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Streszczenie 

 

1. Praca ta stawia sobie jako cel ukazanie polskich niepełnosprawnych na tle Unii 

Europejskiej: ich położenia społeczno-materialnego i jego uwarunkowań, a także ściśle z tym 

związanych ich wskaźników jakości życia, profilu psycho-społecznego, kapitału społecznego 

i zasobów osobistych, partycypacji w życiu społecznym, wykluczenia cyfrowego, odczuwanej 

dyskryminacji, i pokazania nakładów społecznych na niepełnosprawnych. Ten zakres pracy 

wynika z założenia o potrzebie analizy położenia społeczno-ekonomicznego 

niepełnosprawnych z uwzględnieniem ich integracji społecznej. Wymaga to objęcia analizą 

także subiektywnych wskaźników jakości życia i miar dobrostanu psychicznego. Zebrany 

materiał z jednej strony pokazuje dystans, jako w dzieli Polskę (wraz z innymi krajami 

regionu) od zachodnio-europejskich państw Unii, zaś z drugiej strony pokazuje cele, do jakich 

bezpośrednio lub pośrednio, powinna dążyć polityka społeczna w Polsce. 

Warto także usytuować problematykę niepełnosprawności szerzej w perspektywie 

ogólnej sytuacji Unii Europejskiej. Wiąże się z nią ważne zadanie mobilizacji tego segmentu 

zasobów ludzkich. W skali rywalizacji światowej i walki konkurencyjnej Unia Europejska ma 

najbardziej niekorzystną wiekowo strukturę demograficzną, a obserwowalne trendy 

demograficzne wskazują na pogłębianie się tego trendu w przyszłości. Polityka wobec 

niepełnosprawnych jest więc częścią działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności krajów 

wspólnoty europejskiej. Ważnym ekonomicznym aspektem działań na rzecz 

niepełnosprawnych jest także pogłębianie rynku wewnętrznego krajów Unii. Niepełnosprawni 

są na nim jako konsumenci słabo obecni, a ich potrzeby stanowią niedoreprezentowany 

segment rynku. W tym przypadku postulaty ekonomiczne i potrzeby polityki poprawy jakości 

życia niepełnosprawnych zbiegają się. 

 

2. Normatywny punkt odniesienia dla sytuacji prawnej niepełnosprawnych w Polsce stanowią 

z punktu widzenia prawa międzynarodowego Standardowe Zasady Wyrównywania Szans 

Osób Niepełnosprawnych i Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych z 2006 r. a także 

podstawowe dokumenty Unii Europejskiej jak Europejska Karta Społeczna i Karta Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej. Szereg z nich jest już wdrożonych na poziomie prawa 

krajowego w Polsce, inne powinny być wkrótce wprowadzone. Na pierwszym planie jako cel 

polityki wobec niepełnosprawnych stawiają integrację społeczną, oznacza to poparcie dla 
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takich nadrzędnych celów jak szerokie zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym 

rynku pracy i dążenie do ich uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym na 

poziomie zbliżonym do uczestnictwa osób sprawnych. Traktuje się to jako ich prawo 

podmiotowe i nadaje status zbliżony do praw obywatelskich. Specjalne uprawnienia czy 

pomoc dla niepełnosprawnych nie naruszają równości, ale na odwrót, mają ją umożliwić. 

Celem polityki społecznej jest, aby niepełnosprawność nie oznaczała zarówno deprywacji jak 

i wykluczenia. Zaleca się także, aby zwalczać stereotypy, uprzedzenia i szkodliwe praktyki 

wobec osób niepełnosprawnych. 

Przyjmuje się w tych dokumentach socjo-medyczny model niepełnosprawności. 

Traktuje się w nim niepełnosprawność jako efekt interakcji jednostka-jej środowisko. Stąd 

duża rola przypisywana identyfikacji i likwidacji różnego typu. Wynikają stąd także postulaty 

zwiększania podmiotowości niepełnosprawnych, wzmacniania rodzin niepełnosprawnych, 

strukturalnego wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego wśród niepełnosprawnych, oraz 

dużą rolę samorządu terytorialnego, jako instytucji im najbliższej i zarazem odpowiadającej 

za szeroki pakiet usług dla nich. 

Prawo międzynarodowe, unijne i polskie jest korzystne dla niepełnosprawnych. Warto 

też zaznaczyć, że sytuacja niepełnosprawnych znalazła się także pod kontrolą struktur 

międzynarodowych. Zakres ich praw i możliwość udzielania im pomocy będzie w przyszłości 

rozszerzane. Obecne trendy demograficzne wskazują, że udział niepełnosprawnych w 

strukturze społecznej będzie rósł. Aktualnie sytuacja prawna i materialna polskich 

niepełnosprawnych jest gorsza od warunków życia niepełnosprawnych w Europie zachodniej. 

Jednak jest to sytuacja tymczasowa. Długofalowo Polska będzie musiała starać się je 

wprowadzić w różnej formie, choć regulacje te zawierają szereg postanowień pozwalających 

na dostosowywanie ich do możliwości materialnych i organizacyjnych naszego kraju. 

 

3. Dane o niepełnosprawności gromadzone i udostępniane przez instytucje międzynarodowe 

należą do trzech typów: 1) dane oparte o statystykę medyczną, 2) zagregowane dane 

indywidualne – dane sondażowe, ekstrapolowane na populacje (Eurostat) i 3) dane oficjalne o 

niepełnosprawności. Istnieje duża trudność w porównywaniu sytuacji niepełnosprawnych w 

Polsce i w innych krajach europejskich, gdyż podstawowa kategoria określająca 

przynależność do grupy niepełnosprawnych – posiadanie orzeczenia, jest specyficzna dla 

każdego kraju. Stąd nieporównywalne są inne dane na nich oparte. Metody zastosowane przez 

WHO (YLD - Years of Health Lost Due to Disability – lata życia stracone przez 
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niepełnosprawność) to miary zagregowane na poziomie kraju i oparte o statystyki 

śmiertelności. Wskaźniki takie obrazowo pokazują skutki niepełnosprawności - indywidualne 

i społeczne. Mogą zarazem być prosto włączone do rachunku ekonomicznego zdrowia. 

Jednak nie można tej metody zastosować do pojedynczych osób i określania ich 

przynależności do kategorii niepełnosprawnych. Nie mogą więc posłużyć do ustalenia 

liczebności tej grupy, jak i analizy społecznych konsekwencji niepełnosprawności dla 

jednostek. Aby umożliwiać zarówno porównania między krajami w Unii Europejskiej, jak i 

tego rodzaju analizy, Eurostat stworzył statystyczną definicję niepełnosprawności. Opiera się 

ona na osiowych elementach definicyjnych dla niepełnosprawności – długotrwałej lub 

przewlekłej chorobie, przeszkadzającej w codziennej aktywności. Jest to informacja zbierana 

na podstawie deklaracji badanych. To europejskie kryterium jest pojęciem z dziedziny 

statystyki społecznej, a nie polityki społecznej. 

 

4. Pomiar metodą WHO (YLD - lat straconych przez niepełnosprawność) daje średnią ok. 7 

lat dla krajów Unii Europejskiej. Polska z wartością 7,3 roku średniej straty z powodu 

niepełnosprawności lokuje się blisko średniej. Kraje Europy Zachodniej czy skandynawskie 

mają wyraźnie niższe wskaźniki strat długości życia ludzkiego z powodu niepełnosprawności. 

Odsetek pobierających świadczenia z tytułu niepełnosprawności wśród ludności w wieku 25-

64 lat waha się w krajach UE od ok. 2% W Grecji lub na Cyprze czy Malcie, do 8-10% w 

Niemczech i krajach skandynawskich. Można to wiązać z przyjętą w nich polityką społeczną i 

hojnością systemu świadczeń. Tworzy to zarazem swoisty klimat wokół niepełnosprawności. 

W efekcie tam gdzie jest więcej niepełnosprawnych uznawanych prawnie, jest także więcej 

niepełnosprawnych „biologicznie” – osób przyznających się w badaniach ankietowych do 

zespołu objawów definicyjnych dla niepełnosprawności. 

 

5. W Unii Europejskiej ok. ¼ ludności deklaruje niepełnosprawność, w tym 8% znaczną 

(poważną), a 17% niepełnosprawność w pewnym stopniu. Udział niepełnosprawnych wśród 

ludności UE wzrośnie w przyszłości ze względu na wzrost średniej wieku jej mieszkańców i 

przyrost ludności w wieku poprodukcyjnym. W Polsce ok. 1/5 ludności przyznaje się do 

niepełnosprawności. 

Szacunki liczby niepełnosprawnych mówią o populacji ok. 80 mln (2002). Największe 

populacje niepełnosprawnych z krajów europejskich mają Niemcy (21 mln), Francja (19,5 
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mln) i Wielka Brytania (19 mln). Jest to przede wszystkim efekt wielkości tych krajów. 

Polska należy do krajów o średniej wielkiej populacji niepełnosprawnych (5 mln). 

Brak dokładnych danych o zróżnicowaniu niepełnosprawności wg rodzaju. Najczęstsze są 

niepełnosprawność ruchowa (30-50% w zależności od kraju) i t.zw. „niepełnosprawności 

ukryte”, związane z chorobami układu krążenia – sercem, nadciśnieniem czy cukrzycą (35-

50%). Natomiast relatywnie rzadsze są niepełnosprawności mowy (7-10%) i wzroku (3-5%). 

 

6. Niepełnosprawność silnie się zmienia z wiekiem. Wraz z nim rośnie udział 

niepełnosprawnych wśród osób z danej grupy wiekowej. Szczególnie szybko zaczyna ich 

udział narastać po 40 roku życia, a wieku ponad 75 lat stanowią oni już większość. 

Odsetki niepełnosprawnych w Polsce w rozbiciu na kategorie wiekowe mają nieco 

odmienny profil niż w Unii. Polska ma niższe odsetki niepełnosprawnych w młodszych 

kategoriach, a wyższe niż średnia europejska w kategoriach najstarszych. Wskazywałoby to, 

że stan zdrowia Polaków pogarsza się znacząco z wiekiem. Znaczącą cezura są lata 60-65 lat 

– okres przechodzenia na emeryturę. Podobne trendy występują w innych krajach Europy 

wschodniej. 

 

7. Sytuacja rodzinna niepełnosprawnych jest znaczącą determinantą ich położenia 

materialnego. Rodzina tworzy podstawową strukturę wsparcia dla osoby niepełnosprawnej. 

Większość niepełnosprawnych żyje w trwałych związkach. Częściej od osób sprawnych mają 

dzieci i mają też więcej dzieci. Pod względem sytuacji rodzinnej położenie 

niepełnosprawnych w unijnej wschodniej Europie jest bardziej korzystne. Odsetek 

niepełnosprawnych samotnych jest wysoki w bardziej rozwiniętych krajach Unii, a 

szczególnie w krajach skandynawskich i w Holandii. Gotowość wsparcia i pomocy w rodzinie 

rozszerzonej jest funkcją dwu czynników: siły tradycjonalizmu i związków rodzinnych i 

rozwoju ekonomicznego. Najwyższe wsparcie jest w Bułgarii i Rumunii, a najniższe w Danii 

i Szwecji. Polska lokuje się nieco powyżej średniej europejskiej. W sferze związków 

rodzinnych: posiadania partnera, czy dzieci, niepełnosprawni na wschodzie i południu Europy 

są w lepszej sytuacji. Tutaj częściej otrzymują także wsparcie, a ludzie są bardziej skłonni do 

działań na ich rzecz. Jeśli porównać Polskę ze średnią europejską, to widać że w Polsce jest 

mniej ludzi samotnych, i mniej niepełnosprawnych samotnych. Częściej też mogą 

niepełnosprawni liczyć na pomoc rodziny. 
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8. We wszystkich krajach niełnosprawni są gorzej wykształceni od reszty społeczeństwa. 

Częściej występuje wśród nich wykształcenie podstawowe i zawodowe, rzadziej zdobywają 

wykształcenie średnie i wyższe. Szczególnie niski ich odsetek zdobywa wykształcenie 

wyższe. Pod względem wykształcenia niepełnosprawnych Polska lokuje się w pobliżu 

średnich unijnych, ale poniżej wskaźników typowych dla Europy zachodniej. 

Poziom wykształcenia niepełnosprawnych znacznie ogranicza ich możliwość aktywizacji 

zawodowej. Wykształcenie i stopień niepełnosprawności to dwa najsilniejsze determinanty 

szans zatrudnienia. W grupie osób w wieku 18-64 lat o wykształceniu średnim i niższym z 

poważną niepełnosprawnością w skali Europy pracuje 21%, a wśród osób z lekką 

niepełnosprawnością i wykształceniem wyższym od średniego 47,6% (2007). 

Na niski poziom wykształcenia niepełnosprawnych składa się szereg czynników, a trendy 

edukacyjne nie niwelują ich niższego wykształcenia. We wszystkich krajach unijnych 

wysokie są odsetki młodzieży niepełnosprawnej nie kontynuującej nauki na wyższych 

szczeblach. W efekcie niższy jest ich odsetek wśród studentów. W kohorcie wiekowej 25-39 

lat niepełnosprawni też mają niższe wykształcenie. Także niższy jest ich udział w edukacji 

dorosłych. Rzadsze jest wśród nich nabywanie tak istotnych dziś kwalifikacji posługiwania 

się komputerem czy znajomość języków obcych. Niepełnosprawni mają także niższe 

umiejętności operowania internetem. Zarazem mniejsza jest wśród nich świadomość potrzeby 

ich nauki. Są to umiejętności istotne w nietypowych formach zatrudnienia, mających 

potencjalnie duże znaczenie dla aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. Dodatkową 

przyczyną ich niższego poziomu wykształcenia jest to, że niepełnosprawność nabyta częściej 

dotyka osoby o niższym wykształceniu niż z wyższym. Wszystkie te wskaźniki są znacząco 

niższe w Europie wschodniej, a odpowiadające za nie negatywne trendy występują w niej 

silniej. Dane dla polskich niepełnosprawnych są podobne jak w innych krajach regionu. 

 

9. Praca niepełnosprawnych napotyka na wiele barier. Słabsza jest ich obecność na rynku 

pracy, jak i niższa jest ich stopa zatrudnienia wśród aktywnych zawodowo. Wyższe za to jest 

wśród nich bezrobocie. Ich bezrobocie częściej przybiera postać chroniczną. Trudności te 

narastają wraz ze stopniami bezrobocia. Wcześniej od osób sprawnych wypadają z rynku 

pracy. Zatrudnienie niepełnosprawnych jest niższe od osób sprawnych w podobnym wieku. 

Najwyższe wartości osiąga dla wieku 25-54, natomiast znacząco spada w wieku 55-65 lat. 
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Pod względem poziomu aktywizacji zawodowej i stopy zatrudnienia niepełnosprawnych 

Polska jest poniżej średniego poziomu europejskiego, jeżeli się używa porównywalnego 

kryterium niepełnosprawności. 

 

10. Niepełnosprawni są ubożsi. Częściej także występują w grupach dotkniętych ryzykiem 

ubóstwa. Wskazuje na to szereg wskaźników ubóstwa względnego i bezwzględnego. 

Niepełnosprawni mają niższe dochody niż reszta społeczeństwa. Częściej ich napotkamy w 

najniższych grupach dochodowych. Utrzymują się częściej z niezarobkowych źródeł 

dochodów. Występuje u nich częściej syndrom niemonetarnego zagrożenia ubóstwem. Są 

także postrzegani przez opinię publiczną jako bardziej zagrożeni biedą. Stopień deprywacji 

materialnej rośnie wraz ze stopniem niepełnosprawności. Jest to prawidłowość ogólna, która 

występuje we wszystkich krajach europejskich. Polscy niepełnosprawni są biedniejsi niż 

średnia europejska, ale rzadziej znajdują się w skrajnej biedzie. 

Niższą pozycję finansową, gorsze materialne warunki życia i większe zagrożenie 

biedą niepełnosprawnych, pokazywaną przez informacje o dochodach, potwierdzają także 

dane subiektywne, oparte o opinie. Niepełnosprawni częściej od osób sprawnych 

potwierdzają, że ich dochody rzadko lub wcale starczają na ich potrzeby. Częściej od osób 

sprawnych wybierają dla opisu swojej sytuacji takie określenia, że z trudem lub wcale nie 

dają sobie rady z aktualnymi wydatkami. Jednocześnie różnice w poziomie warunków życia 

między regionami Unii powodują, że niejednokrotni niepełnosprawni z najbogatszych krajów 

UE lepiej oceniają swoje warunki życia niż respondenci sprawni z unijnych krajów Europy 

wschodniej. Polscy niepełnosprawni swoimi odpowiedziami przybliżają się raczej do 

niepełnosprawnych swego regionu. To samo obserwuje się w autolokalizacji na drabinie 

hierarchii społecznej. Średnia pozycja przypisywana sobie przez niepełnosprawnych z krajów 

piętnastki jest wyższa od średniej pozycji nadawanej sobie przez sprawnych z krajów Europy 

wschodniej. 

 

11. Wartości wskaźników jakości życia są z reguły niższe u niepełnosprawnych niż 

sprawnych. Niezależnie czy pytania dotyczą poczucia szczęścia, zadowolenia z życia, czy 

oceny konkretnej sfery życia, pojawia się ta sama tendencja. Niepełnosprawni mają niższe 

poczucie satysfakcji i zadowolenia z życia. To także uwidacznia się w ocenach przeszłości i 

nadziejach lepszych perspektyw na przyszłość. Niepełnosprawni skłonni są dostrzegać w 
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swoim życiu linię opadającą - pogarszanie się warunków, a od przyszłości - raczej dalsze 

utrzymanie się tej tendencji. Rzadziej spodziewają się stabilizacji, a już bardzo rzadko 

poprawy. Pod tymi wszystkimi względami obok różnicy niepełnosprawni - sprawni jest druga 

różnica – kraje pierwszej piętnastki Unii Europejskiej, które stały się jej członkami do 1995 r. 

i dwanaście krajów Unii, głównie ze wschodniej Europy, które wstąpiły do niej po 2003 r. 

Prawie wszystkie wskaźniki jakości życia są znacząco wyższe w pierwszej grupie państwa 

Unii. Dodatkowo różnice niepełnosprawni - sprawni są w nich niższe niż w drugiej grupie 

państw. Różnica jest tak silna, że w wielu wypadkach u niepełnosprawnych z krajów 15-tki 

odpowiednie wskaźniki są lepsze niż u osób sprawnych, ale z krajów dwunastki. 

Deklarowana satysfakcja z życia u polskich niepełnosprawnych jest niższa od średniej 

unijnej. Natomiast zbliża się wartościami do średniej dla innych post-komunistycznych 

państw unijnych z Europy wschodniej. 

 

12. Profil psychologiczny i ukierunkowanie poglądów politycznych niepełnosprawnych w 

Europie jest podobny jak w Polsce. Najbardziej zaznacza się we wskaźnikach poczucia 

zadowolenia z życia, poczucia podmiotowości czy siły chęci życia. Mają większą nieufność 

do ludzi, większą nieufność do instytucji. Profil psychologiczny – niepełnosprawnych cechuje 

mniejszy optymizm i siła chęci życia. Mają mniejsze poczucie bezpieczeństwa i wyższe 

poczucie zagrożenia w swym otoczeniu. 

Wyraźnie częściej ukazują się postawy anomijne niepełnosprawnych. Bardziej 

postrzegają nierówności. Mają mniejszą wiarę w sprawiedliwe i równe traktowanie biednych i 

bogatych. Częściej się czują zagubieni i wyobcowani ze świata. Anomia jest także 

wskaźnikiem obniżonego poziomu integracji społecznej. Niepełnosprawni z unijnej Europy 

wschodniej są słabiej zintegrowani ze społeczeństwem niż niepełnosprawni Europy 

zachodniej. Polscy niepełnosprawni są raczej bliżsi niepełnosprawnym regionu niż 

niepełnosprawnym Europy zachodniej. 

Niepełnosprawni są bardziej religijni niż osoby sprawne. Deklarują wyższą religijność 

i częściej się modlą. Jest to zależne jednak od dominującej religii w danym kraju. W krajach 

katolickich obejmuje to częstszy udział w praktykach, poczucie wyższej religijności i częstsze 

modlenie się. Natomiast w krajach wyraża się tylko w indywidualnym wymiarze religijności 

– w deklaracji jako osoby religijnej i w częstszym modleniu się. 



12 

W stosunku do głównych wartości życiowych średnie wagi przypisywane im przez 

osoby niepełnosprawne są niższe u niż sprawnych. Na tym tle pojawia się kilka odstępstw od 

tej generalnej tendencji. Dotyczy to zdrowia, następnie rodziny, pracy i warunków 

mieszkaniowych. 

Niepełnosprawni zdecydowanie częściej od osób sprawnych akceptowali takie 

określenie dla siebie, że ważne jest dla nich, aby żyć w bezpiecznym otoczeniu, zaś unikają 

wszystkiego, co mogłoby zagrażać ich bezpieczeństwu. Tego konsekwencją jest poparcie dla 

państwa opiekuńczego i państwa silnego. Stąd aprobata określenia, że ważne jest dla nich, 

aby władza zapewniała ochronę przed 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. 

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. Ważne jest dla nich, aby zachowywać się poprawnie. Pragną unikać 

postępowania, które ludzie mogliby uznać za niewłaściwe. Silnie jest podkreślane znaczenie 

skromności i staranie się o nie zwracanie na siebie uwagi. Natomiast odrzuca się odmienność, 

nawet jeśli jest wyrazem oryginalności i dążenia do autonomii. 

Ten profil wartości jest w zasadzie wspólny wszystkim niepełnosprawnym w krajach 

europejskich. Różnica miedzy profilem wartości niepełnosprawnych w „nowej” Unii, post-

komunistycznych krajów unijnej Europy wschodniej wyraża się tylko w dwu wartościach. 

Jest to silniejszy nacisk na egalitaryzm i słabszy nacisk na ekologię. Profil wartości polskich 

niepełnosprawnych niewiele się różni od ogólnego wzoru wartości niepełnosprawnych w 

Europie wschodniej. 

W poglądach politycznych niepełnosprawnych cechuje wyższy etatyzm. Są większymi 

zwolennikami opiekuńczo-ochronnej funkcji państwa. Niepełnosprawni wyrażają większą 

niechęć do imigrantów i cechują się większym konserwatyzmem obyczajowym (stosunek do 

mniejszości seksualnych). Od tej strony postawy polskich są podobne do postaw ogółu 
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niepełnosprawnych w Europie. Z tym że te różnice wyrażają się w stosunku do dominującego 

w danym kraju nastawieniu opinii publicznej. 

 

13. Niepełnosprawni napotykają szereg barier w życiu codziennym i pracy zawodowej. W 

wielu sytuacjach życiowych ich szanse są oceniane jako gorsze. Napotykają znaczące 

przeszkody w integracji zawodowej. Jednak mała jest tego świadomość w opinii publicznej. 

Opinia publiczna w krajach Unii i w Polsce jest raczej skłonna nie dostrzegać zjawiska 

dyskryminacji niepełnosprawnych na szerszą skalę. O wiele większą wagę przywiązuje do 

dyskryminacji na tle etnicznym lub religijnym, czy wyznania lub orientacji seksualnej. Sami 

niepełnosprawni rzadko wskazują na przynależność do grupy dyskryminowanej. Jedyną grupą 

niepełnosprawnych, która ma poczucie pewnej dyskryminacji, są niepełnosprawni w wieku 

poniżej 50 lat. Oni częściej wskazują na postawy wyższości w otoczeniu. Takie zjawisko 

występuje zarówno wśród niepełnosprawnych polskich, jak i unijnych. 

Obraz negacji istnienia dyskryminacji diametralnie się zmienia, gdy pytanie dotyczy 

szans życiowych różnych grup społecznych. Przy tak sformułowanym pytaniu respondenci 

skłonni są przyznać, że są grupy i kategorie społeczne, do których przynależność jest dla 

jednostki mniej korzystna, jak i takie, do których przynależność pomaga w życiu. W tym 

przypadku jako grupę o najcięższej sytuacji wskazuje się osoby niepełnosprawne, następnie 

osoby o orientacji homoseksualnej, osoby powyżej 50 lat i Romów (Cyganów). Podobnie 

deklarowany obraz braku dyskryminacji niepełnosprawnych się zmienia, gdy pytania dotyczą 

pracy. Jako największe przeszkody w zdobyciu pracy wskazuje się: wiek, niepełnosprawność 

i wygląd. Polska opinia publiczna nie różni się w tych ocenach od unijnej. 

Zarówno respondenci unijni jak i polscy popierają działania antydyskryminacyjne we 

wszystkich proponowanych dziedzinach. Poparcie dla wyrównywania szans grupom 

dyskryminowanym w świetle sondaży jest w Polsce wysokie. Największą aprobatę mają 

dyskryminowani ze względu na płeć i niepełnosprawność. Natomiast największa rezerwa 

występuje wobec wyrównywania szans i zapobiegania dyskryminacji z powodu orientacji 

seksualnej. Podobna struktura poparć jest w przypadku ogółu respondentów unijnych i 

Polaków. Warto zaznaczyć, że respondenci europejscy bardziej popierali wszelkie działania 

antydyskryminacyjne. Różnice w strukturze tych poparć występują dopiero na tym tle. 

Obecność w sferze publicznej przedstawicieli mniejszości nie napotyka barier w 

oczach polskiej opinii publicznej. Polscy respondenci są bardzkiej tolerancyjni. Pewną 
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rezerwę mogłaby napotkać jedynie osoba w wieku powyżej 75 lat lub o odmiennej orientacji 

seksualnej. Opinii respondentów unijnych są podobne – z tym że osoba powyżej 75 roku 

życia jest przez większość nich nieakceptowana. 

Partycypacja w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym niepełnosprawnych jest 

niższa od udziału osób sprawnych. Bariery stanowią jedną z kluczowych komponent 

percepcji świata przez osoby niepełnosprawne. W przekonaniu niepełnosprawnych w Polsce 

takie ograniczenia występują głównie w instytucjach usługowych i kulturalnych. Tylko ok. 

1/3 niepełnosprawnych uważa, że ma do nich dostęp bez ograniczeń. Natomiast rzadziej 

wskazywano na sklepy i supermarkety czy środki komunikacji publicznej. Podobnie 

postrzegają bariery niepełnosprawni unijni. Zaznacza się jednak znacząca różnica między 

Polską a UE w zakresie pomocy, jaka otrzymują na co dzień niepełnosprawni. W bardziej 

zamożnych krajach UE taką pomoc ma ponad połowa niepełnosprawnych. 

Wśród niepełnosprawnych często występuje oglądanie telewizji jako formy 

uczestnictwa w życiu społecznym. Jest to jedna z nielicznych form uczestnictwa w kulturze, z 

której korzystanie niepełnosprawnych jest zdecydowanie wyższe niż osób sprawnych. Sferą w 

której uczestnictwo niepełnosprawnych jest niskie, jest turystyka. Do charakterystyki 

przeszkód w tej sferze trzeba posłużyć się wprowadzonym przez badaczy pojęciem łańcucha 

barier. Występują one właśnie często w tej postaci. Stąd likwidacja jednego tylko elementu 

nie zmniejsza ich występowania. Sytuacja uległa, podobnie jak w Polsce, znaczącej poprawie. 

