny korzystać z pewnych szczególnych praw, swo-

istych dla tej grupy społecznej – po to, aby mogły w takim samym stopniu korzystać z praw 

przysługujących wszystkim ludziom.” (Przybysz, 1997). 

We wrześniu 2012 r. podpisem prezydenta Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. Poz. 

1170 – Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 2012 r.). Ratyfikacja jednak dopiero rozpo-

czyna proces wdrażania jej ustaleń w Polsce. Niemniej zmieni ona istotnie położenie niepeł-

nosprawnych. Nakłada ona nowe obowiązki na państwo i na samorząd terytorialny. 

Definicje niepełnosprawności w Polsce 

Dla aktualnego stanu prawnego znacząca jest, jako punkt odniesienia, definicja niepełno-

sprawności WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). Niepełnosprawność to zespół wzajemnie 

powiązanych i wzajemnie warunkujących się trzech pojęć. Są to: 1) niesprawność (impair-

ment) – każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organi-

zmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym; 2) niepełno-

sprawność (disability) – każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) 

prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka; 3) 

ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (handicap) – ułomność określonej osoby wynikają-

ca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną reali-

zację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i  kulturo-

wymi uwarunkowaniami. 

Według WHO osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub 

całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na 

skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej. 

Aktualne obowiązujące akty prawne omawiają Paweł Ulman i Krzysztof Prętki. Dla definicji 

niepełnoprawności najważniejsza jest Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia l 

sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (MP z 1997 r., nr 50, poz. 475). Podaje 

ona definicję osoby niepełnosprawnej jako osoby, „której sprawność fizyczna, psychiczna lub 

umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, 

pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi".  

Podobnie jest to ujęte w  obowiązującej ustawie z 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodo-

wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., nr 123, poz. 

776). Określono w niej niepełnosprawność „jako trwałą lub okresową niezdolność do wypeł-

niania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organi-

zmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy”.  

Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli 

mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powy-

żej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organi-

zmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w 

danym wieku.  

Dokumenty bardziej szczegółowe, związane z pomocą społeczną czy uprawnieniami do po-

mocy społecznej, przyjmują definicje osoby niepełnosprawnej zorientowaną na kwestie pracy 

zarobkowej. I tak w nowelizacji z 14 czerwca 1996 r. O zmianie ustawy o pomocy społecznej 

oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1996 r., nr 100, poz. 459 z 
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późn. zm.), stwierdzono, że jest to „stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy, powodujący 

trwałe lub okresowe utrudnienie, ograniczenie bądź uniemożliwienie samodzielnej egzysten-

cji". 

Analogicznie ustawa z 17 grudnia 1998 r. O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2004 r., nr 39, poz. 353) posługuje się pojęciem osoby niezdolnej do 

podjęcia pracy zarobkowej: „Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która cał-

kowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawno-

ści organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu”. Podobną 

definicją posłużono się w ustawie z 20 grudnia 1990 r. O ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dz. U. z 1998 r., nr 7, poz. 25), odnosząc ją do pracy w gospodarstwie rolnym: „Za całkowi-

cie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się ubezpieczonego, który z powodu 

naruszenia sprawności organizmu utracił zdolność do osobistego wykonywania pracy w go-

spodarstwie rolnym". Taka niezdolność do pracy może być trwała lub okresowa (art. 21). 

KRUS rozpatruje tylko całkowitą niezdolność do pracy, nie uwzględniając częściowej, jak 

robi to ZUS (Ulman, 2010: 18-21). 

Do tej grupy ustaw można zaliczyć także ustawę z 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnie-

nia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001), która określa „osobę zależ-

ną jako wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami 

rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub 

pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym" (art. 2 ust. 21). 

Prawnie są określone także stopnie niepełnosprawności. Są one kategorią nie tylko opisową, 

ale i normatywną – określają one zakres praw i wysokość renty. W ustawie z 27 sierpnia 1997 

r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

1997 r., nr 123, poz. 776) w artykułach 3 i 4 ustawy określone zostały trzy stopnie niepełno-

sprawności osób, które ukończyły 16 lat: 

– do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością orga-

nizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wy-

magającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych 

osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji; 

– do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością 

organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej 

lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecz-

nych; 

– do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organi-

zmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porówna-

niu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną 

sprawnością psychiczną i fizyczną lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dają-

ce się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocni-

cze lub środki techniczne. 

Podsumowując w definicji niepełnosprawności krzyżuje się pięć aspektów: 

 aspekt medyczny 

 aspekt ekonomiczny 

 aspekt prawny 

 aspekt społeczny  

 aspekt psychologiczny 
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Pierwszy typ wiąże niepełnosprawność ze zbliżoną do niej medyczną kategorią przewlekłej i 

dotkliwej choroby. Drugi aspekt wiąże ją ze zdolnością udziału w życiu ekonomicznym, 

przede wszystkim ze zdolnością do pracy. Definicja stosowana najszerzej uwzględnia czynnik 

społeczny – identyfikuje ją poprzez niezdolność do pełnienia ról społecznych. Podstawowymi 

dla współczesnego człowieka są role ucznia i studenta, obywatela, pracownika czy taka rola 

członka rodziny, jaka wynika z cyklu życiowego. Medyczne kryteria definicja ta ujmuje w 

aspekcie ich społecznych skutków – niepełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Drugim 

elementem aspektu społecznego niepełnosprawności jest rola otoczenia w „wytwarzaniu” 

niepełnosprawności. Szerokie znaczenie ma w tej krytyce pojęcie bariery. Ma ono sens prak-

tyczny i symboliczny. Jest to szeroko pojmowana rola barier, nieograniczająca się do ich 

funkcji przeszkód fizycznych. W zjawisku bariery widzi się nie tylko utrudnienia i ogranicze-

nia życiowe, ale coś więcej. Jest to rodzaj „ukrytego porządku”, który wytwarza niepełno-

sprawność. Ten porządek zakłada, że uczestnicy są sprawni i wyklucza tych, którzy tego za-

łożenia nie spełniają. Zarazem „uczy” ich o ich miejscu w tym porządku. Bariery są główną 

częścią mechanizmu wskazywania niepełnosprawnemu jego „miejsca” – uczenia go, że jest 

osoba słabą i niepełnowartościową. Bariery fizyczne tworzą poczucie życia w alienacji i 

uwięzieniu. Innym elementem tego mechanizmu są stereotypy i uprzedzenia. Składają się one 

na sprzyjające bądź niesprzyjające niepełnosprawności środowisko. 

Aspekt społeczny ukierunkowuje zarazem, niemal z definicji, politykę społeczną na pomoc, w 

różnej formie, w osiągnięciu pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Jest ono nie tylko 

postulatem społecznym, ale i medycznym, jako ważny czynnik sprzyjający skuteczności dzia-

łań leczniczych Ta definicja zarazem uwzględnia zróżnicowanie tego, co jest uznawane za 

standard życia w danym społeczeństwie. Wiążą się z nią jednak predefiniowane wyobrażenia 

o „normalności” (por. Barnes, Mercer, 2008; Krause, 2004; Niklas, Hołówka, 1976).  

Natomiast aspekt psychologiczny jest określony przez stosunek niepełnosprawnego do wła-

snej niepełnosprawności. Jest to istotny element sytuacji niepełnosprawnego o rozległym zna-

czeniu, przekraczającym problem tzw. „dobrostanu” czy autoidentyfikacji. Silnie wpływa na 

szereg zjawisk, w tym i na radzenie sobie z konsekwencjami niepełnosprawności. Powoduje 

to, że kryterium medyczne nie jest jeszcze w pełni definiujące dla niepełnosprawności. Dwie 

osoby o identycznym stopniu upośledzenia fizycznego mogą mieć zupełnie różną zdolność 

funkcjonowania w życiu w zależności od środowiska, jak i od własnej aktywności. 

Mniej widocznym następstwem wielowymiarowości zjawiska niepełnosprawności są jej kon-

sekwencje dla jej pomiaru i nieodłącznie związanych z pomiarem jego błędów. Każdy z wy-

żej wymienionych aspektów ukazuje zarazem inne źródła zniekształceń danych: aspekt me-

dyczny – rolę wiedzy o własnym stanie zdrowia, aspekt ekonomiczny – rolę zachęt ekono-

micznych w uzyskiwaniu lub rezygnacji ze statusu niepełnosprawnego, aspekt prawny – wa-

runki przyznawania statusu niepełnosprawnego w prawodawstwie danego kraju, aspekt spo-

łeczny – rolę społecznych stereotypów związanych z niepełnosprawnością i ich wpływ na 

zachowania niepełnosprawnych, aspekt psychologiczny – rolę czynników indywidualnych. 

Podsumowując, należy wskazać na socjomedyczny charakter niepełnosprawności – niepełno-

sprawność w swojej istocie jest zjawiskiem o komponentach zarówno medycznych, jak i spo-

łecznych. Powodowana chorobami czy dysfunkcjami cielesnymi ma przede wszystkim wy-

mierne konsekwencje funkcjonalne i społeczne. Mówiąc o niepełnosprawności mamy na 

względzie relację między zdrowiem człowieka a społeczeństwem i środowiskiem, które go 

otacza. Niepełnosprawność jest problemem społecznym i nie ogranicza się do sprawy kon-

kretnej osoby, ale także szeroko rozumianego środowiska jego funkcjonowania. 

Przez niepełnosprawność rozumie się więc „wielowymiarowe zjawisko wynikające z wza-

jemnych oddziaływań między ludźmi odczuwającymi ograniczenia sprawności a ich fizycz-



24 

 

nym i społecznym otoczeniem” (Ulman, 2011: 15). Zakres niepełnosprawności jest więc o 

wiele szerszy niż tylko wymiar medyczny. Obejmuje nie tylko funkcjonowanie człowieka na 

poziomie biologicznym, ale również psychologicznym i społecznym (Janocha, 2008: 16). 

We współczesnej definicji niepełnosprawności w roli kryterium definicyjnego pojawia się 

pojęcie socjologiczne – roli społecznej. Zawarte są w nim także odniesienia do typowo socjo-

logicznego pojęcia „normy” (Niklas, Hołówka, 1976). Zjawisko medycznego ograniczenia 

ujęte jest w aspekcie zdolności do podejmowania ról społecznych: ucznia, pracownika, człon-

ka rodziny czy obywatela. Są one pojmowane nie tylko jako normatywne odniesienie – hory-

zont działań terapeutycznych czy rehabilitacji. Nadaje im się status swoistego prawa jednost-

ki.  

To normatywne odniesienie ma szerszy aspekt. Jest ono ważne ze względu na psychologiczne 

znaczenie zdolności ich pełnienia dla uzyskiwania poczucia pełnowartościowego członka 

społeczeństwa. Silnie to akcentuje §1. Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, że „osoby nie-

pełnosprawne (…) mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie 

mogą podlegać dyskryminacji”. Zakres tych ról, stanowiących odniesienie, jak stwierdza ten 

dokument, określają „normy prawne i zwyczajowe”. 

Swoistość współcześnie obowiązującego ujęcia dobitnie pokazują skontrastowane wzory tzw. 

„indywidualnego” i „społecznego” modelu niepełnosprawności (por. tabela 2.1) (Wiliński, 

2010). Indywidualny model niepełnosprawności oparty jest na założeniu, że niepełnospraw-

ność jest osobistą tragedią jednostki. Problem niepełnosprawności jest umiejscowiony w jed-

nostce, a przyczyny problemu postrzega się w funkcjonalnych ograniczeniach lub psycholo-

gicznych deformacjach, będących skutkami niesprawności. Na ich likwidację nastawiony jest 

proces rehabilitacji. Złagodzenie skutków niesprawności może nastąpić przez interwencję 

profesjonalistów, tzn. przez likwidację zdrowotnych komplikacji lub funkcjonalnych ograni-

czeń jednostki. Przebiega pod kontrolą i zgodnie ze wskazówkami odpowiednich specjali-

stów. Zadaniem pacjenta jest ich realizacja i stosowanie. Oczekuje się, że dzięki niemu osoba 

ta będzie mogła funkcjonować społecznie zgodnie z panującymi normami. 

Społeczny model niepełnosprawności oparty jest na założeniu, że niepełnosprawność powsta-

je na skutek przeszkód i barier doświadczanych przez osoby nią dotknięte. Pojawia się w wy-

niku oddziaływań między ludźmi a ich fizycznym i społecznym otoczeniem. Nie tylko indy-

widualne ograniczenia są przyczyną niepełnosprawności, ale społeczne warunki funkcjono-

wania niepełnosprawnego w jego środowisku. Nie postrzega się niepełnosprawności jako 

zjawiska kategoryzującego ludzi, ale jako ludzkie doświadczenie. W modelu tym inaczej ro-

zumie się przyczyny niepełnosprawności niż w modelu jednostkowym. Nie szuka się ich w 

jednostce, Upatruje się ich w środowisku i barierach społecznych, ekonomicznych i fizycz-

nych, „uniesprawniających” osoby z kłopotami zdrowotnymi.  

Model ten zwraca także dużą rolę na różne konsekwencje relacji społecznych nawiązywanych 

w toku procesu rehabilitacji na niepełnosprawnego. Szczególną rolę przypisuje nieprawidło-

wościom procesu „pomagania” niepełnosprawnemu (Holt, 1981; Otrębska-Popiołek, 1991). 

Jako alternatywę i remedium proponuje zmianę jego statusu w toku rehabilitacji. Dużą wagę 

nabiera więc upodmiotowianie. Traktowane jest jako samoistny czynnik i efekt tego procesu. 

W przypadku niepełnosprawnych szerszą rolę odgrywają stereotypy niż w innych analogicz-

nych zjawiskach (Piasecki 1997). Nie stanowią one tylko produktu niewiedzy i uprzedzeń. Ich 

działanie jest szersze. Oddziałują one także zwrotnie na niepełnosprawnych, przekazując im 

społecznie zaaprobowany określony wizerunek siebie i własnych możliwości.  

Celem działań na rzecz niepełnosprawnych w tym modelu jest nie tylko pomoc do właściwe-

go funkcjonowania, ale zarazem przekształcania środowiska społecznego i fizycznego niepeł-
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nosprawnego. Ma to znaczenie nie tylko społeczne, ale i medyczne. Szerzej rozumie się także 

proces rehabilitacji – nie tylko jest to adaptacja do nowej sytuacji, ale i upodmiotowienie.  

Większą, bardziej aktywną, rolę nadaje się w tym modelu pacjentowi. Duże znaczenie przypi-

suje się upodmiotowieniu niepełnosprawnych i ich działaniom samopomocowym w różnej 

formie (Balcerzak-Paradowska, 2002: 11-18, Błeszyński, 2009: 20, Golinowska, 2012: 21; 

Grabowski, Milewska, Stasiak: 2007, Piasecki, 1997, Rudek, 2011: 33-42; Wojciechowski, 

2007, Wiliński, 2010).  

Rozstrzyganie między tymi modelami wydaje się bezcelowe. Oba, jako typy idealne, powsta-

ją przez absolutyzację pewnych aspektów procesu rehabilitacji. Wydaje się, że raczej należy 

spojrzeć na nie komplementarnie. Zarazem każdy z nich wnosi istotną komponentę zrozumie-

nia procesu. Model społeczny pokazuje niewystarczanie leczenia medycznego dla rehabilita-

cji. Pokazuje także socjo-medyczny aspekt barier. Obok rehabilitacji medycznej postuluje 

„rehabilitację społeczną”, adresowaną nie tylko do niepełnosprawnych, ale i ich otoczenia. 

Natomiast ten model nie zawsze wystarczająco docenia wzajemne sprzężnie zjawisk społecz-

nych i medycznych. 
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Tabela 1. Społeczny i indywidualny modele niepełnosprawności 
Kryterium porównania Model indywidualny (medyczny) niepełnosprawności Model społeczny niepełnosprawności 

Podejście do niepełno-

sprawności 

- problem jednostkowy 

- model osobistej tragedii, fizycznego upośledzenia  

- problem społeczny, zlokalizowany zarówno w jednostce, jak i jej 

otoczeniu 

- model społecznej definicji (naznaczania) i opresji  

Określenie niepełno-

sprawności 

- niepełnosprawność to deficyt lub patologia 

- niepełnosprawność jest określana jako niewydolność fizyczna 

i/lub psychiczna i intelektualna, która ogranicza 

funkcjonowanie człowieka 

- niepełnosprawność to „różnica”; społecznie nieuznawana i dyskry-

minowana odmienność 

- model społecznego wytwarzania niepełnosprawności przez mechani-

zmy psychospołeczne 

Określenie istoty pro-

blemu 

- choroba, uszkodzenie fizyczne, utrata możliwości wykonywa-

nia zawodu,  psychologiczne niedostosowanie, brak motywacji i 

współpracy 

- uzależnienie od pomocy profesjonalnej, brak odpowiednich służb 

wspomagających,  

- zwracanie uwagi na bariery architektoniczne, bariery ekonomiczne i 

postawy społeczne 

Miejsce zjawiska - osobisty problem zlokalizowany w osobie niepełnosprawnej - niepełnosprawność ma genezę we wzajemnym oddziaływania danej 

osoby 

i społecznych warunków, 

- jest to społeczny problem zlokalizowany w organizacji społeczeń-

stwa, w środowisku jej funkcjonowania, i/lub w procesie rehabilitacji 

Społeczne role niepełno-

sprawnego w procesie 

rehabilitacji 

- pacjent/klient 

- osoby z niepełnosprawnością to specyficzni pacjenci z ograni-

czeniami funkcjonowania, traktowani przedmiotowo i paternali-

stycznie 

- konsument (odbiorca) 

- uczestnik życia społecznego 

- osoba niepełnosprawna jest traktowana podmiotowo 

i na równi z osobą sprawną 

Rozwiązanie problemu - usuwanie problemów związanych z niepełnosprawnością po-

lega na leczeniu danej osoby lub dostosowywaniu jej do normy 

- usuwanie problemów związanych z niepełnosprawnością polega na 

zmienianiu ram i mechanizmów wzajemnego oddziaływania między 

daną jednostką a społeczeństwem 

Metody lecze-

nia/reintegracji społecz-

nej i zawodowej 

- leczenie indywidualne, pomoc profesjonalna: fachowa inter-

wencja lekarzy, rehabilitantów, terapeutów, doradców zawodo-

wych 

- indywidualne przystosowanie 

- zmiana społeczna 

- doradztwo, usuwanie barier  

- egzekwowanie praw, obrona i rzecznictwo własnych praw 

- samopomoc, grupy samopomocowe 

- doradztwo rówieśnicze)  

Kontrola przebiegu 

procesu 

- dokonywania przez profesjonalistów (lekarzy, terapeutów)  - samokontrola (automonitorowanie) i możliwość wyboru 

Ramy dla działań spo-

łecznych 

- opieka 

- polityka zdrowotna 

- prawa człowieka 

- polityka społeczna 

Oczekiwane wyniki - adaptacja jednostki do indywidualnej sytuacji  - akceptacja jednostki w społeczeństwie; kierowanie własnym życiem; 

integracja społeczna; środowisko bez barier fizycznych, funkcjonal-

nych i społecznych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Stereotypy o niepełnosprawności i osobach niepełnosprawnych 

Społeczny model niepełnosprawności silnie akcentował rolę stereotypów (Gorajewska, 2009).  

Obejmuje to szereg zagadnień. Pierwsze z nich to silna rola tradycyjnych wyobrażeń i niekie-

dy lękowego nastawienia wobec niepełnosprawnych, szczególnie z niektórymi schorzeniami 

układu nerwowego. Pierwszą warstwę wyobrażeń, które choć nie zawsze są wypowiadane, 

można uznać za wszechobecne i rodzaj „archetypów społecznych”. Te wyobrażenia wciąż 

funkcjonują i, co ważne, wciąż oddziałują na świadomość ludzką. Mają silny wpływ na status 

osoby niepełnosprawnej w jej środowisku. 

Tradycyjne stereotypy niepełnosprawności przytacza w swojej pracy Maria Chodkowska. Są 

to przekonania, że człowiek niepełnosprawny to ktoś: 1) nieprzydatny społecznie, niezdolny 

do bycia społecznie użytecznym; 2) obciążony jakąś winą (własną lub swoich bliskich) i za 

nią ukarany; 3) obciążony fatum, naznaczony piętnem przez bogów; 4) nieposiadający prawa 

do realizacji własnych celów życiowych, aspiracji i marzeń; 5) przeszkadzający innym, 

utrudniający im życie bądź nawet zmniejszający ich szansę przetrwania; 6) czarny charakter 

(złośliwy, agresywny, postępujący niegodnie); 7) przynoszący wstyd swoim bliskim; 8) nie-

szczęsny, odrzucony, zmarginalizowany, godny litości (Chodkowska, 2010). 

Autorka wprawdzie wiąże je z literaturą grecką czy kręgiem biblijnym, ale wydaje się, że są 

one nadal żywe. Oto niektóre przykłady ich żywotności . Zaczerpnięte z badan własnych, jak i 

opracowań innych autorów. 

I tak komentarz do danych o niepełnosprawnych w Polsce, proponuje jako wyjaśnienie wzro-

stu ich liczby po roku 1990 r. zmianę stereotypu niepełnosprawności: 

„Z przedstawionych danych wynika również, iż znacznie wzrósł od 1988 roku odsetek nie-

pełnosprawnych dzieci i młodzieży, jednakże jest to w znacznym stopniu związane ze zmianą 

postaw wobec niepełnosprawności. Dzieci te przestały być bowiem „ukrywane” w domach. 

Wzrosła świadomość rodziców, którzy stopniowo przestają wstydzić się problemu, jakim 

jeszcze często określane są niepełnosprawne dzieci” (Osoby…,  2012). 

W innych badaniach, w których uczestniczył autor opracowania, respondenci także odwoły-

wali się do postaw wstydliwości i do „ukrywania” niepełnosprawnych przez ich rodziny:  

R: Kiedyś osoba niepełnosprawna, jeszcze na wsi, nieważne, czy to była ruchowo, czy to była choroba 

jakaś psychiczna, wręcz takiej osoby się wstydzono, gdzieś zamykano... (wywiady zogniskowane - 

fokusy z pracodawcami o zatrudnianiu niepełnosprawnych, 2007).  

Inne współczesne badanie pokazujące podobne postawy: 

„[M.B.]: a co to znaczy, że Polska się europeizuje, jeżeli się europeizuje.  

[R.]: wydaje mi się, że powoli się europeizuje, chociaż jeszcze no takie pozostałości są. Wydaje mi 

się, że przede wszystkim to jest, to jest zmiana w postrzeganiu chociażby, tak mi się pierwszy nasunął, 

zmiana w postrzeganiu osób niepełnosprawnych i do tej pory u nas osoby niepełnosprawne po prostu 

były chowane w domu. Po pierwsze raz, że nie miały możliwości technicznie wyjścia, a dwa też nie 

były jakby… 

[M.B.]: zdarza się. Akcja, akcja z trzema schodkami to się zaczęła już dawno, dawno temu.  

[R.]: ale jednak mi się wydaje, że pewien przełom w tej chwili jest i wśród tych osób też, że one chcą 

wyjść, prawda. Nie wstydzą się tego, że są ułomne w różny sposób, prawda.” (badania nad europej-

skością na pograniczu, 2008). 

Z kolei badania stereotypów wskazują, że w społecznym odczuciu z osobą niepełnosprawną 

kojarzą się także takie cechy jak: słabość, lękliwość, podejrzliwość, smutek, nerwowość, nie-
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pewność, narzekanie, niesamodzielność, a z drugiej strony – dobroduszność, wytrwałość, 

cierpliwość, prostolinijność. Osoba niepełnosprawna jest zatem postrzegana jako taka, która 

ma trudności w społecznych interakcjach, czyli jest słaba (psychicznie) i wyizolowana (spo-

łecznie). Słabość i wyizolowanie to dwa główne parametry, które w efekcie nadają kształt 

stereotypowi osoby niepełnosprawnej w Polsce (Ostrowska 1994, za Hebda-Czaplicka, 2002: 

90). 

Inne cząstkowe badania w woj. lubuskim pokazały, że respondenci do mitów, obiegowych 

poglądów o niepełnosprawnych zaliczyli takie opinie, że są oni uciążliwi, niepełnowartościo-

wi, bezradni i niezaradni, dziecinni, nieuleczalni i nieprzewidywalni (Olszak-Krzyżanowska, 

2011: 137). Podobne autostereotypy o niepełnosprawnych jako osobach roszczeniowych, 

biernych, a nawet w pewien sposób infantylnych przynoszą inne badania (Żuraw, 2010: 315). 

Drugi aspekt działania stereotypów o niepełnosprawnych odróżnia je od klasycznych stereo-

typów, w których przyjmowano, że są one na ogół zarówno dość dalekie od obiektywności, 

jak i od wizji siebie grupy nimi objętej. W tym przypadku jest inaczej. Stereotypy o niepełno-

sprawnych oddziałują także silnie na niepełnosprawnych. Są one jednym ze źródeł ich obni-

żonej samooceny i bierności. Brak jest badań o zasięgu tego zjawiska. O ich sile może świad-

czyć wywiad z niepełnosprawnymi, przytoczony w artykule Małgorzaty Jasieckiej, oparty na 

wynikach badań zespołu pod kierunkiem Anny Brzezińskiej.  

 „Kwestią, która pojawiała się niemal we wszystkich wypowiedziach, było niezadowolenie z 

elit politycznych. Elit branych w cudzysłów, bo badani sugerowali, że politycy na takie okre-

ślenie nie zasługują. Formułowano następujące opinie: 

„ci nasi rządzący, jak już coś wymyślą i powiedzą i się kłócą w Sejmie albo jak się widzi ob-

rady Sejmu w telewizji, gdzie jest pusta sala i powiedziała [koleżanka badanego], że tacy są 

niepełnosprawni, bo to są głupole, bo się i kłócą i źle rządzą, to oni powinni brać rentę, być 

zarejestrowani w ZUS-ie jako matoły, przygłupy i brać rentę. Ale to dla mnie są matoły i nie 

tylko dla mnie, bo i dla wielu osób. To właśnie oni są niepełnosprawni, a ja jestem pełno-

sprawny (263)” (Jasiecka, 2008: 57).  

Badania nad stereotypami nie zawsze ujawniają ich faktyczny zasięg. Na ogół przynoszą in-

formacje o braku uprzedzeń czy dyskryminacji w stosunku do niepełnosprawnych. Z reguły 

dotyczy to ogólnych ocen zjawisk, inaczej to się przedstawia w sferze zjawisk konkretnych. 

Często badania nad obrazem społecznym niepełnosprawnego czy osoby chorej psychicznie 

(por. niżej o dyskryminacji niepełnosprawnych) w oczach opinii publicznej ukazują taki syn-

drom postaw. Na gruncie ogólnym respondenci mówią o swojej pozytywnej postawie. Nato-

miast w miarę przechodzenia do sytuacji konkretnych ujawniają się coraz bardziej postawy 

dystansu i obawy. Nie przekreślając wyników badań sondażowych, należy wskazywać, że 

obok stanu zarejestrowanego w badaniach, jest jeszcze drugi świat – rzeczywistych zacho-

wań. Nie zawsze jest z nim zgodny; nie zawsze także jest uświadamiany i werbalizowany.  

Uboczną stroną współczesnego podniesienia rangi problematyki niepełnosprawnych jest po-

wstanie swoistej „poprawności politycznej”, która deformuje pewien zakres dyskusji publicz-

nej. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie można redukować problemu stereotypów o niepełno-

sprawności do kwestii przesądów i fałszywych wyobrażeń. Jest ona owocem pewnej sytuacji 

społecznej i w tej sytuacji się reprodukuje. 

Tę złożoność problemu ukazuje przykład  obniżonej samooceny u niepełnosprawnych, niższej 

„woli życia” i dramatycznie zaburzonej wizji linii życia. Jak pisze Witold Janocha, „Długo-

trwałe zablokowanie potrzeb bezpieczeństwa, niezależności, poczucia własnej wartości, pre-

stiżu, samorealizacji wyzwala stany stresowe, frustrację i lęki. Nieprawidłowy (…) stosunek 

do siebie, do sytuacji, innych ludzi, poczucie winy i wstydu, obawa przed osobami obcymi i 
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ich ewentualnymi niekorzystnymi reakcjami może przyczyniać się do stopniowego wycofania 

się z życia społecznego” (Janocha, 2008: 21-28). Konsekwencje takiego wycofania się mają 

rozległy charakter. Niekiedy nabierają charakteru pętli samosprawdzającej się przepowiedni. 

Niektórzy autorzy badań nad niepełnosprawnymi wskazywali, że powoduje to niekiedy obni-

żoną partycypację w zabiegach rehabilitacyjnych  przez niewiarę, że może ona coś zmienić 

(Ostrowska, Sikorska, 1996: 170). Takie zjawisko potwierdzają także inne badania. Dane z 

analizy budżetów domowych niepełnosprawnych pokazują na ich częste rezygnacje z leczenia 

i zabiegów medycznych. 

Na ogół wiąże się stereotypy z postawami konserwatywnymi, zacofaniem i brakiem wy-

kształcenia. Jednak i współczesność jest także swoistym źródłem tworzenia nowych podstaw 

uprzedzeń. Jak piszą autorzy raportu o niepełnosprawności, opartego na badaniach zrealizo-

wanych w 2011 r. „Efektem nie tylko ubocznym współczesnej gospodarki rynkowej jest bo-

wiem motywacja do wysokiej wydajności, perfekcyjnej organizacji pracy, w której nie ma 

miejsca dla wolniejszych i słabszych. Ponadto pogoń za pieniędzmi sprawia, że zmiany wzor-

nictwa produktów i mody są bardzo częste, a dyktat „dyżurnej” sylwetki i urody stygmatyzuje 

tych, którzy odbiegają od wzoru. Nic więc dziwnego, że niepełnosprawność jest nadal skry-

wana jako przypadłość wstydliwa, a brak rehabilitacji przyczynia się do dalszego rozwoju 

dysfunkcji” (Golinowska, 2012: 78; por. Krause, 2004). Inne dane wskazują, że uprzedzenia 

napotyka się częściej w środowisku, w którym powinny one raczej być najrzadsze – wśród 

młodych ludzi i studentów. Nowoczesne media: filmy, telewizja i Internet z jednej strony po-

magają przełamywać bariery, z drugiej strony powielają stare stereotypy i tworzą nowe (Sa-

haj, 2011). Problem jest jednak złożony. Zygmunt Bauman mówi w tym miejscu o „nowych 

obcych”: „W sferze praktyki życiowej stawia nowe mury graniczne i kreuje nowych obcych... 

cechą konstytutywną obcych, tą właśnie, która czyni ich ludźmi „stwarzającymi problem", 

kłopotliwymi, drażniącymi i niepożądanymi” (Bauman, 2000: 51-61, za Żuraw, 2008: 333). 

Zagadnienie stereotypów wskazuje na jeszcze jedno ważne zjawisko. Postawa wobec siebie, 

autopercepcja, odgrywa znaczącą rolę w społecznym funkcjonowaniu niepełnosprawnego. 

Wpływa ona na chęć poszukiwania pracy, na podejmowanie leczenia czy aktywną postawę w 

swoim środowisku. Niemniej nie może ona być zmieniona drogą terapii psychologicznej. 

Wymaga bardziej złożonych strategii pedagogicznych połączonych ze wsparciem typu me-

dycznego. 

Orzecznictwo o niepełnosprawności 

Ważną rolę w określaniu niepełnosprawności pełni orzecznictwo. Temu problemowi od stro-

ny problematyki zabezpieczenia społecznego poświęcona jest praca zespołu pod kierunkiem 

Anny Wilmowskiej (Wilmowska, Bilski, Kwolek, Rusewicz, Szybkie, 2008). Natomiast prak-

tyce orzekania poświęcony został raport z badań Barbary Szatur-Jaworskiej (Szatur-Jaworska, 

2003). Oba te aspekty ujmuje badanie zespołu pod kierunkiem Stanisławy Golinowskiej (Go-

linowska, 2010). 

Aktualny system orzecznictwa powstał w roku 1997 przez zasadniczą zmianę i uporządkowa-

nie poprzednio obowiązującej praktyki. Pomijając pewne pozostałości poprzednich syste-

mów, o coraz malejącym praktycznym znaczeniu, i orzecznictwo dla celów służb munduro-

wych o małym zakresie ilościowym, mamy aktualnie dwa systemy przyznawania rent: dla 

celów rentowych i dla celów pozarentowych.  

Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać administracyjne uznanie ich niepełnosprawności wy-

stępując o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wydają je Zespoły ds. Orzeka-

nia o Niepełnosprawności przy PCPR. Orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności nie jest wystarczające, by uzyskać świadczenia w systemie ubezpieczeń 
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społecznych. Natomiast takie orzeczenie jest niezbędne, gdy osoba niepełnosprawna chce 

korzystać z uprawnień przyznanych niepełnosprawnym i zawartych w odpowiednim prawie, 

np. odnoszącym się do zatrudnienia. Jest podstawą do przyznania różnych dofinansowań 

kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Orzeczenie takie określa przyczynę 

niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki), i zawiera 

wskazania dotyczące rehabilitacji, leczenia i wyposażenia w sprzęt ortopedyczny, a także 

wskazania dotyczące szczególnych uprawnień, jak na przykład prawa do korzystania z uła-

twień dla osób niepełnosprawnych zawartych w Prawie o Ruchu Drogowym. Pewną odmianą 

tego rodzaju orzecznictwa, choć nie zawsze tak nazywaną, jest orzecznictwo dokonywane 

przez poradnie psychologiczne dla uczniów szkolnych.  

Drugi system to orzekanie dla celów rentowych. Określenie stopnia niepełnosprawności może 

być także dokonane przez lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest ono podstawą występowania o przyznanie renty 

inwalidzkiej.  

Jednak na podstawie liczby orzeczeń nie jest możliwe określenie liczby niepełnosprawnych. 

Jedną z przyczyn jest brak systemu rejestracji orzeczeń. Nie można określić, ile jest w Polsce 

osób z aktualnie obowiązującymi orzeczeniami. Co roku jest podawana w statystyce niepeł-

nosprawnych liczba wydawanych orzeczeń. Jednak część z nich jest okresowa. Mogą także 

być one wydawane dla tej samej osoby. Trwają prace nad skonstruowaniem odpowiedniego 

systemu informatycznego. Jednak jego wiarygodność zależy nie tylko od jego przygotowania 

i wdrożenia informatycznego, ale także od wprowadzenia do niego odpowiednich danych i 

ich ciągłej aktualizacji. 

Tabela 2.2. Typ orzeczenia o niepełnosprawności wśród niepełnosprawnych 

 2009 2011 

Niepełnosprawność u respondentów Częstość % Częstość % 

Orzeczenie ZUS 2879 66,4 2928 64,5 

Orzeczenie ZOoN przy PCPR 608 14,1 802 17,7 

Oba orzeczenia 180 4,2 215 4,7 

Niepełnosprawność dzieci do 16 r.ż. 193 4,5 134 2,9 

Oświadczenie respondenta 383 8,9 338 7,4 

Inne 82 1,9 126 2,8 

Ogółem 4325 100,0 4543 100,0 

Źródło: Diagnoza społeczna 2009 i 2011. 

Pewne wyobrażenie o wzajemnej relacji ilościowej obu typów orzeczeń mogą dać dane ze-

brane podczas realizacji badania Diagnoza Społeczna w 2009 r. i 2011 r. (tabela 2.2). Badanie 

to było realizowane na reprezentatywnej i ilościowo znaczącej próbie gospodarstw domo-

wych. Natomiast dla sytuacji na terenach wiejskich reprezentatywne mogą być wyniki bada-

nia nad niepełnosprawnymi na terenach wiejskich w woj. lubelskim. Orzeczenie o niepełno-

sprawności uzyskali oni od komisji lekarskiej ZUS (57,4%),  lekarza orzecznika KRUS 

(13,6%) lub Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Cen-

trum Pomocy Rodzinie (29,7%) (Kutyło i in., 2009c: 76). 

Dane te wskazują, że mniej rygorystycznie przyznawane orzeczenie o niepełnosprawności dla 

celów nierentowych jest stosunkowo rzadkie. Relacje rozpowszechnienia obu typów orzeczeń 

jest jak 1:3–3,5. Jako „prawdziwe” orzeczenie traktowane jest jednak orzeczenie ZUS/KRUS. 
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Dla wielu niepełnosprawnych jest ono swoistym gwarantem poczucia życiowego bezpieczeń-

stwa (Jasiecka, 2008a:18-19).  

Wynik może być także efektem mniejszego zainteresowania nierentowym typem orzeczenia 

ze względu na ograniczony zakres korzyści z nim związanych. Ilustruje to wywiad z badań 

zespołu SWPS, pytana o przyczyny niestarania się o rentę, respondentka stwierdziła: „zała-

twianie tych różnych biurokratycznych spraw, żeby dostać jakąś tam nędzną ulgę (…),  to są 

takie pieniądze żałosne, że w ogóle szkoda sobie tym głowy zawracać” (Jasiecka, 2008a: 20). 

Znaczenie orzecznictwa dla zakresu oficjalnie uznanej prawnie niepełnosprawności jest duże. 

Terminy opisujące niepełnosprawność czy jej stopnie zawierają elementy oceny dokonywanej 

przez organy wydające takie przeczenia, np. zdolności do pracy czy szans rehabilitacji. W 

obrębie jednej definicji ustawowej mogą pomieścić się więc różne polityki. Istotna jest więc 

praktyka orzecznictwa. Brak tu wyraźnych możności jej uchwycenia.  

Pewnych wskazówek może dostarczyć statystyka orzeczeń i odwołań (Golinowska, 2012: 

182, 203-205). Kwestionowanych jest ok. 4–5% orzeczeń, z tego 1/3 odwołań jest uznawa-

nych. Taki wysoki odsetek zasadności odwołań przy jednocześnie małej ich liczbie wskazuje, 

że znaczna liczba niezgadzających się z orzeczeniami rezygnuje ze starań o ich zmianę i do 

sądu trafiają nieliczne przypadki (tabela 2.3). 

W praktyce orzecznictwo podlega także silnej presji zainteresowanych. Jest to dość złożony 

proces nie tylko medyczny, ale i prawny, związany z trudnymi decyzjami społecznymi i 

etycznymi (Muś, Zdrzałek, 2009). Bolączką codziennej pracy lekarzy orzeczników są naciski 

na wydanie korzystnego dla wnioskodawcy orzeczenia. Jest to głównie presja ze strony wnio-

skodawców. W resortach mundurowych spotyka się też sytuacje wywierania nacisków przez 

przełożonych (Golinowska, 2012: 309). Podlega ono także presji sytuacji ogólnej budżetu 

sfery publicznej. Liczba niepełnosprawnych silnie determinuje obowiązki finansowe państwa, 

jak i samorządów. W okresach większej pomyślności budżetowej może skłaniać do większe-

go liberalizmu. Natomiast mogą się pojawiać naciski na ograniczanie liczby nowych orzeczeń 

czy weryfikację starych w sytuacji trudności finansowych państwa. 

Tabela 2.3. Orzeczenia ZUS i odwołania od nich 

Rok 2008 2009 2010 

Liczba orzeczeń  958858 884056 869034 

I instancja    

Liczba odwołań do SPiUS 39101 40873 41357 

w % 4,1 4,6 4,8 

Zmiana decyzji 12562 12455 13311 

w % 32,1 30,5 32,2 

II instancja    

Liczba odwołań 7154 5762 5553 

w % ogółu spraw w SPiUS 6,8 15,9 15,7 

Podtrzymanie decyzji ZUS 719 606 575 

w % 9,3 10,5 10,4 

Uchylenie wniosku ZUS 365 310 297 

w % 4,7 5,4 5,3 
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Uchylenie wniosków ZUS w I lub II instancji (w % wniosków) 33,1 31,2 32,9 

Uchylenie wniosków ZUS w I lub II instancji (w % ogółu) 1,3 1,4 1,6 

Źródło: dane ZUS za Golinowska, 2012: 182, 203-205. 

Problemy badawcze w statystycznych analizach i opisach zjawiska 

niepełnosprawności 

W badaniach niepełnosprawności pojawiają się dwa problemy badawcze. Pierwszy z nich to 

problem definicji zjawiska i związane z tym konsekwencje pomiarowe i praktyczne. Drugim 

– są dostępne dane. Wiele z nich ma charakter tzw. danych zastanych (Sułek, 1986). Dają one 

duże bogactwo informacji. Jednak ten ich charakter rodzi szereg konsekwencji w zakresie 

możliwości pełnego zbadania problemu. Jednym z nich jest poziom ich dezagregacji. Jest to 

ich sposób rozbicia w tabelach analitycznych. Taka ich konstrukcja mocno warunkuje infor-

macje, jakich mogą dostarczyć. Przykładowo częsty jest w nich brak podziału na kategorie 

wiekowe – jedne z najbardziej podstawowych determinant występowania niepełnosprawności 

w danej grupie.  

Problemy z pomiarem zjawisk społecznych w zbiorowości niepełnosprawnych 

Trudności związane z badaniami nad niepełnosprawnymi, związane z wykorzystaniem da-

nych społecznych przedstawia tabela 2.4. Są one powiązane z charakterem dostępnych da-

nych, ich sposobem przedstawiania, wstępnego ich uporządkowania w opublikowanych da-

nych i z uwarunkowaniami życia społecznego w chwili badania. 

Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych stwarzają duże trudności analityczne, a szcze-

gólnie ograniczona jest ich wartość porównawcza dla analiz zmian w czasie czy pod wzglę-

dem możliwości porównań międzynarodowych. Wynika to zarówno z dynamiki zjawiska, jak 

i trudności ujednolicenia systemu statystyk w Unii Europejskiej. Kategoria niepełnosprawno-

ści zastąpiła wcześniej używaną kategorię „inwalidztwo” dopiero niedawno – w roku 1997. 

Nie jest to tylko zmiana terminologiczna. Niepełnosprawność jest kategorią szerszą i bardziej 

wielowymiarową, uwzględniająca społeczne aspekty niepełnosprawności (Ochonczenko, 

2005).  

Niemniej powoduje to ograniczenia dla badan nakierowanych na porównania w czasie. Przy-

kładowo badania socjologiczne nastawione na badanie trendów społecznych napotykają na 

problem, czy używać określenia inwalidztwo czy niepełnosprawność. Użycie tego pierwszego 

jest warunkiem porównywalności, ale jednocześnie ogranicza zakres stosowalności i sens 

wyniku (por. CBOS BS/169/2007). 

W polskiej praktyce badawczej występują dwie metody określania niepełnosprawności. 

Pierwsze to kryterium prawno-medyczne – posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, dru-

gie społeczne – samookreślanie się badanych jako niepełnosprawnych na podstawie pytań 

ankietowych. W efekcie w danych napotyka się trzy, różne, choć silnie skorelowane, popula-

cje osób określanych jako niepełnosprawnych. Pierwsza to kategoria niepełnosprawni praw-

nie – posiadający orzeczenie o niepełnosprawności. Druga kategoria to niepełnosprawni wg 

kryteriów Narodowego Spisu Powszechnego (GUS). Opiera się to na dwu alternatywnych 

kryteriach – posiadania orzeczenia lub poczucia bycia niepełnosprawnym w stopniu dużym 

lub średnim (bez kategorii lekkiej). Ich skrzyżowanie daje podział niepełnosprawnych na trzy 

podgrupy w zależności od nakładania się lub rozdziału kryteriów prawno-medycznych i bio-

logicznych.  
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Tabela  2.4. Trudności metodologiczne w badaniach statystycznych dotyczących osób niepełnosprawnych 

Typ danych Przyczyna Konsekwencje 

Trudności związane z charakterem danych 

Badania masowe na dużych próbach 

Spisy powszechne Mobilność przestrzenna badanych  

Stereotypy społeczne związane z niepełnosprawnością 

Trudność oszacowania struktury demograficznej społeczeństwa ze 

względu na masowe migracje ekonomiczne: zaniżanie, zawyżanie 

lub braki danych w kwestionariuszach 

BAEL 

(Badanie Aktywności 

Ekonomicznej Ludności) 

Badania stanu zdrowia 

ludności Polski 

Dane prezentowane jako szacunki dla ludności, oparte 

na dużym badaniu reprezentatywnym 

Błąd systematyczny wynikający z podstawy szacunku dla popula-

cji – spisu 2002 r. 

BAEL Efekt źródło-dostępności BAEL jest źródłem najobszerniejszym danych o niepełnospraw-

nych, ale próbka niepełnosprawnych prawnie nie w pełni dobrze 

reprezentuje procesy w populacji niepełnosprawnych 

Problem optymalnej 

agregacji dla wskaźników 

i wyboru bazowego zróż-

nicowania w badanej 

grupie 

Zróżnicowanie wg kategorii sprawni-niepełnosprawni Trudność w wydobyciu informacji w postaci optymalnej np. po-

miar aktywności zawodowej dla osób w wieku 16 lat i więcej: 

(niepełnosprawni są starsi; połowa jest w wieku poprodukcyjnym) 

Dane medyczne: zsumowane dane dla osób w wieku produkcyj-

nym i emerytalnym 

Brak zróżnicowania wg podstawowych czynników różnicujących 

niepełnosprawnych jak kategorie wiekowe 

Opóźnienie danych  

- szczególnie dużych 

badań masowych  

 

 

- opóźnienie danych in-

Długość opracowywania danych. 

W badaniach europejskich – rozciągnięcie w czasie 

badań w 27 krajach UE 

- opóźnienie udostępniania sprawozdań kluczowych 

instytucji  

Im badania większe i bardziej reprezentatywne, tym dłuższa jest 

luka czasowa między ich przeprowadzeniem a udostępnieniem 
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stytucjonalnych  

Badania sondażowe – 

problem małej próbki i 

brak zmiennej – niepeł-

nosprawność w typowych 

badaniach ankietowych 

 

Grupa niepełnosprawnych w takich badaniach jest mała, 

a niepełnosprawni są grupą mocno podzieloną i o silnie 

odrębnych cechach społecznych 

Trudność uzyskania wielu danych o niepełnosprawnych np. o 

uczestnictwie politycznym, opiniach na problemy społeczne. 

Wnioskowanie na podstawie małej próbki z dużym ryzykiem błę-

du. 

Trudność oddzielenia efektu niepełnosprawności od konsekwencji 

wieku, wykształcenia, sytuacji bezrobocia i biedy 

Stosowana nomenklatura Skojarzenia związane z typowymi określeniami tech-

nicznymi w pomiarze niepełnosprawności 

Kategorie NSP:  niepełnosprawni prawnie i biologicznie, niepeł-

nosprawni tylko prawnie, niepełnosprawni tylko biologicznie. 

Pojęcie lekkiej niepełnosprawności 

Zmienne otoczenie instytucjonalne badań 

Wydarzenia makropoli-

tyczne: przystąpienie 

Polski do UE 

 

Efekt źródłotwórczy  

(Kula, 1983) 

Nowe definicje umożliwiające porównanie europejskie (np. definicja 

unijna niepełnosprawności) 

Objęcie Polski  europejskimi badaniami i wprowadzanie standardów 

europejskich do badań np. BAEL, stanu zdrowia i warunków życia 

ludności; Eurobarometr 

Wprowadzenie kategorii niepełnosprawności do uwarunkowań za-

chowań 

Polityka społeczna Zmiany otoczenia prawnego: 

- długość obowiązku szkolnego (definicja grupy osób 

w wieku produkcyjnym) 

- wydłużenie okresu pracy 

Nieporównywalność wcześniejszych danych i ograniczoność moż-

liwości porównywania w czasie 

Praktyka polityki spo-

łecznej (orzecznictwo) 

Zmiany w polityce wydawania orzeczeń (większy lub 

mniejszy liberalizm bądź restryktywność) w zależno-

ści od sytuacji finansowej państwa 

Próbka osób niepełnosprawnych prawnie nie jest stała np. rok 2002 

a 2011, stąd zmiany w niej nie są dobrą miarą zmian w populacji 

niepełnosprawnych – wpływ zmniejszania się liczby niepełnospraw-

nych prawnie na wskaźniki poziomu życia niepełnosprawnych 
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W badaniach stosuje się jeszcze trzecie kryterium, tzw. unijne. Nie jest ono związane z poli-

tyką UE, ale jest kryterium używanym dla potrzeb badań Eurostatu. Ze względu na olbrzymią 

różnorodność stosowanych kryteriów niepełnosprawności w krajach unijnych wprowadzono 

jednolitą praktykę pomiaru o celach wyłącznie statystycznych. Jest ono oparte na dwóch py-

taniach. Pierwsze o długotrwałą ciężką chorobę lub niepełnosprawność, stosowane jako 

wstępny filtr. Drugie natomiast dotyczy ich konsekwencji dla możliwości funkcjonowania w 

życiu codziennym, z zastosowaniem skali dwustopniowej. W Polsce kryterium unijne daje 

największą liczbę niepełnosprawnych, a kryterium prawne jest najbardziej rygorystyczne 

(por. tabela 3.1 i tabela 3.8). Badania stosujące to kryterium są jednym z głównych podstaw 

danych o niepełnosprawnych. Jedną z konsekwencji tej rozbieżności kryteriów polskich i sta-

tystyk unijnych jest to, że nie można ich bezpośrednio porównywać.  

Przedstawiane opinii publicznej dane o niepełnosprawności, jak BAEL czy wyniki europej-

skich badań zdrowia, są na ogół nie wynikiem pomiaru bezpośredniego, ale szacunku dla po-

pulacji na ich podstawie. Taka procedura pozwala na ukazanie skali zjawisk na poziomie spo-

łeczeństwa. Jednak wymaga ona posiadania odpowiedniej bazy odniesienia. Są nimi zazwy-

czaj spisy powszechne uważane za najbardziej miarodajne źródła w zakresie statystyk ludno-

ści. Może to jednak prowadzić do błędów systematycznych, jeśli podstawa pomiarowa uległa 

jakiemuś zaburzeniu. Jest to widoczne w danych o charakterze trendu – poprzez różnice w 

danych szacunkowych między 2010 a 2011 (BAEL) czy danymi z BAEL a wynikami spiso-

wymi dla tych lat. 

Zmiany w zakresie systemu szkolnictwa średniego spowodowały, że kategoria wiekowa – 

wiek powyżej 15 lat – przestała być adekwatna jako punkt odniesienia dobrej oceny poziomu 

wykształcenia, daty zakończenia obligatoryjnej edukacji w skali masowej. Z kolei aktualny 

proces wydłużania okresu pracy do emerytury spowodował, że bardzo istotna pragmatycznie 

kategoria – ludność w wieku produkcyjnym, zmienia swoją definicję w sposób ciągły. Nato-

miast pełną porównywalność polskich danych z danymi z innych krajów Unii Europejskiej 

utrudnia zastosowana w nich szersza definicja niepełnosprawności niż w Polsce.  

Zmiany definicji osoby niepełnosprawnej, zmiany w okresie nauki szkolnej czy okresu pracy, 

rodzą duże trudności w analizie trendów. W badaniach społecznych jest to istotne dla uzyska-

niu dłuższej perspektywy czasowej, która pozwala ująć analizowane zjawiska bądź w per-

spektywie trendu, bądź chwilowej anomalii. 

Określenie osoby niepełnosprawnej w analizach jest dużym skrótem. Są to trzy różne grupy o 

wyraźnie różnych potrzebach i są one adresatami odmiennych polityk społecznych. Są to 

dzieci szkolne i młodzież ucząca się, osoby w wieku produkcyjnym i w wieku poprodukcyj-

nym. Potrzeby pierwszej, najmłodszej grupy, wiążą się przede wszystkim z edukacją. Potrze-

by drugiej grupy mają charakter związany z pracą i integracją społeczną, natomiast trzeciej – 

z możliwością zaspokajania podstawowych, codziennych potrzeb, z deprywacją ekonomiczną 

i obniżonym poziomem jakości życia. Dwie ostatnie kategorie należy dodatkowo podzielić na 

dwie grupy w zależności od wieku (relatywnie młodszą i starszą), tworzące grupy o znaczą-

cych różnicach w zakresie niepełnosprawności. Stąd analiza musi się starać pokazywać w 

miarę możliwości wymiar wiekowy, gdyż jest on jedną z najsilniejszych determinant niepeł-

nosprawności. Dostępne dane nie zawsze jednak pozwalają na takie rozbicie. 

Przy ukazywaniu sytuacji osób niepełnosprawnych – pod względem dochodu, poziomu życia, 

aktywności zawodowej i publicznej, statusu edukacyjnego – istotne jest porównanie ze zbio-

rowością. Takie kategorie, jak bieda, bogactwo czy jakość życia są kategoriami względnymi. 

Bieda i ubóstwo czy wykluczenie to pojęcia relacjonalne – widoczne na tle innych osób czy 

kategorii społecznych, zrelatywizowane więc do grup odniesienia. Jednak ich ukazanie utrud-

nia specyficzny charakter cech społeczno-demograficznych niepełnosprawnych. Trzeba brać 
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pod uwagę, że niepełnosprawni są grupą starszą, gorzej wykształconą i niepracującą. Wywie-

ra to wpływ na szereg wskaźników. Niekiedy trudno ustalić, co jest efektem wpływu wieku, 

wykształcenia czy niezamożności, a  co niepełnosprawności. 

Dużą trudnością w analizach problematyki niepełnosprawnych jest dystans czasowy między 

okresem, do którego odnoszą się dane a momentem ich udostępnienia. Im badania większe, 

bardziej reprezentatywne, tym dłuższa luka czasowa między ich przeprowadzeniem a udo-

stępnieniem. A są one punktem odniesienia. Opóźnienie w publikacji NSP 2002 r. to 1–2 lata, 

w badaniach stanu zdrowia – 2–3 lata, w badaniach budżetów domowych – 2 lata. Dla po-

równania wyniki badań sondażowych CBOS są dostępne po tygodniu. 

Podobne opóźnienie występuje w prezentacji danych instytucjonalnych, szczególnie budże-

towych. Przykładowo obecnie nie są jeszcze dostępne na stronach internetowych PFRON 

dane o jego budżecie za rok 2011. Projekt budżetu nie jest wystarczający, gdyż budżet tej 

instytucji ulega wielokrotnie zmianom w ciągu roku. Jedna z bardzo istotnych danych mówią-

ca o strumieniu środków na rzecz niepełnosprawnych jest podawana z dużym opóźnieniem. 

Utrudnia to prześledzenie aktualnych działań. 

Dyskusja nad zakresem niepełnosprawności niekiedy jest utrudniania przez nazewnictwo. Jest 

to przejaw znanego socjologom zjawiska roli nazw w życiu społecznym. Nie są one prostym 

identyfikatorem, nazwą własną, wyróżniającą dane zjawisko. Nazwa wpisuje dane zjawisko w 

siatkę skojarzeń społecznych. Można by to uznać za wyraz pewnej przesady. Niemniej od-

działuje ono na opinię publiczną i znajduje swój wyraz w dyskursie nad niepełnosprawnością 

w Polsce. Można pokazać to na przykładzie GUS-owskich kategorii klasyfikujących niepeł-

nosprawnych, jak i określenia niepełnosprawny w stopniu lekkim. 

Stosowane skrzyżowanie niepełnosprawności prawnej i biologicznej w nazewnictwie niepeł-

nosprawnych rodzi pewne skojarzenia, np. kategoria niepełnosprawni biologicznie sugeruje 

grupę, której odmawia się statusu niepełnosprawnego. Z kolei kategoria niepełnosprawni tyl-

ko prawnie rodzi skojarzenia z zakresu nadużyć. Natomiast są to grupy zróżnicowane spo-

łecznie, a różnica między nimi polega przede wszystkim na ich charakterystyce wiekowej i 

statusie zawodowym. 

Podobnie traktowana jest kategoria niepełnosprawny w stopniu lekkim, rodząca skojarzenia z 

przynależnością do grupy niepotrzebującej pomocy społecznej. Niemniej już definicja usta-

wowa wskazuje, że tak nie jest. Stwierdza ona, że „do lekkiego stopnia niepełnosprawności 

zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniże-

nie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o 

podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną lub mają-

ca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposa-

żenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne”. Jest to dość 

poważnie ograniczenie w codziennym funkcjonowaniu jednostki. Nie dysponując gotową 

receptą, warto zwrócić uwagę na te zagadnienia nazewnicze.  

Ważny problem, jakie stwarza pełne przedstawienie położenia niepełnosprawnych, to kwe-

stia, że jest to sprawa nie tylko jednostki, ale i rodziny. Rodzina jest podstawową jednostką 

wsparcia niepełnosprawnego, stąd charakterystyka sytuacji rodzinnej niepełnosprawnych jest 

bardzo istotna. Ważne jest więc także ukazanie sytuacji rodzin z osobami niepełnosprawnymi. 

Istotnym problemem analiz jest także niedostępność pewnych danych, np. transfery między-

pokoleniowe (Szukalski, 2002). Niepełnosprawni korzystają z pomocy członków rodziny 

niemieszkających z nimi. Jest to kwestia trudna do uchwycenia metodą badań ankietowych 

przez brak w pełni wiarygodnych świadectw. Badania GUS-owskie skupiają się na członkach 

rodziny mieszkających razem.  
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Podsumowując, dane o niepełnosprawnych muszą starać się ukazywać trzy uznawane kryteria 

niepełnosprawności. Jest to także narzucane przez dostępność danych. Następnie należy się 

starać uchwycić zróżnicowanie odpowiednio do podstawowych kryteriów wewnętrznego 

rozwarstwienia tej grupy – przede wszystkim wiekowego. Wiek niepełnosprawnego jest jedną 

z najbardziej znaczących społecznych determinant jego zachowania i jego sytuacji społecznej. 

 

Liczebność niepełnosprawnych – niepełnosprawni w strukturze 

społeczeństwa 

Problematyka pomiaru liczebności grupy osób niepełnosprawnych w Polsce 

Badacz, przedstawiając dane zjawisko, powinien zawsze zaczynać od kwestii podstawowych 

– zakresu jego rozpowszechniania i skali jego wielkości. W tym przypadku już na wstępie 

napotyka dwie zasadnicze trudności (por. Ulman, 2012). Pierwszą jest liczebność. Dane opar-

te na różnych kryteriach przynoszą znacząco różne szacunki. Druga trudność to wyjaśnienie 

dynamiki liczby niepełnosprawnych. Otóż w sytuacji, gdy ludność Polski jest względnie sta-

bilna, natomiast staje się coraz starsza, zmalała liczebność niepełnosprawnych w świetle ba-

dań różnego rodzaju. Ze względu na praktyczne i teoretyczne znaczenie tego faktu wymaga to 

zarówno bardziej wgłębnego przedstawienia wyników i uwarunkowań głównych źródeł da-

nych, jak i analizy możliwych przyczyn tego fenomenu. 

Dane dotyczące liczebności niepełnosprawnych są rozbieżne. Porównania przynoszą różne 

liczby z różnych źródeł danych. Różnią się między sobą tak podstawowe źródła jak: narodo-

wy spis powszechny, dane z badania aktywności ekonomicznej społeczeństwa i badania stanu 

zdrowia społeczeństwa. Są tu dwa czynniki – zniekształcenia związane ze sposobem pomiaru 

i różnice w definicjach niepełnosprawności. Ta kwestia będzie dyskutowana osobno niżej. 

Trudność pomiarowa wynika z tego, że niepełnosprawność jest problemem socjo-

medycznym. Niepełnosprawność wpływa na trzy zakresy życia osoby niepełnosprawnej: na 

funkcje zdrowotne, na funkcje społeczne i na funkcje psychiczne (Karwat, 1999: 271). Defi-

nicja niepełnosprawności prowadzi do trzech możliwych sposobów jej określania i pomiaru: 

1) w oparciu o zmienne kliniczne (etiologia, lokalizacja i zakres uszkodzeń), 2) możliwości 

codziennego funkcjonowania (samoobsługa, poruszanie się), i 3) zdolność do pełnienia pod-

stawowych ról społecznych, adekwatnych do wieku jednostki. Każde z wyżej wymienionych 

kryteriów pełni odmienną funkcję diagnostyczno-poznawczą. Kryteria kliniczne są przydatne 

przede wszystkim dla celów rehabilitacji i terapii, funkcjonalne – pozwalają ocenić zapotrze-

bowanie na świadczenia opiekuńcze czy niezbędne pomoce techniczne, kryteria społeczne – 

pomoc w zakresie aktywizacji społecznej jednostki i jej integracji z szerszym środowiskiem.  

Analizując je od strony możliwości zastosowania w badaniach masowych, widać, że każdy z 

tych elementów jest trudny do ścisłego zbadania. Kryteria medyczne nie są możliwe do 

wprowadzenia do badania sondażowego ze względu na długość badania medycznego, jak i 

potrzebne odpowiednie przygotowanie ankietera i potrzebny medyczny osprzęt. Kryterium 

instytucjonalne – posiadanie określonych uprawnień ma dwa zniekształcenia. Jedno wynika z 

praktyki ich przyznawania. Grupa niepełnosprawnych jest znacznie większa od grupy osób 

posiadających odpowiednie orzeczenie. Drugie ograniczenie wynika z ograniczonych możli-

wości ich weryfikacji w podczas badania. Może to prowadzić zarówno do zawyżenia, jak i 

zaniżenia ich liczby w zależności od kontekstu badań. 

W praktyce badania ankietowe opierają się na informacjach uzyskanych od badanego. Część z 

nich to sprawozdanie o faktach. Część z nich, jak zdolność do samoobsługi czy uczestnictwo 
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w życiu społecznym, to nie tylko obiektywne oceny stanu zdrowia, ale i samooceny siebie. 

Tego rodzaju zbieranie danych podlega zniekształceniom dobrze znanym badaczom socjolo-

gicznym. Chwiejność, niepewność i znaczące zdeformowanie wyniku jest to typowa sytuacja 

dla pomiaru kwestii drażliwej społecznie, związanej z żywotnymi interesami jednostek, z ich 

tożsamością społeczną, groźbą naznaczenia czy na odwrót – z prawami socjalnymi i możli-

wością zarobkowania (por. Piątek, 2009). W takiej sytuacji pojawiają się jakościowe znie-

kształcenia wyniku. To zagadnienie będzie bliżej analizowane przy omawianiu wyników po-

miarów niepełnosprawności zrealizowanych różnymi metodami. 

Tabela  3.1. Wskaźniki niepełnosprawności dla Polski w badaniach międzynarodowych  

Rodzaje wskaźników Polska 

Udział osób z występowaniem długotrwałych problemów lub cho-

rób przewlekłych trwających co najmniej 6 miesięcy  

Badanie EHIS/GUS  

43% (problemy)  

55% (choroby) (2009)  

Udział osób oceniających swe zdrowie poniżej poziomu dobrego w 

całej populacji  

Badanie EHIS/GUS  

34% (2009)  

Procent osób przewlekle chorych lub z długotrwałymi problemami 

zdrowotnymi w całej populacji  

Badanie EU - SILC  

32,0% (2007)  

Udział osób cierpiących z powodu przewlekłego problemu ze 

zdrowiem fizycznym lub psychicznym, 

który przeszkadza w codziennej aktywności 

Badanie EB69.1 (2008) 

Badanie EB77.4 (2012)  

22,1% (2010) 

22,6% (2012)  

Odsetek osób z ograniczeniami w aktywności życiowej trwającymi 

dłużej niż 6 miesięcy wśród osób w wieku aktywności zawodowej 

– 24–64  

Badanie EU - SILC  

16,0% (2009)  

Odsetek populacji w wieku 20–64 lata pobierających świadczenia z 

tytułu niepełnosprawności  

Dane OECD (OECD 2009)    

7,0% (2007)   

Źródło: Golinowska, 2012: 437.  EB69.1 z 2-3/2008 (ZA4743). EB77.4 z 7-8/2012(ZA5613). 

Jednak jeszcze w ramach tej samej ogólnej i wielowymiarowej definicji niepełnosprawności, 

wychodzącej od ograniczeń funkcjonalnych na tle zmian chorobowych, jej różne operacjona-

lizacje przynoszą różne wyniki. Stanisława Golinowska podaje zestawienie wyników badań 

przy użyciu różnych przybliżeń określenia zakresów niepełnosprawności (tabela 3.1)  (Goli-

nowska, 2012: 437). 

Wszystkie te problemy z pomiarem prowadzą do pewnego generalnego wniosku. Po pierw-

sze, dane o niepełnosprawnych są przybliżone. Każdy pomiar jest w pewien sposób znie-

kształcony i dopiero ich użycie łącznie może wskazać obraz warunków życia niepełnospraw-

nych. Po drugie, granica sprawność–niepełnosprawność nie jest granicą ostrą. Stąd różne linie 

demarkacyjne dają różne wyniki. Po trzecie, trzeba także mieć na uwadze, że oprócz osób 

zarejestrowanych, istnieje jeszcze „ciemna liczba” – osoby niepełnosprawne niezarejestrowa-

ne przy użyciu danej metody. 

Liczebność niepełnosprawnych w okresie 1997–2011 wg BAEL 

Omówienie danych o liczebności osób niepełnosprawnych w Polsce należy rozpocząć od da-

nych BAEL – badania aktywności ekonomicznej ludności. Posługuje się ono najbardziej ry-

gorystycznym kryterium niepełnosprawności – posiadaniem odpowiedniego orzeczenia (tzw. 

niepełnosprawność prawna). Daje ono szacunki najniższe. Niemniej są to porównywalne dane 
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o najdłuższej ciągłości w czasie. Drugim argumentem za przedstawieniem tych danych w 

pierwszej kolejności, jest to, że stanowią one podstawę oficjalnych danych o liczbie niepełno-

sprawnych w Polsce. Na nich opierają się liczby umieszczane w dorocznym sprawozdaniu 

rządu przedstawianym Sejmowi. Trzeba zaznaczyć, że nie są to liczby wyliczone na podsta-

wie rejestru aktualnych orzeczeń, ale szacunki liczbowe na podstawie badania o charakterze 

reprezentacyjnym. 

Według wyników kwartalnego reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludno-

ści (BAEL), prowadzonego przez GUS, liczba niepełnosprawnych prawnie w 2011 r. wynosi-

ła około 3,4 mln osób (dokładnie 3384 tys.). Z tego liczba osób niepełnosprawnych prawnie w 

wieku produkcyjnym wynosiła ok. 2024 tys., co stanowi 8,4% ludności w tym wieku. Ozna-

cza to, że 10,6% ludności w wieku 15 lat i więcej posiada prawne orzeczenie niepełnospraw-

ności, a więc ok. co 10 dorosły Polak jest niepełnosprawny. Wśród ludności w wieku produk-

cyjnym jest to co 12 osoba. 

Dane BAEL pokazują zarazem zmniejszanie się liczby niepełnosprawnych w skali bez-

względnej i względnej. Liczba osób niepełnosprawnych prawnie zmniejszyła się w ciągu 14 

lat (1997–2011) o 1,3 mln, a niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym o ok. 220 tys. w 

ciągu 9 lat (2002–2011) (tabela  3.2). 

Zarazem zmniejszył się ich udział w strukturze ludności Polski. Udział osób niepełnospraw-

nych w populacji wg szacunków BAEL zmieniał się. Do roku 1997 r. wzrastał aż do wartości 

15,3%, a następnie zmalał do 10,6% w roku 2011. Podobnie malał odsetek niepełnospraw-

nych prawnie wśród  osób w wieku produkcyjnym, z tym że dane pozwalają ten proces uka-

zać w krótszym czasie – za ostatnie 10 lat (tabela 3.3). 

Zagadnienie zmian w liczebności będzie osobno analizowane. Trzeba jednak zaznaczyć, że 

niezależnie od sposobu pomiaru i zastosowanego kryterium wszystkie źródła są w tej mierze 

zbieżne – wskazują na zmniejszanie się populacji osób deklarujących się jako niepełnospraw-

ne (por. tabela 1.4). Jest to sprzeczne z trendami demograficznymi.  

Brak jest aktualnych danych pozwalających podzielić niepełnosprawnych wg głównych grup 

wiekowych. Byłoby to ważne dla zbadania dynamiki zmian w trzech grupach niepełnospraw-

nych. Porównanie struktury i jej zmiany oparte na danych spisowych jeszcze nie jest możliwe. 

Pewne przybliżenie zmian może ukazać porównanie sondaży z serii badań Stanu Zdrowia 

Ludności Polski. Będą one ukazane wg kryterium NSP, za danymi spisowymi i danymi z ba-

dań zdrowia ludności (tabela 3.4 i 3.5). 

Bliższa analiza tego zjawiska: liczebności niepełnosprawnych i jej dynamiki, wymaga  spoj-

rzenia na to zjawisko od strony jego wpływu na strukturę zbiorowości niepełnosprawnych. 

Dane o niepełnosprawnych prawnie za spisem w roku 2002 wskazują, że dominuje wśród 

nich kategoria osób w wieku demograficznie niemobilnym. Do ograniczenia sprawności dołą-

cza się mniejsza ogólna elastyczność i zdolność do mobilności zawodowej. Niepełnosprawni 

są grupą dominująco bardziej dorosłą i starszą niż populacja Polaków. W wieku ponad 45 lat 

jest ich ok. 4/5, w tym prawie połowa w wieku emerytalnym (tabela  3.4). 

 

Tabela 3.2. Osoby niepełnosprawne prawnie w Polsce w latach 1997-2010 wg BAEL (Bada-

nie Aktywności Ekonomicznej Ludności) 
Rok Osoby niepełnosprawne w Polsce według badania aktywności ekonomicznej ludności  

(w tys.) 

I. Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku 16 lat i więcej 

1997  4608 

2002  4298 
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2006  3806 

2007  3753 

2008  3708 

2009  3506 

2010  3398 

2011  3384 

II. Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64) 

2002  2255 

2006  2280 

2007  2259 

2008  2213 

2009  2068 

2010  2054 

2011  2024 

Źródło: Karta 2011. 

Tabela 3.3. Częstość niepełnosprawności prawnej wśród osób w wieku 15 lat i więcej i w 

wieku produkcyjnym w Polsce w latach 1993-2011 wg BAEL; (w %) 
Częstość niepełnosprawności prawnej wśród osób w wieku 15 lat i więcej (średniorocznie) 

Wyszczególnienie Liczba osób niepełnosprawnych na 100 osób ludności 

w wieku 15 lat i więcej w wieku produkcyjnym (18-59/64) 

1993 14,3 x 

1994 15,2 x 

1995 15,3 x 

1996 15,2 x 

1997 15,6 x 

1998 15,3 x 

1999 14,8 x 

2000 14,1 x 

2001 13,9 10,9 

2002 13,8 10,8 

2003 13,5 10,4 

2004 13,4 10,3 

2005 13,1 10,0 

2006 12,1 9,6 

2007 12,0 9,6 

2008 11,8 9,3 

2009 11,1 8,7 

2010 10,7 8,6 

2011 10,6 8,4 

Źródło: jak w tab. 3.2. 

Zastosowane przy porównaniu kategorie wiekowe narzuciła forma publikacji wyników pierw-

szego z nich. Jednak są widoczne pewne prawidłowości i trendy. Uwidocznia się przewaga 

kategorii starszych wiekowo – powyżej 50 lat. Obie kategorie wiekowe razem stanowią ok. 

3/4 osób niepełnosprawnych. Zmiany w okresie 5-lecia powodują wzrost udziału kategorii 

najstarszej (tabela  3.5). Jednocześnie te dane wskazują, że zmniejszenia się liczby niepełno-

sprawnych, uwidocznia się także przy zastosowaniu różnych metod pomiaru i w różnych kon-

tekstach badawczych. 

Tabela  3.4. Osoby niepełnosprawne prawnie za NSP wg kategorii wiekowych (2002) 
Osoby niepełnosprawne prawnie w tys. w % 

ogółem 4450 x 

poniżej 16 lat 135 3,0 

w wieku 16 lat i więcej 4315 97,0 
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Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64) 2608 58,6 

w wieku mobilnym (18-44) 680 15,3 

w wieku niemobilnym (45-59/64) 1928 43,3 

w wieku poprodukcyjnym ok. 1700 38,2 

Źródło: jak w tabela 3.2. 

Tabela 3.5. Osoby niepełnosprawne wg głównych kategorii wiekowych (2004-2009) (odpo-

wiednio do kryteriów NSP) 

 2004 2009  

w tys. w % w tys. w % 2004=100 

Ogółem 6205,9 X 5258,2 x x 

0-14 lat 257,6 4,2 179,7 3,4 69,8 

15-29 lat 390,4 6,3 329,3 6,3 84,3 

30-49 lat 1061,3 17,1 746,6 14,2 70,3 

50-69 lat 2741,0 44,2 2316,3 44,1 84,5 

70 lat i więcej 1804,3 29,1 1686,3 32,1 93,5 

Źródło: Stan… , 2007. Stan…, 2011. 

Spisy powszechne 

Dokładna analiza zmian w liczebności niepełnosprawnych wymaga jednak dłuższej perspek-

tywy, aby ulokować aktualne zmiany w całości zmian społecznych. Taką okazję dają dane z 

narodowych spisów powszechnych (tabela 3.6). Trzeba tu zastrzec, że istotny wpływ na wy-

niki miały także zmiany w schematach pomiaru, zmiany definicji niepełnosprawności i zmia-

ny samej nomenklatury, związanej z niepełnosprawnością (Nowak, 2002).  

Tabela 3.6. Osoby niepełnosprawne w strukturze społeczeństwa wg spisów powszechnych 

Rok spisu powszechnego 1978 1988 2002 2011 

Niepełnosprawni ogółem na 1000  mieszkańców 71 99 143 122 

Źródło: Osoby…, cz. I, 2004. Narodowy…, 2012.  

Zmiany liczebności osób niepełnosprawnych w Polsce wg spisów powszechnych, mimo jej 

zmniejszenia w latach 2002–2011, pokazują w dłuższej perspektywie jednak znaczący wzrost 

zarówno jako odsetka ludności, jak i w liczbach bezwzględnych. Liczba osób niepełnospraw-

nych w okresie między spisami 1988 i 2002 wzrosła o 1721,2 tys. (tj. o 46,1%) (Osoby…, cz. 

I, 2003: 23). Dopiero spis z roku 2011 wykazał zmianę trendu – spadek osób niepełnospraw-

nych do 4 697,5 tys. (prawnie i biologicznie). Porównanie w skali ponad 30 lat – 1978 i 2011 

– pokazuje wzrost niepełnosprawnych z 7,1% do 12,2% ludności (tabela 3.6). 

Dane spisowe, jeśli porównać je w dłuższej perspektywie, pokazują, że nastąpił wyraźny 

wzrost liczebności ludzi niepełnosprawnych w Polsce (tabela 2.7). Oznacza to zarazem wzrost 

znaczenia określonego problemu społecznego. Najsilniej, traktując kwestię długofalowo, 

wzrosła liczba niepełnosprawnych biologicznie (tabela 2.7). Trzeba zaznaczyć, że wzrost 

liczby niepełnosprawnych jest także częścią konsekwencji wielkiej zmiany systemowej. Przy-

rost ogólny niepełnosprawnych w latach 1988 – 2002 był większy niż przyrost liczby ludno-

ści. Wielkie negatywne doświadczenia, nowe zagrożenia spowodowały wzrost pewnych cho-

rób i ich konsekwencji. Można także postawić hipotezę, że mógł także odegrać pewną rolę 

czynnik zmian statusu osoby niepełnosprawnej. Najwyższy wskaźnik udziału osób niepełno-

sprawnych w populacji wystąpił w roku 1997 – roku zasadniczej zmiany polityki wobec nie-

pełnosprawnych. 

Tabela 3.7. Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach 1978, 1988 i 2002, 2011 na podstawie 

spisów powszechnych (w  tysiącach) 
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 1978  1988  2002  2011 

Osoby niepełnosprawne ogółem  2485,0  3735,5  5456,7  4697,5 

w tym: mężczyźni  1186,2  1736,3  2568,2  2167,1 

             kobiety  1298,8  1999,2  2888,5  2530,4 

Osoby niepełnosprawne prawnie  1928,6  3258,4  4450,1  3131,9 

Osoby niepełnosprawne biologicznie  556,4  477,1  1006,6  1565,6 

Źródło: jak w tabeli 3.5. 

Wzrost liczby niepełnosprawnych w latach 1988–2002 jest także zgodny z ogólnymi trendami 

cywilizacyjnymi, powszechnymi dla wszystkich krajów europejskich, z doświadczeniem kra-

jów postkomunistycznych, jak i z ogólnymi  zmianami demograficznymi w Europie – głów-

nie postępującą gentryfikacją społeczeństwa polskiego. Polska z kraju ludzi młodych staje się 

coraz bardziej krajem mieszkańców w wieku średnim i starszych. 

Tabela 3.8. Liczebność grupy niepełnosprawnych w Polsce wg różnych badań, kryteriów i lat 

prowadzenia badania 

Źródło Liczba (w tys. zł) 

NSP 2002 – ogółem 5456,7 

NSP 2002 – prawnie 4450,1 

Badanie zdrowia Polaków 2004 - ogółem 6202,3 

Badanie zdrowia Polaków 2004 - prawnie 4818,2 

Narodowe badanie zdrowia – 2009 (NHlS) 5,3-8,1 

Niepełnosprawni biologicznie - Eurostat 8107,5 

Niepełnosprawni biologicznie – NSP 5078,5 

Niepełnosprawni prawnie – 2009 4155,3 

NSP 2011 – ogółem 4697,5 

NSP 2011 – prawnie 3131,9 

Źródło: jak w tab. 3.5. 

Dane na temat liczebności niepełnosprawnych są rozbieżne. Porównania danych z różnych 

źródeł przynoszą odmienne liczby. Różnią się podstawowe źródła, jak narodowy spis po-

wszechny, dane z aktywności ekonomicznej społeczeństwa i badania stanu zdrowia społe-

czeństwa. Różnice szacunków sięgają milionów osób (tabela 3.8).  

Porównanie efektów zastosowania trzech różnych kryteriów umożliwiają badania stanu zdro-

wia ludności Polski z 2009 r. (tabela 3.9). Jednak wszystkie te kryteria są silnie skorelowane. 

Różnią się stopniem nasilenia i objawami niepełnosprawności (tabela 3.10). 

Tabela 3.9. Liczba niepełnosprawnych wg różnych klasyfikacji w 2009 r. (w tys.) 

Kryterium Niepełnosprawni Sprawni 

UE 8 107,5 29 527,4 

NSP 5 258,3 32 486,4 

Prawnie 4 155,3 33 479,6 

Źródło: Stan …., 2011. 
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Tabela 3.10. Ludność Polski według niepełnosprawności biologicznej UE a inne kryteria nie-

pełnosprawności (2009) 

Wyszczególnienie  Niepełnosprawni biologicznie wg kryteriów 

UE 

Nie mają 

ograni-

czeń 

Brak 

danych 

Ludność 

Polski 

ogółem 

razem poważnie 

ograniczeni 

ograniczeni, 

ale niezbyt 

poważnie 

według długotrwałych problemów zdrowotnych 

Z problemami 43,0 94,1 98,9 91,7 28,9 42,3 

Bez problemów 56,6 5,7 0,9 8,0 70,6 43,8 

Brak danych 0,5 0,3 0,2 0,3 0,5 13,9 

według sprawności (prawnie) 

Niesprawni 13,9 53,5 100,0 30,8 3,1 3,6 

Sprawni 86,1 46,5 x 69,2 96,9 96,4 

Źródło: Stan…, 2011. 

Część różnic wynika także z metod pomiaru – czy opierają się na deklaracjach własnych, czy 

opisie sytuacji pozwalającej na zakwalifikowanie do określonej kategorii, czy wykazaniem się 

określonymi uprawnieniami. Jest to efektem przyjmowanych definicji niepełnosprawności, 

jak różnice metodologiczne między definicjami niepełnosprawności w Polsce i w Unii Euro-

pejskiej. Obok różnic związanych z restryktywnością pomiaru, występują także zniekształce-

nia związane z charakterem badania – z jego społecznym kontekstem: czy są to badania za-

trudnienia, zdrowia czy spis powszechny. Uwidoczniają się pewne prawidłowości w kierunku 

zniekształceń. Dane o kierunku medycznym, oparte na kryterium unijnym, pokazują na naj-

wyższy całkowity odsetek niepełnosprawnych. Dane z BAEL-u, gdzie pytania są zadawane w 

kontekście pracy zarobkowej, zaniżają liczbę niepełnosprawnych uznanych prawnie. Jak piszą 

komentatorzy GUS-owscy: 

„Według Badania Stanu Zdrowia pod koniec 2009 r. prawne orzeczenie o niepełnosprawności 

lub równoważne posiadało prawie 4,2 mln Polaków, w tym blisko 184 tys. dzieci do lat 16 z 

aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, tj. o około 600 tys. osób więcej w porównaniu 

z szacunkami z badania BAEL w tym samym okresie. Trzeba jednak mieć na uwadze różnicę 

celów tych badań, a ponieważ w obu przypadkach odpowiedzi na pytanie o niepełnospraw-

ność prawną były subiektywne, oparte na deklaracjach respondentów, wyniki nie są w pełni 

porównywalne.” (Stan…, 2012: 72).  

Spisy powszechne 2002 i 2011 

Największą trudność sprawia wyjaśnienie zmian w liczbie niepełnosprawnych między spisa-

mi 2002 i 2011. Jest to efekt kilku czynników. Dane spisowe z roku 2011 uległy pewnym 

znaczącym zniekształceniom, a jak piszą autorzy komunikatu GUS: 

„Należy w tym miejscu podkreślić, iż w związku z dobrowolnym charakterem pytań dotyczą-

cych niepełnosprawności blisko 1,5 mln respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi. 

Można przypuszczać, że w tej zbiorowości znajdują się osoby niepełnosprawne, które mogą 

posiadać udokumentowane orzeczenie, jednak nie chciały udzielić odpowiedzi na pytania 

formularza w części dotyczącej niepełnosprawności. Również braki danych mogą rzutować 

na uzyskaną w spisie strukturę osób niepełnosprawnych. Bardzo liczną grupą ludności, o któ-

rej nie zebrano bardziej szczegółowych danych (również w innych obszarach tematycznych) 
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są przede wszystkim osoby przebywające za granicą 12 miesięcy lub dłużej.” (Narodowy…, 

2012: s.1).  

Jak podaje GUS we wspomnianym omówieniu wyników, było w spisie 1940,2 tys. braków 

odpowiedzi na pytanie o niepełnosprawność i 1,5 mln odmów odpowiedzi. Znacząca jest 

liczba braków danych. Ich liczba w skali bezwzględnej jest równa prawie liczebności grupy 

niepełnosprawnej. Jest to ok. 3,5 mln braków danych wobec 4,7 mln niepełnosprawnych (Na-

rodowy…, 2012). Powoduje to także, że błędy oszacowania są obciążone dużym błędem 

względnym. Warto wskazać, że Polacy nie wykazują zdecydowanej niechęci do traktowania 

pytań o stan zdrowia jako poufnych (tabela 3.11). 

Tabela 3.11. Gotowość udzielania informacji o stanie zdrowia w spisie  

 Zdecy-

dowanie 

za 

Raczej 

za 

Raczej 

przeciw 

Zdecy-

dowanie 

przeciw 

Trudno 

powie-

dzieć 

Czy byłby za czy przeciw anonimowe-

mu udzieleniu informacji o stanie zdro-

wia w ramach spisu powszechnego, 

gdyby mogło to pomóc w walce z dys-

kryminacją w Polsce? 

24,3 40,2 18,5 11,8 5,2 

Źródło: EB65.4 (Eurobarometr – edycja 65/4) (ZA4508 - numer danych z GESIS w Kolonii). Sondaż zrealizo-

wany w okresie 6-7/2006.  

Innym źródłem niedokładności jest możliwość pracy i zamieszkania Polaków poza Polską, 

wynikająca z przynależności Polski do UE i strefy Schengen. Powoduje to, że duża liczba 

obywateli nie uczestniczyła w spisie 2011. Jest to widoczne w danych. Silny odsetek ludności 

z grupy wiekowej 50–69 lat, wskazany w tym spisie, jest nie tyko związany z liczebnością tej 

właśnie grupy, ale z niedoszacowaniem  niższych kategorii wiekowych (tabela 3.12). To nie-

doszacowanie następuje w rocznikach w wieku produkcyjnym mobilnym. Brak osób z tych 

kategorii powoduje, że inne kategorie wiekowe mają procentowo większy udział w całości. 

Ten efekt jest widoczny w różnicach między szacunkami ludności Polski GUS dla roku 2010 

opartymi na spisie 2002 r., a szacunkami opartymi na spisie 2011. Warto zaznaczyć, że w obu 

przypadkach nie mamy danych ścisłych, tylko prawdopodobne estymacje. Podobna korekta i 

skok we wzajemnych proporcjach różnych kategorii występuje przy porównaniu roku 2001 i 

2002.  

Innym znaczącym czynnikiem wpływającym na liczebność niepełnosprawnych była polityka 

przyznawania i weryfikacji uprawnień rentowych. Była ona m.in. nakierowana na wyelimi-

nowanie możliwych wcześniejszych nadużyć w ich nadawaniu. Dane bardziej długofalowe 

wskazywały, że we wcześniejszym okresie przyrosty niepełnosprawnych prawnie były nie-

kiedy większe niż niepełnosprawnych w ogóle. Wyniki spisu z roku 2002 wskazywały na 

możliwość pewnych nadużyć, np. duży odsetek kategorii osób z orzeczeniem niepełnospraw-

ności, ale niewskazujących na swoją niepełnosprawność (kategoria niepełnosprawni tylko 

prawnie) – 4,3%. Stanowili oni 38,2% populacji niepełnosprawnych. Rozkład przestrzenny 

niepełnosprawnych ukazywał pewne anomalie, np. najwyższy poziom niepełnosprawności w 

rolniczych województwach: lubuskim – 17,5%, lubelskim – 18,5%, i małopolskim – 18,2%, a 

niskie odsetki w opolskim – 10,0% i śląskim – 12,8%. W badaniu Narodowego Stanu Zdro-

wia z roku 2009 już takie znaczące dysproporcje międzywojewódzkie nie występowały.  

Tabela 3.12. Osoby niepełnosprawne wg NSP 2002 i 2011 w strukturze społeczeństwa (w %) 

 2002 2011 
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Niepełnosprawni ogółem 14,3 12,2 

Niepełnosprawni wyłącznie biologicznie 2,6 4,1 

Niepełnosprawni biologicznie i prawnie 7,4 6,9 

Niepełnosprawni wyłącznie prawnie 4,3 1,2 

Brak informacji x 8,9 

Niepełnosprawni prawnie wśród ogółu niepełnosprawnych 81,6 66,7 

Orzeczona niepełnosprawność wśród dzieci do lat 15  1,9 0,4 

Źródło: Narodowy…., 2012. 

Jeśli porównać dane dla roku 2002 i 2011 z użyciem kategoriami niepełnosprawność prawna 

a biologiczna, to największy jest ubytek w kategorii niepełnosprawni wyłącznie prawnie. Na-

tomiast nastąpił przyrost grupy niepełnosprawni biologicznie. Jednak proces jest bardziej zło-

żony niż przesunięcia między kategoriami niepełnosprawności. 

Tabela 3.13. Porównanie kategorii niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności (w %) 

Niepełnosprawni - stopień Prawnie i biologicznie Tylko prawnie 

Znaczny 53,9 18,3 

Umiarkowany 29,1 42,7 

Lekki 16,6 38,6 

Pracujący 5,5 16,5 

Źródło: Stan…, 2011. 

Bliższa analiza wymaga zbadania charakterystyki tych trzech grup: niepełnosprawnych biolo-

gicznie i prawnie, niepełnosprawnych tylko prawnie i niepełnosprawnych tylko biologicznie. 

Kategoria niepełnosprawnych prawnie, mentalnie nieuznających się za niepełnosprawnych, a 

uznanych medycznie, to częściej niepełnosprawność lekka, jak i częściej osoby pracujące 

(tabela 3.13). 

Tabela  3.14. Osoby niepełnosprawne prawnie w latach 2004 - 2009 r. (w tysiącach) 

Stopień niepełnosprawności 2004 2009 Różnica 

Ogółem 4818,3 4155,3 -662,9 

Znaczny 1275,3 1265,9 -9,4 

Umiarkowany 1605,2 1497,8 -107,4 

Lekki 1752,5 1207,3 -545,1 

Bez orzeczenia (dzieci do lat16) 185,3 184,4 -1,0 

Źródło: Stan…, 2011. 

Niemniej ogólny spadek liczby niepełnosprawnych wystąpił w całej populacji. Nie można go 

wiązać ze zmianą liczby niepełnosprawnych prawnie. Spadek liczby niepełnosprawnych uka-

zują także inne dane, w których mniej można by oczekiwać zniekształceń, jak narodowe ba-

dania stanu zdrowia  (tabela 3.14). 

Tabela 3.15. Osoby niepełnosprawne według kryterium NSP w 2009 roku (15 lat i więcej, w %) 

Wiek Razem Prawnie i biolo-

gicznie 

Tylko prawnie Tylko biologicz-

nie 
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15-19 2,0 1,5 2,6 1,5 

20-29 4,4 4,8 5,5 1,5 

30-39 5,0 4,6 5,8 4,1 

40-49 9,7 9,5 11,0 6,9 

50-59 24,4 23,9 30,1 12,1 

60-69 21,2 19,6 22,7 20,2 

70-79 20,5 22,7 16,3 27,0 

80 lat i więcej 12,7 13,5 6,1 26,6 

Źródło: Stan…, 2011. 

Bliższa analiza zmian liczebności niepełnosprawnych wymaga bliższej charakterystyki trzech 

głównych grup niepełnosprawnych. Niepełnosprawnych tylko prawnie w porównaniu z kate-

gorią niepełnosprawni biologicznie i prawnie jest więcej w kategorii wiekowej 50–59 lat 

(+6,3%). Te osoby także mają wyższy poziom wykształcenia w porównaniu z kategorią nie-

pełnosprawni biologicznie i prawnie: częściej wyższe (+3,8%) i zasadnicze zawodowe 

(+5,2%), a rzadziej podstawowe (-5,9%) i bez wykształcenia (-4,9%). Jest to grupa o najlep-

szym subiektywnym samopoczuciu wśród niepełnosprawnych. Niemniej jej stan zdrowia nie 

pozwala ich uznać za osoby zdrowe. Dane o częstości korzystania z usług służby zdrowia: 

podstawowej i specjalistycznej pokazują, że pod tym względem są oni bliżsi niepełnospraw-

nym niż osobom sprawnym (tabela 3.14). 

Jest to zjawisko także i napotykane poza Polską. Badacz szwedzki Grönvik Lars porównywał 

występowanie niepełnosprawności „funkcjonalnej” i „administracyjnej”. W rocznikach młod-

szych przeważała ta druga, wśród niepełnosprawnych starszych ta pierwsza. Punktem gra-

nicznym, gdzie zrównywały się liczebności obu grup, był wiek 56–65 (Grönvik, 2009: 8). 

Osoby niepełnosprawne tylko biologiczne to w porównaniu z kategorią niepełnosprawni bio-

logicznie i prawnie częściej osoby w wieku 70–79 (+4,3%) i 80+ (+16,6%). 

Podobne wyniki przynoszą badania spisowe GUS z r. 2002 i 1988. Tego rodzaju zróżnicowa-

nie występowało także wtedy i nie wiąże się tylko z polityką nadawania orzeczeń (tabela 

3.16). 

Także badania o orientacji medycznej – stanu zdrowia ludności Polski, oparte na standardach 

europejskich, ukazują podobne prawidłowości. Niepełnosprawność biologiczna występuje w 

starszych grupach wiekowych. Niepełnosprawność tylko prawna w grupie w wieku produk-

cyjnym immobilnym.  

Przed przejściem do bliższej analizy zmian liczebności trzech grup niepełnosprawnych w 

okresie między spisami w 2002 r. i 2011 r., warto przypomnieć o pewnym aspekcie przyna-

leżności do kategorii niepełnosprawnych tylko prawnie. Warto dodać, że sytuacja, w której 

osoba z pewnymi ograniczeniami medycznymi nie uważa się za niepełnosprawną, jest jednym 

z najlepszych pozytywnych predyktorów skuteczności pomocy dla aktywizacji zawodowej 

lub rehabilitacji. 

Zmiany liczebności niepełnosprawnych w spisach 2002 i 2011 pozwalają na postawienie hi-

potez o możliwych mechanizmach tej zmiany. Mechanizm zmiany, określonej polityki wery-

fikacji niepełnosprawności, wystąpił i wyraźnie wpłynął na dane. 

Tabela 3.16. Osoby niepełnosprawne według wieku, płci i kategorii niepełnosprawności w 

latach 1988 i 2002  
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Osoby niepełno-

sprawne 

Mężczyźni Kobiety 

ogółem 

w tys. 

0-14 

lat 

15-19 

lat  

20-64 

lata  

65 lat i 

więcej  
ogółem 

w tys.  

0-14 

lat  

15-19 

lat  

20-59 

lat  

65 lat i 

więcej  

ogółem = 100 ogółem = 100 

MIASTA  

Prawnie 1988  905,6  0,4  0,7  74,2  24,7  1110,4  0,3  0,5  49,5  49,7  

2002 1279,2  3,2  2,0  68,5  26,3  1371,4  2,2  1,5  49,5  46,8  

Tylko 

biolo-

gicznie 

1988  95,6  15,8  4,5  39,4  40,3  166,2  6,6  1,9  20,4  71,1  

2002  209,3  9,9  4,9  40,9  44,3  353,2  4,2  2,1  20,3  73,3  

WIEŚ 

Prawnie 1988  657,3  0,2  0,6  68,3  30,9  585,1  0,2  0,5  43,9  55,4  

2002  907,3  3,3  1,9  67,3  27,6  892,2  2,5  1,4  45,7  50,5  

Tylko 

biolo-

gicznie 

1988  77,8  9,5  2,9  33,8  53,8  137,6  3,9  1,1  16,9  78,1  

2002  172,4  8,4  3,5  38,3  49,8  271,6  3,8  1,5  19,4  75,4  

Źródło: Osoby…, 2004. 

Tabela 3.17. Niepełnosprawność wg wieku i stopnia niepełnosprawności (2004) (w %) 

 Ogółem Prawnie i biologicznie Tylko prawnie Tylko biologicznie 

0-14 lat 16,7 2,8 4,8 2,7 

15-29 lat 24,5 6,0 7,7 5,1 

30-49 lat 28,1 17,7 18,4 14,1 

50-69 lat 21,7 46,7 49,0 32,5 

70 lat i więcej 9,1 26,8 20,2 45,6 

Źródło: Stan…, 2007. 

Tabela 3.18. Zmiany w liczbie niepełnosprawnych w NSP – 2002 a 2011 wg kategorii niepeł-

nosprawności i miejsca zamieszkania 

    Miasto   Wieś   

2002 2011  2002 2011  2002 2011  

 W tys.  2002 

=100 

W tys.  2002 

=100 

W tys.  2002 

=100 

Ogółem 5467,5 4697,5 86,1 3213,1 3018,4 93,9 2243,6 1679,1 74,8 

Niepełno-

sprawni 

prawnie 

4450,1 3131,9 70,4 2650,6 2089,8 78,8 1799,6  1042,1 57,9 

Niepełno-

sprawni 

tylko biolo-

gicznie 

1006,6 1565,6 155,5 562,5 928,6 165,1 444,0 637,1 143,5 

Źródło: Narodowy…., 2012. 

Największe zmiany w liczbie niepełnosprawnych wg miejsca zamieszkania i typu niepełno-

sprawności to wieś i niepełnosprawni prawnie. Także inne dane pokazują zmniejszenie za-

równo liczby niepełnosprawnych zatrudnionych w rolnictwie, jak i niepełnosprawnych pracu-
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jących jako pomagający członkowie rodzin. Zarazem wystąpił przyrost kategorii niepełno-

sprawni biologicznie – bez uprawnień. Największe zmiany nastąpiły na wsi i trudno je wiązać 

z poprawą stanu zdrowia. Raczej ludność wiejska mniej wykształcona i o niższym kapitale 

ludzkim i społecznym miała mniejsze możliwości utrzymania lub uzyskania uprawnień (tabe-

la 3.18). Wg danych zebranych w ostatnich badaniach nad orzecznictwem, kwestionuje się 

sądownie tylko ok. 3% orzeczeń KRUS, a jednocześnie sądowa zmiana orzeczenia nie jest 

rzadkością (blisko 20%). To sugeruje, że tych  zmian orzeczeń byłoby więcej, gdyby były 

częstsze odwołania, ale niepełnosprawni wiejscy rzadziej walczą o swoje prawa (Golinowska, 

2012: 207). 

Tabela 3.19. Udział osób niepełnosprawnych prawnie w liczbie niepełnosprawnych ogółem w 

latach 1978,1988, 2002 i 2011 na podstawie spisów powszechnych (w %) 

Rok Ogółem niepełnosprawni prawnie 

1978 77,6 

1988 87,2 

2002 81,6 

2011 66,7 

Źródło: Ulman, 2011: s. 91.  

W konsekwencji zmian w polityce przyznawania uprawnień nastąpiły zmiany struktury spo-

łeczno-demograficznej niepełnosprawnych. Są one następujące: zmniejszanie się udziału nie-

pełnosprawnych prawnie w populacji niepełnosprawnych (tabela 3.19). Drugą konsekwencją 

jest wzrost udziału w populacji niepełnosprawnych: osób niepełnosprawnych o wyższych 

stopniach upośledzenia (tabela 3.20) i niepełnosprawnych zamieszkałych w mieście. 

Jednym z efektów zmiany w polityce przyznawania orzeczeń jest wzrost kategorii cięższych 

upośledzeń wśród niepełnosprawnych objętych pomocą. W przypadku osób w wieku produk-

cyjnym udział osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wzrósł z 18,7% w 2008 roku 

do 20,8% w 2011 roku, a udział osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zwięk-

szył się z 39,8% w 2008 roku do 41,8% w 2011 r., natomiast udział osób z lekkim stopniem 

niepełnosprawności obniżył się w tym okresie z 41,5% do 37,4%. Zmiany te wynikały z pew-

nością z bardziej zaostrzonego w ostatnich latach orzekania o niepełnosprawności, jak też 

zmiany przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-

pełnosprawnych, dotyczących wysokości dofinansowań do wynagrodzeń, które otrzymują 

pracodawcy osób niepełnosprawnych – zależnej m.in. od stopnia niepełnosprawności pra-

cowników i występowania u nich szczególnych schorzeń. W latach wcześniejszych osoby z 

orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności stanowiły przeważającą większość w struk-

turze populacji osób niepełnosprawnych, w następnej kolejności co do wysokości odsetków 

kształtowały się: wyższy udział procentowy osób z umiarkowanym i znacznym stopniem nie-

pełnosprawności, i znacznie niższy – z lekkim. Obecnie proporcje te zostały zachwiane. 

 

Tabela 3.20. Struktura osób niepełnosprawnych prawnie według stopnia niepełnosprawności 

w latach 2000-2007 w Polsce (w %) 

Rok Udział osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej o stopniu niepełno-

sprawności 

znacznym umiarkowanym lekkim 

2002    

Ogółem 22,6 34,5 42,9 
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2003    

ogółem 22,4 35,2 42,3 

2005    

ogółem 22,5 36,0 41,5 

2006    

ogółem 24,3 36,0 39,8 

w wieku produkcyjnym 15,6 36,4 48,0 

2007    

ogółem 25,3 36,0 38,7 

w wieku produkcyjnym 16,9 37,1 46,1 

2008    

ogółem 26,9 38,1 35,0 

w wieku produkcyjnym 18,7 39,8 41,5 

2009    

ogółem 27,2 38,4 34,4 

w wieku produkcyjnym 18,7 40,2 41,1 

2010    

ogółem 27,0 39,6 33,4 

w wieku produkcyjnym 19,7 40,8 39,5 

2011    

ogółem 27,4 40,5 32,1 

w wieku produkcyjnym 20,8 41,8 37,4 

Źródło: Karta 2002-2011. Dane na podstawie badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) 

Trendy demograficzne a niepełnosprawność 

Zmiany w strukturze demograficznej ogółu mieszkańców są sprzeczne ze zmianami w liczbie 

niepełnosprawnych. Ludność Polski nie przyrasta, natomiast staje się starsza. Powinno to po-

wodować wzrost i liczby niepełnosprawnych, i odsetka ich udziału w strukturze ludności. Jak 

piszą autorzy komunikatu o niepełnosprawności w Polsce: 

„Polska jest krajem starzejącym się, jak większość krajów europejskich, czego efektem jest 

znaczny wzrost liczby niepełnosprawnych. Związane jest to przede wszystkim z wiekiem oraz 

schorzeniami cywilizacyjnymi, do których zalicza się między innymi choroby układu krąże-

nia, najczęstszą przyczynę niepełnosprawności w Polsce. Ponadto rozwijająca się opieka 

zdrowotna zwiększa możliwość osoby chorej na przeżycie, dając jej szansę na późniejszą re-

habilitację medyczną, społeczną i zawodową” (Osoby…, 2012 r.).  

Tabela 3.21. Udział grup wiekowych pow. 50 lat w strukturze ludności kraju 

Rok Ludność Wiek 50–69 (w %) Wiek ponad 70 (w %) 

2000 38253955 12,8 8,1 

2001 38242197 12,9 8,4 

2002 38218531 13,2 8,7 
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2003 38190608 13,6 8,9 

2004 38173835 14,0 9,1 

2005 38157055 14,4 9,3 

2006 38125479 14,9 9,5 

2007 38115641 15,5 9,6 

2008 38135876 16,0 9,8 

2009 38167329 16,5 9,9 

2010 38200037 17,1 10,0 

2011(NSP) 38538447 24,1 10,0 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

Zmiany w strukturze wiekowej ludności ukazuje tabela 3.22. Dobór kategorii wiekowych 

został wybrany dla uzyskania porównywalności z badaniem Stanu zdrowia ludności Polski z 

2004 r. Cezura 50 lat została zastosowana ze względu na duży wzrost niepełnosprawnych w 

tej kohorcie wieku w porównaniu z poprzedzającymi ją grupami wiekowymi (por. tabela 

3.15). 

Trendy z okresu 2000–2010 pokazują istotny wzrost w populacji dwu kategorii wiekowych o 

dużym udziale osób niepełnosprawnych. W granicach dokładności danych demograficznych 

można przyjąć, że ludność Polski w tym okresie znacząco nie zmieniła się. Natomiast zmieni-

ła się struktura demograficzna na rzecz grup z wysokimi odsetkami niepełnosprawnych. 

Dla porównania można użyć danych z reprezentacyjnych badań sondażowych, które można 

uogólniać na populację, jak ESS (European Social Survey). Niepełnosprawność w badaniach 

ESS jest mierzona przy użyciu kryterium unijnego. Tutaj nie obserwuje się zmniejszania 

udziału niepełnosprawnych (tabela  3.23). W tych badaniach relacje liczebności grupy po-

ważnie i w pewnym stopniu niepełnosprawnych są bardziej naturalne.  

Tabela 3.23. Niepełnosprawni wg stopnia niepełnosprawności w latach 2002–2010 (w %) 

 Niepełnosprawność Stopień niepełnosprawności 

nie tak Poważnie w pewnym stopniu Brak 

2002 73,9 26,1 7,0 19,2 73,8 

2004 73,5 26,5 7,5 19,2 73,3 

2006 72,6 27,4 7,2 20,5 72,3 

2008 72,4 27,6 8,1 19,6 72,2 

2010 74,3 25,7 6,4 19,4 74,2 

Źródło: badanie ESS – polska edycja. Niepełnosprawni biologicznie – kryterium unijne. 

Tabela  3.24. Niepełnosprawność a wiek (w %) 

 pon. 50, 

sprawny 

pon. 50, nie-

sprawny 

50-65, spraw-

ny 

50-65, nie-

sprawny 

pow. 65, 

sprawny 

pow. 65, nie-

sprawny 

2002 56,0 8,2 11,8 8,5 6,1 9,3 

2004 56,6 8,8 12,0 9,0 4,9 8,7 

2006 52,2 8,5 13,7 9,4 6,7 9,5 

2008 51,0 7,0 15,4 9,5 6,1 11,1 
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2010 45,0 7,2 17,5 8,0 11,8 10,4 

Źródło: badanie ESS – polska edycja.  Niepełnosprawni biologicznie – kryterium unijne. 

W danych ESS zmiany w strukturze wiekowej próby niepełnosprawnych są zbliżone do ocze-

kiwań opartych na hipotezie starzenia się ludności Polski. Zmalała grupa niepełnosprawnych 

w wieku pon. 50 lat. Wzrósł odsetek niepełnosprawnych w wieku pow. 65 lat, z tym że zara-

zem wzrosła grupa osób pow. 65 lat, ale sprawnych (tabela 3.24). 

Tabela  3.25. Kontakt z osobą niepełnosprawną – zmiany w okresie 1978–2007
2
 (w %) 

Wskazania respondentów według terminów badań 1978* 

(N=922) 

1993* 

(N=1264) 

2000 

(N=1057) 

2007 

(N=844) 

Sama uważam się za inwalidę, osobę niepełnosprawną 5 7 10 11 

Mam lub miałam takie osoby w rodzinie 24 33 31 29 

Mam lub miałam takie osoby wśród znajomych, przyjaciół 23 34 43 39 

Znam takie osoby, ale niezbyt dobrze lub tylko z widzenia 31 40 68 66 

Nie znam takich osób 17 19 17 21 

* Badania prof. Antoniny Ostrowskiej realizowane przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej na próbie losowej 

mieszkańców Polski powyżej 16 lat. Odsetki nie sumują się do 100, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż 

jedną odpowiedź. 

Źródło: CBOS, 2007. 

Długofalowe polskie badania sondażowe pokazują na wzrost liczby niepełnosprawnych bez-

pośrednio i pośrednio, zgodnie z oczekiwaniami na podstawie struktury ludności kraju. 

Zwiększa się liczba osób przyznających się do niepełnosprawności i rośnie liczba osób, która 

ma ich wśród swoich przyjaciół lub zna je z widzenia (tabela 3.25). 

Wnioski 

Liczba niepełnosprawnych w Polsce nie może być podana dokładnie, a jedynie oszacowana. 

Z jednej strony jest to zjawisko stopniowalne bez ostrej granicy. Przejście między częściową 

niepełnosprawnością a pełnosprawnością jest płynne. Po drugie, można pokazać granicę gór-

ną i dolną takiego oszacowania. Wydaje się, że za granicę dolną należy uznać liczbę niepeł-

nosprawnych prawnie ze spisu 2001, ale jako górną – niepełnosprawnych łącznie w 2002 r. W 

tym drugim przypadku objęcie nim osób niespełniających kryteriów jest kompensowane 

przez zmiany demograficzne w populacji w okresie 2002–2010. 

Ocena zmian liczebności w trzech grupach niepełnosprawności sugeruje, że z trzech grup: 

dziecięco-młodzieżowej, produkcyjnej i poprodukcyjnej, bardziej stabilna jest najmniej licz-

na, najmłodsza grupa niepełnosprawnych, zmniejsza się natomiast kategoria środkowa, w 

wieku produkcyjnym, ale narasta grupa niepełnosprawnych w wieku poprodukcyjnym. 

Znacząca jest jednak różnica w wielkości grupy niepełnosprawności biologicznej i prawnej. 

Kategoria niepełnosprawności prawnej jest niezbędna pragmatycznie, jednak różnice między 

nią a kategorią - niepełnosprawni biologicznie nie powinny być duże. Jest ważka ilościowo 

kategoria niepełnosprawnych faktycznie, a nieodnotowywanych przez instytucje. Jest jeszcze 

jedna tego konsekwencja. Prawnie uznana niepełnosprawność umożliwia kierowanie polityk 

społecznych. Tak duża liczba osób poza systemem orzeczeń ogranicza praktycznie możliwość 

                                                      
2
 Jest to odpowiedź na pytanie: „Czy w swoim otoczeniu stykał(a) się Pan(i) z inwalidami, osobami niepełno-

sprawnymi z powodu chorób lub jakiegokolwiek kalectwa?”. 
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polityki społecznej. Jest to nawet swoista dyskryminacja tej grupy niepełnosprawnych. Jak 

pisze Małgorzata Szeroczyńska: „Zbyt wąskie definicje niepełnosprawności w porównaniu do 

definicji konwencyjnej mogą prowadzić do dyskryminacji bezpośredniej – gdyż osoba nie 

uzyska statusu niepełnosprawnej pomimo posiadanego ograniczenia sprawności” (Szeroczyń-

ska, 2008: 18). Od innej strony, duża liczba osób niepełnosprawnych bez uznania swojej nie-

pełnosprawności może w przypadku aktów dyskryminacji, poniżania czy mobbingu mieć 

trudności z uzyskaniem ochrony.  

 

Niepełnosprawni wg rodzaju schorzenia 

Typ schorzenia jest podstawową determinantą charakterystyki niepełnosprawnego. Silnie 

wpływa na jego możliwości funkcjonowania w środowisku, jego szanse na rynku pracy i sto-

pień samodzielności. Charakterystykę środowiska niepełnosprawnych powinno się zacząć od 

nich.  

Dystrybucja niepełnosprawnych wg typów schorzeń jest relatywnie stała. Tabela 4.1. przynosi 

porównanie wyników dwu badań stanu zdrowia ludności Polski w 2004 i 2009 roku. 

Tabela  4.1. Osoby niesprawne w wieku 15 lat i więcej według występujących grup schorzeń 

 2004 2009 

% 

Uszkodzenia i choroby narządu ruchu 46,1 55,8 

Uszkodzenia i choroby narządu wzroku 29,5 27,3 

Uszkodzenia i choroby narządu słuchu 13,9 13,7 

Schorzenia układu krążenia  48,5 49,6 

Schorzenia neurologiczne 29 33 

Schorzenia psychiczne 7,9 10,1 

Upośledzenie umysłowe 2,5 4,0 

Inne schorzenia 26,2 27,1 

Źródło: Stan…, 2007. Stan…, 2011. 

Według wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia 2009 najczęstszą przyczynę 

niepełnosprawności stanowiły uszkodzenia i choroby narządów ruchu (55,8%), schorzenia 

układu krążenia (49,6%), schorzenia neurologiczne (33%) oraz uszkodzenia i choroby wzroku 

(27,3%). Małe odsetki nie oznaczają braku problemu. Relatywnie niższy udział procentowy 

osób z uszkodzeniami i chorobami narządu słuchu (13,7%), z chorobą psychiczną (10,1%) 

i upośledzeniem umysłowym (4,0%), w zbiorowości osób niepełnosprawnych jednak dotyczy 

tysięcy osób o obniżonej sprawności w codziennym funkcjonowaniu, wymagających szcze-

gólnego podejścia w edukacji, na rynku pracy i w życiu codziennym. 

W porównaniu z wynikami badania stanu zdrowia ludności z 2004 r. wzrosła liczba osób, dla 

których najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowiły uszkodzenia i choroby narzą-

dów ruchu (z 46,1% do 55,8%), schorzenia układu krążenia (z 48,5% do 49,6%), a także 

schorzenia neurologiczne (z 29% do 33%) i psychiczne (z 7,9% do 10,1%), jak i upośledzenie 

umysłowe (z 2,5% do 4,0%). Obniżył się natomiast odsetek osób, dla których główną przy-

czyną niepełnosprawności były choroby narządu wzroku (z 29,5% do 27,3%) i słuchu (z 

13,9% do 13,7%) (Stan…, 2011). 
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Tabela 4.2. Osoby niesprawne w wieku 15 lat i więcej według występujących grup schorzeń i 

płci (2009) 

Wiek Mężczyźni Kobiety 

% 

Uszkodzenia i choroby narządu ruchu 51,5 59,4 

Uszkodzenia i choroby narządu wzroku 24,5 29,6 

Uszkodzenia i choroby narządu słuchu 13,8 13,7 

Schorzenia układu krążenia  47,1 51,7 

Schorzenia neurologiczne 32,7 33,3 

Schorzenia psychiczne 9,7 10,3 

Upośledzenie umysłowe 4,6 3,5 

Inne schorzenia 26,2 27,9 

Suma wskazywanych schorzeń na osobę (w %) 210,1 229,4 

Źródło: Stan…., 2011. 

Porównanie schorzeń między mężczyznami a kobietami nie ukazuje większych różnic. Nie 

można namówić o męskim czy żeńskim syndromie niepełnosprawności (tabela 4.2). 

Tabela 4.3. Osoby niesprawne w wieku 15 lat i więcej według występujących grup schorzeń i 

wieku (2009, w %) 

Wiek Ogó-

łem 

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 lat 

i 

wię-

cej 

% 

Uszkodzenia i choroby na-

rządu ruchu 55,8 36,5 34,3 39,9 49,4 52,9 54,8 62,4 74,4 

Uszkodzenia i choroby na-

rządu wzroku 27,3 24,6 18,0 11,4 17,9 22,5 27,8 33,6 42,8 

Uszkodzenia i choroby na-

rządu słuchu 13,7 4,1 7,5 7,0 4,3 6,8 11,4 19,8 34,6 

Schorzenia układu krążenia  49,6 9,8 12,5 9,2 28,5 45,1 59,2 65,9 67,7 

Schorzenia neurologiczne 33,0 32,5 34,4 33,5 32,7 32,3 31,0 34,4 35,1 

Schorzenia psychiczne 10,1 18,5 21,1 17,8 18,8 11,2 6,4 5,5 6,5 

Upośledzenie umysłowe 4,0 25,0 22,0 9,9 7,4 2,4 1,0 1,2 1,8 

Inne schorzenia 27,1 22,8 25,8 20,2 26,0 26,6 27,6 30,6 26,7 

Suma wskazywanych scho-

rzeń na osobę (w %) 220,7 173,6 175,5 148,9 185,0 199,8 219,3 253,4 289,7 

Źródło: Stan…., 2011.  

Dane te ukazują, jak silnie wiek wpływa na stan zdrowia, a zatem i niepełnosprawność. Jest to 

moment pojawiania się z wiekiem ogólnego złego stanu zdrowia – wszystkich jednocześnie 

schorzeń. Ale jest też i zmiana we względnym znaczeniu określonych chorób. Najczęstszą 

przyczyną niepełnosprawności osób w młodszym wieku produkcyjnym były schorzenia i dys-

funkcje narządu ruchu, a w następnej kolejności schorzenia układu krążenia i neurologiczne, 
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potem zaś choroby narządu wzroku. Wśród osób starszych na pierwsze miejsce wysuwają się 

schorzenia wynikające z chorób układu krążenia (63,7% wśród osób w wieku 60 lat i więcej), 

następnie narządów ruchu (62,2%), wzroku i neurologiczne. Schorzenia psychiczne i upośle-

dzenia umysłowe częstsze są w grupie osób w wieku przedprodukcyjnym i  w grupie rozpo-

czynających pracę (tabela 4.3). 

Okres nabycia niepełnosprawności: 

Tabela 4.4. Osoby niepełnosprawne według kryterium NSP w 2009 roku wg wieku – przyrosty 

w kohortach 

 w tys. Okres poprzedni =100 

2-4 lata 43,3 X 

5-9 71,1 164,2 

10-14 65,3 91,8 

15-19 103,4 158,3 

20-29 225,9 218,5 

30-39 256,3 113,5 

40-49 490,3 191,3 

50-59 1 238,7 252,6 

60-69 1 077,6 87,0 

70-79 1 040,8 96,6 

80 lat i więcej 645,5 62,0 

Źródło: Stan …, 2011. 

Dane o typach niepełnosprawności i ich zróżnicowaniu odpowiednio do wieku pozwalają na 

zanalizowanie następujących problemów. Po pierwsze, jakie są źródła niepełnosprawności. 

Po drugie, jakie są potrzeby niepełnosprawnych w różnych grupach. Po trzecie, kwestii ist-

nienia niezgłaszanej niepełnosprawności. Jest to zjawisko „ciemnej liczby” – osób niepełno-

sprawnych niestarających się o taki status lub unikających, mniej lub bardziej świadomie, 

takiej kwalifikacji. 

Badanie udziału niepełnosprawnych w danej grupie wraz z wiekiem pokazuje następującą 

prawidłowość. Ukazuje ono relacje między tymi, którzy byli wcześniej niepełnosprawni i 

tymi, którzy nabyli ją dopiero w określonym wieku. Najsilniej ta różnica zaznacza się w wie-

ku 40–59, w której relacje te są bliskie lub przekraczają 200%, co wskazuje, że w tych gru-

pach nowe zachorowania przeważają. Niepełnosprawni od urodzenia lub od okresu dzieciń-

stwa stanowią bardzo małą część ogółu niepełnosprawnych. Większość z nich nabyła ją w 

wieku późniejszym, głównie dojrzałym (tabela 4.4). Potwierdzają to inne badania. W bada-

niach OBOP z 2006 r. na zlecenie PFRON na próbie ogólnopolskiej, wśród badanych niepeł-

nosprawnych 82% miało niepełnosprawność nabytą, a 18% – od urodzenia (Zadowolenie…, 

2010). Podobnie badania Witolda Janochy wśród młodzieży ukazały podobne prawidłowości 

(Janocha, 2008: 59). W badaniach nad niepełnosprawnością w woj. lubelskim stwierdzono, że 

20,2% badanych miało ją od urodzenia, 10,5% –- nabyło ją pon. 16. roku życia, 10,9% – mię-

dzy 16.–24. rokiem życia, a 58,4% – później (Kutyło i in., 2009c: 77).  