Niemniej nadal problem istnieje i to w dużej skali. 

Sfera sportu, rekreacji i dietetyki, jest ważna zarówno w zakresie podtrzymywania 

stanu zdrowia, rehabilitacji utrzymującej i spowalniającej, jak i w sferze prewencji. Dane 

wskazują na mniejsze zapotrzebowanie, mniejszą dostępność i mniejszą aktywność, zarówno 

mieszkańców, jak i niepełnosprawnych z unijnych krajów Europy wschodniej w porównaniu 

z krajami Europy zachodniej. Nawyki uprawiania sportu są zależne nie tylko od poziomu 

rozwoju kraju, ale odzwierciedlają pewne różnice kulturowe między nimi. Można wskazać na 

kraje, w których problematyka zdrowotności, zachowań dietetycznych czy rekreacji ma 

znacząco duże znaczenie, jak i takie w których znajduje się na dalszym planie w świadomości 

społecznej. Kraje, w których są bardziej rozpowszechnione praktyki i zachowania 

prozdrowotne, to na zachodzie Europy - Niemcy, Holandia i kraje skandynawskie: Dania, 

Finlandia, Szwecja, zaś w unijnej wschodniej Europie kraje bałtyckie, oraz Czechy i 

Słowacja. Po drugiej stronie bieguna aktywności wśród krajów, w których takie zachowania i 

praktyki wyraźnie rzadziej występują, na zachodzie Europy są to kraje śródziemnomorskie, a 
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także Irlandia i Irlandia Północna oraz Rumunia. Polska lokuje się w pobliżu średniej unijnej, 

ale raczej poniżej jej pod tym względem, zarówno jeśli chodzi o osoby sprawne, jak i 

niepełnosprawne 

Bardzo silnie jest wśród niepełnosprawnych wykluczenie cyfrowe. Wskaźniki czy to 

posiadania komputera, czy używania na co dzień internetu są wśród nich znacząco niższe niż 

wśród osób sprawnych. Widoczne jest wśród nich także t.zw. wykluczenie cyfrowe II rzędu 

polegające na niższych umiejętnościach wykorzystania do różnych celów zarówno 

komputera, jak i internetu. Od tej strony istnieje duża różnica między Europą zachodnią i 

wschodnią na niekorzyść tej drugiej. Wskaźniki dla Polski są poniżej średniej europejskiej, 

tak dla osób sprawnych, jak i niepełnosprawnych. 

 

14. Bardzo znaczące dla analizy społecznych uwarunkowań i skutków niepełnosprawności w 

Europie jest zróżnicowanie między UE-15 – krajami „starej” Unii, które stały się jej 

członkami do 1995 r. i UE-12 – krajami „nowej Unii”, państwami przyjętymi do Unii 

Europejskiej po 2003 r. To zróżnicowanie pojawia się w wielu danych o niepełnoprawności w 

Europie. Wszystkie wskaźniki dotyczące niepełnosprawności, sytuacji niepełnosprawnych, 

ich cech społecznych, sytuacji społecznej, nastrojów i opinii, uczestnictwa społecznego, 

wykluczenia cyfrowego, polityk społecznych, otrzymywanych świadczeń społecznych, 

znacząco się różnią właśnie w tym wymiarze. Jest to najsilniejsza determinanta 

zróżnicowania niepełnosprawnych poza kilkoma innymi sytuacjami. Niepełnosprawni z 

Europy zachodniej są lepiej wykształceni, częściej pracują i niższe jest ich wykluczenie 

cyfrowe. Są w lepszej sytuacji materialnej, większy jest ich stan posiadania i w mniejszym 

stopniu są zagrożeni biedą w każdym jej wymiarze. Siebie samych wyżej umiejscawiają w 

społeczeństwie niż niepełnosprawni z unijnej wschodniej Europy. Są bardziej zintegrowani ze 

społeczeństwem. Ich jakość życia jest wyższa. Wyższe wartości osiągają dla nich wszystkie 

wskaźniki jakości życia. Mają większe zaufanie do ludzi i do instytucji, szczególnie instytucji 

zabezpieczenia społecznego. Bardziej optymistycznie patrzą na swoje życie. Mniej odczuwają 

samotność i wyobcowanie ze społeczeństwa. Mniejsze są różnice w opiniach i wartości 

wskaźników społecznych między nimi a społeczeństwem. 

 

15. Silna jest w Polsce aprobata społeczna pomocy dla niepełnosprawnych. Opinia publiczna 

aprobuje wydatki w tej sferze. Badanie wskazuje na wyraźne poparcie dla działań na rzecz 
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niepełnosprawnych, wsparcie dla likwidacji barier i dla zapobiegania dyskryminacji wobec 

niepełnosprawnych, dla postulatów równych praw dla nich i zwiększenia ich obecności w 

zakładach pracy. Niepełnosprawni należą do tych grup osób biednych, którym opinia 

publiczna chętnie przyznaje priorytet w otrzymywaniu pomocy społecznej w różnej formie. 

Opinia publiczna polska nie różni się znacząco do unijnej, chociaż zaznacza się jej większa 

rezerwa wobec pomocy socjalnej różnym grupom. 

Wydatki na niepełnosprawnych są trudne do obliczenia. Wynika to nie tylko z 

trudności z dostępem do potrzebnych danych, ale z trudności oszacowaniu, jaki odsetek 

wydatków innych instytucji jest przeznaczone na dodatkowe potrzeby związane z 

niepełnosprawnością. Wielkość tych wydatków, jak i ich udział w dochodzie narodowym jest 

funkcją dwu czynników: poziomu gospodarczego i kierunku polityki społecznej, mniej lub 

bardziej sprzyjającej niepełnosprawnym. Najwyższy wysiłek pomocowy napotyka się w 

krajach skandynawskich i w Holandii. Słabsze działania są na południu Europy i w unijnych 

krajach Europy wschodniej. Polska raczej się zbliża do wskaźników typowych dla swojego 

regionu. 

Średnia wartość tak przeliczonych świadczeń społecznych z powodu 

niepełnosprawności na głowę mieszkańca silnie się różni między unijnymi krajami piętnastki, 

„starej” Unii i pozostałą dwunastką. Średnia tych świadczeń w pierwszej grupie wynosi 744 

euro na mieszkańca, w tej drugiej – 234 euro na mieszkańca. Te zróżnicowanie dobrze 

ilustruje przeliczenie tych wielkości w krotnościach średniej unijnej. Najwyższą wielkość 

świadczeń społecznych związanych z niepełnosprawnością (obliczone przy użyciu 

porównywalnego kryterium na podstawie danych z 2009 r.) napotykamy w Luksemburgu, i 

następnie w krajach skandynawskich – w Danii, Finlandii  i Szwecji. Po drugiej stronie mamy 

ubogie kraje unijnego południa i wschodu Europy jak Bułgaria, Cypr, Łotwa, Malta, Polska.  

Polityka społeczna wyraźnie różnicuje wydatki na zatrudnienie wspierane i chronione 

w różnych krajach. Pewną miarę o dysproporcjach między dwiema częściami Unii może dać 

taka informacja. W 2008 r. 90,4% wszystkich wydatków sektora publicznego w Unii na 

zatrudnienie wspierane i chronione przypadało na kraje pierwszej grupy, a na kraje drugiej – 

pozostałe 9,6%. Jeśli porównać kwotę wydatków na zatrudnienie wspieranie i chronione w 

przeliczeniu na zatrudnionego wg krajów to uwidaczniają się znaczące różnice. Wartości 

wyższe od średniej unijnej, dla tych krajów dla których dostępne są dane, występują w takich 

krajach jak kraje skandynawskie, a także Belgia, Niemcy, Francja, Litwa, Holandia czy 

Portugalia. Natomiast znacząco poniżej średniej są takie kraje jak Bułgaria, czy Polska. 



17 

W całej Unii wydatki na cele społeczne mierzone wydatkami na mieszkańca, czy odsetkiem 

dochodu narodowego – rosną. W Polsce rosną one nominalnie, natomiast jako udział w 

dochodzie narodowym maleją. Wydatki na świadczenia związane z niepełnosprawnością 

stanowią małą część wydatków socjalnych. Polska przeznacza na to niższe kwoty, tak w 

środkach pieniężnych, jak i jako część dochodu narodowego. Świadczenia społeczne 

związane z niepełnosprawnością wykazują w Polsce tendencję spadkową zarówno w zakresie 

wielkości całkowitej, jak i jako udział w GDP, odmiennie od tendencji dla całej Unii. Są to 

głównie świadczenia pieniężne. Dodatki rozwinięte w innych krajach stanowią małą część 

świadczeń, albo w ogóle nie występują. Publiczne wydatki na niepełnosprawność mają 

charakter albo wydatków sztywnych, albo prawnie zdeterminowanych. Tak że kwoty 

wydawane w schematach bardziej elastycznych, mogących być użyte do różnych polityk, 

stanowią małą część nakładów na potrzeby niepełnosprawnych. 

 

16. Niepełnosprawni ze wschodniej Europy są gorzej zintegrowani ze społeczeństwem niż 

niepełnosprawni z Europy zachodniej. Mają niższe poczucie szczęścia i zadowolenia z życia, 

są mniej od nich zadowoleni z poszczególnych sfer swego życia, a swoją sytuację materialną 

oceniają znacznie gorzej. Bardziej także odczuwają deprywacje na tle niższej pozycji 

materialnej. Niżej siebie umiejscawiają w społeczeństwie. To wszystko dotyczy także i 

polskich niepełnosprawnych. Wskaźniki jakości życia dla polskich niepełnosprawnych są 

niższe od średnich unijnych, natomiast bliskie są średnim wartościom dla niepełnosprawnych 

regionu. To samo można powiedzieć o ich integracji społecznej. Jest ona niższa od średniej 

unijnej, choć zbliżona do innych krajów regionu. 
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Wprowadzenie 

 

Dane zebrane i przedstawione niżej starają się pokazać pozycję społeczną 

niepełnosprawnych w Polsce na tle innych krajów europejskich. Opracowanie to rozpoczyna 

przegląd stanu prawnego statusu niepełnosprawnych w prawie międzynarodowym i unijnym, 

ujęte z perspektywy zagadnienia położenia społecznego niepełnosprawnych. Stawia on jako 

cel polityk społecznych i zarazem jako prawo niepełnosprawnych integrację ze 

społeczeństwem, życie na poziomie jak najbliższym innych jego członków. Pisał o tym 

Rzecznik Praw Obywatelskich, że polityka wobec niepełnosprawnych powinna być 

„symbolem nowego podejścia do problemu włączania osób z niepełnosprawnością do życia 

publicznego, społecznego i kulturalnego – stanowi przejście od modelu opiekuńczego do 

modelu społeczeństwa otwartego, opierającego się na zasadzie równości oraz poszanowania 

godności każdego człowieka” (za Jankowska…, 2012: 45). 

Uzasadnia to zakres problematyki tej pracy, która obejmuje charakterystykę 

demograficzną niepełnosprawnych, zróżnicowanie niepełnosprawności wg wieku, sytuację 

rodzinną niepełnosprawnych, ich wykształcenie, status zatrudnienia, dochody i zakres 

ubóstwa, a także jakości życia - poziom dobrostanu, profil psycho-społeczny, zasoby osobiste 

do radzenia sobie z sytuacją niepełnosprawności, wartości społeczne i orientacje polityczne, 

udział w życiu społecznym i politycznym i odczuwaną dyskryminację. Stara się także ukazać 

środki finansowe przeznaczone w krajach Unii na potrzeby niepełnosprawnych. Obraz, jaki 

powstaje, ukazuje wciąż duży dystans, jaki dzieli Polskę od bardziej rozwiniętych krajów 

Unii Europejskiej. Jest on jednak konsekwencją nie tylko samych polityk, ale i poziomu 

rozwoju społeczno-gospodarczego, a tym samym i zasobów społecznych. Polska dzieli to z 

większością nowych krajów Unii Europejskiej. Niemniej pokazuje to istotny problem 

społeczny, który prędzej czy później będzie musiał zostać podjęty. 

O ile cele socjalne polityki wobec niepełnosprawnych są znane, warto także podkreślić że 

polityka wobec niepełnosprawnych nie ogranicza się tylko do nich. Ma także ważne cele 

ekonomiczne i społeczne - jest także uruchamianiem pewnych istotnych mechanizmów 

rozwojowych, nie zawsze docenianych. Zwracają na to uwagę „Standardowe Zasady 

Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych” ONZ z 1993 r. Stwierdzają one m.in., że 

troska o niepełnosprawnych jest zarazem „wkładem w ogólnoświatowy wysiłek 

mobilizowania zasobów ludzkich.” (Standardowe,…1994). Walka z konsekwencjami 
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niepełnosprawności, wzrost ich integracji społecznej i zawodowej, ma na celu zwiększenie 

udziału tej grupy w życiu ekonomicznym kraju jako wytwórcy i jako konsumenta. 

Warto to usytuować szerzej w perspektywie sytuacji Unii Europejskiej. W skali rywalizacji 

światowej i walki konkurencyjnej Unia Europejska ma najbardziej niekorzystną wiekowo 

strukturę demograficzną. Obserwowalne trendy demograficzne wskazują na pogłębianie się 

tego trendu w przyszłości. Polityka wobec niepełnosprawnych jest więc częścią działań na 

rzecz podnoszenia konkurencyjności krajów wspólnoty europejskiej. Ma to na celu unikniecie 

„dławiącego” dla rozwoju społecznego efektu problemów społecznych. Źle 

ustrukturalizowane politycznie nakłady w całej sferze społecznej mają następujący efekt. Nie 

tylko pochłaniają one znaczącą część zasobów społecznych, ale równocześnie zmniejszają tę 

ich część, która można przeznaczyć na cele rozwojowe. Takie ich działanie pogłębia się w 

trakcie kryzysu. Polityka wobec niepełnosprawności ma także na celu zarządzanie tym 

problemem. 

Drugim ważnym ekonomicznym aspektem działań na rzecz niepełnosprawnych jest 

pogłębianie rynku wewnętrznego krajów Unii. Niepełnosprawni są na nim jako konsumenci 

słabo obecni, a ich potrzeby stanowią niedoreprezentowany segment rynku. W tym przypadku 

postulaty ekonomiczne i potrzeby polityki poprawy jakości życia niepełnosprawnych zbiegają 

się. Roczna wartość europejskiego rynku urządzeń wspomagających jest szacowana na ponad 

30 mld EUR przez dokumenty unijne (2008) (Europejska…2010). Na Polskę, szacując wg jej 

ludności, przypadałoby ok. 2,3 mld EUR. 

 

Niepełnosprawność w prawie międzynarodowym i unijnym 

Współcześnie problematyka niepełnosprawności ma trzy istotne rysy: 1) Niepełnosprawni 

są zaliczeni do grup podlegających lub zagrożonych dyskryminacją i deprywacją. Sytuacja 

prawna niepełnosprawnych jest kształtowana na wzór systemu ochrony praw jednostki - ujęta 

jest jako system praw, które im przysługują jako członkom wyróżnionej. Powstał system 

prawny formułujący ich prawa w sensie negatywnym, jako zakazu dyskryminacji, jak i 

pozytywnym formujący szereg praw i sugerujący polityki dla ich wyrównania. 2) Stan 

prawny ewoluuje w kierunku rozszerzania zakresu ich praw. 3) Sytuacja niepełnosprawnych 

umiędzynarodowiła się i przestała być tylko sprawą wewnętrzną poszczególnych krajów. 

Sytuacja wewnętrzna kraju znalazła się pod kontrolą instytucji międzynarodowych. Dalszy 

kierunek jej ewolucji systemu praw człowieka to umacnianie międzynarodowej kontroli nad 

ich przestrzeganiem, nad wdrażaniem kierunkowych polityk i zwiększanie możliwości 
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jednostki – podmiotów praw do ich obrony. Naruszanie tych praw powoduje sankcje 

międzynarodowe, jak i też obywatele danego kraju mogą szukać opieki w instytucjach 

międzynarodowych. Od innej jeszcze strony prawa niepełnosprawnych stanowią część 

standardów, które mają do spełnienia kraje aspirujące do osiągnięcia wyższego poziomu 

rozwoju społeczno-politycznego. 

Aktualny międzynarodowy i unijny stan prawny jest szczegółowo omawiany w pracach 

Marii Jankowskiej (Jankowska, 2012), Krystyna Mrugalskiej (Mrugalska, 2006), i Anny 

Mokrzyckiej (Mokrzycka: 2012). Najważniejsze akty prawa są zebrane w wyborze 

dokumentów pod redakcją Marka Piaseckiego (Piasecki, 2009). Ta sytuacja prawna 

dodatkowo zmieniła się ostatnio w Polsce, w wyniku ratyfikacji najpierw przez Unię, a potem 

przez nasz kraj międzynarodowej Konwencji Praw Niepełnosprawnych. Jednak wspomniana 

wyżej konwencja jest w nich omawiana jeszcze jako dokument ONZ, tak że te prace nie 

uległy dezaktualizacji. Ze względu na już istniejące i łatwo dostępne publikacje, w tym 

opracowaniu stan prawny zostanie omówiony tylko pod kątem problematyki jego znaczenia 

dla położenia społecznego niepełnosprawnych i dla polityk społecznych wobec 

niepełnosprawnych. 

Przed bliższą analizą należy wskazać na jedną istotną właściwość praw i konwencji 

aktualnego systemu prawa międzynarodowego. Większość z nich można określić jako 

„miękkie” prawo. Ma to trzy aspekty. Pierwszy to jego kierunkowy, a nie definitywny 

charakter, wskazywanie określonego kierunku działań, a nie wprowadzanie określonych i 

definitywnych rozwiązań. Taki charakter prawa oznacza „silne zobowiązanie moralne i 

polityczne ze strony Państw do podejmowania działań w celu wyrównywania szans osób 

niepełnosprawnych.” („Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych” ONZ z 1993 r., 1994). 

Drugi typ osłabień rygorystyczności międzynarodowych praw i konwencji to obecne w 

nich założenie o jego stosowalności proporcjonalnie do możliwości danego kraju. I tak w 

Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, przyjętej przez ONZ w 2006 r., w art. 4., 

zawierającym ogólne zobowiązania, w ust. 2. jest zapis, że: „w odniesieniu do praw 

gospodarczych, socjalnych i kulturalnych, każde Państwo-Strona zobowiązuje się podjąć 

kroki, w maksymalnym zakresie swoich możliwości.” Takie ujęcie pozwala relatywizować 

ich wdrażanie do możliwości ekonomicznych i administracyjnych. Szczególnie sytuacja 

kryzysu pozwala na ich stagnację, a nawet regres. 
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Trzecim typem osłabień jest to, że sama konstrukcja niepełnosprawności, praw 

niepełnosprawnych i zalecenia wprowadzania określonych polityk wobec niepełnosprawnych, 

zawierają w sobie szereg elementów, które są definiowane dopiero na etapie wdrażania 

określonych. W samej unii europejskiej przy dyrektywach unijnych często stwierdza się, że 

państwa członkowskie mają je wdrażać „za pomocą dostępnych sobie i wybranych przez 

siebie środków”. Zalecane rozwiązań i mogących być różnie realizowanych. Warto wskazać 

na potencjalne kwestie dyskusyjne w implementacji niepełnosprawności. Taką wątpliwość 

mogą budzić pewne kategorie niepełnosprawności jak t.zw. niepełnosprawność niewidoczna 

jak cukrzyca. Są przypadki w których opinia publiczna może zajmować negatywne 

stanowisko jak przyznawanie pełni praw osobom dotkniętym niektóre choroby psychiczne, 

czy uznawać za niepełnosprawność następstwa AIDS, czy albo udzielać pełni wsparcia 

niepełnosprawności nabytej w wyniku stylu życia czy konsekwencji uzależnień – 

alkoholizmu czy narkomanii. 

Po trzecie, duże możliwości zróżnicowania określania niepełnosprawności wewnątrz UE 

wynikają także z samego charakteru kontroli międzynarodowej. System nadzoru 

międzynarodowego ogranicza się głównie do kontroli prawa, mniej jego wpływowi podlega 

system praktyki administracyjnej, a szczególnie przyznawania statusu niepełnosprawnego. 

Zaliczenie określonego przypadku do niepełnosprawności jest w innym systemie - w systemie 

orzecznictwa i decyzji administracyjnych, który nie podlega już tej kontroli. Należy on do 

prawa administracyjnego. Jak stwierdzają autorzy omawiający ten stan prawny, normy prawa 

europejskiego nie odnoszą się bezpośrednio do procedur orzeczniczych. „Typ procedury, 

wymogi formalne, kryteria kwalifikacyjne, zasady odwoławcze, instrumenty nadzoru i 

kontroli leżą w gestii regulacji krajowych, zgodnie z normami kompetencyjnymi” 

(Golinowska, 2012: 361). Przyjmuje się założenie, jak Konwencji z 1983 r., dotyczącej 

rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, że niepełnosprawność jest 

„właściwie orzeczona”. 

Niemniej to zróżnicowane i elastyczne podejście umożliwia przystąpienie do tego 

systemu ochrony praw niepełnosprawnych szeregu państw, które w innej sytuacji by z tego 

zrezygnowały nie mogąc zapewnić pomocy, opieki i wsparcia osobom niepełnosprawnym na 

poziomie wysoko-rozwiniętych krajów europejskich. 

W ten sposób jest też ono ujęte w polskim prawie konstytucyjnym. Dobrze to oddają dwa 

cytaty z komentarza do stanu prawnego dotyczącego praw niepełnosprawnych, a w 

szczególności do gwarantującego je art. 67 konstytucji,. Jak pisze Hanna Mokrzycka, „Prawo 
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to nie powinno być jednak rozumiane tak, jak prawo pozytywne, czyli konkretne przepisy 

ustawowe zapewniające ochronę prawna w sytuacji wystąpienia ryzyka socjalnego. 

Konstytucyjne pojęcie prawa do zabezpieczenia społecznego stanowi raczej zapis, z którego 

wynika obowiązek dla władz publicznych tworzenia i rozwijania systemu pozwalającego na 

korzystanie z tego obywatelskiego prawa” (Mokrzycka, 2012: 102). 

Jaki pisze dalej autorka tego komentarza: 

„W konstrukcji tak określonego prawa do ubezpieczenia społecznego w obowiązującej 

w Polsce Konstytucji nie można upatrywać konkretnego konstytucyjnego prawa do 

jakiejkolwiek konkretnej formy świadczeń z ubezpieczenia społecznego, co zostało 

niejednokrotnie potwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny w orzecznictwie. Co więcej, TK 

podkreślał także istotny fakt uzależnienia możliwości pokrycia potrzeb osób uprawnionych od 

poziomu ogólnej zamożności społeczeństwa oraz ogólnego stanu finansów publicznych. Z 

tego i z kolejnych wyroków TK wynika, że zasady konstytucyjne w sferze prawa do 

zabezpieczenia społecznego należy postrzegać w perspektywie ekonomiczno-gospodarczej, 

co oznacza, że państwo wprawdzie ma obowiązek działania i prowadzenia polityki w taki 

sposób, aby zapewnione były odpowiednie środki finansowe niezbędne do realizacji 

konstytucyjnych praw socjalnych, jednak należy uwzględniać sytuację gospodarczą i 

konieczność zapewnienia warunków rozwoju gospodarczego, a także dostosować zakres 

realizacji praw socjalnych do warunków ekonomicznych. W tym względzie przywoływany 

był także aspekt niezbędnego ograniczania funkcji socjalnych w takim rozumieniu, by nie 

zostały naruszone inne podlegające ochronie wartości konstytucyjne, takie jak równowaga 

budżetowa” (Mokrzycka, 2012: 103). 

System prawa międzynarodowego i unijnego opiera się na definicji społeczno-

medycznej niepełnosprawności. Niepełnosprawność definiuje się w niej jako wzajemne 

sprzężenie sytuacji somatycznej i społecznej. Niepełnosprawność obejmuje wiele ograniczeń 

funkcjonalnych, a ich konsekwencją jest sytuacja upośledzenia (handicap). Oznacza ona 

utratę lub ograniczenie możliwości uczestniczenia w życiu społeczeństwa w tym samym 

stopniu, co inni obywatele. Uwidacznia się w tym, że przyjmuje się, że niepełnosprawność nie 

stanowią określone schorzenia lub stany organizmu, ale te z nich, które ograniczają 

możliwość pełnego uczestnictwa społecznego. Upośledzenie zawiera się już nie w osobie 

niepełnosprawnego, ale w relacji osoba niepełnosprawna jej środowisko. W całości tego 

dokumentu przyjmuje się za normatywne odniesienie – pełne uczestnictwo w życiu 

społecznym w takim stopniu i na równych prawach jak reszta społeczeństwa. Jest to 
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przyjmowane jako kierunek działań społecznych. Jest ono uznane za prawo osoby 

niepełnosprawnej. 

Jak pisze Marek Piasecki w zmianach definicji zauważyć można „odchodzenie od 

ujmowania problemu niepełnosprawności widzianego przez pryzmat działań charytatywnych, 

ochrony i opieki socjalnej w kierunku pełnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu 

społeczeństwa. Zamiast tego tworzy się rozwiązania wyrównujące szanse na aktywność i 

awans społeczno-zawodowy oparte na prawnych i systemowych mechanizmach 

antydyskryminacyjnych.” (Piasecki, Stępniak 2002 za Jankowska, 2012: 36). 

Torowało to drogę do stanowiska, że prawo osób niepełnosprawnych do rehabilitacji 

społecznej oraz readaptacji społecznej i zawodowej nie jest dodatkowym prawem, które 

naruszałoby zasadę równości praw człowieka, ale prawem mającym na celu umożliwienie 

osobom niepełnosprawnym korzystanie z takich powszechnych praw, jak prawo do pracy, 

prawo do odpowiednich warunków pracy oraz niedyskryminowanie w zatrudnieniu 

(Przybysz, 1997). 

Główne dokumenty ONZ to Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych ogłoszona 

przez ONZ (1975), Zasady Tallińskie (Tallinn Guidelines for Action on Human Resources 

Development in the Field of Disability), przyjęte w 1989 r., dotyczące edukacji i zatrudniania 

osób niepełnosprawnych przez instytucje rządowe oraz na wszystkich poziomach władzy 

publicznej w celu wyrównania szans niepełnosprawnych, Standardowe Zasady 

Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych z 1993 r. i Konwencja Praw Osób 

Niepełnosprawnych z 2006 r. Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych nie mają statusu ani traktatu, ani konwencji. Jednak są przyjęte jako 

standard odniesienia działań na rzecz niepełnosprawnych. Mają status „międzynarodowego 

prawa zwyczajowego”. Trzeba zaznaczyć, że Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych z 

2006 r. wiele z tych zasad przejęła w dosłownym brzmieniu. 

Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (1993) 

zwracają uwagę na kluczową kwestię nie tylko samego zatrudnienia niepełnosprawnych, ale i 

jego formy. Zasady przyjmują, że nadrzędnym celem powinno być zawsze zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Dla osób niepełnosprawnych, których potrzeb 

nie da się w ten sposób zaspokoić, alternatywą powinny być małe zakłady pracy chronionej 

lub zatrudnienie wspomagane. Zasady zwracają uwagę na strukturalne nierówności dostępu, 

szczególnie w wymiarze miasto-wieś. Stąd zalecenie, że zarówno na obszarach wiejskich jak i 

miejskich osoby niepełnosprawne powinny posiadać równe szanse wykonywania 
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pożytecznego i satysfakcjonującego zawodu. Zwraca się też w nich uwagę na potrzeby rodzin 

z osobami niepełnosprawnych. Ich konsekwencją są dwa zalecenia. Pierwsze z nich to, aby 

państwa zagwarantowały, by wsparcie finansowe obejmowało koszty wynikające z 

niepełnosprawności, ponoszone przez osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Drugie z nich 

natomiast, sugeruje aby państwa gwarantowały dodatek do dochodu i zabezpieczenie socjalne 

opiekunom osób niepełnosprawnych. Zwraca się także uwagę na znaczenie udziału w 

kulturze, sporcie i rekreacji. Stąd zalecenia, by państwa podejmowały działania, aby zapewnić 

osobom niepełnosprawnym równe możliwości uprawiania sportu i rekreacji. Popiera się w 

nich także tworzenie odpowiednich programów działania nakierowanych na tworzenie 

równych szans osobom niepełnosprawnym, finansowane z budżetu państwa. Zaleca się, aby 

państwa-sygnatariusze korzystały ze środków ekonomicznych (pożyczek, zwolnień z 

podatków, funduszy na ściśle określone cele, specjalnych fundacji, itd.), aby stymulować i 

wspierać równoprawne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Sugerują, 

też że w wielu krajach mogłoby się okazać właściwe ustanowienie funduszu rozwojowego na 

rzecz osób niepełnosprawnych. Fundusz taki wspierałby różne projekty i oddolne programy o 

charakterze samopomocowym. Ważnym aspektem działań jest zapewnienie odpowiedniej 

reprezentacji niepełnosprawnych, aby mogła ona odpowiednio uczestniczyć w procesach 

rządowych dotyczących niepełnosprawnych. Stąd zaleca się, aby państwa przyjęły specjalne 

prawo organizacji osób niepełnosprawnych do reprezentowania osób niepełnosprawnych na 

szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. (Standardowe.., 1994). 

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych z 2006 r. jest dokumentem prawa 

międzynarodowego, który aktualnie staje się powszechnie uznawanym standardem polityki 

wobec niepełnosprawnych w rozwiniętych krajach świata. Ratyfikacja konwencji przez 

Polskę i przez UE jako podmiot prawa międzynarodowego, istotnie zmienia stan prawny. Jest 

on zarazem dokumentem ONZ i Unii Europejskiej, gdyż UE ratyfikowała go jako jeden 

podmiot. Proces jego pełnego wdrożenia będzie trwał. Jednak jego ratyfikacja tworzy nowe 

ramy odniesienia dla polityki wobec niepełnoprawnych w Polsce. 

Z ujęć nowych lub wyraźnie nowych akcentów w ogólnym podejściu do 

niepełnosprawności, zwraca uwagę preambuła, która podkreśla, że „osoby niepełnosprawne i 

członkowie ich rodzin powinni otrzymywać niezbędną ochronę i pomoc tak, aby rodziny 

mogły przyczyniać się do pełnego i równego korzystania z praw osób niepełnosprawnych”. 

Jako dyskryminację ze względu na niepełnosprawność uznano także „odmowę racjonalnego 

dostosowania środowiska do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych”. Art. 8 jest 
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poświęcony podnoszeniu świadomości społecznej. Zaleca on m.in., aby „zwalczać stereotypy, 

uprzedzenia i szkodliwe praktyki wobec osób niepełnosprawnych również tych, które 

wynikają z różnicy płci i wieku, we wszystkich dziedzinach życia”. 

Konwencja zwraca uwagę na działania prewencyjne i dostosowawcze, szczególnie w 

zakresie budownictwa. W związku z tym zaleca szersze stosowanie: „racjonalnego 

dostosowania” i „uniwersalnego projektowania”. To pierwsze oznacza „konieczne i stosowne 

modyfikacje i adaptacje nie pociągające za sobą nieproporcjonalnych i niepotrzebnych 

utrudnień, które to modyfikacje i adaptacje są niezbędne w określonych przypadkach dla 

zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości egzekwowania i korzystania z 

wszystkich praw człowieka i fundamentalnych swobód.” W zakresie zaś unikania barier 

konwencja zachęca do wprowadzania „uniwersalnego projektowania”. Odnosi się ono do 

takich rozwiązań, które są „użyteczne dla wszystkich ludzi, w jak największym zakresie, bez 

potrzeby adaptacji lub specjalistycznych zmian. Termin ten odnosi się do produktów, 

środowisk, programów i usług, i nie wyklucza urządzeń pomocniczych dla poszczególnych 

grup osób niepełnosprawnych.” 

Postanowienia konwencji oznaczają także zwiększoną rolę samorządu lokalnego. Ta 

zwiększona rola samorządu wiąże się z kilkoma zaleceniami konwencji. Po pierwsze, wynika 

to z szeregu zadań powierzanych do realizacji tym strukturom, które są w domenie działań 

samorządu. W art. 24 określa się, że „osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do bezpłatnej 

podstawowej i średniej edukacji integracyjnej, na dobrym poziomie, na równych zasadach z 

innymi obywatelami w społeczności, w której żyją”. Po drugie, w konwencji zwraca się 

uwagę na problem fizycznej dostępności pomocy dla osób niepełnosprawnych i na 

przeciwdziałanie nierównościom środowiskowych. W art. 9 podkreśla się, by dostępność była 

jednakowa na „zarówno w środowiskach miejskich, jak i wiejskich.” Ważnym zapisem jest, 

że „osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do szerokiego zakresu usług świadczonych w 

domu, w miejscu zamieszkania i innych usług wsparcia świadczonych w ramach społeczności 

lokalnej, w tym do pomocy osobistej niezbędnej do życia i włączenia w społeczność, a także 

celem zapobiegania izolacji lub segregacji społecznej, a świadczone w społeczności lokalnej 

usługi i urządzenia dla ogółu ludności będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, na 

zasadzie równości z innymi osobami oraz będą odpowiadać ich potrzebom” (art. 19). Oznacza 

to określone zadania dla samorządu terytorialnego, szczególnie szczebla podstawowego. 

Oznacza to przeniesienie szereg zadań związanych z niepełnosprawnością na najniższy 

szczebel. Są z tym związane zalecenia, aby osoby niepełnosprawne miały dostęp do 
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szerokiego zakresu usług wspierających funkcjonowanie w środowisku domowym, lokalnym 

i innym, w tym indywidualnej opieki koniecznej do życia i integracji w społeczeństwie i 

zapobiegającej izolacji i segregacji osób niepełnosprawnych” (art. 19). Konwencja podkreśla 

rolę działań podnoszących jakość życia niepełnosprawnych (art. 25). Szereg postanowień 

konwencji dotyczy rozszerzenia możliwości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w 

kulturze, w sporcie i rekreacji (art. 30). 

Zwraca się także uwagę na potrzebę wzmocnienia struktur rządowych. Artykuł 33 

„Wdrożenie i monitoring na szczeblu krajowym” przewiduje, że państwa-strony, zgodnie z 

własnym systemem organizacyjnym, desygnują co najmniej jedną komórkę w strukturach 

rządowych do spraw związanych z wdrożeniem Konwencji, oraz rozważą ustanowienie lub 

desygnację mechanizmu koordynacyjnego w ramach rządu, który ułatwi powiązane działania 

w różnych sektorach i na różnych szczeblach. Postulowany jest także specjalny program 

działań rządu na rzecz integracji społecznej niepełnosprawnych. W art. 33 jest postanowienie, 

że państwa-strony, zgodnie ze swoim systemem prawnym i administracyjnym, będą 

utrzymywać, umacniać, desygnować lub ustanawiać w ramach swoich struktur, ramowy 

program działania do promowania, ochrony i monitorowania działań wdrożeniowych 

Konwencji. Ważną nowością wprowadzoną w konwencji jest możliwość odwołania się do 

instancji ponadnarodowej. 

Bardzo istotne znaczenie ma dla Polski prawo unijne dotyczące niepełnosprawności. 

Jest ono dalej przedstawiane za Marią Jankowską (Jankowska, 2012). Unia Europejska 

przywiązuje od swego początku duże znaczenie dla problemu niepełnosprawności. Kolejne 

kroki integracji europejskiej były zarazem znaczącymi etapami rozwoju standardów polityki 

wobec niepełnosprawnych. Szereg postanowień i regulacji zawierają unijne dokumenty 

mające status zbliżony do dokumentów konstytucyjnych, określających podstawowe zasady i 

cele organizmu politycznego, jak Europejska Karta Społeczna i Karta Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej. 

Europejska Karta Społeczna z 1961 r. (zmodyfikowana w 1991 r.) obok zakazu 

dyskryminacji określa prawa niepełnosprawnych do różnych działań nakierowanych na ich 

integrację społeczną. Sformułowane jest w niej prawo osób niepełnosprawnych do 

rehabilitacji społecznej oraz readaptacji społecznej i zawodowej jest dodatkowym prawem. 

Zarazem istotnym nowym elementem stało się, że przestrzeganie zobowiązań określonych w 

Karcie podlega międzynarodowej kontroli. Państwa-strony umowy mają obowiązek 

przesyłania sprawozdania z realizacji tych postanowień części drugiej Karty, które zostały 
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przez nie przyjęte. Składane sprawozdania są badane przez Niezależny Komitet Ekspertów, 

który formułuje zalecenia. Zalecenia te nie są wiążące dla państw, ale stanowią ważną i 

respektowaną przez państwa wskazówkę, co do kierunku działań, które powinny podjąć. 

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej przyjęta w Nicei 7 grudnia 2000 r. zawiera 

szereg postulatów dotyczących niepełnosprawności. Art. 26. dotyczy prawa do integracji osób 

niepełnosprawnych. Stwierdza on, że: „Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych 

do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i 

zawodową oraz udział w życiu społeczności”. 

Jednak dalsze omawianie prawa unijnego, podobnie jak w przypadku dokumentów 

ONZ, należy rozpocząć od wskazania charakteru prawnego aktów i regulacji w nim 

występujących. Zarazem różna jest ich moc obowiązująca dla państw-członków Regulacje 

unijne mają także określoną strukturę hierarchiczną. Istnieje hierarchia unijnego prawa. UE. 

Jest to podział na dyrektywy europejskie, rozporządzenia, decyzje, zalecenia, uchwały Rady i 

Parlamentu Europejskiego, deklaracje, rezolucje i programy przyjęte przez Radę Europy. 

Trzeba wskazać na dwa wymiary ich zróżnicowania: 1) pierwotne i wtórne prawo, 2) miękkie 

i twarde prawo unijne. Pierwotne i wtórne prawo to podział na akty konstytucyjne i 

wykonawczo-realizacyjne. Tak więc mogą to być dokumenty prawnie wiążące, czyli tak 

zwane akty prawa pierwotnego, do których zalicza się traktaty założycielskie wraz z 

towarzyszącymi im protokołami i aneksami. Prawo pierwotne stanowi podstawę unijnej 

ingerencji kontrolnej np. zgodności z prawem. Akty prawa wtórnego obejmują zarówno 

prawo wiążące jak i nie wiążące. Są to akty prawne wiążące - dyrektywy, rozporządzenia i 

decyzje. I akty prawne nie wiążące – w szczególności opinie, zalecenia, programy, uchwały, 

raporty, deklaracje oraz białe i zielone księgi (Jankowska, 2012). 

Podział na miękkie i twarde prawo w Unii to podział na reguły twarde - bezwzględnie 

obowiązujące – rozporządzenia, dyrektywy, decyzje i reguły miękkie jak sugestie, wzorce, 

moralne zobowiązania: komunikaty (np. plany działań), rezolucje, zalecenia, opinie) oraz 

zaliczana do niego t.zw. metoda otwartej koordynacji (za Marek Piasecki, 2009). Opiera się 

na dobrowolności udziału. Zarazem zakłada ona zróżnicowanie rozwiązań systemowych przy 

założeniu dążenia do zbliżenia, konwergencji rezultatów, a przede wszystkim podstawowych 

celów. Polityka wobec niepełnosprawnych w UE zawiera w sobie wiele z jej elementów. 

Pierwszym typem wtórego prawa unijnego są dyrektywy europejskie. Są to akty, które 

wyznaczają cele, jakie mają osiągnąć państwa członkowskie, za pomocą dostępnych sobie i 
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wybranych przez siebie środków. Dyrektywa może być skierowana do jednego, do kilku lub 

do wszystkich państw członkowskich. Wykluczona jest możliwość powoływania się na 

postanowienia tych aktów przed sądami krajowymi. Aby zasady określone w dyrektywie 

mogły wywołać skutki na poziomie obywatela, prawodawca krajowy musi dostosować prawo 

krajowe do wymogów określonych w dyrektywie. Przykładem dyrektywy, w której 

podejmuje się problematykę osób niepełnosprawnych, jest Dyrektywa Rady z dnia 27 

listopada 2000 r. (2000/78/WE), ustanawiająca ogólne ramy na rzecz równego traktowania w 

zakresie zatrudnienia i pracy. 

Drugim źródłem wtórnego europejskiego prawa są rozporządzenia. Są to akty prawne 

o ogólnym i abstrakcyjnym charakterze, odpowiadające polskim ustawom. Są one 

bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich, a zatem, wprost kształtują prawa i 

obowiązki osób fizycznych i prawnych. Można się na nie powoływać w stosunkach między 

osobami fizycznymi i prawnymi oraz przed organami administracji i przed sądami. Np. 

rozporządzenie Komisji z dnia 6 sierpnia 2008 r. (2008/800 WE), uznało niektóre rodzaje 

pomocy dla zatrudnienia niepełnosprawnych za zgodne ze wspólnym rynkiem w 

zastosowaniu art. 87. i 88. Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). 

Nie narusza ona zasady równości podmiotów gospodarczych i czystości rywalizacji rynkowej. 

Nie jest nieuzasadnioną i szkodliwą pomocą publiczną dla niektórych przedsiębiorstw. 

Jako trzecie źródło prawa europejskiego wskazuje się decyzje. Są to akty prawne o 

charakterze indywidualnym, skierowanym do konkretnych adresatów, odpowiadają one 

polskim decyzjom administracyjnym. Decyzja może być skierowana zarówno do państwa 

(lub państw) członkowskich, jak i do osoby fizycznej lub prawnej. Decyzje wydawane są 

przez Komisję i Radę. 

Przykładem może być decyzja Rady Europy z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie 

wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich (2005/600/WE); Komisja uznała, 

że zatrudnianie osób niepełnosprawnych w zakładach aktywności zawodowej nie stanowi 

rzeczywistej i prawdziwej działalności gospodarczej. Mając powyższe na uwadze Komisja 

uznała, że pomoc udzielana zakładom aktywności zawodowej nie stanowi pomocy publicznej. 

Pozwala to na pełne lub częściowe finansowanie tych zakładów ze środków publicznych. 

Czwartym typem unijnego prawa są zalecenia dla państw członkowskich. Są wydawane przez 

Radę Unii Europejskiej lub Komisję. Mają na celu ujednolicenie prawodawstwa 

obowiązującego w poszczególnych krajach Wspólnoty. Ten charakter ma zalecenie nr 5 z 

2006 r. Komitetu Ministrów dla państw członkowskich. Jest to plan działań Rady Europy w 
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celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie - 

podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006–2015. Plan Działań Rady 

Europy na rzecz osób niepełnosprawnych 2006–2015 wyznacza ramową politykę europejską 

w zakresie niepełnosprawności na całą dekadę, w oparciu o cele Rady Europy dotyczące praw 

człowieka, niedyskryminacji, równości szans i pełnego udziału osób niepełnosprawnych w 

życiu obywatelskim i społecznym. 

Piąty rodzaj prawa to uchwały. Uchwały mogą być przyjmowane przez Radę i 

Parlament Europejski. Uchwały Rady, zawierające podstawowe uzgodnienia w danej 

dziedzinie, przyjęte przez ministrów państw członkowskich, często są odpowiedzią na 

komunikaty Komisji Europejskiej. Uchwały Parlamentu Europejskiego są skierowane do 

Rady lub Komisji Europejskiej. Ich celem jest zwrócenie uwagi tych organów na zagadnienia 

istotne z punktu widzenia parlamentu. Przykład to Uchwała Rady z 17 czerwca 1999 r. w 

sprawie Równych Szans w Zatrudnieniu dla Osób Niepełnosprawnych (1999/C 186/02). 

Zaleca one zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, 

łącznie z osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – zwracając przy tym należną 

uwagę na potrzeby i interesy ich rodzin i opiekunów – oraz potrzebę pełnej partycypacji osób 

z niepełnosprawnością w życiu społecznym poprzez usunięcie barier. Istotna kwestia 

poruszona w uchwale to również to, czy rozwiązania te umożliwiają kształcenie wrażliwości 

społeczeństwa na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz wdrażanie strategii równych 

szans. Uchwała podkreśla potrzebę włączenia się przedstawicieli osób z niepełnosprawnością 

we wdrażanie i kontynuowanie odpowiedniej polityki i działań na ich rzecz. 

Szósty typ dokumentów unijnych tworzą deklaracje. Taki charakter ma Deklaracja 

Madrycka, podjęta na Europejskim Kongresie na rzecz Osób Niepełnosprawnych (20 – 24 

marca 2002 r.): „Brak dyskryminacji plus działania pozytywne dają w efekcie społeczne 

włączenie”. Deklaracja ta, chociaż nie ma mocy wiążącej, odegrała ważną rolę w kształceniu 

świadomości społecznej oraz przyniosła szereg tez, które miały wpływ na politykę dotyczącą 

osób niepełnosprawnych w Europie i poza jej granicami. 

Kolejny, siódmy typ tworzą rezolucje. Do ważniejszych rezolucji należy Rezolucja 

Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie 

z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej 

(2008/C75/01). Rada Unii Europejskiej i przedstawiciele rządów państw członkowskich 

zebranych w Radzie Wezwali państwa członkowskie i Komisję, aby w zakresie ich 
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kompetencji, zapewniły osobom niepełnosprawnym pełne korzystanie z praw człowieka 

poprzez m.in.: ratyfikację i zawarcie, a następnie wprowadzenie w życie Konwencji ONZ. 

Ósmy typ dokumentów unijnych tworzą programy. Programy są dokumentami 

przyjmowanymi przez Radę. Stanowią spis działań, jakie organy europejskie podejmą w 

określonej dziedzinie i w określonym czasie (zazwyczaj 5 lub 10 lat). Kolejne programy są 

numerowane i publikowane w formie komunikatu Komisji (Jankowska, 2012). 

W przypadku UE ważnym instrumentem pozaprawnym, choć ściśle z nim 

powiązanym, są fundusze europejskie. Sprzyjają one postępowi w kwestii poprawy sytuacji 

niepełnosprawnych poprzez możliwość ich wykorzystania na ich cel, bądź poprzez 

wskazanie, że wydatkowanie ich środków na określony cel jak na inwestycje 

infrastrukturalne, powinno uwzględniać potrzeby niepełnosprawnych. 

Wiele z rozstrzygnięć zostawia wiele miejsca na krajowe odrębności, jak i pozwala na 

odraczanie w czasie pewnych rozstrzygnięć. Jednak wraz z umacnianiem się integracji 

europejskiej będzie wzrastał nacisk na dostosowywanie sytuacji polskich niepełnosprawnych 

do ich sytuacji w innych krajach unii. Pojawia się to także jako swoisty nacisk polityczno-

moralny, Wdrażanie nowych regulacji dotyczących sytuacji niepełnosprawnych stanowi 

istotną część wizerunku Polski w obrębie społeczności międzynarodowej i Unii. 

 

Zakres niepełnosprawności w Polsce i jej specyfika na tle wskaźników 

niepełnosprawności w Europie 

Problem odpowiednich wskaźników jest kluczowy dla porównań międzynarodowych. 

Dopiero ich istnienie umożliwia takie porównania. Zakres takich porównań, siła wniosków, 

zależy od ich jakości. Dane gromadzone i udostępniane przez instytucje międzynarodowe 

należą do trzech typów: 1) dane oparte o statystykę medyczną (World Report on Disability – 

WHO) (World, 2010), 2) zagregowane dane indywidualne – dane sondażowe, ekstrapolowane 

na populacje (Eurostat) i 3) dane oficjalne o niepełnosprawności. Czysto teoretycznie 

podstawą porównań powinny być dane trzeciego typu. Są one ustalane przez autorytatywne 

instytucje danego kraju. Ale oficjalny wskaźnik niepełnosprawności (przynoszący informacje 

o odsetku osób uznawanych za niepełnosprawne w stosunku do ogółu mieszkańców) jest 

nieporównywalny z racji odmiennych definicji prawnych w poszczególnych krajach 

(Disability, 2002; Gałkowski, 1997). Waha się on od kilku do kilkunastu procent w stosunku 

do pełnosprawnej części społeczeństwa. Dla przykładu, w krajach Unii Europejskiej od 7,8% 



31 

we Włoszech do 18,8% w Wielkiej Brytanii (Gorajewska, 2009: 23). Te różnice obrazują stan 

zastany związany z różnorodnością polityk społecznych poszczególnych krajów Unii. 

WHO w swoim raporcie o stanie niepełnosprawności w świecie użył wskaźnika YLD 

(Years of Health Lost Due to Disability – lata życia stracone przez niepełnosprawność). YLD 

jest wskaźnikiem utraconych potencjalnych lat życia. Ta miara pozwala ukazać 

zróżnicowanie w natężeniu niepełnosprawności między wieloma krajami świata. Zastosowana 

metoda pozwala bowiem wskazać zakres niepełnosprawności, także w przypadku braku 

bezpośrednich danych o rozpowszechnieniu niepełnosprawności. 

Miara YLD należy do syntetycznych mierników stanu zdrowia populacji. Opierają się 

one na średniej długości życia ludzi w określonej populacji. Skutki niepełnosprawności 

wyraża liczba lat utraconych w wyniku przedwczesnej śmierci, tzn. śmierci, która nastąpiła 

przed osiągnięciem wieku przeciętnego trwania życia osób w danej grupie osób. 

Konsekwencje dla stanu zdrowia populacji określa się poprzez wpływ, jaki na długość życia 

ludzi wywierają różne czynniki chorobowe w niej rozpowszechnione. Tutaj jest to o średnia 

różnica długości życia między osobami zdrowymi i z osobami niepełnosprawnością. 

Miary te sprowadzają wielość przyczyn niepełnosprawności do ich skutku w postaci trwania 

życia. Mogą łatwo służyć ocenie wartości leczenia poprzez jego wpływ na długość życia. 

Można je także tak skonstruować, aby uwzględniały jakość życia. Latom życia 

niepełnowartościowym ze względu na chorobę można przypisać wagi mniejsze od jedności. 

Wprowadza się w typologii takich miar rozróżnienie na miary pozytywne i negatywne. Miary 

pozytywne skupiają się na trwaniu życia. Natomiast miary negatywne opierają się na stratach 

w długości życia spowodowanych stanami chorobowymi. Pierwsza miara skupia się na 

„efektywnym życiu” o określonej jakości. Efekty działań medycznych są ujęte jako 

wydłużenie życia. Natomiast drugi typ miar za punkt odniesienia wybiera maksymalną do 

osiągnięcia długość życia. Efekt choroby zdefiniowany jest wtedy jako strata dostępnej dla 

jednostki potencjalnej długości życia. Ta druga metoda może uwzględnić różnice w średnich 

latach życia między krajami, związane z kulturą i składem etnicznym. Taki wydłużony czas 

życia obserwuje się m. in. w Japonii i w krajach śródziemnomorskich (Murray i Lopez, 1996, 

Getzen, 2000 za Białynicki-Birula, 2006). 
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Tab.3.1. Szacunki rozpowszechnienia niepełnosprawności i lat straconych w wyniku 

niepełnosprawności (YLD) na mieszkańca 

Kraj YLD na 100 mk (2004) 

EU27 7,0 

EU15 6,8 

EU12+ 7,4 

Polska 7,3 

Inne z obszaru Europy 8,1 

Szwecja 6,5 

USA 7,9 

Federacja Rosyjska 10,0 

Źródło: World.., 2011. Oznaczenia: EU27 – ogół krajów Unii Europejskiej, UE15 – kraje UE należące przed 

2003 r., UE12+ - kraje, które stały się członkami UE po 2003 r. 

Tabela 3.1. przedstawia oceny stanu niepełnosprawności dla krajów europejskich za 

Światową Organizacją Zdrowia. Obejmuje ona wyniki dla obszaru europejskiego wraz Turcją 

uzupełnione o USA dla większej poglądowości. W Europie najniższe wartości ma ta miara 

dla Szwajcarii (6.0 lat), a najwyższe dla Federacji Rosyjskiej (10.0). Wysoki ogólny stan 

zdrowia i małe różnice niepełnosprawni - sprawni w długości życia jest konsekwencją 

rozwoju gospodarczego. Kraje Europy Zachodniej czy skandynawskie mają niskie wskaźniki 

strat życia ludności z powodu niepełnosprawności. Dane WHO pokazują także wyraźną 

różnicę między krajami „starej” Unii, a krajami post-komunistycznymi. Jest także widoczna 

pewna różnica kulturowa. Wskaźnik YLD jest wyraźnie niższy dla europejskich krajów 

śródziemnomorskich. Wśród krajów Europy Polska z wartością 7,3 roku średniej straty lat 

życia z powodu niepełnosprawności lokuje się pośrodku, choć powyżej średniej unijnej. 

Dane urzędowe oparte o odsetki oficjalnie uznanych niepełnosprawnych są dość trudno 

dostępne do uzyskania. Duża także trudność stwarza także ich interpretacja. Trudno podać 

przyczyny, dla których ten wskaźnik jest wysoki w krajach skandynawskich, a niski w 

śródziemnomorskich (rys.3.1). 
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Rys.3.1. Pobierający świadczenia z tytułu niepełnosprawności wśród ludności w wieku 25-64 

lat wg krajów ( %) 

 

Oznaczenia skrótów nazw krajów: AT – Austria, BE – Belgia, BG – Bułgaria, CY – Cypr, CZ – Czechy, DE – 

Niemcy, DK – Dania, EE – Estonia, EL – Grecja, ES – Hiszpania, FI – Finlandia, FR – Francja, HU – Węgry, IE 

– Irlandia, IT – Włochy, LT – Litwa, LU – Luksemburg, LV – Łotwa, MT – Malta, NL – Holandia, PL – Polska, 

PT – Portugalia, RO – Rumunia, SE – Szwecja, SI – Słowenia, SK – Słowacja, UK – Wielka Brytania. 

Źródło: A Study…., 2007: 17. Dane z roku 2005 lub najnowsze dostępne. 