Stanisława Golinowska proponuje wyróżnić trzy ścieżki dochodzenia do niepełnosprawno-

ści): 1) niepełnosprawność od urodzenia; przyczyny genetyczne, uszkodzenia i choroby pło-

du; 2) niepełnosprawność powstała w wyniku wypadku czy urazu; 3) niepełnosprawność po-

wstała w wyniku długotrwałej choroby (chorób) (Golinowska, 2012:71). 
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Można na ten wynik spojrzeć od strony tzw. koncepcji pól Lalonde’a. Marc Lalonde w 1974 

r. wyróżnił następujące grupy czynników, mających wpływ na stan zdrowia ludności, czyli 

obszary zdrowia: a) obszar biologii i genetyki (przede wszystkim czynniki genetyczne), b) 

obszar zachowań i stylu życia (w rozumieniu: sposobu bycia wynikającego z wzajemnego 

oddziaływania człowieka i warunków, w jakich żyje oraz indywidualnych wzorców zachowa-

nia, które zostały określone przez czynniki społeczno-kulturowe i osobiste cechy charakteru), 

c) sfera środowiska (czynniki ekonomiczne, społeczne, kulturowe i fizyczne), d) obszar orga-

nizacji systemu ochrony zdrowia (Wysocki, Miller, 2003: 505–12). W koncepcji Lalonde’a 

dąży się do wyróżnienia czynników i instytucji odpowiedzialnych za określony stan zdrowot-

ny. Pewną jej modyfikacją jest koncepcja Gorana Dahlgrena i Margaret Whitehead. W kla-

syfikacji tej wyróżnia się pięć poziomów czynników zdrowia: I – czynniki konstytuujące 

człowieka: demograficzne, głównie wiek i płeć oraz czynniki biologiczne, II – indywidualne 

czynniki stylu życia, III – czynniki relacji w środowisku społecznym i lokalnym (więzi i sie-

ci), IV – czynniki warunków życia i pracy, ochrona socjalna i opieka zdrowotna, V – ogólne 

czynniki społeczno-ekonomiczne, kulturowe (Dahlgren, Whithead, 2007, za Golinowska, 

2012: 71). Jeśli odnieść te koncepcje do sfery niepełnosprawności, to wydaje się, że w małym 

stopniu odpowiadają za nią determinanty genetyczne. Dużą natomiast rolę odgrywa czynnik 

stylu życia i służby zdrowia, tj. wczesnego rozpoznania i leczenia. Niemniej pełne rozstrzy-

gnięcie tej kwestii wymagałoby bardziej szczegółowych badań. 

Proces nabywania niepełnosprawności był bliżej badany także przez zespół badawczy SWPS 

pod kierunkiem Anny Brzezińskiej (Brzezińska i in. 2010). Nabywanie pierwszych sympto-

mów choroby i jej rozwoju następuje dużo wcześniej niż samo nabycie statusu niepełno-

sprawnego. Tego rodzaju schorzenia nie powstają nagle. Może to także wskazywać na zanie-

dbania w prewencji czy zbyt późne podejmowanie leczenia.  

Spójne są z tą prawidłowością wcześniejsze badania o przyczynach niepełnosprawności. Po-

kazują one dominację niepełnosprawności, która pojawiła się w pewnym okresie życia na tle 

chorobowym. Niski jest natomiast udział niepełnosprawności wrodzonej, powypadkowej lub 

związanej z pracą  (tabela 4.6). W badaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych, 

zrealizowanego w 2011 r. przez zespół pod kierunkiem Stanisławy Golinowskiej, stwierdzo-

no, że determinanty niepełnosprawności w Polsce mają przede wszystkim charakter zdrowot-

ny i społeczny. Główna ścieżka prowadząca do niepełnosprawności to nasilenie chorób prze-

wlekłych, postępujące wraz z wiekiem (60%) (w ponad 50% są chorobami trwającymi ponad 

10 lat). Następnie są to wypadki i urazy (27%) oraz przyczyny genetyczne i choroby od uro-

dzenia (13%) (Golinowska, 2012: 71). Z tymi obserwacjami także koresponduje związek nie-

pełnosprawności z wykształceniem własnym i rodziców niepełnosprawnych. Jest ona częstsza 

wśród osób o niższym wykształceniu i wśród osób o niższym wykształceniu ojca. Te prawi-

dłowości wskazują na dużą rolę w powstawaniu niepełnosprawności: stylu życia, nawyków 

higienicznych czy korzystania z opieki zdrowotnej, szczególnie na wczesnych etapach choro-

bowych. 

Niepełnosprawni nie stanowią grupy jednolitej. Jeśli uwzględnić podział odpowiednio do 

wieku, najsilniejszej demograficznej determinanty, to widoczne jest duże zróżnicowanie pod 

tym względem. W grupie najmłodszej, która jest na etapie życia związanym z edukacją i star-

tem zawodowym, dominują schorzenia narządów ruchu. Mniejszą rolę odgrywają jeszcze 

wtedy choroby układu krążenia. Niektóre stany chorobowe związane ze wzrokiem zmniejsza-

ją się z wiekiem. Natomiast relatywnie większy niż w innych grupach wiekowych mają w 

schorzeniach tej grupy udział choroby psychiczne i upośledzenia umysłowe. Wciąż jest to 

jeszcze tylko śrendio jeden typ niepełnosprawności.  

Sytuacja się zmienia z wiekiem. W grupie wiekowej 40–60 lat rośnie udział chorób krążenia. 

One stanowią jedno z głównych źródeł wypadania z aktywności zawodowej. W grupach naj-
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starszych, w wieku poprodukcyjnym, narasta sytuacja jednoczesnego występowania co naj-

mniej dwu niepełnosprawności. Jedna z nich, niepełnosprawność ruchowa, ma prawdopodo-

bieństwo 2/3 pojawienia się u niepełnosprawnego w tym wieku (tabela 4.3). 

Tabela  4.5. Sześć grup funkcjonalnych niepełnosprawnych a wiek (w latach) nabycia pierw-

szego i głównego obszaru choroby oraz lata od nabycia pierwszego obszaru choroby 

Kategorie Wiek nabycia pierw-

szego obszaru cho-

roby 

Wiek nabycia głów-

nego obszaru choro-

by 

Lata od nabycia 

pierwszego obszaru 

choroby 

Niepełnosprawność 

psychiczna 

nie 26,04 27,96 11,66 

tak 18,72 20,86 15,45 

Niepełnosprawność 

intelektualna 

nie 28,37 30,58 11,90 

tak 2,03 2,50 20,23 

Niepełnosprawność 

wzrokowa 

nie 26,11 27,22 11,47 

tak 21,35 26,47 14,39 

Niepełnosprawność 

słuchowa 

nie 25,71 27,54 11,89 

tak 17,68 21,03 15,10 

Niepełnosprawność 

ruchowa 

nie 22,98 24,29 11,92 

tak 28,85 32,07 12,29 

Niepełnosprawność 

somatyczna 

nie 20,32 20,81 12,95 

tak 27,40 30,19 11,73 

Źródło: Brzezińska i in., 2010: 52. 

Tabela 4.6. Osoby niepełnosprawne w wieku 15 lat i więcej według głównej przyczyny niepeł-

nosprawności (1996) 

Przyczyna niepełnosprawności:  w % 

Wada wrodzona  5,9 

Choroba zawodowa  11,4 

Choroba inna  69,0 

Wypadek w miejscu pracy  5,2 

Wypadek w domu  2,7 

Wypadek komunikacyjny  2,4 

Inny wypadek  2,6 

Brak danych  0,8 

Źródło: Badanie…,1997, za Balcerzak-Paradowska, 2002: 24). 

Trudny jest problem niepełnosprawności niewykazywanej przez statystyki. Można tu wskazać 

na kilka przyczyn. Pierwszą z nich jest stygmatyzacja związana z niepełnosprawnością. Może 

ona skłaniać od unikania takiego samookreślenia. Po drugie, może to dotyczyć schorzeń ty-

powych dla ogółu populacji, stąd traktowanych jako „naturalne”. Można tu wskazać dwa: 

ograniczenia wzrokowe i słuchowe. Osoby gorzej widzące czy niedosłyszące, natomiast 

sprawne ruchowo, będą unikały samokwalifikacji siebie jako osoby niepełnosprawnej. Po 

trzecie, w najstarszych grupach wiekowych różnego rodzaju ograniczenia i stany chorobowe 
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są na tyle częste, że różnica między niepełnosprawną a sprawną osobą jest mniej znacząca, 

nawet dla osób nimi dotkniętych. Jest pewna konsekwencja tych obu ostatnich zjawisk, 

szczególnie w aspekcie starzenia się społeczeństwa. W pewnym sensie mamy coraz bardziej 

do czynienia z „niepełnosprawną” populacją. Szczególnie to dotyczy mało docenianych ogra-

niczeń widzenia i słuchu, które coraz bardziej stają się zjawiskiem masowym. 

Tabela 4.7. Osoby niepełnosprawne w wieku 15 lat i więcej wg korzystania z wybranych ro-

dzajów urządzeń pomocniczych (w %)  

Wykorzystywane urządzenia pomocnicze przez osoby niepełnosprawne 

Okulary Aparat słucho-

wy 

Laska, kula, 

balkonik 

Wózek inwa-

lidzki 

Proteza nogi, 

ręki, stawu 

Gorset ortope-

dyczny 

72,0 3,0 14,5 1,6 1,7 2,4 

Źródło: Stan zdrowia ludności Polski a sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin w latach 1996-1999, GUS, War-

szawa 1999 za Frąckiewicz, 2002: 8. 

Aby choć szkicowo określić poziom zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych na urzą-

dzenia pomocnicze, trzeba sięgnąć do starszych danych (tabela 4.7). Zamieszcza je za GUS-

em Lucyna Frąckiewicz w opracowaniu o sytuacji społecznej niepełnosprawnych (Frąckie-

wicz, 2002). Jeśli przyjąć dane o rozpowszechnieniu poszczególnych schorzeń (tabela 4.1) za 

wskaźniki zapotrzebowania na urządzenia pomocnicze, to widoczna jest duża dysproporcja 

między potrzebami a korzystaniem z odpowiednich urządzeń wspomagających. Można przy-

jąć, że nadal utrzymuje się ta dysproporcja, choć zapewne zmniejszyła się. 

Niepełnosprawni wg podstawowych kategorii demograficznych i 

podstawowych wskaźników położenia społecznego 

Badania sytuacji społeczno-ekonomicznej są prowadzone systematycznie od wielu lat. I tak 

analizowano sytuację przy końca XX w. (por. Izdebska, 2002, Frąckiewicz, 1999, 2001, Si-

korska, 2002, Balcerzak-Paradowska, 2002, Ostrowska, Sikorska, 1996; Ostrowska, Sikorska, 

Gąciarz, 2001). Sporo nowych informacji wniósł spis powszechny w 2002 r. (Frąckiewicz, 

2004; Gajdzica, 2009). Systematycznie prowadzone badania BAEL i inne badania europejskie 

(Ulman, 2010), jak powtarzana kilkakrotnie Diagnoza Społeczna, pozwalają na analizę wielu 

aspektów położenia społecznego niepełnosprawnych. Wiele informacji przyniosły także ba-

dania zespołu SWPS pod kierunkiem Anny Brzezińskiej (Trojanowski, 2010: 21-43). Kilka 

opracowań poświęcono problematyce pomiaru biedy i ubóstwa (Panek, 2011). Problem spo-

łecznego składu osób niepełnosprawnych i społecznych uwarunkowań niepełnosprawności 

jako zjawiska epidemiologicznego przedstawiła Irena Karwat (Karwat, 1999). Sporo prac jest 

poświęconych sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy (Brzezińska i in., 2007, Kołaczek, 

2002, Łukowski, 2007; Sikorska, 2002). 

Wiek i niepełnosprawność 

Wiek jest podstawową determinantą niepełnosprawności. Wraz z wiekiem rośnie prawdopo-

dobieństwo stania się niepełnosprawnym. Jest to także ta z podstawowych cech społeczno-

demograficznych, która odróżnia niepełnosprawnych od reszty społeczeństwa. 

Najmłodszą grupę niepełnosprawnych stanowią dzieci. Ich charakterystykę podaje podsumo-

wanie wniosków badania stanu zdrowia ludności Polski w 2009 r.: 

„Liczba dzieci niepełnosprawnych ogółem wynosi prawie 180 tys. W tej grupie jest 46 tys. 

dzieci niepełnosprawnych prawnie i biologicznie, blisko 123 tys. tylko z prawnym orzecze-

niem oraz 11 tys. dzieci niepełnosprawnych tylko biologicznie. Znacząca większość niepełno-
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sprawnych dzieci żyje w miastach – 111 tys. Na wsi odnotowano nieco ponad 68 tys. takich 

dzieci. Największą grupę dzieci niepełnosprawnych odnotowano w grupie 5–9-latków – 

4,0%, wśród 10–14-latków jest 3,2% niepełnosprawnych, a wśród najmłodszych – 2,2%. W 

najstarszej grupie jest też relatywnie najwięcej dzieci niepełnosprawnych prawnie i jednocze-

śnie biologicznie – 1,0% oraz tylko prawnie – 2,2%. Natomiast największą liczbę dzieci nie-

pełnosprawnych tylko biologicznie odnotowano wśród dzieci 5–9-letnich. Powyższy rozkład 

danych dla poszczególnych grup wieku jest podobny w miastach i na wsi, zarówno dla chłop-

ców, jak i dziewczynek. Liczba niepełnosprawnych chłopców jest wyższa niż dziewczynek – 

odpowiednio 102,1 tys. i 77,7 tys. Wśród dziewczynek największą grupę stanowią niepełno-

sprawne tylko prawnie 51,5 tys., a wśród chłopców – 71,3 tys. Najbardziej ważące zbiorowo-

ści zarówno niepełnosprawnych chłopców, jak i dziewczynek należą do grupy wieku 5–9 lat.” 

(Stan…, 2011: s. 75). 

Tabela 5.1. Osoby niepełnosprawne wg wieku w 2009 roku (według kryterium NSP) (w %) 
Subpopulacja ogółem niepełnosprawni Sprawni 

Dzieci (2–14 lat) 15,2 3,4 17,1 

Dorośli (15 lat i więcej) 84,8 96,6 82,9 

Wiek 

2-4 lata 5,2 0,8 5,9 

5-9 4,7 1,4 5,3 

10-14 5,4 1,2 6,0 

15-19 6,5 2,0 7,2 

20-29 16,1 4,3 18,0 

30-39 15,0 4,9 16,6 

40-49 12,8 9,3 13,4 

50-59 15,3 23,6 14,0 

60-69 9,2 20,5 7,4 

70-79 6,6 19,8 4,5 

80 lat i więcej 3,3 12,3 1,8 

Źródło: Stan …, 2011. 

Pod względem struktury wieku niepełnosprawni są grupą zdecydowanie starszą niż populacja. 

W ich składzie jest większy udział grup starszych. Szczególnie jest to widoczne w grupach 

wiekowych powyżej 50. roku życia (tabela 5.1). Niezależnie od użytego kryterium niepełno-

sprawności struktura wiekowa niepełnosprawnych jest podobna – ich udział rośnie w grupach 

starszych (tabela 5.2). 

Dane ze spisu 2002 r., w którym podano zróżnicowanie wiekowe niepełnosprawni–sprawni, 

w bardziej dokładnym rozbiciu na miasto i wieś, z uwzględnieniem podziału na płeć, ukazują 

podobną strukturę wiekową niepełnosprawnych niezależnie od miejsca zamieszkania i płci. 

Ponieważ nakłada się na to zróżnicowanie wiekowe kobiety–mężczyźni, prowadzi to do 

znacznie większego udziału kobiet z grup wiekowych starszych wśród odpowiednich katego-

rii niepełnosprawnych. 

 

Tabela 5.2. Porównanie struktury wiekowej niepełnosprawnych wg kryteriów NSP i UE 

(2009) 
 Niepełnosprawni 

Wg NSP (%) Wg UE (%) 

Dzieci (2-14 lat) 3,4 3,3 

Dorośli (15 lat i więcej) 96,6 96,7 



60 

 

2-4 lata 0,8 0,7 

5-9 1,4 1,2 

10-14 1,2 1,3 

15-19 2,0 2,4 

20-29 4,3 4,9 

30-39 4,9 6,5 

40-49 9,3 11,2 

50-59 23,6 22,4 

60-69 20,5 18,9 

70-79 19,8 19,3 

80 lat i więcej 12,3 11,2 

Źródło: Stan …, 2011. 

Tabela 5.3. Niepełnosprawni a sprawni wg płci, wieku i miejsca zamieszkania (NSP 2002) (w 

%) 

 0-15 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 lat i 

więcej 

Ogółem         

O 18,2 16,8 14,0 14,0 15,4 8,9 7,9 4,8 

M 19,2 17,7 14,7 14,5 15,5 8,5 6,7 3,2 

K 17,2 16,0 13,4 13,5 15,3 9,3 8,9 6,3 

Niepełnosprawni         

O 3,7 3,4 3,7 7,8 22,3 21,5 21,2 16,3 

M 4,5 4,3 4,6 9,2 23,7 23,8 18,9 10,9 

K 3,0 2,7 2,9 6,6 20,9 19,4 23,3 21,2 

Ogółem         

Miasta         

O 16,2 17,1 14,2 14,1 16,8 9,4 7,7 4,5 

M 17,5 18,1 14,9 14,3 16,6 9,0 6,7 2,9 

K 15,1 16,1 13,5 13,8 16,9 9,9 8,7 5,9 

Niepełnosprawni         

Miasta         

O 3,7 3,6 3,7 7,8 23,4 21,3 20,7 15,8 

M 4,6 4,5 4,5 9,0 24,7 24,0 18,5 10,3 

K 2,9 2,8 2,9 6,8 22,3 19,1 22,6 20,5 

Ogółem         

Wieś         

O 21,3 16,5 13,7 13,9 13,1 8,0 8,1 5,4 

M 21,8 17,2 14,3 14,8 13,8 7,6 6,9 3,6 

K 20,7 15,9 13,2 13,0 12,4 8,4 9,3 7,2 

Niepełnosprawni         

Wieś         

O 3,7 3,2 3,8 7,8 20,6 21,7 22,0 17,1 

M 4,4 4,0 4,8 9,5 22,5 23,6 19,5 11,7 

K 3,1 2,5 2,9 6,2 18,9 19,9 24,4 22,1 

o – ogółem  m – mężczyźni k- kobiety 

Źródło: Osoby, 2004.  NSP 2002…., 2003. 

Tabela 5.4. Struktura wiekowa niepełnosprawnych prawnie (w %) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

15-29 5,5 6,2 6,4 6,2 6,3 5,9 
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30-39 5,0 5,4 5,7 5,8 6,4 7,5 

40-49 12,2 11,8 10,5 9,9 10,1 18,9 

50-59 31,3 31,0 30,8 30,1 29,9 33,1 

60  lat i więcej 46,0 45,6 46,6 48,0 47,4 34,6 

W wieku produkcyjnym 59,9 60,2 59,7 59,0 60,4 60,6 

W wieku poprodukcyjnym 39,7 39,2 39,9 40,6 39,1 39,4 

Źródło: BAEL. 

Także i struktura wiekowa niepełnosprawnych prawnie jest podobna. Dominują kategorie 

wiekowo starsze. W zmianach w strukturze wiekowej nie uwidocznia się jakaś specyficzna 

tendencja (tabela 5.4). 

Tabela  5.5. Struktura wiekowa niepełnosprawnych ogółem wg kryteriów NSP (2004) (w %) 

 Ogółem  Osoby niepełno-

sprawne ogółem  

Osoby niepełnosprawne 

prawnie i biolo-

gicznie 

tylko prawnie tylko biologicznie 

0-14 lat 19,3 3,4 2,8 4,8 2,7 

15-29 lat 28,0 6,3 6,0 7,7 5,1 

30-49 lat 30,2 17,1 17,7 18,4 14,1 

50-69 lat 17,3 44,2 46,7 49,0 32,5 

70 lat i więcej 5,2 29,1 26,8 20,2 45,6 

Źródło: Stan …, 2007. 

Trzy kategorie niepełnosprawnych wg kryterium NSP różnią się pod względem wieku i od 

populacji i między sobą. Niepełnosprawni tylko biologicznie to osoby wyraźnie najstarsze. 

Stanowią prawie połowę grupy wśród najstarszych niepełnosprawnych, podczas gdy w popu-

lacji – ok. 5%  (tabela 5.5). 

Tabela 5.6. Niepełnosprawni wg grup wiekowych na 1000 ludności danej grupy wieku wg 

kryterium NSP (2002) 

 OGÓŁEM W WIEKU 

0-15 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 lat i 

więcej 

nieusta-

lony 

Polska – 

2002 (NSP) 

143 27 32 38 80 207 345 385 484 50 

Źródło: Niepełnosprawni.., 2003. 

Wiek jest jedną z najsilniejszych determinant niepełnosprawności. Wraz z wiekiem rośnie 

prawdopodobieństwo zarówno stania się osobą niepełnosprawną, jak i posiadania wyższego 

stopnia niepełnosprawności. Wszystkie badania, niezależnie od zastosowanego kryterium 

niepełnosprawności, pokazują ten fenomen narastania niepełnosprawności z wiekiem. 

Tabela 5.7. Niepełnosprawni wg grup wiekowych na 100 ludności danej grupy wieku – badania stanu 

zdrowia (wg kryterium NSP) (w %) 

 OGÓŁEM 0-14 15-29 30-49 50-69 70 lat i więcej 

2004 16,3 3,3 4,2 9,9 33,1 52,2 

2009 13,9 3,1 3,9 7,1 25,0 45,2 
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Źródło: Stan …, 2007. Stan …, 2011. 

Częstość występowania niepełnosprawności rośnie wraz z wiekiem, szczególnie gwałtownie 

wzrasta po ukończeniu 40. roku życia. Wśród czterdziestolatków niepełnosprawna jest co 

dziesiąta osoba, a wśród pięćdziesięciolatków – blisko co piąta, natomiast w grupie osób 70-

letnich i starszych prawie co druga (Stan …., 2011: 72).  

Tabela 5.8. Niepełnosprawni jako odsetek ludności w danym wieku wg kryteriów NSP i UE 
 NSP UE 

Ogółem w %  

2-4 lata 2,2 2,9 

5-9 4,0 5,5 

10-14 3,2 5,4 

15-19 4,2 8,0 

20-29 3,7 6,5 

30-39 4,5 9,3 

40-49 10,1 18,8 

50-59 21,4 31,5 

60-69 31,0 44,0 

70-79 41,6 62,6 

80 lat i więcej 52,3 73,2 

Źródło: Stan …, 2011. 

Porównanie wiekowe niepełnosprawnych wg kryteriów GUS i unijnego  pokazuje generalne 

podobieństwo struktur wieku. Zarazem jednak ukazuje siłę dyskryminującą różnicy obu kry-

teriów. Kryterium unijne daje wyższe odsetki niepełnosprawności w każdej grupie – zgodnie 

ze swą generalną tendencją. Zarazem wraz z wiekiem widać jak różnica między nimi narasta. 

W wieku pow. 80 lat wg jednego kryterium niepełnosprawnych jest połowa osób z tej grupy 

wieku, a wg drugiego – 3/4 danej kohorty (tabela 5.8). 

Niepełnosprawność a płeć 

Płeć – jedna z głównych charakterystyk jednostki – ma w różnicowaniu położenia i sytuacji 

niepełnosprawnych dużo mniejsze znaczenie niż inne czynniki. 

Tabela 5.9. Struktura osób niepełnosprawnych prawnie według płci w latach 2000-2008 w 

Polsce (w %) 
Rok Płeć 

 kobieta mężczyzna 

2000 51,50 48,50 

2001 51,44 48,56 

2002 50,75 49,25 

2003 50,75 49,25 

2004 51,10 48,90 

2005 51,53 48,47 

2006 51,19 48,81 

2007 51,19 48,81 

2008 51,30 48,70 

Źródło: Ulman, 2011: 104 na podstawie BAEL. 

Wśród niepełnosprawnych występuje mała nadwyżka kobiet. Wiąże się to głównie ze struktu-

rą wiekową niepełnosprawnych, a nie z większą podatnością kobiet na schorzenia. Struktura 

płci wśród niepełnosprawnych jest prawie stała. Nie ulega znaczącym zmianom w czasie (ta-

bela 5.9). 



63 

 

Tabela 5.10. Niepełnosprawni (prawnie i biologicznie) wg płci w spisach powszechnych (wg kryterium 

NSP) (w %) 

Osoby niepełnosprawne 1978 1988 2002 2011 

Mężczyźni 47,7 46,5 47,1 46,1 

Kobiety 52,3 53,5 52,9 53,9 

Źródło: Osoby…, 2004. Narodowy…, 2012. 

Podobną prawidłowość ukazuje także porównanie struktury płci wśród niepełnosprawnych 

wyróżnionych na podstawie kryterium stosowanego przez GUS w NSP (tabela 5.10). 

Większa obecność kobiet w starszych rocznikach powoduje, że odsetek kobiet jest najwyższy 

w grupie niepełnosprawnych tylko biologicznie, sięga tam 2/3 (tabela 5.11). 

Natomiast silniejsza dysproporcja zaznacza się przy zastosowaniu kryterium unijnego Euro-

statu. W tym przypadku zaznacza się wyraźnie wyższy odsetek kobiet wśród niepełnospraw-

nych niż przy zastosowaniu innych kryteriów (tabela 5.12). 

Proporcja kobiet i mężczyzn wśród niepełnosprawnych zmienia się wraz z wiekiem. Jest ono 

częściowo efektem struktury płci w populacji. Stąd nadwyżka kobiet wśród niepełnospraw-

nych w wieku powyżej 65 lat. Natomiast wyraźna przewaga mężczyzn w grupach młodszych 

wiąże się z ich stylem życia, bardziej narażającym na pogorszenie stanu zdrowia (tabela 

5.13).  

Wyniki badań z 1996 r. mogą wskazać zarówno na specyficzne potrzeby niepełnosprawnych, 

jak i różnice pod tym względem między kobietami i mężczyznami. Po pierwsze, znacząca 

grupa niepełnosprawnych, ok. 1/3, uważa, że nie ma takich trudności. Jako największe pro-

blemy są wskazywane: załatwianie spraw urzędowych, poruszanie się poza domem, pomoc 

finansowa, zdobycie leków oraz proste prace domowe. Płeć różnicowała potrzeby i problemy 

niepełnosprawnych. Mężczyźni częściej deklarują samowystarczalność życiową. Wyżej od 

kobiet stawiają problemy finansowe. Natomiast mniejszym dla nich problemem jest porusza-

nie się poza domem (tab.5.14).  

Tabela 5.11. Niepełnosprawni wg płci - osoby niepełnosprawne według kryterium NSP (2009 
Płeć Ogółem Niepełnosprawni Sprawni 

razem prawnie i 

biologicznie 

tylko prawnie tylko biolo-

gicznie 

% 

Mężczyźni 48,2 45,2 46,8 48,2 35,6 48,7 

Kobiety 
51,8 54,8 53,2 51,8 64,4 51,3 

Źródło: Stan …, 2011. 

Tabela 5.12. Niepełnosprawni wg płci - według niepełnosprawności biologicznej UE (2009) 

 Ogółem Niepełnosprawni biologicznie wg UE Nie mają 

ograniczeń 

Brak danych 

razem poważnie 

ograniczeni 

ograniczeni, 

ale niezbyt 

poważnie 

% 

mężczyźni 48,2 42,7 42,2 42,9 49,7 55,4 

kobiety 51,8 57,3 57,8 57,1 50,3 44,6 

Źródło: Stan …, 2011. 

Tabela 5.13. Kobiety i mężczyźni wśród niepełnosprawnych a wiek (2002) (w %) 

 Ogó-

łem 

0-15 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 lat i 

więcej 

nieusta-

lonym 
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M 47,1 57,4 58,5 58,8 55,3 50,2 52,2 41,9 31,4 44,2 

K 52,9 42,6 41,5 41,2 44,7 49,8 47,8 58,1 68,6 55,8 

Źródło: Osoby…, Warszawa 2004. 

Tabela 5.14. Osoby niepełnosprawne w wieku 15 lat i więcej wg płci i rodzaju największych 

problemów w 1996 r. 
Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Osoby niepełnosprawne w tys. 5142,5 2409,8 2723,7 

Osoby niepełnosprawne w odsetkach 100,0 100,0 100,0 

Największe problemy:    

- nie mam takich spraw 35,0 38,9 31,6 

- proste prace domowe 10,4 8,5 12,0 

- załatwianie spraw urzędowych 27,6 23,5 31,2 

- uzyskanie pomocy finansowej 19,0 17,8 20,1 

- pielęgnacja i opieka 6,3 5,4 7,1 

- poruszanie się poza domem 22,6 17,0 27,5 

- uzyskanie pomocy rzeczowej 3,7 3,3 4,0 

- rehabilitacja medyczna, usprawnianie 8,5 8,3 8,8 

- rehabilitacja zawodowa 0,6 0,8 0,5 

- uzyskanie lub zmiana pracy 4,1 5,4 2,9 

- zdobycie lub podwyższenie wykształcenia 0,6 0,6 0,5 

- kontakt z przyjaciółmi 3,6 3,3 3,9 

- zdobycie leków i materiałów 11,9 10,5 13,1 

- zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny 1,7 1,7 1,7 

- zdobycie sprzętu rehabilitacyjnego 1,9 1,9 2,0 

- możliwość realizowania  zainteresowań 5,4 6,1 4,8 

- pomoc duszpasterska 0,5 0,3 0,8 

- inne 5,6 6,2 5,2 

- brak danych 1,2 1,1 1,3 

* Możliwe było wskazanie więcej niż jednego problemu 

Źródło: Badanie, 1997, za Długosz, 2002: 46-87. 

Na ogół częstość wskazywania określonego problemu życiowego  jest rzadsza wśród męż-

czyzn niż kobiet. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest możliwość realizacji zainteresowań. 

Dla mężczyzn jest to znacznie bardziej dotkliwa deprywacja. Obie grupy rzadko wskazują na 

potrzebę zdobycia lub podwyższania kwalifikacji (tabela 5.14). 

Problemy osób niepełnosprawnych  

Tabela 5.15. Najważniejsze problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne – wska-

zania spontaniczne niepełnosprawnych oraz przedstawicieli samorządów gminnych (2006) (w 

%) 

 Niepełnosprawni Przedstawiciele samorządów gminnych 

Problemy finansowe 49 41 

Ochrona zdrowia 33 12 

Problemy psychologiczne 17 7 

Miejsca pracy 16 44 

Bariery architektoniczne 13 53 

Zmiana postaw społecznych 10 9 

Problemy bytowe 7 15 

Bariery urzędowe 6 5 

Bariery transportowe 4 20 

Problemy rehabilitacyjne 3 14 
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Źródło: badanie PFRON z 2006 r. - osoby niepełnosprawne (N=5019) i przedstawiciele samorządów gminnych 

(N=2117) (Gmino…, 2006). Suma procentów jest większa od 100, gdyż badany mógł podać więcej niż jeden 

problem. 

Badanie PFRON z 2006 r. (tabela 5.15) pozwala odnieść się nie tylko do wcześniejszych ba-

dań, ale i porównać je z ich recepcją u władz gminnych. Ogólna hierarchia potrzeb jest wciąż 

zbliżona – problemy finansowe, zdrowotne i bariery są głównymi problemami bezrobotnych. 

Choć badania nie są w pełni porównywalne, można postawić hipotezę o wzroście znaczenia 

problemów finansowych, a zmniejszeniu barier komunikacyjnych w porównaniu z wcześniej-

szymi badaniami (tabela 5.14). Zdumiewa silna różnica w definiowaniu problemów niepełno-

sprawnych. Władze lokalne mocno je identyfikują z zagadnieniem  barier architektonicznych 

i niedostatkiem pracy, a mniejszą wagę przypisują ich innym potrzebom. 

Niepełnosprawni wg miejsca zamieszkania 

Dane wskazują, że zgodnie z aktualnymi informacjami częściej niepełnosprawność dotyka 

mieszkańców miast niż wsi (Stan…, 2011: 72). Proces rośnie mimo przeciwnego trendu 

wśród ogółu ludności. Jest to złożone zjawisko, na które składa się kilka czynników. 

W kolejnych spisach ludności populacja niepełnosprawnych staje się coraz bardziej miejska. 

Jednak jeśli porównać ją ze strukturą ludności, ukazuje się bardziej złożony obraz. Dane dla 

spisów 1988 i 2002 wskazują większą koncentracje niepełnosprawnych na wsi. Podobne wy-

niki pokazują wcześniejsze badania nad niepełnosprawnymi (Ostrowska, Sikorska, 1996: 48). 

Badania jeszcze wcześniejsze, z lat 80-tych i 90-tych, wskazywały na częstsze występowanie 

niepełnosprawności na wsi (Wojciechowski, 2007; Balcerzak-Paradowska, 2002). Także w 

badaniach Antoniny Ostrowskiej i Joanny Sikorskiej odsetek niepełnosprawnych zamieszka-

łych na wsi był wyższy niż w całej populacji (Ostrowska, Sikorska, 1996: 148, 170). Nato-

miast późniejsze dane pokazują ich stopniowy wzrost wśród ludności miejskiej. Stopniowo jej 

udział wśród niepełnosprawnych staje się wyższy niż w populacji. Także dane spisowe z roku 

2011 pokazują znaczący skok koncentracji niepełnosprawnych w mieście w porównaniu z 

danymi spisowymi z roku 2002 (tabela 3.18). 

Tabela  5.16. Niepełnosprawni ogółem wg miejsca zamieszkania za spisami powszechnymi 

(1988, 2002, 2011, w %). 

 1988 2002 2011 

Wieś 41,5 39,4 35,7 

Miasto 58,5 60,6 64,3 

Źródło: NSP 2002, 2003. Narodowy….., 2011. 

Tabela 5.17. Struktura osób niepełnosprawnych prawnie wg miejsca zamieszkania w latach 

2000-2008 w Polsce (w %) 
Rok Niepełnosprawni Ludność kraju 

miasto wieś miasto wieś 

2000 59,6 40,4 61,8 38,2 

2001 59,2 40,8 61,8 38,2 

2002 59,4 40,6 61,7 38,3 

2003 59,9 40,1 61,6 38,4 

2004 59,8 40,2 61,5 38,5 

2005 59,6 40,4 61,4 38,6 

2006 60,4 39,6 61,3 38,7 

2007 60,2 39,7 61,2 38,8 

2008 61,2 38,8 61,1 38,9 

Źródło: Ulman, 2011: 104 na podstawie BAEL. 
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Dane z BAEL pozwalają prześledzić te zmiany w sposób ciągły. Porównywane w okresach 

rocznych pokazują wyraźnie to przesuwanie. Dzieje się tak przeciwnie do zmian w składzie 

ludności Polski wg danych GUS. Wzrost ludności miast został zahamowany, a nawet są wi-

doczne tendencje przeciwne w niektórych regionach, szczególnie wokół największych aglo-

meracji. 

Tabela 5.18. Niepełnosprawni prawnie wg miejsca zamieszkania (w %) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ogółem       

Miasta 61,3 61,2 61,1 61,0 60,9 60,7 

Wieś 38,7 38,8 38,9 39,0 39,1 39,3 

Niepełnosprawni       

Miasta 60,4 60,3 61,2 61,8 62,3 65,1 

  z tego o liczbie ludności:       

   100 tys. i więcej 28,0 27,9 29,3 29,1 28,0 29,2 

    50 000 – 99999 8,3 8,6 8,0 8,1 8,6 9,0 

    20 000 – 49999 11,6 10,8 11,2 12,2 12,7 13,3 

    poniżej  20000 12,5 13,0 12,7 12,4 13,0 13,6 

Wieś 39,6 39,7 38,8 38,2 37,7 38,7 

   związani z gosp. rolnym 17,3 16,6 15,2 13,3 12,8 12,9 

   niezwiązani z gosp. rolnym 22,3 23,2 23,6 24,9 25,0 25,8 

Źródło: BAEL. GUS. 

Także bliższa analiza przebiegu wzrostu udziału niepełnosprawnych zamieszkałych w mieście 

pokazuje, że zwiększanie się liczby niepełnosprawnych występuje we wszystkich typach 

miast. Na terenach wiejskich równoległe do niego jest zmniejszanie się kategorii niepełno-

sprawnych związanych z gospodarstwem rolnym. Natomiast rośnie kategoria niepełnospraw-

nych mieszkańców wsi niezwiązanych z rolnictwem (tabela 5.18). 

Tabela 5.19. Osoby niepełnosprawne według kryterium NSP w 2009 roku wg miejsca za-

mieszkania (w %) 

 Ogó-

łem 

Niepełnosprawni 

razem prawnie i biolo-

gicznie 

tylko prawnie tylko biologicznie 

Miasto 61,2 62,0 61,4 63,4 59,3 

Wieś 38,8 38,0 38,6 36,6 40,7 

Źródło: Stan …, 2011. 

To zróżnicowanie jest także widoczne przy bliższej analizie danych z badań stanu zdrowia 

Polaków z roku 2009. Najbardziej miejska jest kategoria niepełnosprawnych tylko prawnie. 

Natomiast częstsza jest na wsi kategoria niepełnosprawnych tylko biologicznie. 

Jeśli analizuje się rozkład niepełnosprawnych wg kryteriów Eurostatu, kryterium dającego 

najwyższe odsetki niepełnosprawności obszerny, to uwidocznia się jednak ich większa kon-

centracja na wsi niż w innych kategoriach (tabela 5.20). 

Podsumowując, występuje tendencja do częstszego występowania osób niepełnosprawnych w 

mieście niż na wsi. Proces ich zwiększania się wśród ludności miejskiej jest ciągły. Jest on 
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konsekwencją kilku trendów. Porównanie spisów z lat 2002 i 2011 wykazało, że wzrost rygo-

ryzmu przyznawania świadczeń bardziej dotknął ludność wsi niż miast. Drugim zjawiskiem 

może być ruchliwość samych niepełnosprawnych. Życie osoby niepełnosprawnej w mieście 

jest dużo łatwiejsze, a jej szanse życiowe są tam większe. W mieście ma ona większe szanse 

na pracę. Jest  tam też mniej barier w poruszaniu się. W mieście łatwiejszy jest także dostęp 

do pomocy medycznej. Te wszystkie różnice bardziej dotykają osoby z wyższymi stopniami 

niepełnosprawności. W efekcie kumulacji kilku czynników najniższe wskaźniki zatrudnienia 

napotyka się wśród niepełnosprawnych o wyższym stopniu niepełnoprawności zamieszkałych 

na wsi. 

Tabela 5.20. Ludność według niepełnosprawności biologicznej UE wg miejsca zamieszkania 

(2009) (w %) 

 Ogó-

łem 

Niepełnosprawni biologicznie wg UE Nie mają 

ograniczeń 

Brak danych 

razem poważnie ograni-

czeni 

ograniczeni, ale 

niezbyt poważnie 

Miasto 61,2 60,6 60,5 60,6 61,4 54,6 

Wieś 38,8 39,4 39,5 39,4 38,6 45,4 

Źródło: Stan …, 2011. 

Tabela 5.21. Osoby niepełnosprawne w wieku 15 lat i więcej wg miejsca zamieszkania i ro-

dzaju największych problemów w 1996 r. (w %) 

Wyszczególnienie Ogółem Miasto Wieś 

Osoby niepełnosprawne w tyś. 5142,5 2953,1 2189,4 

Osoby niepełnosprawne w odsetkach 100,0 100,0 100,0 

Największe problemy:    

- nie mam takich spraw 35,0 35,3 34,6 

- proste prace domowe 10,4 10,4 10,4 

- załatwianie spraw urzędowych 27,6 26,3 29,3 

- uzyskanie pomocy finansowej 19,0 19,3 18,7 

- pielęgnacja i opieka 6,3 6,2 6,3 

- poruszanie się poza domem 22,6 22,2 23,0 

- uzyskanie pomocy rzeczowej 3,7 3,7 3,7 

- rehabilitacja medyczna, usprawnianie 8,5 8,3 8,9 

- rehabilitacja zawodowa 0,6 0,5 0,7 

- uzyskanie lub zmiana pracy 4,1 4,8 3,1 

- zdobycie lub podwyższenie wykształcenia 0,6 0,6 0,5 

- kontakt z przyjaciółmi 3,6 3,8 3,3 

- zdobycie leków i materiałów 11,9 12,3 11,4 

- zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny 1,7 2,0 1,3 

- zdobycie sprzętu rehabilitacyjnego 1,9 1,7 2,2 

- możliwość realizowania zainteresowań 5,4 5,7 4,9 

- pomoc duszpasterska 0,5 0,4 0,7 

- inne 5,6 6,0 5,1 
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- brak danych 1,2 1,3 1,1 

Możliwe było wskazanie więcej niż jednego problemu. Źródło: GUS, 1997 za Długosz, 2002. 

Dostępne dane o różnicach w dostrzeganiu najważniejszych problemów życiowych między 

niepełnosprawnymi zamieszkałymi w miastach i na wsi nie pokazują bardzo dużej różnicy 

między nimi. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest to, że  dla niepełnosprawnych zamieszka-

łych na wsi znacząco większym problemem jest poruszanie się i załatwianie spraw urzędo-

wych (tabela 5.21).  

Choć nie zaznacza się to w samej świadomości niepełnosprawnych, to dane obiektywne po-

kazują, że zróżnicowanie warunków życia niepełnosprawnych w mieście i na wsi jest znaczą-

ce. Wszystkie dostępne dane pokazują dużo gorszą sytuację niepełnosprawnych zamieszka-

łych na wsi. Ta różnica występuje praktycznie pod każdym względem: natężenia barier, za-

możności, dostępu do pracy czy wykształcenia. Szczególnie znaczące są ograniczenia rucho-

we. Badania robione metodą wywiadów przynoszą niekiedy dość dramatyczne wyznania: „na 

wsi osoba niepełnosprawna jest inaczej postrzegana niż w mieście. Tam jest zamknięta prak-

tycznie w czterech ścianach i jak jeszcze rodzina nie akceptuje tak do końca i nie pomoże 

wyjść z tego domu, no to po prostu się jest w tym domu” (Sijko, 2008: 193). 

Rodziny osób niepełnosprawnych 

Analiza sytuacji społecznej niepełnosprawnych szczególną uwagę musi zwrócić na ich sytua-

cję rodzinną (por. Kawczyńska-Butrym, 1994; Kościelska, Aouil, 2004). Rodzina jest tą gru-

pą, od której uzyskują oni największą pomoc i wsparcie. Potwierdzają to prawie wszystkie 

badania nad niepełnosprawnymi. Osoby niepełnosprawne uzyskują pomoc głównie od wspól-

nie zamieszkujących członków rodziny (51%) (Golinowska, 2012: 77). Niepełnosprawni ży-

jący samotnie często są skazani na rezygnację z wielu wydatków (tabela 9.29). W badaniach 

PFRON z 2006 r. pomoc rodziny pojawia się w wielu kontekstach działań na rzecz niepełno-

sprawnych (Gmino…, 2006). Ważną funkcją rodziny jest dawanie poczucia bezpieczeństwa, 

związane z życiem dzięki niej w „kokonie bezpieczeństwa”. Jest to zarówno codzienna życz-

liwość, jak i poczucie możności liczenia na jej bezwarunkową pomoc w każdej sytuacji (Ja-

nocha, 2008:142, 191). Badania wskazują, że niepełnosprawni żyjący w pełnych rodzinach i 

w rodzinach większych, są bardziej zadowoleni z życia (tabela 9.7). 

Wsparcie ze strony rodziny osobom niepełnosprawnym jest silnie społecznie aprobowane. W 

opinii publicznej to na rodzinie (94% wskazań), służbie zdrowia (72%) i pracownikach opieki 

społecznej (62%) spoczywać powinna piecza nad niepełnosprawnymi. Opinia społeczna jest 

relatywie stała, a zmiany są nieduże, jak wskazuje na to porównanie opinii aktualnych i wyra-

żanych ok. 10 lat temu (CBOS 2007). 

Związek problemów niepełnosprawnego i problemów rodziny jest bardzo silny, tak że wni-

kliwe zbadanie sytuacji niepełnosprawnych w Polsce powinno objąć analizą ich sytuację ro-

dzinną, podobnie jak sytuację rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Niepełnosprawność jed-

nego z jej członków stanowi wspólny wymiar codziennego życia dla całej wspólnoty rodzin-

nej. Opieka nad nim stanowi obciążenie materialne, jak i psychiczne jej rodziny, oraz ograni-

czenie i niekorzystne zmiany planów życiowych (Kawczyńska-Butrym, 1994). Rodziny są 

silnie obciążone wspieraniem i niesieniem pomocy swoim niepełnosprawnym członkom. 

Wykorzystywanie przez nich zasobów (finansowych, psychicznych oraz związanych z cza-

sem oraz wysiłkiem organizacyjnym) rodziny jest znacznie większe w porównaniu z rodziną, 

w której niepełnosprawność nie występuje (Wiszejko-Wierzbicka, 2010: 35). Dla ukazania 

siły tego wpływu autorzy, piszący o rodzinach niepełnosprawnych niekiedy używają takich 
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określeń jak „eksploatacja”. Pojawiają się prace o syndromie wypalenia matek dzieci niepeł-

nosprawnych (Dąbrowska, 2005).  

Jednak dostępne dane nie zawsze pozwalają na pełne pokazanie tego zjawiska. Opóźnienie w 

publikacji wyników spisu z roku 2010 silnie utrudnia ukazanie tego ważnego zjawiska i zmu-

sza do sięgnięcia do danych z innych badań i wcześniejszego spisu z roku 2002 i danych son-

dażowych. Dużą przeszkodą jest brak podziału tych danych odpowiednio do grup wiekowych. 

Proste zróżnicowanie sprawni/niepełnosprawni jest daleko niewystarczające dla danych o 

sytuacji rodzinnej. Brak takiego rozbicia na grupy wiekowe w danych spisowych o stanie 

cywilnym dość  zasadniczo utrudnia ocenę tego problemu.  

Sytuacja rodzinna osób niepełnosprawnych 

Dane z badań masowych wskazują, że większość niepełnosprawnych żyje w stałych związ-

kach małżeńskich lub partnerskich, prawie 55%. Co siódma osoba niepełnosprawna to kawa-

ler lub panna, a co czwarta – wdowiec lub wdowa. Wśród niepełnosprawnych kobiet więcej 

niż co trzecia jest wdową (Stan… 2011: 74). 

Tabela  5.22. Ludność Polski według niepełnosprawności biologicznej (kryterium UE) i stanu 

cywilnego (2009) (w %) 

 Ogółem Niepełnosprawni biologicznie wg UE Nie mają 

ograni-

czeń 

Brak 

danych 
razem poważnie 

ograniczeni 

ograniczeni, ale 

niezbyt poważnie 

Stan cywilny prawny 

(15 lat i więcej) 

 

Kawaler/panna 27,8 13,5 12,8 13,8 32,4 27,0 

Żonaty/zamężna 58,0 57,2 51,5 60,1 58,3 47,9 

Wdowiec/wdowa 10,3 24,1 30,1 21,1 5,7 18,4 

Rozwiedzio-

ny(a)/separowany(a) 4,0 5,2 5,6 5,0 3,5 6,7 

Stan cywilny faktyczny 

(15 lat i więcej)       

Żyjący w związku 59,1 57,2 51,2 60,1 59,8 50,9 

Samotni 40,9 42,8 48,8 39,9 40,2 49,1 

Źródło: Stan …, 2011. 

Udział osób żyjących w stałych związkach jest wśród niepełnosprawnych zbliżony do analo-

gicznych danych dla populacji. Różnica między osobami niepełnosprawnymi a ogółem popu-

lacji jest w dużej mierze efektem różnego wieku obu grup. Jej skutkiem jest wysoki odsetek 

wdów wśród niepełnosprawnych, a kawalerów i panien wśród osób sprawnych. Także pro-

centowy udział osób rozwiedzionych i żyjących w separacji w grupie niepełnosprawnych 

wskazuje, że niepełnosprawność nie powoduje rozbicia rodziny (tabela 5.22). 

Obszerniejsze dane o uwarunkowaniach sytuacji rodzinnej niepełnosprawnych ukazują dane 

ze spisu 2002, a szczególnie pozwalają one na pokazanie wpływu stopnia niepełnosprawności 

na sytuację rodzinną. Pewne dane wskazują na trudności z założeniem rodziny przez niepeł-

nosprawnych, np. wyższy odsetek kawalerów wśród mężczyzn niepełnosprawnych na wsi czy 

wyższe odsetki osób, które nigdy nie zawarły związku małżeńskiego wśród osób o stopniu 

niepełnosprawności znacznym czy osób odczuwających całkowite ograniczenie sprawności. 

Są pewne prawidłowości ukazujące związek między stopniem niepełnosprawności a sytuacją 

rodzinną. Im wyższy stopień niepełnosprawności, tym większe prawdopodobieństwo, że dana 
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osoba nie posiada własnej rodziny. Oznacza to, że właśnie niepełnosprawni o wyższym stop-

niu niepełnosprawności mniej mogą liczyć na pomoc rodzin. Jednak są to tylko pewne różni-

ce wielkości prawdopodobieństw, ale nie różnice typu jakościowego (tabela 5.23). „Stan nie-

pełnosprawności może w pewnym stopniu utrudniać ułożenie sobie życia rodzinnego. Obser-

wuje się to na etapie zawierania związku małżeńskiego oraz utrzymania jego trwałości. Więk-

szość osób niepełnosprawnych żyje w rodzinach, które stanowią dla nich źródło satysfakcji i 

oparcia, są podstawową strukturą w społecznym systemie integracji.” (Balcerzak-Paradowska, 

2002: 45). 

Tabela 5.23. Stan cywilny osób niepełnosprawnych a stopień niepełnosprawności (2002) (w 

%) 

 Kawaler, 

panna 

Żonaty, za-

mężna 

wdowiec, 

wdowa 

rozwiedziony, 

rozwiedziona 

Żyjący w 

separacji 

Ogółem 13,5 59,4 21,4 4,5 1,2 

 Mężczyźni 16,8 70,7 7,0 4,1 1,2 

 Kobiety 10,5 49,4 34,0 4,8 1,2 

Miasta 12,8 58,5 21,1 6,2 1,3 

  Mężczyźni 15,0 71,1 7,0 5,5 1,3 

  Kobiety 10,9 47,8 33,1 6,8 1,3 

Wieś 14,5 60,7 21,8 2,0 1,0 

  Mężczyźni 19,4 70,2 7,1 2,2 1,1 

 Kobiety 10,0 52,0 35,4 1,7 0,9 

Niepełnosprawni w 

wieku 16 lat i więcej  13,8 62,1 18,2 4,7 1,2 

O stopniu niepełno-

sprawności:      

Znacznym 17,2 46,4 31,7 3,6 1,0 

Umiarkowanym 14,4 57,5 15,3 5,0 1,2 

Lekkim 10,0 72,4 11,2 5,0 1,3 

Nieustalonym 13,8 66,6 14,6 3,6 1,1 

Osoby niepełno-

sprawne tylko    bio-

logicznie  10,9 47,9 36,5 3,5 1,1 

Odczuwające ograni-

czenie sprawności:      

Całkowite 13,0 37,7 45,9 2,4 0,8 

Poważne 10,6 49,3 35,2 3,7 1,1 

Źródło: Narodowy…, 2003. 

Pogłębiona analiza sytuacji rodzinnej niepełnosprawnych wymaga danych o stanie cywilnym 

wg wieku. Dostępne dane sondażowe, choć są obciążone większym ryzykiem błędu, wskazu-

ją, że niepełnosprawni częściej są samotni. Dotyczy to bardziej młodszych kategorii wieko-

wych w wieku do 45 lat. Jednak nie występuje dramatyczna różnica. Zmniejsza się ona potem 

w starszych kategoriach wiekowych (tabela 5.24).  

Dane demograficzne nie pokazują więc zasadniczej różnicy między niepełnosprawnymi a 

resztą społeczeństwa. Różnice w sytuacji rodzinnej w stosunku do ogółu mieszkańców kraju 
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są widoczne, ale w dużym stopniu wynikają z sytuacji wiekowej – niepełnosprawni są znacz-

nie starsi. W dużej mierze brak większych różnic jest konsekwencją momentu, w którym 

większość niepełnosprawnych została nią dotknięta – dopiero w trakcie dorosłego życia. Na 

ogół stało się to znacznie po typowym czasie zawierania związku małżeńskiego – w wieku 

40–60 lat. 

Jest to ten etap życiowy, gdy większość osób zawarła związek małżeński i posiada już, nie-

kiedy dorosłe, dzieci. Potwierdza to, że niepełnosprawność nabyta nie wpływa negatywnie na 

trwałość rodziny.  

Tabela 5.24. Niepełnosprawny – samotny wg wieku (w %) 

Niepełnosprawny wg kryterium UE Polska 

Ogółem 

Nie 18,4% 

Tak 26,8% 

Grupy wiekowe  

18-24 

Nie bd. 

Tak bd. 

25-34 

Nie 13,7% 

Tak 15,4% 

35-49 

Nie 4,4% 

Tak 14,5% 

50-64 

Nie 21,5% 

Tak 19,2% 

65+ 

Nie 38,6% 

Tak 39,9% 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). 

Tabela 5.25. Liczba dzieci osób niepełnosprawnych 

Niepełnosprawny wg kryterium UE Liczba dzieci – ogółem (średnia) 

Nie 1,49 

Tak 2,10 

Źródło: EQLS 2007. 

Ciekawe, że niepełnosprawni mają więcej dzieci. Dane sondażowe (spisy powszechne nie 

obejmują tej informacji) przynoszą wynik na pierwszy rzut oka zaskakujący – niepełnospraw-

ni mają więcej dzieci (tabela 5.25). Wskazują na to dane z Europejskiego Badania Jakości 

Życia (EQLS 2007). Badani niepełnosprawni wymieniali średnio 3,1 posiadanego dziecka, 

podczas gdy osoby sprawne – 2,49. Niemniej wynik ten potwierdza więcej niż jedno badanie. 

Także badania międzynarodowe pokazują, że nie jest to tylko polska prawidłowość. Trudno 

orzec, jak dalece jest to czynnik związany z niepełnosprawnością, a jak bardzo efektem ich 

rekrutacji z grup społecznych, w których jest większa dzietność. Może pewną rolę odgrywać 

dążenie do potwierdzenia swojej „normalności”. Przykładowo Witold Janocha w swoich ba-

daniach nad młodzieżą niepełnosprawną stwierdził, że częściej jako cel życiowy „założenie 

rodziny” stawiali sobie chłopcy niż dziewczęta. Jest to wynik nietypowy w badaniach nad 

celami życiowymi młodzieży (Janocha, 2008: 114). 

Jednak mimo że niepełnosprawni mają więcej dzieci, to słabsze są ich sieci wsparcia. W ze-

stawieniu z danymi o kapitale społecznym pokazuje to, że jednak niepełnosprawność osłabia 
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więzi międzypokoleniowe. Ale to wskazuje, że obok samej fizycznej liczby osób związanych 

z osobą niepełnosprawną ważne są odpowiednie normy społeczne i inne bodźce ją wspoma-

gające. 

 

Gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi 

Ważnym parametrem dla polityki społecznej jest sytuacja gospodarstw domowych z osobami 

niepełnosprawnymi. Na ich sytuację silnie wpływa obecność osoby niepełnosprawnej – zna-

cząco pogarsza sytuację materialną. Niepełnosprawność jest silną determinantą groźby ubó-

stwa. Rodzina niepełnosprawnego jest i powinna być adresatem wielu polityk pomocy spo-

łecznej przeznaczonych dla pomocy niepełnosprawnym (Kołaczek, 2010). Pomoc udzielona 

rodzinie niepełnosprawnego jest zarazem pomocą dla niepełnosprawnego.  

Tabela 5.26. Udział gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi w strukturze ogó-

łu gospodarstw domowych w latach 2000-2007 w Polsce (w %) 

Rok Udział gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi 

 ogółem z jedną osobą z dwiema osobami z trzema i więcej osobami 

2000 30,6 24,1 6,0 0,6 

 100% 78,8 19,6 2,0 

2001 31,1 23,4 6,8 0,9 

2002 29,7 22,8 6,1 0,7 

2003 27,6 22,4 4,9 0,4 

2004 26,0 21,6 4,0 0,4 

2005 25,6 21,4 3,9 0,3 

2006 24,4 20,5 3,5 0,4 

2007 23,3 19,7 3,4 0,3 

 100% 84,2 14,4 1,4 

Źródło: Ulman, 2011: 118. Na podstawie badania budżetów domowych GUS. 

Jaki typ rodziny dominuje wśród niepełnosprawnych? Dane wskazują, że są to na ogół go-

spodarstwa domowe z jedną osobą niepełnosprawną. Ok. 2000 r. było to ok. 30% wszystkich 

gospodarstw domowych. Nie oznacza to, że w ok. 1/3 rodzin jest osoba niepełnosprawna, 

gdyż dla statystyki jedna osoba też stanowi gospodarstwo domowe. Później ten odsetek malał, 

przypuszczalnie z powodu zmniejszania się ogólnej liczby osób niepełnosprawnych. Choć jest 

to raczej rzadka sytuacja, zwraca uwagę jednak relatywnie spory odsetek gospodarstw domo-

wych z więcej niż jedną osobą niepełnosprawną (tabela 5.26). 

Tabela 5.27. Gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi wg liczby osób (w %) 

o - ogółem 

n - z osobami niepełnosprawnymi 

tn - tylko z osobami niepełno-

sprawnymi 

 Gospodarstwa domowe według liczby osób 

Ogółem 1 2 3 4 i więcej 

OGÓŁEM o x 24,8 23,2 19,9 32,1 

 n 32,0 20,3 29,6 18,8 31,3 

 tn 9,5 68,1 29,5 2,2 0,2 

MIASTA o x 27,7 24,7 21,1 26,5 

 n 29,0 22,8 32,2 20,1 24,9 
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 tn 9,3 71,5 26,6 1,7 0,2 

WIEŚ o x 18,8 20,2 17,5 43,6 

 n 38,0 16,3 25,5 16,8 41,5 

 tn 10,0 61,6 34,8 3,2 0,4 

Źródło: Osoby…, 2004. 

Dane ze spisu 2002 r. wskazują, że sytuacja rodzinna niepełnosprawnych na wsi jest poten-

cjalnie korzystniejsza. Żyją oni w rodzinach z większą liczbą osób. Także dwuosobowe go-

spodarstwa domowe z samymi niepełnosprawnymi częściej występują na wsi (tabela 5.27).  

W rodzinach biologicznych najczęstsza sytuacja to małżeństwo, a w nim - jedna osoba nie-

pełnosprawna. Najczęściej jest to mężczyzna. Drugi częsty typ to matka z dziećmi. Liczba 

tego typu rodziny wzrosła w porównaniu z poprzednim spisem, dla którego dostępne są tego 

typu dane. Brak danych aktualnych, aby stwierdzić, czy ta tendencja jest kontynuowana (tabe-

la 5.27).  

Tabela 5.28. Gospodarstwa domowe z niepełnosprawnymi wg typu rodziny biologicznej ( w 

%) 

Wyszczególnienie Ogółem Miasta Wieś 

1988 2002 1988 2002 1988 2002 

O G Ó Ł E M 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

       

MAŁŻEŃSTWA/PARTNERZY 85,1 82,4 84,8 82,0 85,5 83,1 

Oboje niepełnosprawni 20,1 21,3 18,5 18,6 22,7 25,3 

w tym z dziećmi niepełnospraw-

nymi 

0,6 1,2 0,5 1,0 0,7 1,6 

Mężczyzna niepełnosprawny 39,0 32,5 36,9 34,0 42,2 30,4 

w tym z dziećmi niepełnospraw-

nymi 

0,9 1,7 0,7 1,6 1,2 1,9 

Kobieta niepełnosprawna 22,5 21,5 26,3 22,6 16,6 19,8 

w tym z dziećmi niepełnospraw-

nymi 

0,5 1,1 0,6 1,0 0,4 1,2 

Rodzice są sprawni, ale są dzieci 

niepełnosprawne 

3,5 7,1 3,1 6,8 4,1 7,6 

       

MATKI Z DZIEĆMI 12,7 15,1 13,1 15,6 12,1 14,5 

Matka niepełnosprawna 10,5 11,6 11,1 11,8 9,6 11,3 

w tym z dziećmi niepełnospraw-

nymi 

1,5 2,5 1,5 2,3 1,5 2,7 

Matka jest sprawna, ale są dzieci 

niepełnosprawne 

2,2 3,5 2,0 3,7 2,4 3,2 

       

OJCOWIE Z DZIEĆMI 2,2 2,4 2,1 2,4 2,4 2,4 

Ojciec niepełnosprawny 1,9 2,0 1,9 2,1 2,0 2,0 

w tym z dziećmi niepełnospraw-

nymi 

0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 
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Ojciec jest sprawny, ale są dzieci 

niepełnosprawne 

0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 

Źródło: Osoby…, 2004. 

Dane spisowe (2002) w przekroju pokoleniowym wskazują, że najczęstszy typ rodziny z oso-

bą niepełnosprawną to rodzice, z których jedno jest niepełnosprawne, mieszkający z dziećmi, 

a następnie same osoby starsze – małżeństwo z jednym z partnerów niepełnosprawnym. Mo-

del rodziny wielopokoleniowej, w której występuje niepełnosprawny, najczęściej w średnim 

lub starszym wieku, jest częstszy na wsi (tabela 5.29). 

Rodziny z osobami niepełnosprawnymi są częściej zagrożone biedą (tabela 5.30). Rodziny 

niepełnosprawnych częściej  są mało „nasycone” osobami pracującymi. Najczęściej są to ro-

dziny bez osób aktywnych zawodowo – prawie połowa z nich. Więcej jest także osób nieak-

tywnych zawodowo. Jeśli są w nich osoby aktywne zawodowe, to częściej są one bezrobotne. 

Tabela 5.29. Gospodarstwa domowe według grup pokoleniowych osób wchodzących w skład 

gospodarstwa i występowania niepełnosprawności (w %) 
Wyszczególnienie  

o – ogółem  

n - z osobami nie-

pełnosprawnymi  

tn - tylko niepełno-

sprawni  

Ogółem W gospodarstwie domowym znajdują się osoby 

wyłącznie 

młode 

wyłącznie 

w śred-

nim wie-

ku 

wyłącznie 

starsze 

młode  

i w 

średnim 

wieku 

młode w wie-

ku 

średnim 

młode i 

w śred-

nim 

wieku 

z osobami starszymi 

OGÓŁEM o x 8,4 15,0 18,9 40,6 2,1 7,6 7,5 

 n 32,0 1,0 12,0 27,5 29,9 3,1 13,4 13,1 

 tn 9,5 1,0 23,0 66,6 0,9 0,3 7,9 0,2 

MIASTA o  9,4 17,2 19,0 40,6 2,1 6,8 4,9 

 n 29,0 1,2 14,1 29,4 30,8 3,3 12,5 8,8 

 tn 9,3 1,2 25,1 65,5 1,0 0,3 6,7 0,2 

WIEŚ o  6,2 10,6 18,7 40,6 2,0 9,2 12,7 

 n 38,0 0,8 8,7 24,5 28,6 2,8 14,7 19,8 

 tn 10,0 0,5 19,0 68,9 0,7 0,3 10,3 0,3 

Źródło: Osoby…, 2004. 

Tabela 5.30. Struktura  gospodarstw domowych z  osobą niepełnosprawną według aktywności 

zawodowej członków gospodarstwa w IV kw. 2011 roku 

Gospodarstwa domowe 
 

Gospodarstwa domowe 

z przynajmniej 

jedną osobą pracu-

jącą (bez bezro-

botnych) 

z przynajmniej 

jedną osobą bezro-

botną 

 

 

 

 

w tym bez pracu-

jących 

bez osób aktyw-

nych zawodowo 

 Razem   

Ogółem  40,9 10,2 4,3 49,0 

1-osobowe 6,6 1,7 1,7 91,5 

  2-osobowe 28,9 5,0 3,8 66,1 

  3-osobowe 64,1 12,6 7,0 23,5 
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  4-osobowe 67,9 20,6 5,2 11,2 

  5-osobowe 71,5 21,5 4,3 7,5 

  6-osobowe 72,0 24,3 5,6 3,7 

7- i więcej osobo-

wych 

61,3 34,7 6,7 4,0 

Źródło: BAEL. GUS. 

Dane o czynnikach zagrożenia biedą w rodzinach z osobami niepełnosprawnymi bardziej 

szczegółowo przedstawia sprawozdanie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 

za rok 2003. W 2002 r. wg BAEL z 3289 tys. gospodarstw domowych z co najmniej 1 osobą 

niepełnosprawną w wieku 15 lat i więcej 21,6% miało w swym składzie dziecko w wieku do 

lat 14, a 63,3% to były gospodarstwa domowe emerytów i rencistów (Karta 2003). 

Dary i przekazy od innych gospodarstw domowych 

Analizy przekazów między gospodarstwami domowymi niepełnosprawnych i innych osób 

wskazują na skalę uzyskiwanego wsparcia (Szukalski, 2002). Dane statystyczne nie są w peł-

ni reprezentatywne, gdyż spora część pomocy jest przekazywana w formie naturalnej i w po-

staci pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Tabela 5.31. Wartość transferów pieniężnych na 1 osobę w gospodarstwach domowych z oso-

bami i bez osób niepełnosprawnych (w zł) 

 Gospodarstwa domowe 

ogółem z osobami niepełno-

sprawnymi 

bez osób niepełno-

sprawnych 

Dochód rozporządzalny 1192,82 983,66 1253,77 

w tym dochód do dyspozycji 1147,18 945,87 1205,84 

w tym dary otrzymane od innych gospo-

darstw domowych 

47,64 31,75 52,27 

Wydatki 991,44 837,72 1036,23 

W tym przekazane dary innym gospodar-

stwom domowym 

36,06 29,49 37,98 

Źródło: Budżety, 2011. 

Analiza budżetów gospodarstw domowych wskazuje, że niepełnosprawni są w mniejszym 

stopniu obiektem obdarowywania ze strony innych gospodarstw domowych niż osoby spraw-

ne. Otrzymują oni zarówno mniejsze wsparcie w postaci darów, jak i bilans między tym, co 

przekazują, a tym co otrzymują, układa się mniej korzystnie (tabela 5.31). 

Tabela 5.32. Uzyskiwanie w ostatnim roku regularnej pomocy w formie pieniędzy lub żywno-

ści od osób wspólnie nie mieszkających ( w %) 

Polska Tak Nie 

Niepełnosprawność i grupa wiekowa   

pon. 50, sprawny 17,4 82,6 

pon. 50, niesprawny 27,6 72,4 

50-65, sprawny 10,1 89,9 

50-65, niesprawny 21,0 79,0 

pow. 65, sprawny 12,2 87,8 

pow.65, niesprawny 16,9 83,1 

Ogółem - niepełnosprawni   

Nie 14,9 85,1 

Tak 20,9 79,1 
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Źródło: EQLS 2007. W badaniu zastosowano unijne kryterium niepełnosprawności. 

Dane sondażowe wskazują, że rodziny z osobami niepełnosprawnymi uzyskują pomoc finan-

sową lub w naturze ze strony innych osób. Pomoc ta jest większa niż w przypadku kategorii 

osób sprawnych (tabela 5.32). Porównanie z danymi z budżetów domowych nie jest z tym 

sprzeczne, przypuszczalnie dlatego, że trudno tego rodzaju pomoc zsumować w dłuższym 

czasie i na dodatek skwantyfikować. To zjawisko – pomagania – wskazuje na żywą i realną 

solidarność społeczną w społeczeństwie. 

Tabela 5.34. Niepełnosprawni korzystający z pomocy rodziny – uwarunkowania pomocy  
Niepełnosprawni korzystający z pomocy rodziny w ciągu ostatnich 3 lat W % 

OGÓŁEM (N=5019) 36 

Typ gminy  

  miejska (N=830) 42 

  miejsko-wiejska (N=1350) 30 

  wiejska (N=2838) 37 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

  znaczny  (N=889) 42 

  umiarkowany  (N=1767) 35 

  lekki (N=2363) 32 

RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

  ruchowa   (N=1922) 34 

  wzrokowa   (N=936) 36 

  słuchowa  (N=800) 34 

  psychiczna (N=452) 39 

  umysłowa (N=755) 39 

Wiek  

  18-29 (N=1485 48 

  30-49 (N=1882) 39 

  50+   (N=1652) 31 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. - Osoby niepełnosprawne prawnie (N=5019) (Gmino…, 2006). 

Dane pokazują, że pomoc rodziny najczęściej pojawia się w rodzinach miejskich. Częściej 

skierowana jest do osób o wyższym stopniu i cięższym rodzaju niepełnosprawności, jak i 

młodszych niepełnosprawnych. Jest ona funkcją  możliwości materialnych rodziny i potrzeb 

niepełnosprawnego (tabela 5.32). 

Tabela5.33. Opinia społeczna o opiece nad starszymi niepełnosprawnymi rodzicami (w %) 

 2009 2010 

Rodzic powinien zamieszkać z jednym ze swoich dzieci 66,7 68,6 

Jedno z dzieci powinno regularnie odwiedzać rodzica w jego domu, aby 

zapewnić niezbędna opiekę 

73,3 76,3 

Przedstawiciel państwowej lub prywatnej instytucji opiekuńczej powinien 

odwiedzać tę osobę w jej domu i zapewnić odpowiednią pomoc i opiekę 

25,5 28,0 

Rodzic powinien przeprowadzić się do domu opieki lub mieszkania lub 

domu na osiedlu przeznaczonym dla osób starszych 

15,3 13,7 

Inne  0,5 0,4 

To zależy  10,0 7,6 

Żadne z powyższych 2,6 1,8 

Trudno powiedzieć 3,2 2,5 

Źródło: EB72.1 z 8/2009 (ZA4975). EB74.1 z 8-9.2010(ZA5237). 
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Suma procentów ogólnych podana w stosunku do ogółu respondentów. Jest większa od 100, gdyż respondent 

mógł udzielić więcej niż jedna odpowiedzi. 

Odpowiedź na pytanie „Proszę sobie wyobrazić rodzica w starszym wieku, który mieszka sam 

i z powodu zdrowia fizycznego lub stanu psychicznego nie daje już sobie rady bez regularnej 

pomocy. Jakie byłoby najlepsze rozwiązanie dla osób w takiej sytuacji?” wskazuje, że żywy 

jest w Polsce model opieki nad najstarszym pokoleniem przez pokolenie młodsze – bądź w 

formie stałego zamieszkania, bądź intensywnej opieki. Odpowiedź rejestruje raczej społeczny 

wzór aprobowany niż realizowany w polskich warunkach mieszkaniowych. Natomiast wzór 

instytucjonalnej opieki nad najstarszym pokoleniem jest raczej mało popularny  (tabela 5.33). 

Wykształcenie i praca niepełnosprawnych 

Wykształcenie 

Wykształcenie wraz wiekiem i miejscem zamieszkania to najsilniejsze, pozamedyczne, de-

terminanty zarówno sytuacji materialnej, jak i elementy kapitału ludzkiego niepełnosprawne-

go, określające jego możliwości poradzenia sobie z trudną i traumatyczną sytuacją życiową. 

Jest duża liczba danych pozwalających zanalizować sytuację niepełnosprawnych zarówno od 

strony powodów  jego posiadania, jak i jego wpływu na życie. Ze względu na różne klasyfi-

kacje niepełnosprawności odpowiednie dane będą prezentowane przy wykorzystaniu trzech 

głównych klasyfikacji, a także z naciskiem na te kategorie wiekowe, w których wykształcenie 

odgrywa ważną rolę jak wiek produkcyjny. 

Niepełnosprawni mają niższe wykształcenie niż osoby sprawne. Ich udział w każdej grupie 

wykształcenia powyżej podstawowego jest niższy. Około połowa ma wykształcenie podsta-

wowe lub niższe, a kolejne 1/3 – zasadnicze zawodowe (tabela 6.1).  

Wśród osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym w 2011 r. wykształcenie 

zasadnicze zawodowe posiadało 40,2%, co najmniej średnie 34,1%, wyższe – 9,4%, policeal-

ne i średnie zawodowe – 18,3%, średnie ogólnokształcące – 6,4%, gimnazjalne i niższe – 

25,7%. 

Osoby niepełnosprawne prawnie są znacznie gorzej wykształcone niż osoby sprawne, jakkol-

wiek w ostatnich latach wśród nich nastąpił stopniowy wzrost udziału osób z co najmniej 

średnim i wyższym poziomem wykształcenia. Tę prawidłowość niższego wykształcenia nie-

pełnosprawnych ukazują wszystkie dostępne dane. Szczególnie dramatycznie ta dysproporcja 

przejawia się w zakresie wykształcenia wyższego. Osoba sprawna ma trzykrotnie większe 

prawdopodobieństwo uzyskania wyższego wykształcenia niż osoba niesprawna (tabela 6.2). 

Porównanie ogółu niepełnosprawnych i niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym ukazuje 

mniejszą dysproporcję. Niemniej niepełnosprawni aktywni na rynku pracy mają niższe wy-

kształcenie. Częściej posiadają takie wykształcenie, które naraża na wyższe bezrobocie jak 

wykształcenie podstawowe. 

Tabela 6.1. Ludność w wieku 15 lat i więcej według wykształcenia (sprawni a niepełnospraw-

ni) (w %) 

 Wyższe Policealne i 

średnie zawo-

dowe 

Średnie ogól-

nokształcące 

Zasadnicze 

zawodowe 

Gimnazjum, 

podstawowe, 

niepełne pod-

stawowe i bez 

wykształcenia 

2001 

Sprawni 9,9 23,6 8,7 28,2 29,6 
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Niepełnosprawni 3,8 16,3 6,2 26,0 47,8 

2002 

Sprawni 10,6 23,7 9,2 27,6 29,0 

Niepełnosprawni 3,9 16,1 6,0 26,8 47,4 

2003 

Sprawni 11,9 23,7 9,5 27,2 27,7 

Niepełnosprawni 4,5 16,3 6,1 27,2 46,0 

2004 

Sprawni 13,2 23,8 10,0 26,6 26,4 

Niepełnosprawni 4,8 16,5 6,6 27,7 44,5 

2005 

Sprawni 14,3 24,0 10,3 26,0 25,5 

Niepełnosprawni 5,2 17,4 6,7 28,1 42,6 

2006 

Sprawni 15,0 24,2 10,5 25,4 24,8 

Niepełnosprawni 5,5 18,6 7,0 28,6 40,3 

2007 

Sprawni 15,7 24,0 10,8 25,1 24,3 

Niepełnosprawni 5,7 18,5 7,2 29,2 39,4 

2008 

Sprawni 16,5 23,8 10,9 25,2 23,6 

Niepełnosprawni 6,1 18,4 7,3 29,3 38,8 

2009 

Sprawni 18,0 23,5 11,0 24,8 22,7 

Niepełnosprawni 5,9 18,8 7,4 30,4 37,5 

2010 

Sprawni 19,5 23,6 11,0 24,0 21,8 

Niepełnosprawni 6,6 19,8 7,3 30,3 36,0 

2011 

Sprawni 20,4 23,5 10,8 24,1 21,2 

Niepełnosprawni 7,1 20,1 7,2 31,0 34,6 

Źródło: BAEL. GUS. Niepełnosprawni prawnie. 

Zmiany wykształcenia osób niepełnosprawnych z upływem lat mają kierunek pozytywny. 

Obserwuje się wzrost wykształcenia niepełnosprawnych. Rośnie udział wszystkich wyższych 

kategoriach wykształcenia w wykształceniu niepełnosprawnych (tabela 6.1 i 6.2). 

 

Tabela 6.2. Struktura wykształcenia ludności w wieku produkcyjnym (niepełnosprawni i 

sprawni) (w %) 

Wyszczególnienie Według poziomu wykształcenia 

wyższe policealne i 

średnie 

zawodowe 

średnie 

ogólno-

kształcące 

zasadnicze 

zawodowe 

gimnazjal-

ne, podsta-

wo-we, 

niepełne 

podstawo-

we i bez 
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wykształce-

nia 

 

2008 rok 

Osoby w wieku produkcyjnym 17,8 26,5 11,6 30,1 13,9 

Osoby niepełnosprawne prawnie 5,4 21,5 6,5 39 27,6 

Osoby sprawne 19,1 27,0 12,2 29,2 12,5 

2009 rok 

Osoby w wieku produkcyjnym 19,4 26,0 11,7 29,6 13,3 

Osoby niepełnosprawne prawnie 5,1 21,0 6,7 39,8 27,4 

Osoby sprawne 20,8 26,4 12,2 28,7 11,9 

2010 rok 

Osoby w wieku 15 lat i więcej 21,3 31,5 11,7 28,4 12,7 

Osoby niepełnosprawne prawnie 8,6 18,9 6,6 39,4 26,5 

Osoby sprawne 22,4 26,6 12,2 27,4 11,4 

2011 rok 

Osoby w wieku 15 lat i więcej 22,2 25,6 11,5 28,3 12,4 

Osoby niepełnosprawne prawnie 9,4 18,3 6,4 40,3 25,7 

Osoby sprawne 23,4 26,3 12,0 27,2 11,1 

Źródło: BAEL.  GUS. Niepełnosprawni prawnie. 

Udział osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej lat z co najmniej średnim poziomem 

wykształcenia rósł z 31,8% w 2008 r., 32,1% w 2009 r., 33,7% w 2010 r. – do 34,4% 

w 2011 r. Udział osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym z co najmniej średnim po-

ziomem wykształcenia wzrósł do 34,1% w 2011 roku, podczas gdy w roku 2008 wynosił 

32,1%. 

W latach 2009–2011 wzrósł też udział osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej po-

siadających wyższe wykształcenie – od 5,9% w 2009 r., 6,6% w 2010 r. do 7,1% w 2011 r., a 

wśród osób w wieku produkcyjnym – do 9,4% w 2011 r. (z 8,6% w 2010 roku i 5,1% 

w 2009 roku).  

W latach 2008–2010 wzrósł również udział osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej 

posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe z 29,3% w 2008 r. do 31% w 2011 r. W 

przypadku osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym odsetek osób posiadających wy-

kształcenie zasadnicze zawodowe rósł z 39,0% w 2008 r., 39,8% w 2009 r., 39,4% w 2010 r. 

do 40,2% w 2011 roku. 

Tabela 6.3. Struktura wykształcenia osób niepełnosprawnych prawnie w latach 2000-2011 (w 

%) 
Rok Poziom wykształcenia 

wyższy średni zawodowy średni ogólny zasadniczy zawo-

dowy 

co najwyżej gim-

nazjalny 

2000 4,1 16,9 6,2 25,5 49,5 

2001 3,8 16,3 6,2 26,0 47,8 

2002 3,9 16,1 6,0 26,8 47,2 

2003 4,5 16,3 6,1 27,2 45,9 

2004 4,8 16,5 6,5 27,9 44,3 
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2005 5,2 17,4 6,7 28,1 42,7 

2006 5,6 18,5 7,0 28,6 40,3 

2007 5,7 18,5 7,2 29,2 39,4 

2008 6,1 18,4 7,3 29,3 38,8 

2009 5,9 18,8 7,4 30,4 37,5 

2010 6,6 19,8 7,3 30,3 36,0 

2011 7,1 20,1 7,2 31,0 34,6 

Źródło: Ulman, 2011: s.105. Na podstawie badania budżetów domowych GUS. Dla okresu 2009-2011 – dane za 

Niepełnosprawność…, 2012. 

Ten trend wzrostu wykształcenia osób wśród niepełnosprawnych prawnie potwierdzają dane z 

okresu 2000–2011 dla całej tej kategorii, a  nie tylko osób w wieku produkcyjnym. Wśród 

niepełnosprawnych prawnie odsetek osób z wykształceniem wyższym wzrósł z 4,1% do 

7,1%, ze średnim zawodowym – z 16,9% do 20,1%, a z zasadniczym zawodowym z 25,5% 

do 31,5%. Jednocześnie , nastąpił spadek udział osób z wykształceniem nie wyższym niż 

gimnazjalne z 49,5% do 34,6% (tabela 6.3). 

Ten trend jest częścią dłuższego procesu zmian w wykształceniu niepełnosprawnych. Był już 

obserwowany w okresie wcześniejszym. Poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych  

między spisami 1988 – 2002, podobnie jak w przypadku całej ludności Polski, znacznie się 

podwyższył. W 1988 roku co trzecia niepełnosprawna osoba posiadała wykształcenie ponad-

podstawowe, natomiast w 2002 r. już co druga. Jednak różnice w wykształceniu między oso-

bami niepełnosprawnymi i resztą ludności utrzymują się. Odsetek niepełnosprawnych z wy-

kształceniem ponadpodstawowym jest nadal znacznie niższy niż w zbiorowości osób spraw-

nych. Wśród osób sprawnych 74,4% posiadały wykształcenie ponadpodstawowe, a wśród 

niepełnosprawnych tylko 47,4%. 

Z ostatnich badań aktywności ekonomicznej BAEL GUS, dotyczących pierwszego kwartału 

2010 r. wynika, iż tendencja wzrostowa nadal się utrzymuje, bowiem na 3.387,0 tysięcy nie-

pełnosprawnych w wieku powyżej 15. roku życia 198,0 tysięcy posiada wykształcenie wyż-

sze, 946,0 tysięcy policealne i średnie, 1.017,0 zawodowe, a zaledwie 1.225,0 tysięcy gimna-

zjalne, podstawowe lub niepełne podstawowe. Zatem aż 63,8% badanych niepełnosprawnych 

posiada wykształcenie ponadpodstawowe, co oznacza wzrost o 16,4% w stosunku do badań z 

2002 r. (Osoby…, 2012 r.). 

Należy zbadać, jak ta zmiana przedstawia się przy różnych definicjach niepełnosprawności i 

jak uwidacznia się w poszczególnych grupach niepełnosprawnych. Ważnym aspektem takich 

analiz jest także porównanie wykształcenia niepełnosprawnych z ogółem ludności. Nie tylko 

istotny jest bowiem wzrost wykształcenia, ale także jego lokalizacja na tle ogólnych trendów. 

Mówi on nam, czy dystans wykształcenia obu grup rośnie czy maleje. Od innej strony poka-

zuje to relatywną wartość wyższego wykształcenia na rynku pracy – w jakim stopniu przyrost 

wykształcenia niepełnosprawnych podnosi ich szanse na rynku pracy. 

Tabela 6.4. Wykształcenie osób niepełnosprawnych wg różnych kryteriów niepełnosprawności 
 Ogół 

ludności 

Niepełnosprawni według kryterium 

GUS (NSP) niepełnosprawności biologicznej 

UE 

% 

Wyższe 16,8 8,1 9,3 

Policealne 2,0 1,5 1,6 

Średnie 30,2 23,8 25,1 

Zasadnicze zawodowe 25,7 27,8 26,4 
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Gimnazjalne 5,5 1,9 2,0 

Podstawowe 18,8 33,2 32,3 

Bez wykształcenia 1,1 3,7 3,4 

Źródło: Stan …, 2011. 

Jeśli porównać wykształcenie niepełnosprawnych wyróżnionych wg kryteriów stosowanych 

w NSP i Eurostacie, to osoby sklasyfikowane jako niepełnosprawne zgodnie z tym drugim 

kryterium mają wyższe wykształcenie (tabela 6.4). Także jeśli porównać odpowiednie dane z 

niektórymi kategoriami niepełnosprawnych prawnie, to widać, że mają oni niższe wykształ-

cenie. Pełne porównanie obu grup nie jest jednak możliwe ze względu na duże różnice w za-

stosowanych kategoriach wykształcenia. Można jednak postawić hipotezę, że wśród niepełno-

sprawnych prawnie jest niższy odsetek osób z wykształceniem wyższym, a wyższy z zasadni-

czym zawodowym (tabela 5.3). Te różnice wykształcenia wynikają w dużym stopniu z po-

ziomu niepełnosprawności w tych grupach. Osoby z wyższymi stopnia mi niepełnosprawno-

ści mają niższe wykształcenie. 

Tabela 6.5. Wykształcenie osób niepełnosprawnych według kryterium NSP (2009) (w %) 
 Ogó-

łem 

Niepełnosprawni Sprawni 

razem prawnie i 

biologicznie 

tylko praw-

nie 

tylko biolo-

gicznie 

Wyższe 16,8 8,1 5,7 9,4 8,7 18,4 

Policealne 2,0 1,5 1,3 2,1 0,6 2,1 

Średnie 30,2 23,8 23,6 24,7 22,0 31,4 

Zasadnicze zawodowe 25,7 27,8 26,9 32,0 19,2 25,3 

Gimnazjalne 5,5 1,9 2,1 2,1 1,1 6,2 

Podstawowe 18,8 33,2 33,8 28,2 43,7 16,2 

Bez wykształcenia 1,1 3,7 6,6 1,5 4,7 0,6 

Źródło: Stan …, 2011. 

Wykształcenie jest także czynnikiem, które silnie różnicuje grupy stosowane w spisach po-

wszechnych. Porównanie wg kategorii stosowanych przez GUS (NSP) pokazuje, że osoby 

niepełnosprawnie tylko prawnie mają najwyższe wykształcenie wśród grup wyróżnionych 

przy tej kategoryzacji. Natomiast niepełnosprawni tylko biologiczne – najniższe. Wśród nich 

jest najwyższy odsetek osób z wykształceniem tylko podstawowym (tabela 6.5). 

Różnice wykształcenia między niepełnosprawnymi wyróżnionymi na podstawie różnych kry-

teriów wiążą się częściowo z wpływem stopnia niepełnosprawności na edukację. Można jego 

wpływ częściowo prześledzić na przykładzie niepełnosprawności wyróżnionej wg kryteriów 

unijnych. Osoby o lżejszym upośledzeniu mają wyższe wykształcenie. Niższy jest wśród nich 

udział osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym (tabela 6.6). 

Tabela 6.6. Wykształcenie osób niepełnosprawnych według kryterium niepełnosprawności 

biologicznej UE (2009) (w %) 

 Ogó-

łem 

Niepełnosprawni biologicznie wg UE Nie mają 

ograni-

czeń 

Brak da-

nych razem poważnie ograni-

czeni 

ograniczeni, ale 

niezbyt poważ-

nie 

Wyższe 16,8 9,3 7,0 10,5 19,2 10,0 

Policealne 2,0 1,6 1,0 1,9 2,1 0,8 

Średnie 30,2 25,1 22,9 26,1 31,8 24,8 

Zasadnicze zawodo-

we 25,7 26,4 23,7 27,7 25,4 27,4 

Gimnazjalne 5,5 2,0 1,7 2,1 6,6 9,9 
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Podstawowe 18,8 32,3 38,0 29,5 14,5 24,3 

Bez wykształcenia 1,1 3,4 5,8 2,3 0,4 2,9 

Źródło: Stan …, 2011. 

Bardziej dokładnie wpływ stopnia niepełnosprawności na wykształcenie jest widoczny przy 

wykorzystaniu badań z trójstopniową skalą niepełnosprawności. Ze względu na sposób poda-

wania procentów w tabeli w wykorzystanym źródle jest to widoczne  pośrednio. Wymaga to 

porównywanie wartości w kolumnach, a nie jak w typowej tabeli - w wierszach. Uwidacznia 

się to poprzez różnicę udziału w danej grupie, a udziałem w całości zbiorowości. Niższe wy-

kształcenie niepełnosprawnych uwidacznia się w ten sposób,  że niepełnosprawni, stanowiąc 

tylko 14,9% ogółu badanych, są większością (55,5%) osób w grupie bez wykształcenia. 

Wśród mężczyzn ta proporcja układa się jak 14,9% i 65,1%. Ten wpływ uwidacznia się także, 

jeśli się porówna strukturę – wkład trzech grup do ogólnego wskaźnika. W wykształceniu 

wyższym względny udział niepełnosprawnych ze stopniem lekkim jest większy niż w całej 

danej kategorii, a w grupie z wykształceniem podstawowym – mniejszy (tabela 6.7). 

Badanie rozkładu wykształcenia niepełnosprawnych i osób sprawnych ukazuje rolę miejsca 

zamieszkania i płci. Wśród niepełnosprawnych kobiety, odmiennie niż w populacji, są gorzej 

wykształcone. Silnie różnicuje także wykształcenie niepełnosprawnych miejsce zamieszkania. 

Szczególnie niski poziom wykształcenia obserwuje się wśród niepełnosprawnych mieszkań-

ców wsi. Zbieg obu tych czynników powoduje znaczącą dysproporcję. Najniższe wykształce-

nie wśród niepełnosprawnych mają niepełnosprawne kobiety wiejskie. Wśród nich wykształ-

cenie wyższe ma 1%, a podstawowe lub niższe – 72,0% (tabela 6.8). 
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Tabela 6.7. Wykształcenie wg kategorii niepełnosprawności, płci, i schorzenia (2009) (w %) 

Ogółem Ogółem Wyższe Policealne Średnie Zasadnicze 

zawodowe 

Gimnazjalne Podstawowe Bez wy-

kształcenia 

Sprawni 84,1 92,5 88 87,8 83,2 94,7 68,8 44,5 

Niepełnosprawni - ogółem  15,9 7,5 12 12,2 16,8 5,3 31,2 55,5 

Prawnie i biologicznie  4,7 1,6 3 3,6 4,8 1,7 9,5 29,1 

znaczny 2,5 0,8 1,5 1,8 2 1,2 5,6 24,5 

umiarkowany 1,4 0,5 1 1,1 1,8 0,3 2,4 3,5 

lekki 0,8 0,2 0,5 0,7 1,1 0,1 1,4 0,7 

bez orzeczenia (15 lat)  0 - - - - 0 0,1 0,3 

Tylko prawnie 7,7 4,2 8 6,2 9,5 2,9 12,9 11,2 

znaczny 1,4 0,7 2 1,2 1,2 0,7 2,7 6,3 

umiarkowany 3,3 1,9 3,2 2,7 4 1,2 5,5 4 

lekki 3 1,6 2,9 2,3 4,2 1 4,5 0,7 

bez orzeczenia (15 lat)  0 - - - - 0 0,1 0,2 

Tylko biologicznie 3,4 1,7 1,1 2,4 2,5 0,7 8,9 15,2 

Mężczyźni         

Sprawni 85,1 91,3 87,8 89,1 83,1 95,6 72,1 34,9 

Niepełnosprawni - razem  14,9 8,7 12,2 10,9 16,9 4,4 27,9 65,1 

Prawnie i biologicznie  4,6 2 2,9 3,4 5,2 1,6 8,5 39,7 

znaczny 2,5 1 - 1,9 2,3 1,3 4,9 35,8 

umiarkowany 1,3 0,7 2 1 1,9 0,4 1,8 2,8 

lekki 0,7 0,3 0,9 0,5 1 - 1,5 - 

bez orzeczenia (15 lat)  0 - - - - - 0,2 1,1 

Tylko prawnie  7,8 4,9 7,6 5,8 9,3 2,4 13,4 17,8 
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znaczny 1,5 0,9 1,8 1,2 1,3 0,5 3 10,1 

umiarkowany 3,4 2,3 3,4 2,4 4 0,9 6,2 6 

lekki 2,9 1,8 2,4 2,1 4 0,9 4,1 1,1 

bez orzeczenia (15 lat)  0 - - - - 0 0,1 0,6 

Tylko biologicznie  2,5 1,7 1,7 1,8 2,4 0,4 6,1 7,6 

Kobiety         

Sprawne 83,3 93,3 88 86,7 83,4 93,7 66,5 48,7 

Niepełnosprawne - razem  16,7 6,7 12 13,3 16,6 6,3 33,5 51,3 

Prawnie i biologicznie  4,8 1,2 3 3,8 4,3 1,8 10,2 24,4 

znaczny 2,6 0,7 2,1 1,8 1,6 1,2 6,1 19,6 

umiarkowany 1,4 0,3 0,6 1,2 1,7 0,2 2,8 3,8 

lekki 0,8 0,2 0,3 0,9 1,1 0,3 1,3 1 

bez orzeczenia (15 lat) 0 - - - - 0 - - 

Tylko prawnie  7,7 3,7 8,1 6,6 9,7 3,6 12,5 8,4 

znaczny 1,4 0,6 2 1,2 1,1 0,8 2,6 4,7 

umiarkowany 3,2 1,7 3,1 2,9 4 1,5 5 3,1 

lekki 3,1 1,5 3 2,5 4,6 1,2 4,7 0,6 

bez orzeczenia (15 lat) 0 - - - - 0 0,2 - 

Tylko biologicznie  4,2 1,8 0,9 3 2,6 1 10,8 18,6 

Źródło: Stan …, 2011. 
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Tabela 6.8. Niepełnosprawni prawnie i ogół ludności kraju  w wieku 16 lat i więcej wg wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania (2002) (w %) 

Poziom wykształcenia Ogółem Miasta Wieś 

razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety 

niepełnosprawni          

  Wyższe 4,8 5,8 3,9 7,3 8,9 5,7 1,2 1,5 1,0 

ze stopniem naukowym co najmniej doktora 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 

z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym 3,1 3,4 2,7 4,7 5,3 4,1 0,7 0,8 0,6 

z tytułem inżyniera, licencjata 1,6 2,2 1,0 2,3 3,3 1,4 0,5 0,6 0,4 

ogół ludności kraju          

Wyższe 9,9 9,3 10,4 13,2 13 13,5 4,2 3,4 4,9 

ze stopniem naukowym co najmniej doktora 0,3 0,5 0,2 0,5 0,7 0,3 0,1 0,1 0 

z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym 7,0 6,1 7,8 9,5 8,6 10,3 2,8 2,2 3,4 

z tytułem inżyniera, licencjata 2,5 2,7 2,3 3,3 3,7 2,9 1,3 1,1 1,4 

niepełnosprawni          

Policealne 2,0 1,2 2,7 2,8 1,8 3,8 0,8 0,5 1,1 

z maturą, pomaturalne 1,9 1,1 2,5 2,6 1,6 3,5 0,7 0,5 1,0 

bez matury 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 

ogół ludności kraju          

Policealne 3,2 1,6 4,6 3,9 2 5,5 1,9 0,9 2,9 

z maturą, pomaturalne 2,9 1,4 4,3 3,6 1,8 5,2 1,7 0,8 2,6 

bez matury 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 

niepełnosprawni          

Średnie 22,4 52,3 39,8 54,8 61,2 48,9 32,7 39,7 25,7 

zawodowe z maturą 10,5 11,4 9,7 14,2 15,6 12,8 5,2 5,5 4,9 

zawodowe bez matury 5,2 5,9 4,5 6,5 7,4 5,6 3,2 3,7 2,7 

ogół ludności kraju          

Średnie 28,3 26 30,5 33,4 31,4 35,2 19,6 17,2 21,9 
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zawodowe z maturą 14,1 14,3 13,9 16,2 17,2 15,3 10,5 9,7 11,3 

zawodowe bez matury 5,6 6,3 4,9 6,1 7 5,2 4,8 5,2 4,4 

niepełnosprawni          

ogólnokształcące z maturą 4,9 3,2 6,4 7,1 4,8 9,2 1,6 1,1 2,2 

ogólnokształcące bez matury 1,8 1,1 2,4 2,5 1,5 3,4 0,8 0,5 1,0 

ogół ludności kraju          

ogólnokształcące z maturą 6,9 4,3 9,3 9 5,9 11,8 3,3 1,7 4,8 

ogólnokształcące bez matury 1,7 1,1 2,3 2,2 1,4 2,9 1 0,7 1,4 

niepełnosprawni          

Zasadnicze zawodowe 23,5 30,7 16,7 24,6 31,9 17,9 22,0 28,9 15,0 

ogół ludności kraju          

Zasadnicze zawodowe 23,2 30,1 16,9 20,4 26,7 14,9 28 35,5 20,7 

niepełnosprawni          

Podstawowe ukończone 40,2 35,2 44,9 30,9 25,1 36,2 53,9 49,5 58,4 

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 

szkolnego 6,8 5,2 8,4 4,0 2,8 5,1 11,1 8,6 13,6 

ogół ludności kraju          

Podstawowe ukończone 29,8 28 31,4 23,9 22 25,6 39,7 37,6 41,7 

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 

szkolnego 

3,6 3 4,3 2,3 2 2,6 5,9 4,6 7,2 

niepełnosprawni          

  Nieustalony 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

ogół ludności kraju          

  Nieustalony 2 2,1 2 2,8 2,9 2,7 0,7 0,7 0,7 

Źródło: NSP2002, 2003. 
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Przyczyny niższego wykształcenia osób niepełnosprawnych są złożone. Są one także odmien-

ne dla poszczególnych grup niepełnosprawnych. W grupie młodych niepełnosprawnych wiążą 

się z trudnościami z nauką na tle niepełnosprawności. Następnie w grupach starszych, gdzie 

dominuje niepełnosprawność nabyta, dotyka ona częściej osoby z niższym wykształceniem. 

Jak piszą autorzy raportu z badań Diagnozy Społecznej 2009: „osoby legitymujące się wy-

kształceniem wyższym rzadziej były niepełnosprawne niż te posiadające inne kategorie wy-

kształcenia” (Diagnoza 2009). 

Są dwa możliwe wyjaśnienia: jedno związane z zawodem, drugie ze społecznymi warunkami 

powstawania niepełnosprawności. Pierwsze odwołuje się do typu pracy zawodowej. Nabycie 

niepełnosprawności jest bardziej prawdopodobne w zawodach związanych z większym wy-

siłkiem fizycznym lub bardziej wystawionych na czynniki chorobotwórcze.  

Tabela 6.9. Wykształcenie ojca (głównego opiekuna) osoby niepełnosprawnej, gdy miała 14 

lat (w %) 

Niepełno-

sprawność 

prawna 

Niepełne 

podstawowe 

Podstawowe Zawodowe Średnie za-

wodowe, 

niepełne 

średnie 

Średnie 

ogólno-

kształcące 

Wyższe i 

niepełne 

wyższe 

nie 11,5 34,6 32,3 12,6 2,6 5,2 

tak 24,4 44,5 19,6 6,7 2,1 2,7 

Źródło: Diagnoza społeczna 2009. Podobny wynik Diagnoza społeczna 2011. 

Drugi czynnik wiąże się ze składem społecznym. Dwukrotnie powtarzane badanie Diagnozy 

Społecznej wskazują, że niepełnosprawni rekrutują się częściej z rodzin o niższym pochodze-

niu społecznym. Jest to częściowo zależność pochodna wobec wieku i wykształcenia niepeł-

nosprawnych. Niepełnosprawni sami będąc mniej wykształceni częściej mają mniej wykształ-

conych rodziców, zgodnie z typową tendencją społeczną. Także jako starsi częściej urodzili 

się w epoce, gdzie ogół ówczesnych Polaków – ich rodziców, był gorzej wykształcony. Po-

dobne prawidłowości przynoszą także inne badania. Bardzo niskie wykształcenie rodziców 

osób niepełnosprawnych stwierdzono w badaniach nad niepełnosprawnymi w woj. lubelskim. 

Wykształceniem zawodowym i niższym legitymizowało się aż 90% ojców i 84% matek. 

Wyższe wykształcenie posiadało tylko 1,1% ojców i 1,5% matek (Tomczyszyn, 2011: 36).  

Jednak ten efekt relacji wykształcenie i położenie na drabinie społecznej a niepełnosprawność 

jest bardziej złożony. Ma także ta relacja szereg daleko sięgających związków i zależności. 

Wykształcenie jest tu częściowo skutkiem, a częściowo przyczyną, tworząc rodzaj syndromu 

błędnego koła. Niepełnosprawność utrudnia zdobycie wyższego wykształcenia. Niepełno-

sprawność także częściej dotyka osoby o niższym wykształceniu. One są także bardziej na nią 

podatne. Jednocześnie niższe wykształcenie powoduje niższe zasoby osobiste,  niższy kapitał 

ludzki i społeczny, niższe zasoby materialne, utrudniając poradzenie sobie z traumatyczną 

sytuacją. O wiele trudniej dokonuje się adaptacja do sytuacji niepełnosprawności. Trudniejsza 

jest także późniejsza reintegracja społeczna i zawodowa. I w efekcie prowadzi to do pogłę-

bienia pierwotnej sytuacji. 

Wpływ wykształcenia na sytuację osób niepełnosprawnych 

Analiza wykształcenia powinna także ukazywać jego znaczenie dla położenia społeczno-

ekonomicznego niepełnosprawnych. Jest to widoczne przede wszystkim przez jego wpływ na 

szanse zatrudnienia. Wykształcenie jest, obok typu schorzenia i wieku, jednym z najsilniej-

szych determinant położenia społecznego niepełnosprawnego. 
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Tabela6.10. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym  według 

wybranych cech demograficznych w IV kwartale 2011 roku  

 Współczynnik ak-

tywności zawodowej 

Wskaźnik zatrudnie-

nia 

Stopa bezrobocia 

w % 

OGÓŁEM 26,6 22,8 14,4 

   Wyższe 49,5 44,1 12,0 

   Policealne i średnie zawodowe 30,8 26,4 13,3 

   Średnie ogólnokształcące 33,3 26,4 20,9 

   Zasadnicze zawodowe 26,3 22,7 14,2 

   Gimnazjum, podstawowe i niepełne 

podstawowe 

14,4 12,1 14,7 

Mężczyźni    

   Wyższe 47,8 42,2 11,6 

   Policealne i średnie zawodowe 32,9 28,2 14,1 

   Średnie ogólnokształcące 38,8 30,6 x 

   Zasadnicze zawodowe 26,4 22,6 14,4 

   Gimnazjum, podstawowe  i niepełne 

podstawowe 

14,7 12,8 12,5 

Kobiety    

   Wyższe 50,5 44,3 12,2 

   Policealne i średnie zawodowe 27,0 23,7 12,2 

   Średnie ogólnokształcące 30,0 23,8 20,8 

   Zasadnicze zawodowe 25,9 22,4 13,6 

   Gimnazjum, podstawowe  i niepełne 

podstawowe 

14,0 11,4 18,5 

Źródło: BAEL. GUS. 

Dane wskazują, że wykształcenie silnie determinuje aktywność zawodową i szanse pracy nie-

pełnosprawnych. W grupie z wykształceniem wyższym aktywnych zawodowo jest 49,5% 

niepełnosprawnych, a posiada pracę 44,1% z nich. Natomiast w grupie z wykształceniem  

tylko podstawowym aktywność zawodowa wynosi 14,4%, a wskaźnik zatrudnienia – 12,1%. 

Mężczyźni są na ogół bardziej aktywni zawodowo niż kobiety. W efekcie najniższy wskaźnik 

zatrudnienia napotyka się w grupie kobiet o wykształceniu nie wyższym niż gimnazjalne – 

11,4% (tabela 6.10). 

Wpływ wykształcenia na szanse zatrudnienia nie zmienia się. Wciąż zdecydowanie podwyż-

sza szanse na rynku pracy, jednocześnie zaś jego niski poziom upośledza. Wskaźnik zatrud-

nienia w grupie niepełnosprawnych prawnie z niskim wykształceniem jest najniższy (tabela 

6.11). 

Niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem przybywa – maleje więc rzadkość tego zaso-

bu na rynku pracy. Wciąż jednak ta grupa ma najwyższe wskaźniki zatrudnienia wśród nie-

pełnosprawnych (tabela 6.12). 

 

Tabela 6.11. Liczba pracujących wśród osób niepełnosprawnych prawnie w wieku ponad 16 

lat (w %) 
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 Wyższe Średnie Zasadnicze zawodo-

we 

Gimnazjum, podsta-

wowe  i niepełne 

podstawowe 

Aktywni zawodowo     

     2008 26,9 21,0 19,6 8,2 

    2009 30,1 21,5 19,4 7,9 

    2010 32,9 23,8 20,9 7,3 

    2011 33,3 23,5 21,2 7,3 

Wskaźnik zatrudnienia     

     2008 25,1 18,4 17,1 7,3 

    2009 27,7 19,0 17,4 6,5 

    2010 30,7 20.9 17,7 5,9 

    2011 30,0 20,2 17,8 6,2 

Źródło: Niepełnosprawność…, 2012. 

Tabela 6.12. Pracujący wśród osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym (w %) 
 Wyższe Średnie Zasadnicze zawodo-

we 

Gimnazjum, podsta-

wowe i niepełne 

podstawowe 

Aktywni zawodowo     

     2008 45,8 30,9 23,8 15,7 

    2009 52,4 33,0 24,2 15,3 

    2010 48,9 35,4 25,4 13,9 

    2011 51,3 36,6 26,0 13,8 

Wskaźnik zatrudnienia     

     2008 43,3 26,9 20,6 13,6 

    2009 48,6 29,2 21,5 12,3 

    2010 43,8 30,9 21,5 11,0 

    2011 45,0 31,3 21,8 11,5 

Źródło: Niepełnosprawność…, 2012. 

Tabela6.13. Zatrudnienie w wyuczonym zawodzie ze względu na stopień niepełnosprawności 

(w %) 

 Tak W zbliżonym zawodzie Nie Brak danych 

OGÓŁEM (N=519) 17 12 65 7 

Znaczny (N=43) 9 5 72 14 

Umiarkowany (N=231) 16 11 65 7 

Lekki  (N=245) 18 13 63 5 

Źródło: Morysińska, Sochańska-Kawiecka, Kołakowska-Seroczyńska, Makowska-Belta 2011. Badania w woj. 

łódzkim w 2010 r. 

Ważną kwestią dla analizy skuteczności wykształcenia zawodowego niepełnosprawnych jest 

pytanie, ilu z nich pracuje w wyuczonym zawodzie. Ale pytanie o pracę w wyuczonym zawo-

dzie może wskazywać, zarówno w jakim stopniu wykształcenie przygotowuje do pracy za-

wodowej, jak i na efekt konieczności zmiany zawodu w następstwie powstania niepełno-

sprawności. Jednak ten problem podejmują nieliczne badania. W jednym z nich, zrealizowa-

nym w woj. łódzkim, stwierdzono, że większość niepełnosprawnych pracuje w zawodzie in-

nym niż wyuczony. Odsetek ten rośnie wraz ze stopniem niepełnosprawności (tabela 6.13). 

Dane te należy uznać za zawyżone. Tak wysokie odsetki są jednak mało prawdopodobne. 

Przypuszczalnie tak wysokie liczby powstały, gdyż pytano o miejsce pracy przed powstaniem 

niepełnosprawności i to w tej grupie, która powróciła do pracy. Jednak mimo tych wątpliwo-

ści trzeba uznać ten odsetek za bardzo wysoki. 
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To zjawisko zwraca uwagę na pewną ważną prawidłowość, która może mieć znaczenie w 

integracji zawodowej niepełnosprawnych. Podjęciu pracy przez niepełnosprawnego sprzyja 

jego zatrudnienie w dawnym miejscu pracy. W tej sytuacji wiele przeszkód, które silnie prze-

ciwdziałają zatrudnieniu niepełnosprawnych nie wystąpi. Warunkiem jest jednak określone 

wsparcie, zarówno dla niepełnosprawnego, jak i jego pracodawcy. 

Tabela 6.14. Wyższe wykształcenie, wiek, niepełnosprawność i praca (w %) 

Wykształcenie wyższe Wiek, praca, niepełnosprawność Inne I stopień II stopień 

pon. 50, praca, sprawny 70,4 7,6 22,0 

pon. 50, praca, niesprawny 76,7 5,8 17,5 

pon. 50, bezr, sprawny 85,4 3,3 11,4 

pon. 50, bezr, niesprawny 94,3 2,9 2,9 

50-65, praca, sprawny 77,9 2,1 20,0 

50-65, praca, niesprawny 83,3 7,1 9,5 

50-65, bezr, sprawny 87,5 3,3 9,2 

50-65, bezr, niesprawny 89,1 1,0 9,9 

pow. 65, praca, sprawny 55,6 0,0 44,4 

pow. 65, praca, niesprawny 71,4 0,0 28,6 

pow. 65, emer, sprawny 90,2 2,2 7,6 

pow. 65, emer, niesprawny 94,9 0,6 4,5 

Źródło: Europejski Sondaż Społeczny (ESS) 2010. Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Badania ESS z 2010 r. pozwalają na bardziej złożoną i szeroką analizę wpływu wykształcenia 

na zatrudnienie. Jeśli w tej samej grupie wiekowej porówna się niepełnosprawnych pracują-

cych i niepracujących, to pierwsza grupa ma z reguły wyższe wykształcenie – szczególnie 

znaczący jest II stopień studiów wyższych. Wyższe wykształcenie daje także szanse na prze-

dłużenie aktywności zawodowej. W grupie niepełnosprawnych pracujących powyżej 65. roku 

życia posiadający wyższe wykształcenie stanowią 28,6%. Natomiast  najmniej osób z II stop-

niem wyższych studiów jest w grupie niepracujących niepełnosprawnych poniżej 50. roku 

życia – 2,9% (tabela 6.14). 

Badacze problemu niepełnosprawności często wskazują na szersze niż tylko ekonomiczne 

znaczenie pracy dla osób niepełnosprawnych. Praca ma bardzo silny wpływ na satysfakcję 

życiową. Jeśli się porówna dwie kategorie badanych, wyróżnione ze względu na ich wiek i 

niepełnosprawność, a różniące się tylko posiadaniem pracy, ta druga deklaruje z reguły wyż-

szą satysfakcję z życia. Najniższy poziom satysfakcji z życia mieli niepracujący niepełno-

sprawni w wieku 50–65 lat – 5,77 na skali 10-punktowej (tabela 6.15). 

W badaniach niepełnosprawnych w 2006 r. w czterech województwach stwierdzono zależ-

ność między faktem aktywności zawodowej a samopoczuciem psychicznym badanych.  Po-

równując wyniki odpowiedniego testu między grupami osób niepełnosprawnych pracujących 

a nieaktywnych zawodowo stwierdzono, że lepsze wyniki uzyskują pracujący respondenci. W 

tej grupie depresja jest problemem 16% osób, podczas gdy aż dwukrotnie częściej dotyka ona 

osoby niepracujące. Również udział osób z prawdopodobnym wysokim poziomem zdrowia 

psychicznego jest zdecydowanie większy wśród osób podejmujących pracę (46%) niż wśród 

niepracujących (34%). Nadto, w grupie osób niezatrudnionych myśli  samobójcze pojawiają 

się trzykrotnie częściej niż wśród respondentów pracujących (Radecki, 2007). 
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Tabela 6.15. Praca i satysfakcja z życia (w %) 

Niepełnosprawność, praca i wiek Satysfakcja z życia (1-10) 

pon.50, praca, sprawny 7,39 

pon.50, praca, niesprawny 6,02 

pon.50, bezr, sprawny 7,03 

pon.50, bezr, niesprawny 6,09 

50-65, praca, sprawny 6,94 

50-65, praca, niesprawny 6,05 

50-65, bezr, sprawny 6,63 

50-65, bezr, niesprawny 5,77 

pow.65, praca, sprawny 7,63 

pow.65, emer, sprawny 7,10 

pow.65, emer, niesprawny 6,07 

Źródło: EQLS 2007.  Skala 1 – minimum, 10 – maksimum. W badaniu zastosowano unijne kryterium niepełno-

sprawności. 

Udział niepełnosprawnych w edukacji – niepełnosprawni jako uczniowie, 

studenci i uczestnicy edukacji dorosłych 

Szkolnictwo i edukacja pierwotna 

Analizę udziału i rozmieszczenia uczniów niepełnosprawnych w oświacie szczebla podsta-

wowego i średniego przeprowadziła dla potrzeb RPO Agnieszka Dudzińska. Analiza została 

przeprowadzona pod kątem równości dostępu – rozmieszczenia placówek i uczniów. Jak pi-

sze, według danych Systemu Informacji Oświatowej, w Polsce kształci się łącznie 6,5 mln 

uczniów (2010). W 19.234 placówek oświatowych, spośród wszystkich 58.013 przedszkoli i 

szkół do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie (33% ogólnej liczby szkół i przedszkoli), 

kształci się łącznie 159,6 tys. uczniów niepełnosprawnych (2,4% ogólnej liczby uczniów). 

Spośród wszystkich placówek, w których kształcą się uczniowie niepełnosprawni, 13% sta-

nowią przedszkola i szkoły specjalne.  

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

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

sprawni stanowią odpowiednio 1,7% i 1,0% ogółu uczniów. Może to świadczyć o tym, że 

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

uczniów niepełnosprawnych jest znacząco wyższy w szkołach na poziomie obowiązkowym, 

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

Wśród uczniów niepełnosprawnych największą grupę stanowią niepełnosprawni z upośledze-

niem umysłowym w stopniu lekkim (36%) i ciężkim (20%). Po ukończeniu gimnazjum naj-

częściej kształcą się w zasadniczych szkołach zawodowych (48%, głównie uczniowie z upo-

śledzeniem umysłowym w stopniu lekkim), w szkołach specjalnych przysposabiających do 

pracy (28%, głównie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym), nieco rzadziej w liceum ogólnokształcącym (11% – głównie uczniowie z niepeł-

nosprawnością ruchową, słabowidzący, słabosłyszący, z zaburzeniami zachowania i zagrożeni 

niedostosowaniem społecznym – oraz dalsze 3% w liceum ogólnokształcącym uzupełniają-

cym dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – głównie uczniowie z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim) czy technikum, w tym również uzupełniającym (łącznie około 



92 

 

6%, struktura podobna jak dla liceum ogólnokształcącego, z nieco wyższym udziałem 

uczniów niesłyszących i niedosłyszących).  

Tabela 6.16. Finansowanie szkół integracyjnych ze środków gmin  (w %) 

Typ gminy w % 

Ogółem  20 

Miejska  38 

Miejsko-wiejska  21 

Wiejska 13 

Wiejska  do 4 tys.  11 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. Przedstawiciele samorządów  (N=2117) (Gmino…, 2006). 

Najwyższy odsetek uczniów niepełnosprawnych wśród ogółu uczniów występuje w miastach 

powyżej 5 tysięcy mieszkańców (2,6%), niższy w miastach do 5 tysięcy mieszkańców (2,3%), 

a najniższy na wsi (2%). Im wyższy poziom kształcenia, tym wyższy odsetek uczniów niepeł-

nosprawnych trafia do szkół specjalnych. Do przedszkola specjalnego trafia co czwarty nie-

pełnosprawny przedszkolak (wskaźnik ten niemal w całości wynika z 27-procentowego 

wskaźnika w dużych miastach, w których dostępne są takie placówki). Dla szkół ponadgim-

nazjalnych ten wskaźnik wynosi aż 81% (prawdopodobnie ze względu na duży udział 

uczniów z upośledzeniem umysłowym, dla których znacznie wydłużony jest czas zdobywania 

zawodu w szkołach przysposabiających do pracy). Zastanawiają wskaźniki 40% i 55% dla 

szkół podstawowych i gimnazjów. Tworzą je duże miasta: w szkołach podstawowych spe-

cjalnych na wsi uczy się tylko 17% uczniów niepełnosprawnych, w miastach do 5 tysięcy 

mieszkańców – 18%, a w miastach powyżej 5 tysięcy mieszkańców – aż 51% uczniów nie-

pełnosprawnych w szkołach podstawowych pobiera naukę w szkołach specjalnych. Dla gim-

nazjów odpowiednie wskaźniki wynoszą 31%, 28% i 66% (Dudzińska, 2012: 124-127,130). 

To większe objęcie opieką uczniów niepełnosprawnych w większych miastach potwierdzają 

inne badania (tabela 6.16). Jest to efekt zarówno większej świadomości problemu wśród 

władz i wśród rodziców, jak i większych możliwości objęcia wyspecjalizowaną opieką peda-

gogiczną. Większa liczba uczniów pozwala na organizację wyspecjalizowanych placówek i 

skierowanie do nich niepełnosprawnych uczniów. 

Jednak przewaga kryteriów z zakresu ekonomiki kształcenia nad celami kształcenia może 

prowadzić do długofalowo negatywnych skutków. Jak pisze autorka: „Zatem dwie trzecie 

niepełnosprawnych uczniów gimnazjów w większych miastach kształci się w szkołach spe-

cjalnych. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest zapewne dostępność szkół specjalnych w więk-

szych miastach (ich prowadzenie jest zadaniem powiatu), inną może być nasilenie trudności 

rozwojowych w wieku dojrzewania. Odpowiedzią systemu oświaty powinno być jednak 

większe wsparcie dla tych uczniów oferowane w szkołach ogólnodostępnych, nie zaś gettoi-

zacja. Edukacja w szkołach specjalnych jest też najdroższym rozwiązaniem. Taki segregacyj-

ny przebieg edukacji dla wielu uczniów niepełnosprawnych jest przyczyną trwałego wyklu-

czenia społecznego, którego nie wyrównują prowadzone później liczne szkolenia i treningi 

mające ułatwić podejmowanie pracy przez dorosłe osoby niepełnosprawne. Błędy w systemie 

oświaty są więc kosztowne również dla systemu pomocy społecznej” (Dudzińska, 2012: 133-

134). 