 

Szereg prac analitycznych starało się znaleźć przyczyny zróżnicowań między krajami 

pod tym względem. Jest to splot szeregu czynników. Udział niepełnosprawnych w populacji, 

polityka wobec nich i ich sytuacja społeczna jest funkcją następujących czynników: 

zamożności kraju (odsetek jest większy w bogatszych krajach), rozbudowy systemu 

socjalnego (w krajach redukujących wydatki społeczne zmniejsza się odsetek 

niepełnosprawnych), średniej długości życia (kraje śródziemnomorskie), siły więzi 

rodzinnych i rodowych (gdzie są one silniejsze, tam odsetek oficjalnie wykazywanych 

niepełnosprawnych jest niższy) i orientacji politycznej rządzących (Włodarczyk, 1997). 

Możliwym czynnikiem może być także polityczna korupcja albo patronaż sprzyjający 

szerokiemu nadawaniu takich uprawnień. Z kolei duży odsetek bezrobotnych migrantów lub 

ludności o pochodzeniu imigranckim może powodować tendencję do ograniczania ich 

dostępu do systemów świadczeń społecznych. 

Axel Borsch-Supan (Borsch-Supan, 2007) postawił hipotezę, że odsetek osób 

uznanych za niepełnosprawnych w danym kraju wyjaśnia charakter zachęt ekonomicznych z 

nią związanych. Na podstawie badań dla kilkunastu krajów wykazał, że przy kontrolowaniu 

różnic w strukturze demograficznej i stanie zdrowia populacji, szczodrość systemu rentowego 

wyjaśnia nawet 75% różnic między krajami w odsetku niepełnosprawnych prawnie (za 

Golinowska 2012: 65-6). Przez szczodrość systemu rozumiał on zakres korzyści i wsparcie, 
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jakie daje w danym kraju status niepełnosprawnego. Choć zapewne czynnik ekonomiczny jest 

znaczący, nie można tego zjawiska tylko do niego redukować. W „szczodrości” wyraża się 

klimat wokół niepełnosprawności w danym kraju. Sondażowe badania oparte o kryterium 

Eurostatu, oparte na autodefinicjach, pokazują ten wpływ. W efekcie tam gdzie jest więcej 

niepełnosprawnych uznawanych prawnie, jest także więcej niepełnosprawnych „biologicznie” 

– osób przyznających się do zespołu objawów definicyjnych dla niepełnosprawności. 

Znaczące różnice w systemach opieki społecznej, a w konsekwencji w kryteriach 

przyznawania uprawnień w poszczególnych krajach Europy, powodują, że dane krajowe nie 

mogą być wykorzystane dla szacunków porównawczych. Aby zaradzić tej sytuacji Eurostat 

wprowadził własną, statystyczną definicję niepełnosprawności, która umożliwiać porównania 

między krajami w Unii Europejskiej. To europejskie kryterium jest pojęciem z dziedziny 

statystyki społecznej, a nie polityki społecznej. Ma znaczenie przede wszystkim 

informacyjne. Niekiedy jest nazywane biologicznym, gdyż opiera się na symptomach, a nie 

urzędowych potwierdzeniach. 

Te wszystkie wyjaśnienia są tutaj niezbędne dla ukazania specyfiki tej miary, będącej 

podstawą wyróżnienia niepełnosprawnych w wielu badaniach będących podstawą tej pracy. 

Pełna wersja pomiaru niepełnosprawności jest oparta o dwa pytania. Pierwsze z nich to 

pytanie o długotrwałą ciężką chorobę lub niepełnosprawność, stosowane jako filtr wstępny. 

Drugie natomiast dotyczy ich konsekwencji dla możliwości funkcjonowania w życiu 

codziennym, z zastosowaniem skali dwustopniowej. Pierwsze to „Czy ma Pan(i) jakiś 

długotrwały problem ze zdrowiem fizycznym lub stanem psychicznym, chorobę lub jest 

Pan(i) niepełnosprawny(a)?”. I drugie - „Czy ta dolegliwość w jakikolwiek sposób 

przeszkadza Panu(i) w codziennym funkcjonowaniu”. Niekiedy łączy się to w jedno pytanie – 

„Czy cierpi Pan(i) z powodu przewlekłego problemu ze zdrowiem fizycznym lub 

psychicznym, który przeszkadza Panu(i) w codziennej aktywności?” Tę uproszczoną wersje 

zastosowały ostatnie badania Eurobarometru. 

Jest to definicja oparta o kryterium medyczne i jego konsekwencje w zakresie 

codziennego funkcjonowania jednostki. Jest mierzona poprzez deklaracje badanego. W 

warunkach sondażowych jest to rozwiązanie optymalne, opierając na dwóch prostych 

pytaniach lub ich zbitce, których rozumienie nie powinno ulegać znaczącemu zniekształceniu 

w różnych kontekstach społecznych poszczególnych krajów Europy. 
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Tab.3.2. Niepełnosprawni wśród osób w wieku powyżej 16 lat (Eurostat)  (w %) 

Stopień Poważni

e 

W pewnym 

stopniu 

Ogółem Poważnie 

(w %) 

W pewnym stopniu 

(w %) 

EU27 8,2 17,2 25,4 32,3 67,7 

EU15 8,2 16,8 25,1 33,3 66,6 

EU12+ 7,5 16,4 23,9 31,0 69,0 

Austria 10,5 18,9 29,5 35,6 64,1 

Belgia 6,9 15,9 22,7 30,4 70,0 

Bułgaria 4,6 11,3 15,9 28,9 71,1 

Cypr 6,4 11,7 18,1 35,4 64,6 

Czechy 5,6 16,7 22,2 25,2 75,2 

Dania 8,5 18,9 27,4 31,0 69,0 

Estonia 9,9 20,8 30,6 32,4 68,0 

Finlandia 9,1 23,2 32,3 28,2 71,8 

Francja 8,6 14,7 23,3 36,9 63,1 

Grecja 8,2 11,5 19,7 41,6 58,4 

Hiszpania 5,4 17,3 22,8 23,7 75,9 

Holandia 6,8 23,0 29,8 22,8 77,2 

Irlandia 5,4 14,1 19,5 27,7 72,3 

Łotwa 7,5 18,0 25,5 29,4 70,6 

Luksemburg 6,9 13,7 20,7 33,3 66,2 

Litwa 7,8 24,6 32,4 24,1 75,9 

Malta 2,6 8,2 10,8 24,1 75,9 

Niemcy 10,5 22,5 33,1 31,7 68,0 

Polska 6,5 14,9 21,5 30,2 69,3 

Portugalia 11,9 18,2 30,1 39,5 60,5 

Rumunia 6,7 12,2 18,9 35,4 64,6 

Słowacja 11,1 22,8 33,9 32,7 67,3 

Słowenia 11,0 17,3 28,4 38,7 60,9 

Szwecja 8,1 10,3 18,4 44,0 56,0 

Wielka Brytania 8,5 11,0 19,5 43,6 56,4 

Węgry 10,3 18,8 29,0 35,5 64,8 

Włochy 8,2 19,3 27,5 29,8 70,2 

Źródło: Grammenos, 2011. Dane dla 2008 r. 
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Wyniki pomiarów niepełnosprawności w oparciu o kryteria Eurostatu przedstawia 

tabela 3.2. Więcej niepełnosprawnych występuje w krajach zamożniejszych o rozbudowanym 

systemie opieki społecznej jak Dania, Niemcy, Finlandia, Holandia. Kraje Europy 

Wschodniej mają nieco niższy udział niepełnosprawnych. Polska ukazuje odsetek niższy od 

średniej unijnej i regionalnej. 

Relacja poważnej i lekkiej niepełnosprawności kształtuje się jak stosunek wydarzenia 

mniej prawdopodobnego i bardziej prawdopodobnego. W całej Unii ich relacja kształtuje się 

jak 1/3 do 2/3 (tab.3.2). 

Tab.3.3. Trendy niepełnosprawności w Unii Europejskiej  (w % populacji) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Samoocena swoje stanu zdrowia jako 

złego i bardzo złego  

       

Unia Europejska(EU27) 11,1 10,7 10,5 9,6 9,6 9,3  

Unia Europejska(EU15) 10,4 10,0 9,4 9,3 9,3 9,5 9,8 

Unia Europejska(EU12+) 16,1 15,5 14,6 13,6 13,2 14,0 13,4 

Polska 18,7 17,4 16,9 16,4 16,5 15,4 14,9 

Przewlekłe choroby lub długotrwałe  

problemy zdrowotne  

       

Unia Europejska(EU27) 30,7 31 30,6 31,0 31,3 31,4  

Unia Europejska(EU15) 29,4 29,5 29,6 30,1 30,6 30,8 31,4 

Unia Europejska(EU12+) 31,2 31,9 30,8 30,0 29,8 31,4 31,3 

Polska 32,2 32,6 32,1 30,9 32,8 33,6 34,1 

Ograniczenia w aktywności  życia 

codziennego przez ostatnie 6 miesięcy 

       

Unia Europejska(EU27) 24,2 24,0 24,2 25,1 25,7 24,8  

Unia Europejska(EU15) 24,1 23,8 23,5 24,5 24,7 24,0 25,0 

Unia Europejska(EU12+) 26,9 24,5 22,9 23,8 23,8 25,0 26,1 

Polska 16,1 21,3 23 21,5 23,2 23,9 23,1 

Źródło: Eurostat. 

 

Dane Eurostatu pozwalają na prześledzenie zmian w czasie poszczególnych korelatów 

lub składników niepełnosprawności: przewlekłych chorób, albo złego stanu zdrowia i 

doznawanych ograniczeń funkcjonalnych. Pojawiają się pewne trendy. Wraz ze wzrostem 

zdrowia populacji maleje odsetek respondentów, którzy narzekają na swój zły i bardzo zły 

stan zdrowia. Spójna z tym jest dynamika chorób przewlekłych problemów funkcjonalnych. 

Kierunek wzrostowy odpowiada ogólnej tendencji związane z przekształceniami 

demograficznymi – wzrostem ludności starszej (tab. 3.3). 
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Populację niepełnosprawnych w Europie można jedynie szacować, a wszelkie liczby 

mają charakter raczej orientacyjny. Ma to dwa źródła. Pierwsze to, że są ekstrapolacje 

pomiarów ankietowych. Drugie natomiast źródłem jest trudność podania ścisłej definicji 

niepełnosprawności. Szacunki procentowe udziału niepełnosprawnych w populacji wahają się 

w zależności od źródła; wskazują na 15-20% niepełnosprawnych w UE. Oznacza to, że co 5-6 

mieszkaniec UE jest niepełnosprawny. Oficjalne dokumenty władz UE podają, że jedna na 

sześć osób w Unii Europejskiej jest niepełnosprawna, w stopniu od lekkiego do znacznego, co 

oznacza, że około 80 mln Europejczyków często nie ma możliwości pełnego uczestniczenia w 

życiu społecznym i gospodarczym z powodu barier związanych ze środowiskiem i z 

postawami ich otoczenia (2002) (Europejska…, 2010; Ulman, 2010: 108). 

 

Tab.3.4. Wielkość rynku niepełnosprawności wg krajów i typów niepełnosprawności (27 

krajów Unii Europejskiej). Segmenty rynku (w tys.)  

Kraj 

 

Niepełno-

prawność 

ruchowa  

Niepeł-

nospra-

wność 
wzro-

kowa  

Niepełno-

sprawność 

słuchowa  

Trudność 

mowy 

Niepełno-

sprawność 

intele-
ktualna  

Osoby z 

ukrytą 

niepełno-
sprawno-

ścią 

 

Osoby niepeł-

nosprawne 

ogółem razem z 
osobami o 

długotrwałych 

problemach 
zdrowotnych 

(wiek: 16-64) 

Starsi 

(> 65 

lat) 

 

Razem 

popyt na 

dostępność 
wg kraju 

Austria 353.6 23.4 17.8 5.0 36.9 271.9 708.6 1,357.0 2,065.6 

Belgia 536.3 60.1 18.8 8.8 91.5 537.5 1,253.0 1,807.0 3,060.0 

Cypr 24.1 2.2 0.7 *0 6.5 *29.3 62.8 89.0 151.8 

Czechy 529.2 91.1 17.6 5.9 58.8 *765.9 1,468.5 1,458.0 2,926.5 

Dania 321.0 15.0 12.9 *2.9 64.4 298.2 714.4 817.0 1,531.4 

Estonia 77.3 14.8 *0 *0 11.6 *98.4 202.1 224.0 426.1 

Finlandia 362.7 15.7 11.2 *0 59.5 657.0 1,106.1 831.0 1,937.1 

Francja 3,764.0 943.4 252.9 48.6 885.1 3,832.0 9,726.0 9,962.0 19,688.0 

Niemcy **1,124.4 **109.5 **136.6 **4.3 **731.5 **1,373.8 ***6,161.0 15,577.0 21,738.0 

Grecja 166.6 38.2 7.3 *4.4 67.2 449.2 732.9 2,007.0 2,739.9 

Węgry 242.4 14.1 7.8 *3.1 107.1 *406.6 781.1 1,507.0 2,288.1 

Irlandia 81.9 5.1 6.0 *0 31.4 *172.2 296.6 636.0 932.6 

Włochy 981.5 89.5 43.5 17.9 263.3 1,155.3 2,551.0 11,289.0 13,840.0 

Łotwa *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 370.0 370.0 

Litwa *39.9 *0 *0 *0 30.2 *119.4 189.5 546.0 735.5 

Luksemburg 19.4 2.1 *0 *0 *1.4 *12.1 35.0 68.0 103.0 

Malta *8.4 *0 *0 *0 *3.1 *8.5 20.0 54.0 74.0 

Holandia 1,284.5 56.5 53.6 14.1 285.1 1,019.1 2,712.9 2,313.0 5,025.9 

Norwegia 238.1 18.3 16.8 *1.5 52.0 *115.3 442.0 681.0 1,123.0 

Polska *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 5,094.0 5,094.0 

Portugalia 546.7 77.5 19.7 *0 183.2 573.5 1,400.6 1,802.0 3,202.6 

Rumunia 202.7 26.1 9.0 8.1 92.8 563.1 901.8 3,255.0 4,156.8 
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Słowacja 125.5 8.2 4.8 *0 29.5 145.5 313.5 643.0 956.5 

Słowenia 117.4 9.4 *3.3 *0 14.7 *132.1 276.9 309.0 585.9 

Hiszpania 932.9 83.5 40.6 11.9 365.1 952.0 2,386.0 7,103.0 9,489.0 

Szwecja 500.9 21.1 42.2 *0 96.2 507.9 1,168.3 1,568.0 2,736.3 

Wlk. Brytania 3,486.7 185.8 262.3 109.3 950.9 5,989.6 10,984.6 9,536.0 20,520.6 

Ogólny popyt 
na dostęp-

ność wg typu 

16,068.1 1,910.6 985.4 245.8 4,519.0 20,185.4 ***46,594.2 80,903.0 127,498.2 

* Niewiarygodne lub niepewne dane. 

** Dane dla Niemiec podają tylko znaczną niepełnosprawność i nie uwzględniają umiarkowanej i lekkiej. Także 

ukryta niepełnosprawność odpowiada tylko kilku typom długotrwałych problemów zdrowotnych. Stąd można 

oczekiwać, że liczby dla Niemiec powinny być wyższe niż podane. 

*** Oszacowania dla Niemiec uwzględniające lekką, umiarkowana i znaczną niepełnosprawność w oparciu o 

estymacje Eurostatu (2003). 

Źródło: Buhalis i in., 2005: 53. Objawy niepełnosprawności niewidoczne na zewnątrz to np. choroby układu 

krążenia lub cukrzyca. 

 

W specyficzny sposób przedstawiają zakres niepełnosprawności w Europie dane 

zgromadzone przez organizację wspierania turystyki niepełnosprawnych w Europie 

(OSSATE). Jest to spojrzenie na zakres niepełnosprawności w Europie od strony praktycznej 

– organizatorów turystyki. Określane to jest jako „popyt na dostępność”. Ten szacunek daje 

ok. 26% niepełnosprawnych w rozszerzonej Europie. Z tego 63,5% to niepełnosprawni w 

wieku emerytalnym, a ok. 1/3 w wieku produkcyjnym. Przy czym osób z 

niepełnosprawnością „ukrytą” – z zewnątrz niewidoczną jest więcej niż z dostrzegalną 

wizualnie. Największe populacje niepełnosprawnych z krajów europejskich mają Niemcy (21 

mln), Francja (19,5 mln) i Wielka Brytania (19 mln). Jest to przede wszystkim efekt wielkości 

tych krajów. Polska należy do krajów o średniej wielkiej populacji niepełnosprawnych (5 

mln) (tab. 3.4). 

Grupa niepełnosprawnych jest zróżnicowania. Są dwa wymiary tego zróżnicowania – stopień 

i charakter niepełnosprawności. Zróżnicowanie wg stopnia zostało już wcześniej 

przedstawione (por. tab. 3.2). 

 

Tab.3.5. Struktura populacji osób niepełnosprawnych w niektórych krajach Unii Europejskiej (grupa 

wiekowa 16-64 lat) 

 Rodzaj niepełnosprawności (w %) 

 narządów zmysłu intelektualna ukryta 

 ruchowa wzroku słuchu Mowy 

Austria 49,80 3,30 2,51  5,20 0,70 38,30 

Belgia 42,80 4,80 1,50  7,30 0,70 42,90 
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Czechy 36,00 6,20 1,20  4,00 0,40 52,10 

Dania 44,90 2,10 1,80  9,01 0,41 41,70 

Francja 38,70 9,70 2,60  9,10 0,50 39,40 

Grecja 22,70 5,20 0,99  0,41 0,60 61,20 

Hiszpania 39,10 3,50 1,70 15,30 0,50 39,90 

Holandia 45,50 2,00 1,90 10,10 0,50 36,10 

Norwegia 48,10 3,70 3,39 10,50 0,30 22,30 

Rumunia 22,50 2,90 1,00 10,30 0,90 62,40 

Węgry 31,00 1,80 1,00 13,70 0,40 51,50 

Wielka Brytania 31,90 1,70 2,40  8,40 1,00 54,60 

Włochy 38,40 3,50 1,70 10,30 0,70 45,20 

Źródło: OSSATE 2006 za Milewska, 2008: 37. Por. objaśnienia to tab.3.4. 

 

Niektóre z danych o zróżnicowaniu niepełnosprawności w krajach UE (głównie kraje 

UE15 bez Polski) opublikowała organizacja OSSATE. Analizowała ona je pod kątem barier 

dla niepełnosprawnych jako przeszkody ich uczestnictwa w turystyce (por. tab. 3.3). Wg 

danych zebranych przez nią najczęstszym typem niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

ruchowa. Duże znaczenie odgrywają także „niepełnosprawności ukryte”, związane z 

chorobami układu krążenia – sercem, nadciśnieniem czy cukrzycą (tab.3.5). 

Informacje porównujące niepełnosprawnych w Polsce z europejskimi o przyczynach 

niepełnosprawności i o jej rodzajach. zebrały Stanisława Golinowska i Hanna Żuraw. Wg 

nich najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności w UE są wady wrodzone, wypadki przy 

pracy i choroby zawodowe. W Polsce jest podobnie, z tym że najczęstszą przyczyną 

niepełnosprawności jest choroba inna niż zawodowa (68,3%). Biorąc pod uwagę rodzaj 

niepełnosprawności, najwięcej osób w UE dotyka niepełnosprawność fizyczna - 80%; w 

Polsce - uszkodzenia narządu ruchu jako przyczynę niepełnosprawności wskazuje się u 

45,6%, ogółem jest tych osób 2139 tyś. Dysfunkcje zmysłów w UE dotykają 18% obywateli, 

w Polsce - 25,4%, z tego 719 tysięcy stanowią osoby z uszkodzeniami wzroku, a 240 tysięcy - 

osoby z uszkodzeniami słuchu i upośledzeni umysłowo (w UE15 - 15%, a w Polsce - 2,5%) 

oraz choroby psychiczne - 6,2%. Bardzo dużą liczbę stanowią osoby z chorobami układu 

krążenia - 45,4%. Przyczyną jest zapewne dominujący styl życia (Golinowska 2004; Żuraw, 

2008: 22-23). 

 

 



40 

Niepełnosprawni – wiek i sytuacja rodzinna 

Przegląd poszczególnych aspektów położenia społecznego niepełnosprawnych na tle 

niepełnosprawnych europejskich należy rozpocząć od struktury wiekowej. Dane dotyczące 

płci nie ukazują znaczącego socjologicznie lub medycznie zróżnicowania. Wprawdzie wśród 

niepełnosprawnych przeważają kobiety. Jednak jest to raczej efekt składu wiekowego tej 

grupy niż ich większej podatności. Niepełnosprawni są starsi od populacji, a w starszych 

rocznikach jest więcej kobiet. 

Tab.4.1. Odsetek niepełnosprawnych w danej grupie wiekowej 

(w %) 

 18-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

EU27 10,5 22,2 32,6 44,3 62,5 

Unia Europejska(EU15) 11,7 21,6 31,0 39,3 57,7 

Unia Europejska(EU12+) 9,6 22,7 36,3 50,2 68,5 

Polska 8,7 20,5 35,2 50,3 66,9 

Źródło: Eurostat. 

Wiek jest najsilniejszym pozamedycznym czynnikiem wyróżniającym 

niepełnosprawnych. Jest to bardzo silna determinanta stanu zdrowia, a zarazem sytuacji 

społeczno-ekonomicznej niepełnosprawnych. To bardzo gwałtowne narastanie 

niepełnosprawności z wiekiem jest cechą stanu zdrowotności nie tylko Polaków, ale 

większości krajów wschodnio-europejskich. Wraz z wiekiem rośnie odsetek 

niepełnosprawnych w danej grupie, a wieku ponad 75 lat stanowią oni większość danej grupy. 

Kraje Europy Wschodniej mają niższe odsetki niepełnosprawnych w młodszych kategoriach, 

a wyższe niż średnia europejska w kategoriach starszych i najstarszych. Znaczącą cezurą jest 

wiek 65 lat – okres przejście na emeryturę. Udział niepełnosprawnych w Polsce w 

poszczególnych grupach wiekowych jest zbliżony do średniej regionalnej (tab.4.1). 

Sytuacja rodzinna niepełnosprawnych jest znaczącym aspektem ich sytuacji 

społeczno-ekonomicznej. Rodzina tworzy podstawową strukturę ich wsparcia. Stąd opis 

sytuacji rodzinnej i stanu cywilnego niepełnosprawnych, więzów solidarności w rodzinach z 

niepełnosprawnymi, jest bardzo istotnym elementem w analizie ich sytuacji, także i 

materialnej. 
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Tab.4.2. Osoby samotne wśród niepełnosprawnych w wieku 16-64 lat wg krajów (w %) 

  Razem   Kobiety   Mężczyźni   

  Niepełno-

sprawni 

Sprawni Ogółem Niepełno-

sprawne 

Sprawne Ogółem Niepełno-

sprawni 

Sprawni Ogółem 

EU 16,8 10,0 11,2 16,2 8,9 10,2 17,5 11,0 12,1 

 EU15 22,1 15,3 16,7 20,6 13,3 14,9 24,0 17,2 18,4 

 EU12 10,2 5,8 6,7 11,0 5,6 6,6 9,3 6,1 6,7 

                    

AT 18,1 13,4 14,4 18,8 11,7 13,2 17,5 15,2 15,7 

BE 21,2 12,9 14,3 19,1 10,1 11,8 23,6 15,5 16,8 

DE 23,3 17,6 19,1 22,8 16,9 18,4 23,7 18,4 19,7 

DK 51,4 37,4 41,0 44,6 30,8 34,7 60,0 43,6 47,2 

EL 6,9 6,1 6,2 8,8 5,9 6,2 4,7 6,3 6,1 

ES 6,4 4,8 5,1 4,5 3,5 3,7 8,6 6,0 6,4 

FI 41,4 31,1 33,6 38,4 28,5 31,2 44,7 33,5 36,1 

IE 12,2 5,4 6,5 9,3 4,7 5,4 15,1 6,1 7,5 

IT 11,3 9,3 9,6 10,5 7,7 8,2 12,2 10,8 11,0 

LU 14,6 10,7 11,4 15,1 9,2 10,3 13,9 12,1 12,4 

NL 41,4 26,9 30,5 35,2 22,6 26,1 50,0 31,1 35,0 

PT 5,9 3,0 3,6 6,3 3,1 3,8 5,4 2,9 3,3 

SE 37,6 30,3 31,3 35,0 27,1 28,4 41,3 33,2 34,1 

UK 19,6 9,0 10,5 18,3 7,3 9,0 21,0 10,7 12,1 

          

BG 4,6 2,3 2,5 5,4 2,1 2,5 3,6 2,5 2,6 

CY 4,5 4,4 4,4 6,3 3,5 3,8 2,8 5,4 5,1 

CZ 11,6 8,1 8,7 11,8 6,6 7,5 11,4 9,8 10,1 

EE 19,8 11,1 12,8 21,6 10,5 12,6 17,9 11,9 13,1 

HU 10,1 5,7 6,7 11,7 5,7 7,0 8,4 5,7 6,2 

LT 13,1 6,2 7,4 14,5 6,4 7,8 11,5 6,0 6,9 

LV 12,2 6,4 7,8 13,7 5,9 7,9 10,4 6,9 7,7 

PL 10,6 5,5 6,3 13,0 5,9 6,9 8,4 5,1 5,6 

RO 7,6 4,3 4,7 8,1 4,3 4,8 7,0 4,2 4,5 

SI 18,0 11,3 12,8 12,8 10,4 10,9 23,1 12,2 14,6 

SK 9,9 4,0 5,5 12,6 4,9 7,0 6,2 3,1 3,8 

Źródło: EUSILC 2008 - za Grammenos, 2011. Oznaczenia skrótów krajów jak w rys.3.1. Objaśnienie symboli 

badań w wykazie źródeł danych. 

Wśród niepełnosprawnych jest więcej osób samotnych niż wśród osób sprawnych. 

Odsetek niepełnosprawnych samotnych w wieku 16-64 lat jest wyższy w bardziej 

rozwiniętych krajach Unii - Danii, Szwecji, Holandii i Finlandii. Stanowią oni 40-50% 

niepełnosprawnych w tej grupie wiekowej. Trzeba zaznaczyć, że są to zarazem kraje, w 

których jest wysoki odsetek osób samotnych. Polsce odsetek samotnych niepełnosprawnych 
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wynosi tylko 10,6% wobec 5,5% wśród osób sprawnych. Jeśli porównać Polskę ze średnią 

europejską, to widać że w Polsce jest i mniej ludzi samotnych, i mniej niepełnosprawnych 

samotnych (tab. 4.2). 

Tab.4.3. Niepełnosprawność a posiadanie dzieci w Polsce i UE 

 Rodzice - wiek  

niepełnosprawność 18-34 18-64 Liczba dzieci 

(średnia) 

EU15    

    nie 34,7 66,3 1,52 

    tak 37,3 76,6 1,92 

EU12+    

   nie 38,9 81,3 1,50 

   tak 35,7 67,7 1,90 

EU27    

   Nie 34,7 65,6 1,51 

   Tak 36,6 76,4 1,91 

Polska    

   Nie 39,2 65,9 1,57 

   Tak 30,1 76,8 2,10 

Źródło: EQLS 2007. 

Mimo, że niepełnosprawni częściej żyją w samotności, to jednak częściej mają dzieci i 

mają ich więcej. Posiadanie dzieci jest częstsze wśród niepełnosprawnych, tak mężczyzn, jak 

i kobiet. Różnica ta zaznacza się zarówno w grupie wiekowej 18-34, jak i 18-64 lat. 

Niepełnosprawni mają także więcej dzieci od osób sprawnych. U polskich niepełnosprawnych 

jest podobny wzór – częściej występuje u nich rodzicielstwo w grupie 18-34. Mają także 

więcej dzieci niż osoby sprawne (tab.4.3). 

Tab.4.4. Uzyskiwanie regularnej pomocy w formie pieniędzy lub żywności w ostatnim roku 

od osób nie mieszkających wspólnie  (w %) 

  Pomoc  

Kraj Niepełnoprawność Tak Nie 

EU27                                             Nie 12,7 87,3 

Tak 16,5 83,5 

EU15 Nie 9,2 90,8 

Tak 12,2 87,8 
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EU12+ Nie 17,7 82,3 

Tak 21,4 78,6 

Polska Nie 14,9 85,1 

Tak 20,9 79,1 

Źródło: EQLS 2007. Rodziny z osobą niepełnosprawną i bez osoby niepełnosprawnej. 

Rodziny niepełnosprawne dostają pomoc od swoich krewnych. W całej Europie 

niepełnosprawni częściej niż sprawni wskazują na otrzymywanie takiej pomocy. Gotowość 

wsparcia i pomocy w rodzinie rozszerzonej jest funkcją dwu czynników: siły tradycjonalizmu 

i związków rodzinnych, i rozwoju ekonomicznego. Powoduje to różnice między Europą 

Zachodnią i Wschodnią, jak i poszczególnymi krajami. Najwyższe wsparcie między bliskimi 

krewnymi jest w Bułgarii, Grecji, Irlandii, Litwie, Łotwie i Rumunii, a najniższe w Danii i 

Szwecji. Polska lokuje się nieco powyżej średniej europejskiej (tab. 4.4). 

W sferze związków rodzinnych: posiadania partnera, czy dzieci niepełnosprawni na 

wschodzie i południu Europy są w lepszej sytuacji. Tutaj także częściej otrzymują wsparcie 

materialne i niematerialne od krewnych. Wciąż silna jest zasada wzajemnej pomocy i opieki 

międzypokoleniowej. Jest to jedna z nielicznych sfer pomocy dla niepełnosprawnych, w 

której ich sytuacja na wschodzie Europy przedstawia się korzystniej niż na jej zachodzie. 

Jeśli porównać Polskę ze średnią europejską, to widać że w Polsce jest mniej ludzi 

samotnych, i mniej niepełnosprawnych samotnych. Częściej też mogą niepełnosprawni liczyć 

na pomoc rodziny. 

Wykształcenie niepełnosprawnych 

Wykształcenie stanowi jeden z najsilniejszych ograniczeń w poprawie sytuacji 

niepełnosprawnych. Zmniejsza ono znacznie możliwość ich aktywizacji zawodowej. Ma to 

źródła przede wszystkim w ich ścieżkach edukacyjnych i postawach wobec wykształcenia. 

Współcześnie pisząc o ich przygotowaniu edukacyjnym, nie można ograniczać się do samego 

tylko ich formalnego poziomu wykształcenia, należy także zwrócić uwagę na posiadanie 

dodatkowych umiejętności tak ważnych współcześnie jak obce języki czy obsługa 

komputerów, jak i zanalizować ich aspiracje edukacyjne. 
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Tab.5.1. Wykształcenie i stopień niepełnosprawności (w %) 

 Stopień 

niepełnosprawności 

Średnie i niższe 

(ISCED 3 i niższe) 

Powyżej średniego 

(ISCED4 i wyższe) 

EU27    poważny 83,9 16,1 

   w pewnym stopniu 77,1 22,9 

ogółem 79,2 20,8 

nie 69,9 30,1 

EU15    poważny 79,3 20,7 

   w pewnym stopniu 72,9 27,1 

ogółem 74,8 25,2 

nie 66,1 33,9 

EU12+    poważny 88,2 11,8 

   w pewnym stopniu 82,3 17,7 

ogółem 84,4 15,6 

nie 75,4 24,6 

Polska    poważny 90,5 9,5 

   w pewnym stopniu 89,4 10,6 

ogółem 89,9 10,1 

nie 77,6 22,4 

Źródło: EQLS – 2007.  ISCED – międzynarodowa klasyfikacja wykształcenia. 

We wszystkich krajach niełnosprawni są gorzej wykształceni od reszty społeczeństwa. 

Ich wykszałcenie wiąże się także ze stopniem niepełnosprawności. Im jest bardzeij poważny 

stopień niepełnosprawności, tym niższe wykształcenie. Poziom wykształcenia 

niepełnosprawnych w Europie Wschodniej jest niższy niż w Europie Zachodniej. Wskaźniki 

wykształcenia polskich niepełnosprawnych sa poniżej średniej unijnej (tab.5.1). 

Tab.5.2. Wykształcenie niepełnosprawnych i zatrudnienie (18-64 lata) (w %) 

Stopień niepełnosprawności 

i wykształcenie 

pracujący bezrobotny niezdolność 

do pracy, renta 

prowadzący 

dom 

uczący 

się 

EU27      

Średnie i niższe      

  poważny 21,0 9,6 60,1 8,4 0,9 
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  w pewnym stopniu 40,6 7,9 37,7 10,9 2,9 

  Nie 61,2 6,9 10,6 13,4 7,9 

Powyżej średniego     
 

  poważny 43,2 5,3 46,1 5,3 
 

  w pewnym stopniu 67,1 4,8 20,7 5,9 1,5 

  nie 79,4 3,1 6,5 6,4 4,6 

Ogółem      

  poważny 25,3 8,8 57,4 7,8 0,7 

  w pewnym stopniu 47,6 7,1 33,2 9,6 2,6 

  nie 67,0 5,7 9,3 11,2 6,9 

      

EU15      

Średnie i niższe      

  poważny 23,1 10,4 56,7 9,0 0,7 

  w pewnym stopniu 43,9 8,1 31,9 12,6 3,5 

  nie 61,7 7,0 8,6 15,2 7,5 

Powyżej średniego     
 

  poważny 45,5 5,5 43,4 5,5 
 

  w pewnym stopniu 69,9 5,3 17,3 5,7 1,8 

  nie 80,2 2,9 5,8 6,1 5,0 

Ogółem      

   poważny 28,8 9,2 53,4 8,1 0,5 

  w pewnym stopniu 52,3 7,2 27,2 10,4 2,9 

  nie 68,4 5,5 7,6 11,9 6,6 

      

EU12+      

Średnie i niższe      

   poważny 18,8 8,8 63,5 7,7 1,2 

   w pewnym stopniu 37,0 7,7 43,9 9,0 2,3 

   nie 60,5 6,9 12,9 11,4 8,4 

Powyżej średniego     
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   poważny 37,7 4,9 52,5 4,9 
 

   w pewnym stopniu 60,9 3,6 28,4 6,2 0,9 

  nie 77,8 3,3 8,0 7,0 4,0 

Ogółem      

poważny 21,2 8,4 62,1 7,3 1,0 

w pewnym stopniu 41,4 6,9 41,0 8,5 2,1 

nie 65,0 5,9 11,6 10,2 7,2 

      

Polska      

Średnie i niższe      

   poważny 20,3 9,5 67,6 1,4 1,4 

   w pewnym stopniu 17,6 11,3 62,0 6,3 2,8 

   nie 51,9 12,6 16,6 8,4 10,5 

Powyżej średniego    
  

   poważny 25,0 8,3 66,7 
  

   w pewnym stopniu 50,0 11,1 38,9 
  

   nie 76,2 5,8 8,1 4,5 5,4 

Ogółem      

   poważny 20,9 9,3 67,4 1,2 1,2 

   w pewnym stopniu 21,3 11,3 59,4 5,6 2,5 

  nie 57,7 11,0 14,6 7,5 9,3 

Źródło: EQLS 2007. 

Dane porównawcze pokazują, że w całej Unii Europejskiej wykształcenie jest silnym 

predykatorem dla możliwości znalezienia pracy zarówno wśród niepełnosprawnych, jak i 

sprawnych (tab.5.2). Osoby o wyższym wykształceniu cechują się zarówno większymi 

szansami zatrudnienia, jak i wyższym poziomem aktywizacji zawodowej. Szanse zatrudnienia 

i aktywizacja zawodowa są niższe w Europie Wschodniej. Polska lokuje się poniżej średniej 

unijnej, jak i regionalnej. Może to jednak być także konsekwencją ogólnego poziomu 

zatrudnienia w naszym kraju. 

Niższe wykształcenie niepełnosprawnych ma szereg przyczyn, a trendy edukacyjne 

nie niwelują różnicy. Można to prześledzić na przykładzie ich dróg edukacyjnych, 
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kontynuacji na wyższych szczeblach, ich obecności wśród studentów, wykształcenia młodszej 

generacji i udziału w edukacji dorosłych, a szczególnie umiejętności posługiwania się 

komputerem i internetem czy nauki obcych języków. 

Tab.5.3. Niepełnosprawni i sprawni z wyższym wykształceniem wśród osób w wieku 25-39 

lat 

  Ogółem Kobiety Mężczyźni 

 Niepełnosprawni Niepełnosprawne Niepełnosprawni 

 Tak Nie Tak Nie Tak Nie 

EU27 17,5 29,7 19,7 32,0 15,3 27,3 

 EU15 21,3 36,1 23,0 39,4 19,5 33,0 

EU12+  18,0 28,0 22,7 33,6 14,0 22,3 

PL 15,7 30,3 21,4 36,5 11,5 24,1 

Źródło: EUSILC 2008 za Grammenos 2011. 

 

Aktualne trendy edukacyjne powodują większe upowszechnienie się wykształcenia 

wyższego wśród młodszego pokolenia niepełnosprawnych (25-39 lat), a w skali europejskiej 

młode kobiety niepełnosprawne są lepiej wykształcone od mężczyzn. Jednak i w tej grupie 

niepełnosprawni mają niższe wykształcenie. Polska znowu lokuje się blisko środka (15,7%), 

ale nieco poniżej średniej unijnej (tab.5.3). 

 

Tab.5.4. Niepełnosprawni i sprawni nie kontynuujący nauki na wyższych studiach wśród osób 

w wieku 18-24 lat (w %) 

 Ogółem Kobiety Mężczyźni 

 Niepełnosprawni Niepełnosprawne Niepełnosprawni 

 Tak Nie Ogółem Tak Nie Ogółem Tak Nie Ogółem 

EU27 25,2 12,4 13,3 21,0 10,2 11,0 29,8 14,5 15,4 

EU15 28,4 13,4 14,6 27,1 11,0 12,3 30,1 15,6 16,7 

EU12+ 24,8 9,8 10,5 20,5 8,1 8,6 28,8 11,5 12,4 

Polska 17,1 3,7 4,4 10,4 2,0 2,3 21,2 5,4 6,4 

Źródło: EUSILC 2008 za Grammenos 2011. 

We wszystkich krajach europejskich wysoki jest odsetek młodzieży niepełnosprawnej 

nie kontynuującej nauki na wyższych poziomach. W niektórych krajach południa Europy 

(Hiszpania (40,5%) i Portugalia (58,5%) czy bałkańskich (Rumunia (65,9%) jest on bardzo 

duży. Często są to właśnie te kraje, w których są niskie odsetki wykształcenia wyższego 

wśród niepełnosprawnych. We wszystkich krajach odsetek ten jest wyższy u młodzieży 
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niepełnosprawnej niż sprawnej. Niepełnosprawne kobiety częściej studiują od mężczyzn. 

Polska ze swym wskaźnikiem niepowodzeń szkolnych lokuje się poniżej średniej unijnej, 

zarówno dla sprawnych, jak i niepełnosprawnych. Natomiast ma bardzo niski odsetek kobiet 

niepełnosprawnych nie kontynuujących nauki (tab. 5.4). 

Tab.5.5. Niepełnosprawni i sprawni na wyższych studiach wśród osób w wieku 25-39 lat (w 

%) 

 Ogółem Kobiety Mężczyźni 

 Niepełnosprawni  Niepełnosprawne  Niepełnosprawni  

 Tak Nie Ogółem Tak Nie Ogółem Tak Nie Ogółem 

EU27 16,6 23,8 23,3 19,8 26,2 25,7 13,2 21,5 20,9 

EU15 17,6 24,4 24,0 20,7 26,4 26,1 13,9 22,6 21,9 

EU12+ 25,9 25,4 21,2 29,3 28,9 14,2 22,5 21,9 12,4 

PL 12,8 25,6 24,9 15,5 29,1 28,5 11,2 22,2 21,5 

Źródło: EUSILC 2008 za Grammenos 2011. 

Niepełnosprawni rzadziej studiują od młodzieży sprawnej. Polska lokuje się w pobliżu 

średnich unijnych, ale poniżej wskaźników typowych dla Europy zachodniej, szczególnie dla 

krajów skandynawskich czy Holandii (tab.5.5). 

Tab.5.6. Udział w kursach i szkoleniach w ostatnim roku a niepełnosprawność (w %) 

Udział w kursach i szkoleniach w ostatnim roku Tak Nie 

 niepełnosprawność   

EU27 nie 28,9 71,1 

tak 16,7 83,3 

EU15 nie 33,7 66,3 

tak 21,3 78,7 

EU12+ nie 20,4 79,6 

tak 8,8 91,2 

Polska  nie 22,9 77,1 

tak 8,7 91,3 

Źródło: ESS 2010. 

Współcześnie model jednorazowej nauki już nie wystarcza, a edukacja przybiera 

charakter permanentny. Dane pokazują jednak na niższy udział niepełnosprawnych w kursach 

i szkoleniach. Ten udział jest niższy u niepełnosprawnych nowych krajów UE z Europy 

wschodniej. Jest dość spora różnica między nimi a niepełnosprawnymi z 15 krajów starej 

Unii. Polska przejawia tendencje typowe dla krajów Europy wschodniej. Odsetek 

dokształcających się niepełnosprawnych jest niższy od średniej unijnej (tab.5.6). 
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Tab.5.7. Umiejętność czytania po angielsku u niepełnosprawnych  (w %) 

 Niepełno-

sprawność 

Bardzo 

dobrze 

Dosyć 

dobrze 

Niezbyt 

dobrze 

Wcale nie 

czytam 

EU27 nie 19,3 24,2 20,5 36,0 

tak 11,9 14,2 17,2 56,7 

EU15 nie 24,9 28,3 20,1 26,7 

tak 19,5 20,6 20,1 39,8 

EU12+ nie 11,1 18,4 21,1 49,5 

tak 3,3 6,9 13,9 75,9 

Polska nie 3,9 13,9 19,6 62,5 

tak        0,0 4,0 7,2 88,8 

Źródło: EQLS 2007. 

Niepełnosprawni w całej Europie cechują się niższą znajomością angielskiego. 

Jednocześnie i mieszkańcy Europy Wschodniej, i niepełnosprawni tego rodzaju umiejętność 

posiadają w niższym stopniu. W przypadku Polski i niepełnosprawni, i sprawni respondenci 

deklarują znajomość tego języka na poziomie nie tylko niższym od średniej unijnej, ale i 

regionalnej (tab. 5.7). 

Tab.5.8. Ocena przydatności znajomości obcych języków niż ojczysty dla siebie 

(niepełnosprawni a sprawni) - Polska i UE 

 Niepełno-

sprawność 

bardzo 

przydatna 

raczej 

przydatna 

raczej 

nieprzydatna 

w ogóle 

nieprzydatna 

EU27 nie 60,0 27,8 6,5 5,6 

 tak 49,3 29,1 9,4 12,2 

EU15 nie 57,8 28,8 6,6 6,7 

 tak 48,8 28,7 8,9 13,6 

EU12+ nie 63,5 26,3 6,3 3,9 

 tak 49,9 29,5 9,9 10,7 

Polska nie 54,9 27,3 10,2 7,6 

 tak 30,9 29,0 17,9 22,2 

Źródło: EB 63.1 z 11-12/2005 (ZA4415). 

Jednocześnie niepełnosprawni rzadziej deklarują rzadziej potrzebę znajomości obcych 

języków. U polskich niepełnosprawnych jest to niższe od średniej unijnej. Do niskiej 

znajomości dołączają się jeszcze niskie aspiracje (tab.5.8). 

Na niski poziom wykształcenia niepełnosprawnych składa się szereg czynników, a 

trendy edukacyjne nie niwelują ich niższego wykształcenia. We wszystkich krajach unijnych 

wysokie odsetki młodzieży niepełnosprawnej nie kontynuującej nauki na wyższych 

szczeblach. W efekcie niższy jest ich odsetek wśród studentów. W kohorcie wiekowej 25-39 
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lat niepełnosprawni też mają niższe wykształcenie. Także niższy jest ich udział w edukacji 

dorosłych. Rzadsze jest wśród nich nabywanie tak istotnych dziś kwalifikacji posługiwania 

się komputerem czy znajomość języków obcych. Niepełnosprawni mają także niższe 

umiejętności operowania internetem. Zarazem niższa jest wśród nich świadomość potrzeby 

ich nauki. Są to umiejętności istotne w nietypowych formach zatrudnienia, mających 

potencjalnie duże znaczenie dla aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. Dodatkową 

przyczyną ich niższego poziomu wykształcenia jest to, że niepełnosprawność nabyta częściej 

dotyka osoby o niższym wykształceniu niż z wyższym. Wszystkie te wskaźniki są znacząco 

niższe w Europie wschodniej, a dane dla polskich niepełnosprawnych są podobne jak w 

innych krajach regionu. 

Praca, aktywność zawodowa i bezrobocie 

Analiza aktywności zawodowej, pracy i bezrobocia wymaga przypomnienia definicji 

tych ważnych pojęć dla polityki społecznej. Miary te, które dobrze obrazują problematykę 

zatrudnienia w odniesieniu do osób sprawnych, w przypadku niepełnosprawnych mogą 

niekiedy wprowadzać w błąd. Statystyka dzieli populację w wieku produkcyjnym na osoby 

aktywne zawodowo i nieaktywne. Osoby nieaktywne nie należą do rynku pracy. Utrzymują 

się z t.zw. niezarobkowych źródeł dochodu: rent, emerytur, zasiłków czy stypendiów. 

Natomiast aktywnymi zawodowo nazywa się tych wszystkich, którzy albo pracują albo są 

potencjalnie gotowi do jej podjęcia. Mogą oni albo pracować albo poszukiwać pracy. To 

pojęcie aktywności zawodowej jest podstawą dla dwu dalszych ważnych definicji: stopy 

bezrobocia i stopy zatrudnienia. Stopa bezrobocia to stosunek poszukujących pracy do 

aktywnych zawodowo. I odwrotnie wskaźnik zatrudnienia jest stosunkiem osób pracujących 

do osób aktywnych zawodowo. Tak że informacja, że poziom zatrudnienia 

niepełnosprawnych wynosi 50% wcale nie oznacza, że pracuje co drugi z nich. Oznacza to, że 

pracuje połowa, ale spośród aktywnych zawodowo. W przypadku niepełnosprawnych, wśród 

których jest wysoki odsetek rencistów, wskaźnik bezrobocia czy zatrudnienia zależy nie tylko 

od ich udziału w rynku pracy, ale i od poziomu aktywności zawodowej. Na to wpływa także 

rozpowszechnienie rent. Może powstać paradoksalna sytuacja, że u niepełnosprawnych 

jednocześnie występuje niska aktywność zawodowa i wysoki poziom zatrudnienia. 
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Tab.6.1. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce na podstawie wyników 

badań EHIS 2009 i EU SILC 2010 w porównaniu z UE (w %) 

Osoby niepełnosprawnie biologicznie w wieku 16-64 lata 

Wyszczególnienie 
Współczynnik aktywności 

zawodowej 

Wskaźnik 

zatrudnienia 

Stopa 

bezrobocia 

Europejskie Ankietowe Badanie 

Zdrowia (EHIS) 2009 

PL 
45,1  37,9  16,0  

Europejskie Badanie Warunków 

Życia (EU SILC) 2010 

PL 42,7  35,7  16,5  

UE 27 54,7  46,1  15,7  

Źródło: Niepełnosprawność…, 2012. Por. Ulman, 2010. 

 

Porównanie poziomu zatrudnienia polskich i europejskich niepełnosprawnych można 

dokonać na podstawie wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia 2009 (EHIS) i 

Europejskiego Badania Warunków Życia (EU SILC) 2010. Wskaźnik aktywności zawodowej 

i poziom zatrudnienia przedstawia się dla polskich niepełnosprawnych gorzej niż średnia 

unijna (tab. 6.1). 

Tab.6.2. Stopa zatrudnienia niepełnosprawnych i sprawnych w wieku 20-64 lat wg płci (w %) 

 Ogółem Kobiety Mężczyźni 

 Niepełnosprawni Niepełnosprawne Niepełnosprawni 

 Tak Nie Ogółem Tak Nie Ogółem Tak Nie Ogółem 

EU27 45,7 72,2 67,3 42,0 65,0 60,5 49,9 79,3 74,2 

EU15 47,2 73,6 68,8 43,8 67,1 62,5 51,2 80,0 75,2 

EU12+ 41,3 71,1 66,1 38,2 64,5 59,8 44,7 77,9 72,6 

PL 33,3 70,3 64,1 28,8 62,6 57,0 38,1 78,7 71,7 

Źródło: EUSILC 2009 za Grammenos 2011. 

Dane pozwalają także na porównanie aktywności zawodowej niepełnosprawnych 

kobiet i mężczyzn. W całej UE aktywność zawodowa mężczyzn (49,9%) jest wyższa niż 

aktywność zawodowa kobiet (42.0). Polska z poziomem zatrudnienia niepełnosprawnych 

kobiet – 28,8% lokuje się zdecydowanie niżej od średniej unijnej (45,7%) (tab. 6.2). 

Tab.6.3. Stopa bezrobocia niepełnosprawnych i sprawnych w wieku 20-64 lat wg płci (w %) 

 Ogółem Kobiety Mężczyźni 

 Niepełnosprawni Niepełnosprawne Niepełnosprawni 

 Tak Nie Ogółem Tak Nie Ogółem Tak Nie Ogółem 

EU27 17,7 9,2 10,4 17,1 9,3 10,5 18,3 9,1 10,3 

EU15 16,7 8,6 9,8 15,8 8,6 9,7 17,7 8,6 9,8 

EU12+ 17,3 10,1 10,9 15,6 9,4 10,2 19,0 10,8 11,7 
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PL 13,9 8,4 8,9 15,4 9,0 9,5 12,6 7,9 8,4 

Źródło: EUSILC 2008 za Grammenos 2011. 

Także dane na temat stopy bezrobocia wg krajów i płci są z tym spójne. Pokazują jej wyższą 

wartość dla niepełnosprawnych kobiet (tab. 6.3). 

Tab.6.4. Aktywność zawodowa niepełnosprawnych wg grup wiekowych (2009) (w %) 

 Niepełnosprawni Ogółem 

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 16-64 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 16-64 

EU27 40,3 70,9 71,4 66,1 35,2 54,7 41,6 84,0 87,6 84,2 49,5 71,5 

EU15 38,5 70,7 70,3 66,8 36,0 55,5 40,8 84,9 87,8 84,2 52,3 72,3 

EU12+ 33,3 69,6 69,5 62,0 29,7 49,2 37,1 86,0 89,2 84,2 45,8 69,8 

PL 21,9 57,5 62,6 52,1 19,2 38,0 36,1 85,0 88,6 78,8 32,9 65,9 

Źródło: EUSILC 2008 za Grammenos 2011. 

Obok stopnia niepełnosprawności i wykształcenia, bardzo silną determinantą szans 

zatrudnienia niepełnosprawnych jest wiek. Zatrudnienie niepełnosprawnych najwyższe 

wartości osiąga dla wieku 25-54, natomiast znacząco spada w wieku 55-65 lat. Podobne 

zjawisko obserwuje się w Polsce. W każdej kategorii wiekowej jest ono niższej od średniej 

unijnej stopę zatrudnienia niepełnosprawnych (por. także Ulman, 2010: 108). 

Praca niepełnosprawnych napotyka na wiele barier. Słabsza jest ich obecność na rynku 

pracy, jak i niższa jest ich stopa zatrudnienia wśród aktywnych zawodowo. Wyższe za to jest 

wśród nich bezrobocie. Ich bezrobocie częściej przybiera postać chroniczną. Trudności te 

narastają wraz ze stopniami bezrobocia. Wcześniej od osób sprawnych wypadają z rynku 

pracy. Zatrudnienie niepełnosprawnych jest niższe od osób sprawnych w podobnym wieku. 

Najwyższe wartości osiąga dla wieku 25-54, natomiast znacząco spada w wieku 55-65 lat. 

Pod względem poziomu aktywizacji zawodowej i stopy zatrudnienia niepełnosprawnych 

Polska jest poniżej średniego poziomu europejskiego, jeżeli się używa porównywalnego 

kryterium niepełnosprawności. 

Dochody i zagrożenie ubóstwem niepełnosprawnych 

Niepełnosprawni należą do grup silnie zagrożonych biedą i ubóstwem. Osoby 

niepełnosprawne są znacząco częściej zagrożone biedą od osób sprawnych. Można to 

analizować używając różnych miar, jak i różnych kryteriów pomiaru biedy. 
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Tab.7.1. Źródła dochodów stanowiące największą część budżetu domowego – 

niepełnosprawni i sprawni (2007) (w %) 

 

 

Niepełno-

sprawność 

Wynagro-

dzenie za 

pracę 

Dochody z pracy 

na własny rachunek 

lub z gospodarstwa 

rolnego 

Eme-

rytura 

Alimenty 

na dziecko, 

zasiłek na 

dziecko 

Zasiłek dla 

bezrobotnych 

lub inny zasiłek 

lub renta 

Inne 

EU15 nie 64,6 10,6 17,7 1,1 4,6 1,4 

tak 43,9 5,9 37,2 1,2 10,0 1,7 

EU12+ nie 70,8 10,7 14,7 0,8 2,0 0,9 

tak 48,0 7,4 36,2 0,8 6,4 1,1 

EU27 nie 67,2 10,7 16,4 1,0 3,5 1,2 

tak 45,7 6,5 36,8 1,0 8,5 1,5 

Polska nie 51,6 18,3 24,0 1,8 3,2 1,1 

tak 36,8 9,8 40,5 1,8 11,0  

Źródło: EQLS 2007. 

Struktura dochodów jest jednym z głównych predyktorów biedy i zamożności. Grupy 

zamożniejsze mają częściej dochody oparte o pracę. W grupach zagrożonych biedą i 

ubóstwem napotykamy częściej niezarobkowe źródła dochodu. Od tej strony bardzo 

niekorzystnie przedstawia się struktura dochodów niepełnosprawnych w całej Europie. Jest to 

główna przyczyna ich niższego poziomu życia. W rodzinach niepełnosprawnych rzadziej 

występują zarobkowe źródła dochodów, natomiast częściej emerytury i zasiłki. Z tych 

pierwszych utrzymuje się ok. 1/3 niepełnosprawnych. U polskich niepełnosprawnych odsetek 

dochodów z pracy jest niższy od średniej europejskiej, a wyższy – dochodów z zasiłków (tab. 