Niekiedy jednak „integracyjne” kształcenie może mieć charakter przymusowy. Jak pisze 

Hanna Żuraw, negatywna sytuacja w kształceniu młodzieży niepełnosprawnej na poziomie 

ponadpodstawowym wynikać może z faktu, że w większości województw dla niepełnospraw-

nych absolwentów szkół podstawowych nie ma innej oferty niż ogólnodostępna, najczęściej z 
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kadrą nieprzygotowaną do kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Sy-

tuacja ta wymusza taki dalszy przebieg kształcenia młodych osób niepełnosprawnych, mimo 

że ich stan zdrowia uniemożliwia naukę w szkołach ogólnodostępnych (Żuraw, 2008: 73). 

Kształcenie integracyjne nie polega na prostym skierowaniu młodzieży niepełnosprawnej do 

szkół ogólnodostępnych, ale także wymaga odpowiedniego przygotowaniu kadry nauczyciel-

skiej i stworzeniu wsparcia dla dziecka. 

Duża rola wykształcenia w determinacji losów osób niepełnosprawnych powoduje, że należy 

bliżej zanalizować drogi edukacyjne niepełnosprawnych, ich udział w edukacji dorosłych i 

efektywność kształcenia tej grupy. 

Tabela 6.17. Studenci niepełnosprawni 
     Z dysfunkcją narządów 

ruchu 

 

 Ogółem Kobiety Niesłyszący i 

słabosłyszący 

Niewidomi i 

słabowidzący 

chodzący niechodzący Inne rodzaje 

niepełno-

sprawności 

2004        

o 9247 5091 576 710 1816 312 5833 

s 6493 3625 422 540 1278 196 4057 

n 2754 1466 154 170 538 116 1776 

2005        

o 14510 8257 852 1071 2915 358 9314 

s 9139 5170 560 746 1771 212 5850 

n 5371 3087 292 325 1144 146 3464 

2006        

o 19923 11500 1224 1502 4353 416 12428 

s 11477 6419 803 918 2429 217 7110 

n 8446 5081 421 584 1924 199 5318 

2007        

o 22988 13499 1491 1874 5316 503 13804 

s 12569 7029 872 1063 2818 251 7565 

n 10419 6470 619 811 2498 252 6239 

2008        

o 25265 15126 1723 2042 6367 560 14573 

s 13089 7364 914 1137 3066 277 7695 

n 12176 7762 809 905 3301 283 6878 

2009        

o 27975 16661 1891 2357 7368 599 15760 

s 14552 8161 1029 1314 3642 298 8269 

n 13423 8500 862 1043 3726 301 7491 

2010        

o 30096 18117 1990 2630 8069 607 16800 

s 15872 8986 1104 1481 4030 294 8963 

n 14224 9131 886 1149 4039 313 7837 

Źródło: Szkoły…, 2004-2011. 

Dane bezpośrednie pokazują na przyrost liczby studentów niepełnosprawnych na wyższych 

uczelniach. Liczba niepełnosprawnych studentów w roku akademickim 2010/21011 wynosiła 

30,1 tys. (stan na 30.11.2010 r.), z czego niecałe 2 tys. stanowili studenci niesłyszący i słabo 

słyszący, 2,6 tys. studenci niewidomi i słabo widzący, 8,1 tys. studenci z dysfunkcją narządu 

ruchu (chodzący) i 0,6 tys. studenci z dysfunkcją narządu ruchu (niechodzący). Liczba stu-

dentów niepełnosprawnych wzrosła z 22.988 w roku akademickim 2007/2008 i 25.265 w ro-

ku akademickim 2008/2009 do 30.096 w roku akademickim 2010/2011 i 30.238 w roku aka-

demickim 2011/2012. W okresie 7 lat, dla których dostępne są dane, liczba studentów niepeł-

nosprawnych  na wyższych studia wzrosła ona 3,3 raza (tabela6.17). 
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Tabela 6.18. Niepełnosprawni absolwenci studiów wyższych 
     Z dysfunkcją narządów 

ruchu 

 

 Ogółem Kobiety Niesłyszący i 

słabosłyszący 

Niewidomi i 

słabowidzący 

chodzący niechodzący Inne rodzaje 

niepełno-

sprawności 

2004        

o 868 506 58 60 159 46 545 

s 635 376 42 49 133 24 387 

n 233 130 16 11 26 22 158 

2005        

o 1358 804 96 113 270 49 830 

s 865 531 63 79 165 24 534 

n 493 273 33 34 105 25 296 

2006        

o 2510 1595 183 203 517 57 1550 

s 1433 896 108 138 304 28 855 

n 1077 699 75 65 213 29 695 

2007        

o 3451 2183 216 292 847 55 2041 

s 1793 1102 122 161 414 26 1070 

n 1658 1081 94 131 433 29 971 

2008        

o 4438 2862 277 367 1095 64 2635 

s 2154 1338 167 186 497 29 1275 

n 2284 1524 110 181 598 35 1360 

2009        

o 5837 3924 361 478 1495 125 3378 

s 2656 1725 181 233 616 56 1570 

n 3181 2199 180 245 879 69 1808 

2010        

o 7011 4656 473 597 1818 105 4018 

s 3175 1983 229 295 790 43 1818 

n 3836 2673 244 302 1028 62 2200 

o – ogółem  s - studia stacjonarne n - studia niestacjonarne 

Źródło: jak w tab. 5.15. 

Podobnie wzrosła liczba niepełnosprawnych absolwentów wyższych uczelni. W ciągu 7 lat – 

w latach 2010–2004, ich liczba wzrosła 8,1 raza (tabela 6.18). 

Trendy w zakresie zmian wykształcenia są korzystne. Liczba niepełnosprawnych studentów i 

absolwentów stale rośnie. Niemniej należy to odnieść do ogólnego wzrostu liczby wszystkich 

studentów na wyższych studiach. Odsetek ten sięga obecnie 63,7% roczników młodzieży stu-

diującej. Szacunki dla studentów niepełnosprawnych – prawnie wynoszą 87 na 1000 (2004) i 

243 na 1000 (2009) (obliczenia własne). Wskazuje to, że choć rośnie liczba młodzieży nie-

pełnosprawnej studiującej, to nadal jest ona w dużej dysproporcji w stosunku do odsetka stu-

diującej młodzieży sprawnej (tabela 6.19).  

 

 

Tabela 6.19. Studenci niepełnosprawni i studenci sprawni 

 Niepełnosprawni Ogół Studenci na 

1000/młodzieży 20-24 

 Studenci Absolwenci Studenci Absolwenci  

2004 9247 868 1912829 381532 559,6 
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2005 14510 1358 1939898 388542 565,2 

2006 19923 2510 1927699 391696 578,5 

2007 22988 3451 1922716 408066 585,0 

2008 25265 4438 1911520 418507 586,6 

2009 27975 5837 1880239 436549 601,0 

2010 30096 7011 1817533 474552 637,7 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

Tabela 6.20. Szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe – uczniowie i studenci niepełno-

sprawni w r. 2010 

Typ szkoły Podstawowa Gimnazja Ponadgimnazjalne 

(razem) 

Wyższe 

2009/2010 60772 56309 26041 30096 

Źródło: Szkoły.…, 2010.  Oświata…., 2010. 

Ważnym problemem jest efektywność kształcenia niepełnosprawnych. Dane wskazują, że jest 

ona niższa od analogicznego wskaźnika dla studentów sprawnych. Wśród uczniów i studen-

tów niepełnosprawnych częściej dochodzi do niekończenia edukacji. Potwierdzają to cząst-

kowe dane GUS. W roku 2005 r. świadectwo dojrzałości uzyskało 72% niepełnosprawnych 

absolwentów szkół średnich (Oświata…, 2006: 52).  

Ze względu na brak odpowiednich danych można to jedynie obliczyć pośrednio. Szacunki 

efektywności nauczania niepełnosprawnych oparte na pośrednich danych są dość trudne. Jed-

nym sposobem, dość zgrubnym, jest porównanie liczby młodzieży niepełnosprawnej na róż-

nych stopniach edukacyjnych (tabela 6.20). Można przyjąć dość ryzykowne założenie, że w 

szkołach o identycznej długości lat nauki powinna być zbliżona liczba niepełnosprawnych 

uczniów. Szacunki oparte na takim założeniu sugerowałyby, że istnieją dwa progi na drodze 

niepełnosprawnego do wyższego wykształcenia, kiedy, w przybliżeniu, odpada ok. połowa 

uczniów. Jeden to szkoły ponadgimnazjalne – gimnazja, drugi: szkoły ponadgimnazjalne – 

szkoły wyższe. Tę obserwacje potwierdzają inne dane i analizy. Podobny wniosek o silnej 

selekcji młodzieży niepełnosprawnej na progach edukacyjnych zawierały wcześniej cytowane 

analizy Agnieszki Dudzińskiej (Dudzińska, 2012). Także dane o odsetku uczniów niepełno-

sprawnych w różnych typach szkół wskazują na istnienie barier na kolejnych etapach eduka-

cji. Choć w szkołach gimnazjalnych uczniowie niepełnosprawni stanowią 4,3%, to w liceach 

już tylko 0,3% ogólnej liczby uczniów (2010) (tabela 12.36).  

Drugą analizę efektywności kształcenia niepełnosprawnych można dokonać przez analizę 

aktualnej struktury wykształcenia, a szczególnie kategorii „nieukończony”. Wskazuje ona na 

tych, którzy rozpoczęli, ale nie ukończyli nauki na danym szczeblu edukacji. Takie porówna-

nie umożliwiają dane spisowe z r. 2002. Zostały one opublikowane z odpowiednią dokładno-

ścią dla osób sprawnych i niepełnosprawnych. Jeśli porównać udział osób, które nie ukończy-

ły danych szczebli wykształcenia, to wszystkie kategorie opisujące nieukończone wykształce-

nie, niezależnie od poziomu, mają wyższy udział niepełnosprawnych (tabela 6.21). 

 

Tabela6.21. Wykształcenie - niepełnosprawni prawnie a ogół mieszkańców Polski (w %) 

Poziom wykształcenia Ogółem Niepełnosprawni 

  Wyższe 9,9 100,0 4,8 100,0 

    ze stopniem naukowym co najmniej doktora 0,3 3,4 0,2 3,7 
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    z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym 7,0 71,1 3,1 63,7 

    z tytułem inżyniera, licencjata 2,5 25,6 1,6 32,6 

  Policealne 3,2 100,0 2,0 100,0 

    z maturą, pomaturalne 2,9 91,7 1,9 91,9 

    bez matury 0,3 8,3 0,2 8,1 

  Średnie 28,3  22,4  

    zawodowe z maturą 14,1 71,6 10,5 67,1 

    zawodowe bez matury 5,6 28,4 5,2 32,9 

ogólnokształcące z maturą 6,9 79,8 4,9 73,1 

ogólnokształcące bez matury 1,7 20,2 1,8 26,9 

  Zasadnicze zawodowe 23,2  23,5  

  Podstawowe ukończone 29,8 89,1 40,2 85,4 

   Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 

szkolnego 

 

3,6 10,9 6,8 14,6 

  Nieustalony 2 3,4 0,2  

Źródło: NSP 2002,2003. Obliczenia własne. 

Drugą przyczyną niższego wykształcenia niepełnosprawnych wśród ogółu ludności Polski jest 

poziom wykształcenia tych osób, które stają się niepełnosprawne. Wcześniejsze analizy poka-

zują, że wśród niepełnosprawnych jest wysoki udział osób, które nabyły niepełnosprawność 

dość późno – w wieku 40–70 lat, a więc sporo po ukończeniu edukacji. Niższe wykształcenie 

niepełnosprawnych jest także związane z napływem osób o niższym wykształceniu. Mało jest 

danych, które pozwalają to prześledzić. Wcześniejsze analizy sugerowały dwie komplemen-

tarne hipotezy. Pierwsza z nich wiąże to z zapadalnością spowodowaną uprawianym zawo-

dem. Osoby o niższym wykształceniu częściej ulegają wypadkom i częściej zapadają na cięż-

kie choroby ze względu na swój typ pracy. Pracujący w zawodach o fizycznym charakterze 

pracy częściej ulegają wypadkom, jak i zapadają na choroby na tym tle. Druga hipoteza wiąże 

to z czynnikami społecznymi. Przyczyną może być świadomość zdrowotna – mniej higie-

niczny tryb życia i mniejsza dbałość o własne zdrowie. Miejsce zdrowia w systemie wartości 

silnie wiąże się bowiem z wykształceniem, z pochodzeniem społecznym i środowiskiem wy-

chowania. 

Edukacja dorosłych 

Ważnym aspektem ścieżki edukacyjnej niepełnosprawnych jest edukacja dorosłych. Ta jej 

rozszerzona rola wynika z jej ważności dla skutecznej reintegracji zawodowej. Dla wielu osób 

niepełnosprawnych powrotowi do pracy sprzyjałaby zmiana zawodu. Dużą pomoc mogłoby 

odegrać nabycie nowych kwalifikacji. Nie ma wielu danych, w jakim stopniu to występuje. 

Można wskazać na dane obiektywne, jak udział niepełnosprawnych w szkoleniach dla bezro-

botnych, i kwoty przeznaczane w budżetach rodzin z osobami niepełnosprawnymi na eduka-

cję. Dane subiektywne – jak dostrzeganie potrzeby nabycia wykształcenia – mówią z kolei o 

miejscu edukacji w systemie wartości osób niepełnosprawnych.  

Szkolenia bezrobotnych 

Odpowiednie informacje dotyczą udziału niepełnosprawnych w szkoleniach dla bezrobot-

nych. 

Tabela 6.22. Udział niepełnosprawnych prawnie w szkoleniach zorganizowanych przez PUP 
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 Liczba zarejestrowanych bezro-

botnych niepełnosprawnych w 

grudniu 

Liczba niepełnosprawnych 

uczestników szkoleń (razem) 

% niepełnosprawnych uczestni-

czących w szkoleniach 

2002 56 541 5223 9,2 

2003 69 778 7265 10,4 

2004 75 738 7411 9,8 

2005 76 834 6494 8,5 

2006 72589 3666 5,1 

2007 67 284 3666 4,4 

2008 73 112 3338 4,6 

2009 94 450 7072 7,5 

2010 100 311 8027 8,9 

2011 104 663 4061 3,9 

Źródło: Karta 2002-2011 

Niepełnosprawni uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez PUP w małej proporcji, 

ale jest to spowodowane ich małym udziałem w grupie bezrobotnych (tabela 6.22). 

 

Tabela 6.23 . Udział niepełnosprawnych prawnie w szkoleniach zorganizowanych przez PUP 

 2008 2009 2010 2011 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych niepełno-

sprawnych w grudniu danego roku 

73 112 94 450 100 311 104 663 

Liczba niepełnosprawnych uczestników szkoleń 

(razem) 

3338 7072 8027 4061 

Udział niepełnosprawnych uczestniczących w 

szkoleniach 

4,6 7,5 8,9 3,9 

Udział niepełnosprawnych wśród bezrobotnych 

zarejestrowanych 

4,4 4,9 5,1 5,2 

Udział niepełnosprawnych prawnie w szkoleniach 

zorganizowanych przez PUP wśród ogółu 

4,8 4,3 4,5 5,9 

Udział w zajęciach aktywizacyjnych 4,6 3,1 4,8 5,1 

Szkolenie w zakresie aktywnego poszukiwania 

pracy 

5,4 x x 7,3 

Źródło: Karta 2011 

Dostępne dane pozwalają na bliższą ocenę udziału niepełnosprawnych w szkoleniach dla bez-

robotnych zjawiska w latach 2008–2011. Wskazują one, że niepełnosprawni uczestniczą w 

nich odpowiednio do swojej obecności wśród bezrobotnych (tabela 6.23). Pomijając kwestię 

ich skuteczności, objęta nimi jest jednak mała liczba niepełnosprawnych. W ciągu 10 lat, dla 

których istnieją dane, uczestniczyło w nich łącznie 56,2 tys. osób niepełnosprawnych. 

Uwarunkowania dostępu do wsparcia integracji zawodowej 

Tabela 6.24. Dostęp do pomocy w integracji zawodowej a typ gminy (w %) 

 Typ gminy 
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 miejska miejsko-

wiejska 

wiejska 

Wyjazd na turnus rehabilitacyjny 19 11 6 

Udział w warsztatach terapii zajęciowej 19 10 6 

Pomoc psychologiczna 13 11 8 

Pomoc prawna 9 8 8 

Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny (wózki, kule, protezy, itp.) 10 3 4 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 10 3 3 

Pomoc w formie kredytowej (w tym pożyczki) 5 4 5 

Zaopatrzenie w środki pomocnicze 6 5 4 

Korzystanie z pośrednictwa pracy i poradnictwa  

zawodowego 

5 2 2 

Udział w szkoleniach zawodowych lub przekwalifikowanie 4 2 1 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r.  osoby niepełnosprawne (N=5019) (Gmino…, 2006).  

Ważną kwestią jest nierówność dostępu do szkoleń, rehabilitacji zawodowej i wsparcia. Jed-

nym z nielicznych badań, w których jest to szerzej ujęte, są badania na zlecenie PFRON o 

sytuacji niepełnosprawnych w gminach, zrealizowane w 2006 r. Niepełnosprawni z gmin 

wiejskich, w porównaniu z zamieszkałymi w gminach miejskich, mają znacznie bardziej 

ograniczoną możliwość korzystania z różnych form pomocy w rehabilitacji zawodowej. 

Obejmuje to właściwie prawie każdą z form pomocy i wsparcia. Największe różnice dotyczą 

wyjazdów na turnus rehabilitacyjny, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, jak 

i uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej czy pomocy psychologicznej. Jednak obok 

tych różnic pojawia się pewien element wspólny – małe wykorzystywanie przez niepełno-

sprawnych pomocy w rehabilitacji zawodowej (tabela 6.24). 

Podnoszenie kwalifikacji przez osoby niepełnosprawne 

Tabela 6.25. Udział wydatków na edukację w budżetach gospodarstw domowych (2010) (w zł 

na osobę) 

  Gospodarstwa domowe 

Ogółem z osobami niepełnosprawnymi bez osób niepełnosprawnych 

Wydatki 991,44 837,72 1036,23 

Edukacja 12,75 6,64 14,53 

Źródło: Budżety…., 2011. 

Z kolei dane z budżetów domowych niepełnosprawnych ukazują mały udział wydatków na 

edukację na osobę (tabela 6.22 i por. tabela 8.15). Jest to mała pozycja w ogólnej puli wydat-

ków. Wydatki te stanowią w budżetach rodzin z niepełnosprawnymi mniejszy udział niż w 

pozostałej grupie gospodarstw domowych. Odpowiada to tendencji wśród ogółu ludności. 

Jednak działa dodatkowo czynnik przywiązywania mniejszej wagi do edukacji. Takie dane 

nie są jeszcze mocnym argumentem. Ale potwierdzają je także inne dane wskazane niżej (ta-

bela 6.23 i 6.29). Wskazują one, że jednak świadomość znaczenia edukacji dla siebie jest ra-

czej mała wśród niepełnosprawnych. Także wcześniejsze badania wskazywały na niską pozy-

cję wykształcenia czy kwalifikacji dla osób niepełnosprawnych (por. tabela 6.24). 

Tabela 6.26. Zdobyte w zeszłym roku nowe kwalifikacje lub umiejętności z myślą o możliwości 

lepszych zarobków a niepełnosprawność i wiek (w %) 
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Niepełnosprawność i wiek Tak Nie 

pon.50,sprawny 20,0 80,0 

pon.50,niesprawny 8,5 91,5 

50-65,sprawny 5,4 94,6 

50-65,niesprawny 2,1 97,9 

pow.65,sprawny ,3 99,7 

pow.65,niesprawny ,2 99,8 

Źródło: Diagnoza społeczna 2009. Niepełnosprawność prawna. 

Dane z Diagnozy Społecznej z 2009 r. wskazują na niską aktywność niepełnosprawnych, jeśli  

chodzi o zdobycie nowe kwalifikacje lub umiejętności z myślą o możliwości lepszych zarob-

ków (tabela 6.26). Podobny wynik przyniosła także Diagnoza Społeczna 2011.  

Dodatkowe umiejętności i postawy wobec ich zdobywania 

Problem wykształcenia wiąże się z innymi umiejętnościami, jak języki obce czy,  analizowa-

ne dalej, umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem i Internetem. Te niższe umie-

jętności niepełnosprawnych rozciągają się także na dodatkowe umiejętności istotne współcze-

śnie, jak znajomość języków obcych. W badaniu Europejskim Jakości Życia (EQLS 2007) 

pytano o umiejętność czytania po angielsku. Ze względu na duże znaczenie wieku niepełno-

sprawność została w tych analizach dodatkowo skrzyżowana z tą zmienną. Niepełnosprawni 

w każdej z kategorii wiekowych mają niższe umiejętności czytania po angielsku. W grupie 

powyżej 65. roku życia – 3,9%. Warto wskazać, że różnice sprawni – niepełnosprawni nie 

wynikają ze struktury wiekowej osób niepełnosprawnych (niepełnosprawni jako zbiorowość 

są starsi). Ale właśnie w starszych grupach wiekowych różnice są małe, a o wiele większe – 

w grupach młodszych (tabela 6.27).  

Tabela 6.27. Umiejętność czytania po angielsku (w %) 

Niepełnosprawność i wiek Bardzo dobrze Dosyć dobrze Niezbyt dobrze Wcale nie czytam 

pon.50, sprawny 6,5 19,1 24,5 49,9 

pon.50, niesprawny 0,0 17,5 16,9 65,6 

50-65, sprawny 1,6 5,1 12,4 80,9 

50-65, niesprawny 0,0 1,0 7,3 91,7 

pow.65, sprawny 0,0 1,5 10,4 88,1 

pow.65, niesprawny 0,0 05 3,4 96,2 

Źródło: EQLS 2007. Niepełnosprawność kryterium unijne. 

Tabela 6.28. Znajomość języka angielskiego – sprawni a niepełnosprawni (2009) (w %) 

Niepełnosprawność i wiek Czynnie Biernie Nie zna 

pon. 50, sprawny 25,9 20,1 54,0 

pon. 50, niesprawny 11,6 12,8 75,6 

50-65, sprawny 4,0 8,0 88,1 

50-65, niesprawny 1,5 4,9 93,6 

pow. 65, sprawny 1,7 4,2 94,1 

pow. 65, niesprawny ,8 3,1 96,1 

Źródło: Diagnoza społeczna 2009. 
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Podobny wynik – niższą znajomość języka angielskiego wśród niepełnosprawnych przynosi 

Diagnoza Społeczna z 2009 r. Niepełnosprawni mają mniejszą niż osoby sprawne czynną i 

bierną znajomość języka angielskiego. Podobnie jak w poprzednich badaniach te różnice były 

silniejsze w tych kategoriach wiekowych, w których mogą one wpłynąć na szanse zatrudnie-

nia (tabela 6.27). Także inne badania potwierdzają niską znajomość języków obcych. W ba-

daniu zrealizowanym w 2006 r. w czterech województwach respondenci niepełnosprawni 

zdecydowanie nisko oceniali swoją znajomość języków obcych. Dla wszystkich języków wy-

niki były znacząco poniżej 2 pkt. na 5-stopniowej skali (Radecki, 2007). W badaniach OBOP 

z 2006 r. na zlecenie PFRON – spośród badanych niepełnosprawnych tylko 20% posiadało 

znajomość języków obcych  (Zadowolenie…, 2010). 

Jednocześnie inne dane wskazują na niższe aspiracje edukacyjne niepełnosprawnych wobec 

nauki obcych języków (tabela 6.29).  

Badania dotyczące innych kompetencje i umiejętności niepełnosprawnych pokazują syndrom 

z jednej strony niskich kompetencji, z drugiej – małego dążenia do uzupełniania wiedzy. Ma 

to negatywny wpływ na pozycje niepełnosprawnych na rynku pracy. 

W 2006 r. w sondażu zrealizowanym w czterech województwach okazało się, że tylko 16% 

ogółu badanych respondentów uczestniczyło w przeszłości w kursach przekwalifikowania 

zawodowego (Radecki, 2007). W badaniach OBOP na zlecenie PFRON z tego samego roku 

stwierdzono, że prawo jazdy posiadało 52%, umiejętność obsługi komputera miało – 31%, a 

ukończone dodatkowe kwalifikacje/kursy – 11% (Zadowolenie…, 2010).  

Tabela 6.29. Ocena przydatności dla siebie osobiście znajomości obcych języków (w %) 

 Bardzo przydatna Raczej przydatna Raczej nieprzydat-

na 

W ogóle nieprzy-

datna 

Niepełnosprawność i wiek 

pon.50,sprawny 63,0 28,0 6,1 2,9 

pon.50,niesprawny 59,1 34,1 4,5 2,3 

50-65,sprawny 46,2 25,8 14,3 13,7 

50-65,niesprawny 24,7 34,2 19,2 21,9 

pow.65,sprawny 21,3 26,3 27,5 25,0 

pow.65,niesprawny 22,2 22,2 23,3 32,2 

ogółem     

sprawny 54,9 27,3 10,2 7,6 

niesprawny 30,9 29,0 17,9 22,2 

Źródło: EB64.3 z 11-12/2005 (ZA4415). 

W badaniach niepełnosprawnych w woj. lubelskim w 2008 r. na pytanie o umiejętności i 

kompetencje zawodowe 35,9% respondentów odpowiedziało, że nie ma żadnych kwalifikacji. 

Jedynie 10,9% badanych podejmowało w ciągu ostatniego roku działania ich podwyższenia. 

Podejmowanie takiej aktywności zależało od statusu na rynku pracy i wykształcenia. Osoby 

pracujące dokształcały się ponad dwa razy częściej niż niepracujące (odpowiednio 19,6% i 

9,4%). Osoby z wyższym wykształceniem uczestniczyły w szkoleniach lub kursach istotnie 

częściej niż pozostali. W okresie realizacji badania podnosiło swoje kwalifikacje 22% osób 

deklaratywnie gotowych do zatrudnienia, podczas gdy wśród tych, którzy nie byli gotowi do 

zatrudnienia, dokształcało się tylko 5%. Z tym, że przy dodatkowym pytaniu okazało się, że 

deklarowane aktualnie podnoszenie kwalifikacji w 1/3 było samokształceniem. W ciągu  naj-

bliższego roku zamierza się dokształcać 34,4% osób niepracujących deklarujących gotowość 
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do zatrudnienia i tylko 6,3% osób deklarujących, że nie są gotowe do podjęcia pracy. Jako 

przyczyny niepodwyższania kwalifikacji 35,7% badanych podawało brak takiej potrzeby 

(najczęstsza odpowiedź) (Kutyło i in., 2009c: 107-108). W badaniach nad niepełnosprawnymi 

długotrwale bezrobotnymi w województwie śląskim stwierdzono, że 83,5% z nich nie brało 

udziału w żadnym programie sprzyjającym aktywizacji zawodowej (Tyburska, Wajler, Misz-

czuk-Wereszczyńska, 2009: 85). Z badań wśród niepełnosprawnych, zrealizowanych w 2010 

r., wynikało, że formalne kwalifikacje pracujących niepełnosprawnych są niskie. Zarazem aż 

93% pracujących osób z niepełnosprawnością ani nie uczy się, ani nie dokształca. Podsumo-

wując swoje badanie i proponując dominujący profil osób z niepełnosprawnością pisze autor-

ka, że są „one bierne zawodowo (…), najczęściej posiadają wykształcenie podstawowe i za-

sadnicze zawodowe i  nie podnoszą kwalifikacji i nie zmieniają zawodu” (Golinowska, 2012: 

74, 97). 

Wyniki wskazują na bardzo silną barierę wykształcenia w integracji zawodowej niepełno-

sprawnych. Niepełnosprawni mają większe trudności w zdobyciu wyższych stopni wykształ-

cenia. Częściej nie przechodzą przez kolejne progi edukacyjne. Niższa jest ich efektywność 

nauki – częściej nie kończą zaczętej nauki na danym stopniu nauczania. Niższe są także 

wśród nich istotne współcześnie umiejętności, jak znajomość obcych języków, umiejętność 

posługiwania się Internetem i komputerem. Niższy jest także ich udział w edukacji dorosłych. 

Z tymi mniejszymi umiejętnościami współwystępują niższe aspiracje edukacyjne i mniejsze 

zrozumienie dla potrzeby kształcenia ustawicznego. Stanowi to istotną przeszkodę w integra-

cji zawodowej niepełnosprawnych. 

Praca, aktywność zawodowa i bezrobocie niepełnosprawnych 

Zatrudnienie niepełnosprawnych 

Praca zwalcza biedę, daje satysfakcję i godność. 

Rola pracy w zbiorowości niepełnosprawnych jest trudna do przecenienia. Jej podstawową 

funkcją jest dostarczanie środków utrzymania. Determinuje ona nie tylko ich własną pozycję, 

ale i ich rodzin. Najbardziej skuteczną drogą do polepszenia sytuacji bytowej niepełnospraw-

nych jest zwiększenie ich zatrudnienia.  

Ale praca ma dla niepełnosprawnych znaczenie szersze niż czysto ekonomiczne. Pracę należy 

uznać za podstawową płaszczyznę ich integracji społecznej. Praca stanowi jedną z podstaw 

indywidualnej samorealizacji w życiu, społecznej identyfikacji i indywidualnego poczucia 

wartości. Ma także ważną wartość terapeutyczną dla niepełnosprawnych (Golinowska, 2004: 

134). Współcześnie więc mówi się nie tyle o aktywizacji zawodowej, ile o integracji zawo-

dowej, aby zaakcentować ten wielofunkcyjny charakter pracy dla niepełnosprawnych.  

Wiąże się to z jej centralnością w życiu grup społecznych i jednostek. Jak pisze Henryk Janu-

szek, praca jest czynnością społeczną, która silnie wpływa na postawy, dążenia i zachowania 

jednostek. Zaspokaja szeroko rozumiane potrzeby (ekonomiczne, biologiczne, społeczne, 

kulturowe itp.) określane przez kulturę i strukturę grupy, do której pracownik należy. Wyko-

nywanie pracy wymaga planowej współpracy, koordynacji i kierowania jej przebiegiem. Wy-

znacza strukturę i kulturę grupy, do której należy jednostka, a także tworzy wzorce życia, 

które za pomocą pracy ludzie chcą realizować. Podczas pracy tworzone są wzorce osobowe 

dobrego pracownika, które służą następnie do budowania jego ideału. Niemal przez cały czas 

wykonywania pracy oceniane jest zachowanie pracownika, porównywana jest zgodność jego 

zachowania w pracy z obowiązującą moralnością i etyką zawodową (Januszek 2000: 11 za 

Poliwczak, 2008: 52-53).   
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Współczesne zmiany społeczne tego znaczenia pracy nie tylko nie przekreśliły, ale raczej 

nasiliły. Kazimierz Frieske i Paweł Poławski zwracają uwagę, iż praca w ostatnim czasie stała 

się rodzajem instytucji społecznej, stając się podstawowym mechanizmem społecznego zako-

rzenienia człowieka. Sytuacja pracy jest podstawowym układem odniesienia do wyznaczenia 

pozycji jednostki w społeczeństwie, w całym szeregu kręgów społecznych i wobec wielu in-

stytucji, do których dostęp jest istotny dla zapewnienia możliwości zaspokajania potrzeb jed-

nostki. Stała praca jest w społeczeństwach przemysłowych główną instytucją, kształtującą nie 

tylko indywidualne poczucie tożsamości, lecz także wyznaczającą zakres uczestnictwa jedno-

stek w życiu zbiorowym. Brak stałego zatrudnienia, bezpośrednio lub poprzez swoje konse-

kwencje, oznacza, że uczestnictwo to staje się problematyczne, a dostęp do instytucji, w któ-

rych się ono realizuje, ogranicza. Przez zatrudnienie ludzie mają dostęp do instytucji realizu-

jących ich uprawnienia, do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a także wyznaczana jest 

ich zdolność kredytowa czy możliwość korzystania z nowoczesnych środków komunikacji, 

jak Internet czy telefonia komórkowa (Frieske, Poławski 1999: 89 za Poliwczak, 2008: 52-

53). 

Z tej roli pracy dla nich samych zdaje sobie sprawę wielu niepełnosprawnych. Wskazują na to 

właściwie wszyscy autorzy, którzy analizowali ten problem. Dorota Wiszejko-Wierzbicka 

analizując portret psychospołeczny osoby z ograniczoną sprawnością w Polsce pisała: „Więk-

szość badanych podkreślała wagę posiadania pracy, nie tylko jako źródła utrzymania, ale też 

możliwości realizacji wielu ważnych potrzeb pozamaterialnych. Mówiono o takich warto-

ściach, jak: poczucie własnej wartości, rozwój osobisty, przynależność do szerszej zbiorowo-

ści (realizowanie potrzeby kontaktów z innymi) (...). Osoby z ograniczoną sprawnością po-

zbawione możliwości pracy mogą wprawdzie realizować się na innych polach, np. na polu 

rodzinnym. Dla wielu jednak, zwłaszcza mężczyzn, praca stanowi główne źródło satysfakcji. 

Dla nich też praca często jest wyznacznikiem poczucia własnej wartości, a nawet sensu życia” 

(Wiszejko-Wierzbicka 2008: 252). W podsumowaniu wcześniejszych badań ich autorka pisa-

ła, że ogromną rolę w życiu ludzi niepełnosprawnych odgrywa praca. Zajmuje ona bardzo 

wysoką pozycję w ich hierarchii wartości, stając się dla nich łącznikiem z życiem społecznym 

i wyznacznikiem ich własnej wartości (Wrochno-Stanke, 1983: 89).  

Tabela 7.1. Struktura źródeł dochodu rozporządzalnego gospodarstw z osobą niepełnospraw-

ną według oceny sytuacji materialnej gospodarstwa w 2007 r. (w %) 
Dochód rozporządzalny Sytuacja materialna gospodarstwa Ogółem 

 bardzo 

dobra 

raczej 

dobra 

prze-

ciętna 

raczej 

zła 

zła  

- z pracy najemnej 45,39 34,19 33,18 26,15 19,84 31,45 

- z pracy na własny rachunek 16,61 8,97 3,92 1,12 1,47 4,45 

- z własności 0,00 0,00 0,01 0,04 0,00 0,01 

- z wynajmu nieruchomości 1,58 0,34 0,12 0,16 0,09 0,19 

- ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych 30,52 40,32 47,10 51,98 47,11 45,93 

- ze świadczeń z pomocy społecznej 1,49 3,25 6,46 12,70 20,31 7,54 

- z innych dochodów 0,92 3,31 3,27 5,77 9,45 4,72 

- z rolnictwa 3,49 9,61 5,93 2,08 1,73 5,71 

Źródło: opracowanie na podstawie danych indywidualnych z budżetów gospodarstw domowych (Ulman, 2011: 

129). 

Ten wpływ zatrudnienia niepełnosprawnego na sytuację jego rodziny dobitnie pokazuje zróż-

nicowanie samooceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych niepełnosprawnych w 

zależności od źródeł dochodów, obliczone przez Pawła Ulmana. W grupie osób oceniających 
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swoją materialną jako bardzo dobrą występuje więcej osób utrzymujących się z pracy najem-

nej i z pracy na własny rachunek, natomiast mniej niepełnosprawnych korzystających ze 

świadczeń z ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej. W grupie oceniających swoją 

sytuację materialną jako złą jest wyższy od średniej udział osób utrzymujących się ze świad-

czeń z ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej. Natomiast z mniejszym od średniej 

prawdopodobieństwem są to osoby utrzymujące się z pracy najemnej i pracy na własny ra-

chunek  (tabela7.1). Posiadanie pracy daje wyższe zadowolenie z życia niepełnosprawnym. 

Najniższe zadowolenia z życia napotyka się u niepełnosprawnych bezrobotnych (tabela 9.7). 

Praca podnosi  także wiarę w siebie i swoje możliwości. W badaniach zrealizowanych w wo-

jewództwie podkarpackim w 2008 r., wiarę w siebie  zadeklarowało 25,8% niepełnospraw-

nych pracujących, a tylko 12,5% – niepracujących (Kutyło i in., Bariery… 2009: 92). 

Niżej dokonane porównanie sytuacji materialnej niepełnosprawnych pracujących i bez pracy 

pokazuje znaczące różnice sytuacji materialnej obu grup. 78% niepełnosprawnych niepracu-

jących pobiera rentę, pracujących – 47%, z pierwszej grupy zasiłki pobiera 20%, z drugiej 

12%, z pierwszej grupy korzysta z pomocy – 19%, z drugiej –12%  (tabela 7.8). Obok różnicy 

ekonomicznej, jest to zarazem duża różnica w sytuacji życiowej, a jej ważną konsekwencją 

jest stopień poczucia zależności od innych. 
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Tabela 7.2. Aktywność zawodowa ludności w wieku 15 lat i więcej (niepełnosprawni a sprawni) 
 Współczynnik aktywności zawodowej Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia 

w % 

Osoby niepełnosprawne prawnie (15+) 

1993 21,9 18,8 14,3 

1994 22,8 19,4 14,7 

1995 22,0 19,0 13,7 

1996 22,1 19,5 11,6 

1997 22,5 20,0 11,3 

1998 21,7 19,2 11,5 

1999 19,7 16,5 16,3 

2000 19,2 15,8 17,7 

2001 18,5 15,3 17,4 

2002 18,0 14,8 17,9 

2003 16,5 13,7 16,8 

2004 16,2 13,1 19,6 

2005 16,2 13,1 19,3 

2006 15,0 12,6 15,8 

2007 15,1 13,2 12,9 

2008 15,6 13,7 12,3 

2009 15,7 13,8 12,1 

2010 17,0 14,5 14,4 

2011 17,2 14,6 14,8 

  Osoby sprawne (15+) 

1993 67,4 58,0 14,0 

1994 66,9 57,2 14,4 

1995 65,4 56,7 13,3 

1996 64,7 56,7 12,4 

1997 64,2 57,0 11,2 

1998 63,8 57,0 10,5 

1999 63,1 54,3 13,8 

2000 62,7 52,7 16,0 

2001 62,5 51,0 18,3 

2002 61,4 49,1 20,0 

2003 60,7 48,7 19,8 

2004 60,7 49,2 18,9 

2005 60,7 50,0 17,7 
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2006 59,4 51,2 13,8 

2007 59,0 53,4 9,5 

2008 59,4 55,3 6,9 

2009 59,8 55,0 8,0 

2010 60,4 54,7 9,5 

2011 60,7 54,9 9,5 

Źródło: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 
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Aktywność zawodowa niepełnosprawnych (prawnie) i sprawnych wykazuje znaczącą dyspro-

porcję. Większość niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym pozostaje bierna zawodowo, 

podczas gdy większość ich rówieśników – osób sprawnych – pracuje. Podobnie wskaźniki 

bezrobocia są wyższe wśród niepełnosprawnych niż osób sprawnych. Zdecydowana więk-

szość osób niepełnosprawnych (84%) określa swój status na rynku pracy jako osoby bierne 

zawodowo, a tylko co szósty z nich pracuje lub poszukuje pracy (Stan …, 2011: 74). Jest to 

sytuacja stała, ulegająca jedynie małym modyfikacjom (tabela 7.2). 

Dostępne dane instytucjonalne, jak i wyniki badań empirycznych są zgodne. Pokazują to za-

równo aktualne badania (Brzezińska, Woźniak, Maj, 2007), jak i wcześniejsze (Sikorska, 

2002). Głównymi przyczynami bierności zawodowej niepełnosprawnych są ich niskie kwali-

fikacje i stan zdrowia, obniżające ich status jako pracownika. Są także i przeszkody związane 

ze środowiskiem niepełnosprawnych (Łukowski, 2008), jak i wciąż silne przeszkody i obawy 

ze strony pracodawców (Gorajewska, 2009). 

Tabela 7.3. Aktywność zawodowa ludności w wieku produkcyjnym (niepełnosprawni a spraw-

ni) 
 Współczynnik ak-

tywności zawodowej 

Wskaźnik zatrudnie-

nia 

Stopa bezrobocia Zatrudnienie w tys. 

w % 

Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku 

produkcyjnym 

 

2001 26,1 20,9 19,8 535 

2002 25,8 20,5 20,5 523 

2003 23,7 19,1 19,2 471 

2004 23,4 18,1 22,6 446 

2005 23,9 18,6 21,9 444 

2006 22,1 18,2 17,3 416 

2007 22,6 19,4 14,1 439 

2008 23,9 20,8 13,1 460 

2009 24,6 21,4 12,8 443 

2010 25,9 21,9 15,3 449 

2011 26,4 22,3 15,5 452 

  Osoby sprawne w wieku produkcyjnym  

2001 77,3 62,8 18,7 x 

2002 75,9 60,4 20,4 x 
2003 75,2 60,0 20,1 x 
2004 74,9 60,4 19,3 x 
2005 74,9 61,4 18,0 x 
2006 74,2 63,3 14,6 x 
2007 74,0 66,8 9,6 x 
2008 74,7 69,4 7,0 x 
2009 75,3 69,1 8,2 x 
2010 76,2 68,9 9,6 x 
2011 76,7 69,2 9,7 x 

Źródło: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 

Analizy zatrudnienia niepełnosprawnych należały prowadzić w dłuższym okresie czasu, aby 

móc nie tylko ocenić sytuację aktualną, ale i uchwycić kierunki zmian. Jednak takie analizy są 

zależne od dostępności danych. Dłuższa seria czasowa istnieje dla porównywania zatrudnie-

nia osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi przy użyciu wskaźnika odsetka zatrudnio-

nych osób w wieku pow. 15 lat (tabela 7.2). Bardziej adekwatny byłby odsetek zatrudnionych 

w grupie osób w wieku produkcyjnym. Ale takie porównanie jest możliwe dla krótszego cza-

su (tabela 7.3).  
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Dostępne dane na temat zatrudnienia niepełnosprawnych wskazują na spadek ich zatrudnienia 

w dłuższej perspektywie czasowej liczonej od początku transformacji. Ten efekt jest niewi-

doczny, jeśli się użyje krótszej serii czasowej, opartej jednak na bardziej miarodajnym mier-

niku. 

Dopiero w roku 2007 negatywny trend spadku zatrudnienia wśród niepełnosprawnych się 

odwraca. Od 2007 r. odnotowuje się znaczny wzrost współczynnika aktywności zawodowej i 

wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, szczególnie tych w wieku produkcyjnym. 

Podczas gdy w 2007 roku współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w 

wieku produkcyjnym wynosił 22,6%, w 2008 r. – 23,9%, w 2009 r. – 24,6%, to w 2010 r. 

wynosił 25,9%, a w 2011 r. osiągnął poziom 26,4%. Udział pracujących wśród osób niepeł-

nosprawnych w wieku produkcyjnym w roku 2011 osiągnął wartość 22,3%. Wzrósł on w po-

równaniu z 2010 rokiem o 0,4%. Dla porównania w 2009 roku wynosił 21,4%, a w 2008 r. 

wynosił 20,8%, a w 2007 roku wynosił 19,4%. Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w 

wieku produkcyjnym w 2011 r. wynosiła 15,5% i była wyższa o 0,2% od roku poprzedniego. 

W 2009 roku wynosiła 12,8%, podczas gdy w 2008 r. – 17,3% a w 2007 r. wynosiła 14,1%. 

Trudno w tej chwili oceniać przypuszczalne dalsze zmiany i trwałość trendów z ostatnich lat. 

Nawet gdyby się utrzymała ta tendencja, nie zmienia to jednak generalnego obrazu dezakty-

wizacji zawodowej większości niepełnosprawnych. 

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest przede wszystkim efektem ogólnej koniunktury i 

skuteczności działania bodźców ekonomicznych. Ale na wskaźniki zatrudnienia niepełno-

sprawnych może mieć także wpływ zmiana liczebności tej grupy. Jeśli występuje ogranicza-

nie świadczeń socjalnych, to pewna grupa w populacji jest przesunięta z kategorii bierni za-

wodowo do grupy aktywnych zawodowo. Powoduje to pewien paradoksalny wynik – wzrost 

jednoczesny wskaźników zatrudnienia i bezrobocia, jak w ostatnich dwu latach (tabele 7.2 i 

7.3). 

Dane BAEL pokazują rozkład pracujących niepełnosprawnych wg sektorów własności go-

spodarki i typu zatrudnienia. Większość niepełnosprawnych pracuje w sektorze prywatnym 

jako pracownicy najemni. Pracujący na własny rachunek i pomagający członkowie rodzin 

stanowią mniejsze grupy. Bardzo mało jest wśród nich pracodawców. Zmiany na przestrzeni 

ostatnich lat pokazują wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym poza rolnictwem i w cha-

rakterze pracownika najemnego. Rośnie także udział zatrudnionych w sektorze publicznym. 

Zmalały natomiast odsetki zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym jako właściciele i jako 

pomagający im członkowie rodzin. Zmniejszył się także odsetek niepełnosprawnych pracują-

cych na własny rachunek (tabela 7.4).  

Jednak pełniejsza analiza charakteru miejsc zatrudnienia niepełnosprawnych wymaga porów-

nania między ich miejscami zatrudnienia i ogółu zatrudnionych. Takie porównanie jest moż-

liwe przy wykorzystaniu danych BAEL w latach 2006–2011 (tabela 7.5). 

Porównanie niepełnosprawnych i sprawnych odpowiednio do statusu zatrudnienia na rynku 

pracy pokazuje, że wśród niepełnosprawnych jest mniej zatrudnionych w sektorze publicz-

nym. Jest wyższy odsetek zatrudnionych w rolnictwie i pracujących jako pomagający człon-

kowie rodzin. Wyższy jest także odsetek pracujących na rachunek własny. Jest to jednak 

głównie praca dorywcza i w niepełnym wymiarze czasu pracy.  

Dane o zatrudnieniu niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym dają podobny obraz jak dane 

dla zatrudnionych zestawionych wg wieku, dla osób w wieku ponad 15 lat (tabela 7.6). Pewne 

różnice między nimi dodatkowo pozwalają na dodatkowy wgląd na możliwości zatrudnienia 

niepełnosprawnych w wieku poprodukcyjnym. I tak jest to częściej zatrudnienie w sektorze 

prywatnym, w rolnictwie indywidualnym, na własny rachunek i jako pomagający członkowie 

rodzin, a rzadziej jako pracownicy najemni (tabele 7.4 i 7.6). 
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Tabela 7.4. Status zatrudnienia pracujących osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 

 Ogółem Pracownicy najemni Pracujący na własny 

rachunek/pracodawcy 

Pomagający 

członkowie rodzin 

w tym w sektorze 

prywatnym 

razem w sektorze   

razem w rolnic-

twie indy-

widualnym 

 publicz-

blicz-

nym 

prywat-

nym 

razem w tym praco 

dawcy 

 

Dane w % 

2002 88,5 41,2 47,0 11,5 35,4 39,0 2,1 14,1 

2006 83,4 36,2 52,6 16,8 36,0 34,5 3,7 13,1 

2007 82,0 31,0 59,1 17,8 41,3 29,4 2,6 11,3 

2008 84,1 27,0 65,6 15,9 49,6 23,6 2,6 10,8 

2009 82,5 23,7 67,4 17,5 49,7 23,1 2,7 9,7 

2010 81,5 20,7 70,2 18,5 51,7 22,5 2,8 7,5 

2011 82,2 20,2 70,7 18,0 52,7 22,8 3,0 6,7 

Źródło: BAEL. 

Tabela 7.5. Ogół pracujących w wieku ponad 15 lat wg statusu na rynku pracy w IV kw. roku 

 

sektor prywatny 

w tym rolnictwo 

indywidualne 

pracownicy na-

jemni 

pracodawcy i 

pracujący na 

własny rachunek 

pomagający 

członkowie ro-

dzin 

Dane w % 

2006 71,0 14,1 76,3 19,5 4,2 

2007 72,3 12,8 77,2 18,9 3,8 

2008 73,1 12,5 77,8 18,2 4,0 

2009 73,8 12,1 77,8 18,3 3,9 

2010 73,7 11,8 77,4 18,9 3,7 

2011 74,6 11,4 77,6 18,8 3,6 

Źródło: BAEL. 

Należy także bliżej scharakteryzować sytuację pracy niepełnosprawnych pod względem cha-

rakteru pracy, formy zatrudnienia, miejsca pracy i wielkości zakładu pracy. Ale porównanie 

danych z różnych źródeł pozwala na w miarę szerokie ukazanie specyfiki pracy i źródeł 

utrzymania osób niepełnosprawnych. Nie ma jednak na tyle obszernych źródeł, aby pokazać 

wszystkie aspekty warunków pracy niepełnosprawnych.  

Dane o źródłach dochodu gospodarstw niepełnosprawnych w porównaniu z osobami spraw-

nymi pozwalają zarazem na charakterystykę ich miejsc pracy. Ze względu na sposób oblicza-

nia procentów z danych źródłowych odpowiednie prawidłowości są widoczne poprzez po-

równanie udziału obu typów gospodarstw domowych w danej grupie i w próbie. I tak anali-

zowane dane pokazują wśród gospodarstw domowych z niepełnosprawnymi wyższy udział 

gospodarstw domowych utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych – emeryckich, a niższy 

wszystkich następujących kategorii zatrudnienia: pracujących na stanowiskach robotniczych i 

nierobotniczych, a także na własny rachunek. 
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Tabela 7.6. Status zatrudnienia pracujących osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym 
(w %) 

 Ogółem Pracownicy najemni Pracodawcy i pracu-

jący na rachunek 

własny 

Pomagający 

członkowie rodzin 

w tym w sektorze 

prywatnym 

razem w sektorze   

razem w rolnic-

twie indy-

widualnym 

 publicz-

nym 

prywat-

wat-

nym 

razem w tym 

praco - 

dawcy 

 

2006 82,5 32,0 57,2 17,5 39,7 31,3 4,1 11,5 

2007 81,8 27,8 63,1 18,5 44,9 26,4 2,5 10,5 

2008 83,5 23,9 68,9 16,5 52,4 21,7 2,2 9,6 

2009 81,7 21,4 70,2 18,3 51,9 20,8 2,5 9,0 

2010 81,5 19,2 72,6 18,7 53,9 20,9 2,7 6,7 

2011 82,2 20,2 70,7 18,0 52,7 22,8 3,0 6,7 

Źródło: BAEL. 

Tabela 7.7. Charakterystyka gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi wg źró-

dła utrzymania głowy gospodarstwa (2010) (w %) 

Gospodarstwa do-

mowe 

Ogółem  Pracujący 

na stano-

wisku 

robotni-

czym 

Pracujący 

na stano-

wisku 

nierobot-

niczym 

Rolnicy Pracujący 

na własny 

rachunek 

Emeryci Renciści 

Orzeczenie o nie-

pełnosprawności 

21,7 20,7 12,0 26,6 12,0 23,5 58,6 

Bez osób niepełno-

sprawnych 

78,3 79,3 88,0 73,4 88,0 76,5 41,4 

Źródło: Ochrona…, 2011. Niepełnosprawni prawnie. 

Taka różnica odsetek niepełnosprawnych pracujących na stanowiskach nierobotniczych i nie-

robotniczych w porównaniu z osobami sprawnymi oznacza sporą dysproporcję między nimi 

w zatrudnieniu na tych stanowiskach. Niepełnosprawny, jeśli pracuje, ma prawdopodobień-

stwo 1,7 raza większe znalezienia się na stanowisku robotniczym od osoby sprawnej (tabela 

7.7). Także inne dane potwierdzają większą koncentrację niepełnosprawnych na stanowiskach 

robotniczych i w pracy fizycznej. W sondażu OBOP z 2010 r. zrealizowanym na zlecenie 

PFRON – 80% badanych wykonywało pracę fizyczną, a tylko 20% umysłową (Zadowole-

nie.., 2010). 

Znacząca grupa niepełnosprawnych pracuje w mniej stabilnych warunkach pracy. Tylko 44% 

pracujących ma pełny etat. Na pół etatu pracuje 22%, na umowę zlecenie lub umowę o dzieło 

– 13% czy bez formalnej umowy – 15%  (tabela 7.8). Tę prawidłowość potwierdzają także 

inne dane wskazujące na duży udział tego rodzaju warunków pracy u niepełnosprawnych. 

Przykładowo w badaniach BAEL w 2008 r. stwierdzono, że ok. 33,5% niepełnosprawnych 

prawnie pracuje w niepełnym wymiarze czasu (Karta 2008). Badania Diagnozy Społecznej z 

2009 r. wskazały wśród pracujących niepełnosprawnych, że pracuje na podstawie umowy na 

czas nieokreślony – 37,5%, na podstawie umowy na czas określony – 24%, jako pomoc w 
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rodzinnym zakładzie pracy lub gospodarstwie – 9,4%, a na własny rachunek, bez umowy o 

pracę – 16,5%  (Diagnoza, 2009). 

Tabela 7.8. Źródła dochodu i charakter pracy osób niepełnosprawnych – pracujący i niepra-

cujący (w %) 

Czy Pan(i) obecnie: Ogółem Pracujący 

otrzymuje rentę 78 47 

otrzymuje zasiłki i zapomogi z organizacji państwowych, społecznych i prywat-

nych 

20 12 

otrzymuje/otrzymywał pomoc finansową od rodziny 19 13 

wykonuje pracę najemną na pełny etat 9 44 

wykonuje pracę najemną na niepełny/pół etatu  4 22 

wykonuje pracę bez umowy/nieformalną 4 15 

wykonuje pracę dorywczą/ czasową na umowę zlecenie/ umowę o dzieło 3 13 

pracuje w gospodarstwie rolnym 3 9 

otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych 2 0 

otrzymuje pomoc finansową od innych osób prywatnych 1 1 

prowadzi działalność gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem 1 3 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. Osoby niepełnosprawne prawnie (N=5019) (Gmino…, 2006). Suma procen-

tów jest wyższa od stu, gdyż respondent mógł podać więcej niż jedno źródło dochodów. 

Tabela  7.9. Wielkość zakładów pracy niepełnosprawnych (w %) 

 1–9 

prac. 

10-49 

prac. 

50-249 

prac. 

250+ 

prac 

Nie 

wiem 

Wielkość zakładu pracy niepełnosprawnych 18 24 33 9 16 

Źródło: Morysińska, Sochańska-Kawiecka, Kołakowska-Seroczyńska, Makowska-Belta 2011. Badania w woj. 

łódzkim w 2010 r. 

Brak jest bardziej ogólnych informacji o wielkości zakładów pracy niepełnosprawnych. 

Cząstkowe dane z woj. łódzkiego z badań w 2010 r. pokazują dominantę zakładów pracy 

średniej wielkości o 50–250 pracownikach. Zwraca uwagę niski odsetek zatrudnionych w 

małych i mikroprzedsiębiorstwach. Wskazuje to na dużą rolę systemu podatkowego w two-

rzeniu zachęt do zatrudniania niepełnosprawnych (Morysińska, Sochańska-Kawiecka, Koła-

kowska-Seroczyńska, Makowska-Belta, 2011). 

Większość niepełnosprawnych pracuje w najbliższym sąsiedztwie miejsca zamieszkania – w 

tej samej miejscowości – 51% lub gminie – 21%. Dalsze miejsca zatrudnienia to obszar po-

wiatu –11% (tabela 7.10). 

Podsumowując, niepełnosprawni utrzymują się częściej z prac mniej płatnych, pracują w 

działach gospodarki i na stanowiskach o niższych zarobkach. Częstsze są wśród nich formy 

pracy mało płatne, jak praca okresowa i w niepełnym wymiarze czasu. Rzadziej są pracodaw-

cami i rzadziej pracują na własny rachunek. 

Tabela 7.10. Miejsce pracy osób niepełnosprawnych (w %) 

Miejscowość 

zamieszkania 

Na terenie gmi-

ny 

Poza gminą, na 

terenie powiatu 

Poza powiatem 

na terenie wo-

jewództwa 

Poza woje-

wództwem 

Trudno powie-

dzieć 

51 21 11 6 1 10 
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Źródło: badanie PFRON z 2006 r. Osoby niepełnosprawne prawnie (N=1266) (Gmino…, 2006).  

 

Uwarunkowania aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród niepełnosprawnych 

Niepełnosprawni są grupą zróżnicowaną wewnętrznie. Charakter pracy i szanse pracy są sil-

nie uzależnione od stopnia i kategorii niepełnosprawności, wielkości miejsca zamieszkania, 

płci i wieku. Wpływ wykształcenia na szanse pracy i charakter zatrudnienia był wskazywany  

wcześniej. 

Tabela 7.11. Uwarunkowania form pracy niepełnosprawnych (2006) (w %) 
Forma pracy niepełnosprawnego Praca na-

jemna na 

pełny etat 

Praca 

najemna  

na część 

etatu 

Praca bez 

umo-

wy/nieformaln

a 

Praca dorywcza na 

umowę zlecenie, 

umowę o dzieło 

Ogółem (N=5019) 9 4 4 3 

TYP GMINY     

miejska (N=830) 11 5 4 4 

miejsko-wiejska (N=1350) 9 4 5 3 

wiejska (N=2838) 6 3 4 2 

Gminy wiejskie do 4 tys. (N=396) 6 3 1 2 

WIEK      

18-29 (N=1479) 10 5 4 3 

30-49 (N=1886) 12 7 5 4 

50+ (N=1654) 7 3 3 2 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAW.     

znaczny  (N=889) 2 1 1 1 

umiarkowany  (N=1767) 6 3 2 3 

 lekki (N=2363) 13 6 5 4 

RODZAJ NIEPEŁNOSPRAW.     

 ruchowa   (N=1922) 11 5 3 3 

 wzrokowa   (N=936) 10 6 6 4 

słuchowa  (N=800) 10 6 5 4 

psychiczna (N=458) 4 1 1 2 

umysłowa (N=755) 2 1 3 2 

epilepsja (N=90) 11 4 4 2 

Wykształcenie     

wyższe i niepełne wyższe (N=184) 36 3 4 12 

średnie (N=1078) 17 7 4 3 

podstawowe/ zasadnicze zawodowe 

(N=2978) 

5 4 4 3 

podstawowe/ zawodowe/ niepełne 

(N=755) 

3 2 2 1 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. Osoby niepełnosprawne prawnie (N=5019) (Gmino…, 2006).  

Badania wśród niepełnosprawnych pokazują, że szansa ich zatrudnienia rośnie wraz z wielko-

ścią miejsca zamieszkania i z wykształceniem, a maleje wraz z wyższym stopniem niepełno-

sprawności. Jest ona większa dla osób z niepełnosprawnością ruchową i słuchową czy niewi-

doczną, jak epilepsja, a niższa dla osób z niepełnosprawnością psychiczną i umysłową. Wy-

dawałoby się, że te uwarunkowania powinny być różne dla różnych form umowy o pracę. 

Jednak te same determinanty wpływają na szansę każdej formy pracy, zarówno na pełny etat, 

jak i częściowy, na pracę dorywczą czy w formie nieformalnej umowy (tabela 7.11). 

a) stopień niepełnosprawności 

Stopień niepełnosprawności silnie wpływa na szanse zatrudnienia niepełnosprawnego. Im 

wyższy, tym bardziej one maleją. W roku 2011 wśród niepełnosprawnych w stopniu znacz-
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nym było zatrudnionych 8%, a w stopniu lekkim – 30,4%. Potwierdzają to także badania Sta-

nisławy Golinowskiej  z roku 2012. W grupie osób niepełnosprawnych biologicznie, w której 

jest większa grupa niepełnosprawnych w stopniu lekkim, jest wyższy odsetek pracujących 

(ok. 30%) niż wśród niepełnosprawnych prawnie (ok. 25%), wśród których jest większy odse-

tek cięższych niepełnosprawności (Golinowska, 2012: 96). 

Tabela 7.12. Aktywność ekonomiczna osób  niepełnosprawnych  prawnie w wieku produkcyj-

nym (18-59/64) (w %) 
 Współczynnik aktywności 

zawodowej 

Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia 

Aktywność ekonomiczna osób  niepełnosprawnych  w wieku produkcyjnym (18-59/64) według stopnia nie-

pełnosprawności 

o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne 

2006 8,7 7,0 22,6 

2007 8,4 6,8 15,6 

2008 9,7 8,2 17,5 

2009 9,1 7,8 17,1 

2010 9,2 7,9 13,5 

2011 9,3 8,1 15,4 

o umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności lub równoważne 

2006 18,3 15,3 17,1 

2007 19,8 16,8 15,4 

2008 21,8 18,6 14,1 

2009 23,1 19,7 14,6 

2010 24,9 21,0 15,4 

2011 26,3 22,2 15,7 

o lekkim  stopniu niepełnosprawności lub równoważne 

2006 29,2 24,2 17,2 

2007 30,2 26,1 13,4 

2008 32,3 28,5 11,8 

2009 33,1 29,3 11,4 

2010 35,3 29,9 15,3 

2011 36,1 30,4 15,8 

Źródło: Karta 2002-2011. BAEL. 

Dane pokazują na wzrost zatrudnienia w każdej z grup niepełnosprawnych w ostatnim okre-

sie, a spadek stopy bezrobocia. Jednak wzrosty są nierówne i zależą od stopnia niepełno-

sprawności. Im niższy stopień niepełnosprawności, tym większe przyrosty stopy zatrudnienia. 

Najwolniej zmienia się stan zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu znacznym (tabela  

7.12). 

Niepełnosprawne kobiety mają niższy poziom aktywizacji zawodowej. Kumulacja kilku 

czynników prowadzi do bardzo niskich wskaźników zatrudnienia, jak wśród kobiet o znacz-

nym stopniu niepełnosprawności – 8,6%  w 2011 r. (tabela 7.13). 

Porównanie zmian w czasie pokazuje ponownie, że zmiany na rynku pracy wpływają na za-

trudnienie w poszczególnych kategoriach niepełnosprawnych, jednak  zależy to od stopnia 

niepełnosprawności. Najbardziej wzrastają wskaźniki zatrudnienia lekko niepełnosprawnych. 

Ich przyrost zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn był największy. Zmiany w zatrudnieniu 

osób z wyższymi stopniami niepełnosprawności następują znacznie wolniej (tabela 7.14). 

Wpływ stopnia niepełnosprawności widoczny jest także, jeśli się zanalizuje jego znaczenie 

dla źródeł dochodu gospodarstw domowych niepełnosprawnych. Wraz ze wzrostem stopnia 

niepełnosprawności maleje udział gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy zarów-

no na stanowiskach robotniczych, jak i nierobotniczych, pracujących na własny rachunek a 

rośnie - emerytów (tabela 7.15). 
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Tabela 7.13. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (18-

59/64) według stopnia niepełnosprawności (kobiety a mężczyźni) 
 2006   

Współczynnik ak-

tywności zawodowej 

Wskaźnik zatrudnie-

nia 

Stopa bezrobocia 

Ogółem % 

o znacznym stopniu niepełno-

sprawności lub równoważne 

8,7 7,0 22,6 

o umiarkowanym  stopniu niepeł-

nosprawności lub równoważne 

18,3 15,3 17,1 

o lekkim  stopniu niepełnosprawno-

ści lub równoważne 

29,2 24,2 17,2 

Mężczyźni 24,0 19,8 17,5 

o znacznym stopniu niepełno-

sprawności lub równoważne 

9,5 7,6 . 

o umiarkowanym  stopniu niepeł-

nosprawności lub równoważne 

20,7 17,4 15,8 

o lekkim  stopniu niepełnosprawno-

ści lub równoważne 

31,5 25,9 18,1 

Kobiety 19,4 16,0 16,8 

o znacznym stopniu niepełno-

sprawności lub równoważne 

7,6 6,3 . 

o umiarkowanym  stopniu niepeł-

nosprawności lub równoważne 

15,2 12,3 19,2 

o lekkim  stopniu niepełnosprawno-

ści lub równoważne 

26,1 21,8 16,5 

Źródło: Karta 2006 wg BAEL. 

Typ niepełnosprawności silnie wiąże się ze statusem na rynku pracy. Im cięższa kategoria 

niepełnosprawności, tym niższa szansa na zatrudnienie. W tabeli 7.16 jest to widoczne przez 

porównanie odsetka pracujących i bezrobotnych w próbie i w danej kategorii niepełnospraw-

nych. We wszystkich kategoriach niepełnosprawnych jest niższy odsetek pracujących i bezro-

botnych niż wśród osób sprawnych. Także pracujący i bezrobotni są częstsi wśród niepełno-

sprawnych mniej poważnie ograniczonych przez niepełnosprawność. To pierwsze wiąże się z 

ich wyższym zatrudnieniem, a to drugie z ich wyższą aktywnością zawodową, obecnością na 

rynku pracy. 

Niepełnosprawność, zgodnie z NSP, używającym skrzyżowania kryterium posiadania orze-

czenia i niepełnosprawności, silnie się wiąże ze statusem na rynku pracy. Osób niepełno-

sprawnych jest mniej zarówno wśród pracujących, jak i bezrobotnych. W tabeli 7.17. jest to 

widoczne przez niższy udział niepełnosprawnych wśród tych grup niż wśród ogółu badanych. 

Wynika to przede wszystkim z ich bierności zawodowej – opuszczenia oficjalnego rynku pra-

cy. Natomiast wzajemna proporcja tych grup wskazuje, że najbardziej aktywną zawodową 

jest grupa niepełnosprawnych tylko prawnie. 
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Tabela 7.14. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (18-

59/64) według stopnia niepełnosprawności (kobiety a mężczyźni) (w %) 
 2008   2011   

W % Współczynnik 

aktywności 

zawodowej 

Wskaźnik 

zatrudnie-

nia 

Stopa 

bezrobocia 

Współczynnik 

aktywności 

zawodowej 

Wskaźnik 

zatrudnie-

nia 

Stopa 

bezrobocia 

Ogółem       

o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

lub równoważne 

9,7 8,2 17,5 9,3 8,1 15,4 

o umiarkowanym  

stopniu niepełno-

sprawności 

lub równoważne 

21,8 18,6 14,1 26,3 22,2 15,7 

o lekkim  stopniu 

niepełnosprawności 

lub równoważne 

32,3 28,5 11,8 36,1 30,4 15,8 

Mężczyźni       

o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

lub równoważne 

10,5 9,3 x 

9,6 8,1 x 

o umiarkowanym  

stopniu niepełno-

sprawności 

lub równoważne 

23,0 20,4 11,6 

26,1 22,2 14,8 

o lekkim  stopniu 

niepełnosprawności 

lub równoważne 

36,3 31,8 12,4 

36,0 31,1 14,2 

Kobiety       

o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

lub równoważne 

8,4 6,6 x 

9,3 8,6 x 

o umiarkowanym  

stopniu niepełno-

sprawności 

lub równoważne 

20,0 16,1 18,3 

26,7 21,8 17,0 

o lekkim  stopniu 

niepełnosprawności 

lub równoważne 

26,8 23,9 10,7 

36,2 29,6 18,0 

Źródło: BAEL. 

Tabela 7.15. Gospodarstwa domowe niepełnosprawnych – praca głowy gospodarstwa domo-

wego z różnym stopniem niepełnosprawności (w %) 

Gospodarstwa 

domowe z osobą 

niepełnosprawną 

Pracujących 

na stanowi-

sku robotni-

czym 

Pracujących 

na stanowi-

sku niero-

botniczym 

Rolników  Pracujących 

na własny 

rachunek 

Emerytów  Rencistów  

ze stopniem:       

Znacznym 18,7 7,6 3,3 2,8 42,3 20,8 

Umiarkowanym 25,5 12,5 4,2 3,0 32,8 18,1 

Lekkim 25,5 13,9 3,1 5,1 25,0 23,4 

Źródło: Ochrona, 2011. 
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Tabela 7.16. Niepełnosprawność biologiczna a status na rynku pracy (2009) (w %) 

Wyszczególnienie Ogółem Niepełnosprawni biologicznie wg UE Nie mają 

ograniczeń 

Brak danych 

razem poważnie 

ograniczeni 

ograniczeni, ale 

niezbyt poważ-

nie 

w tysiącach 

Ogółem 37 744,6 8 107,5 2 658,1 5 449,4 29 527,4 109,7 

Status na rynku pracy 

(15 lat i więcej) 

31 995,5 7 843,5 2 601,1 5 242,3 24 047,8 104,2 

Pracujący 15 623,8 1 799,7 239,6 1 560,1 13 782,3 41,8 

Bezrobotni 2 009,0 336,8 74,5 262,3 1 664,8 7,4 

       

Status na rynku pracy 

(15 lat i więcej) 

      

Pracujący 48,8 22,9 9,2 29,8 57,3 40,1 

Bezrobotni 6,3 4,3 2,9 5,0 6,9 7,1 

Źródło: Stan…., 2011. Niepełnosprawność biologiczna wg kryterium Eurostatu. 

Tabela 7.17. Kategoria niepełnosprawności wg kryterium NSP a praca (2010) (w %) 

 Ogółem Pracujący Bezrobotni Bierni zawodo-

wo 

Sprawni 84,1 95,9 91,9 70,3 

Niepełnosprawni - ogółem 15,9 4,1 8,1 29,7 

Prawnie i biologicznie 4,7 0,5 1,4 9,7 

Tylko prawnie 7,7 2,6 4,4 13,8 

Tylko biologicznie 3,4 1,0 2,3 6,2 

Źródło: Stan…., 2011. 

Płeć a zatrudnienie niepełnosprawnych 

Dane o pracy wskazują na niższe rzadsze zatrudnienie kobiety niepełnosprawnej. Możliwości 

te jeszcze maleją wraz z niższym wykształceniem i takim miejscem zamieszkania jak małe 

miasto lub wieś. 

Tabela 7.18. Płeć niepełnosprawnego a praca 
Wyszczególnienie Ogółem Pracujący Bezrobotni Bierni zawodo-

wo 

Sprawni 84,1 95,9 91,9 70,3 

Niepełnosprawni - ogółem 15,9 4,1 8,1 29,7 

Mężczyźni 100 100 100 100 

Sprawni 85,1 95,9 92,1 66,5 

Niepełnosprawni - razem 14,9 4,1 7,9 33,5 

Kobiety 100 100 100 100 

Sprawne 83,3 95,7 91,7 72,6 

Niepełnosprawne - razem 16,7 4,3 8,3 27,4 

Źródło: Stan…., 2011. 

Porównanie z osobami niepełnosprawnymi pokazuje niższy poziom aktywności zawodowej 

niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn. Stanowią oni niższy odsetek pracujących i bezrobot-

nych, niż wynika to z ich udziału w populacji (tabela 7.18). 

Obliczenia Pawła Ulmana wskazują na wpływ stopnia niepełnosprawności na aktywność za-

wodową u kobiet i mężczyzn. Kobiety są mniej aktywne zawodowo od mężczyzn. Prowadzi 

to do bardzo niskiego wskaźnika zatrudnienia kobiet, szczególnie przy cięższych postaciach 

niepełnosprawności (tabela 7.19). 
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Tabela 7.19. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i wię-

cej według poziomu niepełnosprawności oraz płci w I kw. 2009 r. 

 Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Poziom niepełno-

sprawności  

CA CW RU CA CW RU CA CW RU 

Znaczny  3,2 2,6 17,2 2,6 2,4 - 3,8 2,8 - 

Umiarkowany 15,3 13,2 13,7 12,5 10,0 20,2 18,2 16,6 9,2 

Lekki 23,9 21,1 11,5 17,8 16,0 10,2 29,7 26,1 12,2 

Źródło: Ulman, 2011, s.170. Opracowanie na podstawie BAEL. 

CA – współczynnik aktywności zawodowej  (aktywni zawodowo wśród ogółu w wieku 15+) 

CW – wskaźnik pracujących (pracujący zawodowo wśród ogółu w wieku 15+) 

RU – stopa bezrobocia (pracujący wśród aktywnych zawodowo) 

Tabela 7.20. Aktywność ekonomiczna osób  niepełnosprawnych  w wieku produkcyjnym (18-

59/64)  
 Współczynnik aktywno-

ści zawodowej 

Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia 

Mężczyźni    

2006 24,0 19,8 17,5 

2007 24,6 21,3 13,8 

2008 26,1 22,9 12,3 

2009 25,3 22,3 11,8 

2010 25,9 22,1 14,3 

2011 26,1 22,3 14,6 

Kobiety    

2006 19,4 16,0 16,8 

2007 19,8 16,9 14,6 

2008 20,6 17,8 14,4 

2009 23,5 20,2 14,4 

2010 25,8 21,5 16,7 

2011 27,1 22,4 17,4 

Źródło: Karta 2006-2011. BAEL. 

Niższe szanse na pracę niepełnosprawnych kobiet niż mężczyzn to prawidłowość stała. Dla 

całego okresu, dla którego dostępne są dane (2006–2011), wskaźniki zatrudnienia i aktywno-

ści zawodowej na ogół są wyższe dla mężczyzn, a wskaźniki bezrobocia – na ogół wyższe dla 

kobiet. Pewna poprawa w zakresie zatrudnienia w ostatnim okresie jest widoczna zarówno dla 

kobiet, jak i dla mężczyzn (tabela 7.20). 

Wielkość miejscowości zamieszkania 

Wielkość miejscowości zamieszkania jest silną determinantą szans zatrudnienia niepełno-

sprawnych. Im mniejsze miasto i mieszkanie na wsi, tym szanse zatrudnienia dla niepełno-

sprawnych są  niższe. 

Tendencja niższych szans zatrudnienia niepełnosprawnych w małych miastach i na wsi jest 

widoczna zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Najniższy wskaźnik zatrudnienia występuje 

wśród kobiet zamieszkałych w miastach pon. 20 tys. mieszkańców (tabela 7.21). 

Dane BAEL pokazują że zjawisko niższych szans znalezienia pracy i jej utrzymania miesz-

kańców małych miejscowości jest stałe. Pewna tendencja wzrostu zatrudnienia, obserwowana 

w ostatnich latach, wystąpiła głównie w miastach o ludności pow. 20 tys. oraz wśród niepeł-

nosprawnych na wsi niezwiązanych z gospodarstwem rolnym. Jednak najniższe wskaźniki 

zatrudnienia i najwyższe wskaźniki bezrobocia występują wśród bezrobotnych wiejskich nie-
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związanych z gospodarstwem rolnym. Wyższe wskaźniki zatrudnienia niepełnosprawnych 

związanych z gospodarstwem rolnym są związane z kategorią pomagający członkowie rodzin 

(tabela 7.22). Obserwowalny mały spadek poziomu zatrudnienia osób związanych z gospo-

darstwem rolnym może się wiązać ze zmniejszeniem tej kategorii wśród ogółu niepełno-

sprawnych prawnie. 

Tabela 7.21. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej według 

typu miejscowości oraz płci w I kw. 2009 r. 

Typ miejscowości Ogółem Kobiety Mężczyźni 

 CA CW RU CA CW RU CA CW RU 

Miasta ogółem  15,1  12,7  15,7  11,6 9,9 14,1 18,9 16,7  11,7  

100 tys. i więcej 15,7 13,6 13,0 12,2 10,9 10,4 19,5 l6,8 14,0 

50-100 tys. 17,4 14,2 18,0 12,1 9,3 - 22,3 18,2 15,2 

20-50 tys. 14,4 11,3 22,6 10,8 6,7 37,5 18,7 16,3 12,8 

poniżej 20 tys. 12,8 11,1 13,5 9,0 7,6 - 17,3 14,8 14,7 

Wieś 15,3 14,4 7,8 12,2 11,1 8,9 18,2 16,9 7,2 

Ogółem 15,2 13,3 12,7 11,6 9,9 14,1 18,9 16,7 11,7 

Źródło: Ulman, 2011, s.169. Opracowanie na podstawie BAEL. 

CA – współczynnik aktywności zawodowej  (aktywni zawodowo wśród ogółu w wieku 15+) 

CW – wskaźnik pracujących (pracujący zawodowo wśród ogółu w wieku 15+) 

RU – stopa bezrobocia (pracujący wśród aktywnych zawodowo) 

Inną jeszcze ważną determinantą zatrudnienia niepełnosprawnych jest kombinacja poziomu 

niepełnosprawności i  miejsca zatrudnienia. Pokazuje ona trudniejsze warunki znalezienia 

zatrudnienia dla niepełnosprawnych na wsi. I tutaj nałożenie się tych warunków prowadzi do 

bardzo niskiego wskaźnika zatrudnienia, szczególnie u niepełnosprawnych o wyższych stop-

niach niepełnosprawności (tabela 7.23). 
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Tabela 7.22. Aktywność ekonomiczna osób  niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (18-59/64) wg wielkości miejscowości 
 Współczynnik aktywności zawodowej Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia 

Miasta    

2006 13,6 10,7 21,2 

2007 14,5 12,0 16,8 

2008 15,7 13,4 16,5 

2009 15,9 13,7 14,2 

2010 17,6 14,6 16,9 

2011 17,8 14,8 16,9 

  z tego o liczbie ludności:    

   100 tys. i więcej    

2006 13,6 10,7 21,4 

2007 15,2 12,7 17,0 

2008 16,5 14,0 16,4 

2009 15,8 13,8 12,4 

2010 17,9 15,4 14,7 

2011 19,0 16,4 14,0 

    50 000 - 99999    

2006 14,8 11,7 21,3 

2007 15,0 11,8 20,8 

2008 15,3 12,5 18,8 

2009 18,0 14,8 19,6 

2010 19,2 15,4 19,6 

2011 16,7 13,0 21,7 

    20 000 - 49999    

2006 12,5 9,8 21,8 

2007 13,0 10,8 17,0 

2008 15,2 12,5 22,6 

2009 16,1 13,3 17,4 

2010 18,0 14,3 20,5 

2011 17,5 14,7 16,2 

    poniżej  20000    

2006 13,4 11,1 18,8 

2007 13,7 11,9 14,9 

2008 14,8 13,1 11,9 

2009 14,9 13,1 10,8 

2010 15,4 12,9 16,2 
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2011 13,7 11,0 19,7 

Wieś    

2006 17,2 15,7 9,3 

2007 16,0 14,9 7,5 

2008 14,9 13,8 7,1 

2009 15,5 14,0 8,7 

2010 16,0 14,4 10,2 

2011 16,0 14,2 11,2 

związani z gosp. rolnym    

2006 29,4 28,7 3,1 

2007 27,9 27,4 x 

2008 24,7 24,4 x 

2009 28,6 28,2 x 

2010 27,6 26,7 2,5 

2011 27,0 26,3 x 

niezwiązani z gosp. rol-

nym 

   

2006 7,7 5,5 27,7 

2007 7,6 5,9 22,7 

2008 7,8 6,2 21,2 

2009 8,4 6,6 20,5 

2010 10,0 8,0 20,0 

2011 10,4 8,0 22,4 

Źródło: BAEL 
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Tabela 7.23. Aktywność ekonomiczna osób  niepełnosprawnych  w wieku produkcyjnym (18-

59/64) według miejsca zamieszkania 
 2006 2011 

W % Współ-

czynnik 

aktywności 

zawodowej 

Wskaźnik 

zatrudnienia 

Stopa bez-

robocia 

Współ-

czynnik 

aktywności 

zawodowej 

Wskaźnik 

zatrudnienia 

Stopa bez-

robocia 

Miasta 21,1 16,4 22,3 28,7 23,7 17,4 

o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

lub równoważne 

7,8 5,7 27,8 

10,4 8,8 . 

o umiarkowanym  

stopniu niepełno-

sprawności 

lub równoważne 

18,0 14,4 20,0 

29,4 24,5 16,9 

o lekkim  stopniu 

niepełnosprawności 

lub równoważne 

28,7 22,1 23,0 

38,0 31,1 18,2 

Wieś 23,6 21,1 11,1 23,0 20,2 11,9 

o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

lub równoważne 

10,4 9,6 . 

7,6 7,0 . 

o umiarkowanym  

stopniu niepełno-

sprawności 

lub równoważne 

18,8 16,8 12,3 

21,2 18,5 13,0 

o lekkim  stopniu 

niepełnosprawności 

lub równoważne 

29,9 26,6 11,0 
33,2 29,4 11,7 

Źródło: BAEL 

Wiek 

Tabela 7.24. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych według wieku w I kw. 2009 r. 
(w %) 

Wiek CA CW RU 

15-24 19,8 15,1 24,0 

25-34 34,0 28,2 17,2 

35-44 34,3 28,2 17,6 

45-54 24,7 21,4 13,5 

55-64  15,7 14,5 8,1 

65 i więcej lat 3,0 2,9 - 

Źródło: Ulman, 2011, s.170. Opracowanie na podstawie BAEL. 
CA – współczynnik aktywności zawodowej  (aktywni zawodowo wśród ogółu w wieku 15+) 

CW – wskaźnik pracujących (pracujący zawodowo wśród ogółu w wieku 15+) 

RU – stopa bezrobocia (pracujący wśród aktywnych zawodowo) 

Zatrudnienie niepełnosprawnych zmienia się silnie wraz z wiekiem. Należy jednak pominąć 

kategorię lat 15–24 – jest to jeszcze okres nauki, a pracę podejmują wtedy osoby, które jej nie 

kontynuują. Uwzględniając czynnik nauki i studiów, zatrudnienie wśród niepełnosprawnych 

spada wraz z wiekiem niepełnosprawnego. Im jest on starszy, im do starszej grupy wiekowej 

należy, tym bardziej spada szansa na jego zatrudnienie (tabela 7.24). 
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Dane dynamiczne pokazują spadek zatrudnienia wraz z rosnącym wiekiem niepełnosprawne-

go dla całego okresu 2006–2011, w każdym roku z tego okresu. Jeśli się zanalizuje występo-

wanie pewnego trendu wzrostowego zatrudnienia w ostatnim czasie, to jest on raczej obser-

wowalny w kategoriach wiekowych 30–59, natomiast nie uwidocznia się w grupie najstarszej. 

Wielkość przyrostu zatrudnienia w tym okresie zmniejsza się wraz z tym, im starszą grupę 

niepełnosprawnych się analizuje (tabela 7.25). 

 

Tabela 7.25. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych wg wieku w latach 2006-2011 
 Współczynnik aktywności 

zawodowej 

Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia 

% 

Wiek    

15-29    

  2006 23,7 16,6 28,0 

  2007 23,7 18,5 23,6 

  2008 27,7 19,7 30,3 

  2009 24,3 18,3 26,4 

  2010 25,4 17,4 33,3 

  2011 36,1 27,7 23,2 

30-39    

  2006 31,8 26,0 19,7 

  2007 28,9 25,0 13,6 

  2008 31,3 28,0 10,6 

  2009 36,3 30,9 16,2 

  2010 35,8 31,7 12,8 

  2011 32,5 27,2 15,2 

40-49    

  2006 27,6 21,6 22,7 

  2007 28,1 23,1 17,7 

  2008 26,7 23,1 13,5 

  2009 31,6 27,6 12,7 

  2010 34,3 28,8 16,1 

  2011 30,5 25,7 15,5 

50-59    

  2006 19,1 16,4 14,0 

  2007 20,4 18,0 12,2 

  2008 21,1 18,9 10,8 

  2009 21,6 19,3 10,5 

  2010 23,2 20,3 12,8 

  2011 16,2 14,4 10,9 

60 lat i więcej    

  2006 6,1 5,8 X 

  2007 5,4 5,4 X 

  2008 5,8 5,6 X 

  2009 5,2 4,9 5,7 

  2010 5,5 5,2 6,7 

  2011 2,6 2,6 X 

 w wieku pro-

dukcyjnym 

   

2006 22,1 18,2 17,3 

2007 22,6 19,4 14,1 

2008 23,4 20,4 13,5 

2009 24,6 21,4 12,8 

2010 25,9 21,9 15,3 

2011 26,4 22,3 15,5 

 w wieku po-    
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produkcyjnym 

2006 4,4 4,3 X 

2007 3,7 3,7 X 

2008 3,4 3,3 X 

2009 3,0 3,0 X 

2010 3,4 3,2 X 

2011 3,3 3,2 X 

Źródło: BAEL. 

Niepełnosprawni są znacząco zróżnicowani pod względem możliwości zatrudnienia. Silnie 

wpływa na to ich wykształcenie, miejsce zamieszkania, wiek, płeć i stopień niepełnosprawno-

ści. W gorszej sytuacji są niepełnosprawni z wyższą kategorią niepełnosprawności, kobiety, 

osoby starsze i mieszkańcy wsi. 

Tabela 7.26. Uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych (forma pracy) 

 Umowa na czas 

nieokreślony 

Umowa na czas 

określony 

Praca na własny 

rachunek 

Bezpłatna pomoc 

rodzinie 

% 

Ogółem 37,5 24 16,5 9,4 

Mężczyźni 30,7 25,4 19,2 9,1 

Kobiety 47,3 21,9 12,7 9,7 

Wiek     

do 24 lat 7,1 64,3 0,0 7,1 

25-34 lata 55,0 30,0 3,3 5,0 

35-44 lata 34,8 39,3 15,7 4,5 

45-59 lat 43,9 19,4 13,4 9,6 

60-64 lata 16,9 20,0 30,8 16,9 

65 lat i więcej 6,1 6,1 51,5 15,2 

Klasa miejscowości 

zamieszkania 

    

Miasta ponad 500 tys. 47,8 30,4 4,3 2,2 

Miasta 200-500 tys. 50,5 26,9 7,5 0,0 

Miasta 100-200 tys. 45,7 40,0 8,6 0,0 

Miasta 20-100 tys. 44,5 30,0 8,2 0,9 

Miasta poniżej 20 tys. 47,4 27,6 5,3 2,6 

Wieś 21,3 14,4 32,4 23,1 

Wykształcenie     

Podstawowe i niższe 20,0 13,0 29,0 26,0 

Zasadnicze/gimnazjum 31,7 28,6 16,5 10,3 

Średnie i wyższe 46,9 26,5 10,5 3,1 

Źródło: Diagnoza, 2009. Niepełnosprawni prawnie. 

Obszerniejszych danych o charakterze pracy niepełnosprawnych dostarcza Diagnoza Spo-

łeczna 2009. Pokazuje ona, że praca bardziej ustabilizowana na podstawie umowy na czas  

nieokreślony jest bardziej dostępna dla młodszych niepełnosprawnych o wyższym wykształ-

ceniu. W tej kategorii jest także więcej kobiet. Natomiast umowy okresowe są częstsze wśród 

młodych mężczyzn. Najwyższy ich odsetek napotyka się w grupie wiekowej niepełnospraw-

nych wieku pon. 24 lat. Natomiast praca na własny rachunek oznacza raczej prace dorywcze. 

Częstsza jest na wsi, wśród niepełnosprawnych starszych i gorzej wykształconych. Natomiast 

bezpłatna pomoc w rodzinie raczej odnosi się do gospodarstwa wiejskiego. Jest częstsza na 

wsi, wśród osób o wykształceniu podstawowym i niższym, jak i starszych (tabela 7.26). 

Dane z BAEL o niepełnym wymiarze czasu pracy są dostępne tylko dla jednego roku – 2008. 

Wskazują one, że niepełnosprawni częściej mają mniej korzystne warunki zatrudnienia. Jest 

wśród nich także wysoki odsetek pracujących w niepełnym wymiarze pracy. Jest to typ pracy 

częstszy wśród niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Częstszy jest on 
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wśród kobiet i osób niepełnosprawnych z wykształceniem zawodowym i niższym. Dane suge-

rują, że jest to praca dorywcza niskokwalifikowana i zapewne niskopłatna praca fizyczna (ta-

bela 7.27). 

 

Tabela 7.27. Uwarunkowania pracy w niepełnym wymiarze czasu wśród niepełnosprawnych  
 2008 

% 

Sprawni 6,8 

Niepełnosprawni 33,5 

 Niepełnosprawni wg stopnia  

       - znacznym 35,3 

       - umiarkowanym 38,4 

       - lekkim 30,2 

   Kobiety 34,8 

   Mężczyźni 32,4 

   Wykształcenie  

     wyższe 21,2 

     średnie 30,2 

     zawodowe i niższe 37,5 

Źródło: Karta 2008. BAEL. Niepełnosprawni prawnie. 

Bezrobocie niepełnosprawnych 

Istotnym wymiarem problematyki zatrudnienia niepełnosprawnych jest ich bezrobocie, jego 

uwarunkowania i popyt na ich pracę. Ważnym praktycznie miejscem pracy dla nich jest za-

trudnienie w systemie pracy wspomaganej na otwartym i chronionym rynku pracy. Jeszcze 

odrębną kategorią są Zakłady Aktywizacji Zawodowej (ZAZ), przeznaczone dla osób o naj-

wyższym stopniu niepełnosprawności. Problem zakładów pracy chronionej czy ZAZ-ów jest 

istotny dla grup niepełnosprawnych, wymagających przystosowania miejsca pracy, szczegól-

nych warunków opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, co praktycznie uniemożliwiałoby im za-

trudnienie. 

Tabela 7.28. Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne pracy w urzędach pracy, według 

stanu na koniec miesiąca, w latach 2001–2012 
  Liczba osób bezrobotnych w końcu miesiąca udział niepełnosprawnych 

razem niepełnosprawni sprawni miesiąc średnio w danym 

roku 

gru-01 3 115 056 50 147 3 064 909 x 1,6 

gru-02 3 216 958 56 541 3 160 417 x 1,7 

gru-03 3 175 674 69 778 3 105 896 x 2,0 

gru-04 2 999 601 75 738 2 923 863 x 2,4 

gru-05 2 773 000 76 834 2 696 166 x 2,7 

gru-06 2 309 410 72 589 2 236 821 3,1 3,0 

gru-07 1 746 573 67 284 1 679 289 3,9 3,5 

gru-08 1 473 752 73 112 1 400 640 5,0 4,4 

gru-09 1 892 680 94 450 1 798 230 5,0 4,9 

gru-10 1 954 706 100 311 1 854 395 5,1 5,1 

gru-11 1 982 676 104 663 1 878 013 5,3 5,2 

cze-12 1 964 445 106 631 1 857 814 5,4 5,2 

Źródło: Pełnomocnik ds. niepełnosprawnych. Dane na podstawie informacji MPiSS. 

Niepełnosprawni stanowią wyodrębnioną grupę wśród bezrobotnych. Umożliwia to zastoso-

wanie wobec nich specjalnych instrumentów wspomagania i szkoleń. Ich charakterystyka 

może informować o ich szansach na zdobycie pracy. I tak liczba niepełnosprawnych poszuku-

jących pracy rośnie. W ciągu ostatnich 10 lat wzrosła ona prawie dwukrotnie (tabela 7.28).  
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Wśród tych niepełnosprawnych niepracujących, ale należących do kategorii aktywnych za-

wodowo, często występuje długotrwałe bezrobocie. Jest ono jeszcze pogłębione przez zbieg 

niekorzystnych cech dla zatrudnienia u niepełnosprawnych. Są one widoczne przy porówna-

niu bezrobotnych z osobami sprawnymi. Wśród niepełnosprawnych zarejestrowanych w 

urzędach pracy jest większy odsetek osób w wieku 45–65 lat, niższy odsetek osób z wykształ-

ceniem średnim i wyższym, a wyższy – z wykształceniem zasadniczym zawodowym i pod-

stawowym. Nic więc dziwnego, że jest więcej niepełnosprawnych wśród bezrobotnych po-

szukujących pracy ponad rok (tabela 7.29). 

Tabela 7.29. Niepełnosprawni zarejestrowani w urzędach pracy w I kw. danego roku (w %) 
 IV kw. 

2006 

 I kw. 

2008 

 I kw. 

2010 

 I kw. 

2012 

 

Osoby 

niepełno-

sprawne 

Osoby 

sprawne 

Osoby 

niepełno-

sprawne 

Osoby 

sprawne 

Osoby 

niepełno-

sprawne 

Osoby 

sprawne 

Osoby 

niepełno-

sprawne 

Osoby 

sprawne 

Czas pozosta-

wania bez pracy 

        

do 1 6,6 7,1 7,1 8,1 7,3 10,0 6,5 8,0 

1-3 14,4 15,7 14,2 16,4 15,6 21,5 16,1 19,4 

3-6 13,0 13,4 15,7 16,9 18,1 22,0 17,0 19,6 

6-12 15,5 14,5 16,4 15,5 20,4 20,6 18,2 18,9 

12-24 16,6 15,4 15,0 13,6 18,5 14,6 20,2 19,2 

pow.24 33,9 33,9 31,6 29,5 20,2 11,2 22,1 14,9 

Wiek         

18-24 9,1 21,0 7,6 19,1 7,4 22,5 6,7 21,2 

25-34 17,6 28,1 16,1 28,8 15,1 30,4 14,8 30,6 

35-44 17,8 20,0 17,2 19,4 16,8 18,6 16,8 19,2 

45-54 41,3 24,4 41,3 24,4 38,0 20,1 33,0 18,4 

55-59 12,3 5,5 15,0 7,0 18,8 7,0 22,4 8,4 

60-64 lata 1,9 0,9 2,9 1,4 4,0 1,4 6,3 2,2 

Wykształcenie         

Wyższe 2,6 6,2 3,0 7,0 3,6 9,4 4,8 11,4 

policealne i 

średnie 

17,1 22,2 17,4 22,0 18,3 21,9 19,2 22,0 

średnie ogólno-

kształcące 

6,2 8,5 6,6 9,3 7,0 10,8 7,5 11,0 

zasadnicze za-

wodowe 

34,3 30,8 33,9 29,4 34,7 29,1 34,5 28,0 

gimnazjalne i 

poniżej 

39,8 32,3 39,2 32,2 36,3 28,9 34,1 27,6 

Staż pracy w 

latach 
        

do 1 14,0 14,6 14,0 15,2 12,5 15,2 12,1 16,0 

 1-5 15,2 18,9 15,2 19,7 15,4 23,0 15,7 23,3 

 5-10 12,6 13,6 13,0 13,5 12,9 13,5 13,1 13,9 

10-20 21,2 16,1 21,8 15,8 22,3 14,8 21,7 14,4 

20-30 19,3 11,0 19,3 10,7 20,6 10,4 20,9 9,9 

30 i więcej 3,0 1,9 3,6 2,3 5,2 3,1 6,4 3,4 

 bez stażu 14,6 23,9 13,2 22,7 11,1 20,1 10,3 19,1 

Źródło: Pełnomocnik ds. niepełnosprawnych. Dane na podstawie informacji MPiSS. 

Bezrobocie wśród niepełnosprawnych jest silnie związane z miejscem zamieszkania, stop-

niem i charakterem niepełnosprawności i wykształceniem (tabela 7.30). Liczba miesięcy bez 

pracy w ostatnich trzech latach rośnie u niepełnosprawnych wraz ze zmniejszaniem się wiel-

kości miejscowości, wzrostem stopnia niepełnosprawności i wraz z niższym wykształceniem. 
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Okresy trwałego bezrobocia są dłuższe u niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelek-

tualną i umysłową. 

Większość niepełnosprawnych ma poczucie braku szans na znalezienie pracy na terenie swo-

jej gminy. Najmniejsze szanse widzą dla siebie niepełnosprawni z wykształceniem podsta-

wowym niepełnym i w wieku ponad 50 lat. Najniższy pesymizm mają niepełnosprawni z wy-

kształceniem wyższym (tabela 7.31). Niepełnosprawni mają także poczucie, że dostępne są 

dla nich raczej mniej wartościowe oferty pracy. Ich wyrazem są niższe aspiracje płacowe. 

Niepełnosprawni mieli niższe oczekiwania płacowe związane z pracą (dane z 1998–2000). 

Stwierdzano większy udział niepełnosprawnych w grupach osób bezrobotnych o niższych 

oczekiwaniach płacowych (Kołaczek, 2002). 

Tabela 7.30. Liczba miesięcy bez pracy wśród niepełnosprawnych w ostatnich 3 latach (śred-

nio w miesiącach ) 
OGÓŁEM (N=5019) 27,3 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

znaczny  (N=889) 32,2 

umiarkowany  (N=1767) 29,2 

 lekki (N=2363) 24,4 

RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

ruchowa   (N=1922) 26,7 

wzrokowa   (N=936) 25,9 

słuchowa  (N=800) 25,6 

psychiczna (N=452) 30,1 

umysłowa (N=755) 31,5 

epilepsja (N=90) 28,3 

Wykształcenie  

wyższe i niepełne wyższe (N=184) 15,1 

średnie (N=1078) 22,9 

podstawowe/ zasadnicze zawodowe (N=2978) 28,6 

podstawowe/ zawodowe/ niepełne (N=755) 31,7 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. Osoby niepełnosprawne prawnie (N=5019) (Gmino…, 2006).  

Tabela 7.31. Ocena szans znalezienia pracy na terenie gminy (2006) (w %) 
 Bardzo duże Raczej duże Raczej małe Praktycznie 

nie ma takiej 

możliwości 

Trudno 

powiedzieć 

Ogółem 1 4 27 50 18 

Wiek      

18-29 2 7 33 39 19 

30-49 1 5 33 45 15 

50+ 1 3 22 55 19 

Wykształcenie      

wyższe i niepełne wyższe 

(N=184) 

6 16 31 28 19 

średnie (N=1078) 1 5 35 43 16 

podstawowe/ zasadnicze za-

wodowe (N=2978) 

1 3 26 53 17 

podstawowe/ zawodowe/ 

niepełne (N=755) 

1 2 18 56 23 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. Osoby niepełnosprawne prawnie (N=5019) (Gmino…, 2006).  

Tabela 7.32. Gotowość podjęcia pracy zarobkowej (w %) 

Raczej nie Zdecydowanie nie Raczej tak Zdecydowanie tak Trudno powiedzieć 

18 32 20 11 19 



126 

 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. Niepełnosprawni prawnie -  pracujący (N=3891) (Gmino…, 2006).  

Te małe szanse zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla wielu z nich stanowią dodatkowy 

czynnik zniechęcający do poszukiwania pracy. W 2006 r. w badaniu w czterech wojewódz-

twach wśród niepracujących niepełnosprawnych 35% ankietowanych podało jako przyczynę 

bierności brak wiary w możliwość znalezienia jakiejkolwiek pracy; 60% z nich w ogóle nie 

poszukiwało aktywnie pracy (Radecki, 2007). Niektóre inne badania mówiły także o faktycz-

nej niechęci do podejmowania pracy i o czysto deklaratywnym dążeniu do pracy. W bada-

niach w woj. lubelskim stwierdzono, że choć co drugi respondent chciałby pracować, jednak 

aktywne działania w celu znalezienia pracy podejmuje zaledwie 24% niepełnosprawnych nie-

pracujących (Tomczyszyn, 2011: 111).  

Badacze niekiedy określają ten stan jako syndrom deklaratywnej gotowości do podejmowania 

pracy, wyrażanej tylko werbalnie. Polega on na faktycznym nieszukaniu pracy i niepodejmo-

waniu działań sprzyjających jej znalezieniu. Pojawia się on często u osób z długotrwałym 

bezrobociem i jest jego psychologicznym skutkiem. Widoczne jest to także przez niestaranie 

się o odpowiednie ukierunkowanie w integracji zawodowej i brak orientacji w lokalnym ryn-

ku pracy i jego potrzebach. Zarazem takie osoby prawie nie uczestniczą w tych właśnie szko-

leniach, jakie mogłyby im dać poszukiwane na rynku umiejętności (Kutyło i in., 2009b). 

Sprzężone są z tym poglądy na szanse pracy osoby niepełnosprawnej. W badaniach w woj. 

lubelskim niepracujące osoby niepełnosprawne często były przekonane o tym, że w ich okoli-

cy nie ma ofert pracy dla osób niepełnosprawnych (82,9%) oraz obawiały się, że wielu praco-

dawców nie chciałoby ich zatrudnić, jeśli się dowiedzą o ich  niepełnosprawności (75,2%). 

(Kutyło i in., 2009c).  

Podobny wynik przyniosły ogólnopolskie badania pod kier. Stanisławy Golinowskiej. Spo-

śród badanych osób niepełnosprawnych wprawdzie 30% deklarowało, że chciałoby poprawić 

swoją sytuację materialną. Tylko 9% usilnie starało się znaleźć zatrudnienie, ale bez rezultatu 

(Golinowska, 2012: 91-92). 

Tabela 7.32. Gotowość podjęcia pracy zarobkowej – uwarunkowania (w %) 

 Zdecydowanie tak Raczej tak 

OGÓŁEM (N=3891) 11 20 

TYP GMINY   

miejska (N=612) 14 21 

miejsko-wiejska (N=1024) 12 22 

wiejska (N=2309) 9 20 

gminy wiejskie do 4 tys. (N=345) 8 20 

WIEK    

18-29 (N=1140) 17 27 

30-49 (N=1317) 16 27 

50+ (N=1342) 8 17 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   

znaczny  (N=824) 7 13 

umiarkowany  (N=1456) 11 21 

 lekki (N=1626) 13 23 

RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   

 ruchowa   (N=1455) 11 17 

 wzrokowa   (N=683) 11 25 

słuchowa  (N=565) 13 25 

psychiczna (N=405) 8 20 

umysłowa (N=684) 9 18 

epilepsja (N=71) 12 10 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. Niepełnosprawni prawnie -  pracujący (N=3891) (Gmino…, 2006).  
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Tego rodzaju syndrom uwidocznił się w badaniu nad niepełnosprawnymi zrealizowanymi w 

2006 r. (tabela 7.32). Gotowość podjęcia pracy zadeklarowało 31% badanych. Natomiast fak-

tycznie jej szukało 10%. Wyższą gotowość do pracy deklarowali ci niepełnosprawni, którzy 

mieli większe szanse jej znalezienia: mieszkańcy miast i niepełnosprawni młodsi. Większą 

gotowość pracy mieli respondenci o lżejszych stopniach niepełnosprawności i z niepełno-

sprawnością słuchową i wzrokową. 

Tabela 7.34. Oferty zgłoszone w okresie sprawozdawczym: ogółem i dla osób niepełnospraw-

nych (w %) 

Oferty 

pracy 

Razem  Subsydiowanej Z sektora pu-

blicznego 

Sezonowej Niepełnosprawni 

wśród bezrobot-

nych 

 ogółem udział ogółem udział ogółem udział ogółem udział udział 

2008 1142653 2,3 468 177 1,8 289 362 0,6 176 995 1,4 4,4 

2009 902640 2,5 481 740 1,2 280 179 0,5 116 423 2,1 4,9 

2010 1021231 3,3 546 847 1,0 297 601 0,5 137 793 3,1 5,1 

2011 743065 5,6 241 539 1,8 145 699 1,1 177 611 3,9 5,2 

Źródło: Pełnomocnik ds. niepełnosprawnych. Dane na podstawie informacji MPiPS. 

Trudności zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych są spowodowane małą liczbą ofert pracy, 

skierowanych specjalnie dla nich. Jeśli porównać udział ofert dla niepełnosprawnych w ogól-

nej liczbie ofert z udziałem niepełnosprawnych wśród zarejestrowanych bezrobotnych, to 

zwraca uwagę, że ten drugi na ogół  jest wyższy. Jest mniej ofert pracy dla niepełnospraw-

nych niż sprawnych. Większość z nich – ok. 70% - to oferty pracy sezonowej, ok. 32% – pra-

cy subsydiowanej i 20% z sektora publicznego (2011). Dominacja ofert pracy  sezonowej 

wskazuje, że propozycji pracy dla niepełnosprawnych jest faktycznie bardzo mało i że są one 

dla nich nieatrakcyjne jako potencjalne miejsca pracy (tabela 7.34). 

Tabela 7.35. Liczba zakładów pracy chronionej i liczba osób niepełnosprawnych zatrudnio-

nych w tych zakładach w latach 1992–2011* 

Lata 
Liczba zakładów 

pracy chronionej 

Liczba zatrudnio-

nych w osobach 

Liczba zatrudnio-

nych w etatach 

Liczba zatrudnio-

nych niepełno-

sprawnych w oso-

bach 
1992 561  80 721  

1993 768  89 752  

1994 1037  90 353  

1995 1358  105 071  

1996 1722  127 861  

1997 2440  163 381  

1998 3004  201 435  

1999 3736  218 130  

cze-00 3461 351 690 205 595 191 333 

gru-00 3274 358 480 208 680 195 270 

cze-01 3204 351 977 206 249 191 925 

gru-01 3181 348 279 203 609 189 106 

cze-02 3111 341 290 198 340 185 456 

gru-02 3082 345 604 202 682 188 316 

cze-03 2965 348 898 205 722 190 819 

gru-03 2864 349 810 208 793 193 973 

cze-04 2732 334 589 203 333 191 001 

gru-04 2584 312 077 189 769 179 231 

cze-05 2444 300 667 184 826 173 563 
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gru-05 2393 298 389 186 061 174 745 

cze-06 2295 286 776 181 163 170 777 

gru-06 2307 299 988 192 379 180 752 

cze-07 2259 301 070 192 607 182 191 

gru-07 2230 301 005 194 359 184 006 

cze-08 2268 299 169 193 050 182 190 

gru-08 2104 284 984 189 141 177 909 

cze-09 2054 267 893 182 244 172 042 

gru-09 2038 289 856 194 282 183 650 

cze-10 1969 281 417 197 156 187 323 

gru-10 1952 286 867 204 451 193 570 

cze-11 1823 262 606 189 061 178 065 

*Zestawienie sporządzono w oparciu o informacje nadsyłane do Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób 

Niepełnosprawnych 

Ważną ofertą pracy dla niepełnosprawnych są miejsca pracy chronionej. Zakłady pracy chro-

nionej mają dać szanse zatrudnienia niepełnosprawnym o cięższych stopniach upośledzenia. 

Dodatkowo, zatrudnienie większych grup niepełnosprawnych pozwala na większy rozwój 

infrastruktury medyczno-rehabilitacyjnej. Na to, że pracują tam osoby niemogące pracować w 

typowym wymiarze godzin, wskazuje porównanie liczby zatrudnionych w osobach i etatach. 

Ta pierwsza przekracza prawie o 40% tę drugą, co wskazuje, że jest w nich znaczny udział 

osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin. Jednak liczba zakładów pracy chronionej 

maleje od osiągniętej w 1999 r. liczby maksymalnej dla całego okresu. Wiąże się to z przesu-

waniem zatrudnienia niepełnosprawnych do otwartego rynku pracy. Zarazem jednak liczba 

zatrudnionych w osobach, etatach i liczbie niepełnosprawnych maleje wolniej, co wskazuje, 

że raczej tracą ten status zakłady z mniejszą liczbą niepełnosprawnych (tabela 7.35).  

Tabela 7.36. Stan zatrudnienia w zakładach pracy chronionej (w okresach półrocznych) – 

osoby 
Lata Liczba zpch Zatrudnienie w 

osobach ogó-

łem 

W tym o/n 

ogółem 

psch i uu Niewidomi 

czerwiec 2007 2 272 301 070 193 050 *20 241 *3740 

grudzień 2007 2230 301 005 194 359 *20 636 *3 804 

czerwiec 2008 2268 299 168 193 050 *18 172 *501 

grudzień 2008 2104 284 984 189 142 20 679 3 845 

czerwiec 2009 2054 267 893 182 244 22 476 3868 

grudzień 2009 2038 281 756 194 282 24 173 4169 

czerwiec 2010 1969 281 417 197 156 24 523 4 411 

grudzień 2010 1952 286 867 204 451 25 303 4 894 

czerwiec 2011 1823 262 606 189 061 26 793 7 690 

Uwaga: skrót "psch i uu" oznacza schorzenia szczególne  

Źródło: Pełnomocnik ds. niepełnosprawnych. Dane na podstawie sprawozdań wojewodów. 

Podobne obserwacje, zmniejszania zatrudnienia w ZPCh pokazuje także analiza dla krótszego 

okresu, ale z uwzględnieniem zatrudnionych o specjalnych potrzebach (tabela 7.36). 

Tabela 7.37. Stan zatrudnienia w zakładach pracy chronionej (w okresach półrocznych) – 

osoby 
Lata Osoby 

niepełno-

sprawne 

ogółem 

Osoby niepełnosprawne zaliczone do stopni: 

znaczny umiarkowany Lekki 

ogółem psch. i 

uu 

niewi-

domi 

ogółem psch. i 

uu 

niewi-

domi 

ogółem psch. i 

uu 

Cze 07 193 050 5 535 545 1 876 63 547 9 501 1 848 96657 10195 

Gru 07 194 359 5 922 594 1 856 65 810 9 929 1 923 96795 10113 



129 

 

Cze 08 193 050 5 646 555 1 888 63 880 9 564 1 864 96772 10 104 

Gru 08 189 142 6 444 655 1 919 67 230 10 462 1 969 105328 10 056 

Cze 09 182 244 7 002 700 1 876 75 720 11 121 2029 99497 11 082 

Gru 09 194 282 7 253 619 1 991 82 897 11 880 2177 92908 11 678 

Cze10 197 156 7 289 612 1 980 87 718 12 295 2 395 102 216 11 599 

Gru10 204 451 7 717 675 2 077 95 689 13 792 2 940 101 035 11 490 

Cze 11 189 061 9 009 839 2 356 93 959 16 320 4 286 85 998 9 658 

Uwaga: skrót "psch i uu" oznacza schorzenia szczególne  

Źródło: Pełnomocnik ds. niepełnosprawnych. Dane na podstawie sprawozdań wojewodów. 

Tabela 7.37 pokazuje udział zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i 

znacznym. Ich liczba wśród niepełnosprawnych zatrudnionych w ZPCh rośnie. Wiąże się to 

także ze zmianą dofinansowywania miejsc pracy niepełnosprawnych, które są coraz bardziej 

nastawione na wsparcie pracujących o wyższych stopniach niepełnosprawności. 

Tabela 7.38. Zatrudnienie w ZPCH, w tym w  SI i SN wg stanów w okresach półrocznych (na 

koniec grudnia i czerwca danego roku) – w osobach 
  Liczba zpch Zatrudnienie 

ogółem 

W tym osób 

niepełno-

sprawnych 

Liczba SI i 

SN 

Zatrudnienie 

ogółem  

W tym o/n w 

SI i SN 

w SI i SN 

Grudzień 

2008 

2104 284 984 189 141 270 45 106 33 989 

Czerwiec 

2009 

2054 267 885 182 243 260 41 150 31 527 

Grudzień 

2009 

2038 281 756 194 282 265 43 651 33 641 

czerwiec 

2010 

1969 281417 197 156 260 41 636 32 485 

Grudzień 

2010 

1952 286 867 204 451 248 41 455 32 468 

Czerwiec 

2011 

1821 262 606 189 061 231 37 007 29 368 

Źródło: Pełnomocnik ds. niepełnosprawnych. Dane na podstawie sprawozdań wojewodów. 

W skład ZPCh wchodzą, mające długie tradycje, spółdzielnie pracy inwalidów i niewido-

mych. Dane wskazują o zmniejszaniu się zarówno ich liczby, jak i zatrudnienia w nich (tabela 

7.38). 

Tabela 7.39. Zakłady aktywności zawodowej w latach 2002–2012 
Lata Liczba zakładów ak-

tywności zawodowej 

Liczba zatrudnionych 

w osobach 

Liczba zatrudnionych 

niepełnosprawnych w 

osobach 

Wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnospraw-

nych 

gru-02 3 138 103 74,6 

cze-03 5 237 173 73,0 

gru-03 9 417 295 70,7 

gru-04 17 830 601 72,4 

cze-05 29 1 204 874 72,6 

gru-05 31 1 491 1 081 72,5 

gru-06 37 1 858 1 362 73,3 

cze-07 40 2 049 1 490 72,7 

gru-07 50 2 411 1 781 73,9 

cze-08 40 2 049 1 490 72,7 
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gru-08 57 2 750 2 059 74,9 

cze-09 61 2 740 2 039 74,4 

gru-09 61 2 956 2 207 74,7 

cze-10 61 2 976 2 226 74,8 

gru-10 61 2 977 2 300 77,3 

cze-11 63 3 204 2 407 75,1 

gru-11 65 3 364 2 548 75,7 

cze-12 68 3 452 2 602 75,4 

Źródło: Pełnomocnik ds. niepełnosprawnych. Dane na podstawie sprawozdań wojewodów. 

Liczba warsztatów aktywności zawodowej nie jest duża, szczególnie w stosunku do potrzeb, 

ale odgrywają one ważną rolę dla niepełnosprawnych o dużym stopniu niepełnosprawności. 

Zaczęły powstawać w 2003 r. Aktualnie ich liczba wynosi 68 i zatrudniają 3,5 tys. osób; 3/4 z 

nich to niepełnosprawni (tabela 7.39). 

Tabela 7.40. Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  

Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Wyszczególnienie                                                    Grudzień  Czer-

wiec  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pracownicy niepełno-

sprawni ogółem w tys. 

200,7 206,8 212,1 221,0 203,0 247,2 267,2 245,4 240,1 

  w zakładach pracy    

chronionej 

172,6 173,9 174,1 178,8 163,8 188,7 198,2 173,8 169,0 

  na otwartym rynku 

pracy 

28,1 32,9 38,0 42,2 39,2 58,4 68,7 71,6 70,4 

Pracodawcy ogółem 6 585 7 290 7 949 9 135 9 281 13 596 16 086 17 478 17 857 

prowadzący zakłady 

pracy chronionej 

2 463 2 356 2 251 2 185 2 146 2 087 2 003 1 808 1 660 

otwarty rynek pracy 4 122 4 934 5 698 6 950 7 134 11 507 14 075 15 667 16 191 

Uwaga: Od maja 2008 r. z podziału na ZPCh i otwarty rynek zostali wyłączeni pracodawcy, którzy w okresie 

sprawozdawczym zakwalifikowali się do obydwu grup.    

Źródło: Pełnomocnik ds. niepełnosprawnych. Dane na podstawie sprawozdań PFRON. 

W Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR), prowadzonym przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w końcu grudnia 2011 r. zarejestrowanych 

było 71,3 tys. osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym rynku pracy i 173,9 tys. 

osób niepełnosprawnych pracujących w zakładach pracy chronionej (wg stanu na koniec 

czerwca). 

Głównymi beneficjentami systemu wspierania osób niepełnosprawnych przez subsydiowanie 

ich wynagrodzeń są nadal zakłady pracy chronionej. Udział pracowników zpch w stosunku do 

ogółu pracowników niepełnosprawnych, zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinanso-

wań i Refundacji (SODiR), prowadzonym przez PFRON, jest nadal bardzo wysoki – w grud-

niu 2011 r. wynosił 70,9%, a średniorocznie 71,9% (w grudniu 2010 r. 74,2%, zaś średnio-

rocznie w 2010 r. – 74,8%). Jednak wyraźnie zauważalna jest tendencja spadkowa.  

Należy podkreślić, że wzrost liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zarejestrowa-

nych w SODiR PFRON, obserwowany w latach 2009–2010, dotyczył zarówno otwartego, jak 
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i chronionego rynku pracy, przy czym dynamika tego wzrostu była znacznie wyższa na 

otwartym rynku pracy. W ostatnim roku pojawiła się pewna tendencja zniżkowa, jednak jest 

za mało danych, aby na tej podstawie budować dalej idące predykcje (tabela 7.40). 

Porównanie składu niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym rynku pracy i w systemie 

zpch ukazuje pewną różnicę. Pracodawcy z otwartego rynku pracy chętniej zatrudniają pra-

cowników niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności. Niepełnosprawni z 

umiarkowanym, znacznym i ze schorzeniami specjalnymi, częściej znajdują pracę w zakła-

dach pracy chronionej (tabela 7.41). Oznacza to ograniczoną chłonność otwartego rynku pra-

cy na pracowników niepełnosprawnych. Całkowita likwidacja zpch lub zrównanie statusu 

pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy może spowodować trudności ze znale-

zieniem pracy przez niepełnosprawnych o wyższych stopniach niepełnosprawności.  

Tabela 7.41. Niepełnosprawni zarejestrowani w systemie SODiR wg stopnia niepełnospraw-

ności i charakteru rynku pracy (w %) 
Pracownicy 

niepełnosprawni 

  Ze schorzeniami 

specjalnymi 

Ze znacznym stop-

niem niepełno-

sprawności 

Z umiarkowanym 

stopniem niepełno-

sprawności 

Z lekkim stopniem 

niepełnosprawności 

Grudzień 2008 ogółem 14,3 4,2 38,3 57,5 

Zpch 15,8 4 39,1 56,9 

otwarty 

rynek 

7,8 5,2 35 59,8 

Grudzień 2009 ogółem 13,4 4,1 42,1 53,8 

Zpch 14,6 3,7 42,5 53,8 

otwarty 

rynek 

9,6 5,5 40,6 53,9 

Grudzień 2010 ogółem 14,1 4,3 46,3 49,4 

Zpch 15,3 3,8 46,9 49,3 

otwarty 

rynek 

10,7 5,9 44,2 49,9 

Grudzień 2011 ogółem 17,6 5,8 51,2 43 

Zpch 19,2 5,4 52,7 41,9 

otwarty 

rynek 

13,7 6,9 47,2 46 

Czerwiec 2012 ogółem 19,3 6,2 55,7 38,1 

Zpch 21,3 5,7 58,8 35,5 

otwarty 

rynek 

14,3 7,4 48,2 44,4 

Źródło: Pełnomocnik ds. niepełnosprawnych. Dane na podstawie sprawozdań PFRON. 

Tabela 7.42. Opinie społeczne o zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym i chronionym 

rynku pracy (w %) 

Rok  1978* 

(N=922) 

1993* 

(N=1264) 

2000 

(N=1057) 

2007 

(N=844) 

W specjalnie dla nich zorganizowanych zakładach pracy za-

trudniających samych inwalidów 

45 30 27 17 

Powinno się dla nich przystosować odpowiednie stanowiska 

pracy między zdrowymi 

48 58 68 76 

Trudno powiedzieć 7 12 5 7 

* Badania prof. Antoniny Ostrowskiej realizowane przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej na próbie losowej 

mieszkańców Polski powyżej 16 lat. Źródło: CBOS, 2007. 

Jednak tendencja zwiększania zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy jest 

zgodna z opinią publiczna i z zaleceniami normatywnymi Karty Praw Osób Niepełnospraw-

nych. Wg opinii publicznej raczej jest popierany integracyjny model zatrudnienia. Powinno 

się dla nich przystosować odpowiednie stanowiska pracy między zdrowymi a nie tworzyć 

odrębnych zakładów pracy (76% wobec 17% respondentów uważających, że powinni praco-
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wać w specjalnie dla nich zorganizowanych zakładach pracy zatrudniających samych inwali-

dów). Wprawdzie badanie dotyczyło inwalidów dla zachowania ciągłości z badaniami z 1993 

r. Można jednak ten wynik uogólnić na niepełnosprawnych. Jednocześnie znalazła aprobatę 

społeczną propozycja zachowania renty w przypadku podjęcia pracy przez niepełnosprawne-

go (61%) (CBOS 2007). 

Ważną determinantą zachowania niepełnosprawnych na rynku pracy są wartości realizowane 

w pracy. Jest to dość złożone zagadnienie. Właściwie należałoby powiedzieć o wiązce po-

staw, niosących nie zawsze jednoznaczne i spójne nastawienia. Po pierwsze, pojawia się syn-

drom postaw typowy dla sytuacji, gdy praca jest raczej postrzegana niechętnie, a podejmowa-

na tylko pod naciskiem okoliczności ekonomicznych. Charakterystyczne dla niej jest wysu-

wanie na plan pierwszy płacy i pewności zatrudnienia. Można to wyjaśniać tym, że dla nie-

pełnosprawnych praca jest związana z dużym wysiłkiem fizycznym i wystawieniem na sytua-

cje stresowe w pracy czy w kontaktach z osobami sprawnymi. Po drugie, wśród niepełno-

sprawnych silna jest potrzeba stabilności i bezpieczeństwa. Jej efektem jest dążenie do posia-

dania renty i niechęć do jej zawieszania. Stąd często niska, ale bezpieczna renta jest przeno-

szona nad możliwość lepiej płatnej i ciekawszej pracy. Innym tego przejawem jest unikanie 

bardziej ryzykownych form aktywności zawodowej, jak działalność przedsiębiorcza. Dopiero 

na tym tle i z jego uwzględnieniem można wskazać kolejną warstwę oczekiwań wobec pracy. 

W niej duże znaczenie mają pozaekonomiczne aspekty pracy. Jest to sfera sprzyjająca inte-

gracji społecznej, dająca poczucie bycia potrzebnym, zaspokajająca potrzeby afiliacji i budo-

wy własnej wartości. Mniejsze znaczenie mają przy tym wyzwania związane z pracą i możli-

wość awansu i samorealizacji. Jednak ta trzecia sfera wartości pracy nie jest pierwszoplano-

wą. Te nieswoiste wartości pracy rosną wraz z wykształceniem niepełnosprawnych, jak i wraz 

ze stopniem niepełnosprawności. Warto zaznaczyć, że niewiele odmienną hierarchię wartości 

realizowanych w pracy uzyskuje się w badaniach ogółu Polaków.  

Tę hierarchię celów pracy pokazuje wiele badań i analiz. W badaniach z 2006 r. w czterech 

województwach respondenci pracujący, pytani o najistotniejsze motywy podejmowania pra-

cy, wskazywali przede wszystkim powód finansowy (84%). Kolejnymi pozytywnymi argu-

mentami są: potrzeba kontaktu z ludźmi (63%) oraz chęć bycia potrzebnym (61%). Niemal 

połowa wskazywała na samorealizację, a dla co czwartego badanego praca jest sposobem na 

poprawę samopoczucia. Wśród pozostałych motywów  aktywności zawodowej wymieniano 

również wypełnienie czasu (22%), poprawę zdrowia (17%) oraz okazję do wyjścia z domu 

(14%). Z przebadanych pracujących 22% z nich woli pracodawcę prywatnego, a 45% pań-

stwowego (Radecki, 2007). Podobny wynik uzyskano w badaniach na Podkarpaciu w 2008 r. 

Jako motyw podjęcia pracy najczęściej respondenci podawali korzyści finansowe – 88,7%, 

następnie – kontakt z ludźmi – 45,7%, bycie samodzielnym, niezależnym – 37,3% i bycie 

potrzebnym, robienie czegoś potrzebnego – 35,9% (Kutyło i in., Bariery… 2009a). Podobne 

wyniki uzyskano także w badaniach w woj. lubelskim. Jako motyw podjęcia pracy najczęściej 

podawano korzyści finansowe – 75,8%, następnie kontakt z ludźmi – 52,8%, bycie samo-

dzielnym, niezależnym – 33,4% i bycie potrzebnym, robienie czegoś potrzebnego – 24,8% 

(Kutyło i in., Bariery… 2009c). Bardzo zbliżony wynik pojawił się także w badaniu w łódz-

kim w 2010 r. Jako powody podejmowania pracy respondenci podawali: względy finansowe – 

83%, a wyjście z domu, kontakt z ludźmi – 32% (Morysińska, Sochańska-Kawiecka, Koła-

kowska-Seroczyńska, Makowska-Belta, 2011: 95). 

Podobną hierarchię czynników znaczenia pracy otrzymano w badaniach w 2010 r. w woj. 

lubelskim wśród niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym. Najczęściej responden-

ci twierdzili, że podobnie jak dla osoby pełnosprawnej podstawowe znaczenie pracy to zdo-

bycie środków finansowych na utrzymanie (34% wyborów). Kolejno respondenci podkreślali 

dwie kategorie odpowiedzi, które otrzymały jednakową liczbę wyborów – 19%. Były to 
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stwierdzenia, że praca umożliwia przebywanie z innymi osobami i daje poczucie samodziel-

ności i niezależności. W opiniach pewnej grupy osób (11,7% wyborów) praca była określana 

nawet jako główny sens życia (Tomczyszyn, 2011: 73, 75).   

Z tym obrazem spójne są czynniki satysfakcji z pracy: wiążą się one z cennością samej pracy 

dla danej grupy niepełnosprawnych. W omawianych wyżej badaniach w woj. lubelskim wy-

bór opinii, że praca jest sensem życia, rósł wraz ze stopniem niepełnosprawności. Im był on 

wyższy, tym częściej ten motyw był wybierany. Także szanse na jego wybór rosły wraz z 

wykształceniem niepełnosprawnego (Tomczyszyn, 2011: 73, 75). Podobny wynik przynoszą 

inne sondaże. W badaniach OBOP na zlecenie PFRON z 2010 r. większe zadowolenie z pracy 

wyrażali respondenci pracujący na otwartym rynku pracy. Wzrastało ono także wraz ze stop-

niem niepełnosprawności. Zadowolenie z pracy wyraziło spośród pracujących niepełno-

sprawnych: ze stopniem lekkim – 52%, umiarkowanym – 56% i znacznym – 67%. Swoje 

miejsca pracy jako najbardziej atrakcyjne postrzegały osoby niesłyszące, chore na epilepsję, 

wykonujące pracę samodzielną i umysłową (Zadowolenie.., 2010: 74,78). To większe zado-

wolenie z zatrudnienia na otwartym rynku pracy stwierdzono także w badaniach w woj. łódz-

kim (Morysińska, Sochańska-Kawiecka, Kołakowska-Seroczyńska, Makowska-Belta, 2011:  

90). 

Wspomniane wyżej oczekiwania wobec pracy uwidoczniają się także w postrzeganych czyn-

nikach i w warunkach podawanych jako sprzyjające podejmowaniu pracy przez niepełno-

sprawnych. Największe znaczenie wśród nich w opiniach respondentów niepełnosprawnych 

miał rodzaj oferty pracy oraz możliwość dojazdu do niej. Kolejno podkreślano znaczenie 

życzliwego pracodawcy i możność zarobienia pieniędzy. Nie bez znaczenia w opiniach re-

spondentów było poczucie samodzielności i niezależności oraz kontakty z innymi współpra-

cownikami. Rzadziej duże znaczenie w aktywizacji zawodowej  posiadały w oczach respon-

dentów takie czynniki, jak: chęć rozwoju osobistego, ulgi u pracodawców, duża ilość czasu 

wolnego czy możliwość awansu (Tomczyszyn 2011: 85). 

Badania ankietowe potwierdzają na ogół ważność pracy dla niepełnosprawnych. Jednak zara-

zem wskazują na duże znaczenie dla nich potrzeby bezpieczeństwa. Spójne z tymi obserwa-

cjami są wyniki innych badań. Przykładowo w Diagnozie Społecznej 2011 pytano o warunki 

podjęcia pracy. Niepełnosprawni częściej by pracowali, gdyby była możliwość zachowania 

prawa do otrzymywanych obecnie świadczeń społecznych i  gdyby stworzono dla nich do-

godne warunki pracy i dojazdu do pracy.  

Tym ostrożnym nastawieniem można także wyjaśniać, dlaczego znacząca grupa niepełno-

sprawnych obawia się podejmować pracę zarobkową, jeśli warunkiem tego byłaby nawet nie 

utrata, ale samo chwilowe zawieszenie uprawnień rentowych. Nie można bowiem pominąć 

problemu lęku wielu osób niepełnosprawnych przed podjęciem pracy zawodowej. Osoby po-

dejmujące pracę muszą zrezygnować z pewnych świadczeń finansowych i zasiłków, które 

dawały im co miesiąc poczucie bezpieczeństwa finansowego (Tomczyszyn, 2011: 76). Prze-

jawem tego jest preferowanie raczej pewnej, ale niższej renty od pracy, nawet jeśli dochód z 

niej byłby wyższy (Jasiecka, 2008: 30), jak i preferencje dla państwowego pracodawcy. Oba-

wa przed utratą renty była jedną z najczęściej wskazywanych barier przez niepełnosprawnych  

badanych w 2008 r. w woj. podkarpackim (Kutyło i in., 2009a:  128). Konsekwencje tej 

orientacji wobec pracy są także większe preferencje dla umowy o pracy na okres nieokreślo-

ny, tj. stałej płacy  (Jasiecka, 2008: 30). Z przebadanych pracujących – 22% badanych prefe-

ruje pracodawcę prywatnego, a 45% – państwowego ((Radecki, 2007).  

Można także tym nastawieniem wyjaśnić małe zainteresowania i rzadkie korzystanie z ela-

stycznych form pracy, jak telepraca. Jeszcze innym przejawem tej lękowej orientacji wobec 

podejmowania pracy są niskie wskaźniki samodzielnej aktywności gospodarczej niepełno-
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sprawnych. Można postawić hipotezę, że niski odsetek przedsiębiorców wśród niepełno-

sprawnych jest z tym związany. Obok danych z BAEL, potwierdzają to także dane o przed-

siębiorcach niepełnosprawnych. W 2011 r. liczba osób niepełnosprawnych prowadzących 

działalność gospodarczą, zarejestrowanych w ewidencji ubiegających się o otrzymanie refun-

dacji składek na ubezpieczenia społeczne wynosiła 27.308 średniomiesięcznie, w 2010 r. wy-

nosiła ona 27.949, podczas gdy w 2009 r. – 25.322 (Niepełnosprawność…., 2012). 

Innym tego potwierdzeniem jest bardzo małe wykorzystanie środków na wsparcie przedsię-

biorczości u niepełnosprawnych. Taką możliwość stworzono w 2007 r. Dane o wykorzysta-

nych środkach tej formy aktywizacji zawodowej, jak środki na podjęcie działalności gospo-

darczej mówią o niewielkiej chęci prowadzenia samodzielnej aktywności zawodowej. Jest to 

rocznie ok. 1000 dotacji w skali kraju (tabela 7.43). Także wcześniej udzielane pożyczki z 

możliwością umorzenia  miały podobną liczbę zainteresowanych. I tak w 2005 r. udzielono 

ich 784, w 2004 – 774, 2003 – 911, a w 2002 – 606 (Karta 2002–2005). Stanisława Golinow-

ska podaje dla roku 2002 liczbę 558 udzielonych pożyczek na rozpoczęcie aktywności gospo-

darczej (Golinowska, 2004: 61). 

Tabela 7.43. Korzystanie z pożyczek dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – liczba udzielonych pożyczek 

Rok: 2007 2008 2009 2010 2011 

85 1664 1341 1080 973 

Źródło: Karta 2007-2011. 

Duże znaczenie ma w tym wprawdzie niska zasobność niepełnosprawnych i brak odpowied-

niego kapitału. Jednak wpływa na to też niechęć do ryzyka, związana z ich orientacją wobec 

pracy – poszukiwaniem pewności i bezpieczeństwa. 

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych jest mała. Niskie są ich wskaźniki zatrudnie-

nia, aktywności zawodowej, a wyższe bezrobocia. Jest ich więcej wśród długotrwale bezro-

botnych. Popyt na pracę niepełnosprawnych jest znikomy. Wiąże się często z zachętami do 

zatrudnienia czy z ulgami podatkowymi. Bez nich byłby z dużym prawdopodobieństwem 

niższy. Najsilniej uderzyłoby to w niepełnosprawnych z wyższymi stopniami niepełnospraw-

ności. Niepełnosprawni często pracują na gorszych warunkach pracy: na etatach czesiowych, 

w formie pracy dorywczej czy na zasadach nieformalnych. 

Szanse na pracę dla niepełnosprawnego obniża zamieszkanie w małym mieście i na wsi, niż-

sze wykształcenie, bycie kobietą, cięższy typ niepełnosprawności, psychiczna i intelektualna 

niepełnosprawność. Niepełnosprawni szukają pracy głównie ze względów finansowych, choć 

ważna jest także potrzeba integracji społecznej, potwierdzenie własnej wartości i poczucia 

bycia potrzebnym. Znaczącym hamulcem w poszukiwaniu pracy jest silna potrzeba bezpie-

czeństwa. Wielu z niepełnosprawnych rezygnuje z poszukiwania pracy z obawy utraty niskiej, 

ale pewnej renty. To także raczej powstrzymuje ich przed podejmowaniem samodzielnej ak-

tywności ekonomicznej. Swoistym czynnikiem jest także niewiara w zdobycie dobrej pracy. 

Jednak główną przyczyną małej aktywności zawodowej niepełnosprawnych są ich niskie 

kwalifikacje. To spycha ich na rynek prac mniej kwalifikowanych, a więc tam, gdzie mają 

mniej szans w rywalizacji o pracę. 
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Dochody niepełnosprawnych. Bieda i ubóstwo wśród osób 

niepełnosprawnych 

Każde badanie stanu posiadania, dochodów i wydatków niepełnosprawnych oraz ich rodzin 

pokazuje ich niższą pozycję społeczną. Niepełnosprawni są jako grupa silnie dotknięci wy-

kluczeniem, biedą i ubóstwem ze wszystkimi ich społecznymi konsekwencjami. Stąd temu 

zagadnieniu należy poświęcić więcej miejsca, jak i scharakteryzować je bardziej obszernie i 

wnikliwie. 

Dla wyjaśnienia znaczenia niskiego społecznego uczestnictwa niepełnosprawnych ważne są 

konsekwencje społeczne ich biedy; są one szersze niż niższa stopa konsumpcji. Z takimi da-

nymi statystycznymi, wyrażonymi w miarach opisowych, jak średnie, rozkłady posiadania 

dóbr i dochodów, wiążą się określone sytuacje społeczne. Za liczbowymi wskaźnikami ich 

położenia materialnego ukrywa się pewna rzeczywistość społeczna. 

Przede wszystkim bieda i wykluczenie społeczne są swoistym, formatywnym doświadcze-

niem dla ludzi nimi dotkniętych. Istotnym aspektem ich życia jest bytowanie na granicy po-

siadania odpowiednich środków na utrzymanie. Ma to wpływ na jakość życia i na styl party-

cypacji społecznej niepełnosprawnych. 

Po pierwsze, jest to stała presja bilansowania dochodów i ponoszenia tylko najbardziej nie-

zbędnych wydatków. Na dodatek taki stan równowagi jest kruchy i łatwo może być zagrożo-

ny. Oznacza to brak poczucia bezpieczeństwa i pewności jutra. Po drugie, jest to życie w po-

czuciu konieczności dokonywania rezygnacji z wielu rzeczy niezbędnych czy ważnych dla 

jednostki. Nakierowuje to życie na teraźniejszość i tworzy organiczną niemożność zbudowa-

nia i zrealizowania jakiejś dalszej, spersonalizowanej strategii życiowej. Bardzo to negatyw-

nie rzutuje na poczucie wartości własnej i na poczucie sprawczości, które nie rodzi się w pu-

stce społecznej.  

Po trzecie, deprywacja, choć związana przede wszystkim z materialnym wymiarem wyklu-

czenia, z nieposiadaniem pewnych dóbr czy z niepodejmowaniem wielu społecznych aktyw-

ności, może mieć jeszcze jedno źródło. Może być dodatkowo pogłębiona przez brak umiejęt-

ności, aby wykorzystać pewne dobra, nawet jeśli kogoś na nie stać. Przykładem jest wyklu-

czenie cyfrowe niepełnosprawnych, które nie tylko wiąże się z brakiem pewnych dóbr, ale z 

nieumiejętnością wykorzystywania Internetu i komputerów.  

Koncepcja habitusu Pierre’a Bourdieu wskazuje na jeszcze jedną, istotną konsekwencję bie-

dy. Bieda ma także istotną komponentę samospełniającej się przepowiedni. Jest to wynik 

zwrotnego oddziaływania biedy na zachowania osób mniej zamożnych. Jej wynikiem jest 

spontaniczna adaptacja takich praktyk społecznych i takich zachowań, które pogłębiają fak-

tyczne konsekwencje biedy przez dalekosiężne skutki strategii przystosowawczych do sytua-

cji biedy. Bieda bowiem wpływa na szeroko rozumiane zachowania konsumenckie niepełno-

sprawnych. Jak podkreśla Bourdieu, dla klas niższych charakterystyczna jest logika stosow-

ności, odpowiednio do rozróżnienia stać/nie stać mnie (Bourdieu, 2005). W tym przypadku jej 

przejawem jest zjawisko autodeprywacji. Powoduje ono mniej lub bardziej świadomą rezy-

gnację z pewnych dóbr (np. z niektórych form leczenia, pewnych zabiegów czy lekarstw) lub 

uczestnictwa społecznego (kontakty społeczne lub aktywność społeczna). 

Jednak pogłębiony opis tego wymiaru położenia społecznego niepełnosprawnych – biedy i 

wykluczenia – wymaga odpowiednich narzędzi, pozwalających opisać ją, określić jej zakres, i 

wymiary, a także znaczenie w danym kontekście społecznym. Wielu wskaźników badania 

poziomu życia społecznego dostarcza aktualna metodologia badania biedy i jakości życia 

(Panek, 2007, 2011; Rusnak, 2007; Czapiński, 2010, 2012). Metodologia tych pomiarów 

rozwinęła się pod wpływem technik wypracowanych przez Bank Światowy (Topińska 2008, 
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2008a) i Unię Europejską (tzw. wskaźniki lejkenowskie) (Szukiełojć-Bieńkuńska, 2005). Ba-

dania te zrodziły się z określonych potrzeb politycznych. Bieda czy szerzej wykluczenie spo-

łeczne jest także przedmiotem celowej, ukierunkowanej, prewencyjnej polityki społecznej. 

Polityka społeczna ma aktualnie wymiar ponadnarodowy, a walka z wykluczeniem społecz-

nym jest jednym z celów Unii Europejskiej. Ma to dwie konsekwencje. Po pierwsze, nakłada 

to jeszcze jedno ważne oczekiwanie wobec wskaźników biedy – umożliwianie pomiaru po-

równawczego. Po drugie, wiedza o materialnych i niematerialnych wskaźnikach wykluczenia 

dostarcza narzędzi polityce społecznej: pozwala zmierzyć jej zakres, zidentyfikować osoby 

nią dotknięte i ukierunkować działania na osoby nią dotknięte. 

Nowe ujęcia biedy zrodziły się z krytyki pieniężnego jej definiowania, związanego z poję-

ciem biedy przede wszystkim jako niedostatku dochodowego. Wykazywała ona, że niebaga-

telną kwestią dla odpowiedniego ukierunkowania badań jest społeczna definicja biedy, ściśle 

powiązana z określonymi założeniami normatywnymi. Krytyka akcentowała dwa aspekty 

błędów dotychczasowego podejścia: konceptualny i normatywny. Po pierwsze, takie pojęcie 

biedy, skupiające się na materialnym wymiarze deprywacji związanych z niepełnosprawno-

ścią, redukuje ten problem do zagadnienia dochodów. Po drugie, utożsamia ono utratę jakości 

życia, związanych z biedą, z samym zagadnieniem materialnego poziomu życia (Krauze, 

2005). Po trzecie, przyjmuje ono „średnią społeczną” jako punkt odniesienia dla oceny sytua-

cji niepełnosprawnych i dla definiowania celów polityki pomocy społecznej wobec nich (por. 

tabela 8.1). Odpowiedzią na te zarzuty jest koncepcja wielowymiarowości zjawiska biedy i 

przyjęcie wykluczenia jako normatywnego punktu oceny tej sytuacji. 

Ogólne określenie współczesnej charakterystyki sytuacji społecznej niepełnosprawnych to: 

założenie o jej wielowymiarowości, ujęcie w perspektywie wykluczenia i uznanie znaczącej 

roli podmiotowego punktu widzenia. Te ostatnie jest mierzone wskaźnikami dobrostanu (por. 

dalej). Pojęcie dobrostanu oznacza życie w określonej sytuacji – jakości psychicznej, wytwa-

rzanej poprzez warunki życia, ale z nimi nie identycznej. 

Jednak najbardziej znaczącą charakterystyką aktualnego pomiaru biedy jest jej ujmowanie w 

perspektywie wykluczenia społecznego. Współcześnie bieda stała się zjawiskiem opisywa-

nym jako wykluczenie społeczne. Pojęcie wykluczenia społecznego nie jest tylko odwróce-

niem tradycyjnego pojęcia ubóstwa – braku środków na życie (por. tabela 8.1). Operuje ono 

zasadą deprywacji – odebrania czegoś, odłączenia od głównego nurtu społeczeństwa i życia 

na jego marginesie z różnymi tego konsekwencjami. Stawia zarazem reintegrację jako zada-

nie polityki społecznej.  

Tabela 8.1. Podejścia do badań nad warunkami materialnymi niepełnosprawnych 

 Teoria minimum egzystencji Teoria względnej deprywacji 

Parametr Wyznaczników sposobu życia Samego sposobu życia 

Utrata (czego?) Zasobów, na ogół: dochodów lub dosta-

tecznego dostępu do żywności 

Normalnego toku życia 

Skupienie na Wykluczeniu z życia; wydolności fizycz-

nej; nikt nie wypada ze społeczności 

(nachylenie negatywne) 

Wykluczeniu ze społeczności lokalnej; 

wydolności społecznej;  zintegrowaniu 

każdego ze społecznością (nachylenie 

pozytywne) 

Ubóstwo uważane 

za rezultat 

Sytuacji osobniczej zależnej od tego, co 

kto posiada 

Sytuacji społecznej zależnej od tego, jak 

kto żyje 

Typowa miara Niedostatku dochodu Kompleksowej, kumulatywnej miary 

„niedostatków" 

Istota mierzenia Ubóstwo absolutne - pośrednio Ubóstwo względne - bezpośrednio 
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Koncepcja polityki 

społecznej 

Minimum fizjologiczne („utrzymanie'') Ogólne uczestnictwo społeczne („integra-

cja") 

Źródło: zaadaptowane za Voges, 1996. 

Spróbujmy podsumować propozycje oceny miar ujęcia od tej strony położenia społecznego 

niepełnosprawnych. Po pierwsze, jest to jej ukazywanie poprzez takie wskaźniki jak: głębo-

kość (średnia różnica dochodów między osobami biednymi i resztą), zakres biedy (odsetek 

osób, których ona dotyczy – stopień zagrożenia biedą) i jej dotkliwość, w sensie zakresu de-

prywacji, jakie powoduje (Panek, 2011; Topińska 2008, 2008a). Po drugie, jest to używanie 

absolutnych i względnych miar biedy. Należy ją bowiem odnosić do dwóch linii granicznych. 

Pierwszą z nich tworzy dochód minimalny i definicyjna dla niego możliwość zaspokojenia 

minimalnych potrzeb jednostek lub rodzin. Minimum takich potrzeb jest zdefiniowane spo-

łecznie. Pewną jego wersją, choć bardziej akcentującą aspekt biologiczny dochodu, jest mi-

nimum egzystencji. Warunki życia poniżej tego społecznie lub fizycznie określonego mini-

mum oznaczają dramatycznie niski poziom życia. Drugą linię tworzy się na podstawie docho-

du średniego albo medianowego. Oznacza on życie na poziomie społecznej średniej. Niemoż-

ność jego osiągania jest głównym źródłem braku społecznego dobrostanu i poczucia zadowo-

lenia z życia. Określony jego ułamek, jak np. 30% czy połowa, uznaje się za linię graniczną 

biedy. Niekiedy za taką linię odniesienia przyjmuje się społecznie uznawany średni dochód 

lub dochód graniczny wskazywany dla godziwego poziomu życia. Miarą zakresu biedy w 

danym środowisku jest odsetek osób lub gospodarstw domowych z tego środowiska, które 

znajdują się poniżej tych linii granicznych.  

Te miary stosują relatywne pojęcie biedy. Średnie odniesienia dla tych pomiarów są inne w 

każdym kraju. Nie jest to jednak wada tych miar. Umożliwiają ono uwzględnienie społecz-

nych wyobrażeń o biedzie i bogactwie, czy o społecznie uznanym średnim poziomie  życia, 

przyjętym w danym kraju. 

Po trzecie, jest to podział na monetarne i niemonetarne wskaźniki biedy. Te pierwsze są opar-

te na wielkości dochodu. Mimo uzasadnionej krytyki tego podejścia, jest to wielkość przyno-

sząca dość wiele ważnych informacji. Jej znajomość pozwala na użycie aparatu ekonomii i 

jego zastosowanie do sytuacji jednostek i grup. Daje możność dość precyzyjnego wyznacza-

nia zakresu biedy, pokazania jej dynamiki czy prowadzenia analiz porównawczych.  

Niemonetarne wskaźniki biedy wyrażają się w stylu życia, strukturze wydatków czy stanie 

posiadania. Są to wskaźniki, które są z biedą ściśle skorelowane. Po pierwsze, jej obecność 

ukazuje struktura wydatków gospodarstw domowych. Charakterystyczne dla niej są: a) sku-

pienie na wydatkach bieżących i dominacja wydatków na utrzymanie (żywność, mieszkanie); 

b) mały udział wydatków z wymiarem przyszłości (oszczędności); c) niska pozycja wydatków 

na komunikację, łączność fizyczną i społeczną, jak i mała konsumpcja dóbr wyższego rzędu, 

jak kultura; d) życie na krawędzi zaspokojenia potrzeb, na co wskazuje zaleganie z podsta-

wowymi opłatami za mieszkanie czy brak pieniędzy na żywność. Innym jej wskaźnikiem, już 

bardziej subiektywnym, jest życie w poczuciu dochodów niewystarczających na życie czy 

subiektywne poczucie trudności związania „końca z końcem”. Dość charakterystyczna dla tej 

sytuacji jest systematyczna rezygnacja z konsumpcji niektórych dóbr czy usług.  

Drugą niemonetarną miarą biedy jest stan posiadania i wyposażenia gospodarstwa domowego 

w takie dobra, jak standardowe przedmioty wyposażenia mieszkań,  przedmioty luksusowe, 

dobra jakości życia (np. niektóre przedmioty gospodarstwa domowego) czy urządzenia bar-

dziej zaawansowane technicznie, jednocześnie bardziej kosztowne, jak i wymagające więk-

szych kompetencji technicznych w ich obsłudze. 
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Trzecim typem niemonetarnych wskaźników biedy są różnego rodzaju społeczne i jednost-

kowe wskaźniki, a zarazem przyczyny niskiego dochodu. jak np. obecność w rodzinie osób 

biernych zawodowo i bezrobotnych, duży udział niezarobkowych źródeł dochodów w całko-

witym dochodzie rodziny czy wielkość rodziny. 

Wpływ, jaki na zagrożenie biedą wywiera niepełnosprawność, dobrze ujmuje spojrzenie na 

ich pozycję poprzez standard unijny – tzw. wskaźniki lejkenowskie. Dla potrzeb tego tekstu 

można wskazać na te z nich, które istotnie wiążą się z problematyką położenia społecznego 

niepełnosprawnych. Wskaźniki lejkenowskie są skupione wokół problemu zagrożenia biedą 

w wyniku niedostatecznego poziomu dochodów. Pierwszy typ tych wskaźników to te, które 

określają granice ubóstwa, pozwalając określić grupę nią zagrożoną. Drugi – jest skupiony na 

typowych przyczynach biedy aktualnej i przyszłej. Obok ubóstwa aktualnego mierzy się za-

grożenie ubóstwem trwałym – związanym z wyjątkowo niskim poziomem dochodu. Jest to 

bezrobocie długookresowe, sytuacja gospodarstwa domowego bez osób pracujących, zagro-

żenie chorobami długotrwałymi i przewlekłymi, ograniczającymi możność zarobkowania i 

niskie wykształcenie (osoby z niskim wykształceniem, młodzież kończąca naukę na niższych 

stopniach edukacji) (Szukiełojć-Bieńkuńska, 2005). Na tym podejściu oparta jest przykłado-

wa lista wskaźników charakteryzujących wielowymiarowe ubóstwo – wykluczenie społeczne, 

jakie wprowadzają w swoich analizach Zofia Rusnak i Tomasz Panek (Rusnak 2007: 155; Pa-

nek, 2011: 170) (por. tabela 8.2). Pełne wykorzystanie omawianych propozycji nie jest możli-

we ze względu na dostępne dane. Niemniej są one istotnymi wskazówkami sposobu opisu 

biedy w środowisku niepełnosprawnych i porównania ich pozycji z resztą społeczeństwa. 

Podsumowując, widać, że już samo wyliczenie wskaźników biedy czy wykluczenia społecz-

nego wskazuje, że niepełnosprawni są tą grupą, która jest silnie zagrożona biedą (por. tabela 

8.2). Wskazywane już wcześniej związki niepełnosprawności ze strukturą rodziny, miejscem 

pracy czy wykształceniem są zarazem wskaźnikami zagrożenia biedą czy deprywacją.  

Wskazana wyżej konceptualizacja problematyki biedy i jej wielowymiarowy charakter pro-

wadzi do następującej propozycji jej pokazania w środowisku niepełnosprawnych: a) struktu-

ra źródeł utrzymania niepełnosprawnych, ich dochodów i uwarunkowań tej sytuacji, b) zagro-

żenie biedą w środowisku niepełnosprawnych, c) wpływ obecności osoby niepełnosprawnej 

na sytuację gospodarstwa domowego i na strukturę wydatków gospodarstwa domowego, d) 

niemonetarne wskaźniki ubóstwa: stan posiadania gospodarstwa domowego i zakres rezygna-

cji z niektórych dóbr, e) niepełnosprawność jako przyczyna biedy w oczach opinii publicznej. 

Przejdźmy teraz do scharakteryzowania położenia niepełnosprawnych za pomocą wyżej 

wskazanych i scharakteryzowanych wymiarów biedy i wykluczenia, i ich wskaźników. 

Tabela 8.2. Wskaźniki charakteryzujące zjawisko wykluczenia społecznego 

Wyszczególnienie Wskaźniki wyrażające odpowiednio: 

Trudności finansowe Odsetek osób żyjących w gospodarstwach, które: 1)  mają duże trudności, aby 

związać koniec z końcem, 2)  zalegają z różnymi opłatami za użytkowanie miesz-

kania 

Podstawowe potrzeby Odsetek osób żyjących w gospodarstwach, których nie stać na: 3)  mięso, ryby lub 

kurczaki co drugi dzień, 4)  nowe ubrania, 5)  spędzenie tygodnia wakacji poza 

domem 

Warunki mieszkaniowe Odsetek osób żyjących w: 6)  mieszkaniach bez łazienki lub prysznica, 7)  miesz-

kaniach, w których jest wilgoć na ścianach, podłogach itp., mieszkaniach o małej 

przestrzeni 

Wyposażenie w dobra 

trwałego użytku 

Odsetek osób, które z powodu braku odpowiednich zasobów finansowych nie 

mają dostępu do: 8)  samochodu, 9)  telefonu, 10)  odbiornika telewizji kolorowej 
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Źródło: Rusnak, 2007: 155; Panek, 2011: 170. 

Struktura źródeł utrzymania niepełnosprawnych 

Struktura dochodów wg ich pochodzenia, szczególnie od strony ich zarobkowego lub nieza-

robkowego charakteru, jest tym wskaźnikiem, które pokazuje jednocześnie i samą sytuację, i 

jej genezę. Pozycja na rynku pracy jest głównym źródłem biedy i zamożności w społeczeń-

stwie. Podstawową przyczyną, a zarazem symptomem, wykluczenia społecznego osób nie-

pełnosprawnych, jest ich mała aktywność na rynku pracy.  

Szerokie badania nad dochodami rodzinami niepełnosprawnych przeprowadził Piotr Ulman 

(Ulman, 2011). Dane te są znaczące dla tego problemu przez oparcie na analizie budżetów 

domowych. Jednak ich zakres powoduje, że wyniki te będą musiały być uzupełniane danymi 

z innych źródeł. Niekiedy dla odpowiedniego przedstawienia problemu trzeba wykorzystać 

dane nieoptymalnie zagregowane, np. porównania w grupach osób w wieku pow. 16 lat. Ta-

kie porównanie jest zaburzone przez fakt, że niepełnosprawni są starsi, stąd wśród nich jest 

więcej emerytów. Bardziej właściwe byłoby porównanie z uwzględnieniem podziału na osoby 

w wieku produkcyjnym i starsze (tabela 8.4). Jednak takie dane są dostępne tylko dla znaczą-

co krótszego czasu (tabela 8.5) 

Tabela 8.3. Struktura gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi prawnie ze 

względu na główne źródło utrzymania w latach 2000–2007 w Polsce (w %) 
 

 

Rok 

Gospodarstwo domowe z osobami niepełnosprawnymi 

Pracowni-

ków 

Pracowni-

ków - rol-

ników 

Rolników Pracują-

cych na 

własny 

rachunek 

Emerytów Renci-

stów 

Utrzymują-

cych się z 

niezarobko-

wych źródeł 

2000 23,06 8,62 5,16 3,65 22,42 34,04 3,05 

2001 22,29 7,86 4,32 2,99 23,70 34,92 3,92 

2002 20,88 7,51 4,20 2,85 24,69 35,26 4,61 

2003 19,55 7,36 4,55 2,87 25,08 35,64 4,95 

2004 18,68 6,12 3,93 2,41 27,16 36,25 5,45 

Zmiana schematu klasyfikacji przez GUS 

2005 25,13 - 4,92 2,76 28,52 31,76 6,91 

2006 27,47 - 4,98 3,19 30,87 26,95 6,54 

 2007 30,18 - 4,69 3,31 31,54 24,76 5,52 

Źródło: opracowanie na podstawie danych indywidualnych z budżetów gospodarstw domowych - Ulman, 2011: 

121. 

Podział gospodarstw z osobami niepełnosprawnych prawnie wg źródeł utrzymania wskazuje 

na niski udział gospodarstw opierających się na pracy w różnej formie: zarówno najemnej, jak 

i w formie samozatrudnienia. Jest to tendencja stała (tabela 8.3). 

Tabela 8.4. Źródła dochodu osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 16 lat i więcej* (w %) 
Źródło dochodów 2002 2008 2009 2010 2011 

- z pracy  6,2 8,7 9,5 12,9 10,7 

-  w tym z pracy najemnej 3,8 7,0 7,7 10,4 8,6 

- emerytura 23,0 32,6 34,8 23,4 34,2 

- renta z tytułu niezdolności do pracy 63,4 45,2 41,6 46,8 39,2 

- zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne 

i inne świadczenia społeczne 

0,2 8,4 9,6 11,8 11,4 

-  inne niezarobkowe źródła utrzymania 5,0 2,1 1,1 0,9 0,7 

- na utrzymaniu innych osób 2,1 3,0 3,4 4,2 3,8 
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* granica 15 lat była stosowana w okresie do 2009 r. 

Źródło: Niepełnosprawność……., 2012. Karta 2002, 2008 i 2009. 

Niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej znajduje od-

zwierciedlenie w strukturze tej grupy według źródeł utrzymania. Głównymi źródłami utrzy-

mania osób  niepełnosprawnych w 2011 r. były najczęściej renta z tytułu niezdolności do pra-

cy – 39,2% i emerytura 34,2%. W głównej mierze z zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia 

przedemerytalnego i innych świadczeń społecznych utrzymywało się 11,4%. Odsetek osób 

niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej, utrzymujących się głównie z pracy wynosił  

10,7%, w tym z pracy najemnej 8,6%. Na inne niezarobkowe źródło utrzymania wskazało 

0,7% osób niepełnosprawnych w tym wieku. Na utrzymaniu innych osób pozostawało zaś 

3,8% (tabela 8.4). Porównanie tej struktury z okresem wcześniejszym pokazuje zmniejszenie 

liczby osób utrzymujących się z renty z tytułu niezdolności do pracy, natomiast wzrost osób 

utrzymujących się z pracy. Niemniej podstawowa tendencja – renty i emerytury jako postawa 

utrzymania większości osób niepełnosprawnych jest stała w całym analizowanym okresie . 

Tabela8.5. Źródła dochodu osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym (w %) 
 2008 2009 2010 2011 

- z pracy  14,3 15,5 16,9 17,2 

-  w tym z pracy najemnej 11,6 12,7 13,1 14,1 

- emerytura 6,6 7,3 6,5 5,9 

- renta z tytułu niezdolności do pracy 63,6 60,3 57,6 57,2 

- zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne i inne świad-

czenia społeczne 

9,6 11,1 13,0 13,4 

-  inne niezarobkowe źródła utrzymania 1,9 1,2 1,0 1,0 

- na utrzymaniu innych osób 4,0 4,6 5,0 5,3 

Źródło: Niepełnosprawność…, 2012. Karta 2009. 

W 2011 r. dla 57,2% osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym renta z tytułu niezdol-

ności do pracy była głównym źródłem utrzymania. Emerytura była takim źródłem dla 5,9%, 

zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne i inne świadczenia społeczne – dla 

13,4%. Z pracy utrzymywało się 17,2% osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, w 

tym 14,1% z pracy najemnej, podczas gdy pozostali pracowali we własnym gospodarstwie 

rolnym bądź na własny rachunek poza rolnictwem indywidualnym. Na inne niezarobkowe 

źródło utrzymania wskazało 1%, a 5,3% osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym 

pozostawało na utrzymaniu innych osób. Ta tendencja jest stała. Pewien wzrost udziału 

utrzymujących się z pracy nie zmienia tego ogólnego obrazu (tabela 8.5). 

Tabela 8.6. Struktura źródeł dochodu rozporządzalnego gospodarstw osób sprawnych i z 

osobą niepełnosprawną w 2000,  2007 i 2010 r. (w %) 
Dochód rozporządzalny Gospodarstwo Ogółem 

z osobami sprawnymi z osobami niepełno-

sprawnymi 

 

2000 2007 2010 2000 2007 2010 2000 2007 2010 

- z pracy najemnej 54,45 55,22 57,38 30,22 31,45 35,82 47,66 50,29 53,37 

- z pracy na własny rachunek 10,11 10,08 10,27 4,88 4,45 4,32 8,65 8,91 9,16 

- z własności 0,11 0,19 x 0,05 0,01 x 0,09 0,15 x 

- z wynajmu nieruchomości 0,19 0,31 x 0,15 0,19 x 0,18 0,29 x 

- ze świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych 

19,72 20,76 20,37 48,28 45,93 44,72 27,71 25,98 24,90 

- ze świadczeń z pomocy 

społecznej 

4,35 3,69 2,58 6,01 7,54 6,75 4,81 4,49 3,35 

- z innych dochodów 5,88 5,07 4,83 4,48 4,72 3,78 5,49 5,00 4,63 

- z rolnictwa 5,19 4,68 4,19 5,94 5,71 4,32 5,40 4,90 4,22 
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Źródło: opracowanie na podstawie budżetów gospodarstw domowych - Ulman, 2011: 127.  2010 – za Budżety.., 

2011. 

Porównanie dochodów osób niepełnosprawnych i sprawnych umożliwia istniejąca statystyka 

przez wprowadzenie podziału na gospodarstwa domowe z udziałem osób niepełnosprawnych 

i bez osób niepełnosprawnych. To porównanie pokazuje nie tylko różnice w strukturze do-

chodów i w ich wysokości. Mają one dalej idące społeczne aspekty. Analiza struktury docho-

dów rozporządzalnych (tj. po odjęciu podatków) gospodarstw osób sprawnych i niesprawnych 

pokazuje dramatyczną różnicę między nimi. W gospodarstwach z osobami niepełnosprawny-

mi dominuje dochód ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych, podczas gdy w gospodar-

stwach z osobami sprawnymi – dochód z pracy. Jeśli spojrzeć na ten wynik z perspektywy 

zmian w ostatnich latach, to widać, że chociaż w gospodarstwach z osobami niepełnospraw-

nymi rośnie udział dochodu z pracy, ale ogólna prawidłowość utrzymuje się (tabela 8.6). 

Tabela  8.7. Przeciętne miesięczne przychody na 1 osobę w gospodarstwach domowych z 

osobami i bez osób niepełnosprawnych w 2010 r. (w zł) 
 Gospodarstwa domowe 

 ogółem z osobami niepełno-

sprawnymi 

bez osób niepełno-

sprawnych 

Przychody netto 1570,45 1296,84 1650,17 

Dochód rozporządzalny 1192,82 983,66 1253,77 

  w tym dochód do dyspozycji 1147,18 945,87 1205,84 

dochód z pracy najemnej 636,56 352,30 719,39 

dochód z pracy na własny rachunek 109,26 42,46 128,72 

dochód z gospodarstwa indywidualnego w 

rolnictwie 

50,32 42,53 52,59 

dochód ze świadczeń z ubezpieczeń spo-

łecznych 

297,03 439,87 255,41 

  w tym  emerytury 232,34 266,58 222,37 

renty z tytułu niezdolności do pracy  30,66 133,04 0,83 

renty rodzinne 28,01 33,13 26,52 

dochód ze świadczeń pozostałych 40,00 66,35 32,32 

zasiłki dla bezrobotnych 4,20 3,80 4,31 

pozostałe dochody 55,27 37,17 60,54 

   w tym dary 47,64 31,75 52,27 

Źródło: Budżety…, 2011. 

Tę samą zależność różnic w strukturze dochodów obu tych grup rodzin można także przed-

stawić w postaci pieniężnej. Rodziny z osobami niepełnosprawnymi mają dochód rozporzą-

dzalny o ok. 300 zł niższy. W skali roku ta różnica staje się już znacząca – 3,6 tys. zł. Prze-

ciętne dochody z pracy są w rodzinach z osobami niepełnosprawnymi o połowę niższa (tabela 

8.7). Warto podkreślić, że różnice dochodowe, które mogą optycznie wyglądać na nieduże, 

jak np. 300 zł miesięcznie, inaczej się już przedstawiają w skali roku (3600 zł), a ich skumu-

lowane i wieloletnie oddziaływanie, może prowadzić do znacznych różnic w poziomie życia 

czy stanie posiadania. Dochody pracujących niepełnosprawnych są niższe niż pozostałych 

pracowników. Obliczenia Katarzyny Piętki-Kosińskiej (tabela 12.12) pokazują, że średni do-

chód niepełnosprawnego pracującego wyniósł w latach 2009 i 2010 42,7% dochodu pracują-

cej osoby pełnosprawnej (Piętka-Kosiński, 2012: 429). 

Porównywanie budżetów domowych gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi 

i bez nich pokazuje niższe dochody i wydatki tych pierwszych. Gospodarstwa domowe z oso-

bami niepełnosprawnymi dysponują niższym dochodem i wydają o ok. 15% poniżej średniej 

dla wszystkich gospodarstw i o ok. 20% mniej niż gospodarstwa bez osób niepełnosprawnych 

(tabela 8.8). 
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Podsumowując, zarówno struktura dochodów, jak i ich wielkość,  osób niepełnosprawnych 

ukazuje ich zdecydowanie niższą pozycję dochodową w społeczeństwie. Dotyczy to grupy 

osób niepełnosprawnych jako całości. Dostępne dane dotyczą głównie niepełnosprawnych 

prawnie, niemniej można przyjąć, że podobna sytuacja występuje u wszystkich niepełno-

sprawnych, niezależnie od ich formalnego statusu. 

Tabela 8.8. Budżety gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi i bez osób niepeł-

nosprawnych (2008–2011) (w %) 

  Gospodarstwa domowe 

Ogółem z osobami niepełnosprawnymi bez osób niepełnosprawnych 

2008    

Dochód rozporządzalny 1045,2 887,1 1093,25 

Dochód rozporządzalny  84,9  

(średni dochód  rozporządzal-

ny=100) 

81,1  

(gospodarstwo bez osób niepełno-

sprawnych=100) 

Wydatki 904,27 780,50 941,56 

Wydatki  86,3 

(średnie wydatki gospodar-

stwa domowego=100) 

82,9 

(gospodarstwo bez osób niepełno-

sprawnych=100) 

2009    

Dochód rozporządzalny 1114,49 929,02  1168,78 

Dochód rozporządzalny  83,4 

(średni dochód  rozporządzal-

ny=100) 

79,5 

(gospodarstwo bez osób niepełno-

sprawnych=100) 

Wydatki 956,68 817,66  997,38 

Wydatki  85,5 

(średnie wydatki gospodar-

stwa domowego=100) 

82,0 

(gospodarstwo bez osób niepełno-

sprawnych=100) 

2010    

Dochód rozporządzalny 1192,82 983,66 1253,77 

Dochód rozporządzalny  82,5 

(średni dochód  rozporządzal-

ny=100) 

78,5  

(gospodarstwo bez osób niepełno-

sprawnych=100) 

Wydatki 991,44 837,72  1036,23 

Wydatki  84,5 

(średnie wydatki gospodar-

stwa domowego=100) 

80,8 

(gospodarstwo bez osób niepełno-

sprawnych=100) 

2011    

Dochód rozporządzalny 1226,95 1025,34 1286,49 

Dochód rozporządzalny  85,3 

(średni dochód  rozporządzal-

ny=100) 

81,7 

(gospodarstwo bez osób niepełno-

sprawnych=100) 

Wydatki 1015,12 865,55 1059,30 

Wydatki  83,6 

(średnie wydatki gospodar-

stwa domowego=100) 

79,7 

(gospodarstwo bez osób niepełno-

sprawnych=100) 

Źródło: Budżety…, 2009-2012. 

Uwarunkowania dochodów w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi 

Niepełnosprawni są grupą wewnętrznie zróżnicowaną. Dostępne dane pozwalają na zbadanie 

wpływu na ich sytuację ekonomiczną następujących czynników: stopnia niepełnosprawności, 

wielkości gospodarstwa domowego, wieku i miejsca zamieszkania. 

Poziom niepełnosprawności jest jednym z najsilniejszych predyktorów sytuacji ekonomicznej 

niepełnosprawnych. Wraz ze wzrostem stopnia niepełnosprawności niepełnosprawnego w 

gospodarstwie domowym struktura źródeł dochodów rodziny staje się coraz mniej korzystna z 
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dochodowego punktu widzenia. Jeśli jest to znaczny stopień, to aż 87,8% jej dochodów po-

chodzi ze świadczeń społecznych (tabela 8.9).  

Tabela 8.9. Struktura źródeł dochodu rozporządzalnego osób niepełnosprawnych w wieku 16 

lat i więcej według stopnia niepełnosprawności w 2007 r. (w %) 
Dochód rozporządzalny Stopień niepełnosprawności Ogółem 

znaczny umiarkowany lekki  

- z pracy najemnej 2,12 9,84 15,70 9,62 

- z pracy na własny rachunek 0,44 1,87 3,09 1,87 

- z własności 0,00 0,04 0,00 0,01 

- z wynajmu nieruchomości 0,16 0,35 0,32 0,28 

- ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych 87,82 74,67 69,03 74,24 

- ze świadczeń z pomocy społecznej 6,97 7,40 3,13 5,64 

- z innych dochodów 1,78 2,95 2,55 4,09 

- z rolnictwa 0,71 2,88 6,18 4,24 

Źródło: opracowanie na podstawie budżetów gospodarstw domowych - Ulman, 2011: 131. 

Tabela 8.10. Struktura źródeł dochodu rozporządzalnego gospodarstw z osobą niepełno-

sprawną według liczby osób w gospodarstwie w 2007 r. (w %) 
Dochód rozporządzalny Liczba osób w gospodarstwie Ogółem 

 jedna dwie trzy cztery i 

więcej 

 

- z pracy najemnej 5,42 17,64 37,54 42,62 31,45 

- z pracy na własny rachunek 1,40 3,14 5,95 5,24 4,45 

- z własności 0,00 0,00 0,03 0,01 0,01 

- z wynajmu nieruchomości 0,62 0,16 0,15 0,12 0,19 

- ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych 79,10 70,05 42,05 27,69 45,93 

- ze świadczeń z pomocy społecznej 5,63 3,98 6,42 10,59 7,54 

- z innych dochodów 7,79 3,46 3,83 3,55 4,72 

- z rolnictwa 0,05 1,56 4,02 10,18 5,71 

Źródło: opracowanie na podstawie budżetów gospodarstw domowych- Ulman, 2011: 128. 

Analizy Piotra Ulmana pokazują takie uwarunkowanie sytuacji gospodarstw z udziałem osób 

niepełnosprawnych, jak wielkość gospodarstwa domowego. Jednak dalsza analiza wymaga 

pewnych wyjaśnień dla zastosowanej nomenklatury. Termin „jednoosobowe gospodarstwo 

domowe z udziałem osoby niepełnosprawnej” oznacza samotnego niepełnosprawnego. Nie-

pełnosprawny w dwuosobowym gospodarstwie domowym to najczęściej para z niepełno-

sprawnym jednym z małżonków lub samotna matka z dzieckiem niepełnosprawnym. Niepeł-

nosprawny w gospodarstwie domowym o liczebności więcej niż trzy osoby to albo małżeń-

stwo z niepełnosprawnym jednym z dzieci lub rodzina z dziećmi, w którym niepełnosprawne 

jest jedno z rodziców. Dane odczytane z uwzględnieniem tych przypuszczalnych sytuacji 

wskazują, że najbardziej niekorzystna jest sytuacja samotnych niepełnosprawnych, a następ-

nie pary z jednym z partnerów niepełnosprawnym lub samotnej matki z dzieckiem niepełno-

sprawnym. Natomiast w przypadku większych rodzin rośnie prawdopodobieństwo, że jedna 

lub więcej z osób w rodzinie pracuje (tabela 8.10).  

Badanie wpływu wykształcenia na strukturę dochodów rodzin z udziałem osób niepełno-

sprawnych pokazuje, że wraz ze wzrostem wykształcenia rośnie rola zarobków z pracy, a ma-

leje udział świadczeń z ubezpieczeń społecznych (tabela 8.11). Potwierdza się podstawowa 

rola wykształcenia, a więc czynnika pozazdrowotnego, w determinacji sytuacji ekonomicznej 

osoby niepełnosprawnej i jej rodziny. 
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Tabela 8.11. Struktura źródeł dochodu rozporządzalnego osób niepełnosprawnych i spraw-

nych oraz osób niepełnosprawnych według poziomu wykształcenia w 2007 r. (w %) 
Dochód rozporzą-

dzalny 

Osoby Wykształcenie osób niepełnosprawnych 

 sprawne niepeł-

no-

sprawne 

ogółem co najwy-

żej gimna-

zjalne 

zasadnicze 

zawodowe 

średnie wyższe 

- z pracy najemnej 53,55 9,52 49,44 3,63 11,73 10,71 19,95 

- z pracy na własny 

rachunek 

9,54 1,85 8,83 0,60 1,56 2,61 4,79 

- z własności 0,17 0,01 0,15 0,00 0,00 0,00 0,12 

- z wynajmu nieru-

chomości 

0,29 0,28 0,28 0,01 

 

0,06 0,59 0,89 

- ze świadczeń z 

ubezpieczeń spo-

łecznych 

20,90 73,50 25,81 

 

82,77 

 

71,24 76,92 67,50 

- ze świadczeń z 

pomocy społecznej 

3,46 6,48 3,74 8,74 6,55 3,81 2,06 

- z innych docho-

dów  

3,24 4,16 3,33 1,74 2,45 2,91 3,80 

- z rolnictwa 8,86 4,20 8,42 2,50 6,41 2,44 0,91 

Źródło: opracowanie na podstawie budżetów gospodarstw domowych - Ulman, 2011: 130. 

Tabela 8.12. Struktura źródeł dochodu rozporządzalnego osób niepełnosprawnych według 

wieku w 2007 r. (w %) 
Dochód rozporządzalny Przedział wieku osoby niepełnosprawnej 

 0-14 lat 15-40 lat 41-64 lat powyżej 64 lat 

- z pracy najemnej 0,00 23,97 12,74 0,75 

- z pracy na własny rachunek 0,00 2,78 2,69 0,37 

- z własności 0,00 0,00 0,02 0,00 

- z wynajmu nieruchomości 0,00 0,07 0,30 0,34 

- ze świadczeń z ubezpieczeń społecz-

nych 

5,18 31,74 72,55 95,73 

- ze świadczeń z pomocy społecznej 81,83 31,37 4,27 0,61 

- z innych dochodów 12,99 3,79 2,68 1,74 

- z rolnictwa 0,00 6,28 4,75 0,45 

Źródło: opracowanie na podstawie budżetów gospodarstw domowych - Ulman, 2011: 131. 

Wpływ wieku na strukturę dochodów rodzin z osobami niepełnosprawnymi jest bardzo silny. 

Największy udział z dochodów z pracy jest w rodzinach z osobami niepełnosprawnymi w 

wieku 15–40 lat. Nabycie niepełnosprawności w wieku 41–64 lat z dużym prawdopodobień-

stwem oznacza wypadnięcie z rynku pracy. Udział świadczeń w dochodach rośnie wraz z 

wiekiem, a w wieku poprodukcyjnym jest on już dominujący. Dane te zarazem pokazują 

trudną sytuację rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi – 81,8% ich dochodu pochodzi ze 

świadczeń z pomocy społecznej. Pokazywany w tej tabeli niski udział dochodu z pracy tych 

rodzin nie przekreśla tych danych i wynika raczej z efektu czysto technicznego – niskiej li-

czebności tych rodzin w populacji, stąd i małej liczby w badaniu reprezentacyjnym (tabela 

8.12). 

Niestety nie ma dostępnych aktualnych danych ujmujących zróżnicowanie dochodów niepeł-

nosprawnych w wymiarze miasto–wieś. Było to wskazane jedynie w 2002 r. i przedstawione 

w ówczesnym sprawozdaniu Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (Karta 

2002). Są one ujęte w formie miesięcznego dochodu na jednostkę ekwiwalentną. Jest to po-
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równanie, które stara się uwzględnić różnice wielkości rodzin, które na wsi i w mieście zna-

cząco się różnią. Brak takiej poprawki prowadziłby do zawyżenia tych różnic.  

Tabela 8.13. Poziom dochodów gospodarstw domowych w 2001 r. 
 Przeciętny miesięczny dochód na jednostkę ekwi-

walentną w zł 

Ogółem Miasto Wieś 

Gospodarstwo domowe    

Z osobą niepełnosprawną prawnie lub biologicznie 710 792 576 

Bez osoby niepełnosprawnej prawnie lub biologicznie 862 966 619 

Z osobą niepełnosprawną prawnie 705 788 571 

Bez osoby niepełnosprawnej prawnie 857 960 620 

Gospodarstwo domowe    

Z osobą niepełnosprawną prawnie lub biologicznie 82,4 82,0 93,1 

Bez osoby niepełnosprawnej prawnie lub biologicznie 100 100 100 

Z osobą niepełnosprawną prawnie 81,8 81,6 92,2 

Bez osoby niepełnosprawnej prawnie 99,4 99,4 100,2 

Źródło: Zróżnicowanie…, 2002 za Karta 2002. 

Porównanie dochodów osób niepełnosprawnych w zależności od miejsca zamieszkania poka-

zuje bardzo znaczącą różnicę w położeniu rodzin z osobami niepełnosprawnymi na wsi i w 

mieście. Pozycja identycznej rodziny z osobą niepełnosprawną wyraźnie się różni na nieko-

rzyść niepełnosprawnych wiejskich. Najgorsza jest sytuacja rodzin z osobami niepełnospraw-

nymi prawnie na wsi. Natomiast na obszarach wiejskich jest mniejsza różnica w sytuacji ro-

dzin z niepełnosprawnymi i bez osób niepełnosprawnych (tabela 8.13). 

Pozycja materialna osób niepełnosprawnych zmienia się wraz z ich stopniem niepełnospraw-

ności, wykształceniem, wielkością rodziny, wiekiem i miejscem zamieszkani. Wraz z wyż-

szym stopniem niepełnosprawności, niższym wykształceniem, zamieszkaniem na wsi, pogar-

sza się. Skumulowanie wszystkich tych czynników może prowadzić do poziomu życia zna-

cząco niższego od średniej. 

Zagrożenie ubóstwem rodzin z osobami niepełnosprawnymi 

Niepełnosprawność w rodzinie powoduje znaczący wzrost ryzyka zagrożenia ubóstwem. W 

tym przypadku istnieją bardziej obszerne dane opisujące skalę zjawiska, jego uwarunkowania 

i zmiany w ostatnim czasie. Jest to także jedna z uznanych miar poziomu życia. Skala zagro-

żenia ubóstwem w kraju i wpływ na to najbardziej znaczących czynników, w tym właśnie 

niepełnosprawności, to jeden ze standardowych wskaźników obliczanych i publikowanych 

przez GUS. 

Pomiar zakresu społecznego zagrożenia ubóstwem wykorzystuje trzy miary – trzy różne linie 

graniczne: minimum egzystencji, granicy ubóstwa względnego i ubóstwa prawnego. Mini-

mum egzystencji, ustalane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych przy MPiPS uwzględnia te 

potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego 

poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia. Jest to dość emfatyczne określenie dla tej 

dramatycznej sytuacji. Inna jego definicja opiera się na zachowaniu gospodarstwa domowego 

na rynku. Potrzeby społeczne o statusie absolutnej niezbędności cechują się zerową elastycz-

nością dochodową. Inaczej mówiąc, gospodarstwo domowe stara się je zawsze zaspokoić, 

niezależnie od poziomu dochodów, podczas gdy w przypadku innych dóbr i usług nabywa je 

w zależności od posiadanych środków. W przypadku dochodu równego tej właśnie wielkości, 

zaspokaja tylko te potrzeby. 

Relatywna granica ubóstwa jest to ta wielkość dochodu, że gospodarstwo domowe zostaje 

uznane za ubogie, jeżeli poziom wydatków tego gospodarstwa jest niższy od 50% średnich 
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wydatków ogółu gospodarstw domowych. Jest to miara przyjęta dla badań porównawczych w 

Unii Europejskiej. Natomiast ustawowa granica ubóstwa wskazuje, że gospodarstwo domo-

we, a tym samym wszystkie osoby wchodzące w  jego skład, zostają uznane za ubogie, jeżeli 

poziom wydatków tego gospodarstwa jest niższy od kwoty, która zgodnie z obowiązującą 

ustawą uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej. Ustawowa 

granica ubóstwa określa, które gospodarstwa domowe mogą się starać o pomoc finansową od 

państwa. 

Tabela 8.14. Odsetek osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej progu ubó-

stwa wg lat, czynnika zagrożenia ubóstwem i typu definicji ubóstwa (2004-2011) (w %) 
Minimum egzystencji 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ogółem gospodarstwa domowe 11,8 12,3 7,8 6,6 5,6 5,7 5,7 6,7 

Gospodarstwa domowe z co najmniej 

jedną osobą niepełnosprawną 
13,7 14,0 9,5 8,4 7,2 7,6 7,9 9,2 

w tym:         

z niepełnosprawną głową gospodarstwa 

domowego 
16,5 15,9 10,7 9,1 7,5 7,9 8,6 9,2 

przynajmniej z 1 dzieckiem do lat 16 

posiadającym orzeczenie o niepełno-

sprawności 

19,0 17,8 14,9 14,2 11,5 11,8 11,7 9,7 

Bez osób niepełnosprawnych 11,2 11,6 7,2 6,0 5,1 5,1 5,1 6,0 

Relatywna granica ubóstwa 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ogółem gospodarstwa domowe 20,3 18,1 17,7 17,3 17,6 17,3 17,1 16,7 

Gospodarstwa domowe z co najmniej 

jedną osobą niepełnosprawną 

23,7 21,2 21,5 21,8 22,0 22,5 22,5 22,4 

w tym:         

z niepełnosprawną głową gospodarstwa 

domowego 

26,8 23,2 22,4 21,9 23,2 22,8 22,2 21,9 

przynajmniej z 1 dzieckiem do lat 16 

posiadającym orzeczenie o niepełno-

sprawności 

31,7 30,7 31,7 32,2 32,2 30,5 28,2 26,7 

Bez osób niepełnosprawnych 19,0 17,0 16,4 15,8 16,3 15,7 15,5 15,0 

Ustawowa granica ubóstwa 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ogółem gospodarstwa domowe 19,2 18,1 15,1 14,6 10,6 8,3 7,3 6,5 

Gospodarstwa domowe z co najmniej 

jedną osobą niepełnosprawną 

21,7 20,5 17,7 17,6 12,8 10,7 9,5 8,7 

w tym: 24,2 21,5 17,6 17,3 12,2 10,6 9,3 8,2 

z niepełnosprawną głową gospodarstwa 

domowego 

        

przynajmniej z 1 dzieckiem do lat 16 

posiadającym orzeczenie o niepełno-

sprawności 

35,9 35,6 30,5 31,9 25,8 18,6 16,2 12,3 

Bez osób niepełnosprawnych 18,3 17,2 14,3 13,6 10,0 7,5 6,6 5,9 

Źródło: GUS, szacunki na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych. 

Według szacunku dokonanego na podstawie wyników badania gospodarstw domowych prze-

prowadzanego przez GUS, stopa ubóstwa skrajnego, określająca udział osób żyjących w go-

spodarstwach domowych o wydatkach niższych niż minimum egzystencji w 2011 r. wynosiła 

6,7% (2004 – 11,4%). W przypadku gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą nie-

pełnosprawną (prawnie) ta liczba wynosiła 9,2% (2004 – 13,7%). Jeżeli osoba niepełno-

sprawna była głową gospodarstwa domowego, wówczas wartość wskaźnika wynosiła 9,2% 

(2004 – 16,5%). Jeśli w gospodarstwie było przynajmniej jedno dziecko do lat 16 posiadające 

orzeczenie o niepełnosprawności, to stopa ubóstwa sięgała 9,7% (2004 – 19,0%). W przypad-
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ku gospodarstw domowych bez osób niepełnosprawnych wartość wskaźnika wynosiła 6,0% 

(2004 – 11,2%). 

W przypadku relatywnej granicy ubóstwa gospodarstwo domowe zostaje uznane za ubogie, 

jeżeli poziom wydatków tego gospodarstwa jest niższy od 50% średnich wydatków gospo-

darstw domowych. Odsetek osób żyjących w gospodarstwach domowych o wydatkach niż-

szych od relatywnej granicy ubóstwa w 2011 r. wynosił 16,7% (2004 – 20,3%). W przypadku 

gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (prawnie) udział ten wy-

nosił 22,4% (2004 – 23,7%). Jeżeli osoba niepełnosprawna była głową gospodarstwa domo-

wego, wówczas wartość wskaźnika wynosiła 21,9% (2004 – 26,8%). Jeśli w gospodarstwie 

było przynajmniej jedno dziecko do lat 16 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, to 

stopa ubóstwa sięgała 26,7% (2004  – 31,7%). W przypadku gospodarstw domowych bez 

osób niepełnosprawnych wartość tego wskaźnika wynosiła 15,0% (2004 – 19,0%). 

O przekroczeniu ustawowej granicy ubóstwa mówi się wtedy, jeżeli poziom wydatków tego 

gospodarstwa jest niższy od kwoty, która zgodnie z obowiązującą ustawą uprawnia do ubie-

gania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej. Należy wskazać, że w latach 2007–

2010 obowiązywały takie same kwoty progowe jak w IV kwartale 2006 r. Udział osób żyją-

cych w gospodarstwach domowych o wydatkach niższych niż ustawowa granica ubóstwa w 

2011 roku wynosił 6,5% (2004 – 19,2%). W przypadku gospodarstw domowych z co naj-

mniej jedną osobą niepełnosprawną (prawnie) wynosił on 8,7% (2004 – 21,7%). Jeżeli osoba 

niepełnosprawna była głową gospodarstwa domowego, wówczas wartość wskaźnika wynosiła 

8,2% (2004 – 24,2%). Jeśli w gospodarstwie było przynajmniej jedno dziecko do lat 16 po-

siadające orzeczenie o niepełnosprawności, to stopa ubóstwa sięgała 12,3% (2004 – 35,9%). 

W przypadku gospodarstw domowych bez osób niepełnosprawnych wartość wskaźnika wy-

nosiła 5,9% (2004 – 18,3%). 

Wszystkie wskaźniki biedy i ubóstwa pokazują na poprawę sytuacji materialnej społeczeń-

stwa i na stałe zmniejszanie się liczby osób zagrożonych ubóstwem. Podobnie jest w rodzi-

nach z osobami niepełnosprawnymi. Jednak nawet jeśli uwzględni się czynnik inflacji, wystę-

puje poprawa sytuacji rodzin z osobami niepełnosprawnymi równoległa do poprawy sytuacji 

wszystkich rodzin w Polsce. Jest to pochodną zmian ogółu społeczeństwa. Procesy wśród 

niepełnosprawnych są z nimi silnie z nimi skorelowane. Zarazem ten wzrost koresponduje ze 

zmianami w strukturze ogólnej dochodów rodzin i w strukturze dochodów rodzin z osobami 

niepełnosprawnymi. Można go przypisać wzrostowi znaczenia dochodów z pracy.  

Istnieją pewne różnice w obrazie zmian w ostatnich latach pomiędzy użytymi wskaźnikami 

biedy, jak i między grupami zagrożeń ubóstwem wśród niepełnosprawnych. Wskaźnik rela-

tywnej stopu ubóstwa pokazywał najmniejsze zmiany odsetek gospodarstw domowych zagro-

żonych ubóstwem wśród niepełnosprawnych. Można postawić hipotezę, że zmiany w położe-

niu materialnym niepełnosprawnych nie są tak znaczące, jakby sugerowały inne wskaźniki. 

Jest to bowiem wskaźnik, który jest w dużym stopniu niezależny od inflacji. Wskaźnik oparty 

na minimum egzystencji pokazywał większy spadek odsetka zagrożonych ubóstwem. Suge-

rowałoby to, że jeśli jest mniej niepełnosprawnych zagrożonych życiem na granicy minimum 

egzystencji, to małe zmiany nastąpiły w ubóstwie relatywnym, które odnosi się do społecznie 

uznanego poziomu życia. Także wszystkie pomiary wskazują, że spadek zagrożenia ubó-

stwem wśród rodzin z osobami niepełnosprawnymi jest niższy niż wśród ogółu rodzin w Pol-

sce. Jednak niepełnosprawni w mniejszym stopniu uczestniczą w ogólnych procesach popra-

wy stanu zamożności. Natomiast dane odnoszące się do grup zwiększonego ryzyka ubóstwem 

wśród niepełnosprawnych wskazują, że wśród nich spadek zagrożenia był relatywnie wyższy 

niż wśród reszty niepełnosprawnych. Grupy niepełnosprawnych z dużym ryzykiem ubóstwa 

zmniejszyły się, ale przeciętni niepełnosprawni mniej odczuli tę poprawę. 
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Wśród samych niepełnosprawnych zagrożenie ubóstwem jest nierówno rozłożone. Czynni-

kiem, który silnie wpływa na sytuację rodziny niepełnosprawnej, jest dziecko niepełnospraw-

ne; 1/4 takich rodzin żyje poniżej linii ubóstwa. To silne obciążenie finansowe rodziny dziec-

kiem niepełnosprawnym, powodujące znalezienie się w poniżej linii ubóstwa, potwierdzają 

dane o rodzinach pobierających świadczenia rodzinne. Spośród 1427,1 tys. rodzin pobierają-

cych świadczenia – 158,3 tys. to rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (Beneficjenci.., 

2011: 115). 

Brak danych o innych czynnikach powodujących zagrożenie biedą. Pewnych informacji mogą 

dostarczyć dane o pomocy społecznej. Zgodnie z nimi czynnikami, które sprzyjają zagrożeniu 

biedą, są: brak rodziny, zamieszkanie na wsi, starszy wiek,  płeć  i zły stan zdrowia. Jak piszą 

autorzy analizy sytuacji społecznej osób otrzymujących pomoc społeczną:  

„Z ogółu osób samotnie gospodarujących korzystających z pomocy społecznej blisko 75% 

określiło swój stan zdrowia jako zły, ze względu na długotrwałą lub ciężką chorobę albo nie-

pełnosprawność. Natężenie występowania osób chorych lub niepełnosprawnych wśród sa-

motnie gospodarujących beneficjentów jest zróżnicowane w zależności od ich wieku. Wśród 

osób w wieku produkcyjnym udział chorych lub niepełnosprawnych wynosił około 67% 

omawianej zbiorowości. Udział chorych lub niepełnosprawnych w populacji samotnie gospo-

darujących beneficjentów w wieku poprodukcyjnym przekraczał około 96%. Wśród samotnie 

gospodarujących beneficjentów zarówno w wieku produkcyjnym, jak i poprodukcyjnym, fakt 

długotrwałej choroby lub niepełnosprawności częściej dotyczy mieszkających w miastach niż 

na wsi i częściej osobami chorymi są kobiety.” (Beneficjenci…, 2011: 59).  

Niezależnie od metody pomiaru wszystkie obliczenia wskazują, że udział rodzin z osobami 

niepełnosprawnymi wśród rodzin zagrożonych ryzykiem jest wyższy niż w populacji. Naj-

większy zasięg ubóstwa uzyskujemy, jeśli się przyjmie unijną miarę ubóstwa względnego – 

50% średniego dochodu w kraju. W tym przypadku ok. 1/5 rodzin z osobami niepełnospraw-

nymi znajdzie się poniżej linii ubóstwa. W rodzinach bez niepełnosprawnych tylko ok. 1/7. 

Najniższy zakres zagrożenia ubóstwem w wyniku niepełnosprawności ukazuje kryterium mi-

nimum egzystencji. Jedynym wyjątkiem od tej tendencji jest rok 2011, w którym kryterium 

ustawowe dało jeszcze niższy zasięg zagrożenia biedą. Wprawdzie jest to wynik tylko dla 

jednego roku, jednak pokazuje on, że aktualne progi dochodowe uprawniające do pomocy 

społecznej stały się bardzo niskie i wymagają rewizji, a grupą tym dotkniętą bardziej od in-

nych są niepełnosprawni. 

Tabela 8.15. Odsetek osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej ustawowej 

linii ubóstwa wg dwu szacunków (w %) 

 2011 2011a 

Ogółem gospodarstwa domowe 6,5 11,4 

Gospodarstwa domowe z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną 8,7 15,4 

w tym:   

  z niepełnosprawną głową gospodarstwa domowego 8,2 14,1 

  przynajmniej z 1 dzieckiem do lat 16 posiadającym orzeczenie o niepeł-

nosprawności 
12,3 23,6 

Gospodarstwa domowe bez osób niepełnosprawnych 5,9 10,3 

Uwaga: urealniona ustawowa granica ubóstwa  to kwota równoważna kwocie z IV kwartału 2006 r. w aktual-

nych cenach. Źródło: Niepełnosprawność……, 2012. 

W GUS oszacowano wysokość urealnionej – w cenach z IV kwartału 2006 r. – ustawowej 

granicy ubóstwa za 2011 r. Wówczas udział osób żyjących w gospodarstwach domowych 
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o wydatkach niższych niż ustawowa granica ubóstwa w 2011 r. kształtowałby się na poziomie 

11,4%. W przypadku gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną 

(prawnie) wynosiłby on 15,4%. Jeżeli osoba niepełnosprawna była głową gospodarstwa do-

mowego, wówczas wartość wskaźnika zagrożenia biedą wynosiłaby 14,1%. Jeśli w gospodar-

stwie było przynajmniej jedno dziecko do lat 16 posiadające orzeczenie 

o niepełnosprawności, to stopa ubóstwa sięgałaby 23,6% dla tej grupy. W przypadku gospo-

darstw domowych bez osób niepełnosprawnych wartość wskaźnika wynosiłaby 10,3%. W 

każdej prawie analizowanej grupie oznaczało to podwojenie liczby uprawnionych. Natomiast 

aktualnie takie wskaźniki dają liczby zbliżone do szacunków opartych na minimum egzysten-

cji. Jest to znaczące, gdyż wskaźnik ten określa liczbę rodzin, jakie mogą uzyskać pomoc so-

cjalną.  

Przykład ustawowej linii ubóstwa pokazuje pewną zawodność oficjalnych miar i opartych na 

nich wskaźników. W tym przypadku utrzymywanie granicy ubóstwa na niezmienionym po-

ziomie przez 5 lat przy jednoczesnej inflacji, spowodowało, że coraz mniejsza liczba rodzin 

kwalifikowała się do pomocy. Powstawał przez to sztuczny efekt „poprawy” warunków życia 

rodzin. Jest to przykład szerszego zjawiska. Wskaźniki ogólne przynoszą ważną syntetyczną 

wiedzę. Niekiedy jednak ich zmiany mogą być skutkiem nieoczekiwanych pobocznych proce-

sów. Zmniejszanie się liczby niepełnosprawnych prawnie powoduje poprawę sytuacji tej gru-

py. Rośnie wtedy szansa uzyskania pracy, a tym samym szansa poprawy sytuacji materialnej. 

Środki na poprawę bytu tej grupy rozkładają się teraz na mniejszą liczbowo grupę, podnosząc 

szanse ich uzyskania. 

Wpływ obecności osoby niepełnosprawnej na strukturę wydatków 

gospodarstwa domowego 

Jednym z ważnych wskaźników i zarazem konsekwencji biedy jest struktura wydatków w 

gospodarstwie domowym. Wiąże się ona z większym skupieniem na bieżących wydatkach na 

podstawowe potrzeby przy jednoczesnej rezygnacji z potrzeb i dóbr wyższego rzędu. Struktu-

ra wydatków jest także ważnym wskaźnikiem stylu życia, odzwierciedlającym hierarchię po-

trzeb (Żuraw, 1998). 

Tabela 8.16. Struktura wydatków w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawny-

mi (w %) 

  Gospodarstwa domowe 

Ogółem z osobami niepełno-

sprawnymi 

bez osób niepełno-

sprawnych 

Rozchody netto 100 100 100 

w tym: wydatki 62,1 64,2 61,6 

        Wydatki 100 100 100 

Towary i usługi konsumpcyjne 95,4 95,5 95,4 

żywność i napoje bezalkoholowe 24,8 28,4 24,0 

napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i narko-

tyki 2,7 2,8 2,7 

odzież i obuwie 5,3 4,1 5,6 

użytkowanie mieszkania i nośniki energii 20,2 22,0 19,7 

wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospo-

darstwa domowego 5,2 4,9 5,2 

Zdrowie 4,8 6,6 4,4 

Transport 9,6 7,4 10,1 

Łączność 4,4 4,5 4,4 

Rekreacja i kultura 8,0 6,2 8,5 

Edukacja 1,3 0,8 1,4 

Restauracje i hotele 2,3 1,3 2,5 

Pozostałe towary i usługi 5,2 4,6 5,4 
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Kieszonkowe 1,7 2,0 1,6 

Pozostałe wydatki 4,6 4,5 4,6 

w tym dary innym gospodarstwom domowym 3,6 3,5 3,7 

Źródło: Budżety…, 2011. 

Struktura budżetów rodzin niepełnosprawnych z 2010 r. (dane dla innych lat są podobne) po-

kazują, że w gospodarstwach domowych niepełnosprawnych na wydatki na żywność przezna-

cza się większą procentowo część budżetu. Natomiast niższy odsetek jest przeznaczony na 

odzież, obuwie i wyposażenie mieszkań, jak i na dobra kultury, np. uczestnictwo w kulturze 

czy rekreację (tabela 8.16). 

Tabela  8.17. Przeciętne miesięczne wydatki na zdrowie na osobę w gospodarstwie domowym 

z osobami niepełnosprawnymi (w zł) 
 Gospodarstwa domowe  z osobami niepełnosprawnymi 

2008 52,18 

2009 55,21 

2010 56,63 

2011 54,98 

Źródło: Budżety…, 2011. 

Natomiast koszty zdrowotne stanowią wyższą część wydatków budżetu rodzin z niepełno-

sprawnymi niż w innych rodzinach. Wysokość wydatków na zdrowie stanowiłaby ok. 600 zł 

rocznie (tabela 8.17). 

Badania nad ochroną zdrowia w gospodarstwach domowym przynoszą więcej informacji o 

wydatkach na ten cel w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi, a także o 

ich uwarunkowaniach. Więcej niż średnio wydają na leki i artykuły medyczne gospodarstwa z 

osobami niepełnosprawnymi (o 61%), przewlekle chorymi (o 29%) oraz z osobami mającymi 

poważne problemy zdrowotne (o 28%). Dwukrotnie wyższe wydatki na zakup medycznych 

dóbr trwałego użytku miały osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby o najwyż-

szych dochodach i członkowie gospodarstw domowych w miastach o liczbie 500 tys. i więcej 

ludności. Potrzeby zdrowotne dzieci najmłodszych, osób niepełnosprawnych, przewlekle cho-

rych czy osób starszych, są znacznie większe niż w pozostałych grupach ludności, a zaspoko-

jenie ich poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) jest wyraźnie 

ograniczone poziomem dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.  

Zła jest sytuacja w zakresie możliwości zakupu leków przepisanych na receptę lub zaleco-

nych przez lekarza w gospodarstwach rencistów i rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci).  

Dla 61,4% gospodarstw zakup leków i artykułów medycznych był nadal co najmniej dużym 

obciążeniem finansowym (w tym 10,8% gospodarstw bardzo często nie miało pieniędzy lub 

nie było ich stać na wykupienie leków przepisanych czy zalecanych przez lekarzy); 46,7% 

osób mających orzeczenia o niepełnosprawności oceniło wydatki na prywatne wizyty u leka-

rzy jako „duże” lub „bardzo duże” (w tym 11,7% jako „bardzo duże”) (Ochrona …, 2011: 58-

65). 

Tabela 8.18. Cele wykorzystania zaciągniętych kredytów i pożyczek przez gospodarstwa do-

mowe (2009 ) 

Procent gospodarstw domowych korzy-

stających z kredytów i pożyczek   

Na bieżące wydatki konsumpcyj-

ne (np. żywność, odzież, obuwie)  

Leczenie  

Bez niepełnosprawnych  15,91 5,06 

Z niepełnosprawnymi  24,11 19,12 

Źródło: Diagnoza 2009. 
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O kłopotach i trudnościach gospodarstw domowych z niepełnosprawnymi wskazują także 

cele, na jakie przeznaczają kredyty i pożyczki. Znacząco częściej są to bieżące wydatki kon-

sumpcyjne i leczenie (tabela 8.18).  

Mniej uchwytne są koszty opieki nad starszymi osobami niepełnosprawnymi w rodzinie. W 

badaniach Eurobarometru z sierpnia 2009 r. (EB72.1- ZA4975) respondenci oceniali, jaki 

procent ogółu dochodów gospodarstwa domowego byłby odpowiedni dla pokrycia kosztów 

opieki nad rodzicami. Średnia tych szacunków wyniosła 18,1%. W badaniu z lipca–sierpnia 

2010 r. (EB74.1 z 8-9.2010 - ZA5237) wartość ta wyniosła  19,4%. 

Zakres i charakter oszczędności w gospodarstwach domowych niepełnosprawnych 

Ważnym wskaźnikiem biedy i niedostatku są oszczędności. Są one także ważną informacją o 

długofalowych strategiach gospodarstwach domowych, o ich planach i ich obawach. Ma to 

także duże znaczenie dla jakości życia. Posiadanie oszczędności lub ich brak są ważnym 

składnikiem poczucia bezpieczeństwa życiowego. Niepełnosprawni częściej niż osoby spraw-

ne są niezadowoleni z wysokości swego dochodu, ocenianego od strony możliwości oszczę-

dzania na różne cele życiowe (tabela 9.18). 

Dalsza analiza będzie starała się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania; jakie są możli-

wości oszczędzania w gospodarstwach domowych z niepełnosprawnymi i na jakie cele się w 

nich oszczędza.  

Tabela 8.19. Dochody a wydatki w rodzinach osób niepełnosprawnych (w %) 

 Gospodarstwa domowe 

Wydatki jako % dochodów z osobami niepełnosprawnymi bez osób niepełnosprawnych 

2008 88,0 86,1 

2009 88,0 85,3 

2010 85,2 82,6 

2011 84,4 82,3 

Źródło: Budżety…, 2011. 

Możliwości oszczędzania w rodzinach z osobami niepełnosprawnymi są mniejsze niż w ro-

dzinach bez  nich. Relacja dochodów do wydatków kształtuje się w  nich mniej korzystnie. 

Bieżące wydatki pochłaniają w nich większą część przychodów, zostawiając mniej możliwo-

ści prowadzenia bardziej długofalowych strategii życiowych (tabela 8.19). Do podobnych 

wniosków prowadzą wyniki badań Diagnozy Społecznej 2009. Wykazały one, że odsetek 

gospodarstw domowych nieposiadających oszczędności stanowi w gospodarstwach domo-

wych bez niepełnosprawnych 64,51%, podczas gdy w gospodarstwach domowych z osobami 

niepełnosprawnymi – 77,46% (Diagnoza 2009). Niepełnosprawni częściej niż osoby sprawne 

są niezadowoleni z wysokości dochodu, ocenianego od strony możliwości oszczędzania na 

różne cele (tabela 9.18). 

Znacząco różnią się także cele oszczędzania gospodarstw domowych bez osób niepełno-

sprawnych i z osobami niepełnosprawnymi. Te pierwsze częściej oszczędzały na dobra trwa-

łego użytku, zakup domu lub mieszkania, wypoczynek lub zabezpieczenie przyszłości dzieci. 

Gospodarstwa domowe niepełnosprawnych, jeśli i oszczędzały, to  częściej na leczenie, reha-

bilitację lub zabezpieczenie na starość (tabela 8.20). Te dwa pierwsze cele wskazują, że dla 

tych gospodarstw domowych leczenie jest znaczącym wysiłkiem finansowym. Jego kosztów  

nie można pokrywać z bieżących dochodów. Wskazują także na duże znaczenie potrzeby 

bezpieczeństwa w społecznym sensie u osób niepełnosprawnych. 

Tabela 8.20. Cele oszczędzania w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi (w %) 
Procent gospodarstw 

domowych groma-

dzących oszczędno-

ści w celu:  

Zakup dóbr 

trwałego 

użytku  

Zakup 

domu, 

mieszkania, 

wkład do 

Leczenie  Rehabilitacja  Wypoczynek  Zabezpie-

czenie 

przyszłości 

dzieci  

Zabezpie-

czenie na 

starość  
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spółdzielni 

mieszk. 

Bez niepełnospraw-

nych  

29,24  11,71  24,29  6,92  30,88  26,88  34,44  

Z niepełnosprawnymi  18,71  3,28  45,02  20,81  19,98  15,75  40,67  

Źródło: Diagnoza 2009. 

Niemonetarne wskaźniki ubóstwa wśród osób niepełnosprawnych 

Badacze zjawisk biedy i wykluczenia zwracają także dużą uwagę na niepieniężne symptomy 

biedy. Niematerialnymi wskaźnikami ubóstwa są głównie braki w wyposażeniu w określone 

przedmioty trwałego użytkowania. 

Tabela 8.21. Gospodarstwa domowe z osobami i bez osób niepełnosprawnych wyposażone w 

niektóre przedmioty trwałego użytkowania (2011) (w %) 
 Ogółem Gospodarstwa domowe 

z osobami niepełno-

sprawnymi 

bez osób niepełno-

sprawnych 

w % danej grupy gospodarstw domowych 

Odbiornik telewizyjny 98,4 99,2 98,1 

Urządzenie do odbioru TV satelitarnej lub kablowej 67,6 65,3 68,3 

Zestaw kina domowego 15,6 9,9 17,2 

Zestaw do odbioru, nagrywania i odtwarzania 

dźwięku (wieża) 

37,6 30,6 39,6 

Radio lub radiomagnetofon 62,7 68,4 61,1 

Radio z odtwarzaczem płyt kompaktowych lub ra-

diomagnetofon z odtwarzaczem płyt kompaktowych 

20,1 18,2 20,7 

Odtwarzacz MP3 25,4 16,8 27,8 

Odtwarzacz płyt kompaktowych 9,4 7,1 10,0 

Magnetowid, odtwarzacz 19,3 20,0 19,1 

Odtwarzacz DVD 51,7 45,7 53,4 

Kamera wideo 10,1 5,9 11,3 

Cyfrowy aparat fotograficzny 50,0 36,7 53,8 

Komputer osobisty 66,7 54,4 70,1 

    w tym laptop 36,0 24,7 39,1 

Komputer z dostępem do Internetu 62,3 49,5 65,9 

    w tym z dostępem szerokopasmowym  48,2 37,3 51,3 

Komputer bez dostępu do Internetu 6,9 6,8 6,9 

Drukarka 40,2 30,3 43,0 

Telefon stacjonarny 51,2 56,8 49,6 

Telefon komórkowy 90,3 87,6 91,1 

Pralka i wirówka elektryczna lub automat pralniczy 98,0 97,6 98,1 

    w tym automat pralniczy 91,1 88,3 91,9 

Odkurzacz elektryczny 94,4 93,5 94,6 

Chłodziarka lub zamrażarka 98,6 98,5 98,6 

Kuchenka elektryczna z płytą ceramiczną 8,1 4,5 9,1 

Kuchenka mikrofalowa 53,3 48,4 54,8 

Robot kuchenny 60,2 56,2 61,3 

Zmywarka do naczyń 17,7 11,4 19,5 

Rower (bez dziecięcego) 62,9 61,3 63,3 

Motocykl, skuter, motorower 6,1 6,2 6,0 

Samochód osobowy 60,2 52,2 62,5 

Źródło: Budżety…, 2012. 
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Informacja o wyposażeniu gospodarstw domowych pokazuje także skalę głębokości ubóstwa. 

Informacje o różnicach dochodowych nie są w stanie powiedzieć o ich konsekwencjach w 

zakresie poziomu konsumpcji. Można je uzyskać analizując wyposażenie gospodarstw do-

mowych, a szczególnie – możności zaspokojenia zestandaryzowanych zestawów podstawo-

wych potrzeb. Szybki rozwój dostępności wielu dóbr powoduje, że zestawienia tego rodzaju 

potrzebne są z kilku lat, gdyż tego rodzaju dane szybko się dezaktualizują. 

Tabela 8.22. Gospodarstwa domowe z osobami i bez osób niepełnosprawnych wyposażone w 

niektóre przedmioty trwałego użytkowania  (2008) (w %) 
 Ogółem Gospodarstwa domowe 

z osobami niepeł-

nosprawnymi 

bez osób niepełno-

sprawnych 

Odbiornik telewizyjny 98,5 99,1 98,3 

Urządzenie do odbioru TV satelitarnej lub kablowej 55,9 50,6 57,4 

Zestaw kina domowego 15,5 9,8 17,1 

Zestaw do odbioru, nagrywania i odtwarzania dźwięku 

(wieża) 

43,3 36,4 45,3 

Radio lub radiomagnetofon 67,2 72,4 65,7 

Radio lub radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt kom-

paktowych 

23,7 20,4 24,7 

Odtwarzacz MP3 27,5 19,4 29,9 

Odtwarzacz płyt kompaktowych 14,5 11,0 15,6 

Magnetowid, odtwarzacz 34,5 33,6 34,7 

Odtwarzacz DVD 47,7 41,1 49,6 

Kamera wideo 8,9 5,4 9,9 

Cyfrowy aparat fotograficzny 38,0 26,0 41,5 

Komputer osobisty 56,4 45,3 59,7 

Komputer z dostępem do Internetu 45,6 34,6 48,8 

Komputer bez dostępu do Internetu 11,7 11,3 11,8 

Drukarka 37,1 28,1 39,7 

Telefon komórkowy 83,5 78,2 85,1 

Pralka i wirówka elektryczna lub automat pralniczy 97,3 97,1 97,4 

   w tym automat pralniczy 86,7 83,2 87,7 

Odkurzacz elektryczny 95,1 94,4 95,3 

Chłodziarka lub zamrażarka 98,8 98,8 98,7 

Kuchenka mikrofalowa 46,1 40,4 47,8 

Robot kuchenny 61,1 56,6 62,4 

Zmywarka do naczyń 9,6 5,9 10,6 

Rower (bez dziecięcego) 63,6 62,5 63,9 

Motocykl, skuter, motorower 5,2 5,3 5,2 

Samochód osobowy 54,7 47,1 56,8 

Źródło: Budżety…, 2009. 

Badania nad wyposażeniem w przedmioty trwałego użytkowania pokazują, że niższe wyposa-

żenie gospodarstw niepełnosprawnych jest tendencją trwałą. Wraz ze wzrostem dostępności 

rośnie nasycenie nimi gospodarstw domowych z niepełnosprawnymi. Jednak dystans wobec 

gospodarstw domowych osób sprawnych nie zmienia się (tabele 8.22–8.25). 

Podobne wyniki także przynoszą porównania wcześniejsze obu typów rodzin. Jedynym do-

brem trwałego użytkowania, które rodziny z niepełnosprawnymi posiadały częściej, było ra-

dio (tabele 8.21 i 8.22). 

Podobne prawidłowości przynoszą badania nad niepełnosprawnymi w ramach Diagnozy Spo-

łecznej. Pojawia się tutaj podobne zróżnicowanie na niekorzyść gospodarstw domowych z 

niepełnosprawnymi (tabela 8.24). 
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Tabela 8.23. Gospodarstwa domowe z osobami i bez osób niepełnosprawnych wyposażone w 

niektóre przedmioty trwałego użytkowania  (2002) (w %) 
 Gospodarstwa domowe 

z osobami niepełnosprawnymi bez osób niepełnosprawnych 

Pralka automatyczna 66,8 77,9 

Kuchenka mikrofalowa 15,8 25,3 

Odtwarzacz płyt kompaktowych 31,9 49,5 

Telefon stacjonarny 69,5 74,9 

Telefon komórkowy 22,0 36,9 

Komputer 12,3 24,0 

Połączenie z Internetem 4,3 12,0 

Źródło: Zróżnicowanie…, 2002. 

Tabela 8.24. Wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane dobra trwałego użytku w 2009 

r. (w %) 
Procent gospodarstw 

domowych nieposia-

dających  

Pralki 

automat. 

(automat 

pralniczy)  

Zmywar-

ki do 

naczyń  

Kuchenki 

mikrofa-

lowej  

Telewizo-

ra LCD 

lub pla-

zmy  

Płatnej 

telewizji 

satelitar-

nej lub 

kablowej  

Odtwa-

rzacza 

DVD  

Kina 

domowe-

go  

Bez niepełnospraw-

nych  

10,90 84,02 48,66 63,67 37,96 37,60 81,09 

Z niepełnosprawnymi  18,18 92,39 59,28 74,23 46,70 53,39 90,18 

Źródło: Diagnoza 2009. 

Tabela 8.25. Wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane dobra trwałego użytku w 2009 

r. 
Procent gospodarstw 

domowych nieposiadają-

cych  

Komputera sta-

cjonarnego 

Komputera prze-

nośnego (laptopa, 

notebooka) 

Samochodu oso-

bowego 

Dostępu do Inter-

netu w domu 

Bez niepełnosprawnych  44,70 71,25 38,79 43,83 

Z niepełnosprawnymi  60,51 86,19 52,72 62,70 

Źródło: Diagnoza 2009. 

Badacze wyposażenia gospodarstw domowych wskazują przy tym  na niższe wyposażenie nie 

tylko w standardowe przedmioty trwałego użytku, ale także urządzeń technologicznie nowo-

cześniejszych. Gospodarstwa domowe bez osób niepełnosprawnych są lepiej wyposażone w 

przedmioty trwałego użytkowania (zwłaszcza w przedmioty „nowej generacji”) niż gospodar-

stwa domowe z osobami niepełnosprawnymi (Budżety, 2010: 42). Jest to nie tylko konse-

kwencją mniejszych środków, ale i słabszego przygotowania do radzenia sobie z ich obsługą. 

W badaniach Diagnozy Społecznej 2009 największe różnice pojawiały się w przypadku kom-

putera i Internetu (tabela 8.25). 

Tabela 8.26. Stan posiadanie gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych (2005) (w %) 
 Ogółem Niepełnosprawni 

Pralka 82 72 

Telefon komórkowy 67 48 

Telefon stacjonarny 67 49 

Konto w banku 63 47 

Samochód 50 33 

Dom jednorodzinny, segment 44 44 

Komputer 40 24 

Telewizja kablowa 32 22 

Zestaw TV satelitarnej 24 15 

Połączenie z Internetem 22 14 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. - Osoby niepełnosprawne (N=5019) (Gmino…, 2006). Ogółem Polacy  dane z  

lutego 2006 (N=1012) – badanie  PENTOR RI. 
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Badania PFRON z 2006 r. są o tyle interesujące, że pokazują także zróżnicowanie w kilku 

punktach, nieuwzględnionych w innych badaniach, jak konto bankowe. Także i to badanie 

potwierdza ogólną tendencję. Niepełnosprawni posiadają mniej prawie wszystkich dóbr, ja-

kich dotyczą badania. Różnice sprawni – niepełnosprawni rosną, gdy pyta się o dobra o cha-

rakterze nowoczesnym. Warto zwrócić uwagę, że taka luka istnieje także w stosunku do środ-

ków komunikacji – od samochodu po Internet. Są to zarazem te właśnie środki i urządzenia, 

które ułatwiają łączność i komunikację, a więc dobra o dużej użyteczności właśnie dla niepeł-

nosprawnych (tabela 8.26). Podobnie skomentować można fakt, że mniej tych dóbr posiadają 

niepełnosprawni z wyższymi stopniami niepełnosprawności (tabela 8.27). 

Tabela 8.27. Wyposażenie gospodarstw osób niepełnosprawnych w nowoczesne technologie – 

uwarunkowania (w %) 
 Telefon prze-

wodowy 

Telefon ko-

mórkowy 

Komputer 

osobisty 

Dostęp do 

Internetu 

OGÓŁEM (N=5019) 49 48 24 14 

TYP GMINY     

miejska (N=830) 57 59 33 21 

miejsko-wiejska (N=1350) 46 48 23 14 

wiejska (N=2838) 46 40 18 9 

Gminy wiejskie do 4 tys. (N=396) 54 44 17 7 

WIEK      

18-29 (N=1479) 56 68 46 28 

30-49 (N=1886) 49 54 29 17 

50+ (N=1654) 46 41 17 9 

STOP. NIEPEŁNOSPRAW.     

znaczny  (N=889) 55 47 25 14 

umiarkowany  (N=1767) 50 50 23 14 

lekki (N=2363) 46 47 24 13 

RODZ. NIEPEŁNOSPRAW.     

 ruchowa   (N=1922) 53 50 26 15 

 wzrokowa   (N=936) 52 53 29 15 

słuchowa  (N=800) 47 48 23 14 

psychiczna/intelektualna (N=1302) 41 41 18 10 

STATUS ZAWODOWY     

pracujący  (N=1074) 58 65 41 27 

bezrobotny  (N=352) 47 54 33 18 

bierny  zawodowo (N=3641) 48 50 27 15 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. - Osoby niepełnosprawne (N=5019) (Gmino…, 2006).  

Badania uwarunkowań wyposażenia w środki komunikacyjne związane z nowoczesnymi 

technologiami pokazują, że stopień ich posiadania maleje wraz z wielkością miejsca zamiesz-

kania, wiekiem i stopniem niepełnosprawności. Jest on także niższy wśród niepełnospraw-

nych  niepracujących i biernych zawodowo. Jest on też niższy wśród niepełnosprawnych psy-

chicznie/intelektualnie (tabela 8.27). 

Także badania regionalne pokazują podobne prawidłowości. W badaniach niepełnosprawnych 

w woj. lubelskim w 2010 r.  stwierdzono niższe wskaźniki nasycenia dobrami, jak i wyposa-

żenia domu, tworzącymi lepszą jakość życia czy bardziej technologicznie zaawansowanych. 

Bieda i trudności z opanowaniem ich używania się tu dodają. Ponadto tylko 34,17% badanych 

posiadało samochód, co stanowi dolegliwość większą na terenach wiejskich niż miejskich 

(Tomczyszyn, 2011: 39). 
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Dostępność pomocy społecznej 

Rzadko bada się zróżnicowania dostępu do pomocy społecznej w zależności od wielkości 

gminy czy jej wiejskiego charakteru. Gdyby korzystanie z niej zależało tylko i wyłącznie od 

statusu materialnego, to powinno być ono częstsze w gminach wiejskich, gdzie jest więcej 

biednych niepełnosprawnych. 

Tabela 8.28. Osoby korzystające z poszczególnych form pomocy według typu gminy (w %) 
 Typ gminy 

miejska miejsko-

wiejska 

wiejska 

Pomoc w formie finansowej (zapomogi) 46 46 42 

Pomoc w formie materialnej (rzeczowej) 25 22 22 

Pomoc w formie opieki bytowej (pomoc w codziennym życiu)  16 17 19 

Wyjazd na turnus rehabilitacyjny 19 11 6 

Udział w warsztatach terapii zajęciowej 19 10 6 

Pomoc psychologiczna 13 11 8 

Pomoc prawna 9 8 8 

Udział w wyjazdach turystycznych 14 5 5 

Korzystanie z różnych form rekreacji 10 6 3 

Pomoc w zakresie remontów mieszkań itp. 9 6 4 

Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny (wózki, kule, protezy, itp.) 10 3 4 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 10 3 3 

Udział działaniach w zakresie kultury dla osób niepełnospraw-

nych 

9 4 2 

Pomoc w formie kredytowej (w tym pożyczki) 5 4 5 

Zaopatrzenie w środki pomocnicze 6 5 4 

Korzystanie z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego 5 2 2 

Udział w szkoleniach zawodowych lub przekwalifikowanie 4 2 1 

Żadne z powyższych 21 22 28 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. Osoby niepełnosprawne prawnie (N=5019) (Gmino…, 2006).  

Niepełnosprawni z gmin wiejskich i z małych miasteczek mają znacząco mniejsze możliwości 

dostępu do rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej (tabela 8.28). Mieszkańcy gmin 

wiejskich, w porównaniu z miejskimi, mają bardziej ograniczoną możliwość korzystania z 

różnych form pomocy i rehabilitacji. Wyjątkiem od tej reguły jest jedynie dostęp do opieki 

bytowej (świadczonej głównie przez rodziny). Należy podkreślić, iż największe dysproporcje 

dotyczą bardziej wyspecjalizowanych form pomocy – w szczególności: udziału w szkoleniach 

zawodowych lub przekwalifikowaniu, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, wyjazdów na 

turnus rehabilitacyjny, udziałów w warsztatach terapii zajęciowej, jak i działań w zakresie 

kultury dla osób niepełnosprawnych, korzystania z różnych form rekreacji i udziałów w wy-

jazdach turystycznych (Gmino…, 2006).  

Rola niepełnosprawności jako przyczyny biedy w oczach opinii publicznej 

Rola niepełnosprawności w ubóstwie uwidocznia się także w świadomości społecznej. Poka-

zuje to, jak dalece opinia publiczna uświadamia sobie znaczenie zagrożenia biedą osób nie-

pełnosprawnych. Informacje o tym przynoszą badania Eurobarometru z sierpnia 2009 r. 

(EB72.1 - ZA4975). 

Niepełnosprawność jest bardzo często uznawana za przyczynę biedy w oczach opinii publicz-

nej. Na liście jej przyczyn lokuje się na czwartym miejscu po alkoholizmie (38,6%), niskim 

wykształceniu (25,9%) i wielodzietności (25,2%) (tabela 8.29). Na liście grup najbardziej 

narażonych na ubóstwo w opinii publicznej niepełnosprawni są umiejscowieni po bezrobot-

nych (52% wskazań), równolegle do osób starszych (43%). Jako na grupę zagrożoną ubó-

stwem wskazało na nich 2/5 badanych (tabela 8.30). 
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Tabela 8.29. Przyczyny ubóstwa w Polsce w opinii społecznej (w %) 

Które dwa spośród następujących powodów najlepiej wyjaśniają, dlaczego ludzie są 

ubodzy? 

2009 2010 

Nie otrzymali dostatecznego wsparcia w potrzebie ze strony swoich krewnych i przy-

jaciół 

11,3 11,9 

Dorastali w ubogiej rodzinie 19,5 27,2 

Są dyskryminowani 4,3 6,6 

Mają słabe zdrowie, przewlekłe choroby lub są niepełnosprawni 23,3 24,2 

Cierpią na problemy ze zdrowiem psychicznym 3,5 4,8 

Są uzależnieni (alkohol, narkotyki lub inne uzależnienia) 38,6 33,4 

Mają wiele dzieci na utrzymaniu 25,2 23,8 

Nie mają niezbędnego poziomu wykształcenia, wyszkolenia lub umiejętności 25,9 28,2 

Obowiązki związane z opieką nad innymi osobami uniemożliwiają im podjęcie pracy 7,2 7,4 

Żyją ponad stan 4,7 5,1 

Inne  3,2 1,8 

Ubóstwa nie da się wyeliminować 3,4 0,0 

Żadne  0,2 0,4 

Trudno powiedzieć  4,9 3,2 

Źródło: EB72.1 z 8/2009 (ZA4975). EB74.1 z 8-9.2010(ZA5237). 

Suma procentów ogólnych podana w stosunku do ogółu respondentów. Jest większa od 100, gdyż respondent 

mógł udzielić dwie odpowiedzi. 

Tabela 8.30. Grupy społeczne najbardziej narażone na ubóstwo w Polsce (w %) 
Które spośród następujących grup społecznych w Polsce są najbardziej narażone na 

ubóstwo? 

2009 2010 

Dzieci 17,0 16,5 

Dorosła młodzież 7,0 9,7 

Osoby starsze 43,0 45,1 

Osoby bezrobotne 52,0 57,5 

Osoby wykonujące nieregularną, słabo płatną pracę bez umowy 26,8 30,2 

Kobiety 3,4 4,3 

Osoby niepełnosprawne i przewlekle chore 42,3 44,6 

Osoby chore psychicznie 9,1 12,4 

Samotni rodzice 16,5 19,7 

Osoby o niskim poziomie wykształcenia, wyszkolenia lub umiejętności 22,8 20,9 

Imigranci 3,4 2,8 

Romowie 1,9 2,6 

Osoby uzależnione (narkotyki, alkohol lub inne uzależnienia) 27,9 29,9 

Inne  1,0 0,1 

Żadna konkretna grupa, wszyscy 5,8 2,7 

Trudno powiedzieć  1,6 1,0 

Źródło: EB72.1 z 8/2009 (ZA4975). EB74.1 z 8-9.2010(ZA5237).  

Suma procentów ogólnych podana w stosunku do ogółu respondentów. Jest większa od 100, gdyż respondent 

mógł udzielić dwie odpowiedzi. 

Podsumowując, niepełnosprawni i ich rodziny należą do grup biedniejszych i bardziej niż 

inne grupy społeczne zagrożonych ubóstwem w Polsce. Znacząca część rodzin z osobami 

niepełnosprawnymi znajduje się poniżej linii ubóstwa, niezależnie od użytej metody definicji 

biedy. Pogłębianiu tej sytuacji sprzyja niepełnosprawność głowy rodziny i niepełnosprawne 

dzieci w wieku szkolnym w rodzinie. 

W rodzinach z niepełnosprawnymi niedostatek środków materialnych daje znać o sobie w 

różny sposób. Świadczy o tym wyposażenie ich gospodarstw domowych, struktura wydatków 

bardziej zorientowana na potrzeby bieżące, małe możliwości oszczędzania i ich skupienie na 

potrzebach zdrowotnych. Ma ono także wtórne oddziaływanie, będące efektem stylu życia 
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wymuszanego przed biedę. Jest to niższe uczestnictwo w kulturze i mniejsze korzystanie z 

wypoczynku letniego, jak i niższe wyposażenie gospodarstw domowych w dobra jakości ży-

cia. Inną z konsekwencji tej sytuacji jest, że niepełnosprawni, o wiele bardziej potrzebujący 

opieki i leczenia, częściej z nich rezygnują z powodów finansowych. 

Na koniec trzeba zaznaczyć, że opisywane dane o zagrożeniu sytuacji bytowej niepełno-

sprawnych dotyczą głównie osób z niepełnosprawnością prawną. Bardzo jest mało danych, 

które pozwoliłoby więcej powiedzieć o pozostałych grupach niepełnosprawnych. Można za-

łożyć, że wyniki są podobne, chociaż konkretne liczby byłyby już inne. 

 

Poziom życia niepełnosprawnych - wskaźniki dobrostanu i jakości 

życia 

Badacze jakości życia wskazują na jej znaczenie zarówno jako swoistego wymiaru życia, ale i 

nierówności społecznej. Jest to ważny wskaźnik sytuacji nie tylko psychologicznej, ale i spo-

łecznej niepełnosprawnych. W ich przypadku tworzy ona wyraźnie odrębną sferę analizy ich 

położenia społecznego. Ma ono także w ich przypadku znacznie szersze zastosowanie. Ele-

menty oceny jakości życia – różnie pojmowane i operacjonalizowane – weszły już na trwałe 

do języka i praktyki opieki medycznej i polityki społecznej.  

Znaczenie tego pojęcia w badaniach nad niepełnosprawnymi jest złożone. Jak pisze Robert 

Shalock: „Współcześnie używa się terminu jakość życia w trzech znaczeniach, tj. jako: (1) 

uwrażliwiające pojęcie (sensitizing notion), które ukazuje nam indywidualny świat człowieka, 

jego radości i potrzeby, (2) ujednolicony temat (unifying theme), będący przedmiotem analiz 

naukowych, dający ramy dla koncepcji, metodologii i praktycznych zastosowań konstruktu –

jakość życia, i (3) społeczny konstrukt (social construct), będący główną zasadą ukierunko-

wującą udzielanie wsparcia (Schalock, 2004: za Kostrzewski, Zasępa, 2007: 18–25). Warto 

zaznaczyć, że postulatem, zwracającym uwagę na tę kategorię oceny działań medycznych, 

jest hasło Światowej Organizacji Zdrowia, aby „dodawać życia do lat, a nie lat do życia" 

(Ostrowska, Sikorska, Gąciarz, 2001: 17). Także metody analizy ekonomicznej problematyki 

zdrowia uwzględniają w niej jako istotną komponentę jakość życia, przy pomiarach społecz-

nego zakresu niepełnosprawności opartych na latach życia w zdrowiu. Jakość życia jest nie 

tylko samym celem działania, ale należy także do ważnych predyktorów skuteczności me-

dycznych działań
3
 i polityk społecznych wobec niepełnosprawnych. 

Pojęcie jakości życia pozwala połączyć perspektywę podmiotową z socjo-medyczną. Jest ono 

także ściśle powiązane z postulatami społecznej koncepcji niepełnosprawności (por. tabela 

2.1) Zgodnie z nią, ewaluacja głównych wymiarów życia osób niepełnosprawnych, ocena 

instytucji zaangażowanych w zapewnienie jemu odpowiedniej wartości, jest dokonywana z 

perspektywy osób niepełnosprawnych (Ostrowska, Sikorska, Gąciarz, 2001: 17). Osoby, do 

których ich działanie jest adresowane, oceniają swoją sytuację i instytucje, od których ona 

zależy, używając akceptowanych przez siebie standardów ocen. Koncepcja jakości życia wią-

że się także z ideą integracji społecznej. Stan odpowiedniej jakości życia oznacza jej osią-

gnięcie z podmiotowej perspektywy osób niepełnosprawnych. Dla działań nakierowanych na 

integrację społeczną jakość życia jest więc ważnym wskaźnikiem kierunkowym. Ich skutecz-

ność można dopiero wtedy właściwie ocenić, jeśli się używa tych wskaźników.   

                                                      
3
 Znaczenie wskaźnika jakości życia w diagnostyce medycznej zależy od typu schorzenia. Jednak dotyczy to 

mniej ilościowo znaczących typów niepełnosprawności, stąd w tym opracowaniu ta problematyka została 

pominięta. 
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W literaturze jest przedstawionych kilka propozycji pomiaru jakości życia. Najbardziej uzna-

na jest koncepcja Ann Bowling, dokonana na podstawie przeglądu badań nad jakością życia 

(Bowling 1991). Wskazuje ona na następujące jej wymiary: sprawność funkcjonalną, stan 

zdrowia, psychologiczne samopoczucie (psychological well-being), stan psychiczny (emocjo-

nalny), miary satysfakcji życiowej (poczucie ogólnego komfortu życiowego), i morale (za 

Włodarczyk, 1997: 149; por. także Ostrowska, Sikorska, Gąciarz, 2001: 17). Proponowany 

przez Ann Bowling, jako jeden z wymiarów jakości życia, wymiar „morale” zbliża się do 

socjologicznego pojęcia anomii, opisującego brak integracji społecznej jednostki. 

Według artykułu zbiorowego Schalocka i innych należy wyróżnić 8 głównych wymiarów 

jakości życia osób z niepełnosprawnością. Autorzy proponują wyróżnić je na podstawie prze-

glądu literatury dotyczącej jakości życia. Zastosowali przy tym, podobnie jak Ann Bowling, 

kryterium ilościowe, wybierając te wymiary, które najczęściej powtarzały się w analizowa-

nych pracach. Są to: emocjonalny dobrostan (jego wskaźniki to np. uczucie zadowolenia, 

koncepcja samego siebie czy brak stresów), relacje interpersonalne (społeczne kontakty, rela-

cje intymne i wsparcie emocjonalne), materialny dobrostan (status finansowy, praca i warunki 

mieszkaniowe), rozwój osobowy (osiągnięcia edukacyjne i sukcesy w różnych dziedzinach 

życia, posiadanie kompetencji poznawczych, społecznych i praktycznych), fizyczny dobro-

stan (stan zdrowia, aktywności dnia codziennego i czas wolny), autodefinicja (autonomia, 

posiadanie własnych celów i systemu wartości, umiejętność dokonywania samodzielnych 

wyborów), społeczne „włączenie” (integracja i uczestnictwo w społeczności, pełnienie ról 

społecznych i wsparcie społeczne) i prawa podmiotowe (humanitarne, tj. godność, szacunek i 

równość oraz prawa obywatelskie) (Schalock, i in., 2005: 300, za Kostrzewski, Zasępa, 2007: 

18-25).  

Tabela 9.1. Obiektywne i subiektywne determinanty jakości życia 

Determinanty jakości życia: Subiektywne odczucia i doznania: 

- Opieka zdrowotna i rehabilitacja 

- Edukacja na wszystkich poziomach 

- Środowisko życia osób niepełnosprawnych 

- Infrastruktura (dostęp do dóbr społecznych i 

kulturowych, możność uczestnictwa) 

- Rehabilitacja społeczno-zawodowa i zatrud-

nienie 

- Poczucie bezpieczeństwa 

- Poczucie tożsamości i autonomii 

- Poczucie samorealizacji (spełniania się) 

- Plany i aspiracje 

- Satysfakcja z własnych osiągnięć 

- Satysfakcja z pracy 

- Udział w życiu rodziny i społeczności lokalnej 

Źródło: zaadaptowane za Minczakiewicz, 2007. 

W polskiej literaturze Elżbieta Minczakiewicz przedstawiła podsumowanie różnych koncep-

cji, w którym stara się połączyć elementy obiektywne i subiektywne jakości życia (tabela 9.1) 

(Minczakiewicz, 2007; por. Smoczyńska: 2010: 92-104). Nie rozwijając w tym miejscu dys-

kusji szczegółowych propozycji poszczególnych autorów, warto zwrócić na pewien wspólny 

element tych ujęć. W koncepcji dobrostanu występuje wzajemne sprzężenie strony psycholo-

gicznej i materialnej, aktywności podmiotowej i sytuacji środowiskowej. Żaden z tych czyn-

ników nie jest w pełni wystarczający, ani nie działa w izolacji od pozostałych i dopiero w ich 

odpowiednim wzajemnym sprzężeniu można mówić o jakości życia. 

W dalszej części tego rozdziału będą analizowane następujące wskaźniki jakości życia nie-

pełnosprawnych: a) aktualne poczucie satysfakcji i zadowolenia; brak poczucia życia w za-

sadniczej deprywacji, b) samoocena stanu zdrowia, c) samoocena własnych możliwości co-

dziennego funkcjonowania. Są to głównie subiektywne wskaźniki jakości życia. Natomiast 
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obiektywne miary jakości życia niepełnosprawnych zostały przedstawione wcześniej, co po-

zwala na ich reasumpcję. Generalnie wyznaczają one materialne ramy, w jakich kształtuje się 

jakość życia niepełnosprawnych, które pokazują wskaźniki materialnego dobrobytu, wyposa-

żenia w dobra, szczególnie wyższej jakości. Są one zdecydowanie niższe w porównaniu z 

większością społeczeństwa. Następnym ważnym obiektywnym wyznacznikiem dobrostanu 

jest znaczący odsetek niepełnosprawnych żyjących na granicy czy w bezpośredniej bliskości 

granicy ubóstwa. Obok samej deprywacji zaspokojenia potrzeb na poziomie elementarnym 

jest to także stan chronicznego zagrożenia materialnego poziomu życia i życia w poczuciu 

zasadniczej niepewności  trwałości aktualnej sytuacji materialno-bytowej. 

Ważnym problemem badawczym w problematyce jakości życia niepełnosprawnych jest pyta-

nie o wewnętrzne zróżnicowanie zbiorowiska. Jednak dane o dobrostanie pochodzą głównie z 

badań typu socjologicznego, stąd dają mniejsze możliwości zbadania takich uwarunkowań ze 

względu na małe liczebności próbek. Niemniej, wykorzystując uwarunkowania obiektywnych 

wskaźników dobrostanu społecznego, można postawić hipotezę, że silnie są związane ze sta-

nem zdrowia, poziomem niepełnosprawności, charakterem źródeł dochodów, poziomem wy-

kształcenia, miejscem zamieszkania i wiekiem. 

Należy jeszcze wskazać na pewną specyfikę badań jakości życia. Janusz Czapiński w pracy 

Wartościowanie – zjawisko inklinacji pozytywnej, wskazywał na takie specyficzne właściwo-

ści tego typu pomiarów. Przede wszystkim podkreślał naturalne skrzywienie tego rodzaju 

pomiaru w kierunku ocen pozytywnych (tzw. „hipoteza Panglossa”). Zgodne z nim istnieje 

tendencja, że respondenci na ogół deklarują zadowolenie z życia w jego głównych wymia-

rach, przedstawiają dodatnie oceny swojej sytuacji i wykazują optymizm w odniesieniu do 

przyszłości (Czapiński, 1985). Nakłada to pewne ograniczenia interpretacyjne i metodolo-

giczne w odczytywaniu tych wyników. Przede wszystkim znaczące jest już odchylenie od tej 

ogólnej tendencji. Po pierwsze, negatywne odpowiedzi wyrażają się już w odpowiedziach 

typu „raczej dodatnio” czy „średnio”, a nie tylko w ocenach negatywnych i zdecydowanie 

negatywnych. Po drugie, w badaniach i interpretacjach trzeba zwracać uwagę na trendy cza-

sowe, wskazujące na pogarszanie lub poprawę sytuacji, i stosować grupy kontrolne czy grupy 

odniesienia. Określona tendencja wyraża się dopiero w różnicy odpowiedzi z grupą kontrolną 

lub z wcześniejszymi odpowiedziami na takie samo lub podobne pytanie w serii czasowej. W 

tym przypadku taką grupą jest zbiorowość (gospodarstw domowych) osób sprawnych. 

Wartość wskaźników jakości życia, dla których niekiedy używa się określenia dobrostanu 

psychicznego, wiąże się nie tylko z tym, że pozwalają one ocenić subiektywne aspekty i 

podmiotowe odczucia związane z życiem niepełnosprawnych. Ich znaczenie polega na tym, 

że są one wskaźnikiem równowagi między stanem aktualnym i stanem wzorcowym w odczu-

ciu jednostki. Są one także jednocześnie wskaźnikiem poziomu integracji i samoistnym czyn-

nikiem, silnie decydującym o możliwościach skutecznej rehabilitacji i adaptacji społecznej 

osób niepełnosprawnych. 