7.1). 

Tab.7.2. Udział niepełnosprawnych w grupie dochodowej a stopień niepełnosprawności (w %) 

Stopień niepełnosprawności Kwintyle dochodu ekwiwalentnego 

 Pierwszy Drugi Trzeci Czwarty Piąty 

Poważnie 

Unia Europejska (EU27) 8,6 10,5 10,0 7,0 4,8 

Polska 9,3 10,5 9,1 6,8 4,5 

W pewnym stopniu       

Unia Europejska (EU27) 18,6 19,1 18,9 16,0 12,5 

Polska 19,4 18,6 16,5 15,1 11,4 

Brak        

Unia Europejska (EU27) 72,8 70,4 71,1 77,1 82,8 

Polska 71,3 70,9 74,4 78,1 84,1 
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* dochód ekwiwalentny – wielkość dochodu skorygowana o różnice w wielkości gospodarstw domowych 

Źródło: Eurostat – 2010. 

 

Miary ubóstwa starają się brać pod uwagę wpływ wielkości rodziny, a w 

szczególności to że koszty utrzymania osoby samotnej są większe niż osoby żyjącej w 

gospodarstwie domowym. Także koszty utrzymania rodziny rosną wraz z jej liczebnością 

wolniej niż liniowo. Uwzględnia się to poprzez wagi. Osoba samotna otrzymuje wagę 

większą od jedności. Natomiast dla osób mieszkającym wspólnie ze swymi rodzinami, 

kolejnym członkom gospodarstwa domowego przypisuje się wagi mniejsze od jedności. 

Dochód ekwiwalentny w rodzinach ustala się dzieląc rzeczywisty dochód przez liczbę 

członków rodziny skorygowaną o ten czynnik (por. Panek, 2011). 

Przynależność do grup dochodowych jest miarą bogactwa i ubóstwa o charakterze 

względnym. Ten sposób pomiaru można zastosować do porównawczego pomiaru położenia 

niepełnosprawnych Unii Europejskiego z różnych krajów. Poziom dochodu jest wtedy 

relatywizowany do rozkładu dochodów w danym kraju. Wartość dochodu gospodarstwa 

domowego jest ustalana przez jego miejsce wśród ogółu dochodów w danym kraju. 

Uwzględnia się tej mierze to, że wciąż to, co w jednym kraju jest kwotą 

niewystarczająca na życie, w innym może umieszczać jednostkę w gronie dobrze 

zarabiających. 

Wyniki pokazują silny wpływ stopnia niepełnosprawności na stan zamożności. Im 

wyższy kwintyl dochodu ekwiwalentnego, tym mniejszy udział niepełnosprawnych. Polscy 

niepełnosprawni są w gorszej sytuacji niż przeciętna europejska. Jest ich więcej w kwintylu 

pierwszym i drugim, a mniej w wyższych (tab.7.2). 

Tab.7.3. Udział osób poniżej linii ubóstwa w grupie osób pow. 16 lat ( 2009) (osoby żyjące w 

gospodarstwach domowych z dochodem na osobę poniżej 60% mediany dochodu ekwiwalentnego) (w %) 

  Ogółem Kobiety Mężczyźni 

  Niepełnosprawni Niepełnosprawne Niepełnosprawni 

  Tak Nie Ogółem Tak Nie Ogółem Tak Nie Ogółem 

UE15 22,8 16,7 18,4 23,8 16,2 18,9 22,3 17,6 19,2 

UE12+ 24,5 14,4 17,0 26,2 15,7 18,7 22,0 13,0 15,1 

PL 16,9 15,7 15,9 16,1 15,7 15,8 17,8 15,7 16,1 

EU27 21,1 14,9 16,5 21,7 15,9 17,5 20,4 13,8 15,3 

Źródło: EUSILC 2009 za Grammenos 2011. 
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Dane o dochodach rodzin niepełnosprawnych pokazują, że we wszystkich krajach 

europejskich odsetek niepełnosprawnych poniżej linii ubóstwa jest znacząco wyższy niż 

wśród osób sprawnych. Sytuacja kobiet niepełnosprawnych przedstawia się pod względem 

zagrożenia biedą nieco gorzej niż mężczyzn. Można to wyjaśniać tym, że kobiety żyją dłużej. 

Jest więc więcej samotnie żyjących niepełnosprawnych kobiet niż mężczyzn. 

Niepełnosprawni wschodnioeuropejscy częściej znajdują się poniżej linii ubóstwa, a 

szczególnie kobiety. Dla polskich niepełnosprawnych odsetek ten jest niższy od średniej 

europejskiej (tab.7.3). Jeśli wziąć pod uwagę inne dane, w skazywałoby to, że polscy 

niepełnosprawni są wprawdzie biedniejsi, ale rzadziej bardzo biedni. 

Można jeszcze spojrzeć na problem ubóstwa od strony jego materialnych wskaźników. 

Użycie do problematyki pomiaru ubóstwa materialnych wskaźników zagrożenia deprywacją 

stara się oprzeć jego pomiar z jednej strony na zobiektywizowanych jego przejawach, a z 

drugiej strony uwzględniać specyfikę poszczególnych krajów. Metodologia pomiaru biedy 

materialnej opiera się o 9 wskaźników. Są to: 1) zaleganie z czynszem za mieszkanie, 

opłatami za wodę, światło itp., 2) możność pozwolenia sobie na tygodniowe wakacje poza 

domem, 3) sytuacja, że gospodarstwa domowego nie stać na posiłki z mięsem, rybami (lub 

ich wegetariańskim ekwiwalentem) co drugi dzień, 4) mogą być duże trudności w przypadku 

niespodziewanych wypadków losowych i związanych z nimi wydatków (jako wskaźnik 

wielkości potrzebnej finansowej pomocy używa się kwoty odpowiadającej granicy ubóstwa z 

poprzedniego roku w danym kraju), 5) gospodarstwa domowego nie stać na telefon (w tym 

telefon komórkowy), 6) gospodarstwa domowego nie stać na telewizor kolorowy, 7) 

gospodarstwa domowego nie stać na pralkę, 8) gospodarstwa domowego nie stać na 

samochód, 9) gospodarstwa domowego nie stać na dostateczne ogrzanie mieszkania. Jako 

miarę znaczącej deprywacji w gospodarstwie domowym przyjmuje się występowanie 4 z 9 

tych wskaźników u danej osoby (por. Rusnak 2007: 155; Panek, 2011: 170; Żuraw 1998). 

Tab.7.4. Udział osób w wieku pow. 16 lat żyjących w sytuacji poważnej materialnej 

deprywacji (osoby u których występuje 4 z 9 wskaźników materialnej deprywacji)  

 Ogółem Kobiety Mężczyźni 

 Niepełnosprawni Niepełnosprawne Niepełnosprawni 

 Tak Nie Ogółe

m 

Tak Nie Ogółe

m 

Tak Nie Ogółe

m 

EU27 10.8 7.1 8.0 11.1 7.3 8.4 10.4 6.8 7.7 

EU15 7,7 3,8 4,7 7,8 4,0 5,0 7,5 3,6 4,4 

EU12+ 22,0 13,5 15,4 22,7 13,7 16,0 21,0 13,2 14,8 
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PL 21.4 13.2 15.1 22.1 13.5 15.7 20.4 12.8 14.4 

Źródło: EUSILC 2009 za Grammenos 2011. 

 

Porównanie zagrożenia deprywacją ekonomiczną pokazuje znaczące zróżnicowanie 

między krajami. Na jednym krańcu, niskiego zagrożenia niepełnosprawnych biedą, znajdują 

się takie kraje jak Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Szwecja. Na 

drugim krańcu, wysokiego zagrożenia deprywacją, są niepełnosprawni z Europy Wschodniej. 

Rozpiętość odsetka zagrożonych biedą sięga od 1,9% niepełnosprawnych w Luksemburgu do 

59,7% niepełnosprawnych w Bułgarii. Polacy lokują się gorzej niż średnia europejska, 

podobnie jak niepełnosprawni regionu (tab. 7.4). 

Tab.7.5. Grupy zagrożone ubóstwem wg opinii publicznej (w %) 

Które spośród następujących grup społecznych w 

Polsce są Pana(i) zdaniem najbardziej narażone na 

ubóstwo? 

Polska EU15 EU12+ EU27 

Dzieci 16,5 15,6 14,4 15,1 

Dorosła młodzież 9,7 21,9 23,6 22,6 

Osoby starsze 45,1 36,6 42,8 39,2 

Osoby bezrobotne 57,5 56,8 61,5 58,7 

Osoby wykonujące nieregularną, słabo płatną pracę bez 

umowy 

30,2 27,1 25,4 26,4 

Kobiety 4,3 7,9 5,5 6,9 

Osoby niepełnosprawne i przewlekle chore 44,6 31,4 40,9 35,4 

Osoby chore psychicznie 12,4 18,0 13,2 16,0 

Samotni rodzice 19,7 24,7 24,8 24,7 

Osoby o niskim poziomie wykształcenia, wyszkolenia 

lub umiejętności 

20,9 32,9 28,1 30,9 

Imigranci 2,8 18,7 3,9 12,5 

Romowie 2,6 7,4 9,8 8,4 

Osoby uzależnione (narkotyki, alkohol lub inne 

uzależnienia) 

29,9 30,8 26,9 29,1 

Inne  0,1 0,5 0,7 0,6 

Żadna konkretna grupa, wszyscy 2,7 1,8 1,9 1,9 

Trudno powiedzieć  1,0 0,4 0,5 0,5 

Źródło: EB74.1 z 8-9.2010(ZA5237). Respondent mógł udzielić do dwu odpowiedzi. 
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Potwierdzenie tych obserwacji przynoszą przekonania opinii publicznej, na co 

wskazują odpowiedzi na pytania o grupy zagrożone ubóstwem. Osoby starsze i osoby 

niepełnosprawne są wymieniane na drugim miejscu, zaraz po bezrobotnych. Polacy częściej 

wskazują na niepełnosprawność jako źródło biedy (tab. 7.5). 

Niepełnosprawni są ubożsi. Częściej także występują w grupach dotkniętych ryzykiem 

ubóstwa. Wskazuje na to szereg wskaźników ubóstwa względnego i bezwzględnego. 

Niepełnosprawni mają niższe dochody niż reszta społeczeństwa. Częściej ich napotkamy w 

najniższych grupach dochodowych. Utrzymują się częściej z niezarobkowych źródeł 

dochodów. Występuje u nich częściej syndrom niemonetarnego zagrożenia ubóstwem. Są 

także społecznie postrzegani jako bardziej zagrożeni biedą przez opinię publiczną. Stopień 

deprywacji materialnej rośnie wraz ze stopniem niepełnosprawności. Jest to prawidłowość 

ogólna, która występuje we wszystkich krajach europejskich. Polscy niepełnosprawni są 

biedniejsi niż średnia europejska, ale rzadziej znajdują się w skrajnej biedzie. 

Dobrostan psychiczny – wskaźniki jakości życia niepełnosprawnych 

Używanie wskaźników jakości życia do opisu położenia społeczno-ekonomicznego 

niepełnoprawnych wynika z dwu postulatów: 1) włączania do oceny życia jego jakości (za 

postulatem Światowej Organizacji Zdrowia, aby „dodawać życia do lat, a nie lat do życia" 

(Ostrowska, Sikorska, Gąciarz, 2001: 17)), 2) uwzględniania w badaniach integracji 

społecznej punktu widzenia niepełnosprawnych i patrzeniu na jej efekty z ich podmiotowej 

perspektywy (Minczakiewicz 2007; Smoczyńska 2010). 

Przy interpretacji tych wskaźników należy zwrócić uwagę na pewną ich właściwość za 

Januszem Czapińskim. Wskazał on na ich naturalne skrzywienie w kierunku pozytywnym. 

Człowiek ma tendencję do oceniania swojego życia jako satysfakcjonującego i panujących w 

nim warunków jako dobrych, jak i do wyrażania zaufania do otaczającego go świata 

(Czapiński 1985). Ten efekt powoduje, że nie można takich wyników odczytywać wprost, 

gdyż na ogół przynoszą oceny pozytywne, ale dopiero w porównaniu z ocenami innych grup 

społecznych, w tym przypadku – osób sprawnych. 

Tab.8.1. Poczucie szczęścia - niepełnosprawni a sprawni (średnia) 

niepełnosprawność  

EU27  

Nie 7,40 

Tak 6,53 
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EU15  

Nie 7,72 

Tak 6,95 

EU12+  

Nie 6,83 

Tak 5,81 

Polska  

Nie 7,63 

Tak 6,43 

Skala 1-10: 1 jestem bardzo nieszczęśliwy, 10 – jestem bardzo szczęśliwy. 

Źródło: ESS 2010. 

Przegląd wskaźników życia należy rozpocząć od wskaźników syntetycznych, 

ujmujących w sposób całościowy własne życie poprzez poczucie szczęścia. Osoby sprawne z 

reguły mają wyższe poczucie szczęścia niż niepełnosprawni. Nie ma kraju, w którym 

niepełnosprawni deklarowaliby większe poczucie szczęścia niż osoby sprawne. Różnica jest 

dość wysoka i wynosi wartości prawie 1 punktu na skali 10-punktowej. Jeśli dane o poczuciu 

szczęścia podzieli się wg przynależności regionalnej krajów Unii, to uwidaczniają się 

charakterystyczne prawidłowości. Niepełnosprawni w bogatszych krajach Unii, należących 

do grupy pierwszych piętnastu krajów UE, są bardziej szczęśliwi. Zarazem różnica w 

poczuciu szczęścia sprawni - niepełnosprawni jest w tych krajach mniejsza niż w pozostałych 

dwunastu krajach UE. Wartości szczęścia u polskich niepełnosprawnych jak i różnica sprawni 

- niepełnosprawni jest zbliżona do średniej regionalnej (tab.8.1). 

Tab.8.2. Ocena zmian w życiu w ostatnich 5 latach - niepełnosprawni a sprawni (w %) 

Zmiany w życiu Polepszenie Pogorszenie Bez zmian Nie wiem 

Niepełnosprawność     

EU27 nie 22,0 37,4 39,8 ,8 

tak 15,1 49,6 34,7 ,6 

EU15 nie 25,1 32,7 41,5 ,7 

tak 18,6 42,2 38,7 ,6 

EU12+ nie 17,7 44,0 37,5 ,9 

tak 10,3 59,9 29,2 ,6 

Polska nie 21,3 34,4 41,9 2,5 

tak 9,3 58,0 32,3 ,4 

Źródło: EB77.4 z 7-8/2012 (ZA5613). 



59 

Patrząc wstecz na swoje życie niepełnosprawni częściej dostrzegają linię opadająca. 

Częściej wybierają opinię, że nastąpiło w ich życiu pogorszenie lub że nie ma w nim zmian na 

lepsze. Pojawiają się podobne jak wcześniej prawidłowości. Niepełnosprawni z krajów 

piętnastki rzadziej w porównaniu z niepełnosprawnymi z krajów dwunastki widzą w swoim 

życiu pogorszenie, a częściej poprawę i stabilizację. Polscy niepełnosprawni mają opinie o 

swoim życiu gorsze niż średnia unijna wśród niepełnosprawnych. Natomiast są podobni w 

swych odczuciach do niepełnosprawnych swego regionu (tab.8.2). 

Tab.8.3. Oczekiwane zmiany w życiu (2012) (w %) 

Zmiany w życiu Polepszenie Pogorszenie Bez zmian Nie wiem 

Niepełnosprawność     

EU27 nie 21,3 17,1 59,1 2,5 

tak 16,5 22,9 57,5 3,2 

EU15 nie 21,1 15,9 60,6 2,4 

tak 18,0 19,0 60,5 2,5 

EU12+ nie 21,5 18,8 57,0 2,7 

tak 14,4 28,2 53,3 4,1 

Polska 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). 

Niepełnosprawni także rzadziej oczekują polepszenia w ich życiu, a częściej 

pogorszenia lub stagnacji swojej sytuacji życiowej. Różnica niepełnosprawni - sprawni jest 

większa w krajach Europy wschodniej niż w krajach Europy Zachodniej. Polscy 

niepełnosprawni wyrażają raczej pesymizm w oczekiwaniach wobec swojego życia. Jest on 

głębszy niż wśród niepełnosprawnych unijnych, natomiast jest bliższy swymi wartościami do 

opinii niepełnosprawnych innych krajów Europy Wschodniej (tab.8.3). 

Tab.8.4. Zadowolenie z pracy - niepełnosprawni a sprawni (średnia) 

niepełnosprawność zadowolenie z pracy 

EU27 nie 7,43 

tak 7,15 

EU15 nie 7,60 

tak 7,33 

EU12+ nie 7,13 

tak 6,75 

Polska nie 7,35 
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tak 6,73 

ESS 2010 skala: 0 – zupełnie niezadowolony, 10 – całkowicie zadowolony 

Źródło: ESS 2010. 

Niepełnosprawni mają także mniejszą satysfakcję z pracy. Z reguły wyrażają mniejsze 

z niej zadowolenie od innych pracowników. Satysfakcja z pracy jest większa u 

niepełnosprawnych z krajów Europy Zachodniej. Mniejsza jest także ich różnica w satysfakcji 

z pracy od respondentów sprawnych niż krajach Europy Wschodniej. Polscy niepełnosprawni, 

dość nietypowo, raczej zbliżają się swymi odczuciami do tej pierwszej grupy krajów (tab.8.4). 

Subiektywne odczucia biedy i ubóstwa nie stanowią jedynie dodatkowych miar ubóstwa i 

biedy. Są one ważnymi wskaźnikami jakości życia: obecności lub braku trosk, jak i poczucia 

możliwości realizacji pewnych celów życiowych innym dostępnych. 

Tab.8.5. Ocena obecnych dochodów w gospodarstwie domowym  (w %) 

  Które z określeń na tej karcie najlepiej opisuje odczucia na temat obecnych dochodów w 

gospodarstwie domowym? 

Niepełno-

prawność 

Żyjemy dostatnio 

przy obecnym 

poziomie dochodów 

Dajemy sobie ra-

dę przy obecnym 

poziomie 

dochodów 

Z trudem dajemy 

sobie radę przy 

obecnym poziomie 

dochodów 

Praktycznie nie 

dajemy sobie rady 

przy obecnym 

poziomie dochodów 

EU27 nie 29,6 46,1 17,0 7,3 

tak 19,7 44,0 23,2 13,1 

EU15 nie 39,0 44,9 12,6 3,6 

tak 27,2 46,0 18,8 8,0 

EU12+ nie 13,0 48,3 24,8 14,0 

tak 6,9 40,6 30,7 21,8 

Polska nie 12,3 64,3 21,4 2,1 

tak 4,3 53,4 35,6 6,7 

Źródło: ESS 2010. 

W ocenie materialnych warunków życia występują podobne prawidłowości jak przy 

deklaracjach szczęścia ocenie własnego życia i jego perspektyw. Niepełnosprawni z reguły 

częściej od respondentów sprawnych wybierają dla siebie dwa określenia; pierwsze - że przy 

obecnym stanie swych dochodów z trudem dają sobie radę i drugie - że nie dają sobie rady. 

Jednocześnie różnice samooceny warunków miedzy regionami Unii powodują, że 

niejednokrotnie niepełnosprawni z najbogatszych krajów UE lepiej oceniają swoje warunki 

życia niż respondenci sprawni z unijnych krajów Europy wschodniej. Polscy niepełnosprawni 

swoimi odpowiedziami przybliżają się raczej do niepełnosprawnych swego regionu. Tylko 

4,3% z nich wybrało odpowiedź – żyjemy dostatnio. Z drugiej strony mniej z nich zgadza się 
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z oceną, że praktycznie nie dają sobie rady przy obecnym poziomie ich dochodów, a więcej 

że dają sobie radę: wprost lub z trudem (tab.8.5). 

Tab.8.6. Brak pieniędzy na żywność w gospodarstwie domowym w ciągu ostatniego roku (w 

%) 

 Niepełnosprawni Tak Nie 

UE27 nie 12,6 86,5 

Tak 8,2 91,0 

UE15 Nie 6,8 92,5 

Tak 11,8 87,7 

UE12+ Nie 10,2 88,8 

Tak 19,9 79,6 

Polska Nie 15,6 83,9 

Tak 9,6 89,1 

Źródło: EQLS 2007. 

Niepełnosprawni także częściej doświadczają różnych deprywacji na tle materialnym. 

Są to sytuacje braku pieniędzy na żywność, czy konieczności rezygnacji z różnych wydatków, 

w tym i na leczenie. Polscy niepełnosprawni znajdują się w sytuacji gorszej niż średnia 

unijna, choć nie tak dramatycznej jak w niektórych krajach (tab. 8.6). 

Tab.8.7. Rezygnacja z wyjazdu na urlop z powodów finansowych
1
 (w %) 

Wyjazd na urlop Niepełnosprawni Tak, byłoby 

nas stać 

Nie, nie byłoby nas 

stać 

UE27 nie 69,4 30,6 

tak 50,1 49,9 

UE15 nie 79,8 20,2 

tak 68,6 31,4 

UE12+ nie 54,2 45,8 

tak 28,9 71,1 

Polska nie 53,6 46,4 

tak 23,0 77,0 

Źródło: EQLS 2007. 

 

                                                
1 Treść pytania: „Jest wiele rzeczy, które ludzie chcieliby posiadać, jednak nie stać ich na nie. O każdej z 

następujących rzeczy, proszę powiedzieć, czy Pana(i) gospodarstwo domowe byłoby na to stać, gdyby Państwo 

tego chcieli – wyjazd na urlop (poza wizytą u krewnych)?” (2007). 
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Ten schemat deprywacji dotyczy także możliwości korzystania z urlopu. 

Niepełnosprawnych rzadziej na niego stać. Występuje znacząca jest różnica między krajami 

EU15 i krajami nowoprzyjętymi. Brak było istotnej statystycznie różnicy między 

niepełnosprawnymi i sprawnymi w wielu krajach unijnej piętnastki. Taka różnica nie 

występowała w Danii, Finlandii, Luksemburgu, Szwecji i Norwegii. Natomiast w krajach 

nowoprzyjętych do Unii (EU12+) różnice między niepełnosprawnymi i sprawnymi były 

bardziej znaczące statystycznie. Dodatkowo różnice między tymi dwiema grupami krajów 

przybierają charakterystyczny obraz. Dla większości niepełnosprawnych z krajów Europy 

Zachodniej urlop był dostępny. Dla niepełnosprawnych z Europy Wschodniej, w tym i z 

Polski – nie (tab.8.7). 

Tab.8.8. Umiejscowienie siebie w społeczeństwie  (w %) 

  Ocena własnej pozycji w społeczeństwie 

Niepełnosprawność 1-4 5-6 7-10 

EU27 nie 22,1 50,5 27,5 

tak 34,2 46,6 19,2 

EU15 nie 17,3 51,1 31,6 

tak 27,3 47,8 24,9 

EU12+ nie 28,6 49,6 21,7 

tak 43,8 44,9 11,4 

Polska nie 25,4 53,1 21,5 

tak 38,3 50,9 10,8 

1 – pozycja najniższa; 10 – pozycja najwyższa 

Źródło: EB77.4 z 7-8/2012 (ZA5613). 

Badania Eurobarometru z 2012 r. dają nieco unikalną okazję do zbadania, jak 

niepełnosprawni umiejscawiają siebie na drabinie społecznej. Z reguły niepełnosprawni 

przypisują sobie niższą pozycje społeczną niż respondenci sprawni w danym kraju. Częściej 

wybierają dla siebie niższe pozycje, a rzadziej środkowe i wyższe. Jeśli porównać regiony 

Europy, to uwidacznia się, że respondenci z krajów Europy wschodniej przypisują sobie 

niższą pozycje społeczną, a wśród nich niepełnosprawni znacząco niższą. Porównując różnice 

samoocen między sprawnymi a niepełnosprawnymi to okazuje się że są one niższe w krajach 

piętnastki. Polscy niepełnosprawni lokują siebie wyżej niż robią to niepełnosprawni regionu, 

ale niżej niż wynosi średnia unijna (tab.8.8). 
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Niższą pozycję finansową, gorsze materialne warunki życia i większe zagrożenie 

biedą niepełnosprawnych, pokazywaną przez informacje o dochodach, potwierdzają także 

dane subiektywne, oparte o opinie. Niepełnosprawni częściej od osób sprawnych 

potwierdzają, że ich dochody rzadko lub wcale starczają na ich potrzeby. Częściej od osób 

sprawnych wybierają dla opisu swojej sytuacji takie określenia, że z trudem lub wcale nie 

dają sobie rady z aktualnymi wydatkami. Jednocześnie różnice w poziomie warunków życia 

między regionami Unii powodują, że niejednokrotni niepełnosprawni z najbogatszych krajów 

UE lepiej oceniają swoje warunki życia niż respondenci sprawni z unijnych krajów Europy 

wschodniej. Polscy niepełnosprawni swoimi odpowiedziami przybliżają się raczej do 

niepełnosprawnych swego regionu. To samo obserwuje się w autolokalizacji na drabinie 

hierarchii społecznej. Średnia pozycja przypisywana sobie przez niepełnosprawnych z krajów 

piętnastki jest wyższa od średniej pozycji nadawanej sobie przez sprawnych z krajów Europy 

wschodniej. 

Warto wskazać, że te wyniki pokazują z jednej strony powszedni deficyt tego wymiaru 

jakości życia, jakim jest brak poczucia codziennej troski i niepokoju o sprawy bytowe. 

Ukazują one świat organicznej niepewności, skupienia się na codziennych troskach i 

zabiegach o związanie przysłowiowego „końca z końcem”. Ten właśnie świat jest bliższy 

niepełnosprawnym. I to znacząco rzutuje na ich obniżone poczucie jakości życia. 

Wartości wskaźników jakości życia są z reguły niższe u niepełnosprawnych niż 

sprawnych. Niezależnie czy pytania dotyczą poczucia szczęścia, zadowolenia z życia, czy 

oceny konkretnej sfery życia, pojawia się ta sama tendencja. Niepełnosprawni mają niższe 

poczucie satysfakcji i zadowolenia z życia. To także uwidacznia się w ocenach przeszłości i 

nadziejach lepszych perspektyw na przyszłość. Niepełnosprawni skłonni są dostrzegać w 

swoim życiu linię opadającą - pogarszanie się warunków, a od przyszłości - raczej dalsze 

utrzymanie się tej tendencji. Rzadziej spodziewają się stabilizacji, a już bardzo rzadko 

poprawy. Pod tymi wszystkimi względami obok różnicy niepełnosprawni - sprawni jest druga 

różnica – kraje pierwszej piętnastki Unii Europejskiej, które stały się jej członkami do 1995 r. 

i dwanaście krajów Unii, głównie ze wschodniej Europy, które wstąpiły do niej po 2003 r. 