Poczucie dobrostanu u osób niepełnosprawnych – oceny aktualnej sytuacji 

Przedstawienie wskaźników dobrostanu społecznego niepełnosprawnych należy rozpocząć od 

dokonywanych przez osoby niepełnosprawne syntetycznych ocen ich aktualnej sytuacji i do-

konywanych przez nie bilansów swojego życia z różnych perspektyw czasowych. Następnie 

zostaną przedstawione oceny poszczególnych sfer życia osób niepełnosprawnych, a szczegól-

nie oceny warunków materialnych i stanu zdrowia, i możliwości sprawnego funkcjonowania 

na co dzień. 

Dostępne dane sondażowe wskazują na niższe wskaźniki dobrego samopoczucia psychiczne-

go wśród osób niepełnosprawnych, a wyższe – złego (tabela 9.2). 
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Badania także przynoszą jako wynik niższe poczucie szczęścia u osób niepełnosprawnych 

(tabela 9.3). Podobny rezultat pojawia się w Diagnozie Społecznej 2009 przy użyciu innej 

skali (tabela 9.4).  Także raport z badań zespołu SWPS pod kierunkiem Anny Brzezińskiej 

jest spójny z tymi rezultatami. Badane przez niego osoby niepełnosprawne z 6 grup niepełno-

sprawności miały średnią wyników na skali szczęścia między 3–4 przy zastosowaniu skali od 

1 (maksimum) do 7 (minimum) (Raport, 2010: 60). 

Tabela 9.2. Dobre i złe samopoczucie psychiczne – osoby niepełnosprawne a sprawne 
Osoby w wieku 15 lat i więcej według dobrego samopoczucia psychicznego (w %) 

 Nigdy Bardzo rzadko Przez kilka dni Przez więk-

szość dni 

Przez cały czas 

Niesprawni 47,3 23,7 17,9 5,1 6,1 

Sprawni 12,7 18,2 31,3 15,5 22,3 

Osoby w wieku 15 lat i więcej według złego samopoczucia psychicznego (w %) 

 Nigdy Bardzo rzadko Przez kilka dni Przez więk-

szość dni 

Przez cały czas 

Niesprawni 6,7 15,4 11,7 19,3 46,9 

Sprawni 16,6 29,8 16,2 20,2 17,2 

Źródło: Stan…, 2011. 

Tabela 9.3. Poczucie szczęścia – wiek i sprawność (2007) (średnia) 

Ogólnie rzecz biorąc na ile czuje się Pan/i/ szczęśliwy? 

wiek i niepełnosprawność  

pon.50, sprawny 7,79 

pon.50, niesprawny 6,78 

50-65, sprawny 7,11 

50-65, niesprawny 6,52 

pow.65, sprawny 7,32 

pow.65, niesprawny 6,10 

Ogółem  

Sprawny 7,57 

Niesprawny 6,42 
* skala: 10 punktowa, 1 - jestem bardzo nieszczęśliwy, 10 –  jestem bardzo szczęśliwy. 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). Kryterium niepełnosprawności unijne – biologiczne. 

Tabela 9.4. Poczucie szczęścia osób niepełnosprawnych (2009) (w %) 

Biorąc wszystko razem pod uwagę, jak oce-

niłby Pan swoje życie - czy mógłby Pan 

powiedzieć, że jest: 

Bardzo 

szczęśliwy 

Dosyć szczę-

śliwy 

Niezbyt 

szczęśliwy 

Nieszczęśli-

wy 

Niepełnosprawność nie 9,2 68,9 20,2 1,7 

Tak 3,7 52,2 37,4 6,6 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawność prawna. 

Hipotezę o niższym poczuciu szczęścia wśród osób niepełnosprawnych należy zweryfikować 

przy użyciu zmiennej kontrolnej.  Niepełnosprawni są bowiem starsi, a u takich na ogół po-

czucie szczęścia jest niższe niż w populacji. Jednak w każdej kategorii wiekowej respondenci 

niepełnosprawni  deklarują niższe poczucie szczęścia niż ich sprawni rówieśnicy (tabela 9.3). 

Ogólne zadowolenie z życia osób niepełnosprawnych 

Analiza zadowolenia z życia niepełnosprawnych przynosi wynik podobny jak analiza ich po-

czucia szczęścia. Niepełnosprawni mają niższe zadowolenie ze swego życia, zarówno ocenia-

jąc je w całości, jak i poszczególne sfery swego życia. Ale w przypadku zadowolenia z życia 
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jest więcej danych niż o poczuciu szczęścia osób niepełnosprawnych. Można także pokazać 

społeczne i medyczne uwarunkowania zadowolenia z życia wśród osób niepełnosprawnych.  

Tabela 9.5. Zadowolenie z życia niepełnosprawnych - kryterium biologiczne a prawne (śred-

nia) 

 Zadowolenie z życia 

Niepełnosprawność kryterium UE (biologiczne) kryterium prawne 

Nie 7,54 7,17 

Tak 6,60 5,97 

*Skala 1-10. 1 – wartość minimalna, 10 – wartość maksymalna. 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). Niepełnosprawność biologiczna wg kryterium UE. 

Diagnoza 2011. Niepełnosprawność prawna.  

Zadowolenie z życia (w %) 

Niepełno-

sprawność 

Bardzo zado-

wolony 

Raczej zadowo-

lony 

Raczej nieza-

dowolony 

W ogóle nieza-

dowolony 

Nie wiem 

Nie 10,7 63,4 18,0 3,1 4,8 

Tak 7,5 46,5 33,2 8,8 4,0 

Źródło: EB77.4 z 7-8/2012 (ZA5613). Niepełnosprawność biologiczna wg kryterium UE. 

Niepełnosprawni są mniej zadowoleni ze swego życia niż osoby sprawne. Taki wynik przyno-

si każde badanie, w których możemy porównać obie grupy (tabela 9.5). Natomiast w bada-

niach samych niepełnosprawnych widoczne jest częstszy wybór kategorii średniego i niższe-

go zadowolenia, odmiennie niż w typowym rozkładzie odpowiedzi na to pytanie (tabela 9.6). 

Zastosowanie tego pytania w kilku badaniach z różnymi próbami niepełnosprawnych pozwala 

na porównanie osób niepełnosprawnych wyróżnionych na podstawie różnych kryteriów. 

Można postawić hipotezę, że w przypadku niepełnosprawności prawnej, a więc z większym 

udziałem badanych o wyższych stopniach niepełnosprawności jest większa różnica niepełno-

sprawni – sprawni w zadowoleniu z życia. Potwierdza to hipotezę, że poczucie zadowolenia z 

życia maleje wraz z natężeniem schorzeń fizycznych (tabele 9.5 i 9.7).  

Niższe zadowolenie z życia u niepełnosprawnych wskazano także w Diagnozie Społecznej 

2009. Choć pytanie dotyczyło w zasadzie poszczególnych dziedzin życia, jednak wynik miał 

wymiar ogólny. Niepełnosprawni respondenci deklarowali niższe zadowolenie ze wszystkie-

go, o co ich pytano – 20 wymiarów życia codziennego: stosunków z najbliższymi w rodzinie,  

sytuacji finansowej własnej rodziny, stosunków z kolegami (grupą przyjaciół), obecnych do-

chodów rodziny, możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych, stanu swojego zdrowia,  

osiągnięć życiowych, z sytuacji w kraju, warunków mieszkaniowych, z miejscowości, w któ-

rej żyją, poziomu dostępnych dóbr i usług, perspektyw na przyszłość, życia seksualnego, wy-

kształcenia, sposobu spędzania wolnego czasu, norm moralnych panujących w otoczeniu,  

pracy,  dzieci,  małżeństwa i stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Jest to więc bar-

dzo obszerna lista obejmująca zarówno kwestie osobiste, jak i rodzinne, lokalne czy nawet 

narodowe. Identyczny kierunek różnicy niepełnosprawni – sprawni w każdej z ocenianych 

sfer życia wskazuje, że jest to przejaw pewnej ogólnej tendencji. Można postawić hipotezę, że 

mamy do czynienia z generalną tendencją, związaną z negatywną oceną własnego życia  

(Diagnoza 2009).  

Także w badaniach OBOP z 2010 r. przeprowadzonych na zlecenie PFRON – porównywano 

osoby niepełnosprawne z osobami pełnosprawnymi (analogiczne badanie z 2009 r.). Te 

pierwsze były wyraźnie mniej zadowolone z życia. Było to widoczne w ocenach 7 z 10 po-

równywalnych dziedzin (Zadowolenie.., 2010). W badaniach Eurobarometru z lipca–sierpnia 
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2012 r. zadano pytanie o zadowolenie z 14 dziedzin życia (EB77.4 – ZA5613). W 9 z nich 

niepełnosprawni wyróżnieni wg biologicznego kryterium unijnemu byli mniej zadowoleni od 

osób sprawnych. Dotyczyło to zarówno sfery lokalnej, jak osobistej, jak i sytuacji w kraju. 

Największa różnica wystąpiła w ocenie własnej sytuacji finansowej. Nie było takiej dziedzi-

ny, z której funkcjonowania niepełnosprawni byliby bardziej zadowoleni od osób sprawnych. 

Tabela 9.6. Zadowolenie z życia osób niepełnosprawnych
4
 (w %) 

01-02 03-04 05-06 07-08 09-10 Trudno powiedzieć 

7 19 34 26 10 3 

Uwaga: skala: 1 = Bardzo niezadowolony -  10 = Bardzo zadowolony.  Średnia wartość ok. 5,8 

Źródło: Badanie PFRON w 2006 r. Niepełnosprawność prawna (N=5019) (Gmino…, 2006). 

Badania zrealizowane w 2006 r. na zlecenie PFRON przynoszą podobny wynik: u osób nie-

pełnosprawnych przesunięcie ocen zadowolenia z życia w stronę not środkowych i poniżej. 

Chociaż średnia ocena wyraża jako generalną tendencję zadowolenie z życia, to jednak po-

ziom tego zadowolenia jest niższy niż wśród osób sprawnych (tabela 9.6; por. tabela 9.5). 

Tabela 9.7. Uwarunkowania zadowolenia z życia osób niepełnosprawnych (wartość średnia 

zadowolenia z życia) 
 Średnia 

Ogółem 5,8 

WIEK   

18-29 (N=1479) 6,4 

30-49 (N=1886) 5,9 

50+ (N=1654) 5,6 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAW.  

znaczny  (N=889) 5,1 

umiarkowany  (N=1767) 5,8 

 lekki (N=2363) 6 

RODZAJ NIEPEŁNOSPRAW.  

 ruchowa   (N=1922) 5,7 

 wzrokowa   (N=936) 5,9 

słuchowa  (N=800) 6 

psychiczna/intelektualna (N=1302) 5,7 

STATUS ZAWODOWY  

pracujący  (N=1074) 6,7 

 bezrobotny  (N=352) 5,6 

bierny  zawodowo (N=3641) 5,8 

OSOBY W GOSP.DOM.  

1 (N=612) 5,5 

2-3 (N=2567) 5,7 

4+ (N=1710) 6 

 TYP GMINY  

miejska (N=830) 6 

miejsko-wiejska (N=1350) 5,9 

wiejska (N=2838) 5,6 

gm. wiejskie do 4 tys. (N=396) 5,1 

Uwaga: skala: 1 = Bardzo niezadowolony -  10 = Bardzo zadowolony.  Treść pytania – por. przypis do tabela 

9.6.       
Źródło: Badanie PFRON w 2006 r. Niepełnosprawność prawna (N=5019). (Gmino…,2006). 

Badania te pozwalają także zbadać uwarunkowania zadowolenia z życia u osób niepełno-

sprawnych. Jest ono wyższe u młodych niepełnosprawnych, u niepełnosprawnych o lżejszych 

stopniach niepełnosprawności, pracujących, zamieszkałych w miastach i żyjących w więk-

szych rodzinach (tabela 9.7). 

                                                      
4
 Treść pytania: „Biorąc wszystko pod uwagę, na ile ostatnio jest Pan(i) zadowolony(a) ze swojego życia?”. 
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Tabela 9.8. Ocena zadowolenia z własnej sytuacji na rynku pracy, możliwości kształcenia i 

rozwoju zawodowego wśród osób niepełnosprawnych (w %) 
 Bardzo 

zadowolony 

Raczej 

zadowolony 

Raczej 

niezadowo-

lony 

W ogóle 

niezadowo-

lony 

Nie wiem 

Możliwość kształcenia/ uczenia się 2 15 24 18 42 

Sytuacja na rynku pracy/ posiadanie 

pracy/ jej pewność/ łatwość znale-

zienia pracy 

2 14 25 36 23 

Możliwość rozwoju zawodowego 2 13 25 23 37 

Źródło: Badanie PFRON z 2006 r. Niepełnosprawność prawna (Gmino…,2006). 

Badania te analizowały także oceny sytuacji na rynku pracy i swojej pracy przez niepełno-

sprawnych. Sytuacja na rynku z punktu widzenia osób niepełnosprawnych jest oceniana nega-

tywnie. Także możliwości rozwoju edukacyjnego czy zawodowego uzyskały u osób niepełno-

sprawnych ocenę negatywną (tabela 9.8). 

Tabela 9.9. Opinie na temat pracy wśród pracowników niepełnosprawnych i ogółu Polaków 

(w %) 

Czy obecna praca: Ogół Polaków 

(X.2009)* 

Niepełnosprawni pra-

cownicy (V.2010)** 

daje poczucie, że wykonywane zadania są ważne i mają sens 76 70 

jest interesująca 72 54 

jest zgodna z wykształceniem 56 45 

przynosi dobre zarobki 40 26 
* Odsetek odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”. 

** Odsetek odpowiedzi 10, 9 i 8 na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 10 „zdecydowanie tak”. 

Źródło: Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzone przez CBOS w październiku 2009 roku na 

reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków (w tym 505 osób pracujących). 

W badaniach OBOP na zlecenie PFRON z 2010 r. stwierdzono u niepełnosprawnych niższy 

niż wśród ogółu zatrudnionych poziom zadowolenia z pracy (Zadowolenie, 2010: 87).  Nie-

pełnosprawni pod względem zarobków, wykorzystania ich kwalifikacji czy jej ogólnego cha-

rakteru, ocenili swoją pracę gorzej niż osoby sprawne (tabela 9.9). 

Oceny całościowe swojego życia i bilansu minionych okresów życia u osób 

niepełnosprawnych 

Negatywne retrospektywne oceny całego bilansu życia czy jego określonego odcinka, jak 

miniony rok, często występują u osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni w porównaniu z 

respondentami sprawnymi częściej oceniają swoje życie jako gorsze –  jako ani dobre, ani złe, 

niezbyt udane i nieszczęśliwe, a rzadziej jako udane.  

Tabela 9.10. Ocena dotychczasowego życia u osób niepełnosprawnych (w %) 
Niepełno-

sprawność 

wspaniałe udane dosyć dobre ani dobre, 

ani złe 

niezbyt uda-

ne 

nieszczęśli-

we i okropne 

Nie 4,0 40,6 35,1 15,4 4,1 0,9 

Tak 1,7 29,1 33,0 23,7 9,7 2,7 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawność prawna. 

Diagnoza Społeczna 2009 pokazuje niższe poczucie satysfakcji z przebiegu własnego życia u 

osób niepełnosprawnych (tabela 9.10). Identyczny wynik przyniosły badania Diagnozy Spo-
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łecznej 2011. Podobne przesunięcie ocen swojego życia w stronę negatywnych i umiarkowa-

nie dodatnich dają badania z woj. lubelskiego. Ponad 40% badanej grupy (43,1%) pozytywnie 

oceniło dotychczasowe życie, z czego 4% respondentów stwierdziło, że jest wspaniałe, 14% 

uważało że jest udane, a kolejne 27% badanych określiło je jako dość dobre. Co czwarta oso-

ba negatywnie oceniła swoje życie (25%) W tej grupie 16,5% zdecydowało, że jest niezbyt 

udane, a 8,37% oceniło je jako nieszczęśliwe i okropne. Pozostali badani określili je jako 

przeciętne (31% – ani dobre, ani złe) (Tomczyszyn, 2011: 43). 

Tabela 9.11. Zadowolenie ze swoich osiągnięć życiowych u osób niepełnosprawnych (w %) 

Niepełno-

sprawność 

Bardzo za-

dowolony 

Zadowolony Dosyć zado-

wolony 

Dosyć nieza-

dowolony 

Niezadowo-

lony 

Bardzo nie-

zadowolony 

Nie 5,7 32,2 39,8 12,3 7,6 2,1 

Tak 2,2 22,2 37,4 16,7 15,0 5,6 

Źródło: Diagnoza 2009. 

Około 2/5 niepełnosprawnych wskazuje na brak satysfakcji ze swoich osiągnięć życiowych, 

wobec 1/5 osób sprawnych (tabela 9.11). 

Tabela 9.12. Poczucie samorealizacji w życiu osób niepełnosprawnych (średnia) 

Niepełnosprawność Moje życie jest mniej więcej takie, jakie chciałbym, żeby było 

Nie 2,68 

Tak 3,25 

Skala 1-5. 1 – zdecydowanie się zgadzam, 5 – zdecydowanie się nie zgadzam. 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). Niepełnosprawność wg kryterium UE 

Silne jest także u niepełnosprawnych poczucie znaczącej dysproporcji między pragnieniami a 

realizacją w ich życiu (tabela 9.12). 

Tabela 9.13. Ocena minionego roku przez osoby niepełnosprawne
5
 (w %) 

Czy ubiegły rok był udany Tak Nie 

Niepełnosprawność nie 82,1 17,9 

tak 65,6 34,4 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawność prawna. 

Ta tendencja przenosi się na negatywne oceny ostatniego okresu. Niepełnosprawni zdecydo-

wanie częściej niż osoby sprawne oceniali ubiegły rok jako nieudany dla nich (tabela 9.13). 

Podsumowując, niepełnosprawni mają silne poczucie braku satysfakcji z życia i niemożności 

samorealizacji. Niższe jest ich zadowolenie z życia. Ich bilanse życia są z reguły mniej satys-

fakcjonujące niż u osób sprawnych.  

Samoocena warunków materialnych osób niepełnosprawnych 

Samoocena sytuacji materialnej gospodarstwa jest tutaj omawiana w ramach zagadnienia ja-

kości życia, a nie jako wskaźnik stopy dochodów. Ta lokalizacja tej problematyki wynika z 

przyjęcia założenia, że poczucie silnej deprywacji materialnej stanowi istotny element niższej 

jakości życia niepełnosprawnych. Konstruuje ono określoną perspektywę codziennego życia o 

rozległych skutkach. Występowanie takiego poczucia jest istotnym i znaczącym wskaźnikiem 

gorszej jakości życia.  

                                                      
5
 Jest to odpowiedź na pytanie „Czy, biorąc wszystko razem pod uwagę, miniony rok należał w Pana/i życiu do 

udanych?”. 
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Ze względu na podstawowe znaczenie sytuacji materialnej dla konstrukcji jakości życia jest 

więcej danych. Ocena warunków materialnych może być pokazana przy wykorzystaniu więk-

szej liczby wskaźników i skal, sposobów sformułowania pytania, jak i różnych wariantów 

pytania – odniesienia jej do poziomu życia, poziomu dochodów, warunków finansowych bądź 

samego niepełnosprawnego, bądź jego rodziny. Wszystkie jednak przynoszą podobne wyniki. 

Subiektywne oceny własnej sytuacji materialnej przez osoby niepełnosprawne z reguły dają 

oceny znacząco niższe niż u osób sprawnych. Dają one silne potwierdzenie tezy o poczuciu 

niższej jakości życia u osób niepełnosprawnych. Badania samooceny sytuacji finansowej osób 

niepełnosprawnych pozwalają także na ukazanie uwarunkowań medycznych i społecznych. 

Dodatkowo można je prześledzić w perspektywie czasowej – przez kilka ostatnich lat. 

Tabela 9.14. Zadowolenie osób niepełnosprawnych z obecnego poziomu życia (średnia) 

Niepełnosprawność nie tak 

Zadowolenie z obecnego poziomu życia 6,79 5,40 
* skala 1-10. 1 – niskie zadowolenie, 10 – maksymalne zadowolenie. 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). Niepełnosprawność wg UE. 

Średnia wartość ocen zadowolenia z poziomu życia jest u osób niepełnosprawnych niższa niż 

u osób sprawnych (tabela 9.14). Na podobną tendencję wskazują także wyniki badania 

PFRON z 2006 r. Na skali 1 (bardzo zadowolony) do 4 (bardzo niezadowolony) zadowolenie 

z sytuacji finansowej gospodarstwa domowego wyniosło wśród niepełnosprawnych 2,1 

(Gmina…, 2006). Jest to wynik dodatni, ale przesunięty w stronę ocen negatywnych lub 

mniej pozytywnych, odbiegający od typowej tendencji odpowiadania na takie pytania. 

Tabela 9.15. Ocena materialnego poziomu życia przez osoby niepełnosprawne (w %) 
Niepełno-

sprawność 

Wspaniały Dobry Dosyć 

dobry 

Ani dobry, 

ani zły 

Niezbyt 

dobry 

Zły Tragiczny 

Nie 1,1 21,6 26,8 29,8 14,0 5,3 1,4 

Tak ,3 10,9 17,3 32,8 22,8 11,8 4,1 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawność prawna. 

W badaniach Diagnozy Społecznej 2009 widoczna jest podobna tendencja do gorszego oce-

niania swego poziomu życia przez osoby niepełnosprawne (tabela 9.15). W badaniach OBOP 

z 2010 r. na zlecenie PFRON zaobserwowano podobne symptomy. O ile wśród ogółu Pola-

ków 23% z nich odpowiedziało, że powodzi im się raczej dobrze, to wśród niepełnospraw-

nych – 10%. Natomiast odpowiedź „powodzi mi się znośnie, średnio” wybrało 52% ogółu 

Polaków i 73% niepełnosprawnych (Zadowolenie.., 2010: 72). 

Tabela 9.16. Umiejscowienie siebie na drabinie społecznej – niepełnosprawni a sprawni (% ) 

 Pozycja społeczna na skali 1-10 

1-4 5-6 7-10 

Niepełnosprawność UE nie 25,4 53,1 21,5 

tak 38,3 50,9 10,8 

Skala 1 – najniższy poziom w społeczeństwie , 10 – najwyższy. 

Źródło: EB74.4 z 7-8/2012 (ZA5613). Kryterium niepełnosprawności UE. 

Niepełnosprawni postrzegają siebie jako zajmujących niższe pozycje społeczne.  Na skali od 

1 do 10 tylko co 10 z nich przypisuje sobie 3 najwyższe pozycje, a 2/5 – 3 najniższe (tabela  

9.16). 
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Tabela 9.17. Ocena warunków życia w gminie
6
 - uwarunkowania ocen niepełnosprawnych (w 

%) 
 Bardzo 

dobrze 

Raczej 

dobrze 

Ani dobrze, 

ani źle 

Raczej źle Bardzo źle Trudno 

powiedzieć 

OGOŁEM (N=5019) 5 41 40 10 3  

TYP GMINY        

Miejska (N=830) 5 48 37 10 1  

Miejsko-Wiejska 

(N=1350) 

5 40 39 11 4 1 

Wiejska (N=2838) 5 39 42 10 4  

Źródło: Badanie PFRON z 2006. Niepełnosprawność prawna. (N=5019) (Gmino…,2006). 

Przy ocenach warunków życia w gminie ponownie pojawia się u niepełnosprawnych, będąca 

wyrazem niższej satysfakcji, tendencja do używania raczej ostrożnych ocen aprobujących. 

Dane te dodatkowo pozwalają uchwycić zależność ocen od wielkości miejscowości. Swoje 

warunki życia gorzej oceniają niepełnosprawni z gmin wiejskich (tabela 9.17). 

Tabela 9.18. Zadowolenie z sytuacji finansowej i dochodów własnej rodziny u osób niepełno-

sprawnych (w %) 
Niepełno-

sprawność 

Bardzo za-

dowolony 

Zadowolony Dosyć zado-

wolony 

Dosyć nieza-

dowolony 

Niezadowo-

lony 

Bardzo nie-

zadowolony 

Zadowolenie z sytuacji finansowej własnej rodziny 

Nie 3,5 24,6 35,7 14,7 13,6 6,7 

Tak 2,2 17,3 27,3 18,1 20,3 14,0 

Zadowolenie z dochodów własnej rodziny 

Nie 2,6 21,4 34,9 16,6 15,2 8,4 

Tak 1,3 14,6 25,9 18,7 20,9 17,2 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawność prawna. 

Niepełno-

sprawność 

Bardzo dobra Raczej dobra Raczej zła Bardzo zła Trudno powie-

dzieć 

Koszty utrzymania 

Nie 0,3 8,9 47,5 42,1 1,2 

Tak 0,4 6,2 35,8 56,6 ,9 

Sytuacja finansowa gospodarstwa domowego 

Nie 2,5 48,2 35,3 8,9 5,2 

Tak ,4 27,9 47,8 20,8 3,1 

Źródło: EB77.4 z 7-8/2012 (ZA5613). Niepełnosprawność biologiczna wg kryterium UE. 

Podobną tendencję do wystawiania bardziej negatywnych ocen niż u osób sprawnych napoty-

kamy, jeśli pytanie dotyczy sytuacji finansowej rodziny czy jej dochodów. Niepełnosprawni 

oceniają je gorzej (tabela 9.18).  

Tabela 9.19. Zadowolenie z sytuacji finansowej (w %) 
 Bardzo 

zadowolony  

Raczej 

zadowolony 

Raczej 

niezadowo-

lony 

W ogóle nie 

zadowolony 

Nie wiem 

Sytuacja finansowa gospodarstwa 

domowego 

2 27 43 24 4 

Indywidualna sytuacja finansowa 2 23 42 30 3 

Szanse na odłożenie oszczędności 1 10 32 52 5 

Źródło: Badanie PFRON z 2006. Niepełnosprawność prawna (N=5019) (Gmino…,2006). 

Respondenci niepełnosprawni negatywnie oceniają swoją sytuację finansową pod wieloma 

względami – sytuacji swojej rodziny, jak i swojej własnej kondycji czy szans, jakie daje ona 

                                                      
6
 Treść pytania: „Jak ogólnie rzecz biorąc,  żyje się Panu(i) na terenie Pana(i) gminy?”. 
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na odkładanie oszczędności, a więc zabezpieczenie przyszłości lub realizację strategii życio-

wej o dłuższej niż miesięczna perspektywie (tabela 9.19). 

Tabela 9.20. Zadowolenie niepełnosprawnych z sytuacji finansowej gospodarstwa domowego 

– uwarunkowania (w %) 
 Zadowolenie z sytuacji finansowej gospodarstwa domowego 

(suma odpowiedzi bardzo i raczej zadowolony/a) 

Ogółem 29 

STOP. NIEPEŁNOSPRAW.  

znaczny  (N=889) 29 

umiarkowany  (N=1767) 27 

 lekki (N=2363) 29 

RODZ. NIEPEŁNOSPRAW.  

 ruchowa   (N=1922) 29 

 wzrokowa   (N=936) 29 

słuchowa  (N=800) 28 

psychiczna/intelektualna (N=1302) 27 

STATUS ZAWODOWY  

pracujący  (N=1074) 50 

 bezrobotny  (N=352) 23 

bierny  zawodowo (N=3641) 28 

OSOBY W GOSP.DOM.  

1 (N=612) 25 

2-3 (N=2567) 27 

4+ (N=1710) 33 

Źródło: Badanie PFRON z 2006. Niepełnosprawność prawna. (N=5019) (Gmino…,2006). 

Badania na zlecenie PFRON z 2006 r. pozwalają także uchwycić uwarunkowania opinii nie-

pełnosprawnych o sytuacji finansowej ich rodzin. Ocena ta mało zmienia się wraz ze stop-

niem i rodzajem niepełnosprawności. Natomiast wyraźnie wzrasta u niepełnosprawnych pra-

cujących i żyjących w większych rodzinach (tabela 9.20). 

Tabela 9.21. Ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego osób niepełnosprawnych 

(w %) 
Ocena sytuacji materialnej gospodarstwo 

domowego 

ogółem Gospodarstwa domowe: 

z osobami niepeł-

nosprawnymi 

bez osób niepełno-

sprawnych 

Bardzo dobra 2,2 1,0 2,6 

Raczej dobra 21,0 13,4 23,2 

Przeciętna 55,8 54,3 56,2 

Raczej zła 14,3 20,1 12,7 

Zła 6,7 11,2 5,4 

Źródło:  Budżety…, 2012. Niepełnosprawność prawna.  

Badania zrealizowane przez GUS nad budżetami rodzin także potwierdzają tę tendencję. Nie-

pełnosprawni w porównaniu z osobami sprawnymi rzadziej wybierają odpowiedź, że jest ona 

dobra, a częściej, że zła (tabela 9.21).  

Raport z badań zespołu SWPS pod kierunkiem Anny Brzezińskiej przynosi wynik spójny z 

tym obrazem. U badanych osób niepełnosprawnych, w każdej z 6 wyróżnionych grup niepeł-

nosprawności, zadowolenie z sytuacji finansowej własnej rodziny lokowało się między 2 i 3 

na skali 5-punktowej (Raport, 2010: 60). Tak niskie średnie wartości zadowolenia z sytuacji 

finansowej raczej nie pojawiłyby się w próbach respondentów sprawnych. 

Niezależnie więc od skali, sposobu sformułowania pytania czy użytego kryterium oceny sytu-

acji materialnej – niepełnosprawni wykazują większe niezadowolenie z sytuacji ekonomicznej 

swojej i swoich rodzin niż osoby sprawne. 
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Tabela 9.22. Gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi - ocena sytuacji material-

nej w latach 2000-2011 (w %) 
Rok Ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego 

bardzo dobra raczej dobra przeciętna raczej zła zła 

2000 0,3 6,8 49,5 25,3 18,2 

2001 0,4 7,2 49,0 25,3 18,2 

2002 0,5 7,7 49,5 24,5 17,9 

2003 0,5 8,2 50,4 24,1 16,8 

2004 0,6 8,7 48,8 23,6 18,4 

2005 0,7 9,4 50,6 22,4 17,0 

2006 0,7 10,2 54,2 20,5 14,4 

2007 0,7 11,3 56,7 19,0 12,2 

2011 1,0 13,4 54,3 20,1 11,2 

Źródło:  opracowanie na podstawie budżetów  gospodarstw domowych  - Ulman, 2011: 121. Dla roku 2011 – 

Budżety…, 2012. 

Badania GUS nad ocenami sytuacji materialnej gospodarstwa domowego dają jeszcze dodat-

kowo możność pokazania zmian tych ocen w okresie kilkuletnim. Wcześniejsze rozważania 

wskazywały, że do tego potrzebne są trendy czasowe ze względu na specyfikę tego rodzaju 

opinii. Sugerowany wcześniej na podstawie innych danych (zatrudnienie) trend poprawy sy-

tuacji niepełnosprawnych znajduje swoje odzwierciedlenie w ich subiektywnych ocenach. 

Wśród niepełnosprawnych rośnie odsetek ocen dobrych w ocenach ich własnej sytuacji mate-

rialnej (tabela 9.22). 

Poczucie biedy i deprywacji materialnej u osób niepełnosprawnych 

Spójne z obrazem poczucia niedostatku są inne miary deprywacji ekonomicznej u osób nie-

pełnosprawnych. Są to: życie pod presją negatywnej sytuacji finansowej, silnie odczuwane 

problemy ze zbilansowaniem budżetów domowych, trudne dla osób chorych rezygnacje z 

leczenia, jak i z odczuwanych jako zbędny luksus urlopów czy uczestnictwa w kulturze. Z 

jednej strony potwierdzają one gorszą sytuację finansową niepełnosprawnych, z drugiej poka-

zują jej wpływ na ich jakość życia – doświadczanie trudności finansowych, życie na pograni-

czu biedy i niedostatku, ciągłe zagrożenie możności pokrycia niezbędnych wydatków i zwią-

zane z tą sytuacją konieczne wyrzeczenia aż po najniezbędniejsze wydatki zdrowotne. 

Tabela 9.23. Problemy finansowe w poprzednim roku u osób niepełnosprawnych (w %) 

 Problemy i kłopoty finansowe przysparzały zmartwień i utrudniały życie 

Często Zdarzyło się Nigdy 

Niepełnosprawność nie 17,9 54,1 28,0 

tak 22,8 51,8 25,4 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawność prawna. 

Niepełnosprawni częściej wskazywali (+9,6%), że problemy i kłopoty finansowe przysparza-

ły im zmartwień i utrudniały im życie w poprzednim roku (Diagnoza 2009) (tabela 9.23). Po-

dobny wynik przyniosły badania Diagnozy Społecznej 2011. 
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Tabela 9.24. Najważniejsze problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne  – pytanie 

otwarte
7
 (w %) 

 W % 

Problemy finansowe 49 

Problemy zdrowotne     33 

Problemy psychologiczne 17 

Problemy ze znalezieniem pracy  i  miejsca pracy 16 

Bariery architektoniczne 13 

Zmiana postaw społecznych 10 

Problemy bytowe - mieszkania 7 

Bariery urzędowe 6 

Bariery transportowe 4 

Problemy rehabilitacyjne 3 

Żadne, nie mam żadnych problemów 7 

Nie wiem/ trudno powiedzieć 4 

Źródło: Badanie PFRON z 2006. Niepełnosprawność prawna. (N=5019) (Gmino…,2006). Suma procentów 

większa od stu, gdyż respondent mógł podać do 5 problemów. 

Znaczenie kwestii finansowych dla niepełnosprawnych ukazują także otwarte pytania o ich 

główne problemy życiowe. Najczęściej wskazywane są problemy finansowe. Podało je około 

połowa badanych. Były one ok.1,5 raza częściej wymieniane niż tak ważne dla niepełno-

sprawnych potrzeby zdrowotne (tabela 9.24). 

Tab. 9.25. Radzenie sobie gospodarstw domowych z problemami finansowymi  przy aktual-

nych dochodach osób niepełnosprawnych (w %) 

Gospodarstwa domowe, które przy aktualnym 

dochodzie netto wiążą koniec z końcem  

Z wielką 

trudno-

ścią 

Z trud-

nością 

Z pewną 

trudno-

ścią 

Raczej 

łatwo 

Łatwo 

Bez niepełnosprawnych  15,10 18,66 34,28 24,64 7,33 

Z niepełnosprawnymi  29,65 24,69 30,04 12,80 2,82 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawność prawna. 

Niepełnosprawni częściej oceniają swoja sytuację finansową jako trudną,  w której trudno 

zbilansować potrzeby i dochody. Na problemy tego typu wskazuje ok. 55% z nich wobec 

31% osób sprawnych (tabela 9.25). Podobne wyniki przynoszą badania regionalne. W bada-

niach niepełnosprawnych w woj. lubelskim w 2010 r. 70,6% badanych stwierdziło, że ich 

dochody nie pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Ponad połowa respondentów 

oceniła sytuację materialną rodziny jako przeciętną. O złej sytuacji mówiło 31,4% badanych, 

w tym 7,9% twierdziło, że jest ona bardzo zła. Natomiast jako dobrą sytuację materialną swo-

jej rodziny określa 12,9% respondentów, w tym bardzo dobrą tylko 1,3% (Tomczyszyn, 2011: 

37). 

Tabela 9.26. Dochody miesięczne a potrzeby osób niepełnosprawnych
8
 (w %) 

Niepełno-

sprawność 

Bardzo ła-

two 

Łatwo Dosyć łatwo Dosyć trud-

no 

Trudno Bardzo trud-

no 

Nie 5,2 18,2 32,0 27,3 11,0 6,3 

Tak 1,1 9,6 16,0 27,5 24,7 21,1 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). Niepełnosprawni wg kryterium UE. 

                                                      
7
 Odpowiedź na pytanie: „Proszę, pomyślcie o tym, jak się Panu(i) żyje. Proszę podać najważniejsze problemy, z 

jakimi boryka się Pan(i) jako osoba niepełnosprawna? Proszę podać pięć najważniejszych problemów”. 
8
 Odpowiedź na pytanie: „Czy całkowity miesięczny dochód Pana(i) gospodarstwa domowego pozwala na po-

krycie wszystkich bieżących wydatków?”. 
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Tę tendencję poczucia życia w sytuacji niewystarczających dochodów na bieżące wydatki 

potwierdzają także inne sondaże, jak Europejskie Badania Jakości Życia. Uzyskuje się taki 

wynik także przy użyciu inaczej sformułowanych pytań czy skal. Potwierdza to, że niepełno-

sprawni mają silniejsze poczucie niewystarczalności dochodów w stosunku do potrzeb  niż 

osoby sprawne (tabela 9.26). 

Tabela 9.27. Okresowy brak pieniędzy na żywność w ostatnim roku u osób niepełnospraw-

nych
9
 

Dane w % Tak Nie 

Niepełnosprawność nie 9,4 90,6 

tak 28,4 71,6 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). Niepełnosprawni wg kryterium UE 

Do analogicznych wyników, potwierdzania silniejszego poczucia niedostatku materialnego u 

niepełnosprawnych, prowadzą też badania, które je mierzą za pomocą pytań retrospektyw-

nych o określone sytuacje, ściśle związane z biedą, jak brak pieniędzy na określone potrzeby. 

Niepełnosprawni częściej wskazują na takie trudności finansowe, które oznaczają poziom 

życia na krawędzi zaspokajania minimum życiowego, jak brak pieniędzy na żywność  (tabela 

9.27). Także badania z lata 2012 r. w ramach Eurobarometru (EB74.4 – ZA5613) pokazały to 

samo: 42,9% niepełnosprawnych miało w poprzednim roku okresowo lub stale trudności w 

płaceniu rachunków, podczas gdy wśród respondentów sprawnych odsetek ten wynosił 

29,4%. 

Tabela 9.28. Odsetek gospodarstw, w których w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie starczyło 

pieniędzy na niektóre wydatki (w %) 
 Niepełnosprawni Ogółem 

Wykonanie potrzebnych remontów w mieszkaniu 56 x 

Drobne przyjemności 53 x 

Pokrycie kosztów związanych z leczeniem, opieką lekarską i 

medyczną 

49 32 

Naukę i kształcenie/ zakup książek i pomocy naukowych 37 24 

Żywność lub ubrania 17 36 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r.  Osoby niepełnosprawne (N=5019) (Gmino…, 2006). Badanie ogólnopolskie 

- luty 2006 (N=1012), PENTOR. 

To częste poczucie braku pieniędzy na szereg potrzeb życiowych u osób niepełnosprawnych 

wskazują także inne badania. W badaniu na zlecenie PFRON z 2006 r. respondenci niepełno-

sprawni wskazywali na brak pieniędzy na wypoczynek, wyjazd na wakacje (65%), wykonanie 

potrzebnych remontów w mieszkaniu (56%), rozrywkę – kino, teatr, książki (54%), drobne 

przyjemności (53%), pokrycie kosztów związanych z leczeniem (49%), pokrycie świadczeń 

mieszkaniowych (37%) czy naukę i kształcenie (37%). W każdej (poza jedną kategorią – 

żywność lub ubranie) osoby niepełnosprawne częściej wskazywały na brak pieniędzy na daną 

potrzebę niż osoby sprawne. Najsilniej ta różnica zaznaczyła się w wydatkach na zdrowie 

(+17%),  naukę i kształcenie (+13%) i rozrywkę (+10%) (Gmino…, 2006) (tabela 9.28). 

Omawiane badanie pozwala porównać także sytuację niepełnosprawnych w zależności od  

miejsca zamieszkania. Wskazuje ono, że te trudności są bardziej odczuwane przez niepełno-

sprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich, a szczególnie w małych gminach wiej-

skich. W gminach wiejskich niepełnosprawni częściej żyją w warunkach deprywacji wielu 

                                                      
9
 Odpowiedź na pytanie: „Czy były takie sytuacje w okresie ostatniego roku, że gospodarstwu domowemu bra-

kowało pieniędzy na  żywność?”. 
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potrzeb. Dotyczyło to braków pieniędzy: na wykonanie potrzebnych remontów w mieszkaniu,  

na drobne przyjemności, pokrycie kosztów związanych z leczeniem, opieką lekarską i me-

dyczną, na naukę i kształcenie/ zakup książek i pomocy naukowych, a także na żywność lub 

ubrania. Najgorzej przedstawia się sytuacja niepełnosprawnych zamieszkałych w gminach 

wiejskich pon. 4 tys. mieszkańców (tabela 9.29). 

Tabela 9.29. Liczba gospodarstw, w których w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie starczyło pie-

niędzy na poszczególne wydatki (w %) 
 Ogółem miejska 

 

miejsko -

wiejska 

wiejska 

 

Wiejska 

do 4 tys. 

Wykonanie potrzebnych remontów w 

mieszkaniu 

56 52 54 59 65 

drobne przyjemności 53 47 54 54 62 

pokrycie kosztów związanych z leczeniem, 

opieką lekarską i medyczną 

49 43 49 53 56 

naukę i kształcenie/ zakup książek i pomocy 

naukowych 

37 33 39 37 43 

żywność lub ubrania 17 14 15 21 24 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. - Osoby niepełnosprawne (N=5019) (Gmino…, 2006). 

Tabela 9.30. Liczba gospodarstw, w których w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie starczyło pie-

niędzy na różne wydatki a wielkość rodziny (w %) 
  Osoby w gospodarstwie domowym 

 Ogółem 1 2-3 4+ 

Wykonanie potrzebnych remontów  

w mieszkaniu 

56 61 55 54 

Drobne przyjemności 53 60 52 52 

Pokrycie kosztów związanych z leczeniem, 

opieką lekarską i medyczną 

49 56 50 46 

Naukę i kształcenie/ zakup książek i pomocy 

naukowych 

37 40 35 38 

Żywność lub ubrania 17 17 16 18 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. - Osoby niepełnosprawne (N=5019) (Gmino…, 2006).  

Na sytuację materialną niepełnosprawnego silnie wpływa jego sytuacja rodzinna. Zasadnicza 

różnica zachodzi między osobami samotnymi i osobami żyjącymi w rodzinach, niezależnie od 

ich wielkości. Te pierwsze żyją w znacząco gorszych warunkach materialnych (tabela 9.30).  

Tabela 9.31. Zaspokojenie potrzeb od strony posiadania w mieszkaniu udogodnień i ułatwień 

dla osób niepełnosprawnych(w %) 
 Odsetek potrzebujących Posiadający z potrzebują-

cych 

Różne uchwyty/chwytaki 18 44 

Dostosowane łazienki/ toalety 16 40 

Antypoślizgowe posadzki 15 31 

Dodatkowe poręcze wzdłuż ścian 14 39 

Dostosowane progi w podłodze 14 51 

Podjazdy 9 43 

Poszerzone futryny 7 46 

Winda 7 28 

Posadzki o innej fakturze/kolorystyce 5 24 

Podnośniki 4 18 

Żadne z powyższych 73 X 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. Osoby niepełnosprawne prawnie (N=5019) (Gmino…, 2006).  

Wyposażenie mieszkań w dodatkowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych jest daleko 

niewystarczające. Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych (73%) deklaruje, że nie 
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ma potrzeby dostosowania ich mieszkań do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. 

Nie oznacza to jednak, iż kwestię tę można bagatelizować. Wręcz przeciwnie, wyniki badań 

pokazują dużą skalę tego problemu. Średnio nieco ponad 1/3 spośród potrzebujących posiada 

w swoich domach odpowiednie udogodnienia architektoniczne. W najgorszej sytuacji są oso-

by z rozwiniętą niepełnosprawnością ruchową oraz osoby niewidome, potrzebujące wind, 

podnośników, dostosowania łazienek, antypoślizgowych posadzek czy posadzek o odpowied-

niej fakturze (Gmina 2006) (tabela 9.31). 

Tabela 9.32. Ograniczenie z powodów finansowych możliwości kupna leków w roku ubiegłym 

u osób niepełnosprawnych (2009) (w %) 
 W tym gospodarstwa: Z liczby ogółem gospodarstwa kupu-

jące leki na receptę: 

Stopień niepeł-

nosprawności 

które 

bardzo 

często nie 

miały  

pieniędzy 

których 

czasami 

nie było 

stać 

dla któ-

rych za-

kup leków 

był du-

żym ob-

ciążeniem 

które nie 

miały 

finanso-

wych 

ograni-

czeń 

lekarz 

pytał czy 

stać na 

realizację 

recepty 

w aptece 

zapropo-

nowano 

zamianę 

leku na 

tańszy 

otrzymu-

jące z 

pomocy 

społecznej 

częściowy 

zwrot 

kosztów 

leków 

Znaczny 4,8 14,6 57,0 21,5 21,7 51,2 4,7 

Umiarkowany 7,3 12,4 51,3 26,3 20,0 50,2 5,6 

Lekki 7,7 14,8 51,8 23,2 17,5 49,9 3,8 

Orzeczenie o 

niepełnospraw-

ności 

6,5 17,4 51,6 21,5 24,2 47,6 11,7 

Nie posiada 1,8 6,4 38,3 42,4 11,6 37,7 0,5 

Źródło: Stan…, 2011.  

Zła sytuacja materialna oznacza dla osób niepełnosprawnych często konieczność rezygnacji z 

powodów finansowych z kupna leków i skorzystania z zabiegów leczniczych. Częściej nie-

pełnosprawni muszą sięgać po leki tańsze – mniej wartościowe i mniej skuteczne (tabela 

9.32). 

Tabela 9.33. Rezygnacja z korzystania pomocy służby zdrowia z powodów finansowych przez 

osoby niepełnosprawne (w %) 
Gospodarstwa 

domowe 

Nie wyku-

pienie recept 

Rezygnacja 

z leczenia 

stomatolo-

gicznego 

Rezygnacja 

z wizyty u 

lekarza 

Rezygnacja 

z badań 

lekarskich 

Rezygnacja 

z zabiegów 

rehabilita-

cyjnych 

Rezygnacja 

z wyjazdu 

do sanato-

rium 

Bez niepełno-

sprawnych  

14,85 

 

15,14 

 

9,87 

 

5,88 

 

4,12 

 

4,37 

 

Z niepełno-

sprawnymi  

35,33 

 

27,87 

 

20,83 

 

14,06 

 

15,60 

 

16,74 

 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawność prawna. 

Ta zła sytuacja materialna zarazem oznacza konieczność rezygnacji z zabiegów medycznych: 

wizyt u lekarza, rehabilitacji czy sanatorium, jak i rezygnacji z usług stomatologa (tabela 

9.33). Niepokojące jest jednak, że to osoby mocno schorowane czy niepełnosprawne znacznie 

częściej muszą rezygnować z wizyt u lekarza niż osoby zdrowe, a głównym powodem tych 

rezygnacji był brak pieniędzy oraz długa lista oczekujących (Stan…, 2011: 89). Jest to stały 

element sytuacji życiowej niepełnosprawnych. Wskazywały na to już wcześniejsze badania 

(Stan…, 1999 za Frąckiewicz, s.8). 
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Tabela 9.34. Rezygnacja z powodów finansowych z wyjazdu na urlop wypoczynkowy przez 

osoby niepełnosprawne
10

 (w %) 
Praca i niepełnosprawność Tak, byłoby nas stać Nie, nie byłoby nas stać 

pon.50,praca,sprawny 64,6 35,4 

pon.50,praca,niesprawny 44,4 55,6 

pon.50,bezr,sprawny 35,8 64,2 

pon.50,bezr,niesprawny 20,3 79,7 

50-65,praca,sprawny 64,7 35,3 

50-65,praca,nie prawny 18,8 81,3 

50-65,bezr,sprawny 37,0 63,0 

50-65,bezr,niesprawny 22,1 77,9 

pow.65,praca,sprawny 25,0 75,0 

pow.65,emer,sprawny 40,8 59,2 

pow.65,emer,niesprawny 18,5 81,5 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). Niepełnosprawność – kryterium unijne. 

Rezygnacja z niektórych elementów powszechnie przyjętego stylu życia nie jest efektem star-

szego wieku niepełnosprawnych i większego udziału emerytów w ich składzie. Analiza z za-

stosowaniem wieku jako zmiennej kontrolnej pokazuje, że w każdej kategorii wiekowej nie-

pełnosprawni częściej rezygnowali z urlopu z przyczyn finansowych (tabela 9.34). 

Samopoczucie – ocena stanu zdrowia przez osoby niepełnosprawne 

Czynnikiem, który silnie rzutuje na dobrostan niepełnosprawnych, jest poczucie złego stanu 

zdrowia. Pokazują to zarówno całościowe oceny stanu zdrowia, jak i oceny odwołujące się do 

konkretnych symptomów i stanów chorobowych. 

Tabela 9.35. Ocena stanu zdrowia przez osoby niepełnosprawne (2009) (w %) 
Ocena stanu zdrowia Niepełnosprawni sprawni 

razem prawnie i 

biologicznie 

tylko praw-

nie 

tylko biolo-

gicznie 

Ogółem 13,9 4,0 7,0 2,9 86,1 

Bardzo dobre i dobre 2,4 0,3 1,9 0,3 97,6 

Takie sobie, ani dobre ani złe 22,4 4,1 14,8 3,5 77,6 

Złe i bardzo złe 64,9 26,3 21,7 16,9 35,1 

Brak danych 82,8 17,2 6,6 - 10,7 

Źródło: Stan…, 2011. Osoby niepełnosprawne według kryterium NSP. 

Niepełnosprawni generalnie wskazują na swój zły stan zdrowia. Te oceny są silnie związane 

ze stopniem niepełnosprawności. Najgorzej oceniają swoje zdrowie niepełnosprawni biolo-

gicznie i niepełnosprawni prawnie i biologicznie. Ci pierwsi, stanowiąc tylko 2,9% populacji, 

rosną do 16,9% grupy osób oceniających swoje zdrowie jako złe i bardzo złe. Podobnie jest z 

niepełnosprawnymi prawnie i biologicznie. Ta grupa stanowiąc 13,9% populacji, jest jedno-

cześnie większością (2/3 grupy) wśród oceniających swoje zdrowie jako złe i bardzo złe (ta-

bela 9.35). 

Tabela 9.36. Zadowolenie osób niepełnosprawnych ze stanu swojego zdrowia (w %) 
Niepełno-

sprawność 

Bardzo za-

dowolony 

Zadowolony Dosyć zado-

wolony 

Dosyć nieza-

dowolony 

Niezadowo-

lony 

Bardzo nie-

zadowolony 
Nie 9,5 35,5 31,5 11,4 8,7 3,3 

Tak ,9 7,6 17,8 18,9 28,8 26,0 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawność prawna. 

                                                      
10

 Treść pytania: „Jest wiele rzeczy, które ludzie chcieliby posiadać, jednak nie stać ich na nie. O każdej z nastę-

pujących rzeczy, proszę powiedzieć, czy Pana(i) gospodarstwo domowe byłoby na to stać, gdyby Państwo tego 

chcieli – wyjazd na urlop (poza wizytą u krewnych)?”. 
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Bardzo silne różnice między osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi obserwuje się w za-

dowoleniu ze stanu zdrowia. 54,8% spośród badanych niepełnosprawnych w Diagnozie Spo-

łecznej 2009 wyraziło znaczące z niego niezadowolenie, a na odwrót – zadowolenie ze swego 

stanu zdrowia deklaruje 75% osób sprawnych i 25% osób niepełnosprawnych (tabela 9.36). 

Tabela 9.37. Zadowolenie ze stanu zdrowia u osób niepełnosprawnych (średnia) 

Niepełnosprawność Nie tak 

Zadowolenie ze stanu zdrowia (średnia) 7,83 4,22 

* skala: 1 - jestem bardzo niezadowolony, 10 – jestem bardzo zadowolony. 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). Niepełnosprawność wg kryterium UE. 

Podobny wynik stwierdzono w badaniach jakości życia przy użyciu skali dziesięciostopnio-

wej. Różnica średnich zadowolenia ze stanu zdrowia między sprawnymi i niepełnosprawnymi 

wyniosła 3,5 przy skali 10-punktowej (tabela 9.37). 

Tabela 9.38. Stan zdrowia osób niepełnosprawnych – przebyte choroby w roku ubiegłym (w %) 

 Poważnie chorowałam 

tak nie 

Niepełnosprawność nie 10,0 90,0 

tak 47,4 52,6 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawność prawna. 

Bardzo zbliżone różnice ocen uzyskuje się pytając o określone wskaźniki złego stanu zdro-

wia, jak choroby w ostatnim okresie. Niepełnosprawni częściej wskazują na choroby przebyte 

w zeszłym roku (ok. 50% z nich wobec 10% wśród osób sprawnych)  (tabela 9.38).  

Tabela 9.39. Osoby w wieku 15 lat i więcej odczuwające ból i dyskomfort fizyczny w ciągu 

ostatnich 4 tygodni (2009) (w %) 

  Odczuwał ból 

nie odczu-

wał bólu 

ogółem niewielki umiarko-

wany 

silny wyjątkowo 

silny 

Niesprawni 7,9 91,6 15,0 42,7 28,4 5,5 

Sprawni 49,7 49,8 26,2 18,3 4,8 0,5 

Źródło: Stan…, 2011. Niepełnosprawność prawna. 

Niepełnosprawni także częściej wskazywali na dokuczliwe dolegliwości fizyczne w ostatnim 

okresie (89,7% wobec 57,4% wśród sprawnych). O wiele częściej niż osoby sprawne uznawa-

li za własną opinię, że problemy ze zdrowiem utrudniały im wykonywanie codziennych zajęć 

(89,0% wobec 54,3% wśród osób sprawnych) (tabela 9.39). Podobny wynik dały zarówno 

badania Diagnozy Społecznej 2009, jak i Diagnozy Społecznej 2011. 

W porównaniu z osobami sprawnymi niepełnosprawni pytani o odczucia z ostatniego miesią-

ca rzadziej wybierali opinię, „sądzę, że nie wyglądam gorzej niż dawniej” (o 25%), a częściej, 

że „czuję, że wyglądam coraz gorzej” (+20,8%). Rzadziej akceptowali zdanie, że „mam co 

najmniej równie dużo zapału do pracy jak dawniej” (-36,9%), a częściej, że „z trudem przy-

chodzi mi się zabrać do zrobienia czegokolwiek”: (+14,6%) i „z ogromnym wysiłkiem zmu-

szam się do zrobienia czegokolwiek” (+14,6%). Podobne różnice wystąpiły w odniesieniu do 

takich kategorii jak męczliwość czy martwienie się o swój stan zdrowia (Diagnoza 2009). 

Bardzo zbliżone wyniki przynosi także Diagnoza 2011. 
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Sprawność funkcjonalna osób niepełnosprawnych 

Jedną z najdotkliwszych konsekwencji niepełnosprawności, zarazem właściwie dla niej defi-

nicyjną, są trudności w życiu codziennym. Rodzi to szereg następstw w zakresie jakości ży-

cia, od fizycznych uciążliwości, po ich konsekwencje w poczuciu zależności od pomocy in-

nych ludzi i życiu w zasadniczym odczuciu ograniczonych możliwości w porównaniu z ich 

dostępnością dla większości społeczeństwa. 

Tabela 9.40. Utrudnienia w wykonywaniu codziennych zajęć
11

 (w %) 

Niepełnosprawność Często Zdarzyło się Nigdy 

Nie 9,1 43,6 47,3 

Tak 40,6 44,7 14,8 

Źródło: Diagnoza 2011.  Niepełnosprawni prawnie. 

Niepełnosprawni częściej wskazywali na trudności w wykonywaniu zajęć codziennych; 85% 

badanych (przy 52% u osób formalnie sprawnych). U 41% niepełnosprawnych zdarza się to 

często (tabela 9.40). 

Tabela 9.41. Osoby w wieku 15 lat i więcej wg poziomu ograniczeń w samoobsłudze (2009) 

(w %) 

 Razem  Lekkie Średnie Poważne Bez ograni-

czeń 

Brak danych 

Niesprawni 38,4 2,6 27,2 8,6 61,6 - 

Sprawni 3,8 0,4 3,0 0,4 96,2 0,0 

Źródło: Stan…, 2011. Niepełnosprawni biologicznie - kryterium NSP. 

Niepełnosprawni potwierdzali także częściej ograniczenia w samoobsłudze w życiu codzien-

nym. Jest to szczególnie uderzające w porównaniu z osobami sprawnymi, z których 96,2%  

ich nie odczuwa na co dzień (tabela 9.41). 

Tabela 9.42. Osoby w wieku 15 lat i więcej według możliwości wykonywania czynności do-

mowych (2009) (w %) 

 Bez ograniczeń Z ograniczeniami Wg poziomu ograniczeń 

   małe średnie duże 

Niesprawni 35,7 64,3 20,9 20,1 23,3 

Sprawni 90,4 9,6 5,7 2,7 1,2 

Źródło: Stan…, 2011. Niepełnosprawni biologicznie - kryterium NSP. 

Niemal identyczne różnice niepełnosprawni – sprawni w odpowiedziach przynosi pytanie o 

możliwości wykonywania czynności domowych (tabela 9.42). 

Badania nad stanem zdrowia ludności pokazywały te ograniczenia bardziej szczegółowo, 

wskazując na skalę tych ograniczeń. Jak piszą autorzy raportu z tych badań: 

 „Na podstawie uzyskanych w badaniu stanu zdrowia odpowiedzi można odnotować, że: 

• blisko 60% osób niepełnosprawnych nie przeniesie ciężaru 5 kg na odległość 10 m (np. tor-

by z zakupami), 

                                                      
11

 Odpowiedź na pytanie: „Problemy ze zdrowiem utrudniały wykonywanie codziennych zajęć lub branie 

udziału w innych czynnościach”. 
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• co druga osoba źle widzi z bliska, nawet gdy ma okulary, a w wieku 80 lat i więcej takie 

problemy ma 3/4 tej populacji, 

• co trzecia osoba niepełnosprawna ma problemy z rozpoznaniem twarzy z odległości 4 m, 

• także co trzecia osoba niepełnosprawna, nawet jeśli używa aparatu słuchowego, to i tak nie-

zbyt dobrze słyszy rozmowy prowadzone z kilkoma osobami, 

• ponad 40% niepełnosprawnych ma problemy z samodzielnym przejściem na odległość 500 

metrów, a co czwarty także z wejściem i zejściem po schodach z 1 piętra, 

• ponad 38% ogółu niepełnosprawnych boryka się z trudnościami podczas wykonywania pro-

stych czynności związanych z samoobsługą. Co trzecia osoba niepełnosprawna ma trudności 

z położeniem się i wstaniem z łóżka lub siadaniem i wstawaniem z krzesła, a częściej niż co 

czwarta także trudności z ubraniem się i rozebraniem czy też umyciem całego ciała. 

• ponad 64% ogółu niepełnosprawnych z trudem wykonuje czynności domowe. Co piąta oso-

ba niepełnosprawna ma problemy z ugotowaniem sobie posiłku, co trzecia z robieniem co-

dziennych zakupów, zaś co dziewiąta z samodzielnym stosowaniem/zażywaniem leków. 

Znaczna cześć tej populacji (ponad 30%) ma również problemy z wykonaniem lekkich prac 

domowych.” (Stan…., 2011: 75). 

Podsumowując, życie osób niepełnosprawnych cechuje się niższym poziomem jakości życia, 

doświadczaniem bólu i dyskomfortu, sytuacją niskiego samopoczucia i doznawania deprywa-

cji fizycznych i materialnych. Osoby niepełnosprawne deklarują niższe poczucie szczęścia i 

zadowolenia z życia, gorzej je oceniają, a wszystkie odpowiedzi pytania o ich bilans życia 

dają wynik nie tylko ilościowo, ale i jakościowo niższy niż u osób sprawnych. Towarzyszy 

temu poczucie gorszych warunków materialnych, świadomość konieczności rezygnacji z le-

karstw i zabiegów medycznych, jak i tych elementów stylu życia, które są udziałem większo-

ści społeczeństwa, jak wyjazdy urlopowe. 

Swój stan zdrowia niepełnosprawni oceniają źle. Częściej wskazują na symptomy chorobowe 

i oznaki złego samopoczucia. W życiu codziennym towarzyszy im szereg ograniczeń mniej 

lub bardziej dolegliwych. Jest to stała komponenta ich życia.  

Pojawienie się niepełnosprawności powoduje obniżenie ogólnego poczucia jakości życia. 

Dotknięty nią człowiek ma mniejsze szanse na czerpanie satysfakcji z życia, a szczególnie z 

ważnych jego dziedzin. Ma także mniejsze poczucie kontroli nad swoim losem i możliwości 

jego kształtowania swoim działaniem. Powoduje to zgeneralizowaną tendencję do negatyw-

nego oceniania swojego życia, swoich działań i swojego otoczenia. Uwidocznia się to szcze-

gólnie dobitnie przy wszelkich porównaniach niepełnosprawnych z osobami sprawnymi. Jest 

to silne i bardzo zgeneralizowane uwarunkowanie. Dopiero na tle tej ogólnej tendencji jest 

widoczne zróżnicowanie między dziedzinami większej satysfakcji i frustracji, jak i wpływ 

poszczególnych czynników sytuacji społeczno-medycznej, jak typ i stopień niepełnosprawno-

ści, miejsce zamieszkania, sytuacja rodzinna czy status zawodowy. 

 

Profil psychospołeczny, kapitał społeczny, zasoby osobiste i 

wartości społeczne osób niepełnosprawnych 

U osób niepełnosprawnych tytułowe zagadnienia są ze sobą ściśle i bezpośrednio powiązane. 

Stanowią one ważną determinantę skuteczności ich rehabilitacji i reintegracji zawodowej i 

społecznej, niekiedy o wadze równej z czynnikami medycznymi. Na nich opiera się system 

motywacyjny osoby niepełnosprawnej, nie tylko jednostkowo, ale i społecznie konstruowany 
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i społecznie reprodukowany. Pełni on bardzo istotną rolę w rehabilitacji (Wolski, 2010a). Stąd 

jest potrzeba jego szerszego rozważenia i zanalizowania, jak i związanych z nim zjawisk, a 

szczególnie jego uwarunkowań i następstw. 

Źródłem profilu psychospołecznego niepełnosprawnego jest społeczna sytuacja niepełno-

sprawności. Niekiedy sięga się po takie określenie jak kryzys. Sytuacja osoby, która stała się 

niepełnosprawną, to efekt silnego szoku o dotkliwych przejawach (Wolski, 2010b). Jest to 

swoista inwazja cierpienia w całość życia intymnego. Jednostka nią dotknięta przeżywa coś, 

co w języku filozofii i psychologii egzystencjalnej ma najbardziej patetyczne określenie – 

sytuacja egzystencjalna. Jednostka musi sobie z tym poradzić sama. Jest to coś, „co nie może 

być zastępczo przeżyte przez inną osobę, złożone na barki jakiejś organizacji, pominięte w 

rozwoju osobowym” (Makselon, 1987). Autorzy, próbujący opisać tę sytuację w języku filo-

zoficznym, sięgają do opisu tego doświadczenia aż po takie określenia jak „doświadczenie 

konstytutywne” (Żywczok, 2005), czy „próba” w jej najprostszym i elementarnym życiowym 

znaczeniu (Świda-Ziemba, 1997).  

Pojawienie się niepełnosprawności wiąże się z niemożnością realizowania wielu dotychcza-

sowych ról społecznych, odgrywanych w domu, w rodzinie, w pracy czy w kręgu sąsiedzkim 

i przyjacielskim. To doświadczenie silnie wpływa na psychologiczne mechanizmy funkcjo-

nowania jednostki. Jak pisze Kamil Sijko: „moment pojawienia się niepełnosprawności jest 

dla większości ludzi wydarzeniem o wielkim ciężarze. Niepełnosprawność jest ciosem dla 

psychiki człowieka” (Sijko, 2007: 191). Niepełnosprawność bowiem nadaje szczególny cha-

rakter kontaktom społecznym. Funkcjonowanie społeczne zaczyna wiązać się z wieloma 

utrudnieniami, a nawet wręcz z niepokonalnymi barierami, a niepełnosprawność dotyka więk-

szości wymiarów bytowania jednostki. Życie przestaje być postrzegane jako pole, na którym 

wszystko czy prawie wszystko jest możliwe (Janocha, 2008: 161, 209). Zmienia się obraz 

siebie, budowany na relacjach z innymi ludźmi. Zmienia się także stosunek otoczenia do da-

nej osoby, zwrotnie przez nią odbierany (Piątek, 2009). Niezmiernie trudne staje się ponowne 

osiągnięcie stanu równowagi, umożliwiającego zaspokajanie istotnych potrzeb, posiadania 

wartościowych celów i odpowiedniej ich hierarchii (Janocha, 2008: 210). 

Psychologiczne konsekwencje niepełnosprawności nabytej są rozległe (Wyszyńska, 1987). 

Jak pisze Paweł Wolski: „utratę sprawności należy postrzegać jako wydarzenie przełomowe, 

noszące znamiona traumy. Trwała utrata zdrowia oznacza konieczność zmiany postrzegania 

siebie i świata na każdym możliwym poziomie: funkcjonalnym, emocjonalnym, poznaw-

czym, społecznym i zawodowym (…). Jest to sytuacja nieoczekiwana, nowa i zarazem bardzo 

ważna; stanowi przyczynę silnego stresu (…). Trauma łączy się nierozerwalnie z cierpieniem. 

(…). Zaburzeniu na skutek doznanej straty zdrowia czy sprawności ulegają wszystkie skład-

niki poczucia tożsamości, a więc poczucie odrębności (różnice między mną a drugim czło-

wiekiem), poczucie identyczności (pozostanie sobą niezależnie od roli i zachowania w danej 

sytuacji), poczucie ciągłości (postrzeganie siebie jako zmieniającą się w czasie całość) i po-

czucie integralności (ujęcie siebie w kategoriach całości funkcjonowania) (…). Niepewność 

siebie, w odniesieniu do własnych możliwości, ograniczeń i relacji społecznych, związana z 

niewiedzą na temat własnej niepełnosprawności, naraża na przeżywanie stanów frustracji. W 

konsekwencji nagromadzenie frustrujących sytuacji może prowadzić do agresywnych reakcji 

lub wręcz przeciwnie – do wycofania się z jakichkolwiek działań (reakcji unikowa)” (Wolski, 

2010b:  24-26).  

Psychologiczne następstwa niepełnosprawności wywierają tak silny wpływ na jednostkę, że 

zaczynają odgrywać samoistną negatywną rolę w jej życiu. Pojawia się nowa klasa przeszkód 

w jej rehabilitacji, natury psychologicznej z nimi związanych. Są to: negatywna autostereoty-

pizacja, zaniżone poczucie własnej wartości, niestabilna samoocena, poczucie bezradności, 

nieświadomość własnych potrzeb, i nieumiejętność poszukiwania pomocy w sytuacjach kry-
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tycznych (Brzezińska, Kaczan, Rycielska, 2010: 63). Poradzenie sobie z nimi jest bardzo 

istotne w procesie psychologicznej adaptacji jednostki do jej nowej sytuacji życiowej.  

W tej sytuacji takie cechy osobiste jak: optymizm, chęć życia, poczucie podmiotowości, sa-

mozaradność i jej przeciwieństwo – lęk przed ryzykiem, a także system wartości, zaufanie do 

siebie, do innych i do instytucji czy sieci wsparcia, zaczynają nabierać istotnego znaczenia.  

W odniesieniu do niepełnosprawnych ich rola jest dużo większa niż w przypadku osób 

sprawnych. Ma ona bardziej psychologiczną i indywidualną komponentę. Stąd bliższy temu i 

bardziej adekwatny dla tego zjawiska wydaje się termin zasoby osobiste (Kirenko, 2008) niż 

stosowane w socjologii i w psychologii społecznej określenie kapitał społeczny (Bartkowski, 

2007).  

Badacze zwracają uwagę przy tym na duże znaczenie dla jednostki jej społecznych sieci 

wsparcia, które oznaczają zarazem wkomponowanie jej w określoną sieć interakcji (Urbański, 

2010). Ich posiadanie, jakość i zasoby, jakie udostępniają, mają duże znaczenie dla  integracji 

społecznej osób niepełnosprawnych i dla radzenia sobie z traumatyczną sytuacją niepełno-

sprawności (Trojanowski, 2010a). Funkcje uczestnictwa w sieci wspierających społecznych 

powiązań są dość szerokie i szersze niż czysto instrumentalne. Za literaturą przedmiotu moż-

na wskazać ich pięć podstawowych funkcji:  1) emocjonalną (klimat zrozumienia i ciepłych 

uczuć), 2) informacyjną, pozwalającą na lepszą orientację w otaczającym świecie, weryfika-

cję własnego odbioru rzeczywistości, wprowadzanie korekt dzięki informacjom zwrotnym, 3) 

ewaluatywną i regulacyjną w społecznym funkcjonowaniu, dostarczającą modeli wymagań 

roli, rutyny dnia codziennego, oceny ludzi i zjawisk społecznych, a także wskazań pomagają-

cych w wyborze drogi postępowania, podtrzymującej określony obraz społeczny jednostki, 

mogący stać się źródłem uznania i akceptacji, 4)  towarzyską, stwarzającą warunki koleżeń-

skiego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych, i w działalności różnych grup społecznych, 5) 

instrumentalną – odnoszącą się do wszelkich wymian usług czy dóbr materialnych (Mitchell, 

Moosem 1982, za Popiołek, 1996). Sieci wsparcia są więc ważnym środkiem dla uzyskania 

społecznej pomocy w różnej formie. Antonucci i Depner wskazują, że taka sieć może być 

źródłem: a) szacunku, uznania, b) opieki w czasie choroby, c) relacji zaufania, d) afirmacji, 

upewniania, rozpraszania wątpliwości, e) możliwości rozmawiania o zdrowiu, f) działań pod-

trzymujących w chwilach przygnębienia (Antonucci, Depner, 1982, za Popiołek, 1996). Są to 

więc  jakości, usługi czy dobra istotne zarówno dla codziennej jakości życia, jak i radzenia 

sobie w sytuacji życiowej, spowodowanej niepełnosprawnością. 

Badanie PFRON z 2006 r. wśród niepełnosprawnych dobitnie pokazuje rolę sieci powiązań w 

życiu na przykładzie poszukiwania pracy. Wśród niepełnosprawnych pracujących największa 

grupa (34%), uzyskała pracę dzięki pomocy rodziny, znajomych lub innych niepełnospraw-

nych. Natomiast przez ofertę z urzędu pracy – 10%, a z ogłoszenia – 7% (Gmino…, 2006) 

Te uwagi wskazują, że zagadnienia profilu psycho-społecznego, kapitału społecznego i war-

tości społeczne osób niepełnosprawnych powinny być razem analizowane. Tworzą one ważne 

zasoby osobiste do radzenia sobie z sytuacją niepełnosprawności. Braki w tym obszarze two-

rzą znaczące bariery wewnętrzne do inicjowania integracji społecznej niepełnosprawnych. Są 

to spore deficyty potencjału jednostki w obszarze kompetencji osobistych, społecznych i za-

wodowych, jak i w sferze postaw wobec własnej aktywności zawodowej. 

Optymizm, wiara w przyszłość, natężenie woli życia, podmiotowość 

Poczucie sprawczości i samozaradność vs. lękowe nastawienie do życia 

Optymizm, poczucie życia z perspektywą otwartej przyszłości, są u osób niepełnosprawnych 

znacząco niższe w porównaniu z osobami sprawnymi. Osoby niepełnosprawne mniej optymi-

stycznie patrzą na rzeczywistość, mają niższą chęć życia i mniej energii witalnej na co dzień. 
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Tabela 10.1. Oczekiwane zmiany w życiu w ciągu najbliższych 12 miesięcy (w %) 

Niepełnoprawność Lepiej Gorzej Bez z mian Nie wiem 

Nie 20,9 18,1 58,4 2,6 

Tak 8,4 33,6 54,9 3,1 

Źródło: EB77.4 z 7-8/2012 (ZA5613). Niepełnosprawność kryterium UE. 

Badania Eurobarometru z lata 2012 r. pokazały, że niepełnosprawni z reguły patrzą z nieufno-

ścią i obawą na przyszłość. W oczekiwaniach zmian w ich życiu  w najbliższych 12 miesią-

cach – na 15 dziedzin przedstawionych do oceny w 14 spodziewali się albo pogorszenia, albo 

cechowali się znacząco mniejszym optymizmem od osób sprawnych. Największe różnice in 

minus w porównaniu z osobami sprawnymi dotyczą oceny ogólnej sytuacji ich własnej, kosz-

tów życia i sytuacji finansowej swojego gospodarstwa domowego. Podobne zjawisko wystą-

piło w ocenach przeszłości. Były to prawie te same dziedziny, gdyż sfery życia oceniane pod 

względem przyszłości były budowane na zasadzie symetrii z dziedzinami ocenianymi w prze-

szłości. Wśród nich 9 z 14 zostało oceniane gorzej niż przez osoby sprawne. Podobna sytua-

cja pojawiała się, gdy porównywano opinie niepełnosprawnych i sprawnych w ocenach zmian 

w 15 tych samych dziedzinach, ale w ostatnich 5 latach. W każdej z nich niepełnosprawni 

częściej niż osoby sprawne oceniali te zmiany jako zmiany na gorsze. Podsumowując niepeł-

nosprawni postrzegają swoje życie aktualne życie gorzej od osób sprawnych, swoją prze-

szłość oceniają gorzej, a od przyszłości częściej spodziewają się pogorszenia lub stagnacji, a 

rzadziej polepszenia. Tendencja ta dotyczy zarówno sytuacji osobistej, jak i sytuacji w kraju 

czy na terenie zamieszkania (tabela 10.1). 

Tabela 10.2. Oczekiwane zmiany w życiu w ciągu najbliższych 12 miesięcy (w %) 

Niepełnoprawność i wiek Lepiej Gorzej Bez z mian Nie wiem 

pon.50,sprawny 30,8 12,7 53,7 2,7 

pon.50,niesprawny 10,3 24,1 65,5  

50-65,sprawny 8,3 26,8 61,5 3,4 

50-65,niesprawny 9,3 41,9 43,0 5,8 

pow.65,sprawny 7,0 22,7 69,5 ,8 

pow.65,niesprawny 7,2 29,7 61,3 1,8 

Źródło: EB77.4 z 7-8/2012 (ZA5613). Niepełnosprawność kryterium UE. 

Nie jest to funkcją samego wieku. Największe różnice w odniesieniu do oczekiwań swojego 

życia w ciągu następnego roku są w grupie młodszej. Osoby niepełnosprawne i sprawne w 

wieku pow. 65 lat zbliżają się do siebie w pesymizmie (tabela 10.2). 

Tabela 10.3. Zadowolenie z perspektyw na przyszłość u osób niepełnosprawnych i sprawnych 

(w %) 

Niepełno-

prawność 

Bardzo za-

dowolony 

Zadowolony Dosyć zado-

wolony 

Dosyć nieza-

dowolony 

Niezadowo-

lony 

Bardzo nie-

zadowolony 

Nie 2,7 20,0 33,7 20,8 15,5 6,3 

Tak ,7 11,1 24,8 23,7 23,1 14,4 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawni prawnie. 

W badaniach Diagnozy Społecznej 2009 niepełnosprawni rzadziej niż osoby sprawne uzna-

wali za swoje takiej stwierdzenie jak: optymistycznie patrzę w przyszłość. Mają także niższe 

zadowolenie z perspektyw na przyszłość (tabela 10.3). Ten niższy optymizm życiowy niepeł-
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nosprawnych potwierdza jeszcze inny wynik sondażowy. Raport z badań zespołu SWPS pod 

kierunkiem Anny Brzezińskiej (Raport, 2010: 60) pokazuje, że osoby niepełnosprawne z każ-

dej z 6 grup niepełnosprawności dla odpowiedzi o zadowolenie z perspektyw na przyszłość 

miały średnią wartość 2-3 na skali 5-punktowej (Raport, 2010: 60). 

Tabela 10.4. Pragnienie życia a niepełnosprawność 

Jak silne w tych dniach jest Pana pragnienie życia? 

Niepełno-

sprawność 

W ogóle nie chce 

mi się żyć 

2 3 4 5 6 7 8 9 Bardzo mocno 

chce mi się żyć 

Nie ,5 ,5 1,1 1,8 5,8 6,5 9,3 16,4 15,3 42,9 

tak 1,3 ,9 2,6 4,1 9,0 10,1 11,7 16,5 11,3 32,6 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawni prawnie. 

Badania wskazują, że niepełnosprawni cechują się i deklarują niższą chęć życia niż osoby 

sprawne (tabela 10.4). 

Tabela 10.5. Siła chęci życia u osób niepełnosprawnych (w %) 

Niepełno-

sprawność 

Zdecydo-

wanie tak 

Tak Raczej tak Ani tak, 

ani nie 

Raczej nie Nie Zdecydo-

wanie nie 

Mam bardzo dużo energii w sobie 

Nie 12,4 27,1 27,6 15,7 9,1 6,3 1,8 

Tak 3,5 13,9 16,9 17,4 18,2 20,9 9,2 

Moje życie mimo bolesnych doświadczeń ma sens i dużą wartość 

Nie 20,8 46,5 19,5 8,2 2,2 2,2 ,6 

Tak 13,2 45,3 23,1 11,2 3,6 3,1 ,6 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawni prawnie. 

Poczucie sensu życia i witalność są u osób niepełnosprawnych zdecydowanie niższe niż 

wśród osób sprawnych (tabela 10.5). Podobne różnice uzyskano używając tych pytań w Dia-

gnozie Społecznej 2011.  

Tabela 10.6. Dobry nastrój a niepełnosprawność (średnia) 

 Niepełnosprawność 

Jak często czuł się Pan w ten sposób w ciągu ostatnich dwóch tygodni: Nie tak 

Czułem się wesoły i w dobrym nastroju 2,76 3,78 

Czułem się spokojny i rozluźniony 2,84 3,70 

Byłem aktywny i pełen energii 2,74 4,02 

Obudziłem się świeży i wypoczęty 3,00 4,07 

Moje codzienne życie było wypełnione rzeczami, które mnie interesują 2,94 3,75 

* skala 1-6. 1 – cały czas, 10 – wcale. 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). Niepełnosprawność biologiczna - kryterium unijne. 

Niepełnosprawni uzyskiwali także niższe średnie wartości na skali dobrego samopoczucia, 

zastosowanej w Europejskim Badaniu Jakości Życia. Rzadziej miewali dobry nastrój, rzadziej 

odczuwali spokój i rozluźnienie, i rzadziej zaczynali dzień jako wypoczęci i świeży. Niższe 

było ich poczucie siły, energii i samorealizacji w codziennym życiu (tabela 10.6). Użycie tej 

samej skali w badaniu Diagnozy Społecznej 2009 przyniosło identyczne rezultaty. Kierunek 

różnic między sprawnymi i niepełnosprawnymi był taki sam, a w prawie identyczny sposób 

dotyczył każdego elementu tej skali. W tym samym badaniu niepełnosprawni rzadziej niż 
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osoby sprawne uznawali za swoje takie zdania jak „z niecierpliwością czekam, co przyniesie 

każdy kolejny dzień” (Diagnoza 2009). 

Tabela 10.7. Myśli o samobójstwie - osoby niepełnosprawne a sprawne (w %) 
Jak często w minionych miesiącach zdarzało się Pani być tak załamaną, że myślał Pan o samobójstwie? 

 Bardzo często Dosyć często Rzadko Nigdy 

Niepełnosprawność nie ,7 1,9 8,4 89,0 

tak 1,4 5,0 13,4 80,2 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawni prawnie. 

Nic też dziwnego, że stwierdza się u nich większą częstość myśli o samobójstwie niż wśród 

osób sprawnych (tabela 10.7). Ten wynik potwierdził się także w kolejnej edycji Diagnozy 

Społecznej z 2011 roku. 

Podmiotowość i samozaradność osób niepełnosprawnych 

Niższa podmiotowość i niższa samozaradność niepełnosprawnych wyraźnie uwidoczniają się 

w analizowanych badaniach ankietowych. Wyraża się to niekiedy wprost, jak w częstszym 

odrzucaniu stwierdzenia, że „każdy z nas jest kowalem swojego losu” (Diagnoza Społeczna 

2011). Jest także widoczne pośrednio przez wysoką rangę, jaką niepełnosprawni nadają swo-

im problemom psychologicznym. Badani w ramach sondażu Diagnoza Społeczna 2009, spo-

śród głównych problemów związanych z niepełnosprawnością, na pierwszym miejscu stawia-

li niewiarę w swoje możliwości. Nadawali jej większą rangę niż barierom architektonicznym 

(tabela 11.19). Zarazem na trudności reagują rezygnacją, sięgając po różne środki odprężenia 

i poprawy nastroju. Sukcesy i porażki w życiu skłonni są przypisywać losowi, a nie sobie sa-

mym. Ściśle wiąże się z tym niski poziom wiedzy o otaczającym ich świecie czy o instytu-

cjach opieki społecznej. Nawet o przysługujących im prawach wiedzą mało, a w konsekwen-

cji – mniej z nich korzystają. Jednocześnie dużą trudność sprawia im załatwianie spraw urzę-

dowych, jak i gorzej sobie radzą z obsługą bardziej zaawansowanych urządzeń technicznych. 

Te niższe kompetencje i umiejętności w radzeniu sobie z problemami poznawczymi uwidocz-

niają się także w trudności opisu siebie czy wyborze odpowiedniego swego przyszłego profilu 

zawodowego. 

Tabela 10.8. Profil reakcji na trudności życiowe osób niepełnosprawnych* (w %) 
Jak zazwyczaj Pan reaguje na kłopoty czy trudne sytuacje w 

swoim życiu: 

Sprawni Niepełnosprawni 

Zwracam się o radę i pomoc do innych ludzi  +1,8 -1,8 

Mobilizuję się i przystępuję do działania  +19,0 -19,0 

Sięgam po alkohol  +1,5 -1,5 

Pocieszam się myślą, że mogło być jeszcze gorzej, lub że 

innym jest jeszcze gorzej  

x X 

Poddaję się, nie wiem, co robić  -2,7 +2,7 

Zażywam środki uspokajające  -6,0 +6,0 

Modlę się o pomoc do Boga  -8,7 +8,7 

Zajmuję się innymi rzeczami, które odwracają moją uwagę i 

poprawiają nastrój  

+3,7 -3,7 

* Różnice w stosunku do średniej odpowiedzi dla wszystkich respondentów. 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawni prawnie. 

Spójny z tym poczuciem niższej podmiotowości niepełnosprawnych jest ich profil reakcji na 

trudności życiowe. Badania Diagnozy Społecznej w 2009 r. i w 2011 r. dały podobny wynik. 

Niepełnosprawni rzadziej mobilizują się w obliczu przeszkód, a częściej uciekają się do rezy-

gnacji i do różnych form zachowań redukujących napięcie (tabela 10.8). Jak wskazywały au-

torki wcześniejszych badań nad niepełnosprawnymi w Polsce, niewiara w to, że można coś w 
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swym życiu zmienić, powodowała u części z nich nawet rezygnację z zabiegów rehabilitacyj-

nych (badanie 1993 r.) (Ostrowska, Sikorska, 1996: 170).  

Tabela 10.9. Poczucie kontroli nad własnym życiem osób niepełnosprawnych – atrybucja suk-

cesów i porażek w życiu (w %) 
Od czego lub od kogo zależało to, że miniony rok 

należał do udanych lub do nieudanych: 

Niepełnosprawni a sprawni (różnica w procentach) 

Od władz +3,6 

Ode mnie samego -19,6 

Od innych ludzi -3,1 

Od losu (Opatrzności) +16,7 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawni prawnie. 

Ściśle z tym sprzężone jest niższe poczucie kontroli nad własnym życiem. U niepełnospraw-

nych dobry przebieg poprzedniego roku rzadziej jest przypisywany sobie, a częściej wiązany 

z losem lub z działalnością władz  (tabela 10.9). Podobnie wynik jak w Diagnozie Społecznej 

2009 uzyskano także w Diagnozie Społecznej 2011.  

Mniejsza zaradność życiowa niepełnosprawnych ma także i inne przejawy. Jednym z jej 

symptomów jest stosunek do załatwiania spraw urzędowych – postrzeganie ich jako trudnych 

i uciążliwych. Potwierdza to wiele badań, zarówno dawniejszych, jak i aktualnych.  W bada-

niach GUS z 1996 r. jedną z najczęstszych pozycji na liście problemów życiowych niepełno-

sprawnych było załatwianie spraw urzędowych. W dwu edycjach badań Diagnozy Społecznej 

niepełnosprawni częściej niż respondenci sprawni zgadzali się z opinią, że w zeszłym roku 

zdarzyło im się, że czuli się całkowicie bezsilni i upokorzeni przy załatwianiu jakiejś sprawy 

urzędowej (Diagnoza 2009 i 2011). 

Za przejaw tego samego zjawiska można także uznać niską wiedzę o swoich uprawnieniach, a 

w konsekwencji rzadsze ich wykorzystywanie. Niepełnosprawni mają małą wiedzę o przepi-

sach, które ich dotyczą, o instytucjonalnych i prawnych możliwościach dla  nich stworzonych, 

jak i o instytucjach, które działają na ich rzecz. Taki wynik przynoszą zarówno starsze, jak i 

nowsze badania nad niepełnosprawnymi, zrealizowane w całym kraju, jak i regionalne. 

Autorki raportu o osobach niepełnosprawnych w latach 90-tych pisały, że: 

„Brak znajomości należnych uprawnień i przywilejów ma bezpośrednie konsekwencje życio-

we dla osób niepełnosprawnych i zapewne dotyczy wielu sfer życia (….). Najliczniejsza gru-

pa (37,7%) nie dokonywała takich odliczeń [od podatku - J.B.], ponieważ nie wiedziała o 

takich uprawnieniach. Sporo osób słyszało wprawdzie (19,6%) o takich możliwościach, ale 

nie wiedziały dokładnie, jak z nich skorzystać. Wszystkie te osoby poniosły wydatki, które 

mogły stać się podstawą do odliczeń” (Ostrowska, Sikorska, Gąciarz, 2001: 126-7). 

W sondażu zrealizowanym przez OBOP na zlecenie PFRON z 2010 r. badano korzystanie 

przez pracujących niepełnosprawnych z ich uprawnień ustawowych. Wśród tych, którzy z 

nich nie korzystali, aż 54% nie wiedziało, że je ma (Zadowolenie…, 2010: 148). Do podob-

nych wniosków dochodzą także autorzy sondażu zrealizowanego w regionie pomorskim w 

2008 r. Było to badanie z serii badań poświęconych możliwości integracji zawodowej osób 

niepełnosprawnych i barierom, jakie ona napotyka. Stwierdzono, że osoby niepełnosprawne 

nie mają wystarczających informacji na temat uprawnień, związanych z poszczególnymi sys-

temami orzecznictwa. Niektórzy badani nie w pełni odróżniali dwa rodzaje orzeczeń i upraw-

nień z nimi związanych. W małym stopniu prawidłowo interpretowali pojęcia niezdolności do 

pracy i zalecenia, związane z warunkami zatrudnienia w zakładach pracy chronionej. Wiedza 

osób niepełnosprawnych o możliwościach skorzystania z rehabilitacji zawodowej, a szcze-

gólnie z instrumentów aktywizacji zawodowej, okazała się fragmentaryczna (Kutyło i in., 

2009b: 114). Podobny wynik przyniosły podobne badania zrealizowane wcześniej w woj. 
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podkarpackim (Kutyło i in., 2009a: 128). W badaniu na zlecenie PFRON z 2006 r. zdecydo-

wana większość niepełnosprawnych prawnie (79%), w tym również ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności (72%), nigdy nie słyszała o żadnym z dwunastu programów PFRON dla 

osób niepełnosprawnych, z jakich można było uzyskać pomoc dla siebie w tym czasie (Gmi-

no…, 2006). W badaniu zrealizowanym w 2012 r. niepełnosprawni częściej wskazywali na 

swoją niewiedzę  w zakresie swoich praw w przypadku dyskryminacji lub molestowania (ta-

bela 11.21). 

Niskie jest także rozeznanie niepełnosprawnych w świecie instytucji, nawet tych, które mają 

dla nich istotne znaczenie. W  badaniach satysfakcji zawodowej niepełnosprawnych pracują-

cych, respondenci, którzy wzięli udział w badaniu, zostali wylosowani z bazy pracowników 

niepełnosprawnych, zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SO-

DiR). Wynagrodzenia wszystkich ankietowanych były więc dofinansowywane ze środków 

PFRON. Mimo to, tylko co trzeci ankietowany (34%) wskazał na PFRON jako na źródło fi-

nansowania swojej pensji (Zadowolenie…, 2010: 148). 

To samo dotyczy lokalnych instytucji społecznych. W badaniach relacji osoby niepełno-

sprawne – instytucje gminne, zrealizowanych w 2006 r., stwierdzono, że osoby niepełno-

sprawne mają dość niską świadomość tego, gdzie mogą się zwrócić się o pomoc.  Niewiele 

wiedziały na temat systemu organizacji wsparcia w urzędzie gminy, jak też o innych gmin-

nych jednostkach administracyjnych, nastawionych na pomoc niepełnosprawnym. Jedyną 

znaną im taką gminną jednostką administracyjną, były gminne i miejskie ośrodki pomocy 

społecznej. Przy czym jedynie 63% spośród badanych wiązało je spontanicznie z pomocą 

niepełnosprawnym. W przypadku innych jednostek organizacyjnych gminy, o ich zadaniach 

opiekuńczych czy wspierających, bardzo rzadko wiedziano i bardzo rzadko je z nimi kojarzo-

no (Gmino…, 2006). 

Korespondują z tą ogólną postawą bezradności także mniejsze umiejętności radzenia sobie 

niepełnosprawnych z nowoczesną techniką (tabela 11.35). W połączeniu z niższymi docho-

dami powodowało to, że w wyposażeniu ich domów rzadziej występowały bardziej skompli-

kowane w obsłudze nowoczesne urządzenia techniczne (tabele 8.21–8.26).  

Ta niewiedza i niskie kompetencje poznawcze mają znacznie szerszy zakres niż tylko orienta-

cja w problematyce świata zewnętrznego. Dotyczy także ich samych, wiedzy o sobie, a w 

konsekwencji zdolności do formułowania planów dla siebie. Badani niepełnosprawni mieli 

trudności z określaniem siebie samych czy z nazwaniem posiadanych przez siebie umiejętno-

ści. W sondażu w woj. lubelskim na pytanie o rodzaj grupy zawodowej, z którą ze względu na 

posiadane kwalifikacje się utożsamiają – 37,4% badanych odpowiedziało: nie wiem. A na 

pytanie, w jakiej dziedzinie zawodowej mogliby pracować, 30,3% z nich udzieliło też odpo-

wiedzi „nie wiem” (Tomczyszyn, 2011: 60).  

W zakresie wiedzy o własnej sytuacji, znajomości przepisów i prawa, dotyczącego niepełno-

sprawności, pojawia się podobny syndrom jak w przypadku kształcenia zawodowego i 

uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i kompetencje. Z jednej strony istnieje 

świadomość własnej niewiedzy i częste są deklaracje potrzeby nabycia odpowiedniej wiedzy 

lub uzyskania odpowiednich informacji. Z drugiej strony obserwuje się niską aktywność i 

małe zainteresowanie ich zdobywaniem. Przykładowo w 2006 r. podczas badania w czterech 

województwach stwierdzono, że przebadane niepełnosprawne osoby pracujące (podobnie, jak 

i niepracujące) zdecydowanie nisko oceniają swój stan wiedzy o przepisach prawnych, doty-

czących zatrudniania i pracy osób niepełnosprawnych, 44% nic nie wiedziało na ten temat lub 

wiedziało bardzo niewiele. Także ponad połowa z nich uważała tę wiedzę za ważną lub bar-

dzo ważną (Radecki, 2007). Ale inne badania wskazują na bardzo małe zainteresowanie (i 

niskie czytelnictwo) osób niepełnosprawnych przeznaczonymi dla nich specjalnymi wydaw-
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nictwami. W sondażu zrealizowanym na zlecenie PFRON w 2006 r. stwierdzono, że sięga po 

nie mniej niż co dziesiąty niepełnosprawny. Relatywnie częściej czynią to mieszkańcy naj-

większych miast, osoby młodsze, lepiej wykształcone oraz ze znacznym stopniem niepełno-

sprawności (Gmino…, 2006). W badaniu wykorzystywania Internetu przez osoby niepełno-

sprawne stwierdzono, że relatywnie rzadko poszukują one pomocy i wsparcia na specjalnych 

portalach przeznaczonych dla niepełnosprawnych (Korzystanie.., 2006). 

Tabela 10.10. Osoby nieznające żadnego z programów pomocy dla niepełnosprawnych (w %) 

OGÓŁEM (N=5019) 79 

Typ gminy  

miejska (N=830) 70 

miejsko-wiej. (N=1350) 82 

wiejska (N=2838) 82 

Wiek  

18-29 (N=1485 63 

30-49 (N=1882) 76 

50+   (N=1652) 83 

STOP. NIEPEŁNOSPRAW.  

znaczny  (N=889) 72 

umiarkowany  (N=1767) 76 

 lekki (N=2363) 82 

RODZ. NIEPEŁNOSPRAW.  

 ruchowa   (N=1922) 74 

 wzrokowa   (N=936) 73 

słuchowa  (N=800) 80 

psychiczna (N=452) 84 

umysłowa (N=755) 90 

epilepsja (N=90) 78 

Wykształcenie  

Wyższe i niepełne wyższe (N=184) 43 

Średnie (N=1078) 67 

podstawowe/ zasadnicze zawodowe (N=2978) 84 

podstawowe/ zawodowe/ niepełne (N=755) 83 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. Osoby niepełnosprawne prawnie (N=5019) (Gmino…, 2006).  

Bierność i niewiedza niepełnosprawnych mają także swoje uwarunkowania społeczne. Wiążą 

się z ich wykształceniem, wiekiem i miejscem zamieszkania, jak i z typem oraz stopniem nie-

pełnosprawności. Niewiedza o programach pomocy dla niepełnosprawnych jest większa u 

osób mieszkających w gminach wiejskich, starszych i gorzej wykształconych. Natomiast nie-

co większą orientacje mieli niepełnosprawni o wyższym stopniu niepełnosprawności i z nie-

pełnosprawnością ruchową / wzrokową. Najwyższy poziom wiedzy deklarowali niepełno-

sprawni z wyższym wykształceniem. W odróżnieniu od pozostałych niepełnosprawnych 

większość z nich je znała (43%) (tabela 10.10). 

Ściśle z niewiedzą o programach i uprawnieniach niepełnosprawnych wiąże się niskie ich 

wykorzystywanie. Jest ono częstsze wśród niepełnosprawnych zamieszkałych w mniejszych 

gminach i w gminach wiejskich. Najwyższy odsetek pasywności napotyka się u niepełno-

sprawnych z małych gmin wiejskich. Jest to w dużej mierze konsekwencja ich kompetencji, 

nie zaś braku potrzeb. Wśród form pomocy, o które pytano, były nie tylko związane z aktywi-

zacją zawodową czy korzystaniem z kultury i rekreacji, ale także wsparciem  finansowym i 

materialnym. Tego typu potrzeby są bardziej prawdopodobne w gminach wiejskich, gdzie jest 

więcej niepełnosprawnych w gorszej sytuacji materialnej (tabela 10.11). 
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Tabela 10.11. Osoby niepełnosprawne niekorzystające z żadnej formy pomocy (w %) 
OGÓŁEM (N=5019) 24% 

Typ gminy  

miejska (N=830) 21% 

miejsko-wiej. (N=1350) 22% 

wiejska (N=2838) 28% 

wiejska do 4 tys. (N=396) 44% 

STOP. NIEPEŁNOSPRAW.  

znaczny  (N=889) 16% 

umiarkowany  (N=1767) 23% 

lekki (N=2363) 28% 

RODZ. NIEPEŁNOSPRAW.  

 ruchowa   (N=1922) 26% 

 wzrokowa   (N=936) 24% 

słuchowa  (N=800) 27% 

psychiczna (N=452) 13% 

umysłowa (N=755) 20% 

epilepsja (N=90) 28% 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. Osoby niepełnosprawne prawnie (N=5019) (Gmino…, 2006).  

Tabela 10.12. Poczucie bezradności u osób niepełnosprawnych (średnia) 

Niepełnosprawność Obecnie życie stało się tak skomplikowane, że czuję się prawie zagubiony 

Nie 3,65 

Tak 3,07 

* skala 1-5: 1 – zdecydowanie zgadzam się, 5 – zdecydowanie nie zgadzam się 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). Niepełnosprawność biologiczna - kryterium unijne. 

W konsekwencji tego typu ogólnych postaw pojawiają się także korespondujące z nimi po-

stawy psychiczne i „uzasadniające” je opinie. Niepełnosprawni częściej od osób sprawnych 

wskazywali na poczucie zagubienia, bezradności i bezsilności (tabela 10.12).  Potwierdzają to 

inne wyniki. Badanie na zlecenie PFRON z 2006 r. pokazało, że  niepełnosprawni właśnie 

swoje problemy psychologiczne umiejscawiają wysoko wśród ogółu swych problemów ży-

ciowych. Znalazły się one na 3. miejscu (tabela 9.24).  

Niepełnosprawni są bardziej lękowo nastawieni do życia i otoczenia. Mają mniejsze poczucie 

bezpieczeństwa w swojej okolicy i odczuwają większe obawy przed włamaniem. Wykazały to 

zarówno badania Europejskiego Sondażu Społecznego (ESS 2010), jak Diagnozy Społecznej 

2011. 

Z tym lękowym nastawieniem do rzeczywistości ściśle wiąże się profil wartości niepełno-

sprawnych. Jednym z jego elementów jest odrzucanie działań i zachowań związanych z ryzy-

kiem, jak przykładowo propozycji życia nastawionego na przygody i ryzyko. Wystąpiło to 

przy badaniu osób niepełnosprawnych kwestionariuszem wartości Schwartza (Szuster, 2002, 

Europejski Sondaż Społeczny (ESS) 2010). Ukazywano w nim respondentowi różne typy 

ludzi i pytano badanego o ocenę swojego podobieństwa do danego wzorca – uosobienia okre-

ślonej wartości. Niepełnosprawni zdecydowanie odrzucali wzór życia nastawionego na wra-

żenia, ale awanturniczego i niosącego ryzyko (tabela 10.12). Ten profil wartości niepełno-

sprawnych będzie jeszcze niżej analizowany.  

Konsekwencją tego profilu wartości u niepełnosprawnych są silne pozaekonomiczne podsta-

wy do dążenia do zdobycia renty, właśnie ze względu na poczucie bezpieczeństwa, jakie ona 

daje. Taki stały dochód zapewnia osobom niepełnosprawnym poczucie przynajmniej względ-

nego bezpieczeństwa. Ważne, że są to stałe dochody, których można być pewnym. Osoby 
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takie niekiedy nawet i wegetują czy ledwie wiążą koniec z końcem, ale obawa utraty poczucia 

bezpieczeństwa powoduje, że nie szukają innych źródeł dochodu (Jasiecka, 2008:  18-19). 

Tabela 10.13. Życie nastawione na przygodę, ryzyko i wrażenia w ocenie osób niepełno-

sprawnych (w %) 

Przeczytam teraz Pani/u krótkie opisy różnych ludzi. Proszę wysłuchać każdego opisu i powiedzieć, w jakim 

stopniu każda z tych osób jest lub też nie jest podobna do Pani/a:   

Poszukuje przygód i lubi ryzykować. Chce mieć życie pełne wrażeń 

Niepełno

nospraw-

spraw-

ność 

Bardzo 

podobna 

do mnie 

Podobna 

do mnie 

W pewnym 

stopniu po-

dobna do mnie 

Tylko trochę 

podobna do 

mnie 

Niepodobna 

do mnie 

Zupełnie do mnie nie-

podobna 

Nie 7,2 15,3 21,4 18,7 28,5 9,0 

Tak 2,4 7,9 12,5 13,8 32,5 30,8 

Źródło: Europejski Sondaż Społeczny (ESS) 2010. Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Niepełnosprawni i wsparcie społeczne. Zaufanie do ludzi i do instytucji 

Przy ocenie środowiska społecznego niepełnosprawnych należy starannie zanalizować ich 

sieci powiązań społecznych. W porównaniu z osobami sprawnymi ich sieci wsparcia obejmu-

ją mniejszą liczbę osób i zarazem są to relacje mniej znaczące jakościowo, w których można 

by poszukiwać znaczącego wsparcia psychicznego lub materialnego. Niepełnosprawni mają 

mniej osób w otoczeniu, na które mogą liczyć w trudnych sytuacjach społecznych. Także czę-

ściej niż osoby sprawne wskazywali na brak takich osób, od których mogą spodziewać się 

pomocy i wsparcia. Jednak ta sytuacja prowadzi niekiedy do reakcji odwrotnych od oczeki-

wanych – do autoalienacji i unikania kontaktów z ludźmi. 

Tabela 10.14. Liczba osób bliskich, na które można liczyć w przypadku poważnych proble-

mów życiowych (w %) 
 Liczba osób bliskich, na które można liczyć w przypadku poważnych problemów życio-

wych 

 nie ma takich osób 1-2 osoby 3-5 osób więcej niż 5 osób 

Niesprawni 3,4 38,3 40,3 18,0 

Sprawni 1,8 27,5 45,2 25,5 

Miasta     

Niesprawni 3,6 39,9 40,2 16,3 

Sprawni 1,9 27,4 45,7 25,1 

Wieś     

Niesprawni 2,9 35,6 40,5 21,0 

Sprawni 1,5 27,7 44,5 26,3 

Źródło: Stan …, 2011. Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Osoby niepełnosprawne wskazują na mniejszą liczbę osób, od których mogą oczekiwać 

wsparcia. Zarówno częściej wskazują brak takich osób, jak i ich mniejszą liczbę (tabela 

10.14). Tę tendencję potwierdzają także inne badania. We wcześniej przytaczanym profilu 

reakcji na trudności niepełnosprawnych, rzadziej wskazywali oni na zwracanie się w takiej 

sytuacji o pomoc do innych (tabela 10.6). Chociaż generalnie mieszkanie na wsi obniża pozy-

cję niepełnosprawnego, to w tym rzadkim przypadku osoby niepełnosprawne wskazują na 

więcej osób, na które mogą liczyć (tabela 10.14).  

Badania Diagnozy Społecznej wskazują na mniejszą liczbę przyjaciół u osób niepełnospraw-

nych niż sprawnych (tabela 10.15). Także inne badania, jak Europejski Sondaż Społeczny 
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wskazują, że mają oni mniej przyjaciół i mniej użytecznych kontaktów. Rzadziej deklarują, że 

mają osobę, z którą mogą szczerze porozmawiać (ESS 2010). Na ich rzadsze kontakty spo-

łeczne także pośrednio wskazują ich budżety domowe. Są w nich niższe wydatki na aktyw-

ność towarzyską (tabela 8.16). Podobny wynik przynosiły wcześniejsze badania. Zgodnie z 

nimi tylko ok. 1/3 niepełnosprawnych pozostawała w kontakcie z sąsiadami. Także tylko oko-

ło połowa z nich twierdziła, że ma wokół siebie ludzi, których lubi (Ostrowska, Sikorska, 

1996). 

Tabela 10.15. Przyjaciele osób niepełnosprawnych (liczba) (średnia) 
Niepełnosprawność Ile osób zalicza Pani do grona swoich przyjaciół ? 

 2009 2011 

Nie 6,94 7,01 

Tak 6,32 6,20 

Źródło: Diagnoza 2009 i 2011. Niepełnosprawni prawnie. 

Tabela 10.16. Osoby pomocne w trudnych sytuacjach życiowych osób niepełnosprawnych (w 

%) 

Na czyją pomoc mogą liczyć w trudnej sytuacji: 

Niepełnosprawność i wiek  Pomoc  w szukaniu pracy nagła potrzeba pożyczenia 2.000 zł 

 Na nikogo Na nikogo 

pon.50,sprawny 11,2 10,3 

pon.50,niesprawny 15,8 17,2 

50-65,sprawny 28,0 13,5 

50-65,niesprawny 41,9 32,5 

pow.65,sprawny 51,4 17,3 

pow.65,niesprawny 50,0 27,1 

Ogółem   

Nie 16,3 11,4 

Tak 26,5 24,5 

Źródło: Europejski Sondaż Społeczny (ESS) 2010. Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Bliższa analiza sieci wsparcia niepełnosprawnych powinna uwzględniać jednak czynnik wie-

ku. Zakres kontaktów społecznych jest nim silnie uwarunkowany. Osobom młodym łatwiej 

uzyskać wsparcie finansowe czy pomoc w uzyskaniu pracy niezależnie od ich stanu zdrowia. 

Jednak wprowadzenie tej zmiennej kontrolnej nie zmienia wyniku. W każdej grupie wiekowej 

osoby niepełnosprawne w mniejszym stopniu mogą liczyć na pomoc innych niż osoby spraw-

ne (tabela 10.16).  

Tabela 10.17. Poczucie akceptacji społecznej i samotności wśród osób niepełnosprawnych (w 

%) 
Czy czuje się kochany i darzony zaufaniem? 

 Tak Nie 

Niepełnosprawność nie 92,1 7,9 

tak 87,8 12,2 

Czy czuje się osamotniony, mimo że tego nie chce? 

Niepełnosprawność nie 19,2 80,8 

tak 32,0 68,0 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawni prawnie. 

Konsekwencją słabości sieci wsparcia niepełnosprawnych jest ich silniejsze niż u osób 

sprawnych poczucie wyobcowania i braku dodatnich wzmocnień swoich działań (tabela 

10.17). W badaniach Europejskie Badania Jakości Życia (EQLS 2007) niepełnosprawni re-

spondenci częściej od respondentów sprawnych aprobowali dwa następujące pytania: „nie 

czuję, żeby ludzie cenili to, co robię” i „czuję się obco, poza społeczeństwem”. Podobny wy-

nik uzyskano w Diagnozie Społecznej 2011. 
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Jednym z mniej oczywistych następstw małej sieci interakcji społecznych, a związanych z 

antycypowanymi trudnościami w nawiązaniu i utrzymaniu więzi z innymi ludźmi, jest usu-

wanie się osób niepełnosprawnych od ludzi i kontaktów społecznych. W Diagnozie Społecz-

nej 2011 niepełnosprawni pytani o rzeczy ważne w ich życiu, rzadziej od osób sprawnych 

wybierali taki cel, jak pozyskiwanie przyjaciół. W tych badaniach także rzadziej wskazywali 

jako warunek udanego życia – posiadanie przyjaciół (Diagnoza Społeczna 2009 i 2011). Po-

dobne wcześniejsze badania wśród niepełnosprawnych przyniosły wynik, że 2/3 z badanych 

zarazem twierdziło, że ich zakres kontaktów z innymi ludźmi jest wystarczający (Ostrowska, 

Sikorska, 1996). 

Antonina Ostrowska i Joanna Sikorska nazwały to zjawisko automarginalizacją (Ostrowska, 

Sikorska, 1996; por. Żuraw, 2008: 349). Jest to swoiste „błędne koło”. Hanna Żuraw wyja-

śniając niechęć niepełnosprawnych do wychodzenia na zewnątrz czy nawiązywania szerszej 

sieci kontaktów, pisze o świecie pozadomowym, że jest to dla nich świat pogranicza, w któ-

rym wciąż na nowo muszą sobie uświadamiać własną niesprawność i nieprzystosowanie, wła-

sną „gorszość” (Żuraw, 2008: 92-93, 168). 

Zaufanie do ludzi i instytucji 

Zaufanie jest ważną komponentą kapitału społecznego. Niekiedy się je uważa nawet za jego  

najważniejszy składnik. Nie wiąże się ono tylko z jakością życia – pozytywnym postrzega-

niem klimatu relacji w najbliższym otoczeniu. Społeczne skutki zaufania bądź nieufności są 

bardziej rozległe. Rzutuje ono na skłonność do nawiązywania kontaktów międzyludzkich, jak 

i wpływa na podejmowanie działań związanych z ryzykiem moralnym. Stąd silnie wpływa na 

przedsiębiorczość, gdzie zaufanie do siebie i innych jest istotną społeczną przesłanką podej-

mowania tak zachowań kooperacyjnych, jak i takich działań, w których należy zakładać pozy-

tywny dla siebie charakter zachowań innych ludzi (Bartkowski, 2007). 

Tabela 10.18. Zaufanie do ludzi u osób niepełnosprawnych 

Czy, ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać, czy też, że w kontaktach z ludźmi należy zachować 

ostrożność? 

Niepełnosprawność Średnia 

Nie 4,84 

Tak 4,47 

* Skala 1 do 10. 1 - w kontaktach z ludźmi ostrożności nigdy za wiele, 10 – że większości ludzi można ufać. 

Źródło: Europejski Sondaż Społeczny (ESS) 2010. Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Osoby niepełnosprawne mają niższe zaufanie do innych ludzi i do społecznych instytucji. 

Podchodzą do nich nieufnie, z dużą rezerwą. Także niższe zaufanie budzą w nich zarówno 

instytucje polityczne, jak i instytucje życia społecznego. Szczególnie nieufni są wobec insty-

tucje finansowych. Skłonni są także dawać niskie oceny instytucjom, z którymi się stykają – 

gorzej oceniać ich starania dla nich i ich kompetencje. W tym przypadku zapewne sumują się 

ocena rzeczywistości społecznej i określona tendencja psychologiczna. 

Niepełnosprawnych cechuje niższe zaufanie do ludzi. Pokazują to zarówno badania jakości 

życia (EQLS 2007), jak i Europejski Sondaż Społeczny (ESS 2010) (tabela 10.18). Podobny 

wynik przynosi także Diagnoza Społeczna z 2009 r. i z 2011 r. W obu tych badaniach użyto 

podobnej alternatywy, ale z wykorzystaniem innej skali. Niepełnosprawni częściej od osób 

sprawnych odrzucali opinię, że większości ludzi można ufać. Bliższy był im natomiast po-

gląd, że większość ludzi, gdyby mogła, wykorzystałaby innych. Tę nieufność wobec innych 

można wyjaśniać także tym, że niepełnosprawni mają silną obawę  przed oszustwem i wyko-
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rzystywaniem. Może dlatego wyższą rangę nadają w życiu uczciwości (Diagnoza Społeczna 

2009 i  2011). 

Tabela 10.19. Zaufanie osób niepełnosprawnych do instytucji (średnia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Skala 1 do 10. 1 - oznacza, że wcale nie ufa Pan danej instytucji, 10 - że ufa jej Pan całkowicie. 

Źródło: Europejski Sondaż Społeczny (ESS) 2010. Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Niższe jest także zaufanie niepełnosprawnych do instytucji politycznych, społecznych i finan-

sowych. W badaniach Europejskiego Sondażu Społecznego (ESS 2010) osoby niepełno-

sprawne wyraziły większą nieufność niż osoby sprawne  wobec głównych instytucji porządku 

społeczno-politycznego: sejmu, partii politycznych, sytemu prawnego i prasy (tabela 10.19).  

Z kolei badania Diagnozy Społecznej wskazywały, że niższe jest ich zaufanie do instytucji 

finansowych: banków (2009 i 2011), do giełdy (2011), funduszy inwestycyjnych i emerytal-

nych (2009). 

Tabela 10.20. Ocena jakości opieki w ośrodkach opieki nad osobami starszymi (średnia) 

 Średnia 

Nie 5,27 

Tak 4,85 

* Skala 1 do 10. 1 - bardzo niska jakość,  10 – bardzo wysoka jakość. 

Źródło: Europejski Sondaż Społeczny (ESS) 2010. Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Nieufność wobec instytucji wpływa także na oceny ich działań. Badania przynoszą także niż-

sze oceny jakości działania instytucji opieki społecznej wśród osób niepełnosprawnych niż 

wśród osób sprawnych (tabela 10.20). 

Tabela 10.21. Ocena wiedzy władz gminnych o potrzebach  niepełnosprawnych i działań na 

ich rzecz (w %) 

Ocena orientacji władze gminy w problemach osób niepełnosprawnych 

Bardzo dobrze 

orientują się w 

problemach niepeł-

nosprawnych 

mieszkańców  

Dość dobrze orien-

tują się w proble-

mach niepełno-

sprawnych miesz-

kańców 

Kiepsko orientują 

się w problemach 

niepełno-

sprawnych miesz-

kańców  

W ogóle nie orien-

tują się w proble-

mach niepełno-

sprawnych miesz-

kańców 

Trudno powiedzieć 

2 20 33 15 29 

Ocena działań gminy na rzecz osób niepełnosprawnych: 

Gmina robi bardzo 

dużo w tym zakre-

sie    

Gmina robi dość 

dużo w tym zakre-

sie   

Gmina robi raczej 

niewiele w tym 

zakresie    

Gmina praktycznie 

nic nie robi w tym 

zakresie   

Trudno powiedzieć 

2 18 37 18 24 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. Osoby niepełnosprawne prawnie (N=5019) (Gmino…, 2006).  

Spójne z tym są oceny władz gminnych, ich wiedzy o niepełnosprawnych i działań na ich 

rzecz, badane w 2006 r. Niepełnosprawni oceniają, że mają one małą orientację i że niewiele 

robią dla nich. Tutaj zapewne dodaje się rzeczywiste odczucie braku zainteresowania niepeł-

nosprawnymi ze strony władz gmin z ogólną tendencją nieufności wobec instytucji. Podobne 

Niepełnospraw-

ność 

Sejm System prawny Prasa Partie polityczne 

nie 3,39 4,40 5,00 2,99 

tak 3,08 4,18 4,62 2,66 
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wyjaśnienie można także sformułować w stosunku do niższych ocen wyrażonych w pytaniu o 

jakość działania ośrodków opieki nad osobami starszymi (por. tabela 10.20). Warto także za-

znaczyć, że duży odsetek badanych nie umiał odpowiedzieć, ani na pierwsze pytanie o wiedzę 

władz gminy o sprawach niepełnosprawnych (29%), ani na drugie pytanie o ocenę ich działań 

na ich rzecz (24%) (tabela 10.21).  

Tabela 10.22. Zaufanie do Sejmu a niepełnosprawność i wiek (średnia) 
Wiek i sprawność Średnia 

pon.50,sprawny 3,28 

pon.50,niesprawny 2,93 

50-65,sprawny 3,37 

50-65,niesprawny 2,87 

pow.65,sprawny 3,99 

pow.65,niesprawny 3,39 

* Skala 1 do 10. 1 - oznacza, że wcale nie ufa danej instytucji, 10 - że ufa jej Pan całkowicie. 

Źródło: Europejski Sondaż Społeczny (ESS) 2010. Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Tę silna nieufność odnajdujemy także w stosunku do głównej instytucji demokracji – parla-

mentu. W tym przypadku można sprawdzić, czy negatywne oceny dawane przez niepełno-

sprawnych instytucjom nie są konsekwencją ich wieku – niepełnosprawni są starsi. Jednak 

dodatkowe wprowadzenie zmiennej kontrolnej „wiek” nie zmienia obrazu. W każdej kategorii 

wiekowej niepełnosprawni mają niższe zaufanie do instytucji niż osoby sprawne w tym sa-

mym wieku (tabela 10.22). 

Profil wartości osób niepełnosprawnych 

Profil wartości niepełnosprawnych ma pewne cechy odmienne i specyficzne w porównaniu z 

systemem wartości osób sprawnych. Jest on złożony, a wyniki różnych badań nie do końca są 

ze sobą zgodne. Można jednak spróbować zaproponować pewien obraz systemu wartości 

osób niepełnosprawnych, przyjmując założenie, że ma on charakter wielowarstwowy, w któ-

rym niektóre elementy są zgodne, a inne tworzą układ napięć i sprzeczności. 

Pierwszym rysem systemu wartości niepełnosprawnych jest zjawisko, które można by nazwać 

obniżonym rytmem życia. Znajduje to swój wyraz w niższej randze nadawanej większości 

uznanych celów życiowych. Ta tendencja pojawia się, kiedy niepełnosprawni są pytani o sto-

sunek do typowych wartości cenionych w życiu, jak np. pieniądze, praca czy polityka. Przypi-

sują im niższe znaczenie niż osoby sprawne. 

Jest to konsekwencją częstej wśród nich postawy rezygnacji. Można to także opisać wprowa-

dzonym wcześniej pojęciem automarginalizacji. Jak pisze Joanna Kirsten, automarginalizacja 

to samoograniczanie się osób niepełnosprawnych w widzeniu swoich szans, perspektyw, w 

wyznaczaniu swoich celów i w dążeniu do nich (Kirsten, 2004: 99). Wyraża się ona w obni-

żaniu własnych oczekiwań, zmniejszeniu aspiracji, i ograniczaniu kontaktów z innymi ludź-

mi, instytucjami, jak i zmniejszeniu częstości wychodzenia poza dom. Dotyczy to także bar-

dziej długofalowych planów i zamierzeń życiowych (Żuraw, 2008: 70-71). Automarginaliza-

cja jest sposobem dostosowania się do warunków zmniejszonego pola realistycznie dostęp-

nych celów. Jest ona następstwem sytuacji życiowej niepełnosprawnych. Wiele społecznie 

uznanych celów, jak choćby atrakcyjna praca lub wysoki poziom życia, jest albo poza ich 

zasięgiem, albo byłoby bardzo trudne do zrealizowania. 

To zjawisko nadawania niższych not większości uznanych celów życiowych, powoduje, że 

specyfika systemu wartości niepełnosprawnych, wskazująca na wartości przez nich cenione, 

uwidacznia się przez to, że tych wartości nie dotyczy ta prawidłowość. Jeśli uwzględni się ten 

efekt, to można postawić hipotezę, że wartościami cenionymi przez niepełnosprawnych są 

zdrowie, rodzina, religia, potrzeba stabilizacji i bezpieczeństwa. Ważna jest także dla nich 

potrzeba normalności. W sferze postaw wyraża się to w tendencji do szukania upodobnienia 
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się do innych, wtopienia się w otoczenie, przestrzegania przyjętych zachowań i norm. Wiąże 

się z tym odrzucanie nonkonformizmu jako wartości, słabsze dążenie do autonomii, oryginal-

ności czy rzadsze wybieranie potrzeby zaznaczenia własnej indywidualności.  

Niskie jest wśród niepełnosprawnych wartościowanie postaw nastawionych na używanie ży-

cia czy szukanie w nim przyjemności różnego rodzaju. Niskie jest dążenie do wartości mate-

rialnych, jeśli się je postrzega autotelicznie, nie zaś instrumentalnie. Niepełnosprawni mniej-

sze znaczenie przypisują także wartościom awansu czy samorealizacji w pracy. Mniej atrak-

cyjna jest dla  nich zmiana i szukanie urozmaicenia w życiu. Mniej dążą do sukcesu w życiu, 

mniej zależy im na zdobyciu uznania innych czy statusu autorytetu i związanej z nim władzy. 

Tabela 10.23. Wartości osób niepełnosprawnych (znaczenie dla jakości dobrego życia okre-

ślonych jego dziedzin) (średnia) 

Niepełnosprawność Dobry poziom życia Dobre zdrowie Dobre życie towarzyskie 

Nie 1,62 1,23 2,00 

Tak 1,74 1,14 2,24 

* skala 1-5. 1 – bardzo ważne, 5 – w ogóle nieważne 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). Niepełnosprawność biologiczna kryterium unijne. 

Ta tendencja jest widoczna w wielu sondażach, w których pojawiają się pytania o wartości. W 

Europejskim Badaniu Jakości Życia (EQLS 2007) wartości były mierzone pytaniem: „Prze-

czytam Panu listę rzeczy, które niektórzy ludzie uważają za ważne dla odpowiedniej jakości 

życia. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu rzeczy te są ważne dla Pana jakości życia?”. Nie-

pełnosprawni w porównaniu z osobami sprawnymi dali niższą kwalifikację dla zdecydowanej 

większości wartości proponowanych na przedstawionej liście.  Były to dobre wykształcenie, 

dobra praca, dobry poziom życia, dobre warunki mieszkaniowe czy dobre życie towarzyskie. 

Jedynym wyjątkiem od tej reguły było wyżej oceniane zdrowie. Życie rodzinne jest jednako-

wo wartościowane przez obie grupy (tabela 10.24).  

Zbliżony, choć nieco inny wynik, przyniosły badania Diagnozy Społecznej z 2009 r. i 2011 r. 

Badani oceniali czy warunkami udanego życia są pieniądze, dzieci, udane małżeństwo, praca, 

przyjaciele, Opatrzność, Bóg, pogoda ducha, optymizm, uczciwość, życzliwość i szacunek 

otoczenia, wolność, swoboda, wykształcenie i silny charakter. Z tej listy niepełnosprawni rza-

dziej jako znaczące dla udanego życia wymieniali pieniądze (2011), udane małżeństwo, pra-

cę, przyjaciół, pogodę ducha (2009), optymizm, wolność, swobodę, wykształcenie i silny cha-

rakter. Nie wystąpiła różnica między respondentami sprawnymi i niepełnosprawnymi w oce-

nie roli dzieci dla udanego życia. Niepełnosprawni częściej wymieniali jako warunki udanego 

życia Opatrzność, Boga, uczciwość, życzliwość i szacunek otoczenia, a szczególnie zaś - 

zdrowie (Diagnoza Społeczna 2009 i 2011). 

Wartością najwyżej cenioną przez niepełnosprawnych jest zdrowie. Wskazywały na to za-

równo Europejskie Badania Jakości Życia (tabela 10.23), jak i dwa sondaże z serii Diagnozy 

Społecznej (2009 i 2011). Jest to wartość podstawowa dla sytuacji życiowej niepełnospraw-

nego. Nic dziwnego, że uzyskuje tak wysoką rangę, a jej znaczenie dla niepełnosprawnych 

jest potwierdzane przez każde badanie, w którym ta wartość występuje. 

Tabela 10.24. Częstość praktyk religijnych osób niepełnosprawnych (w %) 

Niepeł-

no-

spraw-

ność  

Codzien-

nie  

Częściej 

niż raz w 

tygodniu 

Raz w 

tygodniu 

Raz lub 

dwa razy 

w mie-

siącu 

Kilka 

razy w 

roku 

Raz w 

roku 

Rzadziej 

niż raz w 

roku 

Nigdy 

Nie 1,5 4,7 48,2 16,4 20,7 2,1 2,1 4,3 

Tak 3,5 5,2 55,4 12,2 13,7 2,2 2,7 5,0 

Źródło: Europejski Sondaż Społeczny (ESS) 2010. Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 
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Ważną cechą systemu wartości niepełnosprawnych jest ich wyższa religijność. Niepełno-

sprawni są bardziej religijni. Jest to tendencja dla nich charakterystyczna. Warto wskazać, że 

nie jest to ich specyficznie polskie zjawisko. W badaniach Europejskiego Sondażu Społecz-

nego czy Eurobarometru ten wynik powtarza się stale. W większości krajów europejskich 

niepełnosprawni częściej uczestniczą w praktykach religijnych (ESS 2010) (tabela 10.24). 

Podobny wynik przynoszą wszystkie badania Eurobarometru, w których można to zmierzyć. 

Wskazuje na to nie tylko większa częstotliwość praktyk. Jest to także potwierdzane przez inne 

prawidłowości. W badaniach Diagnozy Społecznej niepełnosprawni wyżej stawiali takie war-

tości, jak Opatrzność i Bóg (Diagnoza Społeczna 2009 i 2011). Badanie kwestionariuszem 

Shalomo Schwartza pokazały, że niepełnosprawni częściej wybierają jako bliskie sobie okre-

ślenie, że sobą osobami, które starają się postępować zgodnie z tradycjami religijnymi lub 

rodzinnymi (tabela 10.26). Oni także częściej postrzegają swoje życie jako zależne od 

Opatrzności (tabela 10.7), a w trudnej sytuacji częściej się modlą (tabela 10.6). 

Nie jest to efekt ich składu wiekowego – dużego odsetka ludzi starszych. Na większą religij-

ność niepełnosprawnych wskazują także sondaże prowadzone wśród młodzieży niepełno-

sprawnej. Przykładowo Witold Janocha w swoich badaniach na terenie woj. świętokrzyskiego 

stwierdził wysoką religijność młodych niepełnosprawnych (Janocha, 2008).  

Niepełnosprawni także wysoko cenią posiadanie rodziny i dzieci. Znaczenie tej wartości dla 

niepełnosprawnych uwidocznia się nie wprost, ale przez to, że jest to tendencja stała we 

wszystkich badaniach uznanych wartości życiowych. Uwidoczniło się to w Europejskich Ba-

daniach Jakości Życia i w obu badaniach z serii Diagnoza Społeczna (2009 i 2011). Swoistym 

potwierdzeniem tej cechy jest odsetek trwałych związków wśród niepełnosprawnych, niewie-

le różniący się od odsetka wśród osób sprawnych (por. rozdział 5 tego opracowania). Rodziny 

niepełnosprawnych wyróżniają się także większą liczbą dzieci (tabela 5.25). 

Badania przy użyciu kwestionariusza Shalomo Schwartza dobitnie ukazują ten aspekt syste-

mu wartości osób niepełnosprawnych, jakim jest zdecydowane odrzucanie ryzyka i silna po-

trzeba bezpieczeństwa. Niepełnosprawni zdecydowanie częściej od osób sprawnych auznawa-

li, że ważne jest dla nich, aby żyć w bezpiecznym otoczeniu, a unikają wszystkiego, co mo-

głoby zagrażać ich bezpieczeństwu. Jego konsekwencją jest poparcie państwa opiekuńczego i 

państwa silnego. Stąd aprobata określenia, że ważne jest dla nich, aby władza zapewniała 

ochronę przed wszelkimi zagrożeniami. Państwo powinno być silne, aby mogło bronić swych 

obywateli. Zarazem niepełnosprawni odczuwali dystans wobec tych wszystkich określeń dla 

siebie, które mówiły o ryzyku i niebezpieczeństwie, nawet za cenę rezygnacji z ciekawego, w 

powszechnym mniemaniu, życia. Niepełnosprawny na ogół nie odczuwa pokrewieństwa z 

osobą, która lubi niespodzianki i poszukuje nowych zajęć, jak też z taką, która poszukuje 

przygód, lubi ryzykować, aby mieć życie pełne wrażeń  (tabela 10.25). 

Ważna jest potrzeba normalności dla niepełnosprawnych. W sferze postaw wyraża się to w 

tendencji do upodobnienia się do innych, wtopienia się w otoczenie, silnego przestrzegania 

przyjętych zachowań i norm. Wiąże się z tym odrzucanie nonkonformizmu jako wartości, 

słabsze dążenie do autonomii i oryginalności czy podkreślania własnej indywidualności (tabe-

la 10.25). Podobna tendencja pojawiała się i w innych sondażach. W badaniach Diagnozy 

Społecznej wśród warunków udanego życia rzadziej były przez niepełnosprawnych wybiera-

ne swoboda i wolność (Diagnoza Społeczna 2009 i 2011). 
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Tabela 10.25. Skala wartości Schwartza – średnia aprobaty wśród osób niepełnosprawnych w 

porównaniu z osobami sprawnymi 

Przeczytam teraz Pani krótkie opisy różnych ludzi. Proszę wysłuchać każdego opisu i powie-

dzieć, w jakim stopniu każda z tych osób jest lub też nie jest podobna do Pana:   

 

A Ważne jest dla niego wymyślanie nowych rzeczy i twórcze podejście. Lubi robić wszystko na 

swój własny, oryginalny sposób. 

- - 

B Ważne jest dla niego to, aby być bogatym. Chce mieć dużo pieniędzy i różnych kosztownych 

przedmiotów. 

- - 

C Uważa za ważne, żeby wszyscy ludzie na świecie traktowani byli równo. Jest przekonany, że 

każdy powinien mieć w życiu równe szanse. 

+ 

D Ważne jest dla niego pokazywanie własnych zdolności, możliwości. Chce, aby ludzie podzi-

wiali to, co robi. 

- - 

E Ważne jest dla niego, aby żyć w bezpiecznym otoczeniu. Unika wszystkiego, co mogłoby 

zagrażać jego bezpieczeństwu. 

+ + 

F Lubi niespodzianki i zawsze poszukuje nowych zajęć. Jego zdaniem ważne jest, by w życiu 

zajmować się wieloma różnymi rzeczami. 

- - 

G Uważa, że ludzie powinni postępować zgodnie z nakazami. Sądzi, że ludzie powinni zawsze 

stosować się do zasad i przepisów, nawet gdy nikt nie widzi tego, co robią. 

++ 

H Ważne jest dla niego wysłuchanie ludzi, którzy różnią się od niego. Nawet wtedy, gdy się z 

nimi nie zgadza, wciąż chce ich zrozumieć. 

 

I Ważne jest dla niego, aby być skromnym i pokornym. Stara się nie zwracać na siebie uwagi. + + 

J Ważna jest dla niego dobra zabawa. Lubi niczego sobie nie odmawiać - - 

K Ważne jest dla niego, aby sam podejmował decyzje w swoich własnych sprawach. Lubi wol-

ność i niezależność od innych. 

- - 

L Bardzo ważne jest dla niego, aby pomagać otaczającym go ludziom. Pragnie dbać o ich do-

bro. 

 

M Ważne jest dla niego odnoszenie znaczących sukcesów. Ma nadzieję, że ludzie docenią jego 

osiągnięcia. 

- - 

N Ważne jest dla niego, aby władza zapewniła mu ochronę przed wszelkimi zagrożeniami. 

Pragnie, żeby państwo było silne, aby mogło bronić swych obywateli. 

++ 

O Poszukuje przygód i lubi ryzykować. Chce mieć życie pełne wrażeń.  - - 

P Ważne jest dla niego, aby zawsze zachowywać się poprawnie. Pragnie uniknąć postępowania, 

które ludzie mogliby uznać za niewłaściwe. 

++ 

Q Ważne jest dla niego, aby inni ludzie go szanowali. Chce, aby ludzie robili to, co im każe.  

R Ważne jest dla niego, aby być lojalnym wobec przyjaciół. Chce poświęcić się dla bliskich 

sobie osób. 

 

S Jest głęboko przekonany, że ludzie powinni dbać o przyrodę. Ważna jest dla niego troska o 

środowisko naturalne. 

++ 

T Ważna jest dla niego tradycja. Stara się postępować zgodnie z tradycjami religijnymi lub 

rodzinnymi. 

++ 

U Poszukuje okazji, aby zabawić się. Ważne jest dla niego, aby robić to, co sprawia mu przy-

jemność. 

- - 

Oznaczenia: 

 ++ wartości zdecydowanie częściej wybierane przez osoby niepełnosprawne 

- - wartości zdecydowanie częściej odrzucane przez osoby niepełnosprawne 

Źródło: Europejski Sondaż Społeczny (ESS) 2010. Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Tendencja do szukania normalności uwidacznia się w tym, że niepełnosprawnym badanym 

kwestionariuszem Schwartza bliskie są takie autocharakterystyki, które akcentują dążenie do 

społecznej normalności i poprawności zachowania. Stąd silna zgoda na to, że ludzie powinni 

zawsze stosować się do zasad i przepisów. Ważne jest dla nich, aby zachowywać się popraw-

nie. Pragną unikać postępowania, które ludzie mogliby uznać za niewłaściwe. Silnie jest pod-

kreślane znaczenie skromności i staranie się o niezwracanie na siebie uwagi. Natomiast od-
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rzuca się odmienność, nawet jeśli jest wyrazem oryginalności i dążenia do autonomii. Niepeł-

nosprawny nie jest osobą, która lubi robić wszystko na swój własny, oryginalny sposób, ani 

kimś kto lubi wolność i niezależność od innych (tabela 10.25). Potwierdzeniem tej tendencji 

są wyniki Diagnozy Społecznej. Wartościami wyżej cenionymi u niepełnosprawnych było 

zdobycie akceptacji otoczenia, a w konsekwencji jego życzliwość i szacunek. Ważna dla nich 

była także cnota współżycia społecznego – uczciwość (Diagnoza Społeczna 2009 i 2011). 

Hanna Żuraw tę postawę określa mianem ucieczki w typowość. Według niej „typowość jest 

bezpieczna. Daje szansę spokojnej egzystencji np. w zacisznych obrzeżach codzienności, 

wśród ludzi o podobnych dysfunkcjach. Umożliwia dobre przystosowanie, niekonfliktowe 

współżycie, realizację ról według przepisów – będzie to dobry pacjent, który nic nie chce, 

realizuje zalecenia terapeuty, karnie włącza się w realizację zaleceń udziału w imprezie, lepi, 

wycina, deklamuje. Swoim zachowaniem potwierdza sens istnienia instytucji i nie narusza jej 

ładu. Nie jest może podmiotem, ale jest lubianym przez personel, może być obiektem zazdro-

ści. Typowość daje święty spokój. Taki człowiek robi zazwyczaj to, na co pozwala jego po-

ziom sprawności, co jest łatwo odczytywalne z jego karty zdrowia czy uchwytne nawet dla 

niewprawnego obserwatora. Typowość może być postawą obronną z biernością i apatią, z 

wycofywaniem się z jakiejkolwiek formy aktywności i niezależności. Daje korzyści. Pozwala 

unikać problemów z wyrażaniem niezgody. Czyni zachowanie człowieka przewidywalnym 

dla innych” (Żuraw, 2008: 314). 

Kolejnym charakterystycznym rysem wartości osób niepełnosprawnych jest niższa pozycja 

wartości materialnych, ranga przedmiotów luksusu i zbytku, jak i rzadsze przejawy hedoni-

stycznej orientacji wobec życia. Niepełnosprawni nie są osobami, dla których ważne jest w 

życiu, aby być bogatym, mieć dużo pieniędzy i rzeczy kosztownych. Odrzucają także wizje 

życia nastawione na przyjemności. Nie zaliczają siebie do ludzi, dla których ważna jest dobra 

zabawa. Nie są tymi, którzy chcą w życiu robić to, co sprawia im przyjemność i którzy lubią 

sobie niczego nie odmawiać (tabela 10.25). 

Zaznacza się to także w cytowanych już kilkakrotnie badaniach Diagnozy Społecznej. Po-

twierdzają to wyniki tej części tej ankiety, w której przedmiotem pomiaru był styl konsumpcji 

i wzory kupowania respondentów. Niepełnosprawni w porównaniu z osobami sprawnymi 

rzadziej akceptują pogląd, że miarą życiowego sukcesu jest stan posiadania różnych dóbr ma-

terialnych. Mniej przywiązuję dużą wagę do dóbr materialnych. Także konsekwentnie rza-

dziej deklarują, że podziwiają ludzi, którzy mają drogie domy, samochody i ubrania. Dla sie-

bie samych rzadziej wybierają takie określenie jak: „chciał/a/bym dobrze, atrakcyjnie wyglą-

dać”. Silnie koresponduje z tym ich stosunek do zakupów, nabywania i posiadania różnych 

rzeczy. Rzadziej deklarują, że robienie zakupów sprawia im prawdziwą radość. Wiążą się z 

tym motywy kupowania. Rzadziej potwierdzają, że lubią mieć rzeczy, których inni mogliby 

im zazdrościć. Nie sprawia im przyjemności kupowanie rzeczy, które nie mają praktycznego 

przeznacznia. Taki wynik uzyskano zarówno w Diagnozie Społecznej 2009, jak i Diagnozie 

Społecznej 2011.  

Podsumowując, uwidocznia się, że optymizm, siła chęci życia czy poczucie życia z perspek-

tywą otwartej przyszłości jest znacząco niższy u osób niepełnosprawnych niż sprawnych. 

Mają oni niższe poczucie podmiotowości, kontroli nad swym życiem, natomiast wyższe po-

czucie bezradności. Cechuje ich także bardziej lękowe nastawienie do życia. Wiele sytuacji 

życiowych, jak choćby załatwianie spraw urzędowych, budzi w nich poczucie obawy i bezsil-

ności. Sytuacje społeczne, w którym trzeba zastosować bardziej złożone strategie zachowania 

czy wymagające większych kompetencji, budzą w nich obawy i rodzą tendencję do unikania. 

W przypadku napotykania trudności o wiele częściej niż inni rezygnują. Ta niższa samoza-

radność przenosi się także na inne sytuacje. Dotyczy też posługiwania się urządzeniami tech-

nicznymi czy korzystania z Internetu.  
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Niższy jest ich poziom zaufania do innych ludzi i do instytucji. Ich sieci kontaktów społecz-

nych są węższe. Osoby niepełnosprawne wskazują na mniejszą liczbę osób, z którymi utrzy-

mują kontakty. Podają mniejszą liczbę osób, od których mogą oczekiwać wsparcia. Uboższa 

jest ich sieć wsparcia w trudnych sytuacjach. Niekiedy prowadzi to do automarginalizacji – 

odsuwania się od aktywnego uczestnictwa życiowego, zmniejszania kontaktów ze światem i 

rezygnacji z realizacji wielu celów życiowych. 

Niepełnosprawność silnie rzutuje na systemy wartości. Z jednej strony zaznacza się u niepeł-

nosprawnych wolniejszy rytm życia, wyrażający się w słabszym dążeniu do realizacji wielu 

powszechnie uznanych wartości życiowych. Natomiast na czoło systemu wartości wysuwa się 

zdrowie. Z innych wartości wyraźnie zaznacza się wysoka ranga religii i rodziny. Towarzyszy 

temu zdecydowane odrzucanie ryzyka, dążenia do sukcesów materialnych i życiowych. W ich 

systemie wartości wysoka jest wartość bezpieczeństwa, stabilizacji życiowej, a także normali-

zacji, zachowywania się zgodnie z uznanymi zasadami i dążenie do wtopienia się w środowi-

sko. Mniejsze jest natomiast dążenie do oryginalności, innowacyjności, autonomii czy samo-

realizacji się w pracy lub w życiu prywatnym. 

 

Udział w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym 

Niepełnosprawni i dyskryminacja 

Dyskryminacja jest zjawiskiem trudnym do pomiaru. Często jej istnieniu zaprzeczają nawet 

osoby nią dotknięte. Do dostrzeżenia jej potrzebna jest specjalna perspektywa – wyczulenia 

na zjawiska nierówności i dyskryminacji, albo i bycie osobą, która ją doznaje. Często właśnie 

powszechność powoduje jej „naturalność” i tym samym trudność dostrzeżenia. Często także 

jest to odrębna perspektywa społeczna „makro” i „mikro” w ocenie dyskryminacji z niepełno-

sprawnych. Dyskryminacja jest wtedy postrzegana tylko na poziomie mikro, w konkretnych 

sytuacjach życiowych, podczas gdy zaprzecza się jej istnieniu, gdy pytania dotyczą poziomu 

makro – społeczeństwa jako całości. W analizie dyskryminacji ważne jest także skonfronto-

wanie opinii publicznej z przekonaniami osób mogących nią być dotkniętych, w tym przy-

padku – niepełnosprawnych. Często sytuacje traktowane jako oczywiste i naturalne dla więk-

szości ludzi, nie są takimi dla osób niepełnosprawnych nimi dotkniętych. 

Dobrze tę specyfikę społecznej recepcji zjawiska niepełnosprawności ukazują badania CBOS 

nad stosunkiem społecznym do chorych psychicznie. Ich wyraźną dominantą była deklarowa-

na ogólna aprobata i tolerancja dla osób chorych psychicznie. Natomiast w sytuacjach kon-

kretnych i takich, które mogłyby dotyczyć typowego respondenta, ujawniała się postawa re-

zerwy, pojawiały się obawy i lęk przed tymi osobami. Na im niższy poziom ogólności scho-

dziły deklaracje i im bardziej bliskich respondentowi sytuacji dotyczyło pytanie, tym rezerwa, 

niechęć i odrzucenie były silniejsze. I tak, wśród badanych swój stosunek do osoby chorej 

psychicznie określa jako życzliwy 65% i obojętny – 26%, a tylko 5% nazwałoby go niechęt-

nym. Zdecydowana większość badanych nie miałaby nic przeciwko temu, gdyby osoba, która 

kiedyś leczyła się psychiatrycznie, była ich sąsiadem (82%), kolegą w klasie lub grupie stu-

denckiej (76%) bądź bliskim współpracownikiem (68%). Nieco mniej osób sprzeciwiłoby się 

temu, by były pacjent szpitala psychiatrycznego miał zostać ich lekarzem (62%), burmistrzem 

lub wójtem w ich gminie (59%), szefem w pracy (46%) bądź proboszczem w parafii. Mniej 

więcej połowa zgodziłaby się, aby taka osoba była ich współlokatorem na wczasach (51%). 

Już wyraźnie mniej akceptuje sytuację, gdyby stała się synową lub zięciem, a więc członkiem 

rodziny (45%). Największy sprzeciw badanych wywołałaby sytuacja, gdyby osoba, która cho-

rowała psychicznie i leczyła się w szpitalu psychiatrycznym, miała zajmować się ich dziećmi 
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jako opiekun (79%) lub nauczyciel (71%). Im bardziej oceniana sytuacja oznaczałaby bezpo-

średni kontakt, im bardziej mogłaby czymś rzeczywiście zagrażać, tym większy opór i rezer-

wa respondenta. I choć deklarowana jest postawa ogólnej życzliwości, to wyraźnie mniej 

aprobowany jest leczony psychiatrycznie jako lekarz, wójt czy przełożony. Jest wyraźna re-

zerwa przed nim jako członkiem rodziny.  Zdecydowane obawy budzi dopuszczenie go do 

opieki nad dziećmi. 

Uprzedzenia te zmniejszyły się od czasu ostatniego podobnego badania w 1996 r. Niemniej 

jakościowy obraz uprzedzeń nie zmienił się (CBOS…, 2012).  

Tabela 11.1. Gotowość opieki nad osobami niepełnosprawnymi w zależności od typu niepeł-

nosprawności
12

 (w %) 
Gotowość do opieki nad osobą niepeł-

nosprawną, jeśli chodziłoby o osobę z: 

Nie miałbym 

nic przeciwko 

temu 

Zgodziłbym 

się, choć nie 

byłoby to dla 

mnie łatwe 

Nie zgodził-

bym się, wo-

lałbym tego 

uniknąć 

Trudno po-

wiedzieć 

Inwalidztwem wskutek poważnej cho-

roby serca 

47 29 16 9 

Ślepotą 41 33 17 9 

Widocznym zniekształceniem, oszpe-

ceniem ciała 

36 35 20 10 

Paraliżem nóg 32 34 25 10 

Chorobą psychiczną niegroźną dla 

otoczenia 

28 33 28 11 

Upośledzeniem, opóźnieniem umysło-

wym 

27 33 29 11 

Źródło: CBOS. Postawy wobec osób niepełnosprawnych, Komunikat K169/12.Warszawa 2007. 

Stereotypy silnie wpływają na stosunek do niepełnosprawnych i gotowość niesienia im pomo-

cy. Względy estetyczne czy lęk przed czymś niekontrolowalnym i budzącym obawy, jak cho-

roba psychiczna, wyraźnie zmniejsza chęć pomocy niepełnosprawnemu (CBOS, 2007). Po-

dobny wynik uzyskano wcześniej w 2000 r. (CBOS, 2000b). 

Do występowania tego typu prawidłowości dostosowana będzie poniższa analiza opinii o 

dyskryminacji niepełnosprawnych. Analizy są oparte na badaniu Eurobarometru, który temu 

tematowi poświęcił kilka sondaży. Od momentu znalezienia się w UE Polska jest nimi syste-

matycznie objęta. Pełny pomiar zjawiska dyskryminacji wymaga więc odpowiedzenia na na-

stępujące pytania: 1) czy w przekonaniu opinii publicznej istnieje w społeczeństwie ogólna 

dyskryminacja niepełnosprawnych, czy występują jej poszczególne symptomy, czy istnieją 

grupy pozytywnie i negatywnie uprzywilejowane, 2) czy respondenci sami doświadczyli bądź 

byli świadkami nierównego traktowania w swym najbliższym otoczeniu, 3) czy przejawia się 

w konkretnych sytuacjach: pracy, relacji osobistych czy aktywności w sferze publicznej, 4) 

czy jest poparcie społeczne dla działań antydyskryminacyjnych czy procedur zapewniających 

równe szanse kategoriom zagrożonych dyskryminacją. 

 

 

 

 

 

                                                      
12

 Odpowiedź na pytanie: „Gdyby miał (a) Pan(i) podjąć się opieki nad osobą niepełnosprawną, to czy byłoby 

Panu(i) wszystko jedno, o jaką niepełnosprawność chodzi, czy też niektórych z nich wolał(a)by Pan(i) unik-

nąć?”. 
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Opinie o istnieniu dyskryminacji niepełnosprawnych w Polsce 

Tabela  11.2. Występowanie różnych rodzajów dyskryminacji w Polsce (2006 - 2010) (w %) 
Dyskryminacja ze 

względu na... 

Bardzo 

często 

Raczej 

często 

Raczej 

rzadko 

Bardzo 

rzadko 

Nie istnieje Trudno 

powiedzieć 

2006 

Pochodzenie etniczne 5,0 26,8 38,6 16,5 7,0 6,1 

Płeć 5,1 25,0 37,1 19,9 9,8 3,1 

Orientację seksualną 23,7 33,8 19,8 6,3 4,6 11,8 

Wiek 10,6 29,7 32,8 16,8 6,9 3,2 

Wyznanie lub prze-

konania religijne 

8,3 20,7 37,3 20,9 10,1 2,7 

Niepełnosprawność  14,5 39,0 29,5 10,6 4,1 2,3 

2008 

Pochodzenie etniczne 5,4 21,9 41,0 18,1 8,2 5,4 

Płeć 4,0 20,8 38,7 24,4 9,5 2,6 

Orientację seksualną  16,2 34,4 26,0 7,9 5,9 9,6 

Wiek 6,2 28,6 37,5 19,1 5,9 2,7 

Wyznanie lub prze-

konania religijne 

5,4 21,8 40,0 21,8 7,8 3,2 

Niepełnosprawność 6,9 30,9 35,8 18,9 4,6 2,9 

2012 

Pochodzenie etniczne 3,4 20,4 38,0 15,4 11,1 11,7 

Płeć 3,2 18,2 40,0 16,9 14,1 7,6 

Orientację seksualną  10,6 29,0 25,4 10,0 9,3 15,7 

Wiek 11,3 34,2 26,6 10,2 10,7 7,0 

Wyznanie lub prze-

konania religijne 

3,4 16,9 39,1 17,8 14,1 8,7 

Niepełnosprawność 8,1 29,9 35,1 10,6 9,9 6,4 

Niepełnosprawni 12,4 31,9 27,0 12,4 7,5 8,8 

Źródło: EB65.4 z 7-8/2006 (ZA4508) i EB69.1 z 2-3/2008 (ZA4743). EB77.4 z 7-8/2012(ZA5613). Niepełno-

sprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Analiza przekonań o dyskryminacji niepełnosprawnych powinna rozpocząć się od obrazu 

ogólnego. Generalnie Polacy są przekonani o braku występowania dyskryminacji w naszym 

kraju. W roku 2006 skłonni byli uznać wyjątek dla dwu grup, a w 2008 – jednej z sześciu. 

Jedyną grupą, w której traktowaniu skłonni są dostrzegać elementu systematycznego dyskry-

minowania, są mniejszości seksualne. Niepełnosprawni są drugą taką grupą. Ale opinia pu-

bliczna jest w ich przypadku bardziej chwiejna, a wyniki badan sondażowych mniej wyraźne 

(tabela 11.2). 

Obraz diametralnie się zmienia, gdy pytanie dotyczy sytuacji różnych grup społecznych. Przy 

tak sformułowanym pytaniu respondenci skłonni są przyznać, że są grupy i kategorie społecz-

ne, do których przynależność jest dla jednostki mniej korzystna, jak i takie, do których przy-

należność pomaga w życiu. W tym przypadku jako grupę o najcięższej sytuacji wskazuje się 

osoby niepełnosprawne, następnie o orientacji homoseksualnej, powyżej 50 lat i Romów (Cy-

ganów). Natomiast grupy faworyzowane to mężczyźni i osoby młode poniżej 25. roku życia 

(tabela 11.3). 

Przekonanie o braku dyskryminacji jest w Polsce bardzo silne. W odpowiedziach na pytanie o 

utrudnienia dla mniejszości w szeregu ważnych dla jednostki sytuacji: wynajmu mieszkania, 

przyjęcia do szpitala, w szkole czy przy zawarciu ubezpieczenia, występują w 40–60% odpo-

wiedzi, że są to bardzo rzadkie sytuacje W całym tym bloku pytań jest bardzo wysoki odsetek 

odpowiedzi „trudno powiedzieć”, co wskazuje, że dotyczy to kwestii, w której respondenci 

mają mniejszą orientację. Reakcja na to pytanie jest stereotypowa, co pokazuje jedyny wyją-

tek od tej reguły zaprzeczania istnienia dyskryminacji w Polsce. Są to wskazania na orientację 
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seksualną. Ale jest to akurat cecha, która w każdej z tych hipotetycznych sytuacji przedsta-

wianych w sondażu, miałaby raczej mało szans na wywarcie realnego wpływu (tabela 11.4). 

Tabela 11.3. Grupy faworyzowane i dyskryminowane w Polsce
13

 (w %) 
Przynależność do: Raczej ko-

rzystna 

Raczej nieko-

rzystna 

Ani korzystna 

ani nie ko-

rzystna 

Trudno po-

wiedzieć 

Osób o innym niż pozostali pochodze-

niu etnicznym 

8,9 41,4 40,0 9,7 

Romów 4,4 64,9 20,6 10,1 

Osób poniżej 25 roku życia  52,0 16,6 26,5 4,9 

Mężczyzn 58,6 4,4 30,9 6,1 

Osób o orientacji homoseksualnej  1,2 67,2 19,8 11,8 

Osób powyżej 50 roku życia 8,2 66,8 20,9 4,1 

Niepełnosprawnych 7,6 72,6 15,6 4,2 

Wyznawców innej niż katolicyzm 

religii 

7,7 31,9 53,5 6,9 

Kobiet 23,9 30,5 39,0 6,6 

Źródło: EB65.4 z 7-8/2006 (ZA4508). Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Tabela 11.4. Sytuacje społeczne a dyskryminacja różnych grup upośledzonych (w %) 
Czy zdaniem jest rozpowszechnione w 

Polsce, że osoba lub grupa jest traktowania 

mniej przychylnie niż inni z powodu 

szczególnych osobistych cech wtedy, gdy: 

Bardzo 

rozpo-

wszech-

nione 

Dość 

rozpo-

wszech-

nione 

Dość 

rzadkie 

Bardzo 

rzadkie 

Nie wie 

Wynajmują lokal (mieszkanie) lub kupują 

na własność, ze względu na: 

     

  Religię lub przekonania 5,0 15,9 29,7 43,0 6,5 

  Kalectwo 6,7 19,6 25,6 38,4 9,8 

  Wiek 4,5 18,0 26,6 42,4 8,6 

  Orientację seksualną 16,1 23,2 19,1 28,5 13,2 

  Kombinację jakichkolwiek z tych obsza-

rów 

5,6 15,9 26,7 33,4 18,5 

Potrzebują oni opieki medycznej, idą do 

doktora lub otrzymują opiekę zdrowotną w 

szpitalu – ze względu na: 

     

  Religię lub przekonania 2,8 7,6 26,0 57,6 6,0 

  Kalectwo 3,6 10,9 28,4 50,7 6,4 

  Wiek 6,2 17,8 29,3 41,5 5,3 

  Orientację seksualną 4,4 13,6 25,8 40,2 16,1 

  Kombinację jakichkolwiek z tych obsza-

rów 

1,9 10,1 26,8 41,1 20,2 

Idą do szkoły – ze względu na:      

  Religię lub przekonania 8,7 17,4 29,0 38,9 6,1 

  Kalectwo 8,3 22,6 30,5 31,8 6,9 

  Wiek 3,1 10,9 29,0 47,9 9,2 

  Orientację seksualną 10,5 19,9 22,3 32,3 15,1 

  Kombinację jakichkolwiek z tych obsza-

rów  

4,2 13,8 28,0 36,3 17,8 

Idą do sklepu lub restauracji,  dyskoteki 

lub pubu – ze względu na: 

     

  Religię lub przekonania 2,4 6,7 26,7 55,4 8,8 

  Kalectwo 5,2 17,8 27,7 42,3 7,1 

  Wiek 3,0 12,8 28,8 48,2 7,3 

  Orientację seksualną 6,1 15,9 23,1 40,8 14,2 

                                                      
13

 Odpowiedź na pytanie: ”Czy Pana zdaniem w dzisiejszym polskim społeczeństwie przynależność do następu-

jących grup jest raczej korzystna, raczej niekorzystna czy ani korzystna ani niekorzystna?”. 
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Kombinację jakichkolwiek z tych obsza-

rów 

2,7 9,3 29,4 42,1 16,6 

Chcą uzyskać ubezpieczenie zdrowotne 

lub inny rodzaj ubezpieczenia dla siebie 

- ze względu na: 

     

  Religię lub przekonania 1,6 3,8 20,0 60,0 14,6 

  Kalectwo 8,9 19,5 17,9 40,4 13,4 

  Wiek 11,0 22,1 18,3 37,3 11,4 

  Orientację seksualną 2,8 7,9 19,8 50,7 18,8 

  Kombinację jakichkolwiek z tych obsza-

rów 

2,2 10,2 25,3 41,3 21,1 

Źródło: Flash Eurobarometr 232 z 1/2008 (ZA4812). Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Tabela 11.5. Poparcie dla działań w celu zapewnienia równych szans  zatrudnienia różnych 

grup osób (w %) 
Działania dla wyrówna-

nia szans ze względu na: 

Zdecydowa-

nie za 

Raczej za Raczej prze-

ciw 

Zdecydowa-

nie przeciw 

Trudno po-

wiedzieć 

Pochodzenia etnicznego 27,0 47,0 10,3 4,6 11,1 

Płci 36,5 43,4 7,2 3,9 9,0 

Wieku 30,8 48,0 9,1 3,9 8,2 

Wyznania lub przekonań 

religijnych 

27,9 46,7 10,4 5,0 10,0 

Niepełnosprawności 36,8 44,1 7,3 3,3 8,5 

Orientacji seksualnej 19,3 38,0 18,0 9,1 15,6 

Źródło: EB69.1 z 2-3/2008 (ZA4743). Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Poparcie dla wyrównywania szans grupom dyskryminowanym w świetle sondaży jest wyso-

kie. Najsilniejszą aprobatę mają czynniki płci i niepełnosprawności. Im najchętniej by rekom-

pensowano niższe szanse. Natomiast największa rezerwa występuje w odniesieniu do wyrów-

nywania szans i do zapobiegania dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej (tabela 11.5). 

Tabela 11.6. Poparcie dla kontroli składu załóg dla zapewnienia wszystkim równych szans 

zatrudnienia (w %) 
W jakim stopniu jest za lub przeciw 

następującym działaniom w miejscu 

pracy 

Całkowi-

cie za 

Raczej za Raczej 

przeciw 

Całkowi-

cie prze-

ciw 

Trudno 

powie-

dzieć 

Kontrolowanie składu załogi 11,9 39,6 19,1 11,1 18,0 

2012 9,1 41,7 19,5 7,1 22,6 

Nadzorowanie procesu rekrutacji 19,5 47,1 13,2 6,4 13,8 

2012 16,8 46,5 12,0 3,8 20,9 

Źródło: EB65.4 z 7-8/2006 (ZA4508) i EB69.1 z 2-3/2008 (ZA4743). EB77.4 z 7-8/2012(ZA5613). Niepełno-

sprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Z tym poparciem dla działań antydyskryminacyjnych koresponduje także akceptacja hipote-

tycznych kontroli składu załóg i regulacji procesu rekrutacji pod kątem stosowania w nich 

reguł i procedur sprzyjających równości szans grup dyskryminowanych (tabela 11.6). 

Tabela 11.7. Dyskryminacja niepełnosprawnych i kryzys – czy ekonomiczny kryzys spowodo-

wał wzrost dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność na rynku pracy (w %) 
 Ogółem Niepełnosprawni 

Zdecydowanie tak 11,5 13,3 

W pewnym stopniu tak 34,1 38,1 

Nie 32,8 25,7 

Zdecydowanie nie 9,9 6,2 

Nie wiem 11,7 16,8 

Źródło: EB77.4 z 7-8/2012(ZA5613). Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 
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Zarazem prawie połowa respondentów jest przekonana, że kryzys spowodował wzrost dys-

kryminacji osób niepełnosprawnych. Różnica w opiniach między nimi a respondentami 

sprawnymi jest pod tym względem niewielka (tabela 11.7). 

Tabela 11.8. Doświadczenia osobiste dyskryminacji (w %) 

Czy Pan lub ktoś z jego bliskiego kręgu  rodziny, znajomych był 

osobiście dyskryminowany ze względu na swoją... 

Tak Nie Nie wie 

Religię lub przekonania 10,1 89,2 0,7 

Kalectwo 10,7 88,4 0,9 

Wiek 15,8 83,2 1,0 

Orientację seksualną 4,2 92,9 2,9 

Płeć 10,1 89,0 0,9 

Rasę lub pochodzenie etniczne 6,4 92,2 1,4 

Kombinację jakichkolwiek z tych obszarów 6,9 89,1 4,0 

Źródło: Flash Eurobarometr 232 z 1/2008 (ZA4812). Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Respondenci rzadko wskazują na osobiste doświadczenia z dyskryminacją. Jeśli jej doświad-

czyli, to najczęściej wskazują na wiek (tabela 11.8). To rzadkie doświadczenie takich zjawisk 

potwierdzają inne sondaże. Badania stanu zdrowia Polaków z 2009 r.,  w których o to pytano, 

nie wykazały, by niepełnosprawni byli bardziej od osób sprawnych narażeni na przestępstwo, 

przemoc, akty wandalizmu w domu lub w pobliżu miejsca zamieszkania, bądź doświadczali 

w miejscu pracy dręczenia, molestowania czy mobbingu ( Stan …, 2011). 

Tabela 11.9. Zachowanie w przypadku doświadczenia dyskryminacji lub mobbingu w pracy 
(w %) 

Gdyby był ofiarą dyskryminacji lub mobbingu w pra-

cy, gdzie by zgłosił swój wypadek: 

Ogółem Niepełnosprawni 

Związek zawodowy 5,5 3,1 

Stowarzyszenie 3,0 4,0 

RPO 15,8 13,3 

Organizacja obrony praw człowieka 20,1 20,8 

Prawnik 11,5 8,0 

Policja 29,4 36,7 

Inne 2,1 2,2 

Trudno powiedzieć 12,6 11,9 

Źródło: EB77.4 z 7-8/2012(ZA5613). Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

W przypadku doświadczenia dyskryminacji niepełnosprawni, podobnie jak większość bada-

nych, szukałaby pomocy na policji, w organizacji praw człowieka lub u Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Niepełnosprawni częściej niż większość badanych szukałaby pomocy na po-

licji (tabela 11.9). 

 

Praca 

Jednym z głównych przejawów dyskryminacji niepełnosprawnych jest niechęć do ich zatrud-

niania przez pracodawców, jak i słabsza, ale zaznaczająca się, niechęć pracujących do nich 

jako kolegów w pracy. 

Deklarowany obraz braku dyskryminacji niepełnosprawnych się zmienia, gdy pytania dotyczą 

pracy. Jako największe przeszkody w przyjęciu do pracy wskazuje się: wiek, niepełnospraw-

ność i wygląd (tabela 11.10). Trzeba jednak zaznaczyć, że wymieniane takie powody dys-

kryminacji jak: akcent, miejsce zamieszkania, egzotyczne imię czy symbole religijne w ubio-

rze, są to rzeczy, które w Polsce nie występują w takim natężeniu jak w krajach Europy Za-

chodniej. 



202 

 

Tabela 11.10. Równość szans zatrudnienia w przekonaniu opinii publicznej (w %) 
Kiedy jakaś firma chce kogoś zatrudnić i ma wybór między dwoma kandydatami o 

takich samych umiejętnościach i kwalifikacjach, które z następujących kryteriów 

mogą postawić kandydata w gorszej sytuacji? 

2006 2008 2012 

Imię i nazwisko kandydata  2,1 1,7 2,2 

Adres kandydata 3,2 2,6 3,0 

Sposób mówienia, akcent kandydata 19,8 13,6 12,1 

Kolor skóry lub pochodzenie etniczne kandydata 23,9 21,0 18,0 

Płeć kandydata 28,7 19,2 22,2 

Orientacja seksualna kandydata 18,4 22,4 15,1 

Wiek kandydata 60,1 46,1 51,0 

Niepełnosprawność 55,1 38,2 38,6 

Wyrażanie przekonań religijnych (np. noszenie widocznego symbolu religijnego) 7,7 7,9 8,1 

To czy kandydat jest palaczem, czy nie 21,2 21,7 X 

Wygląd kandydata, sposób ubierania się, czy prezencja 40,4 29,1 26,1 

Ogólny wygląd kandydata (wzrost, waga, twarz itp.) 29,4 24,3 30,2 

Żaden z tych 1,8 7,2 5,8 

Inne 0,8 1,0 0,3 

Trudno powiedzieć 3,9 8,3 13,4 

Źródło: EB65.4 z 7-8/2006 (ZA4508)  i EB69.1 z 2-3/2008 (ZA4743). EB77.4 z 7-8/2012(ZA5613).  

Tabela  11.11. Szanse awansu a niepełnosprawność (w %) 
Czy Pana zdaniem, przy takich samych kwalifikacjach lub 

wykształceniu następujące osoby miałyby mniejsze szanse, 

takie same szanse czy większe szanse od innych, aby dostać 

pracę, zostać przyjętym na szkolenie lub awansować? 

Mniejsze 

szanse 

Takie 

same 

szanse 

Większe 

szanse 

Trudno 

powie-

dzieć 

Kobieta - w porównaniu do mężczyzny 62,2 32,0 2,7 3,1 

Osoba w wieku powyżej 50 lat w porównaniu do osoby w 

wieku poniżej 50 lat 

82,6 12,8 1,5 3,1 

Osoba niepełnosprawna w porównaniu do osoby w pełni 

sprawnej 

83,9 11,2 1,5 3,4 

Obcokrajowiec w porównaniu do Polaka  37,4 39,6 9,6 13,4 

Osoba, która jest innej rasy w porównaniu do osoby rasy 

białej 

50,7 36,4 2,7 10,2 

Osoba o innym pochodzeniu etnicznym niż pozostali 42,5 41,5 2,8 13,5 

Osoba homoseksualna w porównaniu do osoby heteroseksu-

alnej 

57,1 23,6 1,7 17,6 

Osoba będąca wyznawcą innej niż katolicyzm religii 19,7 68,8 3,4 8,1 

Osoba w wieku poniżej 25 lat w porównaniu do osoby po-

wyżej 25 lat 

31,3 38,7 24,8 5,2 

Źródło: EB65.4 z 7-8/2006 (ZA4508).  

Podobny obraz dają opinie o szansach awansu w pracy. Czynniki przeszkadzające w awansie 

to przed wszystkim wiek (82,6%), niepełnosprawność (82,6%), płeć (62,2%) oraz kolor skóry 

(50,7%). Trzeba zaznaczyć, że w przypadku takiego czynnika przeszkody w awansie, jak 

orientacja seksualna część respondentów nie potrafiła ocenić kierunku ich wpływu (tabela 

11.11). 

Obecność w sferze publicznej mniejszości nie napotyka niechęci u opinii publicznej. Pewną 

rezerwę mogłaby napotkać jedynie osoba w wieku powyżej 75 lat lub o innej orientacji sek-

sualnej. Choć można by zarzucić, że odpowiedzi te bardziej malują ideał niż realność, to jed-

nak praktyka życia publicznego nie wskazuje wyraźnie na tego rodzaju dyskryminację (tabela 

11.12). 

 

Tabela  11.12. Obecność przedstawiciela dyskryminowanej mniejszości w sferze publicznej – 

ocena (w %) 
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Czy by przeszkadzało, gdyby osoba 

należąca do każdej z następujących 

grup zajmowała najwyższe stanowisko 

polityczne w Polsce obsadzane w dro-

dze wyborów? 

Przeszka-

dzało 

Raczej nie 

przeszka-

dzało 

Nie prze-

szkadzało 

Było by mi 

o obojętne 

Trudno 

Powiedzieć 

2008      

Kobieta 1,6 7,3 86,9 3,4 0,8 

Osoba homoseksualna 24,8 23,1 40,0 4,6 5,5 

Osoba innego pochodzenia etnicznego 

niż większość społeczeństwa 

12,3 26,4 54,4 3,6 3,3 

Osoba poniżej 30 roku życia 12,8 22,6 59,2 3,2 2,2 

Osoba innego wyznania niż większość 

społeczeństwa 

5,3 19,4 69,2 3,9 2,2 

Osoba niepełnosprawna 3,2 17,1 74,5 3,3 1,9 

Osoba powyżej 75 roku życia 28,6 29,2 36,3 3,6 2,3 

2012      

Kobieta 4,4 8,5 75,9 10,0 1,2 

Osoba homoseksualna 32,4 14,8 36,7 9,9 6,2 

Osoba innego pochodzenia etnicznego 

niż większość społeczeństwa 

15,6 18,5 52,0 10.7 3,4 

Osoba poniżej 30 roku życia 17,0 15,0 56,0 9,1 2,9 

Osoba innego wyznania niż większość 

społeczeństwa 

10,3 13,5 62,6 11,1 2,5 

Osoba niepełnosprawna 7,8 11,8 68,0 9,5 2,9 

Osoba powyżej 75 roku życia 35,4 15,9 37,4 7,4 3,9 

* skala 1-10. Odpowiedzi pogrupowane: przeszkadza – 1-3, raczej nie przeszkadza – 4-7, nie przeszkadza – 8-

10. 

Źródło: EB69.1 z 2-3/2008 (ZA4743). EB77.4 z 7-8/2012(ZA5613). 

Tabela  11.13. Dystanse społeczne wobec grup dyskryminowanych (w %) 

 Tak Nie Trudno 

powie-

dzieć 

Ma przyjaciół lub znajomych, którzy są:    

2008    

Mieszkańcami Polski o innym pochodzeniu etnicznym 19,3 80,3 0,4 

Romami 6,6 92,9 0,5 

Osobami homoseksualnymi 7,8 88,4 3,8 

Niepełnosprawni 44,9 54,5 0,6 

Osobami innego wyznania lub innych przekonań religijnych 40,4 56,7 2,9 

2012    

Mieszkańcami Polski o innym pochodzeniu etnicznym 19,7 78,6 1,7 

Romami 7,3 92,1 0,6 

Osobami homoseksualnymi 8,1 88,3 3,6 

Niepełnosprawni 48,7 50,5 0,8 

Osobami innego wyznania lub innych przekonań religijnych 37,3 61,0 1,7 

Źródło: EB69.1 z 2-3/2008 (ZA4743). EB77.4 z 7-8/2012(ZA5613). 

 Dystanse społeczne w sferze kontaktów osobistych raczej nie ujawniają się wobec niepełno-

sprawnych. Obraz obecności mniejszości w przyjaźniach jest raczej odzwierciedleniem praw-

dopodobieństwa ich spotkania niż barier społecznych (tabela 11.13). 

Pytanie o pożądanych sąsiadów ukazuje raczej tolerancyjne postawy. Niepełnosprawni są 

najmniej odrzucanym sąsiedztwem (tabela 11.14). Jest to spójne z innymi badaniami, jak np. 

Europejskich Badań Wartości. Polacy patrzą na pożądanych sąsiadów nie z punktu widzenia 

uprzedzeń, ale ich uciążliwości (Jasińska-Kania, 2012). Można jednak dodać, że dystanse są 
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w tych sondażach badane w sytuacjach mało uruchamiających mechanizmy obronne, albo 

dotyczących sytuacji dość odległych od polskiej rzeczywistości. 

Tabela 11.14. Tolerancja sąsiedztwa przedstawiciela różnych mniejszości (w %) 
Czy bardzo by przeszkadzało 

mieć za sąsiada osobę: 

Przeszka-

dzało 

Raczej nie 

przeszka-

dzało 

Nie prze-

szkadzało 

Było by mi 

to obojętne 

Trudno 

powiedzieć 

Pochodzenia romskiego 12,3 23,8 58,0 2,7 3,2 

Niepełnosprawną 1,1 3,9 90,9 3,6 0,5 

Homoseksualną 14,7 19,8 56,0 5,0 4,5 

O innym pochodzeniu etnicz-

nym 

2,3 9,9 82,5 4,3 1,0 

Innego wyznania lub o innych 

przekonaniach religijnych 

2,3 9,2 83,3 4,3 0,9 

* skala 1-10. Odpowiedzi pogrupowane: przeszkadza – 1-3, raczej nie przeszkadza – 4-7, nie przeszkadza – 8-

10. 

Źródło: EB69.1 z 2-3/2008 (ZA4743). 

Tabela 11.15. Poczucie przynależności do dyskryminowanej mniejszości (w %) 
Czy w miejscu, w którym Pan(i) mieszka, uważa się Pan(i) za członka któ-

rejkolwiek z następujących grup: 

Tak Nie 

2008   

Mniejszość etniczna 0,8 99,2 

Mniejszość religijna 3,4 96,6 

Mniejszość seksualna 0,2 99,8 

Mniejszość osób niepełnosprawnych 2,6 97,4 

Żadne z powyższych 89,1 10,9 

Inna mniejszość 0,8 99,2 

Trudno powiedzieć 3,4 96,6 

2012   

Mniejszość etniczna 1,6 98,4 

Mniejszość religijna 3,0 97,0 

Mniejszość seksualna 0,9 99,1 

Mniejszość osób niepełnosprawnych 3,5 96,5 

                 Niepełnosprawny 8,8 91,2 

Żadne z powyższych 81,3 18,7 

Inna mniejszość 2,8 97,2 

Trudno powiedzieć 7,5 92,5 

Źródło: EB69.1 z 2-3/2008 (ZA4743). EB77.4 z 7-8/2012(ZA5613). Niepełnosprawność – kryterium unijne. 

Badania przynoszą niski odsetek ludzi przyznających się do członkostwa w grupach dyskry-

minowanych. Najczęściej respondenci skłonni są przyznawać się do bycia mniejszością reli-

gijną, a odsetek przyznających się do nich zbliża się do ich obecności w polskim społeczeń-

stwie. Natomiast odsetek osób uznających się za członka dyskryminowanej grupy niepełno-

sprawnych jest w znaczącej dysproporcji do wszystkich wskaźników udziału osób niepełno-

sprawnych w polskim społeczeństwie (tabela 11.15). Niepełnosprawni wyraźnie unikają tego 

określenia dla siebie. Funkcjonowanie negatywnych stereotypów utrudnia im samoakceptację 

siebie jako osoby o tożsamości osoby niepełnosprawnej. 

Taką prawidłowość obserwowano już wcześniej. Jak pisała Antonina Ostrowska, „związek 

między społecznym widzeniem i definiowaniem osób niepełnosprawnych a stopniem identy-

fikacji niepełnosprawnego ze społecznym wizerunkiem jest słaby. Zdecydowanie większa 

grupa niepełnosprawnych nie utożsamia się z grupą „niepełnosprawnych" czy „inwalidów", 

lecz posługuje się dla określenia własnych ułomności innymi terminami (np. przewlekle cho-

ry). Ponad połowa (57%) osób badanych opowiedziała się za określeniem „przewlekle cho-

ry", bardziej adekwatnym i lepiej opisującym sytuację zdrowotną czy życiową niepełno-
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sprawnego. Mniej niż co piąty badany (18,1%) określił siebie jako osobę niepełnosprawną” 

(Ostrowska, 1994, za Hebda-Czaplicka, 2002: 91). 

Podobne obserwacje przynoszą inne badania. Jak piszą autorzy raportu z badań „Diagnoza 

Społeczna 2011”: 

„Obiektywne upośledzenie społeczne niepełnosprawnych przekłada się umiarkowanie na ich 

poczucie bycia dyskryminowanym. Zasadnicze znaczenie ma stopień niepełnosprawności. W 

grupie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wskaźnik subiektywnej dyskrymina-

cji jest czterokrotnie większy niż w grupie z lekkim stopniem niepełnosprawności, która z 

kolei nie rożni się od osób pełnosprawnych. Istotna jest również interakcja niepełnosprawno-

ści i płci. Stopień niepełnosprawności silniej różnicuje wskaźnik subiektywnej dyskryminacji 

u mężczyzn niż u kobiet. Odsetek, czujących się dyskryminowanymi, mężczyzn ze znacznym 

stopniem upośledzenia jest dziewięciokrotnie większy w porównaniu z mężczyznami z lek-

kim stopniem. W przypadku kobiet różnica ta jest tylko dwu i półkrotna” (Diagnoza 2011). 

Dane z Europejskiego Badania Warunków Pracy (EWCS 2010) także mówią o bardzo niskim 

poczuciu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Wskazało na to – 0,2% badanych 

Polaków przy średniej europejskiej (wszystkie badane kraje) – 0,7%. Także cząstkowe bada-

nia przynoszą informacje o zaprzeczaniu przez samych niepełnosprawnych występowania 

wobec nich dyskryminacji. W badaniach w woj. lubelskim niepełnosprawni odrzucali opinie, 

że są traktowani jak ktoś, kogo się unika – 48,4% (tak 14,5%), jako osobliwość – 55,4% (tak 

9,9%), jako przedmiot drwin – 56,5% (tak 13,5%), czy jako ciężar dla społeczeństwa – 47,1% 

(tak 16,1%). Tylko z tym, że traktuje się ich tak jak innych ludzi, zgodziło się 72,0% (nigdy 

5,8%) (Tomczyszyn, 2011: 106).  

Współcześnie przyjmuje się, że osoby niepełnosprawne stanowią największą mniejszość na 

świecie (Piasecki, Besowski i Czech, 1998, za Gorajewska, 2009: 23). Jednak problemy nie-

pełnosprawnych słabo się przekuwają w powstawanie grupy o samoistnej świadomości. Po-

czucie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność nie jest silne wśród niepełnospraw-

nych. Dla poparcia tych wniosków warto zwrócić uwagę, że w polskiej polityce kilkakrotne 

próby odwoływania się do elektoratu emerytów i rencistów okazały się nieskuteczne. Świad-

czy o tym los kilku startów w wyborach sejmowych partii emerytów, rencistów i inwalidów.  

Niepełnosprawni a stanowiska kierownicze 

Dane empirycznie potwierdzają opinie o utrudnionej drodze niepełnosprawnych do stanowi-

ska kierowniczego. Dane sondażowe wskazują, że niepełnosprawni rzadziej je zajmują. W 

2006 r. w sondażu zrealizowanym w czterech województwach stwierdzono, że wśród przeba-

danych pracujących osób niepełnosprawnych jedynie 8% zajmuje stanowiska kierownicze 

(Radecki, 2007). W badaniach OBOP z 2010 r. na zlecenie PFRON okazało się, że tylko 3% z 

respondentów pracuje jako kadra zarządzająca i to przede wszystkim średniego i niższego 

szczebla (Zadowolenie.., 2010). 

Podobnie wyniki badań nad aktywnością społeczną wskazują na częstsze zajmowanie stano-

wisk szeregowych członków przez osoby niepełnosprawne niż sprawne (tabela 11.16). Nie-

mniej różnice są małe i mogą wskazywać na inne niż dyskryminacja czynniki. 

Tabela  11.16. Funkcje pełnione przez niepełnosprawnych w organizacjach (w %) 
 Tak Nie 

Niepełnosprawność Nie 31,9 68,1 

Tak 26,8 73,2 

Źródło: Diagnoza 2011. Niepełnosprawni prawnie. 
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Wiek a odczucia dyskryminacji 

Tabela  11.17. Poczucie dyskryminacji a wiek niepełnosprawnego  (w %) 
Niektórzy ludzie patrzą na mnie z góry ze względu na moją sytuację zawo-

dową lub dochód 

Średnia 

pon.50,sprawny 3,53 

pon.50,niesprawny 3,20 

50-65,sprawny 3,63 

50-65,niesprawny 3,43 

pow.65,sprawny 3,64 

pow.65,niesprawny 3,56 

Ogółem  

Sprawny 3,56 

Niepełnosprawny 3,36 

* skala 1-5: 1 – zdecydowanie zgadzam się, 5 – zdecydowanie nie zgadzam się 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Jedynymi grupami niepełnosprawnych, które mają pewne poczucie pewnej dyskryminacji, są 

młodzi niepełnosprawni. Młodzi niepełnosprawni częściej wskazują na postawy wyższości w 

otoczeniu (tabela 11.17). Podobnie w badaniach w woj. lubelskim osoby młodsze (16–35 lat) 

częściej odczuwały taką postawę wobec siebie (traktowanie jako „osobliwość”) niż osoby w 

wieku 46–55 lat (Tomczyszyn, 2011: 106). 

Tabela 11.18. Czy występuje w Polsce dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność (w 

%) 
Wiek i sprawność Bardzo często Raczej często Raczej rzadko Bardzo rzadko Nie występuje 
2008      

pon.50,sprawny 5,9 33,7 37,8 19,0 3,7 

pon.50,niesprawny 19,6 48,2 28,6 3,6  
50-65,sprawny 5,7 25,3 37,9 24,7 6,3 

50-65,niesprawny 13,7 37,3 35,3 9,8 3,9 

pow.65,sprawny 6,7 23,6 38,2 23,6 7,9 

pow.65,niesprawny 5,7 28,6 34,3 23,8 7,6 

2012      

pon.50,sprawny 6,8 31,3 35,8 11,3 11,1 

pon.50,niesprawny 17,2 37,9 27,6 17,2  

50-65,sprawny 5,9 25,9 44,4 8,3 9,8 

50-65,niesprawny 9,3 40,7 29,1 5,8 5,8 

pow.65,sprawny 8,6 28,1 32,0 8,6 10,2 

pow.65,niesprawny 13,5 23,4 25,2 16,2 10,8 

Źródło: EB69.1 z 2-3/2008 (ZA4743). EB77.4 z 7-8/2012(ZA5613). Niepełnosprawność – kryterium unijne. 

Podobny wyniki dają analizy opinii o dyskryminacji, uwzględniające strukturę wieku niepeł-

nosprawnych. Respondenci niepełnosprawni w wieku pon. 50 lat wyraźnie częściej zgadzali 

się, że w Polsce bardzo często występuje dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność 

(tabela 11.18). 

Spójne z tym wynikiem są wyniki analizy w danych Diagnozy Społecznej 2009. Grupa nie-

pełnosprawnych, która najbardziej wskazuje na dyskryminację, to młodzi niepełnosprawni w 

wieku pon. 24 lat (tabela 11.21). 

Wiedza na temat przepisów antydyskryminacyjnych, o tym, że istnieje prawo jej zakazujące, 

jest mała. Grupa przekonanych, że są takie przepisy, jest nieco mniejsza niż zaprzeczających 

ich istnieniu. Jeśli do tej drugiej grupy dodać tych, co wybrali odpowiedź trudno powiedzieć, 

to wydaje się, że większość badanych nie zdaje sobie sprawy, iż dyskryminacja niepełno-

sprawnych jest w Polsce zakazana prawnie (tabela 11.20.). 
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Tabela 11.19. Determinanty poczucia gorszego traktowania ze względu na swoją niepełno-

sprawność wśród niepełnosprawnych (w %) 
Odpowiedzi tak Tak 

Ogółem  11,98 

Wiek 

do 24 lat  32,47 

25-34 lata  18,99 

35-44 lata  14,86 

45-59 lat  11,58 

60-64 lata  11,53 

65 i więcej lat  8,00 

Status społeczno-zawodowy 

Uczniowie i studenci  27,03 

Bezrobotni  19,72 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawni prawnie. 

Tabela 11.20. Wiedza o regulacjach antydyskryminacyjnych (w %) 

Czy w Polsce istnieją przepisy, które zabraniają dys-

kryminacji ze względu na niepełnosprawność przy 

zatrudnianiu nowych pracowników:  

Tak, są takie 

przepisy 

Nie, nie ma 

takich przepi-

sów 

Trudno powie-

dzieć 

2008 38,5 38,7 22,8 

Źródło: EB65.4 z 7-8/2006 (ZA4508).  

Tabela 11.21. Znajomość prawa antydyskryminacyjnego (w %) 
Zna swoje prawa w przypadku gdyby padł ofiarą dys-

kryminacji lub molestowania  

Tak Nie To zależy 

od sytuacji 

Trudno 

powie-

dzieć 

Niepełnosprawność     

   Nie  34,1 57,9 5,3 2,7 

  Tak 24,3 66,4 5,8 3,5 

Źródło: EB77.4 z 7-8/2012(ZA5613). Niepełnosprawni biologiczne – kryterium unijne. 

Większość badanych niepełnosprawnych nie zna praw, jakie im przysługują w przypadku 

stania się ofiarą dyskryminacji. Odsetek ten jest wyższy wśród niepełnosprawnych (tabela 

11.21). 

Tabela 11.22. Główne utrudnienia w związku z niepełnosprawnością wg wieku (w %) 
 Bariery architekto-

niczne 

Nieżyciowe przepisy 

utrudniające dostęp 

do miejsc publicznych  

Niewłaściwy stosunek 

ludzi do takich osób 

jak ja  

Brak wiary we własne 

możliwości  

Wiek  

do 24 lat  8,16  5,84  31,72  27,40  

25-34 lata  10,83  7,58  35,97  26,25  

35-44 lata  9,16  5,17  17,56  21,43  

45-59 lat  12,51  6,32  16,48  21,18  

60-64 lata  13,06  10,20  10,30  20,26  

65 i więcej lat  24,02  11,08  11,68  18,26  

Ogółem  16,17  8,44  15,90  20,57  

Źródło: Diagnoza 2009. Cztery najważniejsze przeszkody. Niepełnosprawni prawnie. 

Także wśród barier i przeszkód mało się wskazuje na dyskryminację. Częściej wskazuje się 

na brak wsparcia ze strony otoczenia i brak wiary we własne możliwości (tabela 11.22).  

Jeśli na wyniki spojrzeć z perspektywy problemów i wieku, to uwidocznia się, że kwestia 

barier architektonicznych rośnie z wiekiem. Natomiast dla młodych niepełnosprawnych pon. 
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34 lat głównymi problemami związanymi w ich niepełnosprawnością są uprzedzenia i ich 

własny brak wiary w swoje możliwości (tabela 11.22). 

Dyskryminacja niepełnosprawnych w oczach opinii publicznej i osób niepełnosprawnych 

Badania nad dyskryminacją osób niepełnosprawnych pokazują następujący obraz: 

– opinia publiczna nie wskazuje na przekonanie o istnieniu dyskryminacji, 

– opinie na temat wprowadzania ochrony i środków zapobiegania dyskryminacji niepełno-

sprawnych, kontroli procesów, gdzie mogą być dyskryminowani – są aprobujące, choć jest tu 

słabsze poparcie, 

– przy przejściu do konkretnych zachowań, np. szans zatrudnienia czy awansu ujawnia się 

wyraźne przekonanie o niższych szansach osób niepełnosprawnych,  

– przy analizie bardziej konkretnych niepełnosprawności, np. choroby psychicznej, pojawiają 

się silne postawy obaw i dystansu; im sytuacja bardziej ogólna i odległa od respondenta, tym 

większa tolerancja wobec nich, a im bardziej dotycząca bezpośrednio – tym silniejsza obawa 

przed nimi, 

– Polacy są skłonni dostrzegać złą sytuację niepełnosprawnych, ale nie nadają jej statusu spo-

łecznie zdeterminowanej dyskryminacji, 

– niepełnosprawni nie mają poczucia przynależności do dyskryminowanej mniejszości, także 

opinia publiczna nie postrzega ich przez pryzmat przynależności do dyskryminowanej mniej-

szości. Widzi gorsze warunki, widzi mniejsze szanse, natomiast nie widzi „różnicy”. 

Koresponduje z tymi opiniami statystyka spraw wnoszonych do Rzecznika Praw Obywatel-

skich. W 2011 r. do Rzecznika wpłynęły 1033 sprawy dotyczące szeroko rozumianej proble-

matyki równego traktowania, w tym dyskryminacji ze względu na orientację seksualną (334 

sprawy), dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność (92 sprawy), dyskryminacji ze 

względu na religię lub wyznanie (67 spraw), dyskryminacji ze względu na wiek (58 spraw), 

dyskryminacji ze względu na płeć (56 spraw), dyskryminacji ze względu na narodowość (42 

sprawy), dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne (25 spraw), dyskrymi-

nacji ze względu na tożsamość płciową (12 spraw), dyskryminacji ze względu na poglądy 

polityczne (6 spraw). Nie należy przy tym wpływu takich spraw utożsamiać z rzeczywistymi 

sytuacjami dyskryminacji. Wiele spośród skarg kierowanych do RPO to efekt kontrowersyj-

nych wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne, które mogły naruszać dobra osobiste 

osób fizycznych lub grup mniejszościowych (Biuletyn…, 2012: 9). 

Niepełnosprawni rzadko postrzegają siebie jako członka określonej grupy zdefiniowanej 

przez wspólną sytuację. W badaniu w woj. pomorskim w 2008 r. zadawano pytanie o postrze-

ganie siebie jako niepełnosprawnego: zdecydowanie i raczej tak – 42,5%, czasem tak, czasem 

nie – 46% i nie – 10,1% (Kutyło i in., 2009b: 78). 

Można więc zgodzić się z opinią wyrażoną w raporcie z badań w jednym z powiatów woj. 

lubelskiego:  

„Analiza tych odpowiedzi każe przypuszczać, że pojęcie dyskryminacji jest często słabo lub 

mylnie rozumiane. Aż 34% badanych nie odpowiedziało, co uważa za dyskryminację, pojawi-

ły się też pojedyncze odpowiedzi, które można uznać za niemające wiele wspólnego ze zjawi-

skiem dyskryminacji. Tylko 1/4 respondentów podkreśliła kluczowe dla zrozumienia dys-

kryminacji nierówne, gorsze traktowanie. 18% ankietowanych opisywało widoczne przejawy 

dyskryminacji, mające znamiona przemocy słownej i psychicznej” (Barcikowska i in., 2007: 

18). Można powiedzieć, że w świadomości społecznej istnieje kategoria osób niepełnospraw-

nych. Jest ona ściśle powiązana w percepcji społecznej z gorszą pozycją. Jako taka jest obiek-
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tem szeregu praktyk społecznych bliskich dyskryminacji. Oni sami i opinia publiczna widzą 

gorszą sytuację, ale nie określają tego jako dyskryminacji. Widzą systematyczne gorsze trak-

towanie, ale nie widzą „różnicy”. U samych niepełnosprawnych wspólnota położenia nie na-

biera postaci świadomości grupowej i nie staje się osią grupowej identyfikacji. 

Udział w życiu społecznym i kulturalnym 

Niepełnosprawni mają zdecydowanie mniejszy udział w życiu społecznym, kulturalnym i 

politycznym niż osoby sprawne (Wiszejko-Wierzbicka, 2010a, 2010b). Dzieje się tak, choć 

pełny ich udział w życiu społecznym jest ich prawem i prawnie uznawanym celem działań 

różnych instytucji. Dla tego stanu pozytywnie ocenianego normatywnie używa się takich 

określeń, jak integracja społeczna.  

Dla dalszych wywodów jest ważne, aby wskazać, jak należy rozumieć integrację ze społe-

czeństwem. Stanisława Golinowska przytacza za klasyfikacją międzynarodową (ICF) listę 

działań i zachowań, które można uznać za przejaw integracji społecznej niepełnosprawnych. 

Są to uczenie się i stosowanie wiedzy,  podejmowanie zadań (ról społecznych, jak np. mał-

żeństwo, rodzicielstwo), utrzymywanie kontaktów i relacji z innymi,  poważniejsza i większa 

aktywność (zatrudnienie, biznes, kształcenie), aktywność obywatelska, religijna, społeczna i 

hobby (Golinowska, 2012: 23). 

Niski poziom partycypacji często nawet prowadzi do używania określeń typu „bariery” czy 

„wykluczenie”. Głównym ich przejawem są bariery dostępu, występujące w wielu obiektach i 

powodujące ograniczenie możliwości skorzystania z określonych usług. Postrzeganie ich roz-

powszechnienia prowadzi do swoistego poczucia ograniczoności możliwości poruszania i 

faktycznego, swoistego uwięzienia, które ze swej strony paraliżuje osoby nim dotknięte. 

Szczególnie znaczące są utrudnienia w dostępie do instytucji, które dla osób sprawnych nie 

przedstawiały trudności. Problem załatwiania spraw urzędowych czy w ważnych instytucjach 

usługowych, jak poczta czy bank, zajmował zawsze wysoką pozycję na liście problemów 

niepełnosprawnych. 

Model społeczny niepełnosprawności silnie kładł nacisk na likwidację barier lub ograniczeń. 

Za tymi postulatami poszedł znaczący wysiłek ich zmniejszenia w instytucjach już istnieją-

cych, nie zaś powstawaniu w nowych. W tej części raportu nastąpi przegląd występowania 

barier różnego typu, zarówno w sferze rzeczywistości fizycznej, jak i wskazywanych w opi-

niach  niepełnosprawnych. 

Bariery napotykane w najbliższym otoczeniu przez osoby niepełnosprawne 

Jedną z głównych przyczyn niskiej przestrzennej i społecznej partycypacji niepełnosprawnych 

są bariery. Głównym tego przejawem są bariery architektoniczne, tworzące fizyczne prze-

szkody w mobilności niepełnosprawnych. Jednak należy pojęcie barier rozumieć bardziej 

szeroko – jako jedną z podstawowych komponent percepcji świata przez osoby niepełno-

sprawne. Występowanie ich w świadomości niepełnosprawnych, niezależnie czy są rzeczywi-

ste, czy wyobrażone, ma duże społeczne znaczenie. 

Materiał, zebrany przez zespół przy RPO w zakresie faktycznej dostępności instytucji pu-

blicznych i infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wskazywał na duże braki pod tym 

względem. W zakresie komunikacji i mediów masowego przekazu stwierdzono, że spółka 

PKP Przewozy Regionalne oferowała pasażerom niepełnosprawnym właściwe warunki prze-

wozu w 6 pociągach międzywojewódzkich z 221 (7,2%) i w 180 z 2428 pociągach regional-

nych (7,4%). PKP Intercity oferowała w rozkładzie jazdy 2006/2007 tylko 22 pociągi wypo-

sażone w wagony przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych – tj. 16,5% wszyst-

kich składów, uruchamianych średnio co dobę. Spółki Koleje Mazowieckie i PKP WKD nie 
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oferowały stałych rozkładowych połączeń obsługujących osoby niepełnosprawne. Tabor do-

stosowany do przewozu tej grupy pasażerów, wykorzystywany był przez tych przewoźników 

jako wagony standardowe (wyniki kontroli NIK w 2008 r.) (Zasada…., 2011:24).  

W badaniu na zlecenie RPO na temat dostępności witryn internetowych instytucji publicz-

nych dla osób niewidomych, zrealizowanego w 2009 r., stwierdzono, że urzędy i instytucje 

państwowe rzadko uwzględniają potrzeby użytkowników niepełnosprawnych w prowadzo-

nych przez siebie stronach i oferowanych usługach elektronicznych. Badając dostępności wi-

tryn internetowych dla osób niewidomych przebadano funkcjonalność 93 stron instytucji pu-

blicznych. Przeprowadzona analiza wskazuje, jak znikomy procent (20%) serwisów publicz-

nych jest rzeczywiście dostępny dla użytkowników z dysfunkcją wzroku.  

Było to także przedmiotem badania przez fundację „Widzialni.eu” w 2010 r. Z badań prze-

prowadzonych przez nią wynika, że żadna z ponad stu polskich publicznych stron interneto-

wych nie spełniała minimalnych wymagań stawianych przez Unię Europejską w zakresie do-

stępności dla osób niepełnosprawnych (za Zasada…, 2011: 54-55). Jak piszą autorzy raportu 

w konkluzji swej pracy: „Przedstawione zestawienie obrazuje, jak znikomy procent infra-

struktury publicznej w Polsce jest rzeczywiście dostępny dla osób niepełnosprawnych rucho-

wo, niewidomych i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz osób niepełno-

sprawnych intelektualnie. Z badań wynika, że niepełnosprawni napotykają wiele przeszkód w 

instytucjach publicznych i miejscach, które powinny raczej pomagać niż utrudniać im funk-

cjonowanie. Napotykane przeszkody zależą  przede wszystkim od rodzaju niepełnosprawno-

ści, ale brak empatii ze strony innych wydaje się w tym przypadku być powszechnym pro-

blemem.” (Zasada…, 2011: 57). 

Tabela  11.23. Dostęp niepełnosprawnych do infrastruktury w najbliższym otoczeniu (w %) 

 tak nie 

Sklep spożywczy lub supermarket 93,3 6,7 

Urząd pocztowy 73,3 26,7 

Oddział banku 68,0 32,0 

Kino, teatr lub dom kultury 44,0 56,0 

Środki transportu publicznego (autobus, metro, tramwaj) 88,3 11,7 

Możliwość recyklingu 47,4 52,6 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). Niepełnosprawni biologicznie – kryterium unijne. 

Badania sondażowe z 2007 r. wskazywały na przekonanie niepełnosprawnych o ich wystę-

powaniu w instytucjach usługowych i kulturalnych. Natomiast rzadziej wskazywano na skle-

py i supermarkety czy środki komunikacji (tabela 11.23). 

Wyniki wcześniejszych badań wśród  niepełnosprawnych wskazywały na duże znaczenie 

barier różnego typu w ich codziennym funkcjonowaniu. Badania wśród niepełnosprawnymi 

często przynoszą wyniki, że właśnie bariery, utrudnienia w poruszaniu się, załatwianiu spraw 

codziennych czy urzędowych, mają wysoką pozycję na liście ich problemów (por. tabela 

5.15). Są one bardziej dotkliwe dla osób z bardziej znacznymi upośledzeniami (tabela 11.24), 

zamieszkałych na wsi (tabela 5.21) i dla kobiet (tabela 5.14). 

Tabela 11.24. Osoby niepełnosprawne wg stopnia ograniczenia sprawności i trudności ży-

ciowych w 1996 r. (w %) 
Wyszczególnienie Ogólnie W tym wg stopnia ograniczenia sprawności 

  całkowicie poważnie nieograniczona 

Największe trudności:     
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- nie mam takich spraw 35,0 21,4 30,7 52,0 

- proste prace domowe 10,4 30,3 9,4 2,6 

- załatwianie spraw urzędowych 27,6 41,1 28,9 17,8 

- uzyskanie pomocy finansowej 19,0 22,6 20,2 14,4 

- pielęgnacja i opieka 6,3 17,5 6,0 1,2 

- poruszanie się poza domem 22,6 43,4 24,7 7,2 

- uzyskanie pomocy rzeczowej 3,7 5,9 3,3 3,3 

- rehabilitacja medyczna, usprawnia-

nie 

8,5 9,6 9,7 5,4 

- rehabilitacja zawodowa 0,6 0,8 0,8 0,2 

- uzyskanie lub zmiana pracy 4,1 2,2 4,7 3,5 

- zdobycie lub podwyższenie wy-

kształcenia 

0,6 0,6 0,7 0,2 

- kontakt z przyjaciółmi 3,6 7,1 3,7 1,7 

- zdobycie leków i materiałów higie-

nicznych 

11,9 14,1 12,0 10,4 

- zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny 1,7 3,7 1,7 0,7 

- zdobycie sprzętu rehabilitacyjnego 1,9 3,6 1,9 1,2 

- możliwość realizowania zaintere-

sowań 

5,4 5,3 6,1 3,7 

- pomoc duszpasterska 0,5 1,7 0,5 0,1 

- inne 5,6 5,9 6,0 4,6 

Źródło: Badanie…., 1997 za Długosz, 2002. Niepełnosprawni biologicznie – kryterium NSP. 

Tabela 11.25. Mobilność dorosłych osób niepełnosprawnych w 1996 r. (w %) 
Grupy wieku Osoby o ograniczonej mobil-

ności 

Osoby, których przestrzeń życiowa jest ograniczona do: 

  łóżka domu domu i jego oto-

czenia 

w % danej grupy wieku 

50-54  

55-59  

60-64  

65-69  

70-74  

75-79  

80 lat i więcej 

7,5 

10,9 

14,9 

20,3 

25,5 

32,7 

52,9 

0,2  

0,6  

0,7  

1,5  

1,0  

3,4  

8,2 

1,5 

1,4  

2,8  

4,6  

5,6  

6,4  

15,5 

5,8 

8,9 

11,3 

14,3 

18,9 

23,0 

29,2 

Źródło: Rocznik…, 1997 za Frąckiewicz, 2001. Niepełnosprawność biologiczna wg kryterium NSP. 

Te badania wskazywały także, że problem barier narasta z wiekiem. W starszych grupach 

wiekowych przestrzeń życiowa niepełnosprawnego coraz bardziej ogranicza się do domu i 

jego otoczenia (tabela 11.25). Wprawdzie wiele zrobiono dla poprawy sytuacji niepełno-

sprawnych od czasu tych badań, jednak można przyjąć, że wskazują one, jak  bardzo jest 

ograniczona przestrzeń dostępna dla osób niepełnosprawnych, szczególnie starszych wiekiem. 

Dostępność instytucji dla niepełnosprawnych 

Szczególne znaczenie mają instytucje ważne dla osób niepełnosprawnych, a do których ogra-

niczenia dostępu istotnie obniżają jego możliwości życiowe. Są to środki komunikacyjne, 

instytucje zdrowotne i publiczne. Natomiast dla konsumpcji dóbr kultury duże znaczenie ma 

dostęp do instytucji kulturalnych i turystycznych. 

Tabela  11.26. Ograniczenia dostępności lekarza dla osób niepełnosprawnych (w %) 

W jakim stopniu następujące czynniki utrudniły  kontakt z leka-

rzem lub specjalistą, kiedy ostatnio tego potrzebował? 

Bardzo 

utrudnił 

Trochę 

utrudnił 

Wcale nie 

utrudnił 

Odległość od lekarza \ szpitala \ ośrodka zdrowia  15,7 28,5 55,8 
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Odległe terminy wizyty 29,6 30,1 40,3 

Oczekiwanie na lekarza w dniu wyznaczonej wizyty 15,2 31,9 52,9 

Koszt wizyty u lekarza 22,5 20,4 57,1 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). Opinie niepełnosprawnych biologicznie – kryterium 

unijne. 

Niepełnosprawni wskazują na utrudnienia w dostępie do lekarza, choć na liście przeszkód nie 

zajmuje to pierwszego miejsca. Największymi są odległe terminy wizyt i odpłatność (tabela 

11.26). 

Badanie GUS z 2010 r. szeroko objęło problem dostępności służby zdrowia. Stopień przysto-

sowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego do potrzeb osób niepełnosprawnych  okazał 

się zróżnicowany. Najlepiej przystosowane są szpitale uzdrowiskowe, spośród których 83% 

posiada pochylnię, podjazd czy platformę, 82% dysponuje windą i przystosowanymi pokoja-

mi i łazienkami, 74% ma posadzki antypoślizgowe, 43% wykazało obecność drzwi automa-

tycznie otwieranych. Spośród ponad 23 tys. jednostek (zakładów opieki zdrowotnej i praktyk 

lekarskich) ponad 20% wykazało brak jakichkolwiek udogodnień dla osób niepełnospraw-

nych (w 2009 r. 25%). W przypadku zakładów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej najczęściej 

występowały udogodnienia dla osób mających ograniczenia w poruszaniu się: pochyl-

nia/podjazd/platforma (65,3%), windy (24%) oraz drzwi automatycznie otwierane (6,0). Udo-

godnienia dla osób niewidomych miało tylko 3,1% zakładów. Brak jakichkolwiek udogod-

nień dla osób niepełnosprawnych zarejestrowano tylko w 14,6% zakładach ambulatoryjnej 

opieki zdrowotnej. 

Przystosowanie jednostek świadczących ambulatoryjną opiekę zdrowotną do potrzeb osób 

niepełnosprawnych było podobne zarówno w ZOZ w miastach, jak też na wsi. Zdecydowana 

większość zakładów posiadała pochylnię/podjazd/platformę (66,4% w miastach, 62% na wsi). 

Największe różnice dotyczyły windy w ZOZ: w miastach 28,8% ZOZ miało windę, natomiast 

na wsi tylko 9,8%. Jeśli chodzi o praktyki lekarskie i stomatologiczne, ponad 70% z nich de-

klarowało posiadanie jakichkolwiek udogodnień dla osób niepełno sprawnych. Najczęściej 

była to pochylnia/podjazd/ platforma, którą posiadało 48,6% gabinetów w miastach i 47,5% 

na wsi. 

W 2010 r. szacowano, iż 80% aptek posiada jakiekolwiek udogodnienia dla niepełnospraw-

nych; najczęściej są to pochylnie, podjazdy, platformy (51% aptek). Na wsi 84% punktów 

aptecznych miało jakiekolwiek udogodnienia dla nich, a większość z nich to pochylnie, pod-

jazdy czy platformy. W 2010 r. 30,9% żłobków i 25,2% oddziałów żłobkowych posiadało 

pewne udogodnienia w tym zakresie, przy czym w większości były to pochylnie, podjazdy 

czy platformy (Zdrowie.., 2012). 

Tabela  11.27. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych według rodzajów obiektów w 2002 

i 2009 roku (w %) 
Obiekty turystyczne  Pochylnie 

wjazdowe 

Drzwi otwierane 

automatycznie 

Windy przystoso-

wane dla osób nie-

pełnosprawnych 

Pokoje/łazienki przyst. 

dla osób niepełno-

sprawnych 

2002 12 3,5 4,7 11,9 

2009 64,1 74,7 73,3 67,7 

Źródło: Karta 2002. Turystyka, 2010.  

Trzeba zaznaczyć że sytuacja ograniczeń i barier ostatnio szybko zmienia się. Szczególnie 

znaczącą cezurą jest przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, jak i pojawienie się funduszy 

europejskich. Szerzej można to prześledzić w przypadku obiektów turystycznych. Dane doty-

czące dostępności obiektów turystycznych wskazują na dokonujący się istotny postęp. Aktu-
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alnie większość z nich dysponuje możliwościami dostępu dla niepełnosprawnych (tabela 

11.27). 

 

 

Tabela 11.28. Elementy dostępności turystycznego łańcucha usług w ocenie osób niepełno-

sprawnych 
Ograniczenie, czyli największe bariery w turystyce 

Aktywność kulturalna - 67% 

Poruszanie się po okolicy - 65% 

Wycieczki - 63% 

Sport -55%   

Przyjazd/Odjazd - 52% 

Zakwaterowanie - 47% 

Przylot/Zapoznanie się - 44% 

Zakupy - 42% 

Usługi na miejscu - 42% 

Organizacja podróży - 40% 

Opieka medyczna - 36% 

Gastronomia - 24% 

Źródło: Economic Impulses…, 2004 za Milewska, 2008: 44. 

Jednak nie oznacza to likwidacji barier dla niepełnosprawnych. Z raportu podsumowującego, 

opracowanego w ramach projektu DIADA wynika, że dla turysty niepełnosprawnego istotną 

barierą jest niemożność wyjazdu z osobą towarzyszącą (członek rodziny, partner, przyjaciel). 

Dla 52% osób niepełnosprawnych obecność drugiej osoby stanowi warunek sine qua non 

podróżowania. Ponad połowa z nich wymaga dodatkowo ciągłej pomocy podczas przemiesz-

czania się czy wypoczynku (DIADA 2006). Dostępność danej aktywności dla niepełnospraw-

nych jest związana z określonym łańcuchem barier, a nie z jedną usługą. Jeśli nie ma barier 

związanych z dojazdem czy zakwaterowaniem, to nadal mogą istnieć bariery w innym miej-

scach. Turysta niepełnosprawny dojedzie do hotelu, ale już dalej nie, a jego aktywność w 

miejscu wypoczynku będzie znacznie ograniczona (tabela 11.28). 

Tabela  11.29. Instytucje kultury przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwa-

lidzkich (w %) 
 Muzea Galerie i salony 

sztuki 

Kina stałe Teatry i instytu-

cje muzyczne 

Biblioteki pu-

bliczne 

2002 19,8 28,2 39,8 41,7 8,7 

2009 30,1 48,6 69,6 72,7 26,6 

2010 30,1 51,1 77,4 x 30,1 

Źródło:  Kultura… 2010, 2011. Karta 2002. 

Dane o dostępności instytucji kultury dla niepełnosprawnych wskazują, że nastąpił pod tym 

względem istotny postęp. Jeśli oceniać to tylko od strony wzrostu dostępności, to jest ostatnio 

znaczący postęp w tym zakresie. Niezależnie od oceny wyników działań na rzecz jego zwięk-

szenia, to trzeba stwierdzić wyraźną i zdecydowaną poprawę w każdej właściwie sferze – od 

obiektów kultury i turystyki, po instytucje administracyjne. W tej sferze, jeśli na początku 

dekady większość instytucji kultury była niedostępna dla niepełnosprawnych, to aktualnie 

sytuacja jest odwrotna. Niemniej dotyczy to głównie teatrów i kin czy galerii sztuki. Najwięk-

szy dostęp jest do instytucji mniej odwiedzanych przez niepełnosprawnych. Im jest bardziej 

instytucja rozpowszechniona, tym mniej dostępna dla niepełnosprawnych (tabela 11.29). Na-

dal jest jeszcze dużo do zrobienia w tej sferze. 
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Często jest to dostępność pozorna, np. w 2010 r. liczba bibliotek, które posiadały udogodnie-

nia związane z wejściem do budynku, wyniosła 2207 na 8342 bibliotek i filii bibliotecznych. 

Ale udogodnieniami wewnątrz budynków dysponowało tylko 1148 placówek bibliotecznych 

(Kultura…, 2011: 68). 

Świat instytucjonalny stał się dziś bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych. Liczba 

urzędów pocztowych przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych wyniosła w 2010 

r. 91,3% placówek w kraju (Karta 2011). Są także specjalne ułatwienia w głosowaniu dla nie-

pełnosprawnych, zagwarantowane ustawowo. Są one stałym obiektem kontroli ze strony 

Rzecznika Praw Obywatelskich (Zbieranek, 2012). 

Tabela 11.30. Dostępność urzędów powiatów i miast na prawach powiatu dla niepełno-

sprawnych (w %) 
Dostępność budynków Tak Nie Częściowo 

Starostwo/urząd prezydenta    

  Dla niepełnosprawnych     

    mających trudności w poruszaniu się 61 8 31 

    niewidomych i niedowidzących 18 54 28 

    niesłyszących i niedosłyszących 24 47 28 

   z upośledzeniem umysłowym 22 55 23 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    

  Dla niepełnosprawnych     

    mających trudności w poruszaniu się 77 7 16 

    niewidomych i niedowidzących 14 61 25 

    niesłyszących i niedosłyszących 21 55 24 

   z upośledzeniem umysłowym 24 54 22 

Powiatowy Urząd Pracy    

  Dla niepełnosprawnych     

    mających trudności w poruszaniu się 64 7 28 

    niewidomych i niedowidzących 15 61 24 

    niesłyszących i niedosłyszących 24 54 22 

   z upośledzeniem umysłowym 29 44 26 

Źródło: Karta 2010. Ankieta Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych  w 2010 r. 48% powiatów i miast na 

prawach powiatów. 

Podobnie dane o barierach dostępności w urzędach powiatowych pokazują, że stały się już 

one dostępne dla ograniczonych ruchowo. Ale dotyczy to głównie tylko ich. Bowiem przy 

analizie działania samorządów powiatowych w sferze zwiększania dostępności urzędów uwi-

doczniły się określone stereotypy. Dostępność identyfikuje się głównie z dostępnością dla 

osób na wózkach. Mniejsza jest świadomość ograniczeń dostępności dla osób z inną typową 

niepełnosprawnością, np. widzenia (tabela  11.30). Dane te dotyczą głównie sfery publicznej. 

Mniej jest informacji, jak dalece ten proces postępuje w sektorze  prywatnym. Brak jest także 

informacji o dostępie do komunikacji lokalnej i ponadlokalnej. 

Bariery dla niepełnosprawnych są znacząco zróżnicowane na obszarach miejskich i wiejskich. 

Badanie PFRON z 2006 r. pokazywały na gorsze dostępności do urzędów w gminach wiej-

skich niż w miastach. Badani przedstawiciele samorządów gminnych potwierdzali istnienie 

podjazdów dla wózków inwalidzkich w 52% gmin miejskich, 41% miejsko-wiejskich i tylko 

32%  wiejskich. W każdej z tych typów gmin zmieniało się to wraz ze wzrostem wielkości 

danego typu gminy. W miastach powyżej 100 tys. takie podjazdy miało 79% urzędów, a w 

gminach wiejskich do 4 tys.  mieszkańców – 27% (Gmino…, 2006).  
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Tabela 11.31. Wyposażenie urzędów gminy w ułatwienia komunikacji i dostępu dla osób nie-

pełnosprawnych (w %) 
Czy w gminie jest/są:  

Podjazdy dla wózków inwalidzkich 38 

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych 23 

Windy, umożliwiające dostęp na wyższe piętra 7 

Osoba/osoby posługująca/e się językiem migowym 7 

Podnośniki dla wózków 4 

Oznaczenia dla osób niewidomych ułatwiające im poruszanie się 3 

Strona internetowa dostosowana do potrzeb osób niewidomych/ niedowi-

dzących 

2 

Źródło: Badanie PFRON w 2006 r. - przedstawiciele samorządów gminnych (N=2117) (Gmino…, 2006). 

Udział niepełnosprawnych w kulturze 

Jest to sfera, w której udział niepełnosprawnych jest niski. Niepełnosprawni często z niej re-

zygnują. W budżetach rodzin z niepełnosprawnymi niższy jest udział wydatków na kulturę 

czy rekreację niż w budżetach rodzin bez osób niepełnosprawnych (tabela 8.16). 

Tabela 11.32.Trudności finansowe gospodarstw domowych w korzystaniu z wybranych form 

uczestnictwa w kulturze (w %)  

Gospodarstwa domowe, w których ich członkowie 

byli zmuszeni ze względów finansowych zrezygno-

wać w ciągu ostatniego roku z: 

kina  teatru, 

opery, 

operetki, 
filharmonii, 

koncertu  

muzeum lub 

wystawy  

zakupu 

książki  

Bez niepełnosprawnych  23,48 25,63 18,71 19,83 

Z niepełnosprawnymi  40,68 45,04 38,33 33,90 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawni prawnie. 

Zagadnienie niższego uczestnictwa w kulturze niepełnosprawnych należy zanalizować od 

dwu stron, które można określić jako „podażową” i „popytową”. Podażowa strona to przede 

wszystkim problem dostępności odpowiednich instytucji i możliwości uczestnictwa w ich 

aktywności przez osoby niepełnosprawne. Natomiast od drugiej strony trzeba także brać pod 

uwagę poziom zainteresowania tym wymiarem uczestnictwa, ze względu na stan zamożności 

i wykształcenie większości niepełnosprawnych. W ostatecznym wyniku wyrażającym się w 

niskim udziale w kulturze osób niepełnosprawnych, ma swój udział zarówno sytuacja finan-

sowa, możność dostępu do tej sfery, ale i także małe znaczenie do niej przywiązywane w tej 

grupie (tabela 11.32). 

 

Tabela  11.33. Liczba książek w domu (w %) 

 Gospodarstwo domowe Nie ma 

takich 

zbiorów  

do 25 szt.  26 - 50 szt.  51 - 100 

szt.  

101 - 500 

szt.  

ponad 500 

szt.  

Bez niepełnosprawnych  11,10  21,18  21,72  21,67  18,46  5,87  

Z niepełnosprawnymi  17,56  25,41  21,33  17,94  13,35  4,40  

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawni prawnie. 

O niższej konsumpcji kulturalnej niepełnosprawnych mówią także mniejsze księgozbiory w 

rodzinach z osobami niepełnosprawnymi (tabela 11.33). 
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Tabela 11.34. Częstość oglądania telewizji w dni powszednie (liczba godzin) przez osoby nie-

pełnosprawne (w %) 
 Liczba godzin 

Niepełnosprawność  

0 Pon. 0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 Pow. 3 

Nie 4,5 6,7 20,8 11,8 23,0 8,7 11,5 12,9 

Tak 4,8 4,1 15,8 10,8 18,6 7,3 15,1 23,5 

Źródło: Europejski Sondaż Społeczny (ESS) 2010. Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Jednak współcześnie trzeba zwrócić uwagę także na dwa ważne media dla konsumpcji kultu-

ralnej: telewizję i Internet. Internet będzie dalej odrębnie analizowany. Tutaj jest przedsta-

wione samo korzystanie z telewizji przez osoby niepełnosprawne. Wśród niepełnosprawnych 

często występuje oglądanie telewizji jako forma uczestnictwa w życiu społecznym. Jest to 

jedna z nielicznych sposobności uczestnictwa w kulturze, w której korzystanie niepełno-

sprawnych jest wyższe niż u osób sprawnych. Jest to ich „okno na świat” (tabela 11.34). 

Turystyka, sport i rekreacja osób niepełnosprawnych 

Istnieje nieco więcej danych o uczestnictwie w turystyce i rekreacji osób niepełnosprawnych 

w porównaniu z osobami sprawnymi. Sporo informacji przynosi badanie GUS „Uczestnictwo 

Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej” z 2008 r. Zaznacza się wyraźna różnica między oso-

bami sprawnymi i niepełnosprawnymi w odsetku gospodarstw domowych, które ponoszą wy-

datki na takie cele i w wysokości tych wydatków. Pierwsza różnica, to wyższy odsetek go-

spodarstwa osób sprawnych ponoszących wydatki na sport i rekreację  -  31%, wobec 22,2% 

gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi. Druga różnica to wysokość kwot 

przeznaczanych na ten cel rocznie w obu typach rodzin. Gospodarstwa domowe bez osób 

niepełnosprawnych  wydają na to średnio 325 zł rocznie, z osobami niepełnosprawnymi - 137 

zł. Jeśli porównanie ograniczyć tylko do tych gospodarstw domowych, które uczestniczą w 

sporcie i rekreacji, to okazuje się, że kwota wydawana na ten cel w gospodarstwach domo-

wych bez osób niepełnosprawnych wynosi – 1047 zł, a z osobami niepełnosprawnymi – 616 

zł.  

Najczęstszym typem aktywności ruchowej niepełnosprawnych są spacery – 43,9% i jazda na 

rowerze – 43,9%, oraz pływanie 18,1%, oraz gimnastyka – 12,1% (Uczestnictwo…, 2009). 

Podobny styl zachowań rekreacyjno-sportowych przyniosły badania wśród niepełnospraw-

nych w woj. lubelskim (Tomczyszyn, 2011: 43). 

Tabela 11.35. Motywy uprawiania sportu i rekreacji ruchowej przez członków gospodarstw 
 Dane w % 

Sprawni 

Niepełno-

sprawni o 

stopniu: 

Znacznym 
Umiarko-

wanym 
Lekkim 

Dzieci  

niepełno-

sprawne 

 Zachowanie zdro-

wia i utrzymania 

kondycji fizycznej 

38,2 53,2 49,1 58 61,0 13,8 

 Zachowanie wła-

ściwej sylwetki 

7,7 3,1 0 4,8 3,3 0 

 Przyjemność, roz-

rywka 

47,8 28,7 36,1 25,9 21,7 53,6 

 Zdobycie popular-

ności i sławy 

0,3 0 0 0 0 0 

 Korzyści material-

ne 

0 0 0 0 0 0 

 Zalecenie lekarza 1,7 9 3,7 4,1 9,8 32,6 

 Spotkania ze zna-

jomymi 

2,8 5 11,1 7,3 1,4 0 

Wzgląd na modę 0,3 0 0 0 0 0 
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 Uczestnictwo 

w przeszłości 

0,5 0 0 0 0 0 

 Inne 0,8 1 0 0 2,8 0 

Źródło: Uczestnictwo…, 2009: 116. 

Niepełnosprawni podejmują częściej niż osoby sprawne aktywność sportową i rekreacyjną dla 

zdrowia i ze względu na zalecenia lekarza, oraz ze względów towarzyskich (tabela  11.35). 

Sferą, w której uczestnictwo niepełnosprawnych jest niskie, jest turystyka. Wcześniejsze dane 

wskazywały, że niepełnosprawni częściej rezygnowali zarówno z wyjazdów dla siebie, jak 

swoich bliskich (tabela 11.35). Przeszkodą są w tym m.in. liczne bariery dostępu. Został w tej 

sferze podjęty wyraźny wysiłek  i osiągnięto wyraźny postęp. Jednak nie odpowiada temu 

równorzędny wzrost uczestnictwa niepełnosprawnych w turystyce. Aby to wyjaśnić, warto 

przypomnieć wprowadzone przez badaczy tej sfery zachowań pojęcie łańcucha barier. Fak-

tyczne przeszkody występują one właśnie często w tej postaci. Stąd likwidacja jednego tylko 

elementu takiego łańcucha wcale go nie oznacza likwidacji występowania barier. 

 

Tabela 11.36. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wyjazdach turystycznych (w %) 
 Całość populacji Osoby niepełnosprawne 

Poziom uczestnictwa w turystyce 63,0 21,3 

Uczestnictwo w podróżach turystycznych 58,9 21,3 

  Podróż krajowe - 20,3 

  Podróże zagraniczne   - 1,0 

Źródło:  Skalska 2004 za Milewska, 2008: 44. 

Ale wpływ na te sytuacje mają nie tylko bariery, ale i stłumione potrzeby niepełnosprawnych. 

W Polsce, jak podaje Skalska (2004), główną motywacją uprawiania turystyki przez osoby 

niepełnosprawne jest chęć odwiedzenia rodziny, przyjaciół (39%). Mniejsze znaczenie mają 

cele typowo turystyczno-wypoczynkowe (31,2%) oraz zdrowotno-rehabilitacyjne (27,8%). 

Polscy niepełnosprawni prawie nie wyjeżdżają za granicę (tabela 11.36). 

Tabela 11.37. Uczestnictwo w turystyce niepełnosprawnych mieszkańców Polski według ro-

dzaju niepełnosprawności (w %) 
Rodzaj schorzenia Osoby, które w ogóle 

nie wyjeżdżały 

Podróżujący po kraju Wyjeżdżający za granicę 

Ogółem 78,7 20,3 1,0 

Narząd ruchu 79,2 20,0 0,9 

Narząd wzroku                78,4 21,0 0,6 

Narząd słuchu             81,3 17,8 10,9 

Układ krążenia 78,4 20,7 0,9 

Schorzenia psychiczne 83,5 15,9 0,6 

Choroby umysłowe 84,7 15,3 0,0 

Uwzględniono wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem. Suma liczb w tabeli nie jest równa 100%, ponieważ 

osoba podróżująca po kraju mogła wyjeżdżać też za granicę.  

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, 2000 za Milewska, 2008: 44. 

Typ schorzenia różnicuje szanse wyjazdów turystycznych niepełnosprawnych. Osoby z nie-

pełnosprawnością narządu wzroku i układu krążenia rzadziej podróżują. Jednak dominującym 

obrazem aktywności turystycznej wśród osób niepełnosprawnych jest bierność. Niezależnie 

od rodzaju i stopnia niepełnosprawności zdecydowania większość niepełnosprawnych nie 

bierze udziału w aktywności turystycznej (tabela 11.37). 

Towarzyszą temu postawy świadomej rezygnacji. Kultura i rekreacja jest właśnie tą sferą, z 

której mniej zasobne rodziny niepełnosprawnych rezygnują (tabela 11.38). Tak więc w po-

wstawaniu ostatecznego obrazu oddziałują na siebie dostępność i faktyczne możliwości 
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uczestnictwa, stan zamożności i wykształcenie większości niepełnosprawnych z mniejszym 

przywiązywaniem wagi do tej sfery życia i konsumpcji. 

Tabela 11.38. Trudności finansowe gospodarstw domowych w korzystaniu z wybranych form 

uczestnictwa w wypoczynku oraz w kulturze (w %) 
Gospodarstwa domowe, w których ich 

członkowie byli zmuszeni ze względów 

finansowych zrezygnować w ciągu ostat-

niego roku z: 

Zakupu pra-

sy, (gazet, 

tygodników, 

miesięczni-

ków) 

Kolonii, 

obozu, in-

nych wyjaz-

dów grupo-

wych dzieci 

Urlopu, wy-

jazdów doro-

słych 

Wyjazdów 

rodzinnych 

(dorośli ) 

Bez niepełnosprawnych  17,51 36,56 43,42 37,75 

Z niepełnosprawnymi  28,82 55,82 63,90 58,70 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawni prawnie. 

Wykluczenie cyfrowe 

Współczesne znaczenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu powoduje, że umie-

jętności te stają się specjalnie wyróżnionym wymiarem tak kompetencji życiowych, jak i no-

wym obszarem ograniczeń (Strykowski, 2004). Znaczenie Internetu dla niepełnosprawnych i 

jego potencjał pokazuje dobitnie publikacja Krzysztofa Markiewicza (Markiewicz, 2005), a w 

zakresie w nauczaniu w szkolnictwie wyższym – Czesława Ślusarczyka (Ślusarczyk, 2007). 

Zagrożenie uczestnictwa społecznego w tym wymiarze niekiedy określa się terminem wyklu-

czenia cyfrowego. Wydaje się, że właśnie od niedopuszczenia do wykluczenia cyfrowego 

niepełnosprawnych i wzrostu ich kompetencji w posługiwaniu się Internetem będzie bardzo 

zależeć przyszłość integracji społecznej niepełnosprawnych. Stąd temu zagadnieniu należy 

poświęcić więcej miejsca. Należy je analizować równolegle z wykorzystywaniem komputera i 

z umiejętnościami posługiwania się nim.  

Ogólnopolskie badania PENTOR na zlecenie PFRON w 2006 r. było poświęcone postawom 

wobec Internetu. Badanie wskazało na bardzo pozytywne nastawienie niepełnosprawnych 

wobec Internetu. Wskazywały jednak na niższą rangę umiejętności związanych z opanowa-

niem korzystania z Internetu wśród niepełnosprawnych. Wśród  sądów nieakceptowanych 

przez badanych niepełnosprawnych znalazły się takie, które sugerowały, że jest on nieodzow-

nym elementem wzoru osobowego osoby niepełnosprawnej i na negatywne sankcje społeczne 

wobec takich osób w tym środowisku, które tego rodzaju umiejętności nie posiadają. Były to 

takie sądy jak: 1) bez dostępu do Internetu czułbym się niepełnowartościowy, 2) obecnie ktoś 

kto nie korzysta z Internetu traktowany jest jako półanalfabeta, i 3) że wstydziłbym się przy-

znać znajomym, że nie radzę sobie z Internetem. 

Badanie zarazem pokazało, że choć Internet jest niezwykle ważny dla osób niepełnospraw-

nych i w wielu podstawowych obszarach ułatwia im życie codzienne, to jednak nie wykorzy-

stują go one tak intensywnie jak osoby zdrowe. Odnosi się to zarówno do częstotliwości prze-

bywania w sieci, jak i wykonywanych on-line czynności. Załatwianie konkretnych spraw 

przez Internet, choć w dużym stopniu ułatwiłoby życie osobom niepełnosprawnym, jest już 

jednak znacznie bardziej problematyczne, w szczególności dla osób z chorobami narządu 

wzroku, słuchu oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Dobrze widoczne jest to na przy-

kładzie robienia zakupów przez Internet, szukania pracy oraz korzystania z usług bankowych. 

Odsetek badanych z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową i intelektualną korzystających 

z tych usług jest znacząco niższy niż wśród ogółu Polaków. Największą aktywność w korzy-

staniu z usług on-line wykazują osoby z niepełnosprawnością ruchową, a wśród nich nabar-

dziej intensywni użytkownicy Internetu to mieszkańcy największych miast. Zarazem okazało 

się, że osoby niepełnosprawne relatywnie rzadko poszukują pomocy i wsparcia na specjal-

nych portalach przeznaczonych dla niepełnosprawnych (Korzystanie.., 2006).  
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Dla problemu opanowywania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami w 

pracy, szkole i w domu, zrozumienia instrukcji obsługi, współcześnie ukuto termin „analfabe-

tyzm funkcjonalny”. Jest to zjawisko, które relatywne częściej występuje w rodzinach z oso-

bami niepełnosprawnymi. Niepełnosprawni cechują się mniejszymi umiejętnościami posłu-

giwania się nowoczesnymi urządzeniami (tabela 11.39). Jednym z tego konsekwencji jest 

mniejsze nasycenie gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych urządzeniami bardziej 

nowoczesnymi. Dotyczy to także komputerów różnych typów i Internetu. Mimo wzrostu ich 

występowania w gospodarstwach domowych  niepełnosprawnych różnica ta się utrzymuje 

(tabele 8.21 – 8.26). Także badania z lata 2012 r. w ramach Eurobarometru (EB74.4 – 

ZA5613) pokazują silną lukę niepełnosprawni – sprawni pod tym względem. Respondenci 

sprawni o 27,5% częściej posiadają komputer, a o 32,4% częściej mają dostęp do Internetu. 

Różnica zarazem jest jakościowa. Większość respondentów sprawnych ma własny komputer i 

dostęp do Internetu, podczas gdy większość niepełnosprawnych ich nie posiada. 56,2% bada-

nych osób sprawnych używa w domu lub w pracy Internetu prawie codziennie, podczas gdy 

czyni tak tylko 23,1% niepełnosprawnych. 

Niepełnosprawni posiadają mniej komputerów (tabele 8.21 – 8.26), rzadziej je wykorzystują 

w domu lub pracy (tabela 11.40). Podobny wynik przynosi także Diagnoza Społeczna 2011. 

 

Tabela 11.39. Zdolność posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami w pracy, szkole i w 

domu) (w %) 
Jesteśmy na bieżąco z 

nowoczesną techniką.  

Zupełnie się 

nie zgadzam 

Raczej się nie 

zgadzam 

Ani się zga-

dzam, ani nie 

zgadzam 

Raczej się 

zgadzam 

W pełni się 

zgadzam 

Gospodarstwa domowe 

bez niepełnosprawnych  

25,93 24,32 18,85 24,04 6,86 

Z niepełnosprawnymi  42,09 25,21 15,38 14,24 3,08 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawni prawnie. 

Tabela 11.40. Wykorzystywanie nieregularne i regularne komputera przez osoby niepełno-

sprawne i sprawne (w %) 
Korzystanie z komputera  Tak Nie 

Niepełnosprawność nie 54,6 45,4 

tak 21,6 78,4 

Źródło: Diagnoza 2009. Niepełnosprawni prawnie. 

Tabela 11.41. Korzystanie z Internetu dla celów osobistych przez osoby niepełnosprawne (w 

%) 
Niepełno-

sprawni 

Nie ma 

dostępu do 

tych urzą-

dzeń ani w 

domu, ani 

w pracy 

Nigdy nie 

korzystam 

Nie czę-

ściej jak 

raz w mie-

siącu 

Kilka razy 

w miesiącu 

Raz w 

tygodniu 

Kilka razy 

w tygodniu 

Codziennie 

Nie 14,8 10,1 2,4 3,2 4,8 16,4 48,4 

Ttak 40,2 24,4 2,6 2,2 2,2 6,0 22,5 

Źródło: Europejski Sondaż Społeczny (ESS) 2010. Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Także znacząco niższe jest korzystanie z Internetu przez niepełnosprawnych (tabele 11.39 – 

11.41). Dane zgromadzone z różnych badań są zgodne i przynoszą zbieżne wyniki. 

Badacze problemu wykluczenia cyfrowego zwracają także uwagę na problem umiejętności 

wykorzystywania nowoczesnych urządzeń, a nie tylko ich posiadania. Używa się tu określe-

nia wykluczenie cyfrowe II-rzędu. 
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Bliższej analizie zostało to poddane w badaniach Diagnozy Społecznej 2011. Niepełnospraw-

ni  rzadziej wykorzystywali bardziej zawansowane działania na komputerze i w Internecie. 

Różnica wystąpiła we wszystkich analizowanych aspektach: 1) kopiowanie lub przenoszenie 

pliku albo folderu, 2) używanie polecenia kopiowania, wycinania i wklejania w celu powiele-

nia lub przemieszczenia wybranych fragmentów dokumentu, 3) wykorzystanie podstawowych 

funkcji matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym, 4) tworzenie elektronicznej prezentacji, 5) 

instalowanie nowych urządzeń (np. drukarki, modemu, skanera), 6) pisanie programu kompu-

terowego z użyciem języka programowania (Diagnoza 2011). Pytania tworzą skalogram typu 

Gutmana z rosnącą trudnością i z coraz wyższym wymaganym poziomem umiejętności. 

Podobny wynik uzyskano przy pytaniu o 20 różnych form korzystania z Internetu (poza pocz-

tą) (Diagnoza 2011). Dotyczy to także innych urządzeń. Podobnie było z wysyłaniem SMS-

ów i umiejętnością robienia zdjęć z użyciem telefonu komórkowego. We wszystkich tych 

badaniach okazało się, że znacząco mniejsze umiejętności posługiwania się nimi mieli niepeł-

nosprawni. 

Te mniejsze umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem są jednocześnie powią-

zane z postawami nieprzywiązywania do tego dużej wagi, a tym bardziej podejmowania dzia-

łań do usunięcia tego rodzaju braków i umiejętności. Takie wyniki przynoszą badania nad 

niepełnosprawnymi o mniejszym zasięgu, prowadzone w regionach. W 2006 r. w sondażu w 

czterech województwach stwierdzono, że ponad połowa pracujących osób niepełnosprawnych 

w ogóle nie korzysta z Internetu. Respondenci nie mieli dostępu do Internetu, ale jednocze-

śnie nie odczuwali takiej potrzeby, ani nie traktowali tego jako znaczącej deprywacji (Radec-

ki, 2007). 

Podobne zjawisko wystąpiło w badaniach w woj. lubelskim. Stwierdzono, że więcej niż po-

łowa respondentów nie posiadało dostępu do komputera i Internetu. Ponadto 65% badanych 

osób niepełnosprawnych nie posiadało wystarczających umiejętności, aby wykorzystywać 

Internet i komputer w codziennej egzystencji. Jednocześnie w tym samym badaniu pytano o 

braki w zakresie niezbędnej infrastruktury w miejscu zamieszkania. Wprawdzie często po-

twierdzano na brak dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania, ale rzadko wskazywano na 

to jako na istotny brak infrastrukturalny. Jak pisze autor raportu: „Niewielu osobom doskwie-

ra brak miejsca z dostępem do Internetu” (Tomczyszyn, 2011: 41, 113).  

Tabela 11.42. Stopień korzystania z Internetu w ostatnim miesiącu (w %) 
Wiek i niepełno-

sprawność 

Codziennie lub 

prawie codziennie 

Parę razy w tygo-

dniu 

Okazjonalnie (raz 

w miesiącu lub 

rzadziej) 

W ogóle nie korzy-

stał 

pon.50,sprawny 41,3 12,1 12,6 34,0 

pon.50,niesprawny 28,7 11,3 6,3 53,8 

50-65,sprawny 15,6 6,2 9,9 68,3 

50-65,niesprawny 2,9 8,7 9,2 79,2 

pow.65,sprawny 2,0 2,5 1,0 94,5 

pow.65,niesprawny 0,0 1,4 0,0 98,6 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Dla pogłębienia analizy związku niepełnosprawności i częstości korzystania z Internetu zasto-

sowano wiek jako zmienną kontrolną. Jednak duże różnice wystąpiły właśnie w młodszych 

grupach wiekowych, nie zaś starszych. Pod tym względem niepełnosprawni najstarszego po-

kolenia byli bardziej przedstawicielami swojego pokolenia niż niepełnosprawnymi (tabela 

11.42). 
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Aktywność społeczna. Opinie o sprawach społecznych i 

politycznych osób niepełnosprawnych 

Aktywność społeczna niepełnosprawnych 

Brak jest dokładnych danych liczbowych o aktualnej aktywności społecznej niepełnospraw-

nych. Dostępne wyniki poprzednich badań wskazują raczej na mniejszą aktywność społeczną 

niepełnosprawnych mimo formalnie wysokiego uczestnictwa w organizacjach społecznych. 

Ta wyższa aktywność społeczna jest częściowo związana z przynależnością do organizacji 

niepełnosprawnych. Cząstkowe informacje dają dane zebrane wśród niepełnosprawnych z 

woj. lubelskiego – aktywność w organizacjach deklarowało tutaj 14,8% badanych. Spośród 

osób aktywnych 23,6% należało do stowarzyszeń niepełnosprawnych (Tomczyszyn, 2011: 

41). 

Niską aktywność społeczną niepełnosprawnych potwierdzają wyniki innych badań. W sonda-

żu na zlecenie PFRON o roli gmin w zaspokajaniu potrzeb niepełnosprawnych w 2006 r. ba-

dano działania różnych podmiotów w tym zakresie. Ukazywały one małą w tym rolę zarówno 

niepełnosprawnych, jak i małą rolę ich stowarzyszeń. Wprawdzie w 52% gmin stwierdzono, 

że działania na rzecz pomocy niepełnosprawnym są inicjowane przez nich samych, w 62% 

gmin, że przez ich rodziny, a w 40% gmin przez stowarzyszenia. Jednak gdy należało ocenić, 

kto jest głównym inicjatorem działań na rzecz niepełnosprawnych, to najczęściej wskazywano 

na odpowiednie komórki administracji gminnej (46% gmin), bądź wójta czy burmistrza 

(17%). Główna inicjatywa w sferze organizowania działań na rzecz niepełnosprawnych leży 

w rękach administracji gminnej bądź wójta czy burmistrza gminy. Mniej aktywni są oni sami, 

ich rodziny i stowarzyszenia (tabela 11.43).  

 

 

Tabela 11.43. Inicjatorzy działań na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie (w %) 
 Kto na terenie gminy inicjuje dzia-

łania na rzecz pomocy niepełno-

sprawnym? 

Kto jest głównym inicjatorem 

tych działań? 

Jednostki gminy zajmujące się osobami 

niepełnosprawnymi 

82 46 

Rodziny osób niepełnosprawnych 62 12 

Wójt, burmistrz 59 17 

Same osoby niepełnosprawne 52 6 

Organizacje pozarządowe/ stowa-

rzyszenia/ fundacje/ koła/ kluby 

40 10 

Szkoła/ dyrektor/ nauczyciele 39 1 

Rada gminy 31 2 

Parafia/ ksiądz 26 0 

Firmy prywatne 9 0 

Osoby prywatne 8 0 

Brak danych 2 6 

Źródło: Badanie PFRON z 2006r.  Przedstawiciele samorządów gminnych (N=2117)  (Gmino…,2006). 