Prawie wszystkie wskaźniki jakości życia są znacząco wyższe w pierwszej grupie państwa 

Unii. Dodatkowo różnice niepełnosprawni - sprawni są w nich niższe niż w drugiej grupie 

państw. Różnica jest tak silna, że w wielu wypadkach u niepełnosprawnych z krajów 15-tki 

odpowiednie wskaźniki są lepsze niż u osób sprawnych, ale z krajów dwunastki. 

Deklarowana satysfakcja z życia u polskich niepełnosprawnych jest niższa od średniej 
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unijnej. Natomiast zbliża się wartościami do średniej dla innych post-komunistycznych 

państw unijnych z Europy wschodniej. 

Miary jakości życia zostały wprowadzone, aby uwzględniać punkt widzenia 

niepełnosprawnych dla oceny ich integracji społecznej. Wnioskując z tych wskaźników 

można przyjąć, że niepełnosprawni ze wschodniej Europy są gorzej zintegrowani ze 

społeczeństwem niż niepełnosprawni z Europy zachodniej. Mają niższe poczucie szczęścia i 

zadowolenia z życia, są mniej od nich zadowoleni z poszczególnych sfer swego życia, a 

swoją sytuację materialną oceniają znacznie gorzej. Niżej siebie umiejscawiają w 

społeczeństwie. To wszystko dotyczy także i polskich niepełnosprawnych. Wskaźniki jakości 

życia dla polskich niepełnosprawnych są niższe od średnich unijnych, natomiast bliskie są 

średnim wartościom dla niepełnosprawnych regionu. To samo można powiedzieć o ich 

integracji społecznej. Jest ona niższa od średniej unijnej, choć zbliżona do innych krajów 

regionu. 

Profil psychospołeczny, kapitał społeczny, zasoby osobiste i wartości 

społeczne osób niepełnosprawnych 

Dla osób niepełnosprawnych ich profil psychospołeczny: siła chęci życia, 

podmiotowość czy kapitał społeczny, stanowią istotne zasoby osobiste, których walor 

przekracza to znaczenie, jakie mają dla osób sprawnych. Określenie zasoby osobiste ujmuje 

ich sens jako potencjału do radzenia sobie z sytuacją niepełnosprawności, w której jednostka 

znajduje w nich bardzo jej potrzebną motywację i nadzieję. Mając je jednostka łatwiej może 

podejmować i realizować programy rehabilitacji społecznej i zawodowej. W społeczno-

medycznym modelu niepełnosprawności zwraca się na to duże znaczenie, traktującej je 

jednocześnie jako przesłankę i cel rehabilitacji społecznej (Orłowska, Prüfer, 2011). 

a) profil psycho-społeczny niepełnosprawnych: natężenie chęci życia, podmiotowość 

(poczucie sprawczości i samozaradność lub lękowe nastawieni do życia) 

Jednym ze wskaźników pozytywnych psychologicznych zasobów jednostki jest jej 

pozycja na skali dobrego nastroju. Obejmuje ona takie jej aspekty, w której wyraża się radość 

życia, aktywność i energia, poczucie udziału w interesującym życiu codziennym, i niska 

męczliwość, sygnalizująca silną wolę życia. 
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Tab.9.1. Natężenie chęci życia - niepełnosprawni a sprawni (2007) 

(Proszę wskazać jak często czuł się Pan w ten sposób w ciągu ostatnich dwóch tygodni?) (w %) 

 

Niepełno-

sprawność 

Czułem się wesoły 

i w dobrym 

nastroju 

Czułem się 

spokojny i 

rozluźniony 

Byłem aktywny 

i pełen energii 

Obudziłem 

się świeży i 

wypoczęty 

Moje codzienne życie było 

wypełnione rzeczami, 

które mnie interesują 

UE27      

Nie 2,65 2,85 2,77 2,97 2,81 

Tak 3,37 3,44 3,81 3,81 3,41 

EU15      

Nie 2,50 2,73 2,68 2,92 2,65 

Tak 3,06 3,23 3,63 3,68 3,19 

EU12+      

Nie 2,86 3,02 2,89 3,06 3,03 

Tak 3,73 3,69 4,01 3,96 3,67 

Polska     3,41 

Nie 2,76 2,84 2,74 3,00 2,94 

Tak 3,78 3,70 4,02 4,07 3,75 

* skala: 1 – cały czas, 5 - wcale 

Źródło: EQLS 2007. 

Pomiar codziennego nastroju mierzony przy pomocy tego rodzaju skali pokazuje, że 

niepełnosprawni przejawiają gorszy nastrój, cechują się niższym natężeniem chęci życia, 

mają mniejsze poczucie, że ich życie jest interesujące, przejawiają mniejszą aktywność i 

energię życiową. W uwarunkowaniach poziomu nastroju w zależności od niepełnosprawności 

i kraju pojawia się syndrom podobny do tego, jaki już kilkakrotnie wystąpił w tych danych. 

Niepełnosprawni cechują się znacząco gorszym nastrojem życiowym niż osoby sprawne. 

Zarazem zaznacza się różnica między bogatszymi krajami „starej” Unii (UE15) i 

nowoprzyjętymi, biedniejszymi, postkomunistycznymi krajami unijnej wschodniej Europy 

(UE12+). Warto przy tym wskazać, że takie wartości na tej skali wskazują, że o ile średnia 

opinii respondentów sprawnych układa się po stronie pozytywnej, przejawiania dobrego 

nastroju przez większość czasu, to wśród niepełnosprawnych średnia układa się w zakresie 

wartości oznaczających przewagę złego nastroju w ostatnim okresie. Nastroje respondentów 

polskich raczej są bliższe tym, które wyrażają niepełnosprawni ich regionu (tab.9.1). 
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Tab.9.2. Poczucie bezpieczeństwa w najbliższej okolicy - niepełnosprawni a sprawni (w %) 

Czuję się bezpiecznie chodząc samotnie 

po zmroku w okolicy swojego domu 

całkowicie 

bezpiecznie  

bezpiec

znie 

zagrożony bardzo 

zagrożony 

Niepełnosprawność     

EU27 nie 25,9 53,9 16,8 3,5 

tak 19,5 49,7 23,1 7,7 

EU15 nie 30,3 52,2 14,3 3,1 

tak 22,9 48,4 21,4 7,4 

EU12+ nie 18,0 56,8 21,1 4,2 

tak 13,9 52,0 25,9 8,2 

Polska nie 24,4 60,6 13,7 1,3 

tak 21,8 55,7 20,2 2,2 

Źródło: ESS 2010. 

Odwrotnością pozytywnego nastawienia do życia jest postawa lękowa. Jednym z jej 

przejawów jest naruszone poczucie bezpieczeństwa. U respondentów niepełnosprawnych 

występuje niższe poczucie bezpieczeństwa. Pytani o swoją najbliższą okolicę rzadziej 

wybierają odpowiedź, że czują się w niej całkowicie bezpiecznie, a częściej że odczuwają 

zagrożenie. Dość wyjątkowo w tym pytaniu większe różnice między sprawnymi a 

niepełnosprawnymi napotyka się w Europie Zachodniej. Polscy niepełnosprawni demonstrują 

mniejsze poczucie zagrożenia w swoim najbliższym otoczeniu niż wynosi odpowiednia 

średnia unijna (tab.9.2). 

Te rezultaty są zgodne z innymi wynikami tego opracowania mówiącymi o niższym 

optymizmie i większym nastawieniu lękowym niepełnosprawnych. Wcześniejsze analizy 

wskazywały na ich niższy optymizm w porównaniu z osobami sprawnymi, rzadsze 

optymistyczne patrzenie w przyszłość, częstsze oczekiwanie od przyszłości pogorszenia niż 

polepszenia swojej sytuacji życiowej (tab.8.3). Podobnie wyrażają więcej niepewności o 

działanie w przyszłości systemu rent i emerytur (tab. 9.9). Czują się mniej bezpiecznie w 

swojej najbliższej okolicy (tab.9.2). Mniej mogą liczyć na pomoc finansową w przypadku 

trudnej sytuacji (tab.9.6). Poczucie bezpieczeństwa niepełnosprawnych jest nie tylko niższe, 

ale i bardziej kruche. Łatwiej może zostać naruszone. Dalsze analizy pokazują, że jest ono 

ważną wartością dla niepełnosprawnych (tab.9.18). 

 

 



67 

Tab.9.3. Znajomość swoich praw w przypadku dyskryminacji lub molestowania - 

niepełnosprawni a sprawni (w %) 

Zna swoje prawa w przypadku gdyby padł 

ofiarą dyskryminacji lub molestowania 

Tak Nie To zależy 

od sytuacji 

Trudno 

powiedzieć 

 Niepełnosprawność     

EU27 Nie 38,8 45,5 13,1 2,6 

Tak 35,7 50,8 10,6 2,9 

EU15 Nie 41,0 43,9 13,0 2,2 

Tak 40,9 46,5 10,1 2,6 

EU12+ Nie 35,8 47,7 13,3 3,3 

Tak 28,5 56,8 11,2 3,4 

Polska 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). 

Ważnym aspektem budowy „kokonu bezpieczeństwa” jest świadomość posiadania 

własnych praw. Tutaj często się dodaje wiedza o nich i świadomość możliwości ich obrony. 

Respondenci z unijnych krajów Europy wschodniej deklarują mniejszą znajomość swych 

praw w przypadku doznania dyskryminacji. Wśród nich jeszcze mniejszą wiedzę mają 

niepełnosprawni. Tylko ok. 36% z nich wie, jakie prawa im przysługują w przypadku stania 

się obiektem dyskryminacji. W przypadku niepełnosprawnych polskich ten odsetek spada 

jeszcze niżej - do ¼ (tab.9.3). 

b) Niepełnosprawni i wsparcie społeczne. Zaufanie do ludzi i do instytucji 

Sieci wsparcia i sieci kontaktów społecznych są ważnym elementem w sytuacjach radzenia 

sobie w trudnych opresjach życiowych. Są one zarówno infrastrukturą wsparcia materialnego, 

jak i równie ważnego - psychicznego. 

Tab.9.4. Poczucie samotności - niepełnosprawni a sprawni (w %) 

  Przez jaką część czasu w ciągu ubiegłego tygodnia czuł się samotny: 

  W ogóle 

lub prawie 

w ogóle 

Tylko przez 

część tego 

czasu 

Przez 

większość 

tego czasu 

Przez cały czas lub, 

prawie cały ten czas 

Niepełnosprawność     

EU27 nie 73,3 21,0 4,2 1,6 

tak 55,1 29,4 10,5 5,0 

EU15 nie 77,0 18,6 3,1 1,3 

tak 62,2 26,2 7,9 3,7 

EU12+ nie 66,7 25,2 6,1 2,1 
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tak 42,9 34,8 14,9 7,4 

Polska nie 77,3 16,2 4,9 1,6 

tak 57,0 22,8 14,3 5,9 

Źródło: ESS 2010. 

Niepełnosprawni częściej doznają poczucia samotności od osób sprawnych. Pytani o 

to jak często czuli się ostatnio samotni, rzadziej od osób sprawnych wybierają odpowiedź - w 

ogóle. Obok tego zaznaczają się różnice między grupami krajów. Niepełnosprawni z krajów 

Europy wschodniej rzadziej zaprzeczają poczuciu samotności. W tych krajach różnica 

sprawni - niepełnosprawni w odczuwaniu samotności jest większa. W tym akurat przypadku 

niepełnosprawni polscy są bliżsi średniej unijnej niż regionalnej (tab.9.4). 

Tab.9.5. Udział w życiu towarzyskim - niepełnosprawni a sprawni (w %) 

  Jak często – w porównaniu z innymi osobami w P. wieku – uczestniczy P. w 

spotkaniach, imprezach lub wydarzeniach towarzyskich? 

  Znacznie 

rzadziej niż 

większość osób 

w moim wieku 

Rzadziej niż 

większość z 

nich 

Mniej więcej 

tak samo 

Częściej niż 

większość z 

nich 

Znacznie 

częściej niż 

większość osób 

w moim wieku 

Niepełnosprawność      

EU27 nie 7,6 25,2 48,9 15,0 3,3 

tak 19,3 32,2 34,3 11,6 2,6 

EU15 nie 6,2 24,9 49,3 16,3 3,3 

tak 15,5 32,2 36,0 13,5 2,7 

EU12+ nie 10,1 25,6 48,2 12,8 3,4 

tak 25,8 32,2 31,3 8,3 2,5 

Polska nie 9,0 26,1 52,4 10,3 2,1 

tak 26,7 26,3 37,6 7,3 2,0 

Źródło: ESS 2010. 

Niepełnosprawni mniej uczestniczą w życiu towarzyskim. Jest to ważny element ich 

wykluczenia społecznego. Pytani o częstość uczestnictwa w życiu towarzyskim, częściej 

wybierają odpowiedź, że uczestniczą znacznie rzadziej w wydarzeniach towarzyskich niż ich 

rówieśnicy. Ponownie zaznacza się różnica wschód-zachód unijnej Europy. Różnica sprawni -

niepełnosprawni w skali poczucia izolacji towarzyskiej jest większa w unijnej Europie 

wschodniej niż w Europie zachodniej. Polscy niepełnosprawni cechują się poczuciem izolacji 

towarzyskiej w stopniu zbliżonym do średniej regionalnej (tab.9.5). 
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Tab.9.6. Pomoc w przypadku trudności pieniężnych - niepełnosprawni a sprawni (w %) 

 Gdyby z jakichś powodów znalazł się P. w bardzo trudnej sytuacji finansowej i musiał 

pożyczyć pieniądze, aby starczyło na życie, na ile byłoby to łatwe lub trudne? 

 

Niepełnosprawność 

Bardzo 

trudne 

Dość trudne Ani łatwe, ani 

trudne 

Dość łatwe Bardzo 

łatwe 

EU27 nie 19,4 28,0 21,3 22,2 9,1 

tak 31,0 27,4 16,9 17,1 7,6 

EU15 nie 15,0 24,8 20,6 26,9 12,7 

tak 24,9 24,5 17,2 22,3 11,1 

EU12+ nie 27,0 33,8 22,5 13,8 2,8 

tak 41,2 32,2 16,4 8,5 1,8 

Polska nie 10,9 29,1 25,7 28,5 5,8 

tak 19,2 34,5 23,5 19,9 2,9 

Źródło: ESS 2010. 

Te obserwacje – o większych trudnościach niepełnosprawnych w znalezieniu pomocy 

w sytuacji kłopotów życiowych i większej słabości sieci wsparcia niepełnosprawnych w 

Europie wschodniej, potwierdzają także inne badania, wykorzystujące inną skalę. I w tym 

przypadku pojawia się wynik, że niepełnosprawnym zawsze jest trudniej o uzyskanie pomocy 

finansowej w ciężkiej sytuacji. Powtarza się prawidłowość, że różnice sprawni - 

niepełnosprawni są większe w unijnych krajach Europy wschodniej. Polscy niepełnosprawni 

deklarują sytuację bliższą średniej unijnej niż regionalnej (tab.9.6). 

Zaufanie interpersonalne, zaufanie do instytucji politycznych i społecznych 

Zaufanie stanowi podstawę orientacji jednostki w jej otoczeniu. Jest psychologicznym 

uzasadnieniem podejmowania wszelkich działań, które wymagają zaufania do otoczenia, ale 

także i wiary w pewność i trwałość określonych pozytywnych relacji z instytucjami 

politycznymi i społecznymi. 

Tab.9.7. Zaufanie interpersonalne - niepełnosprawni a sprawni (średnia) 

Niepełnosprawność ostrożności nigdy za 

wiele, czy też 

większości ludzi 

można ufać 

większość ludzi stara-

aby się P. wykorzystać, 

czy też starałaby się 

postępować uczciwie 

ludzie przede wszystkim starają 

się służyć pomocą innym, czy 

też, że przede wszystkim dbają 

o własny interes 

EU27        nie 

                 tak 

5,04 5,69 4,87 

4,73 5,43 4,85 

EU15        nie 

                 tak 

5,37 6,05 5,21 

5,06 5,80 5,22 

EU12+      nie 

                 tak 

4,45 5,04 4,26 

4,18 4,80 4,20 
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Polska      nie 

                 tak 

4,52 5,21 3,96 

4,02 4,61 3,59 

Skale: 0 - ostrożności nigdy za wiele; 10- większości ludzi można ufać, 

0 - większość ludzi starałaby się P. wykorzystać, 10 - większość ludzi starałaby się postępować uczciwie 

0 - ludzie przede wszystkim dbają o własny interes, 10 - ludzie przede wszystkim starają się służyć pomocą 

innym 

Źródło: ESS 2010. 

Bardzo zbliżone wyniki przyniosły także wyniki badań ESS z 2010 r., w którym 

wykorzystano podobne pytania jak w Europejskim Sondażu Jakości Życia, ale wprowadzono 

inną skalę. Wyniki uzyskano podobne. Niepełnosprawni są bardziej nieufni wobec ludzi od 

osób sprawnych. Jednocześnie w unijnych krajach Europy wschodniej zaufanie do ludzi jest 

znacząco niższe. W efekcie niepełnosprawni z krajów Europy zachodniej, mimo swej 

większej nieufności do ludzi, mają wyższe zaufanie do ludzi niż osoby sprawne z Europy 

wschodniej. Odpowiedzi polskich niepełnosprawnych są zbliżone do opinii 

niepełnosprawnych z Europy wschodniej (tab.9.7). 

Zaufanie do instytucji należy podzielić na zaufanie do instytucji politycznych i do 

instytucji społecznych, a wśród tych ostatnich należy zwrócić uwagę na te z nich, których 

działalność ma szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych jak system emerytalny, 

opieka społeczna czy służba zdrowia. 

Tab.9.8. Zaufanie do instytucji politycznych - niepełnosprawni a sprawni (średnia) 

           Zaufanie do: Sejmu i 

Senatu 

Systemu 

prawnego 

Policji Polityków Partii 

polity-

cznych 

Parlament

u 

Europej-

skiego 

ONZ 

Niepełnosprawność        

EU27        nie 

                 tak 

4,20 4,94 5,94 3,36 3,36 4,51 5,24 

3,95 4,74 5,90 3,27 3,27 4,17 4,98 

EU15        nie 

                 tak 

4,66 5,49 6,49 3,75 3,77 4,48 5,37 

4,34 5,29 6,43 3,60 3,62 4,08 5,09 

EU12+      nie 

                 tak 

3,38 3,95 4,97 2,67 2,64 4,57 5,01 

3,29 3,80 4,98 2,70 2,66 4,32 4,78 

Polska      nie 

                 tak 

3,52 4,39 5,36 2,70 2,62 4,82 5,40 

3,23 3,88 5,44 2,55 2,36 4,40 4,96 

Skala: 0 - Całkowity brak zaufania, 10 – Całkowite zaufanie 

Źródło: ESS 2010. 
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Niepełnosprawni podchodzą nieufnie do instytucji politycznych. W stosunku do nich z 

reguły wyrażają niższe zaufanie niż osoby sprawne. Jest to generalna tendencja, która dotyczy 

prawie wszystkich instytucji społeczno-politycznych. Jednocześnie zasadnicza różnica w 

poziomie zaufania do instytucji politycznych między Europą zachodnią i wschodnią 

powoduje, że niepełnosprawni z Europy zachodniej mają większe zaufanie do kluczowych 

instytucji politycznych niż osoby sprawne, ale z unijnych krajów Europy wschodniej. 

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest zaufanie do policji. W przypadku tej instytucji 

nie występuje u niepełnosprawnych zaufanie niższe niż wśród osób sprawnych. Nawet 

wyrażają oni niekiedy wobec niej więcej zaufania niż osoby sprawne. Tego rodzaju 

prawidłowość występuje w obu częściach Europy unijnej. Polscy niepełnosprawni w swoich 

opiniach zbliżają się do wzoru opinii niepełnosprawnych w unijnych krajach Europy 

wschodniej (tab.9.8). 

Ocena instytucji usług socjalnych przez niepełnosprawnych ma szersze znaczenie 

społeczne ze względu na większą wagę ich dobrego działania dla nich niż dla osób 

sprawnych. Są oni od nich bardziej uzależnieni. Także wiara w niektóre z nich, jak system 

emerytalny, jest istotna z punktu widzenia integracji społecznej – zbudowania poczucia 

zaufania do życia, w tym przypadku do przyszłości, opartego o wiarę w instytucję, która ją 

gwarantuje – system emerytalny. Drugą taką instytucją szczególnie ważną dla 

niepełnosprawnych jest służba zdrowia. Jakość jej usług ma duże dla nich znaczenie ze 

względu na kluczową rolę stanu zdrowia w ich funkcjonowaniu. 

Tab.9.9. Zaufanie do instytucji opieki społecznej - niepełnosprawni a sprawni (średnia) 

  W jakim stopniu ufa Pan, że instytucje, które za chwilę wymienię, spełnią swoją rolę 

wobec Pana w momencie, gdy będzie Pan tego potrzebował? 

Niepełnosprawność Ufam bardzo Ufam trochę Prawie wcale nie 

ufam 

Wcale nie 

  Państwowy system emerytalny 

UE27 nie 11,5 39,3 31,2 17,9 

tak 15,1 39,3 26,2 19,4 

EU15 nie 13,5 41,2 29,1 16,2 

tak 20,8 41,7 22,2 15,3 

EU12+ nie 8,4 36,3 34,6 20,8 

tak 8,9 36,7 30,5 23,9 

Polska nie 6,9 51,5 20,4 21,3 

tak 13,7 53,0 15,1 18,2 

  Opieka społeczna 
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EU27 nie 13,1 43,5 27,0 16,4 

tak 13,8 39,7 26,0 20,5 

EU15 nie 17,1 50,0 22,3 10,7 

tak 21,2 47,8 19,4 11,6 

EU12+ nie 6,4 32,7 34,8 26,1 

tak 5,3 30,6 33,6 30,5 

Polska nie 2,8 40,0 20,4 36,8 

tak 4,5 34,2 23,3 38,0 

Źródło: EQLS 2003. 

Badania nad zaufaniem do instytucji opieki społecznej i systemu emerytalnego w 

ramach Europejskich Badan Jakości Życia pokazywały swoiście odwrócony mechanizm 

różnic między grupami krajów i osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi. Warto 

przypomnieć tu sformułowanie tego pytania: „W jakim stopniu ufa Pan, że instytucje, które za 

chwilę wymienię, spełnią swoją rolę wobec Pana w momencie, gdy będzie Pan tego 

potrzebował”. Niepełnosprawni respondenci wyrażają większą ufność niż respondenci 

sprawni wobec systemu emerytalnego i opieki społecznej. Zarazem dodatnia różnica 

niepełnosprawni - sprawni zaufania do tych dwu instytucji jest większa w Europie zachodniej 

niż unijnej Europie wschodniej. Należy do tego jeszcze dodać efekt większego zaufania do 

wszystkich instytucji w Europie zachodniej. W efekcie najwyższą ufność w system 

emerytalny, jak i opiekę społeczną wyrażają niepełnosprawni krajów zachodniej Europy. 

Polscy niepełnosprawni zbliżają się w swych opiniach bardziej do niepełnosprawnych 

regkionu niż niepełnosprawnych z Europy zachodniej (tab. 9.9). 

Tab.9.10. Ocena jakości usług społecznych - niepełnosprawni a sprawni (średnia) 

Niepełno-

sprawność 

Opieka 

zdrowotna 

Edukacja 

publiczna 

Transport 

publiczny 

Ośrodki 

opieki nad 

dziećmi 

Ośrodki 

opieki nad 

osobami 

starszymi 

Państwowy 

system 

emerytalny 

EU27       

Nie 6,17 6,53 6,28 6,37 5,69 5,01 

Tak 6,07 6,50 6,29 6,50 5,54 4,71 

EU15       

Nie 6,51 6,58 6,51 6,39 5,87 5,36 

Tak 6,53 6,57 6,52 6,57 5,88 5,21 

EU12+       

Nie 5,67 6,46 5,95 6,34 5,43 4,50 

Tak 5,54 6,41 6,01 6,41 5,13 4,16 

Polska       
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Nie 5,01 6,37 6,24 6,41 5,27 4,51 

Tak 5,13 6,44 6,37 6,37 4,85 4,24 

1 – Bardzo niska jakość; 10 – Bardzo wysoka jakość 

Źródło: EQLS 2007. 

W sondażu Europejskich Badań Jakości Życia w r. 2007 nie zadawano pytania o 

zaufanie do instytucji, ale o ocenę jakości działania szeregu instytucji społecznych. Tutaj 

niepełnosprawni nie wyróżniali się negatywnymi ocenami wobec wszystkich, a w przypadku 

niektórych usług jak transport publiczny nawet oceniali je lepiej niż osoby sprawne. 

Zaznaczyła się różnica między niepełnosprawnymi z krajów Europu zachodniej i z unijnych 

krajów Europy wschodniej. Ci pierwsi lepiej oceniali instytucje społeczne niż osoby sprawne. 

Taka różnica pojawiła się w przypadku czterech z sześciu instytucji. Natomiast 

niepełnosprawni z unijnych krajów Europy wschodniej oceniali gorzej instytucje niż osoby 

sprawne. Taka różnica pojawiła się w przypadku czterech z sześciu instytucji, ale innych. 

Podobna różnica wobec opinii osób sprawnych wystąpiła u respondentów polskich (tab.9.10). 

Anomia społeczna 

Anomia jest ważnym wskaźnikiem i determinantą uczestnictwa społecznego i politycznego. 

W anomii poczucie wyobcowania z życia społecznego, a szczególnie politycznego jest 

wyrażone wprost. 

Tab.9.11. Napięcia między biednymi a bogatymi - opinie niepełnosprawni a sprawni (w %) 

  Duże napięcie Pewne napięcie Brak napięcia 

Niepełnosprawność    

EU27 nie 26,9 56,1 17,0 

tak 34,1 50,8 15,1 

EU15 nie 23,1 58,7 18,2 

tak 28,2 54,7 17,1 

EU12

+ 

nie 32,5 52,4 15,1 

tak 40,8 46,4 12,8 

Polsk

a 

nie 31,7 56,0 12,4 

tak 35,4 55,4 9,2 

Źródło: EQLS 2007. 

Niepełnosprawni postrzegają bardziej konfliktowo społeczeństwo. Widzą w nim 

więcej napięć na różnym tle. Najbardziej konfliktogenne jest dla nich zróżnicowanie 

zamożności. Najwięcej konfliktów w społeczeństwie skłonni są postrzegać na tle dochodów. 
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Ponownie jak w poprzednich analizach różnica sprawni - niepełnosprawni jest podobna w 

różnych grupach państw. Jednak jest ona znacząco wyższa w uboższych unijnych krajach 

Europy wschodniej niż w Europie zachodniej. Niepełnosprawni polscy są bliżsi swoją wizją 

społeczeństwa niepełnosprawnym regionu niż niepełnosprawnym Europy zachodniej 

(tab.9.11). 