Tabela 11.44. Ocena działań na rzecz niepełnosprawnych organizacji pozarządowych (w %) 
Jak dużo w zakresie pomocy 

osobom niepełnosprawnym 

robią: organizacje pozarządo-

we 

Bardzo dużo Raczej dużo Raczej nie-

wiele 

Praktycznie 

nic 

Trudno 

powiedzieć 

Ogółem 7 16 19 16 42 

Miasta 12 26 19 9 34 
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Miasta-gminy 8 13 19 15 44 

Gminy 3 11 22 21 43 

Gminy do 4. tys. 1 4 25 19 50 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. Osoby niepełnosprawne prawnie (N=5019) (Gmino…, 2006).  

Do podobnych wniosków prowadzi analiza ocen działania na rzecz niepełnosprawnych orga-

nizacji pozarządowych, dokonana we wspomnianym badaniu przez niepełnosprawnych. W 

zasadzie dominowały opinie, że robią one niewiele lub praktycznie nic. Z tą oceną małej roli 

organizacji społecznych dobrze zgadza się wynik, że bardzo duża grupa niepełnosprawnych 

nie potrafiła wypowiedzieć się na ten temat (40%). Aktywność organizacji pozarządowych 

silnie zależy od wielkości i typu gminy. Pozytywną rolę organizacji bardziej dostrzegają nie-

pełnosprawni z miast. Tam też jest najniższy odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Naj-

gorzej ocena działania organizacji wypada w małych gminach wiejskich. Zarazem tam są one 

najmniej widoczne i tam największa grupa badanych nie może dokonać oceny ich działalno-

ści (tabela 11.44). 

Dobrze ujmują specyfikę aktywności społecznej niepełnosprawnych badania jakościowe zrea-

lizowane w zespole badaczy z SWPS pod kierunkiem Anny Brzezińskiej: 

„Niemałą rolę w organizowaniu wolnego czasu osobom niepełnosprawnym odgrywają różne-

go rodzaju instytucje, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe i społeczne, katolickie. Znaj-

dują się wśród nich organizacje powołane, aby pomagać osobom niepełnosprawnym czy 

wręcz skupiające takie osoby. Oferują one wiele form zajęć: koła zainteresowań, zajęcia arty-

styczne, sportowe, wycieczki i inne. Charakterystyczną cechą jest to, że badani chętniej ko-

rzystają z propozycji istniejących organizacji niż sami do nich należą, czy je współtworzą. 

Organizacje, w których działają badani, mają charakter samopomocowy. Przynależność do 

nich służy zaspokojeniu określonych potrzeb. Działają w organizacjach realizujących cele 

charytatywne, społeczne, kulturalne czy sportowe. Stronią od przynależności do organizacji 

politycznych czy partii politycznych” (Łukowski, 2008: 44-45). Jednak dla pełności obrazu 

trzeba zaznaczyć, że niska aktywność społeczna jest charakterystyczna dla ogółu mieszkań-

ców naszego kraju i niepełnosprawni nie stanowią pod tym względem wyjątku.  

Uczestnictwo polityczne niepełnosprawnych 

Brak jest dokładnych danych o uczestnictwie politycznym niepełnosprawnych. Dane zbierane 

metodą ankietową nie są adekwatne z powodu zawyżania w nich wskaźnika uczestnictwa w 

wyborach przez respondentów, zarówno sprawnych, jak i niesprawnych. Pewnych wskazó-

wek mogą dostarczyć porównania obu tych grup. Niepełnosprawni w porównaniu z równole-

gle badanymi osobami sprawnymi pokazują niższe wartości uczestnictwa (Grammenos, 

2010). Jest to konsekwencja zarówno istnienia dużych utrudnień, jak i niższego zainteresowa-

nia taką aktywnością wśród niepełnosprawnych. 

Dla ułatwienia osobom niepełnosprawnych uczestnictwa w wyborach wprowadzono niedaw-

no szereg dodatkowych ułatwień.  Było to efektem kilkuletnich zabiegów Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Jednak oddźwięk ze strony środowiska niepełnosprawnych na te nowe moż-

liwości był nieduży. Wszystkie dostępne informacje wskazują na ich małe nimi zainteresowa-

nie. Tylko mała grupa niepełnosprawnych o nich wiedziała, a korzystanie z nich było bardzo 

ograniczone. 

O wprowadzonych nowych rozwiązaniach nastawionych na ułatwienie uczestnictwa osobom 

niepełnosprawnym większość z nich nie wiedziała nawet na krótko przed wyborami w 2011 r. 

Nie wiedziała o nich zarówno większość wyborców, jak i osoby, dla których przygotowane 

było to nowe ułatwienie. O tym, że mogą skorzystać z procedury głosowania koresponden-

cyjnego, wiedziało jedynie 32% tych ankietowanych, którzy mają odpowiednie orzeczenie o 
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niepełnosprawności (wliczając odpowiedzi 10% badanych, którzy wskazali odpowiedź nie-

pełną – że procedura głosowania przez pełnomocnika jest skierowana tylko do osób niepełno-

sprawnych). Badanie CBOS  zostało przeprowadzone w dniach 8–14 września 2011 r., na 

kilka dni przed upływem ustawowego terminu na zgłoszenie zamiaru skorzystania z procedu-

ry głosowania korespondencyjnego. Niewiele większa była wiedza badanych o możliwości 

głosowania przez pełnomocnika. Rozwiązanie to nie było nowością. Było już stosowane w 

wyborach prezydenckich i samorządowych w 2010 roku. O tym, że procedura ta jest skiero-

wana do osób niepełnosprawnych i osób powyżej 75. roku życia, wiedziało jedynie 23% an-

kietowanych w połowie września 2011 r. Cząstkową wiedzę w tym zakresie miało 21% re-

spondentów (18% wskazało, że głosowanie przez pełnomocnika jest adresowane jedynie do 

osób niepełnosprawnych, a 3% – że tylko do osób powyżej 75. roku życia). Aż 56% ankieto-

wanych nie znało wcale tej oferty. Wśród respondentów, którzy ukończyli 75 lat, jedynie 15% 

wiedziało, że może głosować przez pełnomocnika (Roguska, Zbieranek, 2011; Zbieranek, 

2011a: 56). 

Wybory parlamentarne odbyły się 9 października 2011 r. Zamiar skorzystania z nakładki na 

kartę podczas głosowania w lokalu wyborczym zgłosiło 211 osób. Z procedury głosowania 

przez pełnomocnika skorzystało 12 427 wyborców. Korespondencyjnie w kraju głosowało 

807 osób, do których wysłano pakiety wyborcze. Z tego komisje otrzymały 801 kopert zwrot-

nych. Niestety w 119 kopertach nie dołączono oświadczenia o tajnym i osobistym oddaniu 

głosu, w 4 oświadczenie takie było, natomiast nie zostało podpisane. W 4 kopertach zwrot-

nych zabrakło kopert na kartę do głosowania, 4 nie zostały zaklejone.  Ostatecznie więc do 

urn wrzucono skutecznie 672 koperty na karty do głosowania, z których wyjęto 671 kart do 

głosowania (Zbieranek, …, 2012: 69-70). 

Wizja polityki u osób niepełnosprawnych 

Badania sondażowe pozwalają więcej powiedzieć o poglądach na społeczeństwo i postawach 

wobec polityki u osób niepełnosprawnych. Tak jak i w innych sferach uwidocznia się wpływ 

ich ogólnej sytuacji niepełnosprawności jako taki, jak i cech położenia społeczno-

ekonomicznego osób niepełnosprawnych.  

Tabela 11.45. Stosunek niepełnosprawnych do państwa opiekuńczego (średnia) 
Niepełnosprawność  Rząd powinien działać dla zmniejszenia różnic w dochodach 

Nie 2,22 

Tak 1,95 

* Skala 1-10 (akceptacja-odrzucenie) 

Źródło: Europejski Sondaż Społeczny (ESS) 2010. Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Badania ilościowe, jak i jakościowe wskazują na poparcie państwa opiekuńczego i równości 

konsumpcji (tabela 11.42). Wskazywały na to także wcześniejsze badania (Ostrowska, Sikor-

ska, Gąciarz, 2001: 133-135), jak i badania z końca lat 80-tych (Wrochno-Stanke, 1983). 

Opieka państwa należała także do wartości częściej wybieranych przez osoby niepełnospraw-

ne (tabela 10.25). 

Niepełnosprawni także silnie aprobują zasady specjalnego traktowania i przywileje dla swo-

jego środowiska. W badaniu Diagnozy Społecznej 2009 osoby niepełnosprawne zdecydowa-

nie poparły opinie, że  niepełnosprawni powinni mieć specjalne przywileje w szkole,  powinni 

otrzymać wszechstronną pomoc od państwa i  że powinni mieć pierwszeństwo przy zatrud-

nianiu (Diagnoza 2009). Jest to zgodne z badaniami jakościowymi. Opinie o roszczeniowości 

środowiska są silne w samym środowisku niepełnosprawnych (Jasiecka, 2008b). Należą także 

do stereotypów o nich (por. Olszak-Krzyżanowska, 2011: 137). 
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Jednak badacze niepełnosprawnych skłonni są to wyjaśniać nie tylko naturalną tendencją u 

każdej grupy do obrony swoich uprawnień i przywilejów, ale raczej odwoływać się do cało-

kształtu ich sytuacji psycho-społecznej. Uważają, że pewna roszczeniowość osób niepełno-

sprawnych jest w dużej mierze efektem ich zagubienia się w rzeczywistości i znaczącej bez-

radności wobec codziennych problemów życiowych. Brak niezbędnych informacji i niewielka 

własna aktywność prowadzą do sytuacji, w której obiektem wszelkich oczekiwań i roszczeń 

staje się bliżej niesprecyzowane „państwo”, którego zadaniem ma być rozwiązywanie 

wszystkich podstawowych problemów życiowych osób niepełnosprawnych (Ostrowska, Si-

korska, Gąciarz, 2001:  132, 177). 

Oczekiwania opieki państwowej są także ściśle powiązane z pasywno-biernym nastawieniem 

wielu niepełnosprawnych. Jak piszą Jakub Iwański i Dominik Owczarek: 

„Słowem-kluczem do rozumienia charakteru komunikacji społecznej osób z ograniczeniem 

sprawności jest bierność. Na skutek społecznego wycofania (izolacji, wykluczenia) u osób z 

ograniczeniem sprawności może rozwinąć się bierny styl komunikacyjny. Jest on rozpozna-

walny na poziomie formalnym języka i w postawie życiowej, która polega na ustawianiu się 

w roli przedmiotu, a nie podmiotu programów wsparcia” (Iwański, Owczarek: 84). 

Te oczekiwania opiekuńczości uwidoczniają się w relacjach osób niepełnosprawnych z insty-

tucjami. W badaniu osób niepełnosprawnych w 2006 r. stwierdzono, że osoby niepełno-

sprawne w większości w gminie poszukują pomocy związanej z  problemami ich codziennego 

życia – pomocy finansowej, bytowej oraz rzeczowej. Nie należą do rzadkości również bar-

dziej wyspecjalizowane oczekiwania. Samorządy gminne muszą im sprostać w zakresie po-

mocy urzędowej i pomocy na rynku pracy. W praktyce wiele tych oczekiwań jest adresowa-

nych nie do odpowiednich agend, ale do tych działów administracji gminnej, które znają nie-

pełnosprawni. Niepełnosprawni mają dość niską świadomość tego, gdzie mogą zwrócić się o 

pomoc.  Swoją uwagę  skupiają wyłącznie  na  najbliższych im ośrodkach pomocy społecznej, 

dokąd najczęściej kierują swoje pierwsze kroki. Dla wielu niepełnosprawnych są one jedyną 

znaną, a dla jeszcze większego grona, jedyną dostępną instytucją wsparcia (Gmino…, 2006). 

Tabela 11.46. Ocena działania gminy na rzecz osób niepełnosprawnych (2006) (w %) 
Jak ocenia możliwości, jakie stwarza 

gmina osobom niepełnosprawnym w 

zakresie: 

Bardzo 

duże 

Raczej 

duże 

Raczej 

małe 

Bardzo 

małe 

Żadne Trudno 

powie-

dzieć 

Uzyskania pomocy finansowej (pie-

niężnej) 

2 18 34 27 17 2 

Uzyskania pomocy i  opieki bytowej 2 18 33 26 18 2 

Uzyskania pomocy materialnej 2 18 33 27 18 2 

Rehabilitacji i leczenia 2 16 29 29 20 2 

Poruszania się po terenie gminy, 

pokonywania przeszkód architekto-

nicznych 

3 17 28 28 22 2 

Uczestnictwa w wydarzeniach kultu-

ralnych, różnych imprezach 

2 16 26 29 25 2 

Integracji, spotkań z innymi osobami 

niepełnosprawnymi 

3 14 24 27 30 2 

Integracji, spotkań z osobami pełno-

sprawnymi 

3 13 24 26 31 4 

Uprawiania sportu 1 8 26 28 34 2 

Rozwijania indywidualnych zaintere-

sowań i hobby 

2 8 25 28 35 2 

Źródło: Badanie PFRON z 2006. Niepełnosprawni prawnie (N=5019). (Gmina…, 2006).. 

Można także postawić hipotezę, że właśnie takie rozszerzone oczekiwania wobec samorzą-

dów gminnych spowodowały, że są one źle oceniane przez niepełnosprawnych. W badaniu z 
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2006 r. ocenie poddano 10 sfer działania samorządów na rzecz niepełnosprawnych. Żadna z 

nich nie została oceniona pozytywnie (tabela 11.46). 

Poglądy polityczne niepełnosprawnych 

Niepełnosprawni mają silnie negatywny obraz polityki w Polsce. W badaniach zespołu SWPS 

stwierdzono, że niepełnosprawni wyrażali się bardzo krytycznie o elitach rządzących w Pol-

sce, jak i o sytuacji w kraju czy przebiegu transformacji (Jasiecka, 2008: 57-68).  Podobne 

wyniki przynosiły wcześniejsze badania (Ostrowska, Sikorska, Gąciarz, 2001). Tu przypusz-

czalnie nakładają się tendencje grupowe i obraz świata przynoszony przez media, głównie 

telewizję. 

Jednak od tej zasady krytycznego postrzegania świata polityki jest wyjątek – Unia Europej-

ska. Jak pisze Małgorzata Jasiecka: „Unię opisywano jako strażniczkę, opiekunkę, twór, który 

gwarantuje realizację np. projektów dotyczących niepełnosprawnych, który uchroni Polskę 

przed politykami dbającymi tylko o własny interes. Na przykład: 

Najważniejsze jest, że właśnie weszliśmy do Unii. I przepisy unijne też zmuszają nasze pra-

wo, nasz rząd do tego, żeby osoby niepełnosprawne były traktowane tak, jak są traktowane 

gdzie indziej. Oni w zasadzie to nie robią już nam łaski takiej, że oni może by nawet niektó-

rych rzeczy nie chcieli albo im się to nie podoba, ale oni nie mają wyboru. Oni muszą, bo 

prawo unijne im to nakazuje i oni muszą to zrobić (058).  

Spośród wszystkich wypowiedzi znalazła się tylko jedna wprost negująca sensowność akcesji 

do Wspólnoty. Pozostali badani wyrażali zadowolenie z przystąpienia do Unii – od umiarko-

wanego do wręcz odetchnięcia z ulgą, że oto jest ktoś, kto nad nami czuwa. Unia Europejska 

kojarzona była przez badanych jako źródło zmian pozytywnie zmieniających Polskę” (Jasiec-

ka, 2008: 61-62). 

 

 

Tabela 11.47. Politykę którą powinien przyjąć rząd wobec ludzi z innych krajów przybywają-

cych do Polski w celach zarobkowych (w %) 
Wiek i sprawność Pozwolić każdemu 

chętnemu przyje-

chać i pracować  

Pozwolić ludziom 

przyjechać i pra-

cować, jeśli są 

wolne miejsca 

pracy 

Wyznaczyć limity 

liczby osób przy-

jeżdżających do 

pracy  

Zabronić przyjaz-

dów do pracy 

pon.50,sprawny 32,3 50,4 13,3 3,9 

pon.50,niesprawny 22,6 51,6 21,9 3,9 

50-65,sprawny 36,9 45,7 13,6 3,7 

50-65,niesprawny 23,9 58,5 10,7 6,8 

pow.65,sprawny 27,5 53,3 13,7 5,5 

pow.65,niesprawny 27,3 51,3 12,8 8,6 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). 

Niepełnosprawni w swoich poglądach społeczno-politycznych są nastawieni raczej narodowo, 

a nawet ksenofobicznie, zaś w sferze obyczajowej - tradycjonalnie. Częściowo można to wy-

jaśniać ich wyższą religijnością (por. tabela 10.24). Są bardziej niechętnie nastawieni do imi-

grantów zarobkowych niż osoby sprawne (tabela 11.47). Nie jest to odosobniony wynik, ale 

potwierdza go szereg badań. Podobny wynik jak w Europejskim Badaniu Jakości Życia w 

2007 r.  przyniosły także badania  ESS zrealizowane w 2010 r. 

Tabela  11.48. Ocena przez niepełnosprawnych transformacji ustrojowej w Polsce (w %) 
Kiedy żyło się Panu łatwiej - 

przed 1989 rokiem czy obec-

Łatwiej żyło mi się 

przed rokiem 1989 

Obecnie żyje mi 

się łatwiej 

Trudno powiedzieć Za młody, aby 

pamiętać czasy 
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nie? sprzed 1989 r. 

Niepełnosprawność nie 31,0 19,5 20,5 29,0 

tak 55,6 17,3 19,3 7,8 

Źródło: Diagnoza 2009. 

W Diagnozie Społecznej 2009 i 2001 niepełnosprawni częściej odrzucali pogląd, że obecnie 

żyje się lepiej niż przed transformacją (tabela 11.48). Podobne opinie uzyskano także we 

wcześniejszych badaniach o charakterze jakościowym (Ostrowska, Sikorska, Gąciarz, 2001). 

Tabela  11.49. Napięcia między biednymi a bogatymi w Polsce w opinii niepełnosprawnych 

(w %) 
Niepełnosprawność 

i wiek 

Duże napięcie Pewne napięcie Brak napięcia Trudno powiedzieć 

pon.50,sprawny 32,5 54,7 8,9 3,9 

pon.50,niesprawny 33,7 57,3 5,6 3,4 

50-65,sprawny 29,0 50,4 15,6 5,0 

50-65,niesprawny 38,4 47,8 9,4 4,4 

pow.65,sprawny 19,6 49,3 17,6 13,5 

pow.65,niesprawny 27,6 53,2 9,6 9,6 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Badania opinii politycznych niepełnosprawnych pokazują na bardziej anomijne widzenie 

świata niż u osób sprawnych. Zaznaczało się to wcześniej w profilu psychospołecznym nie-

pełnosprawnych (por. tabela 10.15). Sytuację społeczną postrzegają bardziej konfliktowo i 

widzą w niej więcej napięć. Stąd częstsze odczuwanie napięcia w kraju. Postrzegają więcej 

napięć między bogatymi i biednymi, starymi i młodymi niż respondenci sprawni. Wynik jest 

niezależny od wieku. Niepełnosprawni z każdej grupy wiekowej widzą więcej napięć między 

biednymi i bogatymi w Polsce (tabela 11.49). 

U niepełnosprawnych jest widoczny anomijny obraz świata, ale raczej w wymiarze biedni – 

bogaci niż sprawni – niepełnosprawni. Spójne są z tym ich inne poglądy o świecie społecz-

nym. W ich przekonaniu sąd potraktuje lepiej bogatego niż biednego. Jeśli ktoś jest niesłusz-

nie oskarżony, bardziej jest prawdopodobne, że sąd skaże osobę biedną niż bogatą (tabela 

11.50). 

Tabela  11.50. Równość wobec prawa w opinii niepełnosprawnych
14

 (w %) 

Biedni a bogaci na policji  

Niepełnoprawność 

Bogaci są traktowani 

gorzej 

Biedni są traktowani 

gorzej 

Bogaci i biedni są trak-

towani w równo 

Nie 1,1 60,0 38,9 

Tak ,8 70,2 29,1 

Źródło: Europejski Sondaż Społeczny (ESS) 2010. Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

Dla niepełnosprawnych na świecie nie występuje równość. Niepełnosprawni częściej niż oso-

by sprawne aprobują opinię, że niektóre grupy ludzi nie zasługują na szacunek i że niektórzy 

ludzie są więcej warci od innych. Towarzyszyło temu odrzucanie opinii, że w idealnym świe-

cie wszystkie narody powinny być sobie równe. To odrzucanie równości ludzi zaznaczało się 

także w odpowiedziach na inne pytania. Wyższą aprobatę niepełnosprawnych zyskały opinie, 

że w kraju działoby się lepiej, gdybyśmy przywiązywali mniejszą wagę do równego trakto-

wania wszystkich. Podobnie niepełnosprawni częściej odrzucali poglądy, że powinniśmy za 

wszelką cenę starać się traktować innych ludzi w taki sam sposób,  a dochody wszystkich 

ludzi powinny być w miarę wyrównane. Powtórzyło się to zarówno w Diagnozie Społecznej 

                                                      
14

 Odpowiedź na pytanie: kiedy ofiary przestępstw zgłaszają się na policję, bogaci i biedni są traktowani równo. 
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2009, jak i w Diagnozie 2011. Warto wskazać, że taka wizja świata występuje razem z wyż-

szym egalitaryzmem niepełnosprawnych (por. tabela 10.25). 

 

Tabela  11.51. Jak duże napięcia występują w Polsce pomiędzy następującymi różnymi gru-

pami rasowymi i etnicznymi (w %) 
Niepełnosprawność i 

wiek 

Duże napięcie Pewne napięcie Brak napięcia Trudno powie-

dzieć 

pon.50,sprawny 19,5 49,9 19,2 11,4 

pon.50,niesprawny 18,0 52,8 20,2 9,0 

50-65,sprawny 14,5 46,2 22,9 16,4 

50-65,niesprawny 12,6 45,9 22,6 18,9 

pow.65,sprawny 7,4 42,6 30,4 19,6 

pow.65,niesprawny 8,3 35,3 23,1 33,3 

Źródło: EQLS 2007 (Europejskie Badania Jakości Życia). Niepełnosprawność biologiczna – kryterium unijne. 

W ocenie rzeczywistości społecznej uwidocznia się, że osoby niepełnosprawne mają mniej 

kompetencji poznawczych do wydawania takich ocen. Badania nad konfliktami społecznymi 

pokazują, że częściej wybierają odpowiedzi: trudno powiedzieć i nie wiem. Najbardziej jest to 

widoczne w nieco abstrakcyjnym pytaniu o konflikty rasowe i etniczne w Polsce. Responden-

ci niepełnosprawni częściej wybierali „trudno powiedzieć”. Ta tendencja narastała wraz z 

wiekiem. W najstarszej grupie sięgało to 1/3 odpowiedzi (tabela 11.51). Ta niższa wiedza 

niepełnosprawnych była także widoczna w innych badaniach. Na pytanie, kto Pana zdaniem 

powinien odpowiadać za realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, kategorie: nie 

wiem i trudno powiedzieć wybrało 30% niepełnosprawnych (Gmino, 2006). 

Poglądy społeczne niepełnosprawnych są raczej obyczajowo tradycjonalistyczne. Zdecydo-

wanie występują przeciw małżeństwom homoseksualnym (tabela 11.52). Ten efekt wystąpił 

zarówno w Diagnozie Społecznej 2011, jak i w Europejskim Sondażu Społecznym 2010. 

Niepełnosprawnym bardziej jest także bliska opcja narodowa w polityce. W sympatiach poli-

tycznych większe jest ich poparcie dla PiS, a mniejsze dla PO. Jest to spójne z innymi ich 

poglądami. Częściej wśród nich są aprobowane opinie, że prawdziwy patriota nie powinien 

źle mówić o Polsce i Polakach, i że zbyt wiele mają do powiedzenia w naszym kraju osoby 

obcego pochodzenia (Diagnoza Społeczna 2009). Oni także częściej odrzucali propozycje 

wprowadzenia euro w Polsce przy równocześnie silnym nastawieniu pozytywnym wobec UE. 

Tabela 11.52. Homoseksualiści powinni móc układać sobie życie według własnych przekonań 

Niepełno-

sprawność 

Zdecydo-

wanie tak 

Tak Raczej tak Ani tak, 

ani nie 

Raczej nie Nie Zdecydo-

wanie nie 
Dane w % 

Nie 7,3 22,6 20,0 23,7 7,4 12,0 7,1 

Tak 4,3 19,9 17,1 28,5 7,3 15,6 7,3 

Prawdziwy patriota nie powinien źle mówić o Polsce i Polakach 

Nie 23,5 37,9 17,6 10,8 4,0 4,4 1,9 

Tak 25,3 41,1 16,2 8,3 3,8 4,0 1,3 

Zbyt wiele mają do powiedzenia w naszym kraju osoby obcego pochodzenia 

Nie 4,3 12,8 10,5 24,7 19,9 23,7 4,2 

Tak 4,4 14,7 9,9 26,0 18,7 23,6 2,8 

Źródło: Diagnoza 2011. 
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Zaznaczały się także u nich bardziej rygorystyczne i autorytarne postawy społeczne. Wystąpi-

ło to badaniach Diagnozy Społecznej w 2009 r. i 2011 r. Niepełnosprawni bardziej niż osoby 

sprawne akceptowali sąd, że bez kar fizycznych nie da się dobrze wychować dzieci i że prze-

stępcom nie powinny przysługiwać te same prawa co ludziom uczciwym (tylko Diagnoza 

2009). W obu tych badaniach niepełnosprawni wyrazili większe zaufanie do instytucji władzy 

politycznej: prezydenta, policji i rządu, a także do takiej państwowej instytucji, jak ZUS. 

Te bardziej rygorystyczne i autorytarne postawy niepełnosprawnych nie są wyjątkiem wystę-

pującym tylko w Polsce. Analizy porównawcze wskazuje na podobny profil opinii politycznej 

niepełnosprawnych w większości krajów UE, choć występują także pewne różnice.  

Choć niepełnosprawni cechują się odmiennymi poglądami politycznymi, nie jest to ich najsil-

niejsza społeczna odrębność. Najbardziej wyróżnia niepełnosprawnych ich profil psycho-

społeczny. Zmienne psychologiczne i wskaźniki zadowolenia z życia najsilniej wyróżniają 

niepełnosprawnych od reszty społeczeństwa. 

 

Zróżnicowanie potrzeb niepełnosprawnych z różnych grup 

wiekowych 

Określenie osoby niepełnosprawne jest dużym skrótem w analizach społecznych. Niepełno-

sprawni stanowią grupę silnie wewnętrznie zróżnicowaną wg dwóch głównych wymiarów: 

wieku i typu niepełnosprawności. Analiza przedstawiona w tej pracy skupia się na tym pierw-

szym, gdyż do niego odnosi się większość dostępnych danych. Można prześledzić różnice 

potrzeb używając podziału na trzy grupy wiekowe. Są to grupy o wyraźnie różnych potrze-

bach. Są one także adresatami odmiennych polityk społecznych. To podział na: (1) dzieci 

szkolne i młodzież ucząca się,  (2) osoby w wieku produkcyjnym i (3) w wieku poprodukcyj-

nym.  

Potrzeby pierwszej, najmłodszej grupy, wiążą się przede wszystkim z procesem edukacyj-

nym. Najmłodsza grupa w wieku przedszkolnym i szkolnym stoi głównie przed problemem 

zdobycia odpowiedniego wykształcenia. Szkoła jest dla nich przepustką do społeczeństwa. 

Obok przygotowania do zawodu ważne jest dla tej grupy nabycie odpowiednich kompetencji 

społecznych. Od tej strony istnieje tutaj silny dylemat: kształcenie specjalne – kształcenie 

integracyjne. Odpowiednie jego rozwiązanie ma duże znaczenie dla integracji społecznej nie-

pełnosprawnych. 

W grupie uczniów starszych pojawiają się problemy z pomyślnym przejściem kolejnych se-

lekcji edukacyjnych (bariera gimnazjum – liceum i liceum – szkoła wyższa) i podjęciem 

pierwszej pracy. Dla młodych niepełnosprawnych silnym wyzwaniem jest rosnąca masowość 

wyższego wykształcenia. Wyzwaniem dla polityki wobec tej grupy jest problem nie dopusz-

czenia do poszerzania się luki wykształcenia między sprawnymi i niepełnosprawnymi. Drugą 

ważną kwestią dla tej grupy jest podjęcie pierwszej pracy. Ważna jest więc dla tej grupy po-

trzeba ukierunkowanego wsparcia. Z jednej strony jest to wsparcie ekonomiczne i pedago-

giczne, ale potrzebne są i inne typy pomocy. Na niedostatecznie aktualne wsparcie niepełno-

sprawnych wskazują niższe wskaźniki efektywności ich kształcenia – kończenia określonych 

typów szkół i studiów. Na dużą potrzebę wyspecjalizowanego wsparcia psychologicznego 

wskazuje często wyrażany w tej grupie problem niedostatecznej wiary w siebie. Dla studen-

tów szkół wyższych, objętych badaniem, ważnymi kwestiami są uprzedzenia wobec nich. Jest 

to jedyna grupa niepełnosprawnych, która ich silniej doświadcza. Warto podkreślić, że zwró-

cenie uwagi na tę grupę niepełnosprawnych ma duże znaczenie społeczne. Deficyty wykształ-
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cenia formalnego i dezaktywizacja zawodowa na tym etapie życiowym może przekreślić 

szanse na późniejszą integrację zawodową. 

Druga wielka grupa niepełnosprawnych to niepełnosprawni w wieku produkcyjnym. W gru-

pie tej dominuje niepełnosprawność wtórna, która pojawiła się już w trakcie życia dorosłego. 

Duże znaczenie dla unikania wzrostu liczebnego tej grupy ma kwestia prewencji, wczesnego 

wykrywania stanów chorobowych i wyspecjalizowanej pomocy medycznej. Dla tej grupy 

najważniejszymi problemami są rehabilitacja i integracja zawodowa. Dla ich skuteczności 

ważna jest odpowiednia aktywność i nastawienie do własnej niepełnosprawności. Obok reha-

bilitacji medycznej, dużym znaczenie ma w tej grupie zredefiniowanie własnego profilu za-

wodowego. Także wielką barierą dla integracji zawodowej tej grupy są jej niskie kwalifika-

cje. Wydłużanie czasu pracy ogółu zatrudnionych przynosi nowy problem - wzrostu udziału 

wśród zatrudnionych grup bardziej podatnych na powstawanie niepełnosprawności.  

Najstarsza grupa niepełnosprawnych w wieku poprodukcyjnym reprezentuje inny typ proble-

mów. W tej grupie obniża się ogólny stan zdrowia, a często pojawia się więcej niż jedno 

schorzenie. Jest to grupa o znacząco niższych dochodach i zasobach, obniżonej możliwości 

zaspokajania potrzeb, często żyjąca w deprywacji ekonomicznej i w zagrożeniu biedą. Dla tej 

grupy ważnym zagadnieniem jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb. Wielką prze-

szkodą dla niej, o wiele silniej odczuwaną niż we wcześniejszych okresach życia, stanowią 

bariery różnego typu. One ograniczają mobilność i możność partycypacji społecznej. Integra-

cja społeczna wymaga więc szeregu działań w postaci wsparcia materialnego, opieki i pomo-

cy w realizowaniu potrzeb życia codziennego. Duże znaczenie może mieć dla tej grupy poli-

tyka zaspokajania potrzeb „jakości życia”. Niepełnosprawność silnie ogranicza możność ko-

rzystania z konsumpcji kultury czy z turystyki. Odpowiednio ukierunkowana polityka spo-

łeczna może znacząco podnieść jakość życia tej grupy. 

 

Finansowanie pomocy dla niepełnosprawnych 

Opinia publiczna a pomoc dla niepełnosprawnych 

Analizę wydatków społecznych na potrzeby niepełnosprawnych należy zacząć od stosunku 

opinii publicznej do  udzielania im pomocy. Dane sondażowe wskazują na silne poparcie po-

lityki społecznej wszechstronnie wspierającej niepełnosprawnych. Jednak jest już ono mniej-

sze dla nadawania im różnych przywilejów, mających rekompensować ich niepełnospraw-

ność. 

Silna jest w Polsce aprobata społeczna dla pomocy niepełnosprawnym. Opinia publiczna 

aprobuje wydatki w tej sferze, choćby nawet na rzadkie, a kosztowne sytuacje (tabela 12.1). 

Tabela 12.1. Poparcie dla pomocy społecznej dla niepełnosprawnych (w %) 
 Zdecydowanie się 

zgadzam 

Raczej się zgadzam Raczej się nie zga-

dzam 

Zdecydowanie się 

nie zgadzam 
Osoby chorujące na rzadką chorobę wymagają specjalnego wsparcia ze strony polskich władz odpowiedzial-

nych za służbę zdrowia 

 57,2 40,7 1,6 ,5 

Polska ma zbyt wiele innych poważnych problemów zdrowotnych, aby nadawać priorytet rzadkim chorobom 

 12,1 25,1 39,8 23,0 

* Za rzadką chorobę uważa się chorobę, na którą choruje mniej niż 1 osoba na 2000. 

Źródło: EB74.3 z 11/2010 (ZA5450).  

Tabela 12.2. Opinie o wsparciu likwidacji barier i zapobieganiu dyskryminacji wobec niepeł-

nosprawnych (w %) 
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 Zdecydowanie 

się zgadzam 

Raczej się 

zgadzam  

Raczej się nie 

zgadzam 

Zdecydowanie 

się nie zga-

dzam 

Trudno powie-

dzieć 

Powinno się wydawać więcej pieniędzy na usuwanie barier fizycznych, które utrudniają życie osobom niepeł-

nosprawnym 

 66,2 29,6 1,7 0,8 ,17 

Czy był za podjęciem konkretnych działań w celu zapewnienia równych dla wszystkich szans w dziedzinie 

zatrudnienia- jak  dotyczących osób w zależności od ich niepełnosprawności 

 Zdecydowanie 

za 

Raczej za Raczej przeciw Zdecydowanie 

przeciw 
Trudno powie-

dzieć 

 41,9 49,2 3,5 1,0 4,4 

Czy potrzebujemy więcej osób niepełnosprawnych w miejscach pracy 

 Zdecydowanie 

za  

Raczej za Raczej przeciw Zdecydowanie 

przeciw 
Trudno powie-

dzieć 

 22,9 49,3 15,1 2,1 10,6 

Źródło: EB65.4 z 7-8/2006 (ZA4508).  

Inne badanie Eurobarometru z 2006 r. wskazuje na wyraźne poparcie działań na rzecz niepeł-

nosprawnych, wsparcie procesu likwidacji barier i zapobieganie dyskryminacji wobec niepeł-

nosprawnych, dla postulatów równych praw dla nich i zwiększenia ich obecności w zakładach 

pracy (tabela 12.2). 

Podobnie wyniki dają odpowiedzi na pytania o priorytety w udzielaniu pomocy społecznej. 

Niepełnosprawni należą do tych grup osób biednych, którym opinia publiczna chętnie przy-

znaje pierwszeństwo (tabela 12.3). Nawet budząca kontrowersję zgoda na jednoczesną pracę i 

zachowanie renty przez niepełnosprawnych ma aprobatę społeczną. W dwukrotnie powtarza-

nych badaniach Antoniny Ostrowskiej – w 2000 i w 2007 – uzyskano 64% i 61% odpowiedzi 

za tą propozycją (CBOS, 2007). 

Tabela 12.3. Pierwszeństwo w otrzymywaniu pomocy socjalnej (w %) 
Które z następujących grup powinny Pana(i) zdaniem mieć pierwszeństwo w 

otrzymywaniu pomocy socjalnej? 
2009 2010 

 Polska Polska 
Samotne matki, samotni ojcowie 68,5 70,4 

Imigranci 3,6 6,3 

Osoby uzależnione (alkohol, narkotyki, inne uzależnienia) 6,1 7,3 

Osoby bezdomne 37,7 40,5 

Porzucone lub zaniedbane dzieci 55,1 59,6 

Młodzi przestępcy 1,9 3,9 

Osoby niepełnosprawne 52,1 56,2 

Osoby bezrobotne 37,5 39,9 

Osoby w podeszłym wieku 47,0 49,7 

Inne  0,7 0,0 

Żadne  0,2 0,2 

Trudno powiedzieć 4,4 3,2 

Które z następujących grup powinny Pana(i) zdaniem mieć pierwszeństwo w 

otrzymywaniu mieszkań socjalnych? 
  

 Polska Polska 
Samotne matki, samotni ojcowie 69,7 74,8 

Imigranci 3,0 7,0 

Młodzi rodzice 32,4 36,4 

Osoby bezdomne 44,7 41,5 

Studenci, uczniowie 9,0 13,2 

Osoby niepełnosprawne 42,7 49,1 

Osoby bezrobotne 30,7 28,7 

Osoby w podeszłym wieku 32,6 37,6 

Inne  0,7 0,5 
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Żadne  0,2 0,2 

Trudno powiedzieć 4,5 4,3 

Źródło: EB72.1 z 8/2009 (ZA4975). EB74.1 z 8-9.2010(ZA5237). 

Suma procentów ogólnych podana w stosunku do ogółu respondentów. Jest większa od 100, gdyż respondent 

mógł udzielić więcej niż jedna odpowiedzi. 

Wydatki społeczne na potrzeby osób niepełnosprawnych 

Uwagi wstępne 

Ważnym czynnikiem kształtującym sytuację niepełnosprawnych jest polityka społeczna, jej 

cele, działania i zasoby. Jest ona zarówno funkcją określonych celów politycznych, jak i pod-

lega takim uwarunkowaniom ogólnym, jak dostępne zasoby społeczne, głównie związane z 

sytuacją finansową państwa.  

Dalsze analizy wiążą się z charakterem dostępnych danych i wymagają przedyskutowania 

kilku kwestii. Po pierwsze, dyskusyjna jest zaproponowana nazwa problemu – wydatki na 

niepełnosprawność. Może ona prowadzić do pewnych nieporozumień. Dyskusyjność pojęcia 

wydatków na rzecz niepełnosprawnych nie wynika z ich problematyczności, ale z pola skoja-

rzeń, jakie to pojęcie niesie. Sugerowałoby ono istnienie określonej puli środków na rzecz 

niepełnosprawnych w społeczeństwie, które są potem w różny  sposób zużytkowywane. Jed-

nak raczej właściwe jest mówienie o społecznym obciążeniu kosztami niepełnosprawności 

czy o społecznych kosztach związanych z niepełnosprawnością. Jest to bowiem suma szeregu 

wydatków i nakładów, których odbiorcami są niepełnosprawni. Jest ona finansowana z róż-

nych źródeł i dociera do beneficjentów za pośrednictwem różnych mechanizmów. I co ważne, 

jest ona adresowana do różnych grup niepełnosprawnych i jest wynikiem zróżnicowanych 

polityk społecznych wobec nich. 

Drugim istotnym problemem przy przedstawianiu danych jest kwestia standaryzacji wydat-

ków na niepełnosprawność. Umożliwia ono przejście od ekstensywnych (łączna kwota) do 

intensywnych metod pomiaru (na jednostkę docelową). Przykładami takiej standaryzacji jest 

przyjmowanie za podstawę odniesienia ogółu ludności, wolumenu GDP, wydatków socjal-

nych ogółem czy liczby niepełnosprawnych. Warto wskazać, że każdy z nich jest jednocze-

śnie nie tylko inną techniką standaryzacji, ale zarazem określonym odniesieniem, umożliwia-

jącym weryfikację hipotezy przyczynowej. To pierwsze – odnosi wydatki do wielkości kraju i 

liczby jego mieszkańców. Umożliwia porównywanie krajów o różnej wielkości. To drugie 

kryterium odnosi wydatki na rzecz niepełnosprawnych do ekonomicznych możliwości kraju i 

jego bogactwa. Taki pomiar jest uniezależniony od inflacji czy wahań koniunktury. Z kolei 

odniesienie tych wydatków do wydatków socjalnych kraju, umiejscawia je w ogólnej polityce 

społecznej. Pokazuje ono miejscu tej problematyki w polityce społecznej kraju mierzoną 

wielkością udziału tych wydatków w całości wydatków socjalnych. 

Wydawałoby się, że najbardziej naturalną miarą standaryzacji wydatków na niepełnospraw-

ność jest ich podawanie w wielkościach przeliczonych na osobę niepełnosprawnego. Nie-

mniej są trzy różne sposoby określania liczby niepełnosprawnych w Polsce. Jest to niepełno-

sprawność prawna, niepełnosprawność wg kryterium NSP i wg kryterium unijnego (Eurosta-

tu). Wydawałoby się, że kryterium unijne zbliża się najbardziej do stanu faktycznego – zakre-

su niepełnosprawności w Polsce. Niepełnosprawni biologicznie (wg kryterium unijnego), nie 

zaś niepełnosprawni prawnie powinni być beneficjentami odpowiedniej polityki społecznej. 

Jednak bardziej właściwym jest kryterium prawne, gdyż środki publiczne na rzecz niepełno-

sprawnych można przekazywać tylko niepełnosprawnym prawnie (przede wszystkim z orze-

czeniem ZUS). Tak więc raczej należałoby standaryzować wydatki w danej sferze w przeli-

czeniu na jednostkowego adresata danej polityki. Z kolei dla celów porównawczych bardziej 
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właściwe jest kryterium wydatków na jednego mieszkańca. Uniezależnia ono ocenę wyniku 

od zmiennych kryteriów orzecznictwa. 

Trzecim istotnym problemem oceny wydatków na niepełnosprawnych w Polsce jest problem  

dokładności pomiaru. Ściśle wiąże się on z kwestią dostępności odpowiednich źródeł danych. 

Nie ma bowiem danych bezpośrednio i w pełni odnoszących się do ogółu wydatków społecz-

nych na rzecz niepełnosprawnych. Istniejące źródła zawierają duże i znaczące luki. Na pod-

stawie sprawozdania Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych czy danych GUS nie 

da się określić dokładnie kwot przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Dotyczy to także in-

nych szacunków, które opierają się przecież na tych samych źródłach.  

Trudności w analizach wynikają z braku odpowiednich danych źródłowych. Ta niedokładność 

wynika stad, że tylko niektóre instytucje działające na rzecz niepełnosprawnych, jak PFRON, 

mogą podać dokładnie swoje nakłady, wydatkowane dokładnie na osoby niepełnosprawne. 

Natomiast w przypadku tych podmiotów, w których niepełnosprawni są jednymi z wielu ad-

resatów ich działalności, jak służba zdrowia, można takie wydatki jedynie szacować. Te nie-

dokładności dotyczą głównie instytucji, dla których niepełnosprawni są tylko częścią pola ich 

działalności, jak służba zdrowia lub ZUS. Takie ważne instytucje świadczące na rzecz niepeł-

nosprawnych, jak NFZ, nie wskazują dokładnie kwot wydatkowanych na niepełnosprawnych. 

Układ sprawozdawczości instytucji jest zbudowany odpowiednio do rodzaju świadczeń, nie 

zaś typów odbiorców. Przy tej drugiej opcji byłoby to dość trudne nawet przy rejestracji 

świadczeń wg odbiorców. W przypadku niektórych instytucji, jak KRUS, jest mało danych w 

porównaniu z NFZ. Podobnie mało jest danych o prywatnych instytucjach leczniczych. W 

efekcie pewne kwoty są dane z dokładnością dochodzącą do groszy, podczas gdy przy innych 

rząd dokładności i możliwy błąd szacunku osiągnąć może nawet miliarda złotych.  

Wszystko to wpływa to na dokładność wyników. W rachunku łącznym o błędzie całości de-

cyduje błąd tej części pomiaru, dla której jest on największy. Można więc wskazać na pewne 

wielkości liczbowe i wydobyć z nich pewne prawidłowości. Jednak niedokładność danych 

wyjściowych uniemożliwia bardziej zaawansowane metody analizy danych i obserwację 

mniej wyraźnie uwidaczniających się trendów czasowych. 

Kolejnym  problemem przy ocenianiu wydatków na rzecz niepełnosprawnych jest kwestia, 

jak je wyodrębniać z innych nakładów publicznych. Niepełnosprawni korzystają w stopniu 

zwiększonym z ogólnych polityk adresowanych do wszystkich obywateli, jak służba zdrowia, 

szkolnictwo podstawowe i średnie czy pomoc społeczna. Czy uwzględniać całość tych wy-

datków, których są beneficjentami, czy tylko tę część, która jest konsekwencją samej niepeł-

nosprawności?  

Piąta trudność to zlewanie się ze sobą kategorii granicznych między niepełnosprawnością a 

stanem zdrowiem. Różnica między niepełnosprawnością i sprawnością nie zawsze jest wy-

raźna. Wprawdzie jest to problem wielu klasyfikacji, jednak innym jego aspektem jest to, że 

klasyfikacja prawna ma wymiar pragmatyczny. Jest ona zarazem określeniem potencjalnych 

beneficjentów polityki. Jeśli znacząco mija się ona z niepełnosprawnością biologiczną, po-

wstaje wtedy problem ciemnej liczby – niepełnosprawnych poza klasyfikacją. Istnieją oni 

faktycznie, natomiast funkcjonujące narzędzia polityki społecznej nie mogą wobec nich być 

zastosowane. 

Następnym problemem jest kwestia rozróżnienia dwu takich kategorii, jak osoby starsze i 

niepełnosprawni. W pewnym wieku właściwie się one zlewają. Stąd trudno oddzielić nakłady 

na jedną grupę, od nakładów na drugą. Swoistym potwierdzeniem tej prawidłowości są np. 

dodatki pielęgnacyjne dla osób w określonym wieku, a więc bez dodatkowego testu stanu 

zdrowia. 
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Tabela 12.4. Szacunek potencjalnej grup niepełnosprawnych – beneficjentów polityki spo-

łecznej (na podstawie badani zdrowia ludności Polski w 2009 r.) 
 W tys. 

Kryterium Eurostatu  

 Niepełnosprawni biologicznie – ogółem 8107,5 

      Poważnie 2658,1 

      Pozostali 5449,4 

      Dzieci do lat 14 264 

 Kryterium NSP  

 Ogółem 5078,5 

 Dzieci do lat 14 179,8 

 Niepełnosprawni prawnie - 2009  

 Niepełnosprawni prawnie - ogółem 4155,3 

Stopień znaczny 1265,9 

        Umiarkowany 1497,8 

        Lekki 1207,3 

Dzieci do lat 16 184,4 

W wieku produkcyjnym 2054 

Źródło: Zdrowie…, 2012. Stan…,2011. 

Ocena wielkości nakładów na rzecz niepełnosprawnych potrzebuje oceny liczby niepełno-

sprawnych – ich beneficjentów. Liczbę niepełnosprawnych w zależności od sposobu ich okre-

ślenia przedstawia tabela 12.4.  Jak ona wskazuje, szacunek liczby niepełnosprawnych w Pol-

sce waha się od 4,1 do 8,1 mln w zależności od definicji. Jednak nie są to tylko rozbieżności 

rachunkowe. Każda z nich określa inną grupę potencjalnych beneficjentów poszczególnych 

polityk wobec niepełnosprawnych. Najszersza grupa – niepełnosprawni biologicznie – są od-

biorcami zwiększonych potrzeb zdrowotnych. Jest to też grupa osób natykających się na ba-

riery uczestnictwa społecznego. Natomiast tylko jedna grupa, a właściwie grupy, niepełno-

sprawnych prawnie, mogą być odbiorcami polityk dla niepełnosprawnych. 

W dalszej części tekstu wydatki na rzecz niepełnosprawnych będą analizowane na podstawie 

następujących źródeł danych: statystyki europejskiej (Eurostat), szacunków ekonomicznych 

Katarzyny Piętki w ramach badań zespołu pod kierunkiem Stanisławy Golinowskiej i budżetu 

zadaniowego państwa, jak i na podstawie danych przedstawianych przez Pełnomocnika Rzą-

du ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawozdaniu sejmowym z wykonania Karty Praw Nie-

pełnosprawnych.  

a) dane z systemu Eurostat 

Pierwsze źródło danych o nakładach na rzecz niepełnosprawnych w Polsce stanowi Eurostat – 

system statystyki Unii Europejskiej. Warto zaznaczyć, że opiera się on na danych polskich, 

wynikających ze stosowanej klasyfikacji budżetowej. Dane te są podklasą wydatków na cele 

socjalne. W systemie klasyfikacji budżetowej mieszczą się one w dziale – inne wydatki na 

cele społeczne. Jest to głównie PFRON i ZUS. Nie są one równoznaczne z ogółem wydatków 

społecznych na niepełnosprawność w Polsce. Niemniej dane Eurostatu, oparte na jednolitej 

metodologii w skali europejskiej, dobrze się nadają do celów porównawczych czy do analizy 

trendów. 

Analiza finansowania w systemie Eurostatu będzie wykorzystywać system narodowych ra-

chunków zdrowia (Kawiorska, 2004, Golinowska, 2012). Ostatnio przedstawiła je Stanisława 

Golinowska (Golinowska, 2012). Wg niej przepływ środków finansowych w systemie scha-

rakteryzowany został z uwzględnieniem pięciu procesów, które można zidentyfikować pod 

względem zaangażowanych środków:  
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• Zbieranie środków (revenue collection): składek ubezpieczenia zdrowotnego (w Polsce – na 

razie głównie publicznego) i podatków. 

• Tworzenie funduszu środków (pooling) przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia. 

• Podział środków funduszy między regiony i grupy świadczeniodawców – wojewódzkie  

oddziały  Narodowego  Funduszu  Zdrowia (territorial allocations) i rodzaj świadczeń. 

• Dostarczanie środków producentom usług zdrowotnych (na podstawie kontraktów lub inne-

go mechanizmu finansowania podmiotów) (purchasing). 

• Świadczenie usług (service provision) pacjentom i ubezpieczonym. 

Wydaje się, że ten schemat można traktować jako ramę analityczną oceny społecznych nakła-

dów na rzecz niepełnosprawnych. 

Tabela 12.5. Wydatki na cele społeczne w Polsce 2001-2010 
 Wydatki na cele społeczne  – euro/mk Wydatki na cele społeczne - % GDP 

  Unia Europejska (27) Polska Unia Europejska (27) Polska 

2001 5594,8 1164,1 26,7 21,0 

2002 5836,3 1158,8 27,0 21,1 

2003 5983,8 1054,4 27,3 21,0 

2004 6213,3 1074,7 27,2 20,1 

2005 6087,4 1262,2 27,1 19,7 

2006 6317,7 1382,2 26,7 19,4 

2007 6520,5 1480,5 26,1 18,1 

2008 6701,0 1767,6 26,8 18,6 

2009 6956,1 1561,0 29,6 19,2 

2010 7184,7 1759,8 29,4 18,9 

Źródło: Eurostat. Dla okresu 2001-2004 są to dane dla EU-25 krajów.  Wydatki w euro są obliczane z uwzględ-

nieniem inflacji. GDP – Gross Domestic Product – produkt narodowy brutto. 

Dane Eurostatu umieszczają wydatki na rzecz niepełnosprawnych w sferze wydatków socjal-

nych. Należy je więc ukazywać na ich tle. Dane wskazują, że wydatki na cele socjalne w Pol-

sce pokazują tendencję do zmniejszania się. Ten wynik uwidacznia się niezależnie od zasto-

sowanej miary, czy są to wydatki liczone w euro na mieszkańca czy jako odsetek dochodu 

narodowego. Wydatki na cele społeczne w Polsce, liczone jako część dochodu narodowego 

maleją, odwrotnie od trendu europejskiego (tabela12.5). Wprawdzie dane Eurostatu, choć 

oparte na jednolitej porównywalnej metodologii i dobrze wskazujące na ogólną tendencję, są 

jednak niepełne. Nie podają wszystkich wydatków publicznych na niepełnosprawnych, ale 

tylko ich część w formie świadczeń socjalnych. Pominięte są nakłady w ramach NFZ i wy-

datki na szkolnictwo niepełnosprawnych. Niemniej ich wymowa jest wyraźna. Można posta-

wić hipotezę, że są one wskaźnikowe dla trendu dla ogółu wydatków na rzecz niepełnospraw-

nych. 

 

Tabela 12.6.Wydatki na potrzeby niepełnosprawnych jako część wydatków na cele socjalne  
 Wydatki – niepełnosprawność 

(euro na mk) 

Wydatki – niepełnosprawność 

(% GDP) 

Wydatki – niepełnosprawność 

(% świadczeń społecznych) 

Unia Europej-

ska (27) 

Polska Unia Europej-

ska (27) 

Polska Unia Europej-

ska (27) 

Polska 

2001 449,2 155,7 2,14 2,81 8,4 13,7 

2002 473,4 145,5 2,19 2,65 8,4 12,8 

2003 477,2 127,1 2,18 2,53 8,3 12,2 

2004 491,9 120,6 2,15 2,25 8,2 11,5 

2005 474,2 131,3 2,11 2,05 8,1 10,7 

2006 498,4 134,1 2,11 1,88 8,2 9,9 



235 

 

2007 520,2 133,4 2,08 1,64 8,3 9,2 

2008 531,0 145,0 2,12 1,52 8,3 8,4 

2009 532,4 107,5 2,27 1,32 8,0 7,0 

2010 549,8 127,3 2,25 1,37 8,0 7,4 

Źródło: Eurostat.   

Wydatki socjalne na niepełnosprawnych w Polsce maleją, zarówno jako część wydatków spo-

łecznych w Polsce, jak i jako część świadczeń społecznych. Zjawisko zmniejszania nakładów 

w sferze wydatków socjalnych na rzecz niepełnosprawnych jest więc pochodną nie tylko 

zmniejszania się wydatków w sferze socjalnej. Zmiany w Polsce są odmienne od trendów w 

Unii Europejskiej (tabela 12.6). 

Dane Eurostatu nie podają bezpośrednio źródeł finansowania wydatków na rzecz niepełno-

sprawnych. Pewną ilustracją mogą być dostępne w nim źródła finansowania polityki społecz-

nej. Można założyć, że źródła finansowania nakładów dla niepełnosprawnych są podobne. 

Nie zmienia tego istnienie specjalnego funduszu środków publicznych na rzecz niepełno-

sprawnych – PFRON. Jego budżet stanowił w 2009 r. ok. 11% wydatków na rzecz niepełno-

sprawnych w Polsce (tabela 12.9). 

W wydatkach na cele społeczne w Polsce połowa środków pochodzi od rządu centralnego, a 

po 1/4 od przedsiębiorców i gospodarstw domowych. Wskazuje to na podstawową rolę poli-

tyki rządowej w determinowaniu środków na pomoc dla niepełnosprawnych. Natomiast niski 

odsetek wydatków samorządowych wynika stąd, że samorządy w tym obszarze nie są samo-

dzielnymi płatnikami, ale instytucjami pośredniczącymi  między budżetem a finalnymi bene-

ficjentami (tabela 12.7).  

W podziale kosztów między głównymi płatnikami występują pewne trendy: maleje rola 

przedsiębiorców i gospodarstw domowych, rośnie rządu centralnego. Jednak nie oznacza to 

jego zwiększonego wysiłku. Udział tych wydatków, jako część dochodu narodowego, jest 

stały. Raczej ta zmiana jest konsekwencją tego, że nakłady dwóch głównych pozostałych źró-

deł finansowania polityki społecznej: wpłat przedsiębiorców i gospodarstw domowych były 

niższe niż przyrost dochodu narodowego w tym okresie. Można postawić hipotezę, że w 

przypadku gospodarstw domowych jest to efekt kryzysu i wzrostu względnej deprywacji. 

Natomiast w przypadku przedsiębiorców jest to skutek utrzymującego się wciąż wysokiego 

bezrobocia. Wpłaty przedsiębiorców są proporcjonalne do ogólnego funduszu płac. 

Dane Eurostatu ukazują także strukturę wydatków na rzecz niepełnosprawnych. Są one czę-

ściowo dane w formie określeń technicznych, jak świadczenia prawnie zdeterminowane, 

świadczenia oparte na teście dochodowym, kwota ryczałtowa czy świadczenia w naturze. 

Jednakże analizując te określenia należy zwrócić uwagę na następujące ich aspekty. Informu-

ją one o możliwościach kształtowania polityki społecznej poprzez wskazywanie na jej poten-

cjalnych adresatów i na stopień jej związania przez istniejący stan prawny. 

 

Tabela 12.7. Źródła finansowania wydatków na cele społeczne  

 Przedsiębiorcy Rząd centralny Samorządy Gospodarstwa domowe 

Euro/ 

mk 

% 

GDP 

% 

wydat

dat-

ków 

Eu-

ro/mk 

% 

GDP 

% 

wydat

dat-

ków 

Euro/ 

Mk 

% 

GD

P 

% 

wydat

dat-

ków 

Euro/ 

mk 

% 

GDP 

% 

wydat

dat-

ków 

2001 300,22 5,41 25,27 561,91 10,12 47,30 39,54 0,71 3,33 285,84 5,15 24,06 

2002 286,77 5,23 24,36 593,58 10,83 50,42 26,26 0,48 2,23 270,70 4,94 22,99 

2003 260,38 5,19 24,46 528,01 10,53 49,61 32,96 0,66 3,10 243,04 4,84 22,83 

2004 262,30 4,90 24,10 551,06 10,30 50,64 31,16 0,58 2,86 243,71 4,56 22,39 
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2005 317,66 4,96 24,28 650,12 10,15 49,68 48,35 0,75 3,69 292,43 4,57 22,35 

2006 346,29 4,85 23,92 739,61 10,37 51,09 43,13 0,60 2,98 318,75 4,47 22,02 

2007 389,13 4,77 24,73 795,63   9,75 50,56 41,07 0,50 2,61 347,74 4,26 22,10 

2008 418,35 4,39 22,70 1026,0

1 

10,77 55,67 44,93 0,47 2,44 353,79 3,71 19,20 

2009 380,85 4,68 24,75 855,80 10,51 55,61 27,74 0,34 1,80 274,50 3,37 17,84 

2010 409,64 4,41 24,47 938,67 10,11 56,08 30,94 0,33 1,85 294,50 3,17 17,60 

Źródło: Eurostat. 

W Polsce w świadczeniach dla niepełnosprawnych dominują świadczenia pieniężne bez testu 

środków utrzymania, przyznawane na podstawie niepełnosprawności. Są to głównie świad-

czenia pieniężne. Dodatki, rozwinięte w innych krajach, stanowią małą część świadczeń, albo 

w ogóle nie występują. Przykładem może być dodatek mieszkaniowy na koszty dostosowania 

mieszkania do potrzeb  niepełnosprawnego czy pomoc w pracach domowych. Także dodatki 

na rehabilitację stanowią niższą część pomocy dla niepełnosprawnych niż w innych krajach 

europejskich (tabela 12.8). 

b) syntetyczne szacunki wydatków na niepełnoprawność wg obliczeń zespołu IPiSS i budżetu 

zadaniowego państwa 

Szacunki ekonomiczne wydatków na osoby niepełnosprawne w Polsce przedstawiła Katarzy-

na Piętka-Kosińska w ramach badań zespołu pod kierunkiem Stanisławy Golinowskiej (Pięt-

ka-Kosińska, 2012). Jest to jedna z pierwszych prób tego rodzaju, stąd należy traktować ją 

przede wszystkim jako wskazanie na rząd wielkości problemu. Każde takie obliczenie napo-

tyka na szereg trudności obliczeniowych ze względu na charakter danych wyjściowych. Może 

więc być przeprowadzone tylko z określoną dokładnością, choć niektóre z nich są przedsta-

wiane w symulacjach z dokładnością do 1 mln zł. Trudno oczekiwać, że można je będzie wy-

konać bardziej dokładnie. Stąd każda próba takich obliczeń jest najeżona trudnościami, ale 

zarazem bardzo cenna. 

Problemy, jakie stwarza ten typ obliczenia, są następujące: 

1) Problem dokładności szacunku danych podstawowych. Ograniczeniem jest trudność wy-

znaczenia kosztów poniesionych na niepełnosprawnych w przypadku instytucji, które nie wy-

dzielają tej kategorii świadczeniobiorców, jak wydatki na zdrowie. Różne grupy wiekowe i 

chorobowe korzystają z NFZ w różnej proporcji; stąd udział liczbowy danej kategorii w skła-

dzie ludności Polski nie może być podstawą obliczeń. Dużą trudność sprawiają także szacunki 

wydatków gospodarstw domowych związanych z niepełnosprawnością. Dochodzą dodatkowo 

koszty niepieniężne niepełnosprawności, jak pielęgnacyjne nakłady pracy członków gospo-

darstwa domowego. 

Po drugie, kwestia, które koszty uwzględniać. Proponuje się użyć metody polegającej na sza-

cowaniu kosztów „netto”, gdyż odnoszą się nie do pełnego kosztu funkcjonowania osoby nie-

pełnosprawnej i sprawowanej nad nią opieki, ale do różnicy w porównaniu z osobami, które 

znajdują się w podobnej sytuacje życiowej, ale nie są niepełnosprawne.  

2) Badacze wyróżniają koszty bezpośrednie i pośrednie. Te ostatnie są to straty społeczne i 

indywidualne w wyniku obniżonej produktywności (niższa wydajność, czy absencja). Niektó-

re ujęcia sugerują, aby uwzględniać w tym koszty zasiłków chorobowych.  
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Tabela 12.8. Wydatkowanie środków na pomoc społeczna dla niepełnosprawnym – schemat sumaryczny świadczeń społecznych (w eu-

ro/mieszkańca) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Wydatki ogółem 

Unia Europejska (27) 441,23 458,77 462,89 465,79 438,27 449,86 457,88 465,41 478,75 478,88 

Polska 150,05 135,73 117,98 108,70 115,97 117,02 113,63 118,50 85,64 99,02 

W tym: Świadczenia bez testu dochodowego 

Unia Europejska (27) 356,62 368,62 371,74 371,85 347,60 355,29 363,28 370,33 378,79 377,64 

Polska 147,43 133,56 115,60 105,89 112,48 113,04 109,60 114,22 84,46 98,10 

 Świadczenia na podstawie testu dochodowego 

Unia Europejska (27) 84,61 90,15 91,15 93,94 96,60 94,57 94,60 95,08 99,96 101,24 

Polska 2,62 2,17 2,38 2,81 3,50 3,98 4,02 4,28 1,19 0,92 

 Świadczenia pieniężne 

Unia Europejska (27) 347,71 357,97 361,42 362,64 361,11 350,97 354,99 359,74 366,17 363,32 

Polska 147,87 134,42 116,81 107,58 114,52 115,04 111,42 115,69 84,05 97,63 

 Okresowe świadczenia pieniężne 

Unia Europejska (27) 342,68 352,91 356,46 357,47 334,83 341,34 342,94 350,08 357,77 354,54 

Polska 142,99 130,25 113,06 104,09 110,28 110,38 106,90 111,35 81,10 92,75 

 Renty dla niepełnosprawnych 

Unia Europejska (27) 210,80 217,65 219,01 218,24 204,12 203,91 192,74 222,51 221,96 218,59 

Polska 124,28 113,65 99,19 90,21 95,16 94,75 90,95 94,43 67,31 75,60 

 Wcześniejsze emerytury ze względu na zmniejszoną zdolność zarobkowania 

Unia Europejska (27)  51,16 49,98 48,88 45,74 40,27 39,48 49,71 49,34 51,41 50,01 

Polska 4,19 3,99 4,33 4,68 4,82 4,65 4,31 4,40 3,31 2,84 

 Okresowe zasiłki pielęgnacyjne 

Unia Europejska (27) 41,83 45,13 45,17 48,40 46,77 49,76 55,71 31,67 34,50 35,45 

Polska 11,76 9,90 7,16 6,78 7,63 8,21 8,95 9,73 8,25 10,38 

 Okresowe zasiłki integracyjne dla upośledzonych (Periodic economic integration of the handicapped) 

Unia Europejska (27) 23,69 24,23 25,94 26,70 25,06 36,60 36,38 37,65 40,97 41,49 

Polska 0,09 0,10 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 0,04 0,02 0,02 

 Inne świadczenia pieniężne 

Unia Europejska (27) 15,19 15,93 17,46 18,39 18,61 11,58 8,39 8,91 8,94 8,99 

Polska 2,67 2,61 2,31 2,36 2,62 2,72 2,66 2,74 2,21 3,91 

 Ryczałty pieniężne 

Unia Europejska (27) 5,03 5,06 4,97 5,17 5,89 9,63 12,05 9,66 8,39 8,79 

Polska 4,88 4,17 3,75 3,49 4,24 4,66 4,51 4,35 2,94 4,87 

 Ryczałtowe zasiłki integracyjne dla upośledzonych (Lump sum integration of the handicapped) 

Unia Europejska (27) 0,07 0,06 0,10 0,11 0,12 0,13 0,12 0,15 0,11 0,10 

Polska 0,18 0,00 0,46 0,61 0,64 0,76 0,77 0,81 0,33 0,26 

 Inne ryczałtowe zasiłki pieniężne 
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Unia Europejska (27) 4,95 5,00 4,86 5,05 5,74 9,50 11,92 9,51 8,27 8,69 

Polska 4,70 4,17 3,28 2,89 3,60 3,91 3,74 3,53 2,61 4,61 

 Świadczenia w naturze (bez testu środków) 

Unia Europejska (27) 66,73 71,47 70,72 70,49 66,67 69,27 68,75 71,48 76,60 80,01 

Polska 1,70 1,05 0,88 0,69 0,79 1,06 1,24 1,70 0,96 0,92 

 Świadczenia w naturze (test środków) 

Unia Europejska (27) 26,79 29,32 30,75 32,66 30,88 29,62 34,14 34,19 35,98 35,54 

Polska 0,48 0,26 0,29 0,43 0,67 0,92 0,97 1,10 0,63 0,47 

 Zasiłek mieszkaniowy 

Unia Europejska (27) 35,13 38,28 38,67 41,23 39,35 34,05 34,96 35,45 38,13 40,37 

Polska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Rehabilitacja (bez testu środków) 

Unia Europejska (27) 13,41 14,74 15,08 14,95 12,76 18,81 16,87 17,20 18,38 18,09 

Polska 1,70 1,05 0,88 0,69 0,79 1,06 1,24 1,70 0,96 0,92 

 Rehabilitacja (test środków) 

Unia Europejska (27) 5,00 5,65 5,94 6,01 5,87 6,02 9,62 9,74 10,18 9,89 

Polska 0,48 0,26 0,29 0,43 0,67 0,92 0,97 1,10 0,63 0,47 

 Pomoc domowa (bez testu środków) 

Unia Europejska (27) 21,18 22,06 24,17 23,04 22,40 23,13 23,55 25,09 27,14 29,32 

Polska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Pomoc domowa (test środków) 

Unia Europejska (27) 8,05 8,48 9,69 10,36 9,61 9,51 9,97 9,71 10,02 8,90 

Polska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* Dla okresu 2000-2004 – średnia dla 25 krajów EU. 

Źródło: Eurostat – wartości w cenach z 2000 r. 
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3) Rachunek strat i kosztów związanych z niepełnosprawnością jest trudny. Ważny problem 

stanowi niepełnosprawność pozaprawna. Inaczej mówiąc, jest to kwestia, do których  niepeł-

nosprawnych odnosić nakłady i wydatki, ale i straty. M.in. taki rachunek powinien pokazy-

wać, jak nakłady na niepełnosprawność wiążą się z późniejszymi kosztami niepełnosprawno-

ści, zaś pomoc dla niepełnosprawnych ma ekonomiczne uzasadnienie. Jednak powinien on 

obejmować ogół niepełnosprawnych. Inaczej powstaje paradoksalny efekt, że społeczeństwa, 

które ograniczają liczbę niepełnosprawnych uprawnionych do pomocy publicznej, zarazem 

obniżają społeczne koszty niepełnosprawności. 

To zagadnienie ukazuje jeszcze jeden wymiar problematyki wzajemnych relacji zakresu nie-

pełnosprawności prawnej i biologicznej. Niepełnosprawność prawna determinuje, do kogo 

pomoc dla niepełnosprawnych może być kierowana. Niepełnosprawni biologiczni mogą ko-

rzystać jedynie z opieki medycznej i z efektów likwidacji barier. Jednocześnie z ich istnie-

niem wiążą się określone społeczne straty dobrobytu społecznego. Jest istotna luka dla ra-

chunku strat i kosztów polityki wobec niepełnosprawności. Ale wiąże się z tym zagadnieniem 

problem dystrybucji kosztów niepełnosprawności między instytucjami publicznymi a osoba-

mi niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Można jedynie to zagadnienie zasygnalizować, braku-

je bowiem szeregu danych dla jego pełniejszej analizy. 

4)  Koszty niepełnosprawności są także ważnym narzędziem analizy sytuacji osób niepełno-

sprawnych i tym samym dla  - polityki społecznej. Są to koszty, które by musiał ponieść nie-

pełnosprawny, aby osiągnąć średni poziom życia w danym kraju.  

Katarzyna Piętka-Kosińska opisuje następująco to podejście stosowane w analizach WHO i 

Banku Światowego: 

„Podejście do szacowania poziomu wydatków indywidualnych, stosowane w wielu krajach 

OECD, polega na szacowaniu kosztów „netto”, gdyż odnoszą się nie do pełnego kosztu funk-

cjonowania osoby niepełnosprawnej i sprawowanej nad nią opieki, ale do nakładów, jakie są 

niezbędne, aby wyrównać jakość życia osoby niepełnosprawnej do poziomu życia osób bez 

niepełnosprawności (ang. extra costs of living with disability). Nakłady te mogą obejmować 

wydatki na usługi ochrony zdrowia, artykuły medyczne trwałego użytku, usługi opiekuńcze, 

wydatki na odpowiedni transport, na stosowanie specjalnej diety itp. Do sporządzenia tak 

zdefiniowanego szacunku kosztów niepełnosprawności wykorzystuje się wyniki badań bieżą-

cych wydatków wśród gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi i porównuje je 

z wydatkami w rodzinach bez osób niepełnosprawnych. Następnie wykorzystuje się ekono-

metryczne techniki uogólnienia wyników tych badań na całą populację. Wyniki analiz oparte 

na tego rodzaju badaniach oraz ujmowanie kosztów netto w różnych krajach wskazują na 

zróżnicowany udział kosztów związanych z niepełnosprawnością w dochodach: w Australii 

udział ten waha się w przedziale 29–37% w zależności od stopnia niepełnosprawności, w Ir-

landii 20–37%, w Wielkiej Brytanii 11–69%, w Wietnamie oszacowano je na poziomie 9%, 

w Bośni i Hercegowinie 14%” (Piętka-Kosińska, 2012: 400). 

Jednak problem jest bardziej złożony. Jedną ze strat związanych z niepełnosprawnością jest 

obniżenie jakości życia. Można by tu odwołać się do koncepcji Anthony’ego Atkinsona, który 

w swoich pracach poświęconych ekonomice nierówności, starał się zbadać wartość wyrówna-

nia nierówności społecznych, zarazem uwzględniając wagę, jaką do usuwania niesprawiedli-

wości przywiązuje społeczeństwo (Atkinson, 1983). Także i ten problem można jedynie zasy-

gnalizować. 

Pamiętając o zasadniczych trudnościach i skali dokładności można spróbować opisać konse-

kwencje tego rozkładu kosztów niepełnosprawności, jaki się wyłania z proponowanych wyli-

czeń. Szacunki dla 2010 roku wskazują, że największą grupę stanowią świadczenia dla nie-
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pełnosprawnych i koszty sektora zdrowotnego. Te dwie pozycje razem tworzą ok. 3/4 spo-

łecznych kosztów niepełnosprawności. Następne duże grupy wydatków to wydatki gospo-

darstw domowych (10,3%) i wydatki na integrację zawodową (5,9%). Koszty administracyjne 

stanowią małą część nakładów na niepełnosprawnych (tabela 12.9). 

Przejdźmy teraz bliżej do analizy wydatków na niepełnosprawność w Polsce. W skali ogólnej 

zwraca uwagę niski udział w kosztach ogólnych wydatków na rehabilitację zawodową. Wy-

datkowanie środków jest zdominowane przez dofinansowanie miejsc pracy. Natomiast w 

mniejszym stopniu środki są przeznaczane na aktywizację zawodową. Podobną bieżącą orien-

tację ma ogół wydatków społecznych związanych z niepełnosprawnością. Są one wydatko-

wane na pomoc materialną i leczenie zachowawcze  (tabela 12.9).  

 

Tabela 12.9. Zestawienie wydatków na niepełnosprawność w latach 2006-2010, w mln zł i % PKB, 

wraz ze strukturą (w %) 

Wydatki na niepełno-

sprawność 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2010 

mln zł % PKB 

Struk-

tura 

w%  

OGÓŁEM z absencją 

chorobową  . 64140 74447 75844 

  

5,42 5,54 5,36 100,0 

bez absen-

cji choro-

bowej 

  

59918 63307 64701 

  

4,70 4,71 4,57 

 

OGÓŁEM 

(bez orzecz-

nictwa) 

z absencją 

chorobową 

5758

2 61194 68801 74084 75522 5,43 5,20 5,39 5,51 5,34 

 

bez absen-

cji choro-

bowej 

5101

2 53813 59579 62944 64379 481 457 467 469 455 

 

Indywidualne na ochronę 

zdrowia (efekt netto) 6199 6902 7345 7757 7821 0,58 0,59 0 58 0,58 0,55 10,3 

Publiczne na ochronę 

zdrowia (efekt netto) 

1346

6 15485 19103 21370 21703 1,27 1,32 1,50 1,59 1,53 28,6 

Świadcze-

nia 

z absencją 

chorobową 

3231

7 32663 35062 37571 38524 3,05 2,78 2,75 2,80 2,78 50,8 

bez absencji 

chorobowej 

2574

6 25283 25840 26431 27381 2,43 2,15 2,03 1,97 1,93 

 

Orzecznictwo - . 339 363 322   0,03 0,03 0,02 0,4 

PFRON 3681 3977 4825 4627 4468 0,35 0,34 0,38 0,34 0,32 5,9 

Subwencja oświatowa na 

dzieci niepełnosprawne 1 919 2167 2466 2758 3005 0,18 0,18 0,19 0,21 0,21 4,0 

Uwaga: obliczenia w dwu wariantach z uwzględnieniem zasiłków chorobowych i bez zasiłków. 

Źródło: Piętka-Kosińska, 2012: 411. 

Na zachwianą relację wydatków na renty i wydatków na wspieranie zatrudnienia wskazywała 

wcześniej Stanisława Golinowska. Przeciętnie w krajach OECD te drugie stanowią 40–60% 

kosztu świadczeń rentowych. W takich krajach, jak Holandia, Belgia, Dania i Szwecja nawet 

je przewyższają. W Polsce stanowią kilka procent wydatków rentowych (Golinowska, 2004: 

127). 
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Obliczenia powyższe wskazują, że nakłady na niepełnosprawność stanowią ok. 4,5–5,5% 

dochodu narodowego. O ich wcześniejszym udziale w dochodzie narodowym brak szacun-

ków. Pewnych podstaw do oceny dostarczają obliczenia Stanisławy Golinowskiej. W 2002 r. 

same świadczenia pieniężne kierowane do osób niepełnosprawnych wynosiły 34 037 mln i 

stanowiły ok. 4,5% PKB (Golinowska, 2004: 127). Jest to obciążenie znaczne i zbliżone do 

społecznych nakładów na zdrowie. 

Można zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tych danych. Jest to dyspozycyjność lub moż-

liwość ukierunkowania czy reorientacji tych wydatków. W znaczącym stopniu są to wydatki 

zdeterminowane prawnie przez odpowiednie przepisy. Ich wydatkowanie zależy od spełnienia 

warunków przez nie określone. Natomiast pewne możliwości intencjonalnego kształtowania 

stwarza jedynie część środków PFRON. Więc „elastyczna” część wydatków na niepełno-

sprawnych jest bardzo mała. Możliwości finansowania szerszej polityki aktywizacji zawodo-

wej są tym samym znacząco ograniczone. 

Tabela 12.10. Średni koszt odnoszący się do niepełnosprawności prawnej na l osobę z orzeczeniem w 

latach 2006-2010 - roczne wielkości nominalne (zł), wzrost nominalny i realny (%) 
Roczny koszt na 1 osobę 

niepełnosprawną z orze-

czeniem 

2006 2007 2008 2009 2010 2010/ 

2006 

2010/ 

2008 

Ogółem (zł)  

dynamika nominalna  

dynamika realna 

; ; 18510 20148 

8,9 

5,2 

21550 

7,0 

4,3 

- - 

16,4 

9,7 

Ogółem miesięcznie (w zł)   1542,5 1679,0 1795,8   

Koszty świadczeń  

dynamika nominalna  

dynamika realna 

13630 14148 

3,8 

1,3 

15427 

9,0 

4,6 

16867 

9,3 

5,7 

18254 

8,2 

5,5 

 

33,9 

18,1 

 

18,3 

11,5 

Koszty świadczeń mie-

sięcznie (w zł) 1135,8 1179,0 1285,6 1405,6 1521,2 

  

Orzecznictwo rentowe 

dynamika nominalna  

dynamika realna 

- - 118 232 96,8 

90,2 

215 

-7,4 -9,7 

-  

82,3 

71,8 

Orzecznictwo pozarento-

we dynamika nominalna 

dynamika realna 

56 65 

16,9 14,1 

85 

29,6 

24,3 

96 

13,6 9,8 

103 

6,4 

3,7 

 

83,0 

61,4 

 

20,9 

13,9 

PFRON  

dynamika nominalna  

dynamika realna 

1 949 2225 

14,2 11,5 

2881 

29,4 

24,2 

2953 

2,5 -0,9 

2979 

0,9 

-1,7 

 

52,9 

34,8 

 

3,4 

-2,6 

PFRON miesięcznie (w 

zł) 162,4 185,4 240,1 246,1 248,3 

  

Źródło: Piętka-Kosińska, 2012: 423. 

Kwoty przeznaczane na niepełnosprawnych trzeba jednak odnieść jedynie do niepełnospraw-

nych prawnie, gdyż tylko oni mogą być odbiorcami polityk dla niepełnosprawnych, jak  dofi-

nansowanie ich miejsc pracy. Kwoty te są podawane na ogół w skali rocznej, ale po przeli-

czeniu na miesiące są łatwiejsze do oceny pod względem wielkości. W 2010 r. koszt społecz-

ny niepełnosprawności w przeliczeniu na jedną osobę niepełnosprawną wynosił 21,5 tys. w 

skali rocznej; 84,7% z tej kwoty stanowiły świadczenia (tabela 12.10). 

Koszt opieki społecznej przeznaczonej na jednego niepełnosprawnego biologicznego wynosił 

w 2010 r. 2,5 tys. zł. Można to potraktować jako przybliżenie społecznych nakładów na nie-

pełnosprawnych tylko biologicznie. Było to o 19 tys. zł mniej niż na niepełnosprawnego 

prawnie (tabela 12.11). 

Badania kosztów pośrednich wynikającej ze zwiększonej absencji chorobowej przedstawia 

tabela 12.12. Jednak znaczenie pracy niepełnosprawnych jest większe.  
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Jak pisze Katarzyna Piętka-Kosińska:  

„W wyniku symulacji wzrostu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych obserwujemy 

trzy efekty: wzrost dochodów gospodarstw domowych z tytułu osiąganych zarobków przez te 

osoby, wzrost składek na ubezpieczenie społeczne i przychodów z tytułu podatku PIT oraz 

powstanie oszczędności w systemie świadczeń społecznych z tytułu zawieszenia wypłaty rent 

inwalidzkich osobom podejmującym pracę. Przy tym kosztem pośrednim niepełnosprawności 

(w rozumieniu WHO) są „utracone” dochody z powodu braku aktywności zawodowej wraz 

ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatek PIT” (Piętka-Kosińska, 2012: 430). 

Tabela 12.11. Średni koszt odnoszący się do niepełnosprawności funkcjonalnej na 1 osobę 

przewlekle chorą w latach 2006-2010 - roczne wielkości nominalne (zł), wzrost nominalny i 

realny (%) 
Roczny koszt na 1 osobę 

przewlekle chorą 

2006 2007 2008 2009 2010 2010/200

6 

2010/200

8 

Ogółem (zł) 2022 2150 2340 2476 2575 - - 

dynamika nominalna - 6,3 8,8 5,8 4,0 27,3 10,0 

dynamika realna - 3,8 4,4 2,3 1,4 12,3 3,7 

Koszty indywidualne 

ochrony zdrowia 

637 663 650 659 682 - - 

dynamika nominalna - 4,0 -2,0 1,5 3,4 7,0 5,0 

dynamika realna - 1,5 -6,0 -1,9 0,8 -5,6 -1,1 

Koszty publiczne ochrony 

zdrowia 

1385 1487 1690 1816 1893 - - 

dynamika nominalna - 7,4 13,6 7,5 4,2 36,7 12,0 

dynamika realna - 4,8 9,0 3,9 1,6 20,6 5,5 

Źródło: Piętka-Kosińska, 2012: 424. 

Tabela 12.12. Dochody z pracy rencistów z częściową niezdolnością do pracy w latach 2010-2011 

Renciści z częściową niezdolnością do pracy (umiarkowaną lub lekką) 2010 2011 

Liczba osób z orzeczeniem niezdolności do pracy i rentą (tyś.) 1401 1223 

Wskaźnik zatrudnienia (BAEL) 13,0 12,6 

Dochody z pracy (roczne, tys. zł) 3062 2721 

Liczba osób (ts.) 182 154 

Średni miesięczny dochód z pracy osoby niepełnosprawnej (zł) 1404 1475 

Średni miesięczny dochód z pracy (% średniego wynagrodzenia w gospodarce) 42,7 42,7 

Średnie miesięczne wynagrodzenie w całej gospodarce (zł) 3289 3459 

Źródło: Piętka-Kosińska, 2012: 429. 

Dla wskazania miary ekonomiczno-społecznego znaczenia pracy niepełnosprawnych można 

odnieść dochody z pracy niepełnosprawnych do kosztów niepełnosprawności. Przy całej 

umowności takiego porównania, średni zarobek jednej pracującej osoby niepełnosprawnej 

stanowi 82,1% społecznych kosztów niepełnosprawności w przeliczeniu na jedną osobę. Do-

chód z pracy osoby sprawnej przewyższa go 92,6%. Te obliczenia od strony ekonomicznej 

praca niepełnosprawnych pokazują jej podwójną rolę. Zmniejsza ona społeczne koszty nie-

pełnosprawności, jednocześnie zwiększając fundusze publiczne. Zarazem jej walor indywidu-

alny od strony materialnej i psychologicznej jest bardzo wysoki. 

W danych o budżecie państwa w układzie zadaniowym wydatki na niepełnosprawnych zaj-

mują małą część. Budżet ten pokazuje tylko programy skierowane bezpośrednio do niepełno-

sprawnych. Budżet państwa nie obejmuje funduszy celowych, jak PFRON. Jednak z tych da-
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nych widać, że środki europejskie w mniejszym stopniu trafiały na potrzeby niepełnospraw-

nych, niż wynosił ich udział w ogólnym budżecie zadaniowym (tabela 12.13). 

Środki na potrzeby niepełnosprawnych wyodrębnione specjalnie w budżecie państwa znajdują 

się w dziale budżetu pomoc społeczna, jako pozostałe zadania z dziedziny opieki społecznej. 

Dotacja ta zmieniała się. Stanowi ona mały odsetek całego budżetu państwa, ok. 0,25% (tabe-

la 12.14). 
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Tabela 12.13. Budżet zadaniowy (budżet państwa w układzie zadaniowym) (2010 i 2011) (w tys. zł)- wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych 

Zadanie realizacja Kwota (w tys.) Liczba uczestników dofinansowanych zadań 

Upowszechnianie sportu osób 

niepełnosprawnych 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 279 83692 

Wspieranie współzawodnictwa 

sportowego osób 

niepełnosprawnych 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 10 427 1017 

Aktywizacja społeczna 

osób niepełnosprawnych 

Wojewodowie i Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej 

81 136 Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 

lat i więcej - 3,400 mln  

                             2011 87 800  

Wspomaganie aktywizacji spo-

łecznej osób niepełnosprawnych 

Wojewodowie i Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej 

1 620 Liczba osób niepełnosprawnych objętych działania-

mi w zakresie rehabilitacji społecznej – 1,200 mln 

Prowadzenie dialogu obywatel-

skiego w zakresie aktywizacji 

społecznej osób niepełnospraw-

nych 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 617 Liczba projektów /zadań/ realizowanych przez orga-

nizacje pozarządowe w zakresie rehabilitacji spo-

łecznej - 1500 

Orzekanie o niepełnosprawności Wojewodowie 77 991 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zespo-

łów ds. Orzekania o Niepełnosprawności (odwoła-

nia) 

Nadzór nad ośrodkami i organiza-

torami turnusów rehabilitacyj-

nych 

Wojewodowie 908 Zapewnienie spełnienia przez organizatorów i ośrod-

ki warunków uprawniających do organizacji turnu-

sów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych 

(kontrole) 

Aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych 

Wojewodowie i Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej 

767 532 

 

Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 

produkcyjnym (18-59/64) - 2,051 mln Współczynnik 

aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 

prawnie w wieku produkcyjnym - 25,8% 

 2011 749 100 

(w tym 27 100 z BŚE) 
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Analiza sytuacji osób 

niepełnosprawnych na 

rynku pracy 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Woje-

wodowie 

1 813 

 

Rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy i zapewnienie spełniania przez praco-

dawców warunków koniecznych do uzyskania i 

utrzymania statusu zakładu pracy chronionej 

Wspomaganie aktywizacji zawo-

dowej osób niepełnosprawnych 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 764 490 

(w tym 23 946 BŚE) 

Doskonalenie i wdrożenie instrumentów rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych 

Nadzór nad zakładami pracy 

chronionej i zakładami aktywno-

ści zawodowej 

Wojewodowie 1 229  

Ochrona zdrowia i promocja na 

rzecz osób niepełnosprawnych 

Ministerstwo Zdrowia 1 732 Zapewnianie opieki zdrowotnej, edukacji oraz 

zwiększenie świadomości społecznej na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Liczba osób objętych działa-

niami – 400 000 

2010  W tys. W % 

Razem wydatki na niepełno-

sprawnych w budżecie zadanio-

wym 

 1 709 774 

0,50 (budżetu zadaniowego państwa) 

  W tym BŚE  23 946 1,40 (wydatków na niepełnosprawnych) 

Razem budżet  343 018 705 X 

 W tym BŚE  48 124 827 14,03 (budżetu zadaniowego państwa) 

Źródło: Ministerstwo Finansów. BŚE – budżet środków europejskich 
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Tabela 12.14. Wydatki budżetu państwa na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakre-

sie polityki społecznej według wybranych rozdziałów budżetowych (w tys. zł) 
Wyszczegól-

nienie 

Budżet państwa 

ogółem  

Pomoc spo-

łeczna 
Pozostałe zada-

nia w zakresie 

polityki spo-

łecznej 

Państwowy 

Fundusz Reha-

bilitacji Osób 

Niepełno-

sprawnych 

(dofinansowa-

nie) 

w % budżetu 

państwa 

2005 208132944 11456044 9277612 980000 0,47 

2006 222702946 12787198 6943227 417000 0,19 

2007 252323889 12788345 7703491 456651 0,18 

2008 277893478 12958209 5373462 891600 0,32 

2009 298028478 12500048 3487323 740174 0,25 

2010 294893878 14157365 2936233 738999 0,25 

Źródło: Pomoc…,  2010. Pomoc…, 2012. 

 

Podsumowując makroekonomiczne aspekty problematyki niepełnosprawności należy stwier-

dzić, że wiedza na ten temat jest wciąż fragmentaryczna i obciążona dużymi błędami. Należy 

przytaczane wyżej obliczenia traktować jako pierwsze przybliżenie tej złożonej, ale zarazem 

bardzo ważnej tematyki. Przede wszystkim wnosi ona nowy aspekt do oceny tej polityki i do 

jej programowania. Jest to kwestia rachunku ekonomicznego, problematyka społecznych strat 

i korzyści, związanych z niepełnosprawnością. Przede wszystkim odchodzi  ona od wizji wy-

datków ponoszonych na tę sferę jako wydatków typu socjalnego czy charytatywnego, które 

powinny być postrzegane przede wszystkim jako koszty, a nie jako nakłady generujące okre-

ślone korzyści społeczne czy zapobiegające społecznym stratom. Mimo że dane prezentowane 

wcześniej dane są bardzo fragmentaryczne i obciążone dużymi błędami można jednak na ich 

podstawie sformułować pewne wnioski. Przede wszystkim straty społeczne związane z nie-

pełnosprawnością są w Polsce znaczne. Nakłady na niepełnosprawność pozostają w dużej 

dysproporcji w stosunku do potrzeb. Nakłady są ponoszone ze środków publicznych. Środki 

niepubliczne są dużo mniejsze. Jednocześnie  małe są możliwości ich wzrostu. Nakłady na 

niepełnosprawność są nastawione głównie na rekompensatę ich skutków, a w dużo mniej-

szym stopniu na prewencję czy aktywizację zawodową. 

 

c) wydatki na niepełnosprawnych w świetle danych Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych oraz innych danych instytucjonalnych 

Podstawowym źródłem danych do analizy polityki wobec niepełnosprawnych, szczególnie w 

aspekcie ilościowym i finansowym, są coroczne sprawozdanie z wykonania Karty Praw Osób 

Niepełnosprawnych, które premier przedstawia Sejmowi. Zawierają one wykaz głównych 

zadań zrealizowanych w ciągu roku na rzecz niepełnosprawnych, wraz z liczbami beneficjen-

tów i kosztami przeznaczonymi na tę działalność. Na tej podstawie można uchwycić szereg 

działań, a w niektórych wypadkach zanalizować także ich celowość i efektywność. Poza tym 

danymi pozostają dwie tylko ważne sfery finansowania i realizacji polityk wobec niepełno-

sprawnych – gospodarstwa domowe i sektor pozarządowy. Ich działania zostaną także 

umieszczone w tej części dla pełniejszego obrazu. 

Wydatki na potrzeby niepełnosprawnych można następująco poklasyfikować wg źródła: a) 

wydatki budżetu państwa w dziale wydatki państwa na pomoc społeczną oraz pozostałe zada-



247 

 

nia w zakresie polityki społecznej, b) wydatki w zakresie zadań własnych innych ministerstw 

(oświaty, szkolnictwa wyższego, zdrowia, kultury, oraz sportu i turystyk, c) wydatki z budże-

tów samorządów na zadania własne i zlecone. Samorządy w małym stopniu przeznaczają na 

potrzeby niepełnosprawnych środki własne. Natomiast są ważną agendą wykonawczą. One 

realizują znaczącą część polityki PFRON. Są one także instytucją zarządzająco-kontrolną dla 

szpitali, c) fundusze specjalne: FUS: ZUS i KRUS, PFRON, NFZ, Fundusz Pracy, Fundusz 

Rozwoju Kultury Fizycznej, i Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, d) są one uzupełniane przez 

fundusze unijne: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL z EFS), inicjatywę EQUAL 

oraz inne fundusze zagraniczne, jak: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm 

Finansowy. Aktualnie ta sfera przechodzi znaczącą transformację. Nie do końca jeszcze jest 

zarysowany model transferu środków za pośrednictwem tego mechanizmu i znane są możli-

wości, jakie to stwarza dla niepełnosprawnych. (e) Dodatkowym ważnym aktorem rządowym 

w sferze polityki społeczne na rzecz niepełnosprawnych jest ministerstwo finansów. Jego 

decyzje silnie określają środki, jakimi dysponują inne agendy. On także decyduje o ważnym 

instrumencie polityki na rzecz niepełnosprawnych – uldze rehabilitacyjnej. (f) Duże finanso-

we znaczenie mają wydatki własne gospodarstw domowych i transfery międzypokoleniowe 

czy w obrębie rodziny. Niekiedy uaktywniają się miękkie więzi – znajomi i przyjaciele. Duża 

część tej pomocy jest przekazywana w formie nakładów pracy, a nie tylko pieniędzy. (g) 

Pewną rolę ogrywa także sektor pozarządowy. Są to organizacje dobrowolne (w tym poprzez 

odpis 1% podatku), jak i Kościoły i związki wyznaniowe. Jednak ich większa rola wiąże się z 

tym, że realizują one szereg zadań zleconych czy specjalnych programów. Ich rola samo-

dzielna jest ograniczona, głównie ze względu na niskie fundusze własne, jakimi dysponują. 

Możliwości opisu i zbadania nakładów na rzecz niepełnosprawnych są ograniczone przez 

aktualny stan danych. Główne źródło jest opracowaniem opartym na sprawozdaniach nadsy-

łanych przez instytucje rządowe. Stąd wynik końcowy jest efektem stopnia dokładności, jakie 

zawierają te sprawozdania. Niekiedy jest tam zawarta informacja o pewnym działaniu, ale nie 

ma informacji o liczbie uczestników i jego kosztach. Tak że przytaczane niżej dane i zesta-

wienia muszą z natury rzeczy odzwierciedlać ten stan rzeczy. 

Narodowy Fundusz Zdrowia 

NFZ – budżet 

Tabela  12.15. Koszty działania NFZ (wydatki) (w PLN) 

  Koszty operacyjne działalności NFZ 

2003 22 422 618 270 

2004 22 734 139 505 

2005 33 427 797 149 

2006 36 402 522 370 

2007 41 747 137 172 

2008 51 377 120 494 

2009 57 387 311 263 

2010 57 183 628 908 

2011 60 349 382 573 

Źródło: NFZ. 

NFZ ze swoim budżetem o wielkości ok. 60 mld zł, jest dostarczycielem szeregu usług na 

rzecz osób niepełnosprawnych. Dysponuje on największym z budżetów jednostek działają-

cych na polu niepełnosprawności.  
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Niepełnosprawni w działaniach NFZ 

Kwota przeznaczana na niepełnosprawnych jest niestety nieznaną częścią budżetu NFZ. Oce-

na wielkości tego wkładu stwarza znaczne trudności obliczeniowe. Jest to w zasadzie główne 

źródło trudności szacowania społecznych i indywidualnych nakładów na niepełnosprawność.  

Warto zaznaczyć, że jest to jedna z nielicznych polityk wobec niepełnosprawnych, która mo-

że być także zastosowana wobec osób niepełnosprawnych biologicznie, a nie tylko prawnie. 

Dane sondażowe pokazują różnice w korzystaniu przez niepełnosprawnych ze służby zdro-

wia. Nie korzystają oni nadmiernie z opieki zdrowotnej, chociaż robią to zdecydowanie czę-

ściej niż osoby sprawne. Jest to funkcją typu niepełnosprawności, a więc wiąże się ze stop-

niem niepełnosprawności. Najczęściej korzysta ze służby zdrowia grupa niepełnosprawnych 

biologicznie i prawnie (tabela 12.16). Badania Diagnozy Społecznej (2011) wskazały, że 

prawie wszyscy niepełnosprawni prawnie skorzystali z usług opieki medycznej w poprzednim 

roku, podczas gdy wśród sprawnych – 3/4. Z kolei badania staniu zdrowia Polaków wykazały, 

że osoby niepełnosprawne ponad trzykrotnie częściej niż statystyczny Polak są leczone w 

szpitalach. Prawie 3/4 osób niepełnosprawnych w ciągu ostatniego roku odwiedziło lekarza 

specjalistę, a ponad 46% (a zatem prawie co druga osoba) nawet w ciągu ostatniego miesiąca 

(Stan zdrowia…, 2011: 85-6, 88,). Z kolei badania zespołu pod kierunkiem Stanisławy Goli-

nowskiej z 2011 r. wykazały, że korzystanie z opieki zdrowotnej jest częstsze niż w populacji 

osób bez ograniczeń zdrowotnych, szczególnie w przypadku hospitalizacji (ponad trzykrot-

nie) (Golinowska, 2011: 80,82). 

Tabela  12.16. Częstość korzystania z opieki medycznej według stanu zdrowia (2003) (w %) 
 POZ Specjalistyka Stomatologia Laboratorium Szpital 

Stopień sprawności      

Pełna sprawność 34,6 15,4 16,4 3,4 6,9 

Niepełnosprawność 

tylko prawna 

71,9 39,3 13,9 4,6 20,1 

Niepełnosprawność 

Biologiczna 

78,4 42,0 12,5 8,2 29,0 

Niepełnosprawność 

prawna i biologiczna 

76,2 50,2 10,4 11,0 27,8 

Źródło: Ochrona…, 2004. 

Tabela 12.17. Wysokość środków wydatkowanych ogółem (dla wszystkich ubezpieczonych) w 

latach 2005-2007 na realizację poszczególnych świadczeń zdrowotnych (NFZ) (w zł) 

  Rehabilitacja leczni-

cza 

Lecznictwo uzdrowi-

skowe 

Zaopatrzenie w 

przedmioty ortope-

dyczne i środki po-

mocnicze 

Świadczenia pielę-

gnacyjne i opiekuń-

cze w ramach opieki 

długoterminowej 

2003 506 841 870 329856380 360 140 930 b.d. 

2004 814 606 000 324 231 000 386 425 000 b.d. 

2005 914 674 000 340 402 000 452 041 000 515 949 870 

2006 1 035 827 000 346 363 000 495 297 000 578 042 772 

2007 1 255 027 690 375 324 840 540 345 700 702 290 883 

2008 1 561 334 877 475 407 519 577 033 222 792 515 752 

2009 1 754 050 712 636 473 106 587 479 544 769 005 812 

2010 1 768 902 855 536 613 978 589 883 983 888 128 589 

2011 1 829 838 643 560 888 459 623 785 411 947 028 551 
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Źródło: Karta 2003-2011. 

Dość trudno ocenić skalę wydatków, gdyż różne typy usług służby zdrowia różnią się kosz-

tami. Jeśli ocenić koszty działań służby zdrowia na rzecz niepełnosprawnych wg szacunków 

ekonomistów, to są oceniane jako równoznaczne z 35% jej wydatków (tabela 12.10). Łączna 

suma kosztów tych usług, z których częściej korzystają niepełnosprawni, wynosiła w roku 

2009 r. 3 747 mln zł. Stanowiło to 6,5% wydatków NFZ (tabela 12.17). Jednak szacunek 

kosztów opieki medycznej nad niepełnosprawnymi nie wydaje się znacząco zawyżony. Śred-

niej wielkości grupa, ale intensywnie korzystająca z opieki zdrowotnej i z bardziej kosztow-

nych form leczenia, może generować znaczącą część jej wydatków. Jest to zarazem jeden z 

ważnych argumentów za zwróceniem uwagi na prewencję medyczną i na bardziej rehabilita-

cyjne ukierunkowanie opieki zdrowotnej nad niepełnosprawnymi.  

Problem działań tego funduszu jest także istotny z punktu widzenia integracji polityki spo-

łecznej i, ważnej dziedziny działań, prewencji. Od działań służby zdrowia zależy leczenie, 

wykrywanie i rehabilitacja. Od skuteczności jej działania zależy więc liczba aktualnych i 

przyszłych osób niepełnosprawnych. 

 

Edukacja zdrowotna, zwalczanie stereotypów i uprzedzeń wobec niepełnosprawnych 

W budżecie zadaniowym (budżet państwa w układzie zadaniowym) (2010) była przeznaczona 

kwota 1 732 tys. zł na zapewnianie opieki zdrowotnej, edukacji oraz zwiększenie świadomo-

ści społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. Liczba osób objętych działaniami – 400 000. 

Zadanie było realizowane przez Ministerstwo Zdrowia (tabela 12.13), obejmowało kilka rea-

lizowanych polityk wobec niepełnosprawnych. Niektóre dotyczą ważnego aspektu edukacji 

zdrowotnej. Zapewne nie są to wszystkie kwoty przeznaczane na ten cel. Jednak wydaje się, 

że są one niewspółmierne w stosunku do potrzeb i potencjalnego znaczenia tych zagadnień. 

Osoby prywatne – wydatki na ochronę zdrowia 

Wydatki gospodarstw domowych są drugą wielkością trudną do oszacowania. Brak jest bez-

pośrednich źródeł i badań. Pewnych wskazówek mogą dostarczyć oceny na podstawie bada-

nia budżetów domowych i informacje Ministerstwa Finansów o ulgach, z jakich korzystają 

niepełnosprawni. 

Tabela 12.18. Ulga rehabilitacyjna i kwoty odliczeń 

 1996 1998 2000 2001 2008 2009 2010 2011 

Liczba korzystają-

cych 

300471 343586 719893 763933 1102444 1094625 1134957 1086214 

Kwota odliczeń 

(łączna) (w tys. zł) 

    2322166 2382297 2551304 2497310 

Przeciętna kwota 

odliczeń (w zł) 

    2 106 2 176 2 248 2 299 

Źródło: Ministerstwo Finansów za Szymborska-Sutton, 2012. Golinowska 2004: 132. 

Obliczenie wydatków budżetów gospodarstw domowych na zdrowie może być zrobione wg 

schematu – wydatki na osobę w rodzinie niepełnosprawnej dzielone przez liczbę niepełno-

sprawnych rodzin i średnią wielkość rodziny z osobą niepełnosprawną (2,94). To opiera się na 

założeniu, że osoba niepełnosprawna ma większy udział w wydatkach rodziny niż pozostali 

jej członkowie. Wydatki na ochronę zdrowia w rodzinach z niepełnosprawnymi na podstawie 

budżetów domowych dają kwotę – 2,8 mld rocznie (na podstawie Budżety…, 2011). 
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Wydatki rodzin mogą być także obliczone na podstawie kwot ulg podatkowych odlicznanych 

od dochodu podantika. W roku 2010 wyniosły one ok. 5,5 mld zł. Z tego ulga rehabilitacyjna 

stanowiła ok. 2,5 mld zł (za http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/ z 14.11.2011 

r.). Odliczenia dokonała ok. 1/4 niepełnosprawnych prawnie (2010). Dane wcześniejsze po-

kazują stopniowe uczenie się korzystania z tej ulgi  w  środowisku niepełnosprawnych (Goli-

nowska, 2004: 132) (tabela 12.18). 

Ulga podatkowa pokazuje zarazem znaczenie mechanizmów fiskalnych. Tworzą one określo-

ny system bodźców pozytywnych i negatywnych, do podejmowania lub zaniechania działań 

w sferze polityki społecznej wobec niepełnosprawnych. Jest to ważny mechanizm, gdyż wią-

że się z mechanizmem współfinansowania – uruchamiania zasobów własnych zainteresowa-

nych. Trudno ocenić, jak dalece w obecnych warunkach restrykcyjnych polityk finansowych 

budżetu państwa możliwe jest rozszerzenie działania tego instrumentu. 

Samorządy terytorialne 

Samorządy terytorialne są ważnym ogniwem w polityce społecznej wobec niepełnospraw-

nych. Wprawdzie ich własny wkład finansowy nie jest duży (por. tabela 12.7), ale są one 

głównym pośrednikiem między budżetem państwa i funduszami specjalnymi a niepełno-

sprawnymi. Mogą także samodzielne występować o określone środki. Ich swoboda formowa-

nia polityk jest ograniczona przez odpowiednie kryteria szczegółowe jak i ramy ogólne wy-

datkowania otrzymywanych środków, jednak ich polityka i ich nastawienie do tego problemu 

jest bardzo znaczące dla działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej niepełnosprawnych. 

Tabela 12.19. Wydatki gmin na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 

(w tys. zł) 

 Gminy Powiaty Miasta-powiaty Województwa 

2006 4 521 2 755 7 229 924 

2007 6 472 14 244 10 673 1 435 

2009 12638 31372 23685 4 587 

2010 12606 342143 21716 5 216 

Źródło: Pomoc…, 2012. 

Dane z narodowego rachunku zdrowia wskazują, że najważniejszymi ogniwami w wydatko-

waniu funduszy społecznych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 

są powiaty i miasta-powiaty. Natomiast najmniejsza część funduszy spoczywa w rękach wo-

jewództw. Struktura wydatków jest pochodną zadań, jakie realizują te ogniwa samorządu (ta-

bela 12.19). 

Tabela 12.20. Struktura wydatków jednostek samorządu terytorialnego na pozostałe zadania z 

opieki społecznej 

 Gminy Powiaty Miasta-powiaty Województwa 

2005 7,1 36,9 31,3 24,7 

2006 5,1 33,0 26,9 35,0 

2007 5,4 32,0 27,0 35,6 

2008 9,6 31,3 27,0 32,1 

2009 10,9 25,7 21,4 42,0 

2010 17,7 35,5 26,9 19,9 

Źródło: Pomoc…, 2010. Podstawowe…., 2008. 
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W wydatkach na pozostałe zadania z opieki społecznej, w skład których wchodzi PFRON, 

dominuje szczebel powiatowy. W rękach powiatów i miast-powiatów spoczywa ponad poło-

wa środków przeznaczonych na ten cel (tabela 12.20). 

Gmina 

Badania wykazują, że niepełnosprawni widzieliby zwiększoną rolę gminy w realizacji zadań 

związanych z niepełnosprawnością. W pytaniu o podział zadań między poszczególnymi 

szczeblami samorządu w ich opinii powinna je pokrywać najczęściej w całości gmina (30%), 

następnie powiat i województwo, tak jak jest to dotychczas  (29%).  Odpowiedź: w części 

powiat i województwo, w części gmina, jest rzadsza (10%), natomiast odpowiedź nie wiem / 

trudno powiedzieć wybrało 30% badanych (Gmino…, 2006). Jest to zgodne z szerszą tenden-

cją, że mieszkańcy największe zaufanie mają do najniższego szczebla władzy lokalnej – gmin 

(Gąciarz, Bartkowski, 2012). 
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Tabela 12.21. Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej oraz kwota dofinansowania poszczegól-

nych działań przez gminę w 2005 i 2006 roku (plan) 

 Liczba gmin, w których działa-

nie było finansowane lub dofi-

nansowane 

Średnia liczba osób niepełno-

sprawnych objętych tym dzia-

łaniem 

Średnia kwota dofinansowania 

(w zł) 

Pomoc w formie pieniężnej (w tym zapomogi)  1320 152 221143 

2006 1098 139 224.226 

Pomoc w formie opieki bytowej (pomoc w codziennym życiu) 952 40 252210 

2006 784 39 278.117 

Pomoc w formie materialnej (rzeczowej) 947 102 89686 

2006 764 117 55.807 

Likwidacja barier architektonicznych 454 196 96778 

2006 338 142 118.882 

Pomoc prawna 324 66 16.008 

2006 445 53 13831 

Turnusy rehabilitacyjne 371 122 91307 

2006 257 125 106.830 

Pomoc w zakresie remontów mieszkań itp. 314 8 86654 

2006 209 6 5.482 

Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny (wózki, kule, protezy, itp.) 303 66 84538 

2006 192 69 98.690 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 273 34 89693 

2006 171 44 19.732 

Rekreacja osób niepełnosprawnych 258 221 15259 

2006 197 205 16.702 
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Tworzenie i działalność warsztatów terapii zajęciowej 237 37 276436 

2006 172 38 282.505 

Kultura osób niepełnosprawnych 224 209 18927 

2006 173 173 17.007 

Pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych 221 108 26442 

2006 166 73 20.582 

Rehabilitacja medyczna 199 83 37924 

2006 161 109 42.738 

Turystyka osób niepełnosprawnych 159 116 15663 

2006 114 99 10.630 

Likwidacja barier w komunikowaniu się 157 98 72127 

2006 110 127 73.925 

Zaopatrzenie w środki pomocnicze 136 102 62610 

2006 110 112 52.097 

Likwidacja barier technicznych 120 188 34255 

2006 87 55 32.533 

Pomoc w formie kredytowej (pożyczki) 76 41 519610 

2006 46 21 86.447 

Inne działania     2006 116 156 77.005 

Źródło: Badanie PFRON z 2006. Przedstawiciele samorządów gminnych (N=2117) (Gmino…, 2006). 
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O aktywności gmin w zakresie działań na rzecz niepełnosprawnych (z pominięciem edukacji) 

informują badania na zlecenie PFRON z 2006 r. Przynoszą one informacje głównie o aktyw-

ności typowych gmin, a więc wiejskich. Przy analizie ich aktywności warto brać pod uwagę 

ich wielkość i liczbę niepełnosprawnych, a także ich potencjał działania.  Najczęstsza pomoc 

gmin dla niepełnosprawnych ma charakter materialny, realizowaną w różnej formie: od za-

pomóg po pomoc bytową. Przeciętnie w gminie pod opieką pracowników socjalnych pozosta-

ją ponad 192 osoby niepełnosprawne – w tym 93–94 pod stałą, a blisko 99 pod okresową 

opieką. Następnie częstą formą pomocy jest likwidacja barier architektonicznych, jak i wspar-

cie dla rehabilitacji medycznej i zawodowej. Działania w sferze rekreacji i kultury są już 

rzadsze  (tabela 12.21). Aktywność gmin jest z jednej strony duża, ale z drugiej strony nie 

nadąża za potrzebami. Wprawdzie dużo gmin podejmuje takie działania, ale jeśli uwzględnić, 

że jest w Polsce ok. 1800 gmin wiejskich i ok. 600 miast niebędących powiatami, to więk-

szość z tych działań realizuje się jednak tylko w połowie lub w jeszcze mniejszej części gmin. 

Z drugiej strony warto zaznaczyć, że gminy często organizują działania przekraczające stan-

dardowy pakiet pomocy dla niepełnosprawnych, zarówno w sferze potrzeb bytowych, jak i 

społeczno-kulturalnych. Środki zewnętrzne przeznaczone na potrzeby niepełnosprawnych są 

dopełniane przez gminy. Biorąc pod uwagę ograniczony budżet gminy, wydaje się, że stosun-

kowo często angażują się one w  finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć mających 

poprawić sytuację osób niepełnosprawnych. Najczęściej środki finansowe gmin trafiają do 

dzieci i młodzieży. Co piąta gmina finansuje lub dofinansowuje szkoły integracyjne, kluby, 

świetlice lub ośrodki dla osób niepełnosprawnych (Gmina…, 2006). 

Tabela 12.22. Wydatki gmin na pomoc dla niepełnosprawnych (średnia w tys.) (kwota zapla-

nowana w budżetach gmin na realizację zadań dotyczących niepełnosprawnych) 
 Gminy 

2005 428,7 

2006 579,3 

Źródło: Gmino…, 2006. 

Ważnym aspektem tej działalności są środki na działania gmin na rzecz niepełnosprawnych. 

Wysokość wydatków zaplanowanych w budżecie na rok 2005 na realizację zadań dotyczą-

cych osób niepełnosprawnych zależała od typu gminy, jej kondycji finansowej, jak też liczby 

niepełnosprawnych. Gminy miejskie wydają na rzecz niepełnosprawnych przeciętnie wyższe 

kwoty niż gminy wiejskie. W skali kraju, w „przeciętnej” gminie nieco ponad połowa kwot 

wydatkowanych na realizację zadań dotyczących osób niepełnosprawnych (51,82%) pochodzi 

ze środków własnych gminy. Następne pod względem udziału w wydatkach na rzecz niepeł-

nosprawnych źródło finansowania są dotacje celowe budżetu państwa – niemal 20% całości 

wydatków gmin. Z funduszy województwa i powiatu pochodzi kolejne 20% środków finan-

sowych dla gmin na ten cel (odpowiednio 11,12% i 8,06%). Ostatnie 10–12% środków po-

chodzi ze zróżnicowanych źródeł – z subwencji budżetu państwa, od sponsorów (np. darowi-

zny), z funduszy unijnych, kredytów, pożyczek i innych źródeł (Gmino…, 2006). 

Powiaty 

Powiaty ogrywają dużą rolę w pomocy dla niepełnosprawnych, szczególnie w zakresie reha-

bilitacji zawodowej. Przypada im główna rola organizacyjna w tej pomocy, gdyż pośredniczą 

one między pracodawcami i niepełnosprawnymi. Dane sprawozdawcze są dość obszerne, co 

pozwala na szerszą analizę. Kwoty wydatkowane przez powiaty na pomoc dla niepełno-

sprawnych są znaczące i sięgają 600–900 mln zł, w zależności od roku (tabela 12.23). W 

przeliczeniu na pojedynczy powiat nie są one wysokie. W roku 2010 stanowiło to ok. 2 mln zł 

w przeliczeniu na powiat ziemski. 
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Tabela 12.23. Zbiorcze zestawienie realizacji zadań przez samorządy powiatowe (2005-2011) (w zł) 
Nazwa zadania 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy 

art.26 ust.1 pkt 1 

6 002 795 5 105 051 3 662 262 704 517 208 000 114 000 31 585 

Zwrot kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwia-

jących wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w 

zakładzie pracy art.26 ust.1 pkt 1b 

 3 799 655 2 781 390  140 000 64 000  

Zwrot kosztów zakupu i autoryzacji oprogramowania, 

urządzeń i technologii wspomagających osoby niepeł-

no-sprawne art.26 ust.1 pkt 1c 

    200 000   

Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagają-

cych gracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 

art.26d 

23 431 134 041 241 222 127 273 61 673 239 469 297 499 

w tym: w zakładach pracy chronionej   179 157 86 656 40 809 186 263 254 230 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art. 26e   3 591 169 84 358 378 39 163 207 28 355 134 23 187 323 

w tym: w zakładach pracy chronionej    15 118 558 3 461 647 3 258 001 2 666 673 

Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodze-

nia oraz składek na ubezpieczenia społeczne art.26f  

   2 869 237 5 773 369 48 498  

w tym: w zakładach pracy chronionej    281 483 167 932 231  

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy 

dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie 

pozostających w zatrudnieniu art.11 

 1 666 711 3 964 218 6 846 774 8 485 852 9 553 919 9 115 565 

Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności 

gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spół-

dzielni socjalnej art.12a   

15 282 694 15 359 114 2 664 434 53 934 875 38 513 912 29 748 963 24 742 735 

z tego: na rozpoczęcie działalności gospodarczej   8 991 986 53 159 796 37 961 138 29 152 058 24 189 531 

            na rozpoczęcie działalności rolniczej 199 000 276 000 90 875 276 380 446 774 131 000 117 500 

          na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej    498 699 106 000 465 905 435 704 

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowe-

go art.13 

146 041 220 035 599 292 180 958 118 562 118 104 99 520 

Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierow-

nika powiatowego urzędu pracy art.40 

6 671 240 4 930 116 5 450 543 5 667 275 3 827 284 2 483 739 1 810 177 

Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez praco-

dawcę art.41 

24 800 31 625 23 827 93 603 8 222 18 609 17 446 

w tym: w zakładach pracy chronionej  1 950 3 873 68 070 1 635 8 000 13 000 

Razem rehabilitacja zawodowa 52 774 564 28 192 942 29 188 953 154782 890 96 500 081 70 680 435 59 301 850 

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a 102793 600 115345 886 125018 165 117559 928 62 899 012 49 580 564 38 257 465 
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ust.1 pkt 7 lit.a 

w tym: dzieci i młodzież 20 587 101 21 826 619 22 561 910 23 152 559 19 256 525 18 003 722 15 398 478 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indy-

widualnych osób art.35a ust.1 pkt 7 lit.d 

111304 018 128635 609 130805 158 133497 339 68 408 205 50 895 409 51 584 126 

w tym: dzieci i młodzież 27 885 174 30 648 842 26 364 763 24 828 125 11 886 060 8 774 082 8 614 067 

z tego: na bariery architektoniczne 73 853 289 77 397 735 84 965 552 85 663 511 46 992 302 37 053 433 35 131 111 

        na bariery w komunikowaniu się 28 349 260 37 201 049 30 928 185 30 973 400 10 880 694 6 248 878 7 433 001 

             na bariery techniczne 9 101 469 14 036 825 14 911 421 16 860 428 10 535 209 7 593 098 9 020 014 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze art.35a 

ust.1 pkt 7 lit. c - osoby indywidualne 

116118 938 15 985 703 164537 248 180157 828 131103 020 91 775 560 114017 042 

w tym: dzieci i młodzież 29 227 160 36 292 707 34 808 212 33 019 464 28 026 384 21 716 016 26 731 668 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej art.35a ust.1 pkt 7 

lit.c 

2 407 513 2 209 874 1 823 942 1 176 817 725 402 444 253 301 103 

 w tym: dzieci i młodzież 769 440 548 910 520 815 319 706 225 281 145 332 117 638 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

art.35a ust.1 pkt 7 lit. b 

16 486 551 19 629 311 20 921 710 20 926 214 12 323 482 9 209 516 5 436 307 

w tym: dzieci i młodzież 4 823 642 5 652 072 5 329 924 5 038 045 2 850 172 2 062 407 1 202 875 

Koszty tworzenia warsztatów terapii zajęciowej art.35a 

ust.1 pkt 8 - ogółem 

3 722 500 5 242 872 3 640 209 4 165 793 2 927 479 57 143 3 335 210 

w tym: dofinansowanie ze środków PFRON     1 111 907 1 540 694 786 967 40 000 120 313 

Koszty działania WTZ powstałych w roku sprawoz-

dawczym art.35a ust.1 pkt 8 

1 205 486 1 148 816 659 168 790 619 93 901 41 690 86 084 

w tym: dofinansowanie ze środków PFRON     612 077 709 800 79 727 37 521 72 390 

Koszty działania WTZ powstałych w latach poprzed-

nich art.35a ust.1 pkt 8 

25 620 173 28 858 100 304981 168 33 972 118 371974 793 380556 538 386897 004 

w tym: dofinansowanie ze środków PFRON     288715 178 300191 542 332649 222 340404 934 34 513 277 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

zlecane fundacjom  oraz organizacjom pozarządowym 

art.36  

   40 000 5 362 902 3 664 927 2 285 335 

Razem rehabilitacja społeczna 606658779 713056171 733545385 755800162 614337939 546052 684 55 587 358 

 Razem wydatki na zadania 659433 343 741249 113 762734 338 91 583 052 710838 020 616733 119 61 889 208 

Koszty obsługi realizowanych zadań 16 363 902 18 389 689 18 953 629 22 496 376 17 651 779 15 351 219 15 320 987 

Środki wydatkowane ogółem 675797245 759638802 781687967 933079428 728489799 632084338 632210195 

Źródło: PFRON. Sprawozdania roczne. 
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Tabela 12.24. Zbiorcze zestawienie realizacji zadań przez samorządy powiatowe  (2005-2011) 

Nazwa zadania 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

% 

Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy art.26 ust.1 pkt 1 0,91 0,48 0,08 0,03 0,01 0,01 

Zwrot kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających wykonywanie 

pracy  lub funkcjonowanie w zakładzie pracy art.26 ust.1 pkt 1b 

 0,36  0,02 0,01  

Zwrot kosztów zakupu i autoryzacji oprogramowania, urządzeń i technologii 

wspomagających osoby niepełnosprawne art.26 ust.1 pkt 1c 

   0,03   

Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepeł-

nosprawnemu w pracy art.26d 

0,00 0,03 0,01 0,01 0,04 0,05 

w tym: w zakładach pracy chronionej  0,02 0,01 0,01 0,03 0,04 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art. 26e  0,47 9,26 5,51 4,60 3,76 

w tym: w zakładach pracy chronionej   1,66 0,49 0,53 0,43 

Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubez-

pieczenia społeczne art.26f  

  0,32 0,81 0,01  

w tym: w zakładach pracy chronionej   0,03 0,02 0,00  

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnospraw-

nych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.11 

 0,52 0,75 1,19 1,55 1,48 

Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej 

lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a   

2,32 0,35 5,92 5,42 4,82 4,01 

z tego: na rozpoczęcie działalności gospodarczej  1,18 5,84 5,34 4,73 3,92 

     na rozpoczęcie działalności rolniczej  0,01 0,03 0,06 0,02 0,02 

    na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej   0,05 0,01 0,08 0,07 

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.13 0,02 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02 

Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu 

pracy art.40 

1,01 0,71 0,62 0,54 0,40 0,29 

Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art.41 0,00 0,00 0,01 0,001 0,003 0,003 

w tym: w zakładach pracy chronionej  0,00 0,01 0,0002 0,0013 0,0021 

Razem rehabilitacja zawodowa 8,00 3,83 17,00 13,58 11,46 9,61 

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.a 15,59 16,39 12,91 8,85 8,04 6,20 

w tym: dzieci i młodzież 3,12 2,96 2,54 2,71 2,92 2,50 
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Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych na wnioski indywidualnych osób art.35a ust.1 pkt 7 lit.d 

16,88 17,15 14,66 9,62 8,25 8,36 

w tym: dzieci i młodzież 4,23 3,46 2,73 1,67 1,42 1,40 

z tego: na bariery architektoniczne 11,20 11,14 9,41 6,61 6,01 5,69 

        na bariery w komunikowaniu się 4,30 4,05 3,40 1,53 1,01 1,20 

             na bariery techniczne 1,38 1,95 1,85 1,48 1,23 1,46 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedycz-

ne i środki pomocnicze art.35a ust.1 pkt 7 lit.c - osoby indywidualne 

17,61 21,57 19,78 18,44 14,88 18,48 

w tym: dzieci i młodzież 4,43 4,56 3,63 3,94 3,52 4,33 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i 

jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art.35a ust.1 

pkt 7 lit.c 

0,37 0,24 0,13 0,10 0,07 0,05 

 w tym: dzieci i młodzież 0,12 0,07 0,04 0,03 0,02 0,02 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art.35a ust.1 pkt 7 lit.b 2,50 2,74 2,30 1,73 1,49 0,88 

w tym: dzieci i młodzież 0,73 0,70 0,55 0,40 0,33 0,19 

Koszty tworzenia warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust.1 pkt 8 - ogółem 0,56 x x x x x 

w tym: dofinansowanie ze środków PFRON    0,15 0,17 0,11 0,01 0,02 

Koszty działania WTZ powstałych w roku sprawozdawczym art.35a ust.1 pkt 8 0,18 x x x x x 

w tym: dofinansowanie ze środków PFRON    0,08 0,08 0,01 0,01 0,01 

Koszty działania WTZ powstałych w latach poprzednich art.35a ust.1 pkt 8 x x x x x x 

w tym: dofinansowanie ze środków PFRON   38,31 37,85 32,97 46,80 55,19 56,01 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym art.36  

  0,004 0,754 0,594 0,370 

Razem rehabilitacja społeczna 92,00 96,17 83,00 86,42 88,54 90,39 

Razem rehabilitacja zawodowa 8,00 3,83 17,00 13,58 11,46 9,61 

Źródło: PFRON. Sprawozdania roczne. 
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Interesująca jest struktura tych wydatków. Środki na rehabilitację zawodową stanowią małą 

część wydatków powiatów – 9,6% (w 2011 r.). Są to głównie wydatki na dostosowanie sta-

nowisk pracy i inicjację własnej działalności gospodarczej przez niepełnosprawnych. Więk-

szość środków jest przeznaczanych na rehabilitację społeczną – 90,4% (2011). Głównym 

kosztem są Warsztaty Terapii Zajęciowej – 56% (2011), dofinansowanie turnusów rehabilita-

cyjnych i zaopatrzenia niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, a także dofinansowanie 

likwidacji barier architektonicznych (tabela 12.24).  

Ważną sferą pomocy dla niepełnosprawnych jest dofinansowanie sprzętu i środków pomocni-

czych. Jest to kwota 821,7 zł na niepełnosprawną osobę dorosłą i 1006,2 zł na sprzęt dla nie-

pełnosprawnych dzieci lub młodzieży. Akcja ta jest bardziej masowa, zwłaszcza że jest to 

sprzęt dłuższego użytkowania. Wielkość kwoty na pojedynczego uczestnika programu wska-

zuje, że stanowiłaby ona duży wydatek, a niekiedy nawet mogłaby być niedostępna dla bu-

dżetu rodziny z osobą niepełnosprawną (tabela 12.25). Jest to jedno z bardziej masowych 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W okresie 2005–2010 łączna liczba beneficjentów 

wśród osób niepełnosprawnych wyniosła 746409, a wśród dzieci i młodzieży – 162804. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej są ważnym elementem rehabilitacji zawodowej i społecznej dla 

uczestników o wyższym stopniu niepełnosprawności. Koszt jednostkowego uczestnictwa w 

programie wynosi ok. 14 tys. zł rocznie (tabela 12.26). Jeżeli przyjąć, że jest to działanie ad-

resowane do niepełnosprawnych prawnie w stopniu umiarkowanym (ok. 1,5 mln osób) i 

znacznym (1,3 mln) to obejmuje ono jednak bardzo małą liczbę tych osób. 

Tabela 12.26. Warsztaty Terapii Zajęciowej (2002-2011) 

WTZ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Koszty działania 

(mln zł) 

168,3 197,8 243,8 257,5 290 305 x 333 340 x 

Liczba 450 505 568 605 632 643 652 652 660 667 

Uczestnicy 12146 16003 18203 18798 19797 21825 22442 22819 23221 23677 

Źródło: Karta 2002-2011. 

Samorząd wojewódzki 

Samorządy województw pełnią ważną rolę w organizacji świadczenia usług dla niepełno-

sprawnych. O ile w powiatach są zlokalizowane WTZ, to do kompetencji samorządów woje-

wódzkich należą zakłady aktywizacji zawodowej. 

Jednak w gestii województw są środki mniejsze niż oddane do dyspozycji innych samorzą-

dów. Jeśli się je przeliczy na typowe województwo (ok. 4,8 mln zł), to okazują się one jednak 

mniej znaczącym narzędziem polityki społecznej wobec niepełnosprawnych  (tabela 12.23). 

Także liczba uczestników ZAZ-ów, choć spełniają one ważną rolę jako pierwsze ogniwo w 

aktywizacji zawodowej niektórych kategorii niepełnosprawnych, jest jednak zbyt mała w sto-

sunku do potencjalnych potrzeb. 

Środki województw są przeznaczane główne na koszty działania ZAZ-ów – 52,1% (2010), 

następnie na dostosowywanie różnych obiektów do potrzeb niepełnosprawnych – 38,7%, przy 

czym prawie w połowie są to obiekty dla dzieci i młodzieży. Pewien udział w budżetach wo-

jewództw, zmieniający się w zależności od roku, stanowią środki przekazywane  organiza-

cjom pozarządowym na inicjatywy z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej (tabela 

12.28). 

 



260 

 

Tabela 12.25. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla indywidualnych osób 

niepełnosprawnych w latach 2002-2011 (PFRON) 

Osoby niepełnosprawne Rok Łącznie w tym dorosłe osoby niepełnosprawne w tym dzieci i młodzież niepełno-

sprawna 

Liczba osób  2002 x x x 

 2003 84234 63692 20272 

 2004 121560 93381 28179 

 2005 149754 117837 31917 

 2006 177602 142042 35560 

  2007 190074 156640 33434 

  2008 211882 179066 32816 

  2009 179911 150824 29077 

  2010 140172 118240 22472 

  2011 195061 166788 28273 

Kwota(w zł) 2002 31219630 20279000 10075000 

 2003 52190288 36843561 15346727 

 2004 82942889 58955641 23987248 

 2005 116118938 86891778 29227160 

 2006 156985703 120692996 36292707 

  2007 164537248 129729036 34808212 

  2008 180157828 147138164 33019464 

  2009 131103020 X x 

  2010 91775560 X x 

  2011 114017072 X x 

Źródło: Karta 2002-2011. 
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Tabela 12.27. Wydatki na cele rehabilitacji niepełnosprawnych - samorządy wojewódzkie (w zł)  

Nazwa zadania 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jednorazowa pożyczka udzielana zakładom 

pracy chronionej w celu ochrony istnieją-

cych w zakładzie miejsc pracy (art. 32 ust.1 

pkt 3) 

18342701 10 886 657 3 205 000 1 740 000    

Dofinansowanie robót budowlanych doty-

czących obiektów służących rehabilitacji, w 

związku z potrzebami osób niepełnospraw-

nych art.35 ust.1 pkt 5 

63 590 679 51 156 655 51 087 171 58 808 263 30 213 353 27 759 305 50 013 608 

w tym: na rzecz dzieci i młodzieży 11 913 289 15 899 762 15 486 120 17 872 455 11 096 860 11 844 544 17 215 086 

Koszty tworzenia zakładów aktywności 

zawodowej art.35 ust.1 pkt 6  

13 229 565 12 635 559 17 587 121 21 057 297 10 371 832 2 736 592 5 927 834 

w tym: dofinansowanie ze środków PFRON    24 322 495 13 530 905 5 265 256 1 755 469 3 752 996 

Koszty działania zakładów aktywności 

zawodowej powstałych w roku sprawoz-

dawczym art.35 ust.1 pkt 6  

31 061 812 765 17 260 371 845 106 552 581 94 109 434 278 

w tym: dofinansowanie ze środków PFRON    183 982 621 738 132 693 84 646 382 345 

Koszty działania zakładów aktywności 

zawodowej powstałych w latach poprzed-

nich art.35 ust.1 pkt 6  

 16 549 849 157 012 40 489 301 59 485 301 80 962 016 99 912 365 

w tym: dofinansowanie ze środków PFRON    25 955 674 27 336 974 37 372 070 39 104 827 52 413 205 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej zlecane fundacjom oraz organi-

zacjom pozarządowym 

  19 432 275 2 893 118 5 115 707 6 275 066 22 649 527 

Realizacja zadań ogółem 9 972 958 92 041 485 91 141 829 104 930 998 78 099 079 74 979 313 129 211 681 

Koszty obsługi realizowanych zadań 2 621 884 2 263 587 2 270 964 2 617 232 1 952 444 1 871 952 3 226 880 

Środki wydatkowane ogółem 108 146 104 94 305 072 93 412 793 107 548 230 80 051 523 76 851 265 132 438 561 

Źródło: PFRON. Sprawozdania roczne. 
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Tabela 12.28. Wydatki na cele rehabilitacji niepełnosprawnych samorządy wojewódzkie (w %) 

Nazwa zadania 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jednorazowa pożyczka udzielana zakładom 

pracy chronionej w celu ochrony istnieją-

cych w zakładzie miejsc pracy (art. 32 ust.1 

pkt 3) 

16,96 11,83% 3,52% 1,66%       

Dofinansowanie robót budowlanych doty-

czących obiektów służących rehabilitacji, w 

związku z potrzebami osób niepełnospraw-

nych art.35 ust.1 pkt 5 

58,80 55,58% 56,05% 56,04% 38,69% 37,02% 38,71% 

w tym: na rzecz dzieci i młodzieży 18,73 17,27% 16,99% 17,03% 14,21% 15,80% 13,32% 

Koszty tworzenia zakładów aktywności 

zawodowej art.35 ust.1 pkt 6  

12,23 13,73% 19,30% x x x x 

w tym: dofinansowanie ze środków PFRON    x 12,90% 6,74% 2,34% 2,90% 

Koszty działania zakładów aktywności 

zawodowej powstałych w roku sprawoz-

dawczym art.35 ust.1 pkt 6  

0,03 0,88% 18,94% x x x x 

w tym: dofinansowanie ze środków PFRON    x 0,59% 0,17% 0,11% 0,30% 

Koszty działania zakładów aktywności 

zawodowej powstałych w latach poprzed-

nich art.35 ust.1 pkt 6  

 17,98% 0,17% x x x x 

w tym: dofinansowanie ze środków PFRON    x 26,05% 47,85% 52,15% 40,56% 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej zlecane fundacjom oraz organi-

zacjom pozarządowym 

9,22%  21,32% 2,76% 6,55% 8,37% 17,53% 

Źródło: PFRON. Sprawozdania roczne. 
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Fundusze specjalne 

PFRON 

PFRON jest specjalnym funduszem sektora publicznego przeznaczonym na potrzeby niepeł-

nosprawnych. Znaczenie działań PFRON jest także ważne nie tylko dlatego, że prowadzi on 

szereg ważnych polityk społecznych – przede wszystkim wspierania zatrudnienia. Ale jest to 

także ta pula środków na rzecz niepełnosprawnych, która jest bardziej elastyczna z punktu 

widzenia programowania polityk wobec niepełnosprawnych. 

Na PFRON składa się głównie specyficzny podatek płacony przez większe zakłady pracy. 

Jego wielkość zależy od dwu czynników. Pierwszym z nich jest ogólna koniunktura, która 

wpływa na poziom zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach i na wysokość płac. Wpłaty na 

PFRON można nazwać rodzajem podatku uzależnionym od funduszu płac.  

Tabela 12.29. Budżet PFRON 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 w tys.  

Przychody 3417053 3243191 3718972 4673111 4558106 4252482 4677500 x 

Dotacja z budże-

tu  na dofinan-

sowanie wyna-

grodzeń 

897 917 337 304 380 000 412 500 652 795 763000 744700 786 000 

Składki zakła-

dów pracy 

2303577 2477 779 2858426 3345343 3398364 3344395 3794400 x 

Wydatki 3374240 3680995 3976806 4825036 4627222 4320324 4262000 5032566 

Dofinansowanie 

wynagrodzeń 

1380091 1409164 1613286 1593601 2286499 2846832 2751900 2886512 

Niepełnosprawni 

pracownicy 206,8 212,1 221 203 247,1 266,9 245,4 

x 

Programy służą-

ce rehabilitacji 

społecznej i 

zawodowej 

244 666 290 311 417 886 681 512 312 373 67 540 96 572 191 000 

Przelewy dla 

samorządów  

793 778 875 436 885 624 1057434 811 813 710492 769000 x 

(w tym)         

  WTZ 257 548 290 250 290 439 302 442 333 516 350 191 360 696 x 

  uczestnicy 18798 19797 21825 22442 22819 23221 23677 18798 

  ZAZ 23 591 29 998 36 850 41 490 42 770 43 625 44 497 x 

zatrudnienie 874 1 362 1 781 2 059 2 207 2 300 2 548 x 

Zadanie zlecane 

organizacjom 

pozarządowym 

60 837 86 801 102 083 157 562 

203 802 90470 200 000 

x 

Źródło: PFRON za http://www.naszesprawy.com.pl.  Dla roku  2012 są to kwoty planowane. 

Rok 2012  za  http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie. 
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Drugim czynnikiem wpływającym na jego wielkość jest polityka zakładów pracy w zakresie 

zatrudniania niepełnosprawnych. Jeśli odsetek zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym 

rynku pracy rośnie, to zmniejsza się jego wielkość. Na jego wysokość wpływa różnica między 

postulowanym ustawowo, a realizowanym odsetkiem zatrudnienia niepełnosprawnych. 

Budżet PFRON jest znaczący, choć szacuje się go na ok. 11% społecznych wydatków na  

niepełnosprawnych. Rośnie on w ostatnich latach stale, ale tylko nominalnie. Możliwości 

prowadzenia przez Fundusz samodzielnej polityki wobec niepełnosprawnych podlegają róż-

nym ograniczeniom. Już od początku działania funduszu był on zbyt mały w stosunku do za-

dań. Jego przychody są także oparte na podlegającym fluktuacjom ekonomicznym źródle, 

jakim jest proporcjonalność do funduszu płac. Znacząca część jego wydatków jest pre-

determinowana. Ok. 2/3 jego wydatków przeznaczonych jest na rekompensowanie wyższych 

kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym i zamkniętym rynku pracy (2010). Sta-

nowiło to kwotę ok. 11213 zł rocznie (943,5 zł miesięcznie)  w przeliczeniu na pracownika 

zarejestrowanego w systemie SODiR. Drugim znaczącym przeznaczeniem środków są zada-

nia realizowane przez samorządy – ok. 18% wydatków. Na inne zadania zostaje ok. 15% 

kwoty wydatków funduszu. Możliwości programowania własnych polityk są więc ograniczo-

ne wolumenem środków do dyspozycji  (tabela 12.29). 

Tabela 12.30. Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i 

ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w latach 2002 – 2011  

 Liczba osób Kwota środków(w zł) 

2002 100378 49339023 

2003 136755 70234997 

2004 159082 84955967 

2005 185217 102793600 

2006 198621 115345886 

2007 206729 125018165 

2008 181118 117559928 

2009 93154 62899012 

2010 70330 49580564 

2011 58702 38257465 

Źródło: Karta 2002-2011. 

Turnusy rehabilitacyjne stanowią jedną z bardziej masowych form działań na rzecz niepełno-

sprawnych. W latach 2005–2010 uczestniczyło w nich łącznie 864839 osób. Koszt dofinan-

sowania jednej osoby wynosił ok. 605 zł (tabela 12.28). Pełnią one istotną rolę w rehabilitacji. 

Warto zaznaczyć, że bez wsparcia PFRON znacząca część ich uczestników mogłaby pozostać 

poza ich oddziaływaniem. W ostatnim okresie liczba uczestników i kwoty przeznaczane na tę 

formę rehabilitacji maleją (tabela 12.30). 

Tabela 12.31. Pacjenci dofinansowani przez KRUS i PFRON przebywający w zakładach 

lecznictwa uzdrowiskowego i sanatoriach rehabilitacyjnych 

 KRUS PFRON 

2008 14796 36512 

2009 9121 14981 

Publiczne 8603 1406 
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Niepubliczne 518 13575 

Źródło: Podstawowe.., 2010: 175. 

Tendencja spadkowa w zakresie rehabilitacji w uzdrowiskach i sanatoriach jest potwierdzana 

także przez inne dane. Dotyczy także niepełnosprawnych znajdujących się w obszarze oddzia-

ływania KRUS (tabela 12.31). 

Ta forma działań nie była znacząco wykorzystywana. Nawet gdy środki pozwalały na skiero-

wanie większej liczby pacjentów, jak w 2007 r. Szacowano wtedy, że osoby niepełnosprawne 

przebywające w 2007 r. w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i sanatoriach rehabilitacyj-

nych, których pobyt dofinansowany był przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych, stanowiły niespełna 8% kuracjuszy (45,3 tys.) (Podstawowe…, 2008: 39). 

Przypuszczalnie niezaspokojone potrzeby były większe. 

Tabela 12.32. Turnusy rehabilitacyjne organizowane przez KRUS 

 2002 2005 2006 2007 2008 

Liczba dzieci 1 312 1 414 1 407 1 803 1807 

Kwota środków (w zł) x 2 561 182 2 705 500 3 458 869 3 691 170 

Źródło: Karta 2002-2011. 

Ważną sferą, szczególnie o znaczeniu długofalowym, były turnusy rehabilitacyjne organizo-

wane przez KRUS dla dzieci rolników w zakresie wad i chorób narządu ruchu i chorób ukła-

du oddechowego. Dane dotyczące tej formy dotyczą tylko lat 2002–2008. Tutaj także można 

by postawić hipotezę, że objętych nimi była tylko mała część potencjalnych potrzeb  (tabela 

12.32). 

ZUS 

Poprzez ZUS (FUS i KRUS) są wypłacane renty z tytułu utraty zdolności do pracy, stale i 

okresowo. Renty wypłacane przez ZUS stanowią podstawę bytu większości niepełnospraw-

nych. Z tego względu liczebność uprawnionych, wysokość tych rent i polityka ich przyzna-

wania odgrywa istotną rolę dla świata niepełnosprawnych.  

Trzeba zaznaczyć, że renty i świadczenia wypłacane przez ZUS niepełnosprawnym stanowią 

tylko część wszystkich rent i świadczeń. Podobnie jak w przypadku NFZ trudno oszacować 

środki generowane przez potrzeby niepełnosprawnych z powodu trudności wydzielenia tych 

kwot. Dane są publikowane dla całości. Nie ma wyraźnie wyróżnionych w budżecie specy-

ficznych wydatków tylko dla osób niepełnosprawnych Trzeba  zaznaczyć, że kwoty wydat-

kowane przez ZUS są silnie determinowane prawnie. Wydatki niezdeterminowane stanowią 

małą część tego funduszu. Możliwości polityki społecznej programowanej na inne cele są 

ograniczone.. 

Tabela 12.33. Liczba osób pobierających renty z ZUS (w tys. osób) 
Rok Renciści 

razem  

Renciści z tytułu niezdolności 

do pracy ZUS 

Renty z tytułu niezdolności do 

pracy przyznane w danym 

roku ZUS 

Renty 

socjalne 

2000 4782 x X x 

2001 4684 x X x 

2002 4571 x X x 

2003 4497 2 284 67,9 x 

2004 4466 2 119 59,7 x 

2005 3728 1 975 52,4 230,1 

2006 3279 1 556 50,2 227,4 

2007 3178 1 474 50,1 229,2 
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2008 3065 1 381 45,6 231,2 

2009 2956 1 288 48,1 234,8 

2010 2891 1 228 49,7 x 

Źródło: Golinowska, 2012. 

Liczba rencistów, którzy uzyskali świadczenia z tytułu niezdolności do pracy/służby, kształtu-

je się obecnie (2010 r.) na poziomie około 1,5 mln osób, co stanowi około 42% wszystkich 

rencistów wraz z otrzymującymi renty rodzinne, renty inwalidy wojennego lub wojskowego, 

renty socjalne. Renty są przyznawane zatrudnionym i członkom ich rodzin. Wyjątkiem jest 

renta socjalna. Przysługuje ona osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu 

naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia, albo w 

trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia.  

Jest wyraźna tendencja malejąca w liczbie przyznawanych rent przez ZUS. Jednak na zmianę 

skali zjawiska niepełnosprawności prawnej wpłynęła też statystyczna zmiana formalna. W 

roku 2005 rencistów osiągających wiek emerytalny zaczęto zaliczać do zbiorowości emery-

tów. Gdy jeszcze w 2000 r. liczba wszystkich rencistów wynosiła blisko 5 mln osób (4,8 

mln), to w 2006 – 3,3 mln (Golinowska, 2012). Jednak nawet gdy uwzględni się zmianę 

związaną ze zmianą nomenklatury, wciąż uwidocznia się tendencja malejąca liczby renci-

stów. Liczba otrzymujących rentę z tytułu niepełnosprawności, poza rentami socjalnymi, stale 

maleje. Maleje także liczba nowo przyznawanych rent (tabela 12.33). 

Tabela 12.34.  Struktura wypłacanych w latach 2004 – 2011 rent z tytułu niezdolności do 

pracy według stopnia niezdolności do pracy 
  Renty z tytułu niezdolności do pracy – struktura (w %) 

 renty wypłacane z tytułu 

niezdolności do pracy 

(osoby w tys.) 

całkowitej nie-

zdolności do 

pracy i samo-

dzielnej egzy-

stencji 

całkowitej częściowej renty przyznane 

okresowo 

1997 2677 12,7 41,5 45,8 x 

1998 2702 12,9 40,9 46,2 x 

1999 2704 12,8 39,1 48,1 x 

2000 2640 12,7 37,2 50,1 x 

2001 2526 12,9 36,0 51,1 x 

2002 2400 13,0 35,1 51,9 x 

2003 2284 13,0 34,1 52,9 x 

2004 2119 12,9 31,8 55,3 x 

2005 1975 12,9 31,4 55,7 36,08 

2006 1556 7,3 27,5 65,2 45,42 

2007 1474 6,1 29,6 64,3 47,71 

2008 1381 5,6 30,3 64,1 51,88 

2009 1288 5,3 30,6 64,1 52,20 

2010 1228 5,0 30,8 64,2 53,61 

2011 1174 4,8 31,0 64,2 54,24 

Źródło: ZUS. Sprawozdania roczne z okresu 2005-2011. 

Trudno wskazać na przyczyny, ale do roku 1999 r. występuje tendencja rosnąca w liczbie 

osób otrzymujących rentę z tytułu niezdolności do pracy. Później występuje systematyczny 

spadek. Trend malejący utrzymuje się przez cały następny okres. Jednocześnie następuje 

zmiana struktury wypłacanych rent. Maleje udział rent wypłacanych z tytułu całkowitej utraty 

zdolności do pracy, rośnie udział rent wypłacanych z powodu częściowej utraty zdolności do 

pracy i rent okresowych. Przyznawane są więc renty niższe i podlegające okresowej weryfi-

kacji (tabela 12.34). 
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Jednostkowa renta, mimo nominalnego wzrostu, ma relatywnie wartość stałą w stosunku do 

przeciętnego wynagrodzenia, z niewielką tendencją malejącą (tabela 12.35). 

O zmianie liczby rencistów decyduje polityka przyznawania nowych rent. Dane ZUS o przy-

znawaniu nowych rent, znormalizowane w stosunku do liczby zatrudnionych, wskazują, że 

polityka ich przyznawania stała się bardziej ostrożna. Trudno bowiem założyć, że tak bardzo 

zmalała liczba zachorowań i wypadków przy pracy w Polsce (tabela 12.36). 

 

Tabela 12.35.  Przeciętna miesięczna wypłata świadczenia emerytalno-rentowego wypłacane-

go przez ZUS według rodzaju świadczenia 
Renty z tytułu niezdolności do pracy W złotych W relacji do przeciętnego wynagrodzenia 

1999 654,11 45,7 

2000 702,58 43,9 

2001 777,53 45,4 

2002 828,61 46,8 

2003 857,27 46,9 

2004 875,43 46,0 

2005 901,93 45,6 

2006 989,19 48,0 

2007 1011,47 44,5 

2008 1096,34 42,5 

2009 1184,23 43,6 

2010 1261,35 44,7 

2011 1323,19 44,5 

Źródło: ZUS. Sprawozdania roczne z okresu 2005-2011. 

 

Tabela  12.36. Orzeczenia stwierdzające po raz pierwszy niezdolność do pracy na 100 tys. 

pracujących1 
 Ogółem Całkowita niezdolność do 

pracy i samodzielnej 

egzystencji 

Całkowita niezdolność do 

pracy 

Częściowa niezdolność 

do pracy 

1999 1400 82 349 969 

2000   922 83 255 584 

2001  722 83 228 466 

2002  716 84 221 411 

2003  711 86 224 401 

2004  659 93 221 345 

2005  669 91 216 362 

2006  621 59 227 335 

2007  574 48 222 304 

2008  500 41 204 255 

2009  466 36 190 240 

2010  465 48 183 234 

2011  447  64 162 221 
1
 Liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy po raz pierwszy dla celów rentowych w przeliczeniu na 

100 tys. pracujących (bez rolników indywidualnych). 

Źródło: ZUS. Sprawozdania roczne z okresu 2005-2011. 
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ZUS finansuje także bardzo ważną z punktu widzenia niepełnosprawności rehabilitację osób, 

które są zagrożone trwałą niepełnosprawnością. Rehabilitacja lecznicza jest jednym z bardziej 

masowych działań wobec niepełnosprawnych. Brak danych wcześniejszych. Wg Stanisławy 

Golinowskiej w roku 2002 objęte było świadczeniami rehabilitacyjnymi 17,6 tys. osób. Koszt 

tych świadczeń wynosił 211 mln zł (Golinowska, 2004: 126). W latach 2006–2010 objęto nim 

łącznie 283106 osób (tabela 12.37). Wydatki prewencyjne w przeliczeniu na osobę leczoną 

wynosiły 22,5 tys.  

Dane o skuteczności, o osobach, które potem wracały do pracy, były podawane tylko w spra-

wozdaniach biura Pełnomocnika w latach 2003–2004 (tabela 12.38). Jednak trudno orzec, czy 

można by te działania rozszerzyć z taką efektywnością. 

Tabela 12.37. Wydatki ZUS na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej 
 Liczba osób ubezpieczonych obję-

tych rehabilitacją leczniczą w ramach 

prewencji rentowej 

Wydatki pre-

wencyjne (w 

mln) 

Świadczenia rehabilitacyjne 

(w mln) 

2003 64 351 101,0 x 

2004 53 245 80,2 x 

2005 53 617 78,4 295,8 

2006 68 041 101,1 552,9 

2007 70 445 110,9 614,8 

2008 67 169 117,6 776,2 

2009 73 389 170,2 890,6 

2010 74 507 168,0 924,4 

2011 73 828 170,0 960,8 

Źródło: ZUS. Sprawozdania roczne z okresu 2005-2011. Liczba osób objętych prewencyjna rehabilitację leczni-

czą za Karta 2003-2011. 

Tabela 12.38. Efektywność prowadzonych przez ZUS działań w zakresie realizacji programu 

rehabilitacji leczniczej za lata 1997-2002 
Rok odbytej rehabilitacji*  % ubezpieczonych, którzy przez rok po rehabilitacji nie pobierali świad-

czeń z FUS**  

1997  35,8  

1998  44,6  

1999  44,1  

2000  39,2  

2001  37,5  

2002  32,2  

* efektywność rehabilitacji prowadzonej w 2003 i 2004 r. w ramach prewencji rentowej będzie znana – zgodnie 

z zasadą podaną powyżej tabeli – odpowiednio w 2005 i 2006 roku.  

** łącznie z ubezpieczonymi, którzy pobierali bezpośrednio po rehabilitacji zasiłek chorobowy przez co najwy-

żej 20 dni. 

Źródło: Karta 2003-2004. 

Dane o rehabilitacji prewencyjnej zarazem pokazują trudności prowadzenia szerszej polityki 

prewencji. W roku 2011 w turnusach rehabilitacyjnych uczestniczyło ok. 74 tys. osób. W tym 

roku ZUS wydał 334,4 tys. orzeczeń o niezdolności do pracy, w tym 51,7 tys. po raz pierwszy 

i 282,7 tys. ponownie. W tym samym czasie 1174 tys. osób pobierało renty z tytułu niezdol-

ności do pracy. W tej liczbie około połowa – 636,8 tys., pobierało renty okresowe, a więc 

wydane z zakładaną  możliwością poprawy stanu zdrowia (Ważniejsze…, 2011). Jeśli odnie-

siemy zakres rehabilitacji to tych działań, to uzyskujemy następujące wyniki. Osoby na turnu-
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sach przewyższają o 40% liczbę nowych orzeczeń, ale już stanowią tylko 26,1% orzeczeń 

wydanych ponownie i tylko 11,6% rencistów z okresową rentą. Można więc postawić hipote-

zę, że liczba osób korzystających z tej formy działań, jest zbyt niska w stosunku do potrzeb. 

Aby tak polityka była bardziej skuteczna, musiałaby objąć kilka razy większą liczbę pacjen-

tów. Jednak nie ma na to środków. Aktualne stanowią 0,1% ogółu wydatków ZUS. 

Inne resorty 

Bardzo ważną sferą działań dla niepełnosprawnych jest szkolnictwo i edukacja. Jest ona reali-

zowana przez dwa ministerstwa edukacyjne (MEN i MNiSW), zaś w sferze rehabilitacji za-

wodowej finansowej przez MPiPS.  

Szkolnictwo i oświata 

Szkolnictwo podstawowe i średnie odgrywa ważną rolę w przygotowaniu do dorosłego życia 

młodych niepełnosprawnych. Istnieje odpowiednia sieć szkół. Ponieważ to zagadnienie jest 

szczegółowo omawiane w innym miejscu, w tej części opracowaniu uwaga będzie skupiona 

na ich liczebności i na nakładach finansowych z nimi związanych.  

Tabela 12.39.  Liczba uczniów placówek edukacyjnych i udział w nich niepełnosprawnych 
Typ jednostki Liczba uczniów % niepełnosprawnych 

 2005 2010 2011 2005 2010 2011 

Przedszkola 840100 1057406 1133853 1,3 0,9 1,0 

Szkoły podstawowe 2602020 2191659 2187172 3,0 2,8 2,7 

Gimnazja 1596781 1261381 1210022 4,0 4,3 4,3 

Zawodowe 985770 830441 792563 2,8 1,8 4,0 

Licea 738625 634457 608496 0,7 0,3 0,4 

Ogółem 5924036 x x 2,9 2,4 2,6 

Źródło: Karta 2005-2011. 

Uczniowie i wychowankowie niepełnosprawni stanowią mały odsetek ogółu uczniów. Ich 

udział rośnie na wyższych stopniach nauczania aż do liceum. Wysoki jest także ich udział 

wśród uczniów szkół zawodowych (tabela 12.39). 

Tabela 12.40.  Nakłady na uczniów niepełnosprawnych 
 Ogółem subwencja oświatowa 

dla j.s.t. w tys. zł 

Niepełnosprawni - nakłady w 

tys. zł 

w % subwencji oświatowej 

2003 24321215 1793191 7,37 

2004 25082854 2111514 8,42 

2005 25917111 3059687 11,81 

2006 26663243 3223419 12,09 

2007 28204949 3590852 12,73 

Źródło: Karta 2003-2011. 

Nakłady na uczniów niepełnosprawnych można w przybliżeniu obliczać na podstawie do-

stępnych danych dla lat 2003–2007. Orientacyjnie można je szacować na 5–6% ogółu nakła-

dów na osoby niepełnosprawne, przy całej umowności tego rodzaju obliczeń (tabela 12.37). 

Są one wyższe niż udział tej kategorii w ogólnej liczbie niepełnosprawnych. Niemniej mają 

one duże znaczenie prewencyjne. Skuteczna rehabilitacja zawodowa i społeczna na tym eta-

pie rozwoju zmniejsza późniejsze nakłady społeczne. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Pojawienie się studentów niepełnosprawnych wymaga nakładów na dostosowanie uczelni, na 

dodatkowe środki techniczne i na stypendia dla nich, związane z wyższymi kosztami ich  stu-

diowania. Liczba studentów niepełnosprawnych rośnie. Liczba studentów otrzymujących sty-
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pendia specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2006/2007 wynosiła 

19 361 osób. Średnie miesięczne stypendium wynosiło ok. 220 zł. Odpowiedne wydatki wy-

nosiły łącznie 4259,4 tys. W roku akademickim 2010/2011 było to 54741,1 tys. dla 26553 

osób. Średnie miesięczne stypendium wynosiło ok. 312,8 zł. Dotacje dla uczelni z  nimi zwią-

zane wyniosły 41244 tys. zł (wg danych MNiSW) (Karta 2011). Łącznie stanowiło to dodat-

kowo 95985 tys. zł. Dostępne dane nie obejmują wszystkich programów dla studentów nie-

pełnosprawnych. Nie są to kwoty wysokie. Natomiast przynoszą one bardzo wymierne korzy-

ści z punktów widzenia przyszłości. Wykształcenie stanowi jeden z najistotniejszych poza-

medycznych czynników wpływających na szanse niepełnosprawnych na rynku pracy. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Wydatki na kulturę niepełnosprawnych nie są sumowane w budżecie ministerstwa. Są jednak 

one niewielkie w skali ogólnych jego nakładów. Są także wydatki na kulturę ponoszone z 

innych budżetów czy środków unijnych (likwidacja barier). Z tych dwu względów ogólnej 

skali wydatków na udział w kulturze osób niepełnosprawnych nie można oszacować. Są to 

jednak kwoty niewielkie. Można postawić hipotezę, że są one rzędu ułamka procentu ogól-

nych nakładów na niepełnosprawność.  

Tabela 12.41. Mediateka - Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych 

2003 2004 2008 2010 2011 

1  781 tys. 700 tys. 700 tys. 700 tys. 472 tys. 

Źródło: Karta 2003-2011. 

Największym pojedynczym zadaniem z tego zakresu jest dofinansowanie działalności Biblio-

teki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. Dotacja ta została zagwarantowana Biblio-

tece przez ustanowiony uchwałą Rady Ministrów program wieloletni pod nazwą „Rozwój 

Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych” (tabela 12.41). 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Budżet zadaniowy na rok 2010 zawiera dwie pozycje z budżetu tego ministerstwa: upo-

wszechnianie sportu osób niepełnosprawnych w kwocie 279 tys. i wspieranie współzawodnic-

twa sportowego osób niepełnosprawnych – 10,4 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-

nej. Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia od roku 2009 przeznacza dodatkowo ok. 1,5 mln zł na 

świadczenia opieki zdrowotnej dla zawodników zakwalifikowanych do kadry narodowej w 

sportach olimpijskich (6158) i paraolimpijskich. Na sport powszechny niepełnosprawnych 

(zajęcia sportowe i imprezy sportowe) przeznaczono w 2010 r. 18,5 mln zł, a w 2011 r. 13,2 

mln (Karta 2010–2011). Te liczby nie obejmują zapewne wszystkich nakładów na sport po-

wszechny i wyczynowy niepełnosprawnych. Trzeba zaznaczyć, że te wydatki mają duże zna-

czenie dla zmiany obrazu sytuacji niepełnosprawnych, ważnego i dla nich samych. Rozpropa-

gowanie szersze rekreacji i turystyki wśród niepełnosprawnych ma duże znaczenie zarówno 

dla podtrzymywania ich stanu zdrowia, jak i ich jakości życia. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Pomoc społeczna jest najczęstszym działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych. Ma ona 

olbrzymie znaczenie ze względu na sytuację materialną niepełnosprawnych i ich rodzin. Tutaj 

są one ujęte w ramach działań MPiPS ze względu na sposób ich finansowania. Są one reali-

zowane przez szereg podmiotów w ramach zadań zlecanych i finansowane przez transfer od-

powiednich środków. 

 

 



271 

 

Tabela  12.42.  Pomoc socjalna dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi (2003–2010). 

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 

Rodziny (w tys.) 530,9 409,8 tys. 411,5 398,0 403,3 405,9 

Liczba osób 1489,8 1 031 096 x x x 913929 

Źródło: Pomoc…., 2012. Karta 2003-2011. 

Pomocy środowiskowej ze względu na sytuację materialną udzielono 405,9 tys. rodzin z oso-

bami niepełnosprawnymi. Jest to pomoc związana z warunkami materialnymi, oparta o test 

dochodowy. Przy założeniu, że w przeciętnej rodzinie z osobą niepełnosprawną znajduje się 

jedna osoba niepełnosprawna, można oszacować skalę tej pomocy - dotyczy ona ok. 9,8% 

niepełnosprawnych prawnie (2010) (tabela 12.42). Można to zestawić z danymi dotyczącymi 

liczby rodzin z osobą niepełnosprawną i zagrożonymi ubóstwem. W roku 2010 poniżej mini-

mum egzystencji żyło ok. 7,9% takich rodzin, ubóstwa relatywnego 22,5%, a ustawowego 

9,5% (tabela 8.14). Pomoc ta trafia więc głównie do grupy najmniej zamożnych rodzin nie-

pełnosprawnych, żyjących na granicy minimum dochodów.  

Tabela 12.43. Zasiłki okresowe z powodu całkowitej niezdolności do pracy dla niepełno-

sprawnych (w zł)  

 2002 2003 2004 2005 2007 2010 2011 

Zasiłki okre-

sowe 

       

Kwota 8045500 44464667 12922934 27142934 x 37449400 34479124 

Liczba osób 19323 13889 38612 51993 59935 49590 45938 

Źródło: Karta 2002-2011. Pomoc…, 2012. 

Zasiłki okresowe wypłacane z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu niepełno-

sprawności objęły w 2010 r. ok. 49,5 tys. osób. Wydatkowano na ten cel w skali kraju ok. 

37,4 mln zł. W przeliczeniu na jedną osobę jest to kwota 755,2 zł rocznie (tabela 12.43). 

Świadczenia dla rodzin 

Tabela. 12.44. Pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi w 2010 i 2011 
 2010 2011 

Dodatek dla osoby samotnie wychowującej dziecko niepełnosprawne   

Kwota pomocy - rocznie 3000 zł 3000 zł 

Liczba samotnych rodziców 139,4 130,2 tys. 

Kwota całkowita 292,0 mln 272,8 mln 

Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego   

Dziecko do 6 lat   

  Kwota pomocy - rocznie 720 zł 720 zł 

Liczba osób 28,9 tys. 27,6 tys. 

Kwota całkowita 20,8 mln 148,9 mln 

Dziecko 6-24   

Kwota pomocy - rocznie 960 zł 960 zł 

Liczba osób 144,0 tys. 134,4 tys. 

Kwota całkowita 138,2 129,0 mln 

Nauka dziecka poza miejsce zamieszkania   

Kwota pomocy - rocznie 1080 zł 1080 zł 

Liczba osób 25,6 tys. 24,5 tys. 

Kwota całkowita 27,8 mln 26,4 mln 

Świadczenia pielęgnacyjne (dla opiekuna dziecka lub niepełnosprawnego)   

Kwota pomocy - rocznie 6240 zł 6240 zł 

Liczba osób 108,4 tys. 168,4 tys. 
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Kwota całkowita 667,1 mln 1030,9 mln 

Świadczenia pielęgnacyjne (dla niepełnosprawnego)   

Kwota pomocy - rocznie 1836 zł 1836 zł 

  liczba dzieci 224,7 tys. 221,2 tys. 

Kwota całkowita 412,6 mln 406,2 mln 

Liczba rodzin, które uzyskały pomoc 166,6 tys. 155,9 tys. 

Łączna kwota wsparcia 1558,5 mln 2014,2 mln 

Średnia kwota wsparcia rocznie w zł 9354,7 12919,8 

Średnia kwota wsparcia miesięcznie w zł 779,6 1076,7 

Źródło: Karta 2002-2011. 

Pomoc dla dziecka niepełnosprawnego jest znaczna. W roku 2010 była to równowartość kwo-

ty ok. 780 zł miesięcznie (tabela 12.44).  

Natomiast świadczenia pielęgnacyjne docierają do ok. 14,9% niepełnosprawnych prawnie 

(tabela 12.45).  

W 2010 r. funkcjonowało 1421 stacjonarnych zakładów pomocy społecznej. Według stanu na 

31 XII 2010 r. w domach i zakładach pomocy społecznej przebywało 101,2 tys. podopiecz-

nych. Kwota dla jednego podopiecznego to 12971,1 zł w skali roku, a dla jednej osoby pod 

opieką 634,9 zł w skali roku (2010) (tabela 12.46). 

Tabela 12.45.  Świadczenia pielęgnacyjne dla niepełnosprawnych 
Świadczenia pielęgnacyjne  2008 2009 2010 2011 

Kwota pomocy – rocznie (w zł) 1836  1836  1836  1836  

 Osoby (w tys.) 539,7 574,4 617,2 647,0  

Kwota całkowita (w mln) 990,9 1054,7 1133,3 1189,4  

Źródło: Karta 2008-2011. 

Tabela 12.46.  Domy pomocy społecznej i usługi opiekuńcze (2009-2010) 
 2009 2010 

Domy pomocy społecznej (tys. zł) 1046212 1009023 

% działu – pomoc społeczna 8,37 7,13 

Pensjonariusze 77513 77790 

Usługi opiekuńcze (tys. zł) 59232 63130 

Osoby 101428 99436 

% działu – pozostałe działania z działu pomoc społeczna 0,47 0,45 

Źródło: GUS. Pomoc  …., 2012. 

Podsumowując, to widać, że jest to szereg polityk zorientowanych na grupy w sytuacji trud-

nej, jak rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, niepełnosprawni o wyższym stopniu niepeł-

nosprawności, czy osoby wymagające pomocy ze względu na wiek. Pomagają one grupom w 

sytuacji granicznej, jednak w małym stopniu dotyczą przeciętnego niepełnosprawnego. 

Tabela  12.47.  Szkolenia niepełnosprawnych do ogółu osób zarejestrowanych jako bezrobot-

ne) Finansowanych przez Fundusz Pracy 
 2010 2011 

Szkolenia 8027  4061 

Pracę podjęło 1784 1094 

w % 22,2% 26,9% 

Szkolenia niepełnosprawnych prowadzone były w ramach szkoleń dla ogółu bezrobotnych 

zarejestrowanych w urzędach pracy organizowanych przez PUP z Funduszu Pracy (por. tabe-

la 6.22). W tych szkoleniach wzięło udział 25769 niepełnosprawnych prawnie w latach 2006–

2010.  W latach 2010 i 2011 podano ich skuteczność – ok. 1/5–1/4 ich uczestników podjęła 

po ich ukończeniu pracę (tabela12.47). Nie ma informacji o kosztach tych szkoleń.  
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Tabela 12.48. Szkolenia organizowane przez kierownictwo PUP 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Koszty szko-

leń w tys. zł 

4009,0 5899,3 7228,1 6671,2 4930,1 5450,5 5667,3 3827,3 2483,7 1810,2 

Liczba niepeł-

nosprawnych 

5041 7265 7411 6494 4098 3666 3338 2031 1378 1066 

Koszt szkole-

nia w zł 

795 812 975 1027 1203 1487 1698 1884 1786 1816 

Pracę podjęło 1027 969 1146 1120 1007 523 543 196 118 103 

w % 20,4% 17% 15,5% 17,2% 24,5% 14% 16,0% 10,0% 8,5% 10,3% 

Źródło: Karta 2002-2011.  

Szkolenia organizowane przez kierownika PUP są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Szkolenia organizo-

wane są w celu zwiększania szans osób niepełnosprawnych na uzyskanie zatrudnienia i pod-

wyższenia kwalifikacji zawodowych, w razie braku kwalifikacji zawodowych osób niepełno-

sprawnych, konieczności zmiany kwalifikacji w sytuacji braku odpowiedniego zatrudnienia 

lub w razie utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. Te szkolenia 

sprzyjały uzyskaniu pracy. Ich koszt nie był wysoki, choć systematycznie rósł i w ciągu ostat-

nich 10 lat podniósł się dwukrotnie. Niemniej jednak, liczba osób objętych takimi szkolenia-

mi jest mała i wykazuje tendencję spadkową (tabela12.48). Takie kursy są czynnikiem podno-

szącym szanse zatrudnienia niepełnosprawnych. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie ma pew-

nych przesłanek do założenia, że taką skuteczność zdołano by utrzymać przy wzroście liczby 

ich uczestników.  

Fundusze unijne 

Do funduszy unijnych obok funduszy strukturalnych UE, należy zaliczyć środki z Mechani-

zmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Fi-

nansowego. Te dwa ostatnie to pomoc finansowa dla krajów nowo przyjętych do Unii Euro-

pejskiej, przekazywana w formie bezzwrotnej z krajów EFTA – Norwegii, Islandii i Liechten-

steinu, do nowych krajów unijnych. Wszystkie te fundusze były kierowane także na potrzeby 

niepełnosprawnych. Nie ma danych zbiorczych wielkości tych kwot. Można tylko wskazać na 

te wydatki, które były odnotowane w budżecie państwa. W budżecie zadaniowym w 2010 r. 

znalazła się pozycja: wydatki finansowane z BŚE (Budżet Środków Europejskich) na kwotę 

23 946 tys. zł. Stanowiła ona 1,4% wydatków na niepełnosprawnych w całym budżecie zada-

niowym, podczas gdy środki BŚE stanowiły 14,03% budżetu zadaniowego państwa. Były one 

w całości przeznaczone na aktywizację zawodową niepełnosprawnych (tabela 12.13). 

Fundusze europejskie trafiały także do niepełnosprawnych za pośrednictwem stowarzyszeń i 

gmin. Jednak nie była to znacząca skala. W 2010 r. z 76,8 tys. organizacji 4,4% uczestniczyło 

w projektach EFS  (Podstawowe…., 2011). Te małą rolę funduszy unijnych potwierdzają tak-

że badania nad gminami zrealizowane w 2006 r. Stwierdzono w nich, że rola środków z fun-

duszy unijnych w realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie nie jest duża. 

Jedynie 11% gmin poszukiwało źródeł finansowania zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 

wśród tych funduszy. Spośród nich nieco ponad 1/4 (27%) otrzymała środki na realizację 

zgłoszonych projektów. Przeciętna kwota przyznanego dofinansowania to 899,7 tys. zł, choć 

de facto przynajmniej 65% dotacji nie przekracza tej kwoty. Jedynie co trzecia gmina uzyska-

ła środki powyżej 500 tys. zł. Struktura projektów, na które zostały przyznane środki, jest 

bardzo zbliżona do zgłoszonych – blisko połowę stanowiły działania związane z budową lub 
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remontem infrastruktury, a 23% to projekty z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełno-

sprawnych. Zainteresowania gmin środkami unijnymi dla niepełnosprawnych często jest z 

tym związane, że niektóre z działań na rzecz niepełnosprawnych pozwalają poprawić wypo-

sażenie infrastrukturalne gminy. Przedstawiciele gmin pytani o główne problemy niepełno-

sprawnych bardzo często wymieniali właśnie bariery architektoniczne (Gmino…, 2006).  

 

Organizacje pozarządowe a niepełnosprawni. Potencjał III sektora  

Znaczenie działalności organizacji pozarządowych na rzecz niepełnosprawnych jest nie do 

przecenienia. Na tym polu są one nie do zastąpienia. Szczegółowe opisanie tego sektora NGO 

przekracza zakres tego opracowania. Omówienie wielkości liczbowej tej grupy stowarzyszeń  

i charakterystyka organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych na początku transfor-

macji zawiera praca Tomasza Czajkowskiego, Michała Federowicza i Anny Iwanowskiej 

(Czajkowski, Federowicz, Iwanowska: 1994). Opis stanu przy końcu lat 90-tych zawiera pra-

ca Izabeli Hebdy-Czaplickiej (Hebda-Czaplicka, 2002). Aktualnie zakres ich działania oma-

wia Marta Gumkowska (Gumkowska, 2009), a ich rolę w działaniach na rzecz niepełno-

sprawności Anna Ciepielewska (Ciepielewska, 2010). 

Jako punkt wyjścia dla dalszych rozważań nad rolą trzeciego sektora można przyjąć analizy 

Osborna i Gaeblera. Zwracają oni uwagę na znaczący potencjał III sektora dla działań w tej 

sferze. To, co szczególnie predestynuje organizacje III sektora do działania na polu opieki nad 

niepełnosprawnymi, to takie cechy jak: dostosowanie się do grupy docelowej, rozumienie 

osób i grup, na rzecz których się działa, ich całościowe traktowanie, jak i łatwiejsze zdobycie 

zaufania do  siebie (tabela12.49). 

Tabela 12.49. Sektor publiczny, prywatny i III sektor – użyteczność w polityce społecznej 
 Sektor   

Dziedzina Publiczny Prywatny Trzeci 

Zalety sektora publicznego    

  Stabilność W N S 

  wartości polityczne W N S 

  obrona przed faworytyzmem W S N 

Zalety sektora prywatnego    

 szybkie reakcje na zmiany N W S 

 Innowacyjność S W S 

 zdolność do powtarzania sukcesu N W S 

 odrzucanie rzeczy nieudanych lub przestarzałych N W S 

 gotowość do ryzyka N W S 

tworzenie i kumulacja kapitału S W N 

 Profesjonalizm S W S 

 wykorzystanie ekonomii skali S W S 

Zalety trzeciego sektora    

 dostosowanie do różnych grup potrzebujących N S W 

 współczucie i zrozumienie S N W 

 całościowość w widzeniu problemu (chory, biedny) 

integralność traktowania klienta 

N N W 

 zdobycie zaufanie do instytucji S N W 

Efektywność: W- wysoka, N – niska, S-średnia 

Źródło: Osborne, Gaebler, 1992.  

 



275 

 

Tabela12.50. Rola trzech sektorów w opiece nad starszymi osobami wymagającymi opieki
15

 

(w %) 
 Sektor publiczny na 

szczeblu ogólnokra-

jowym 

Sektor publiczny na 

szczeblu wojewódz-

kim lub lokalnym 

Sektor prywatny 

(firmy prywatne) 

Organizacje poza-

rządowe, dobro-

czynne   

Opieki długoter-

minowej  

31,3 60,6 1,9 6,3 

2010 27,2 56,0 3,2 5,8 

Pomocy socjalnej 30,7 64,0 1,4 3,9 

2010 27,7 59,4 2,4 4,7 

Źródło: EB72.1 z 8/2009 (ZA4975). EB74.1 z 8-9.2010(ZA5237).  

Jednak potencjał organizacji pozarządowych inaczej jest postrzegany przez opinię publiczną 

w Polsce. Dla polskiej opinii publicznej organizacje pozarządowe nie są głównym dostarczy-

cielem opieki nad osobami starszymi. Bardziej skłonna jest ona widzieć tu działania samorzą-

du terytorialnego. Jak się wydaje, ten wynik można by odnieść do całości działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych (tabela 12.50). Należałoby tę sytuację wyjaśnić przede wszystkim 

raczej słabym potencjałem tego sektora, w tym przypadku postrzeganym z perspektywy moż-

liwości podjęcia się większych zadań w skali całego kraju. 

Jak ten potencjał się przedstawia? Wg GUS w 2008 r. działało 17 tys. organizacji w dziedzi-

nie pomocy społecznej. Spośród nich 11,5% miało za cel pomoc niepełnosprawnym, chorym  

i starszym. W pomocy społecznej i socjalnej specjalizowało się 24,0% z 70,9 tys. aktywnych 

organizacji. Organizacje  działające na rzecz niepełnosprawnych są na ogół lokalne. Na 17,0 

tys. – 9,7 tys. ma zasięg gminny, a 4,7 tys. – powiatowy  (Pomoc.., 2010). 

Tabela 12.51. Organizacje działające na rzecz niepełnosprawnych 
 Ogółem OPP Fundacje Stowarzy-

szenia 

Liczba 17,0 1,7 1,0 16,0 

Ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne 69,9 10,1 0,5 74,4 

Pomoc niepełnosprawnym, starszym, chorym 11,5 41,7 33,2 10,1 

Usługi socjalne i pomoc dla dzieci i młodzieży 9,1 27,9 33,2 7,6 

Pomoc ubogim i bezdomnym 4,6 12,3 19,7 3,5 

Pomoc uzależnionym 2,9 4,0 4,5 2,8 

Pozostałe 2,0 4,0 9,0 1,4 

Źródło: Pomoc…, 2010. OPP - organizacje pożytku publicznego 

Jako swych beneficjentów – stowarzyszenia, działające na rzecz niepełnosprawnych, podob-

nie jak organizacje społeczne i fundacje, najczęściej wymieniały: osoby niepełnosprawne – 

19% i osoby starsze i niesamodzielne, osoby przewlekle lub nieuleczalnie chore – 11%. 

Wśród OPP podobne proporcje układały się jak 42% i 20% (Stowarzyszenia.., 2010: 198).  

Pewne informacje o stowarzyszeniach niepełnosprawnych mogą dać także dane o organiza-

cjach zrzeszonych w Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych. Największą liczbę podsta-

wowych jednostek organizacyjnych miały: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (480), Polski 

Związek Niewidomych (376), Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-

słowym (125) i Polski Związek Głuchych (121) (Golinowska, 2012: 457). 

Tabela 12.52. Organizacje pozarządowe – odsetek niepełnosprawnych korzystających z ich 

pomocy w ciągu ostatnich 3 lat (w %) 

 w % 

                                                      
15

 Treść pytania: „Jeśli chodzi o usługi socjalne, to kto Pana(i) zdaniem powinien przede wszystkim zajmować 

się zapewnieniem ... poza kręgiem osób należących do rodziny?”. 
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OGÓŁEM 11 

Typ gminy  

miejska (N=830) 19 

miejsko-wiejska (N=1350) 9 

wiejska (N=2838) 7 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. Osoby niepełnosprawne prawnie (N=5019) (Gmino…, 2006).  

Jednak jeśli spojrzeć na rolę stowarzyszeń z perspektywy osób niepełnosprawnych czy władz 

lokalnych, uwidocznia się ich mała obecność na szczeblu gminy, a szczególnie w gminach 

wiejskich. Na terenach wiejskich organizacje działające na rzecz niepełnosprawnych są rzad-

kie. Badania PFRON z 2006 r. wskazały, że tylko 11% niepełnosprawnych zetknęło się z or-

ganizacjami społecznymi działającymi na ich rzecz. Odsetek ten wynosił 7% w gminach wiej-

skich (tabela 12.52). 

Tabela12.53. Organizacje pozarządowe działające na rzecz niepełnosprawnych na terenie 

gminy (w %) 
Typ gminy W % Rehabilitacja za-

wodowa 

Opieka i pomoc Rehabilitacja 

społeczna 

Ogółem (N=934) 44 11 28 30 

Miejska (N=264) 64 23 44 47 

Miejsko-wiejska (N=304) 65 16 41 46 

Wiejska (N=366) 30 5 17 18 

Wiejska  do 4 tys. (N=43) 22 2 15 11 

* Uwaga: Rehabilitacja społeczna to organizacja turnusów rehabilitacyjnych, imprez kulturalnych, rozwijanie 

hobby itp. Natomiast rehabilitacja zawodowa to kursy i szkolenia, pomoc w znalezieniu pracy. 

Źródło: badanie PFRON z 2006 r. Przedstawiciele samorządów  (N=2117)  (Gmino…, 2006). 

Organizacje pozarządowe pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych działają, zgodnie z 

deklaracjami samorządowców, w 44% gmin – średnio 4 organizacje. Najmniej jest ich w 

gminach wiejskich, w co 5 z  nich występuje organizacja pozarządowa działająca na rzecz 

niepełnosprawnych (tabela 12.53). Najwięcej jest organizacji zajmujących się rehabilitacją 

społeczną (występują w 30% gmin) i opieką nad osobami niepełnosprawnymi (występują w 

28% gmin). Najmniej popularnym obszarem działalności organizacji pozarządowych jest re-

habilitacja zawodowa. Organizacje tego typu występują jedynie w co dziesiątej gminie w Pol-

sce (Gmino…, 2006). 

Organizacje pozarządowe dysponują znacznymi dochodami. Łączna kwota przychodów wy-

kazana przez wszystkie aktywne stowarzyszenia, organizacje społeczne i fundacje w 2008 r. 

wyniosła 12,7 mld zł, a wysokość kosztów – 11,7 mld. Wielkość ta stanowiła 0,9% PKB Pol-

ski (Stowarzyszenia… 2010: 241). Jednak tylko część tych funduszy trafia do niepełnospraw-

nych. Brak jednak danych by oszacować tę kwotę i określić jej udział w całości wydatków 

społecznych na rzecz niepełnosprawnych. 

Publiczne wsparcie organizacji pozarządowych w sferze pomocy niepełnosprawnych  stanowi 

ich główne źródło przychodów. Organizacje pozarządowe działające na rzecz niepełnospraw-

nych w dużej mierze swe źródła finansowania mają w sferze publicznej. Są to: samorządy – 

80%, PFRON – 79%, własne środki – 69%, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 20%, Fun-

dusz Pracy – 7%, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 5%, a podmioty gospodarcze – 17%, 

czy beneficjenci – 9% (ankieta 138 organizacji w 2010 r. przez Biuro Pełnomocnika Rządu 

ds. Niepełnosprawnych, za Karta 2010). 

W 2005 roku w 59% gmin z tych gmin, w których działają, organizacje pozarządowe działa-

jące na rzecz niepełnosprawnych wystąpiły o wsparcie finansowe. Praktycznie wszystkie te 
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samorządy pozytywnie rozpatrzyły złożone wnioski. Przeciętnie finansowano działalność 3,1 

organizacji, na średnią kwotę 86 tys. zł. Kwota przyznawanego dofinansowania zasadniczo 

różni się ze względu na typ, wielkość gminy oraz województwo – osiąga rozpiętość od 12 tys. 

zł w najmniejszych gminach wiejskich do prawie pół miliona w największych gminach miej-

skich (Gmino…, 2006). 

Fundusze specjalne na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi są ważnym źródłem 

finansowania stowarzyszeń. PO FIO stanowi kontynuację Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 

realizowanego w latach 2005–2007 w formie programu rządowego, a w 2008 r. w formie re-

zerwy celowej budżetu państwa. Celem głównym PO FIO jest zwiększenie udziału organiza-

cji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych, prowadzących 

działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i 

prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. PO FIO stano-

wi operacjonalizację Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 

2009–2015 (za: fio.pozytek.gov.pl). Wielkość środków finansowych, pochodzących z budżetu 

państwa, zaangażowanych w realizację PO FIO na lata 2009–2013 wynosi nie mniej niż 60 

mln zł rocznie. 

Część z tych środków wykorzystują organizacje działające na rzecz niepłnosprawnych. W 

budżecie zadaniowym (budżet państwa w układzie zadaniowym – 2010) znalazło się zadanie 

„Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełno-

sprawnych” na kwotę 617 tys. zł. Realizuje je Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Licz-

ba zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie rehabilitacji społecznej w 

tym projekcie to 1500 zgłoszeń (por. tabela 12.13). 

Administracja rządowa systematycznie przekazuje środki na zadania zlecone organizacjom. 

W 2011 r. sumaryczna kwota wyniosła 600 mln zł (tabela 12.54). 

Takie stałe kwoty na programy współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje bu-

dżet PFRON. W programie „Partner 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób 

niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” finansowano projekty realizowane w 

różnych typach placówek. W trakcie realizacji tego obszaru programu wypłacono łącznie 5 

495 000 zł na rzecz 10 847 dorosłych osób niepełnosprawnych oraz 32 919 000 zł na rzecz 31 

217 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Środki uzyskały 484 organizacje pozarządowe na 

922 projekty (PFRON). Całość kwot przeznaczonych przez PFRON przedstawia tabela 12.56. 

Jest to kwota zmienna, od ok. 61 mln zł w 2005 r. do ok. 200 mln zł w 2011 r.  

 

Tabela 12.54. Środki przekazane przez administrację publiczną na zadania zlecone organiza-

cji pozarządowych (w mln zł) 
 Administracja rządowa Środki unijne 

2007 b.d. 2937 

2008 900 223 

2009 750 b.d. 

2010 750 b.d. 

2011 600 45 

Źródło: Karta……, 2011. 

Tabela 12.55.  Kwoty przeznaczone przez PFRON na program „Partner” 

PFRON 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PARTNER ( w tys. zł) 32947  38458  86000 41907 35657 32919 

Źródło: Karta……, 2011. 
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Tabela 12.56. Zadanie zlecane organizacjom pozarządowym w budżecie PFRON  (2005-

2011). 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

w tys. zł 

Zadanie zlecane organiza-

cjom pozarządowym 

60 837 86 801 102 083 157 562 203 802 90470 200 000 

Źródło: PFRON za http://www.naszesprawy.com.pl.  Dla roku  2012 są to kwoty planowane. 

Rok 2012  za  http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie. 

 

Także Ministerstwo Zdrowia realizuje niektóre zadania pomocy niepełnosprawnym poprzez 

ich zlecania organizacjom pozarządowym. Kwota na to przeznaczona wynosiła w 2002 r. 

3899998 zł, w 2003 r. 5562000 zł  i w 2011 r. 598091 zł (Karta). 

Innym źródłem zasilania organizacji pozarządowych są środki prywatne. Najbardziej znana 

droga to mechanizm 1%, dobrowolne składki i nakłady pracy nieodpłatnej.  

Osoby niepełnosprawne jako beneficjent drobnych darów i datków znajdują się wysoko 

wśród potencjalnych celów wymienianych przez skłonne do ofiarności na cele publiczne oso-

by (tabela 12.57). 

Liczba osób, które skłonne są przekazać 1% podatku, wzrosła z 12% w 2007 r. do 57% w 

2012 r. Obecnie większość Polaków korzysta z tej możliwości (tabela 12.58). Z  przekazania 

1% podatku organizacjom użytku publicznego najczęściej korzystały osoby z wyższym wy-

kształceniem (76%), o dochodach powyżej 1500 zł per capita (72%), dobrze oceniające sytu-

ację materialną swoich gospodarstw domowych (64%), mieszkające w miastach od 101 do 

500 tys. mieszkańców (71%) oraz w największych aglomeracjach (66%) (CBOS, 2012). 

Tabela 12.57. Cele aprobowane dla składek na cele dobroczynne
16

 (w %) 
Wskazania respondentów według terminów badań  I 1998 I 2000 

Pomoc dzieciom chorym lub upośledzonym 61 58 

Pomoc dzieciom z domów dziecka 40 47 

Pomoc dzieciom z najuboższych rodzin 37 45 

Pomoc ludziom starym i samotnym 40 44 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 48 43 

Pomoc ludziom dotkniętym skutkami powodzi lub innych klęsk żywiołowych 34 35 

Sprzęt i pieniądze dla szpitali na przeprowadzanie kosztownych operacji 32 31 

Pomoc dla samotnych kobiet w ciąży i matek, które są w trudnej sytuacji życiowej 18 16 

Pomoc bezdomnym 19 14 

Pomoc bezrobotnym w przekwalifikowaniu się i znalezieniu pracy 10 12 

Pomoc chorym na AIDS 10 10 

Pomoc Polakom powracającym do ojczyzny z krajów dawnego Związku 

Radzieckiego, np. z Kazachstanu 

8 8 

Pomoc osobom nieradzącym sobie z opieką i wychowaniem dzieci, zwłaszcza w rodzi-

nach niepełnych i wielodzietnych 

8 7 

Pomoc ofiarom wojen w różnych krajach świata 3 4 

Leczenie alkoholików 3 3 

Pomoc uchodźcom - przybyszom z biednych krajów 2 2 

Leczenie narkomanów 3 1 

Pomoc byłym więźniom w powrocie do społeczeństwa 2 1 

Z zasady nie daję pieniędzy na takie cele - 1 

Nie pamiętam, trudno powiedzieć 1 1 

                                                      
16

 Pytanie: „Gdyby miał(a) Pan(i) niewielką sumę pieniędzy, którą mógłby(mogłaby) Pan(i) przeznaczyć na 

dobroczynność, na pomoc potrzebującym, to na jakie cele przede wszystkim przeznaczył(a)by Pan(i) te 

pieniądze?”. 
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Procenty nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wybrać cztery możliwości. 

Źródło: CBOS, 2000a. 

Tabela 12.58. Osoby, które skorzystały z możliwości przekazania 1% podatków organizacji 

pożytku publicznego 
 V 2007 

(N=540) 

V 2008 

(N=631) 

V 2009 

(N=667) 

V 2010 

(N=578) 

V 2011 

(N=712) 

V 2012 

(N=601) 

Tak 12 33 37 49 47 57 

Nie 88 66 61 49 52 41 

Trudno powiedzieć 0 1 2 2 1 2 

Źródło: CBOS. 2012. 

Ograniczeniem dla organizacji społecznym w korzystania z tego rodzaju wsparcia jest brak 

statusu organizacji pożytku publicznego. W 2010 r. miało go tylko 7,3 tys. z 76,8 tys. organi-

zacji miało takowy (Podstawowe…., 2011). W tym roku Polacy przekazali łącznie 400 mln zł 

organizacjom charytatywnym, korzystając z tej możliwości  

(za http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/ z 14.11.2011 r.). 

Jest to wielkość znaczna, pozwalająca na zrealizowanie wielu pożytecznych inicjatyw. Jednak 

w skali ogólnej kwoty te są małe. Wskazuje na to ich porównanie z kwotami wydatkowymi 

przez budżet. Eurostat tylko jednorazowo oszacował środki wydatkowane w Polsce na cele 

społeczne (w tym i na potrzeby osób niepełnosprawnych) przez organizacje dobrowolne, 

działające na rzecz osób prywatnych. W 2001 r. było to 0,37 euro/mieszkańca. Stanowiło to 

0,0067 % dochodu narodowego Polski. 

Obok odpisów podatkowych, znaczącym źródłem środków organizacji społecznych działają-

cych na rzecz niepełnosprawnych są dobrowolne darowizny. Pewien obraz zakresu środków 

przyciąganych przez III sektor można uzyskać poprzez analizę dwu masowych działań na 

rzecz niepełnosprawnych: WOŚP i Caritasu. Dla tych organizacji istnieje odpowiednia spra-

wozdawczość. Można sądzić, że są to największe inicjatywy niepubliczne, na rzecz groma-

dzenia środków dla niepełnosprawnych. W obu przypadkach nie są to kwoty znaczące. Cho-

ciaż WOŚP jest jedną z największych akcji charytatywnych, jednak zebrane kwoty, imponu-

jące w ramach jednej akcji, nie są znaczące w skali kraju i w skali potrzeb (tabela12.59). 
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Tabela 12.59. Kwoty zebrane przez WOŚP w danym roku 

Finał Data Cel Zebrane pieniądze (w USD) Zebrane pieniądze (w PLN) 

I 3 stycznia 1993 Choroby serca 1 535 440,68 2 422 464,76 

II 2 stycznia 1994 Pomoc szpitalom noworodkowym 1 930 726,93 4 134 072,50 

III 8 stycznia 1995 Zakup sprzętu dla klinik onkologicznych 2 816 465,36 6 867 950,78 

IV 7 stycznia 1996 Ratowanie życia dzieci, które uległy wypadkom 2 543 413,59 6 315 295,94 

V 5 stycznia 1997 Ratowanie dzieci z chorobami serca 3 062 067,29 8 818 753,80 

VI 4 stycznia 1998 Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach 3 543 276,74 12 498 908,70 

VII 10 stycznia 1999 Ratowanie życia noworodków 4 515 020,82 15 748 392,62 

VIII 9 stycznia 2000 Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek 6 089 390,91 25 229 564,40 

IX 7 stycznia 2001 Diagnostyka noworodków i niemowląt 6 112 642,74 24366 827,76 

X 13 stycznia 2002 Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi 6 848 998,85 26 291 936,80 

XI 12 stycznia 2003 Zakup sprzętu medyczne-go dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młod-

szych 

7 695 614,16 30 116 786,01 
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XII 11 stycznia 2004 Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młod-

szych 

6 923 443,22 27 244 441,42 

XIII 9 stycznia 2005 Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii 9 864 292,87 28 415 176,62 

XIV 8 stycznia 2006 Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierw-

szej pomocy 

9 660 691,00 30 690 085,16 

XV 14 stycznia 2007 Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierw-

szej pomocy 

9 349 814,65 30 377 334,95 

XVI 13 stycznia 2008 Pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi 13 883 627,13 32 147 538,63**) 

XVII 11 stycznia 2009 Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci 11 011 771,01 40 458 625,09**) 

XVIII 10 stycznia 2010 Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci 14 090 521,06 42 877 958,06**) 

 – 4 lipca 2010 Akcja „Stop powodziom!” 805 662,73*) 2 644 507,34[8] 

XIX 9 stycznia 2011 Na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicz-

nymi 

15 610 022,15*) 47 248 415,05 

XX 8 stycznia 2012 Na zakup sprzętu urządzeń do ratowania życia wcześniaków oraz pomp 

insulinowych 

16 219 987,60 

 

50 638 801,30 

 Razem:     154 112 891,49 495 553 837,69 

Źródło: Wikipedia z dn. 1.12.2012 r. 
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Tabela 12.60. Budżet Caritas Polska (2011) 

Projekty realizowane przez Caritas Polska w 2011 r. z budżetu państwa WPŁYWY 

Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Na Rynku Pracy II 3 601 262,90 zł 

RAZEM 8 009 694,07 zł 

Pozostałe akcje i projekty realizowane przez Caritas Polska  

PROJEKTY REALIZOWANE ZGODNIE ZE STATUTEM 19 516 786,59 zł 

Akcja1% 1 757 203,12 zł 

SMS Pomagam 3 419 699,92 zł 

Łącznie 32 703 383,70 zł 

Źródło: Caritas Polska raport roczny.  

 

Do podobnego wniosku prowadzi analiza sprawozdań Caritas. Caritas Polska w 2011 r. pozy-

skała 1 757 203 zł z 1%. Caritasy diecezjalne uzyskały tą drogą 10 929 986,9 zł. Z akcji cha-

rytatywnego sms-a uzyskano 3 419 699 zł. 

W 2010 r. podatnicy przekazali Caritas Polska kwotę 2 168 121,89 zł, a 35 diecezjalnym Ca-

ritas 10 050 007,39 zł. W 2010 r. darczyńcy wsparli poprzez sms-a charytatywnego działal-

ność Caritas na sumę 13 649 284 zł. W 2009 r. podatnicy przekazali Caritas Polska kwotę 2 

586 744,42 zł, a diecezjalne Caritas zebrały 10 853 830,65 zł. Na promocję akcji zbierania 1% 

podatku dochodowego Caritas w Polsce przeznaczyła 310 837,16 zł. W roku 2009 zebrano 

łącznie 3 752 505,34 zł z przeznaczeniem na akcje prowadzone przez Caritas Polska i diece-

zjalne Caritas (Caritas Polska raport roczny, 2009-2011) (tabela 12.60). 

Danych tych nie należy interpretować, jako wyniku małej skłonności Polaków do filantropii. 

Jest ona konsekwencją małych zasobów finansowych w rękach prywatnych. Natomiast takim 

chętnie przekazywanym jest pomoc w formie niepieniężnej. Ważnym źródłem pomocy dla 

niepełnosprawnych są transfery pomocy nieodpłatnej, Z uzyskanych deklaracji ankietowych 

wynika, że – podobnie jak wcześniej – również w 2011 r. zdecydowana większość Polaków 

(73%) starała się w jakiś sposób pomagać osobom potrzebującym. Prawie 2/3 (62%) co naj-

mniej raz przekazało pieniądze na cele dobroczynne, niemal połowa (45%) udzieliła pomocy 

rzeczowej, np. przekazując potrzebującym ubrania lub książki, a mniej więcej co siódmy do-

rosły Polak (15%) przynajmniej raz bezinteresownie przeznaczył na cele charytatywne własną 

pracę lub usługę (CBOS, 2012). Jest to duży zakres pomocy, a jej wartość wielokrotnie prze-

kracza składki pieniężne (por. niżej s. 282 – wyniki badania GUS z 2011 r. „pracy wolonta-

riackiej Polaków”. 

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny – wkład niefinansowy gospodarstw 

domowych 

Zakres wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach pomocy rodzinnej i sąsiedzkiej jest 

znaczny. Nie ma tu bezpośrednich i systematycznych danych, ale istniejące badania pozwala-

ją pokazać jej zakres i nawet orientacyjną wartość. Pokazują to badania pracy wolontariackiej 

GUS. Jest to określane jako „praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym”. Pierwsze 

tego typu badanie przeprowadził Główny Urząd Statystyczny wiosną 2011 r. W 2010 r. osoby 

w wieku 15 lat i więcej poświęcające czas na dobrowolną i nieodpłatną pracę poza swoim 

gospodarstwem domowym przepracowały łącznie 2,5 mld godzin, co stanowi 1,46 mln eta-

tów przeliczeniowych. O skali zjawiska mówi, że jest to równowartość 10,6% pracy płatnej 

wykonanej w całej gospodarce narodowej (13,8 mln etatów). Szacunkowa wartość dobrowol-
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nie wykonanej pracy niezarobkowej wynosi 38,3 mld zł. Spośród tych 1,22 mln etatów prze-

liczeniowych to praca na rzecz rodziny i znajomych. Jest równowartość 8,8% całej pracy 

płatnej w gospodarce. Ma to wartość – 29,1 mld zł. Ponad połowa wolumenu całej pracy nie-

zarobkowej (0,76 mln etatów – 52%) to czynności opiekuńcze (opieka nad dziećmi, chorymi i 

osobami starszymi). Na drugim miejscu znalazły się tzw. prace proste, głównie związane ze 

sprzątaniem lub załatwianiem drobnych sprawunków (np. zakupy, zaniesienie dokumentów 

do urzędu – 0,21 mln – 14%). Spośród różnych form bezpośredniej pracy niezarobkowej, 

wykonanych w ciągu 4 ostatnich tygodni przed badaniem, najwięcej osób udzielało się na 

rzecz swoich krewnych (19%) lub znajomych (10%); odsetek osób angażujących się w przy-

najmniej jedną z tych dwu aktywności wyniósł łącznie 25%. Bezpośrednie świadczenie pracy 

niezarobkowej znacznie częściej niż przeciętnie występuje wśród osób z wykształceniem 

wyższym, wśród gospodyń domowych, ale także wśród osób pracujących zawodowo, osób w 

wieku 45–64 i kobiet (Wolontariat, 2012). 

Tabela 12.61.  Transfery pracy w rodzinie prostej i rozszerzonej w badaniach sondażowych
17

 

(w %) (2002 i 2004) 
 Pomaga 

Inny krewny poniżej 60 roku życia 1,6% 

2004 1,8% 

Inny krewny w wieku 60 lat lub powyżej 6,0% 

2004 7,1% 

Przyjaciel poniżej 60 roku życia ,4% 

2004 ,2% 

Przyjaciel w wieku 60 lat lub powyżej ,9% 

2004 ,2% 

Inna osoba poniżej 60 roku życia 1,0% 

2004 ,1% 

Inna osoba w wieku 60 lat lub powyżej 2,4% 

2004 1,0% 

Źródło: CCEB 2002.1 N=14163  13 krajów marzec 2002 

CCEB 2004.1 N=12124  13 krajów luty 2004 

Opieka dobrowolna nad niepełnosprawnymi to działania głównie w ramach rodziny prostej i 

rozszerzonej. Są to w różnej formie wykonywane usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne  (tabela 

12.59 i 12.61).  

Tabela 12.62. Opieka nad osobami krewnymi – starszymi i niepełnosprawni (w %) 

 tak nie nie dotyczy 

2001 12,3 62,7 25,0 

2005 18,3 48,1 33,6 

2010 16,5 65,2 18,3 

Źródło: EWCS 2001 SN 5605. Polska N=1000. 

EWCS 2005 SN5639 Polska N=1000. 

EWCS 2010 SN6971 Polska N=1500. 

Występuje także odpłatnie i nieodpłatne korzystanie z pomocy zewnętrznej przez osoby  nie-

pełnosprawne. Brak szerszych danych o zakresie korzystaniu z pomocy prywatnej lub organi-

zacji społecznych przez niepełnosprawnych. Badania zespołu pod kierunkiem Stanisławy 

                                                      
17

 Treść pytania: Niektóre osoby mają dodatkowe obowiązki, ponieważ opiekują się kimś przewlekle chorym, 

kimś niepełnosprawnym lub w podeszłym wieku. Czy regularnie opiekuje się Pan(i) bądź pomaga takiej osobie, 

która z Panem(ią) nie mieszka? 1. Tak, 2. Nie, 9. Nie wie/brak odpowiedzi. 
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Golinowskiej przyniosły wynik, że z pomocy zewnętrznej korzysta 25–30% respondentów 

(pytano o okres ostatnich 12 miesięcy). „Jest to przede wszystkim pomoc prywatna ukierun-

kowana na prace domowe, a następnie – na załatwianie spraw urzędowych. Z regularnej po-

mocy instytucjonalnej niepełnosprawni korzystają głównie  w przypadku usług pielęgniar-

skich oraz osobistych.” (Golinowska, 2012: 77). 

Pojawia się więc wzajemna pomoc w rodzinach i pomoc prywatnie udzielana w ramach sieci 

powiązań. Te nakłady są znaczące, jeśli sięgnąć po szacunkową nominalną wartość tej pracy. 

Niemniej ta „wartość” jest umowna, gdyż zachodzi w „naturze” i nie mogłaby być inaczej 

zrealizowana. Ale zarazem mówi ona o zasobach pracy społecznej, jakimi dysponują grupy 

ludzi, wydawałoby się bardzo biednych. 

Podsumowując, system pomocy dla niepełnosprawnych opiera się przede wszystkim na środ-

kach budżetowych państwa, kierowanych do finalnych beneficjentów przez złożony system 

instytucji budżetowych (ministerstwa), funduszy celowych i organizacji nierządowych. Dru-

gim bardzo znaczącym źródłem finansowania pomocy dla niepełnosprawnych są wkłady 

przedsiębiorstw. Jest to podatek, „kara”, za niezatrudnianie określonego odsetka niepełno-

sprawnych. Oba te źródła zależą od stanu gospodarki i ogólnego poziomu zatrudnienia. Opie-

rają się na udziale w podatkach, zyskach i płacach. Ze względu na sytuację ekonomiczną i 

prowadzoną politykę równoważenia budżetu źródła te realnie będą się zmniejszały. 

Trzecim źródłem środków są zasoby rodzin i samych niepełnosprawnych. Pomoc rodzin jest 

mniej widoczna w sensie materialnym, ale ma duże znaczenie przy dostarczaniu wsparcia i 

pomocy niepełnosprawnym. Natomiast własne środki sektora pozarządowego czy pomoc za-

graniczna odgrywają małą rolę w finansowaniu polityki społecznej. 

Podsumowanie 

Cechy aktualnego systemu finansowania niepełnosprawnych: 

 koncentracja na bieżącej pomocy materialnej, wspomaganiu zatrudnienia, opiece zdro-

wotnej i socjalnej, edukacji dzieci i młodzieży 

 dominują wydatki i działania bieżące; mało jest wydatków nakierowanych na cele mogące 

mieć duże znaczenie w zmniejszeniu przyszłych wydatków na niepełnosprawnych, jak 

prewencja zdrowotna czy szkolenia i edukacja niepełnosprawnych dorosłych 

 mała spójność systemu – powstał on jako suma prosta instrumentów tworzonych do roz-

wiązywania konkretnych kwestii: leczenia, nauki, udzielania pomocy socjalnej, a nie jako 

system prowadzący do określonych rozwiązań, jak integracja zawodowa czy społeczna 

 mała elastyczność systemu i mała możliwość zmiany celów działań – dominują wydatki 

sztywne lub zdeterminowane prawnie przez przepisy 

 mała integracja działań w systemie, np. edukacji dzieci i młodzieży i potrzeb rynku pracy 

czy rehabilitacji medycznej i zawodowej 

 mały nacisk na wsparcie krytycznych punktów dla osób niepełnosprawnych: ukończenie 

edukacji, podjęcie pierwszej pracy czy powrót do pracy po powstaniu niepełnosprawności 

 niedostateczna pomoc i wsparcie dla rodzin niepełnosprawnych 

 główne zatrudnienie niepełnosprawnych w większych przedsiębiorstwach; mało zachęt 

dla ich zatrudniania w małych i średnich przedsiębiorstwach 

 polityka społeczna jest w większości wypadków kierowana do niepełnosprawnych praw-

nie; istnieje znacząca grupa niepełnosprawnych poza systemem pomocy 



285 

 

 zbyt mała skala niektórych działań, jak np. szkolenia czy rehabilitacja; przy obecnej licz-

bie osób niepełnosprawnych objętych tymi działaniami nie można oczekiwać znaczącej 

poprawy sytuacji 

 stereotypizacja pomocy wobec niepełnosprawnych – skupienie się na barierach dla nie-

pełnosprawnych ruchowo; mniejsze zwracanie uwagi na bariery dla pozostałych grup nie-

pełnosprawnych 

 zbyt mała pomoc dla niepełnosprawnych na obszarach wiejskich, których sytuacja jest 

znacząco gorsza od niepełnosprawnych zamieszkałych w mieście 

 skupienie się w pomocy dla niepełnosprawnych na czymś, co można by nazwać jakością 

życia I rzędu – głównie  na pomocy materialnej czy integracji zawodowej; małe zwracanie 

uwagi na potrzeby, które można nazwać potrzebami II rzędu – dostosowanie bezpośred-

niego otoczenia mieszkalnego, uczestnictwo w kulturze czy wypoczynku. 

Ocena efektywności systemu pomocy 

Ocena pomocy dla niepełnosprawnych pod kątem jej efektywności jest stale prowadzona 

przez różnych badaczy. Podejmowała to zagadnienie wcześniej Zofia Hasińska (Hasińska, 

1997). Jest to także analizowane w pracach Bożeny Kołaczek (Kołaczek, 2010) i przez Stani-

sławę Golinowską (Golinowska, 2004). Podejmował ten problem także Marek Rymsza z Ewą 

Giermanowską (Rymsza, Giermanowska, 2009). Pewne nieliczne dane odnoszące się do 

sprawności projektów są niekiedy podawane w sprawozdaniach Pełnomocnika Rządu ds. 

Osób Niepełnosprawnych (Karta 2011). Niektóre prace o obiecującym tytule, jak zbiór stu-

diów pod redakcją Ireny Wóycickiej (Wóycicka, 2011), są raportem z badań nad funkcjono-

waniem lokalnego systemu aktywizacji zawodowej. Prac o całościowym charakterze, synte-

tycznym nie ma ze względu na złożoność problemu.  

Warto wskazać, że są opracowane modele matematyczne do analizy efektywności oparte na 

tzw. modelu granicznym. Jest to model kosztów z dwuskładnikową zmienną losową. Pierw-

sza reprezentuje efekt przypadkowy. Jest on symetryczny względem zera (wartości środko-

wej). Drugi mówi o  nieefektywności danego obiektu. Ma rozkład półnormalny bądź wykład-

niczy, a więc niesymetryczny względem zera. Model opiera się na założeniu o istnieniu niee-

fektywności wynikającej z uzyskiwania wydajności niższej od granicznej, technicznie do-

stępnej. Punktem odniesienia nie jest średnia, jak w typowych modelach statystycznych, ale 

wartość graniczna, optymalna wartość uzyskiwana przez najlepiej funkcjonujące organizacje. 

Model testuje hipotezę o losowości bądź systematyczności odchylenia od tej wartości (Osie-

walski, 2001).  

Można zaproponować kilka tez odnoszących się do tego zagadnienia: 

– aktualny stan wiedzy na temat skuteczności polityki społecznej wobec niepełnosprawnych 

w małym stopniu służy programowaniu tej polityki 

– analiza skuteczności (ewaluacja) często jest uwikłana w proces rozliczania konkretnych 

wniosków 

– osoby ewaluujące projekty często działają pod presją obawy społecznych skutków nega-

tywnych ocen 

– efektywność projektów w skali mikro, takich jak aktywizacji zawodowej, może nie być w 

pełni powtarzalna przy zmianie skali ich stosowania (np. skuteczność szkoleń, pożyczek na 

własna działalność czy rehabilitacji) 
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– refleksja nad skutecznością działań wobec niepełnosprawnych nie w pełni uwzględnia spe-

cyfikę wartości tej grupy, a szczególnie jej potrzebę bezpieczeństwa, wpływa ona na niską 

skuteczność niektórych narzędzi aktywizacji zawodowej 

– analiza skuteczności skupia się na projektach działań, mniej wiadomo o analizie skuteczno-

ści prawa, jednego z głównych narzędzi kształtowania polityki społecznej 

– analiza skuteczności ogranicza się do prostych i bezpośrednich następstw, np. podjęcia pra-

cy po zakończeniu szkolenia czy rehabilitacji. Mniej wiadomo o wpływie działań na kompe-

tencje społeczne. Także nie są badane długotrwałe skutki takiej pomocy, jak wyższa aktywi-

zacja zawodowa,  podniesienie kompetencji osobistych czy wzrost samozaradności. 

Wymiary skuteczności działań aktywizujących 

Badacze efektywności działań społecznych proponują zwrócenie uwagi na 3 jej aspekty: eko-

nomiczność, wydajność i skuteczność (w literaturze anglojęzycznej ujmuje się to jako kwestię 

trzech E: economy, effectivity, effciency). To rozróżnienie zaproponował Jan-Eric Lane (Lane, 

1993). Inne ujęcie tego problemu można zaproponować w postaci 5 aspektów; a) odpowied-

niości – nakierowania na cele założone, b) skuteczności (efektywności) – osiągania założo-

nych celów,  c) efektywności (proporcjonalność do wykorzystanych środków), d) wpływ i 

wartość dodana (jak dalece dane rezultaty mogą zostać przypisane działaniom), e) trwałość 

efektów (Golinowska, 2012: 358). 

Pierwszy aspekt oceny skuteczności odnosi się do usytuowania pomocy w tych obszarach, 

gdzie może ona odnieść największy skutek (np. sfera prewencji vs łagodzenia skutków). Jest 

to identyfikacja obszarów o dużym potencjale z punktu widzenia efektywności działania, np. 

sfera zatrudnienia, szkolenia dorosłych czy prewencji zdrowotnej. Skuteczność natomiast 

określa, jak dalece dana metoda jest efektywna do osiągania celu. Jednak nie każdy skuteczny 

środek można zastosować w szerszej skali, jak np. indywidualną pracę z osobą niepełno-

sprawną. Wydajność określa, jak bardzo dany środek pozwoli osiągnąć pożądany cel w skali 

masowej. Od tej strony zmiana prawa jest dość wydajnym sposobem osiągania celów w sen-

sie relacji nakładów do kosztów. 

Czynnik ekonomiczności  

 problem prewencji, propagandy higieny zdrowotnej  i kontroli bezpieczeństwa i higieny 

pracy jako sfer mogących ograniczać zapadanie na choroby czy uleganie wypadkom 

(Włodarczyk, 1996: 163-168); zmniejszy to napływ niepełnosprawnych do systemu w 

przyszłości lub zmniejszy zapotrzebowanie na pomoc medyczną; 

 zwrócenie uwagi na szkolnictwo i na niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Wg 

Pawła Kubickiego koszt utrzymania jednej takiej osoby niepracującej to 37 tys. zł rocznie. 

Jak pisze, „zwiększenie efektywności działań systemu edukacji to nie tylko poprawa jako-

ści życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, ale wielomiliardowe oszczędności dla 

budżetu państwa i samorządów lokalnych” (Kubicki, 2012); 

 zwrócenia uwagi na punkty krytyczne w trajektorii życia niepełnosprawnych: skuteczność 

nabywania wykształcenia (kończenie studiów i kursów), podjęcie pierwszej pracy czy re-

habilitacja medyczno-zawodowa przy pojawieniu się zagrożenia trwałą niepełnosprawno-

ścią; 

 zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu niepełnosprawnych; jest to narzędzie o szerokim i 

wielostronnym zastosowaniu współcześnie; 

 aktywizacja środowiska niepełnosprawnych; 
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 aktywizacja III sektora i instytucji pozarządowych do działań na rzecz środowiska niepeł-

nosprawnych. 

Czynnik skuteczności 

 integracja i koordynacja polityk – jest to efektywny i niewymagający nowych nakładów 

środek zwiększania skuteczności działania (przykładowo kierunków kształcenia i zapo-

trzebowania na rynku pracy); 

 aktywność i działanie centrum decyzyjnego koordynującego polityki społeczne: wzmoc-

nienie centralnych instytucji koordynujących politykę wobec niepełnosprawnych; 

wzmocnienie systemu reprezentacji niepełnosprawnych na szczeblu krajowym; 

 niedrogim czynnikiem zwiększającym skuteczność działania jest wzmocnienie ogniw 

realizacyjnych (kwalifikacje, liczebność czy płace); przy przeciążeniu aparatu realizujące-

go politykę społeczną czy małej jego motywacji do działania może dojść do suboptymal-

nego wykorzystania środków przeznaczonych w systemie na rzecz niepełnosprawnych; 

 niektóre „oszczędności” mogą być faktycznie przesuwaniem problemu w systemie, np. 

zmniejszenie wspomagania zatrudnienia może spowodować wzrost zapotrzebowania na 

zasiłki uzależnione od niskich dochodów; bariery w nabywaniu statusu niepełnosprawne-

go mogą spowodować, że duża grupa niepełnosprawnych biologicznie znajdzie się poza 

systemem pomocy, jej sytuacja pogorszy się i w efekcie koszty jej utrzymania obciążą 

system pomocy społecznej; 

 rola wiedzy eksperckiej – tworzenie wiedzy o niepełnosprawnych bardzo podnosi sku-

teczność polityk społecznych do nich skierowanych; choć jest sporo badań i liczna grupa 

badaczy przygotowanych do badania tego środowiska, są wciąż obszary mało poznane;  

 docieranie z programami do zainteresowanych:  

o zbyt skomplikowane instrumenty pomocy mogą nie być wykorzystywane przez 

niepełnosprawnych ze względu na trudności z ich odbiorem i zrozumieniem;  

o ograniczona mobilność niepełnosprawnych, ich trudności z dotarciem do instytucji 

i mała orientacja w ich działaniach powoduje trudności w komunikacji z instytu-

cjami; mogłoby tu pomóc skupianie programów dla niepełnosprawnych w jednym 

dziale czy komórce administracyjnej; 

 potencjał wykonawczy służb socjalnych może sprzyjać lub limitować możliwość realiza-

cji szerszych polityk wobec niepełnosprawnych. 

Czynnik wydajności 

 bardzo wydajnym narzędziem jest tworzenie i zmiana prawa; prawo jest skuteczną i tanią 

metodą zmiany zachowań, jednak siła jego oddziaływania zależy od zdolności jego egze-

kwowania i od społecznego dla niego poparcia. To powoduje np. słabość polityki wpro-

wadzania standardów budowlanych, uwzględniających potrzeby niepełnosprawnych – 

trudno je egzekwować, jeśli nie są przestrzegane w skali masowej; 

 ulgi podatkowe i współfinansowanie ze strony niepełnosprawnych są mechanizmem, któ-

ry nie tylko tworzy zachęty do niektórych działań, ale może zmobilizować środki benefi-

cjentów do osiąganych celów, np. w przypadku ulg – rezygnacja z dochodu podatkowego 

przez państwo w wysokość 400 mln zł generuje wydatki społeczne na ten cel w wysoko-

ści ok. 2,5 mld (2010) (za http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/ z 14.11.2011 

r.). Zarazem daje osiąganie określonych celów bez angażowania aparatu wykonawczego 

państwa i samorządów terytorialnych; 
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 mechanizm ulg może być potencjalnie istotnym narzędziem, które włącza środki własne 

rodzin niepełnosprawnych. Może także służyć ukierunkowaniu tych wydatków na okre-

ślone cele, np. rekreacyjne czy w zakresie adaptacji środowiska niepełnosprawnego to do 

jego potrzeb itp. Mechanizm ulg, obok zachęt finansowych, tworzy określony sygnał, za-

chęcający do podejmowania działań wskazanych ulgą. Jednak mechanizm współfinanso-

wania ma swoje ograniczenia i niekiedy może ograniczać partycypację w określonych 

działań. Mogą się one okazać subiektywnie „za drogie” dla zainteresowanych (Rudawska 

2005); 

 zwrócenie uwagi na korzystne uboczne skutki niektórych instrumentów finansowych, np. 

możliwość łączenia renty i dochodów z pracy jest pewną formą subsydiowania zatrudnie-

nia; obniżka VAT wspomaga wytwarzanie i dostępność niektórych urządzeń dla niepełno-

sprawnych i subsydiuje ich produkcję, a pośrednio ułatwia dostęp do nich przez zmniej-

szenie ich ceny dla pracodawcy; 

 pomoc rodzinie uruchamia zasoby pracy i usług opiekuńczych w rodzinie; stwarza bodźce 

dla niepełnosprawnego do starania się o status niepełnosprawnego i objęcia systemem 

opieki nad niepełnosprawnymi. 

Zakończenie – rekomendacje 

Rekomendacje 

Badacze analizy procesów decyzyjnych w polityce zwracają uwagę, że zalecenia powinny 

brać pod uwagę ograniczenia i dostępność różnych alternatyw (Majone, 2004, Pietraś, 1998), 

rolę różnych podmiotów w realizacji decyzji i ich zdolność działania (Woźniak 2010) i specy-

fikę grupy niepełnosprawnych jako adresata tych polityk (Brzezińska i in., 2010c).  

Uwarunkowania zewnętrzne pomocy niepełnosprawnym 

– środki na politykę społeczną będą malały lub utrzymywały się na zbliżonym poziomie; 

– środki unijne czy z krajów z EOG będą malały; Polska powoli staje się „starym” krajem 

unijnym; w przypadku rozszerzenia UE na dalsze kraje bałkańskie, tam będą płynąć środki 

UE; 

– zakres dostępnych środków dla niepełnosprawnych będzie ograniczony przez politykę 

zmniejszania deficytu budżetowego i utrzymywania go w ściśle określonych granicach; 

– stabilność finansowania polityki wobec niepełnosprawnych jest zależna od ogólnej ko-

niunktury gospodarczej; główne dyspozycyjne środki na rzecz niepełnosprawnych są pochod-

ną funduszu płac większych przedsiębiorstw; 

– ratyfikacja Konwencji o prawach niepełnosprawnych z 2006 r. stawia nowe zadania wobec 

polityki wobec niepełnosprawnych: przybliżenia usług do odbiorców, wzmocnienia pomocy 

rodzinie, i rozszerzenia zakresu rehabilitacji zawodowej; powoduje to potrzebę wzmocnienia 

służb socjalnych na najniższym, wykonawczym szczeblu i wsparcie administracyjne (kadry, 

szkolenia), materialne i logistyczne (wzorcowe rozwiązania). 

Uwarunkowania wewnętrzne  

Wyzwania związane ze zmianą struktury demograficznej 

– trendy demograficzne, określające zakres potrzeb społecznych w sferze polityki na rzecz 

niepełnosprawnych, są niekorzystne. Grupa niepełnosprawnych prawnie będzie malała, nato-

miast będzie rosła grupa niepełnosprawnych biologicznie, szczególnie w wieku poprodukcyj-
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nym. Potrzeby tej grupy będą  miały coraz większe znaczenie w programowaniu polityki wo-

bec niepełnosprawnych; 

– ważnym wyzwaniem jest polityka prewencji i podniesienia stanu zdrowotności; skuteczna 

promocja bardziej zdrowego stylu życia; zmniejszy to obciążenie społeczne kosztami opieki i 

pomocy, a jednocześnie poprawi jakość życia grupy niepełnosprawnych. 

Wyzwania związane z edukacją 

– upowszechnianie się wykształcenia wyższego tworzy zagrożenie powiększania się luki edu-

kacyjnej niepełnosprawni – sprawni; poziom wyższego wykształcenia stanowi dla niepełno-

sprawnych większą trudność  niż szczeble  niższe; 

– duży udział niepełnosprawności nabytej powoduje zapotrzebowanie na działania pedago-

giczne skierowane na skuteczną rehabilitację tej grupy; 

– upowszechnianie Internetu i wzrost jego znaczenia we wszystkich dziedzinach współcze-

snego życia tworzy zagrożenie związane z wykluczeniem cyfrowym niepełnosprawnych; do-

puszczenie do niego może mieć duże negatywne znaczenie o rozległych skutkach. 

Wyzwania związane ze zmianami w sferze pracy 

– wydłużanie czasu pracy bardziej objęło grupy o gorszym stanie zdrowia; pogarsza to wa-

runki epidemiologiczne, większa grupa pracujących jest narażona na niepełnosprawność. 

Ograniczenia finansowe polityki społecznej wobec niepełnosprawnych 

– aktualny system wydatkowania i gromadzenia funduszy na opiekę nad niepełnosprawnymi 

jest złożony i nastawiony na różne grupy niepełnosprawnych o zróżnicowanych potrzebach i 

realizuje szereg polityk. Są to właściwe cztery różne fundusze, między którymi nie ma moż-

liwości przepływów. NFZ nastawiony jest na potrzeby zdrowotne. Budżety szkolne i oświa-

towe przeznaczone są na naukę dzieci i młodzieży. Środki PFRON są przede wszystkim  

przewidziane dla grupy niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Fundusz jest głównie 

nastawiony na wspomaganie zatrudnienia. Środki prywatne są przede wszystkim mobilizo-

wane przez potrzeby leczenia i rehabilitacji. Ich wielkość jest ograniczona sytuacją materialną 

niepełnosprawnych i ich rodzin; 

– małe i zmniejszające są możliwości napływu nowych środków; wyzwaniem jest problem 

zwiększenia racjonalności wykorzystania istniejących środków i szukania zmian inkremental-

nych, nie zaś systemowych; 

– obecny system jest mało elastyczny; wydatki na rzecz niepełnosprawnych są często zdeter-

minowane z góry, mają charakter sztywny lub predeterminowany (Markiewicz, Siwińska, 

2003). Mała jest liczba takich funduszy, w których istnieje większa lub mniejsza swoboda 

formułowania nowych polityk lub modyfikacja już istniejących; 

– głównym, bardziej elastycznym źródłem finansowania niepełnosprawnych jest PFRON;  ma 

on jednak środki niewystarczające do zadań i potrzebuje stałej dotacji z budżetu; 

– wzrost środków na rzecz niepełnosprawnych może zapewnić szersze wykorzystanie mecha-

nizmów współfinansowania czy ulg podatkowych; 

– system finansowania pomocy dla niepełnosprawnych opiera się na środkach zewnętrznych 

(egzogennych), natomiast niewykorzystanym zasobem są niepełnosprawni i ich rodziny; dys-

ponują oni zasobami materialnymi i niematerialnymi; zaktywizowanie i wzrost samozaradno-

ści środowiska mogłyby wiele mu pomóc. 

Ograniczenia administracyjne  
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– ograniczenia finansowe raczej nie sprzyjają propozycjom zmiany zastanego systemu, ale 

wykorzystania aktualnych struktur, zmiany spowodowałyby rozproszenie istniejącego do-

świadczenia i kompetencji kadr pracujących, jak i doświadczenia instytucjonalnego 

(PFRON); 

– narzędzia i instrumenty polityki wobec niepełnosprawnych: 

– definicje prawne niepełnosprawnego determinują możliwości prowadzenia polityki spo-

łecznej, nie tylko definiują one uprawnionych do świadczeń, ale także określają zakres adre-

satów polityki. Zbyt rygorystyczna polityka kontroli nadawania orzeczeń, podporządkowana 

celom fiskalnym, może prowadzić do pseudoefektów, jak poprawa losu „statystycznego nie-

pełnosprawnego” – wyższy dla niego wskaźnik zatrudnienia, czy poziomu warunków życia 

itp.  Natomiast powstaje duża „ciemna liczba”; jednak nie rozwiązuje to problemu - urzędowe 

„uzdrowienia”, trafiają w inne punkty systemu opieki, np. zasilając szeregi bezrobotnych i 

biednych. Na dodatek nie można im pomóc, bo wyspecjalizowana pomoc może trafić tylko do 

prawnie uznanych za niepełnosprawnych. W efekcie nie można skierować pomocy tam, gdzie 

wsparcie publiczne i pomoc medyczna jest najefektywniejsza, do lekko niepełnosprawnych w 

wieku produkcyjnym; 

– rola rodziny w pomocy dla niepełnosprawnych, niedostateczne objęcie wsparciem z powo-

du instrumentów pomocy nakierowanych na osobę niepełnosprawną; szersze wykorzystanie 

modelu zasiłków pielęgnacyjnych; rozważenie stworzenia nowych instrumentów pomocy 

rodzinie, np. zasiłki pielęgnacyjne  dla rodziny w zamian za określone świadczenia na rzecz 

osoby niepełnosprawnej; objęcie wsparciem większości rodzin niepełnosprawnych (np. po-

przez ulgi podatkowe) zarazem stworzyłoby zachęty do rejestracji niepełnosprawnych dla 

celów pozarentowych; 

– zróżnicowanie pomocy i wsparcia w zależności od miejsca zamieszkania, zwiększenia po-

mocy dla niepełnosprawnych wiejskich, którzy żyją w trudniejszych warunkach. 

Cele polityki społecznej w trzech grupach niepełnosprawnych 

Dzieci i młodzież niepełnosprawna 

1. Większe nakierowanie szkolnictwa podstawowego i średniego na przygotowanie do rynku 

pracy; szkolnictwa wyższego – na poszukiwane zawody. 

2. Orientacja kształcenia niepełnosprawnych na zawody mogące dać im zatrudnienie. 

3. Problem tworzenia możliwości pracy w zmniejszonym wymiarze czasu lub ruchliwości 

pracy wewnątrzzakładowej ze względu na wzrost liczby pracowników o zmniejszonej 

wydajności lub osłabionym potencjale fizycznym w związku z wydłużaniem czasu pracy. 

4. Wzrost obecności niepełnosprawnych w szkołach wyższych poziomów nauczania; więk-

sza skuteczność nauczania. 

5. Zwrócenie uwagi na punkty krytyczne w trajektorii życia niepełnosprawnego: przejście 

między szkołami różnych poziomów i przejście nauka – praca. 

Niepełnosprawni w wieku produkcyjnym 

1. Wspomaganie zatrudnienia niepełnosprawnych w różnej formie jako głównego celu w 

grupie niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym; wykluczenie ekonomiczne powoduje, 

że ta grupa jest wyłączona z rynku jako wytwórcy, ale także i jako konsumenci przez niż-

sze zasoby. 

2. Wspomaganie zatrudnienia, np. szersze wykorzystanie łączenia renty z pracą; zmniejsza 

to koszt zatrudnienia niepełnosprawnego dla pracodawcy. 



291 

 

3. Ułatwienie zatrudnienia w mniejszych przedsiębiorstwach – stworzenie zachęt, jak i 

uproszczenie odpowiednich procedur. Są to przedsiębiorstwa mające mniejsze zasoby ka-

drowe dla obsługi tej grupy pracowniczej.  

4. Brak integracji w systemie rehabilitacji tej grupy, np. leczenia medycznego i przygotowa-

nia do powrotu na rynek pracy. 

5. Sprzężenia rehabilitacji z orientacją na powrót na rynek pracy (Wilmowska, Zajączkow-

ska: 1994); większe nakierowanie pomocy na przekwalifikowanie zawodowe czy czę-

ściowy lub pełny powrót na dawne stanowisko pracy. 

6. Większe zwrócenie uwagi na kategorię niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym nie-

mobilnym; w tej grupie nakłady na aktywizację są bardziej ekonomiczne, gdyż jest to du-

ża grupa, a beneficjenci pomocy mają wyższą motywację i większe kwalifikacje zawodo-

we; 

7. Znaczenie pedagogiki dorosłych: działania wobec niepełnosprawnych w wieku produk-

cyjnym są adresowane do grupy ludzi doświadczonej przez los; często o obniżonej samo-

ocenie; wymaga to specjalnego podejścia pedagogicznego; uzyskanie współpracy i 

wzmocnienie wiary w możliwość reintegracji społecznej ma duże znaczenie dla skutecz-

ności działań w tej grupie. 

8. Nacisk na kształcenie ustawiczne: zachęty do dalszej nauki lub podnoszenia kwalifikacji. 

9. Nowe grupy wymagające wsparcia lub mniej zdolne do podtrzymania aktywności w do-

tychczasowym natężeniu ze względu na politykę wydłużania czasu pracy: znaczenie reha-

bilitacji wspomagającej i opóźniającej procesy chorobowe. 

Grupa najstarsza – w wieku poprodukcyjnym 

1. Większe potrzeby opieki i pomocy niż dotychczas ze względu na starzenie się społeczeń-

stwa; stworzenie ułatwień i wsparcia dla rynku drobnych usług opiekuńczych. 

2. Polityka jakości życia, np. wspomaganie turystyki czy konsumpcji kulturalnej; z jednej 

strony rozszerzyłoby to odpowiedni rynek, a z drugiej polepszyłoby jakość życia niepeł-

nosprawnych. 

3. Grupy „graniczne”, między zdrowiem i niepełnosprawnością i ich potrzeby; przykładem 

jest częste osłabienie wzroku i słuchu w tej grupie, czy duża grupa osób formalnie 

‘sprawnych’, ale mających znaczne ograniczenia funkcjonalne.  

4. Prewencja zdrowotna – nakłady na nią są niskie; jest ona trochę celem „bezpańskim”, 

brak jest instytucji odpowiedzialnej za nią w systemie czy silnie nią zainteresowanej; jej 

efektem byłoby opóźnienie w napływie do grupy niepełnosprawnych. Korzyści z jej szer-

szego stosowania są znaczna zarówno dla gospodarki narodowej, jak i osób zagrożonych 

niepełnosprawnością 

5. Pomoc w zakresie dostosowywania mieszkania czy środków poruszania się; różnego ro-

dzaju urządzenia wspierające i pomagające stanowią rosnący rynek (w skali Unii Europej-

skiej jest on oceniany na ok. 30 mld euro); względy społeczne i ekonomiczne są zbieżne. 

6. Zwrócenie uwagi na bariery zewnętrzne: architektoniczne czy techniczne; szczególnie 

uwzględnienie rosnącej grupy osób o różnego rodzaju ograniczeniach: widoczności czy 

słuchowych, odpowiednie rozwiązania mogłyby wiele pomóc bez dużych nakładów (tzw. 

„racjonalne dostosowanie”). 

We wszystkich trzech grupach niepełnosprawnych 

1. Nakierowanie procesów integrację społeczną i zawodową jako podstawowych. 
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2. Zwrócenie uwagi na potrzebę zwalczania wykluczenia cyfrowego wśród niepełnospraw-

nych. 

3. Zwrócenie uwagi na rodzinę jako instytucję pomagającą niepełnosprawnym, zarazem 

współuczestniczącą w różnej formie w tej sytuacji; aktywizacja; rozważenie stworzenia 

nowych instrumentów pomocy rodzinie, np. zasiłki pielęgnacyjne  dla rodziny w zamian 

za określone świadczenia na rzecz osoby niepełnosprawnej. 

4. Zróżnicowanie pomocy i wsparcia w zależności od miejsca zamieszkania – zwiększenia 

pomocy dla niepełnosprawnych wiejskich, którzy żyją w trudniejszych warunkach, dozna-

ją większych barier i mają gorszy dostęp do rehabilitacji i pomocy. 

5. Przybliżenie pomocy do odbiorców, szczególnie na terenach pozamiejskich. 
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Źródła danych 

Zastosowane oznaczenia: 

GUS – Główny Urząd Statystyczny. 

NSP – Narodowy Spis Powszechny 

EUROSTAT – urząd statystyczny wspólnoty europejskiej. Unijne kryterium niepełnospraw-

ności jest stosowane w badaniach i statystykach Eurostatu. 

Karta: Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej  o działaniach podejmowanych na rzecz 

realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. 

„Karta praw osób niepełnosprawnych” (sprawozdania z lat 2002-2011, oznaczenie Karta z 

podaniem roku złożenia). Jest to najbardziej obszerne źródło na temat sytuacji osób niepełno-

sprawnych w Polsce i działań rządu, administracji publicznej, samorządów terytorialnych i 

specjalnych agend rządowych na rzecz niepełnosprawnych. 

Niepełnosprawność w liczbach, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (za 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl z dn. 15.10.2012). Jest to opracowanie na podstawie sze-

regu danych z badań GUS-u i sprawozdań instytucji rządowych. Zakładka na powyższej stro-

nie zawiera także szereg surowych danych statystycznych i linki do innych źródeł danych 

polskich i zagranicznych. 

Osoby niepełnosprawne w Polsce w liczbach (za http://niepelnosprawni-zbaszyn.pl/ z dn. 

20.10.2012 r.) 

Badania GUS 

Badanie stanu zdrowia ludności Polski, GUS Warszawa 1997. 

Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2010 r., GUS. Kraków 2011.  

Budżety gospodarstw domowych w 2010, GUS, Warszawa 2011 (badanie coroczne; podział 

na rodziny z osobą niepełnosprawną i bez niej wprowadzony w 2008 r.) 

Izdebska J., (2002). „Warunki życia osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych”, 

[w:] Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 2001 r., GUS, Warszawa. 

Kultura 2009 r. i 2010 r., GUS, Warszawa 2010. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników. GUS. Warszawa 

2012. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. Ludność – stan i struktura demogra-

ficzno-społeczna , GUS, Warszawa 2003. 

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2003 r., Informacje i opracowania staty-

styczne, GUS, Warszawa 2004  2004. 

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych 2010, GUS, Warszawa 2011. 

Osoby niepełnosprawne i ich gospodarstwa domowe 2002. Narodowy Spis Powszechny Lud-

ności i Mieszkań. GUS. Warszawa 2003 (za http://www.statt.gov.pl z dn. 15.10.2012). 

Oświata i wychowanie w roku szkolnym. GUS. Warszawa. Publikacje roczne z okresu 2006-

2010. 

Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r., GUS, Warszawa 2008. 

Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 r., GUS, Warszawa 2010. 

Pomoc społeczna w Polsce 2005-2009. GUS, Warszawa 2010. 

Pomoc społeczna w Polsce w 2010 r., GUS, Warszawa 2012. 
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Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., GUS, Warszawa 2011 (jest to polska edycja badania 

Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia – EHS - European Health Survey). 

Rocznik Statystyczny Ochrony Zdrowia, GUS, Warszawa 1997. 

Stan zdrowia ludności Polski a sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin w latach 1996-1999, 

GUS, Warszawa 1999. 

Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r., GUS, Warszawa 2007.  

Stowarzyszenia, fundacje i społeczne podmioty wyznaniowe w 2008 r. Studia i analizy staty-

styczne, GUS, Warszawa 2010. 

Stan zdrowia ludności Polski 2009, GUS, Warszawa 2011. 

Szkoły wyższe i ich finanse. GUS. Warszawa. Publikacje roczna z okresu 2004-2011. 

Turystyka w 2009 r., GUS, Warszawa 2010. 

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 r., GUS Warszawa 2009. 

Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domo-

wym – 2011. Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2012. 

Zróżnicowanie warunków życia w Polsce w 2001 r., GUS, Warszawa 2002. 

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2010 r., GUS, Warszawa 2012. 

Badania opinii publicznej i warunków życia ludności 

Diagnoza Społeczna – masowe badanie panelowe gospodarstw domowych pod kierunkiem 

Janusza Czapińskiego. Badanie prowadzone od 2002 r. Diagnoza Społeczna 2009 i 2011 sze-

rzej uwzględnia problematykę niepełnosprawnych. Liczebność próby w 2009 – 36778 i w 

2011 – 36753. 

Gmino, jaka jesteś? Badanie działalności gmin na rzecz osób niepełnosprawnych. Badanie 

Pentor na zlecenie PFRON. Jesień 2006 r. Próba niepełnosprawnych (N=5018) i przedstawi-

cieli gmin (N=2117). 

Zadowolenie osób niepełnosprawnych z pracy. Raport TNS OBOP dla Państwowego Fundu-

szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2010. 

EFS – badania zrealizowane w ramach POKL. Raporty te są dostępne na witrynach EFS. 

Wyniki cytowane wg opracowań w bibliografii. 

Badania europejskie warunków, życia, zdrowia i jakości życia 

EQLS – European Quality of Life Survey. 

    EQLS – 2003  SN5260 Ogółem - N=25261, Polska – N=1000. 

    EQLS – 2007  SN6299 Ogółem - N=35634, Polska – N=1500. 

    SN – numer danych ze zbioru archiwum danych w ESSEX. 

EWCS – European Working Condition Survey. 

                  EWCS 2001 SN 5605 Polska N=1000. 

                  EWCS 2005 SN5639 Polska N=1000. 

                  EWCS 2010 SN6971 Polska N=1500 

ESS – European Social Survey – badanie realizowane od 2002 r., co dwa lata. 

Candidate Countries Eurobarometer – badanie opinii publicznej krajów kandydackich. Bada-

nie było realizowane w krajach, które starały się o przyjęcie do Unii Europejskiej. 

CCEB 2002.1 N=14163  13 krajów  marzec 2002. 

CCEB 2004.1 N=12124  13 krajów  luty 2004. 

Eurobarometr – badanie opinii w krajach członkowskich Unii realizowane co kwartał. 
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Wykorzystane sondaże z tej serii: 

EB 64.3 z 11-12/2005 (ZA4415). Ogółem - N=29193, Polska N=1000. 

EB 65.4 z 6-7/2006 (ZA4508). Ogółem - N=26822, Polska N=1000.  

EB 69.1 z 2-3/2008 (ZA4743). Ogółem - N=26746, Polska N=1000. 

EB 72.1 z 8/2009 (ZA4975). Ogółem - N=26719 Polska N=1000. 

EB 74.3 z 11/2010 (ZA5450). Ogółem - N=26574, Polska N=1000. 

EB 77.4 z 7-8/2012 (ZA5613). Ogółem - N=26662, Polska N=1000. 

Flash Eurobarometer 232 z 1/2008 (ZA4812). Ogółem - N=27147, Polska N=1001.  

ZA – numer danych we zbiorze Zentral Archive w Kolonii. 
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