Tab.9.12. Równe traktowanie w sądzie w zależności od zamożności
2
 - opinie niepełnosprawni 

a sprawni (w %) 

  Jest bardziej 

prawdopodobne, że 

sąd uzna za winną 

osobę bogatą 

Jest bardziej 

prawdopodobne, że 

sąd uzna za winną 

osobę biedną 

Jest tak samo prawdopodo-

bne, że sąd uzna za winną 

osobę bogatą, jak to, że uzna 

za winną osobę biedną 

Niepełnosprawność    

EU27 nie 1,4 55,9 42,7 

tak 1,5 60,4 38,0 

EU15 nie 1,4 52,1 46,5 

tak 1,4 56,2 42,4 

EU12+ nie 1,5 62,7 35,8 

tak 1,8 68,0 30,3 

Polska nie 2,5 53,1 44,4 

tak 3,2 64,2 32,6 

Źródło: ESS 2010. 

Podobnie postawy ujawniają się w opiniach o sprawiedliwości instytucjonalnej. 

Niepełnosprawni częściej są przekonani, że przed sądem biedni mają mniej szans niż bogaci. 

W krajach „nowej” Unii różnica niepełnosprawni - sprawni jest większa. W Polsce różnica 

sprawni - niepełnosprawni respondenci jest większa niż w innych krajach regionu (tab.9.12). 

Tab.9.13. Poczucie wyobcowania i zagubienia społecznego opinie niepełnosprawni a sprawni 
(w %) 

  Zdecydowanie 

się zgadzam 

Zgadza

m się 

Ani się zgadzam, 

ani się nie 

zgadzam 

Nie 

zgadzam  

się 

Zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

  Czuję się obco, poza społeczeństwem 

Niepełnosprawność      

EU27 nie 1,4 6,1 10,2 39,0 43,3 

tak 3,8 12,7 13,2 37,0 33,4 

EU15 nie 1,3 5,9 8,7 33,6 50,5 

tak 3,5 11,6 10,4 32,2 42,3 

                                                
2 Treść pytania: „Wyobraźmy sobie dwie osoby: jedna bogata, a druga biedna. Każda z nich staje przed sądem 

oskarżona o takie samo przestępstwo, którego nie popełniła. Posługując się tą kartą …. Proszę powiedzieć, w 

przypadku której z nich jest większe prawdopodobieństwo, że zostanie uznana za winną.” 
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EU12+ nie 1,6 6,4 12,5 46,7 32,8 

tak 4,1 13,9 16,4 42,5 23,1 

Polska nie 1,9 10,7 13,9 50,6 22,9 

tak 3,6 14,0 14,2 50,6 17,6 

Źródło: EQLS 2007. 

Bezpośrednimi sposobem pomiaru alienacji jest pytanie o poczuciu obcości i trudności 

w zrozumieniu otaczającego świata czy pytania o swojskość i przejrzystość otaczającego 

świata. Niepełnosprawni, niezależnie od kraju i regionu, z reguły częściej przyznają się, że 

czują się obco i poza społeczeństwem. Także bliższa jest im opinia że świat stał się 

skomplikowany i nieprzejrzysty. Jednocześnie różnica niepełnosprawni – sprawni jest 

większa w krajach unijnych Europy wschodniej niż w Europie zachodniej. Niepełnosprawni 

polscy bliżsi są swymi opiniami niepełnosprawnym innych krajów regionu niż średniej 

unijnej (tab.9.13). 

Anomia jest ważnym wskaźnikiem i determinantą uczestnictwa społecznego i 

politycznego. Jej cechą charakterystyczną jest obniżona wiara w funkcjonowanie standardów 

normatywnych życia społecznego i politycznego i poczucie wyobcowania i zagubienia. 

Sprzężona z nią jest cyniczna wizja działania świata i działania instytucji. Związana z nią jest 

wizja skonfliktowanego społeczeństwa. Częścią tego przekonania są opinie o strukturalnej 

niesprawiedliwości społecznej i nierównym traktowaniu ludzi. Tego rodzaju wizja 

społeczeństwa jest częstsza wśród niepełnosprawnych niż sprawnych. Jest ona wskaźnikiem 

ich obniżonego stopnia integracji społecznej. Niepełnosprawni z unijnej Europy wschodniej 

są słabiej zintegrowani ze społeczeństwem niż niepełnosprawni Europy zachodniej. Polscy 

niepełnosprawni są raczej bliżsi niepełnosprawnym regionu niż niepełnosprawnym Europy 

zachodniej. 

Profil wartości osób niepełnosprawnych 

Wartości niepełnosprawnych zostaną zanalizowane poprzez ich analizę ich 

religijności, specyfikę stosunku do podstawowych wartości życiowych i profil orientacji 

życiowych, zmierzonych w oparciu o kwestionariusz Shalomo Schwartza. 

Religijność wyraża się w poczuciu przynależności do określonej religii, sile wiary i 

skłonności do praktyk i modlitw. Ma swój wymiar indywidualny i instytucjonalny (praktyki). 

Mogą się przy tym pojawić wzory religijnej reakcji na niepełnosprawność charakterystyczne 

dla określonego typu religii, zależne od typu duchowości typowej dla danej religii. Mogą one 

być specyficzne dla określonego kręgu kulturowego w danej części Europy. W przypadku 
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praktykowania religijnego jego zależność od niepełnosprawności jest złożona. Należy w tym 

przypadku obok regionu uwzględniać także dominującą religię i związany z nią wzór 

religijności. Wpływ niepełnosprawności powinien się ujawniać na tle wzoru religijności 

typowego dla niej. 

Tab.9.14. Siła poczucia indywidualnej religijności niepełnosprawni a sprawni (średnia) 

EU kraje wg dominującej religii Niepełnosprawność Religijność 

protestancki nie  4,01 

tak 4,39 

katolicki nie 4,25 

tak 4,95 

prawosławny nie 4,24 

tak 5,30 

EU27 nie 4,14 

tak 4,69 

Polska nie 6,04 

 tak 6,51 

Skala: 0 - w ogóle niereligijny, 10 – bardzo religijny Źródło: ESS 2010. 

Osoby niepełnosprawne we wszystkich grupach krajów deklarują wyższą religijność. 

Nie zależy to od dominującej religii. Różnica ta jest większa w krajach katolickich. Obraz dla 

Polski jest do zbliżony do tego wzoru. Niepełnosprawni w Polsce są najbardziej religijni ze 

wszystkich analizowanych grup krajów (tab.9.14). 

Tab.9.15. Częstość udziału w praktykach religijnych – niepełnosprawni a sprawni (w % ) 

EUkraje wg 

dominującej 

religii 

Niepeł-

nospra-

wność 

Codziennie Częściej niż 

raz w 

tygodniu 

Raz na 

tydzień 

Co najmniej 

raz w 

miesiącu 

Tylko z okazji 

szczególnych 

świąt 

Jeszcze 

rzadziej 

Nigdy 

         

protestancki nie ,3 1,8 4,7 7,1 19,7 24,6 41,7 

tak ,4 2,0 5,4 7,0 18,2 23,7 43,3 

Katolicki nie ,6 2,2 13,7 9,4 18,8 14,9 40,3 

tak 1,1 3,3 16,3 9,5 18,3 14,8 36,7 

prawosławny nie ,3 1,6 5,4 10,5 39,4 20,6 22,2 

tak 2,4 1,7 6,6 12,7 35,6 16,5 24,5 

EU27 nie ,5 2,0 9,1 8,5 21,0 19,6 39,4 

tak ,8 2,5 10,3 8,4 19,2 19,4 39,4 

Polska nie 1,4 4,9 44,3 19,0 20,5 3,8 6,2 

tak 1,5 9,8 43,6 15,3 16,1 4,8 8,9 

Źródło: ESS 2010. 
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Niepełnosprawni bardziej praktykują w krajach katolickich i prawosławnych Europy. 

Natomiast w krajach protestanckich nie widać takich różnic. Polska należy do krajów o 

jednym z najwyższych w Europie poziomie udziału niepełnosprawnych w praktykach 

religijnych (tab.9.15). Różnica, niepełnosprawni - sprawni pojawia się także w częstości 

modlenia. We wszystkich grupach krajów niepełnosprawni modlą się częściej. W Polsce 

różnica w częstości codziennego modlenia wynosi prawie 20% (tab.9.16). 

Tab.9.16. Częstość modlenia się - niepełnosprawni a sprawni (w %) 

EUkraje wg 

dominującej 

religii 

Niepeł-

nospra-

wność 

Codziennie Częściej niż 

raz w 

tygodniu 

Raz na 

tydzień 

Co najmniej 

raz w 

miesiącu 

Tylko z okazji 

szczególnych 

okazji 

Jeszcze 

rzadziej 

Nigdy 

       

protestancki nie 12,8 5,4 4,1 4,7 2,5 19,0 51,4 

tak 20,2 5,2 4,1 4,3 3,3 17,6 45,4 

Katolicki nie 16,8 7,9 6,1 5,8 5,8 13,4 44,2 

tak 28,0 8,3 6,3 4,9 5,4 12,4 34,7 

prawosławny nie 7,2 5,5 6,8 8,4 18,4 24,3 29,4 

tak 19,3 9,5 6,1 7,6 17,8 15,4 24,4 

EU27 nie 14,2 6,6 5,3 5,5 5,5 16,8 46,1 

tak 23,6 6,8 5,2 4,7 5,0 15,2 39,6 

Polska nie 35,1 16,4 13,7 7,5 9,6 8,0 9,7 

tak 57,0 11,8 7,8 4,0 6,2 5,5 7,8 

Źródło: ESS 2010. 

Różnica niepełnosprawni - sprawni w religijności indywidualnej pojawia się we 

wszystkich grupach krajów. Niepełnosprawni we wszystkich krajach deklarują wyższą 

religijność i częściej się modlą. Natomiast w krajach katolickich i prawosławnych, gdzie jest 

większy nacisk na udział w zinstytucjonalizowanych formach religii, pojawia się także i w 

częstości praktykowania. Te różnice wiążą się z dominującym wzorem pobożności. Kładzie 

on w krajach protestanckich większy nacisk na wymiar indywidualny religijności. Jest to 

jedna z nielicznych różnic, w których bardziej znaczący okazał się kulturowy wymiar 

zróżnicowania od różnicy polityczno-ekonomicznej. 

Tab.9.17. Wartości osobiście ważne dla jakości życia niepełnosprawni a sprawni (średnie) 

 Dobre 

wykształcenie 

Dobra 

praca 

Dobry 

poziom 

życia 

Dobre 

warunki 

mieszkaniowe 

Dobre 

życie 

rodzinne 

Dobre 

zdrowie 

Dobre życie 

towarzyskie 

Niepełno-

sprawność 

       

EU27     nie 

              tak 

1,52 1,42 1,63 1,55 1,33 1,19 1,73 

1,64 1,42 1,72 1,57 1,35 1,19 1,87 
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EU15     nie 

              tak 

1,46 1,46 1,67 1,60 1,35 1,20 1,66 

1,53 1,47 1,76 1,61 1,37 1,21 1,74 

EU12+   nie 

              tak 

1,60 1,35 1,57 1,47 1,30 1,18 1,83 

1,77 1,35 1,68 1,51 1,33 1,16 2,01 

Polska   nie 

              tak 

1,63 1,38 1,62 1,59 1,35 1,23 1,99 

1,72 1,48 1,74 1,59 1,34 1,14 2,22 

Skala 1-5. 1- Bardzo ważne, 5 – W ogóle nieważne 

Źródło: EQLS 2007. 

Sytuacja osobista, olbrzymi wpływ stanu chorobowego, a tym samym 

skoncentrowanie na stanie zdrowia, powoduje, że niepełnosprawni deklarują inny profil 

wartości. Przede wszystkim jest to obniżenie dążenia i uznawania znaczenia większości 

uznawanych wartości życiowych. Średnie wagi przypisywane wartościom życiowym są 

niższe u niepełnosprawnych niż sprawnych. Na tym tle pojawia się kilka odstępstw od tej 

generalnej tendencji. Przede wszystkim dotyczy to zdrowia, następnie rodziny, pracy i 

warunków mieszkaniowych. Polscy niepełnosprawni są zbliżeni do tego wzoru, a profil 

wartości jest zbliżony do profilu wartości niepełnosprawnych z regionu unijnej wschodniej 

Europy. Natomiast wyróżniają się oni większym znaczeniem przypisywanym zdrowiu, a 

niższym pracy i znacząco niższym kontaktom towarzyskim (tab.9.17). 

Tab.9.18. 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 powiedzieć, w jakim stopniu każda z tych osób jest 

lub też nie jest podobna do Pana:   

UE27 UE15 UE12+ Polska 

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 podziwiali 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. 
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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 wolność i niezależność od innych. 
- -  - - - - 

L Bardzo ważne jest dla niego, aby pomagać otaczającym go ludziom. 

Pragnie dbać o ich dobro. 
    

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 przyjemność. 
- - - - - - - - 

Oznaczenia: 

 ++ wartości zdecydowanie częściej wybierane przez osoby niepełnosprawne 

- - wartości zdecydowanie częściej odrzucane przez osoby niepełnosprawne 

Źródło: Europejski Sondaż Społeczny (ESS) 2010. 

Badania przy użyciu kwestionariusza Shalomo Schwartza, w którym wyróżnia się 

typy podstawowych orientacji wobec życia dobitnie ukazują ten aspekt systemu wartości osób 

niepełnosprawnych, jakim jest zdecydowane odrzucanie ryzyka i silna potrzeba 

bezpieczeństwa (por. Szuster 2002). Niepełnosprawni zdecydowanie częściej od osób 

sprawnych akceptowali takie określenie dla siebie, że ważne jest dla nich, aby żyć w 

bezpiecznym otoczeniu, zaś unikają wszystkiego, co mogłoby zagrażać ich bezpieczeństwu. 

Tego konsekwencją jest poparcie dla 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 



80 

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. 

Dla niepełnosprawnych ważna jest potrzeba normalności. 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. 

Badanym niepełnosprawnym bliskie natomiast są te 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 poprawnie. Pragną unikać postępowania, które ludzie mogliby uznać za 

niewłaściwe. Silnie jest podkreślanie znaczenia skromności i staranie się o nie zwracanie na 

siebie uwagi. Natomiast odrzuca się odmienność, nawet jeśli jest wyrazem oryginalności i 

dążenia do autonomii. Niepełnosprawny nie jest osobą, która lubi robić wszystko na swój 

własny, oryginalny sposób, ani kimś kto lubi wolność i niezależność od innych (tab. 9.18). 

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 

zazdrości. Typowość daje święty spokój. Taki człowiek robi zazwyczaj to, na co pozwala 

jego poziom 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). 

Ten profil wartości jest w zasadzie wspólny wszystkim niepełnosprawnym w krajach 

europejskich. Różnica między profilem wartości niepełnosprawnych w „nowej” Unii, post-

komunistycznych krajów unijnej Europy wschodniej wyraża się tylko w dwu wartościach. 

Jest to silniejszy nacisk na egalitaryzm i słabszy nacisk na ekologię. Profil wartości polskich 
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niepełnosprawnych niewiele się różni od ogólnego wzoru wartości niepełnosprawnych w 

Europie wschodniej (tab.9.18). 

Opinie osób niepełnosprawnych o sprawach społecznych i politycznych 

Poglądy niepełnosprawnych od osób sprawnych wyróżniają się w trzech aspektach: w 

stosunku do roli państwa, w tradycjonalizmie obyczajowym i w stosunku do imigrantów. 

Niepełnosprawni zajmują stanowisko bardziej etatystyczne, bardziej konserwatywne 

obyczajowo i raczej niechętne imigrantom. 

Tab.9.19. Poglądy polityczne – egalitaryzm i państwo opiekuńcze - niepełnosprawni a 

sprawni (w %) 

  Zdecydowanie 

się zgadzam 

 

Zgadzam 

się 

 

Ani się 

zgadzam, ani 

nie zgadzam 

 

Nie 

zgadzam 

się 

 

Zdecydowanie się nie 

zgadzam 

Niepełnosprawność      

  Rząd powinien podjąć działania zmierzające do zmniejszenia różnic w dochodach 

EU27 nie 30,5 41,3 13,9 11,5 2,7 

tak 37,3 40,5 11,9 8,3 1,9 

EU15 nie 25,2 43,6 15,0 13,5 2,8 

tak 31,3 42,8 13,6 10,2 2,0 

EU12+ nie 39,9 37,4 12,0 8,1 2,6 

tak 47,5 36,5 9,0 5,1 1,8 

Polska nie 25,6 46,6 10,6 14,4 2,9 

tak 34,7 46,8 8,7 8,0 1,8 

  Państwo powinno robić znacznie więcej, aby nie dopuszczać do popadania ludzi w biedę 

EU27 nie 46,6 40,3 8,3 4,1 ,7 

tak 53,1 35,3 7,3 3,6 ,7 

EU15 nie 38,8 44,9 10,1 5,4 ,8 

tak 44,1 40,7 9,1 5,2 ,9 

EU12+ nie 60,1 32,3 5,3 1,8 ,5 

tak 68,2 26,4 4,2 ,9 ,3 

Polska nie 50,8 41,3 3,4 3,8 ,6 

tak 59,6 36,9 2,6 ,9  

Źródło: ESS 2010. 

Niepełnosprawni bardziej od osób sprawnych popierają państwo opiekuńcze. Bliska 

jest im opiekuńczo-ochronna funkcja państwa. Popierają zwiększoną rolę państwa, w 

szczególnie w sferze zmniejszenia różnic w dochodach i ochronie ludzi przed biedą 

(tab.9.18). Jest to zgodne z systemem wartości niepełnosprawnych. Niepełnosprawni częściej 
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wybierali jako bliskie sobie te określenia, w których była mowa o państwie opiekuńczo-

ochronnym i o równości. Ta ostatnia tendencja silniej zaznaczała się wśród 

niepełnosprawnych Europy wschodniej (tab. 9.18). 

Różnice sprawni – niepełnosprawni w poparciu dla egalitaryzmu i za lub przeciw za 

państwem opiekuńczo-ochronnym są większe w krajach unijnej Europy wschodniej niż na 

zachodzie Europy. Także opinia publiczna w unijnych krajach Europy wschodniej bardziej 

popiera te opiekuńczo-ochronne funkcje państwa i jego zwiększoną rolę w zakresie dbania o 

równość w społeczeństwie. W efekcie nakładania się tych dwu efektów, grupą najsilniej 

popierająca te funkcje państwa są niepełnosprawni z Europy wschodniej. Polscy 

niepełnosprawni są bliscy swym poglądom niepełnosprawnym regionu, ale są od nich mniej 

egalitarni i mniej popierają państwo opiekuńcze (tab.9.19). 

Tab.9.20. Tradycjonalizm obyczajowy - niepełnosprawni a sprawni (w %) 

 Osoby o orientacji homoseksualnej, geje i lesbijki, powinny mieć swobodę 

układania sobie życia wg własnych przekonań 

Niepełno-

sprawność 

Zdecydowanie 

się zgadzam 

Zgadzam 

się 

Ani się 

zgadzam, ani 

nie zgadzam 

Nie zga-

dzam się 

Zdecydowanie się 

nie zgadzam 

EU27 nie 35,2 39,2 13,4 7,6 4,6 

tak 29,6 36,4 15,5 10,6 7,9 

EU15 nie 43,4 41,0 8,1 4,8 2,7 

tak 37,8 39,7 11,1 7,1 4,1 

EU12+ nie 20,0 35,8 23,2 12,8 8,2 

tak 14,4 30,1 23,7 17,0 14,9 

Polska nie 11,9 39,4 22,2 18,0 8,4 

tak 7,6 33,9 17,1 22,9 18,5 

Źródło: ESS 2010. 

Niepełnosprawni są bardziej konserwatywni obyczajowo. Uwidacznia się to w kwestii 

budzących emocje praw mniejszości seksualnych. W każdym z typów krajów czy w Polsce, 

jest to różnica w stosunku do dominującego nastawienia opinii publicznej w danym kraju czy 

grupie krajów. Różnica niepełnosprawni - sprawni w Polscy jest zgodna z tym wzorem. (tab. 

9.20). 
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Tab.9.21. Ocena wpływ imigrantów na kraj - niepełnosprawni a sprawni (średnia) 

 Czy to, że ludzie z innych 

krajów przyjeżdżają, aby 

żyć w Polsce, jest ogólnie 

biorąc korzystne, czy też 

niekorzystne dla polskiej 

gospodarki? 

Czy to, że ludzie z innych 

krajów przyjeżdżają, aby 

żyć w Polsce, ogólnie 

biorąc, szkodzi życiu 

kulturalnemu w Polsce, 

czy też je wzbogaca? 

Czy w wyniku tego, że 

ludzie z innych krajów 

przyjeżdżają do Polski i 

żyją tutaj, Polska stała 

się gorszym czy lepszym 

miejscem do życia? 

Niepełnosprawność    

EU27                 nie 

                          tak 

4,95 5,72 5,04 

4,42 5,27 4,54 

EU15                 nie 

                           tak 

5,10 5,93 5,15 

4,62 5,45 4,66 

EU12+               nie 

                          tak 

4,66 5,34 4,83 

4,06 4,95 4,34 

Polska                nie 

                          tak 

5,59 6,54 6,03 

4,84 6,03 5,43 

Skale: 0 – negatywny wpływ, 10 – pozytywny wpływ 

Źródło: ESS 2010. 

 

Niepełnosprawni w większości krajów wyrażają bardziej rygorystyczny i niechętny 

stosunek do migrantów niż respondenci sprawni. Także niepełnosprawni we wszystkich 

krajach są skłonni widzieć bardziej negatywny wpływ imigrantów we wszystkich wymiarach, 

zarówno dla ekonomii, jak kultury i warunków życia. Podobne różnice niepełnosprawni – 

sprawni jak wśród większości krajów Europy obserwujemy także w Polsce. Niemniej opinia 

publiczna w Polsce jest raczej pozytywnie nastawiona do emigrantów zarobkowych, stąd 

postawy polskich niepełnosprawnych są zdecydowanie bardziej liberalne w kwestii 

migrantów niż postawy niepełnosprawnych w innych regionach Europy (tab. 9.21). 

Profil psychologiczny i ukierunkowanie poglądów politycznych niepełnosprawnych w 

Europie jest podobny jak w Polsce. Najbardziej zaznacza się we wskaźnikach poczucia 

zadowolenia z życia, poczucia podmiotowości czy siły chęci życia. Mają większą nieufność 

do ludzi, większą nieufność do instytucji. Profil psychologiczny – niepełnosprawnych cechuje 

mniejszy optymizm i siła chęci życia. Mają mniejsze poczucie bezpieczeństwa i wyższe 

poczucie zagrożenia w swym otoczeniu. 

Wyraźnie częściej ukazują się postawy anomijne niepełnosprawnych. Bardziej 

postrzegają nierówności. Mają mniejszą wiarę w sprawiedliwe i równe traktowanie biednych i 

bogatych. Częściej się czują zagubieni i wyobcowani ze świata. Anomia jest także 

wskaźnikiem obniżonego poziomu integracji społecznej. Niepełnosprawni z unijnej Europy 

wschodniej są słabiej zintegrowani ze społeczeństwem niż niepełnosprawni Europy 
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zachodniej. Polscy niepełnosprawni są raczej bliżsi niepełnosprawnym regionu niż 

niepełnosprawnym Europy zachodniej. 

Niepełnosprawni są bardziej religijni niż osoby sprawne. Deklarują wyższą religijność 

i częściej się modlą. Jest to zależne jednak od dominującej religii w danym kraju. W krajach 

katolickich obejmuje to częstszy udział w praktykach, poczucie wyższej religijności i częstsze 

modlenie się. Natomiast w krajach wyraża się tylko w indywidualnym wymiarze religijności 

– w deklaracji jako osoby religijnej i w częstszym modleniu się. 

W stosunku do głównych wartości życiowych średnie wagi przypisywane im przez 

osoby niepełnosprawne są niższe u niż sprawnych. Na tym tle pojawia się kilka odstępstw od 

tej generalnej tendencji. Dotyczy to zdrowia, następnie rodziny, pracy i warunków 

mieszkaniowych. 

Niepełnosprawni zdecydowanie częściej od osób sprawnych akceptowali takie 

określenie dla siebie, że ważne jest dla nich, aby żyć w bezpiecznym otoczeniu, zaś unikają 

wszystkiego, co mogłoby zagrażać ich bezpieczeństwu. Jego konsekwencją jest poparcie dla 

państwa opiekuńczego i państwa silnego. Stąd aprobata określenia, że ważne jest dla nich, 

aby władza zapewniała ochronę przed 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. 

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. Ważne jest dla nich, aby zachowywać się poprawnie. Pragną unikać 

postępowania, które ludzie mogliby uznać za niewłaściwe. Silnie jest podkreślane znaczenie 

skromności i staranie się o nie zwracanie na siebie uwagi. Natomiast odrzuca się odmienność, 

nawet jeśli jest wyrazem oryginalności i dążenia do autonomii. 

Ten profil wartości jest w zasadzie wspólny wszystkim niepełnosprawnym w krajach 

europejskich. Różnica miedzy profilem wartości niepełnosprawnych w „nowej” Unii, post-

komunistycznych krajów unijnej Europy wschodniej wyraża się tylko w dwu wartościach. 
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Jest to silniejszy nacisk na egalitaryzm i słabszy nacisk na ekologię. Profil wartości polskich 

niepełnosprawnych niewiele się różni od ogólnego wzoru wartości niepełnosprawnych w 

Europie. 

W poglądach politycznych niepełnosprawnych cechuje wyższy etatyzm. Są większymi 

zwolennikami opiekuńczo-ochronnej funkcji państwa. Niepełnosprawni wyrażają większą 

niechęć do imigrantów i cechują się większym konserwatyzmem obyczajowym (stosunek do 

mniejszości seksualnych). Od tej strony postawy polskich są podobne do postaw ogółu 

niepełnosprawnych w Europie. Z tym że te różnice wyrażają się w stosunku do dominującego 

w danym kraju nastawieniu opinii publicznej. 

Udział niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym 

Udział niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym napotyka 

na szereg barier. Niepełnosprawny napotyka często bariery czysto fizyczne, związane ze 

stanem dostępności jego otoczenia i wielu instytucji społecznych. Bariery mają także swe 

źródła społeczne. Są często zlokalizowane w postawach społeczeństwa i w jego 

uprzedzeniach. Są także umiejscowione i w samych niepełnosprawnych. Mają także swoje 

źródła i w zróżnicowanym zainteresowaniu samych niepełnosprawnych uczestnictwem w 

niektórych sferach życia społecznego jak kultura. 

Badania napotykają na trudność typową przy badaniu dyskryminacji i uprzedzeń. Na 

poziomie ogólnym na ogół rzadko się uznaje istnienie dyskryminacji czy wyraża uprzedzenia. 

Opinia publiczna jest zwykle „zdecydowanie za” równością, i równouprawnieniem, jak i 

przeciw praktykom dyskryminacyjnym. Ujawniają się one dopiero, gdy przechodzi się na 

grunt konkretnych sytuacji i zachowań. Pojawiają się one jako uzasadnione przez kontekst 

sytuacyjny, a nie jako wyraz określonej generalnej postawy. 

Badacze niepełnosprawności (Barnes, Geof, 2008) zwracają uwagę na jeszcze jeden 

aspekt uprzedzeń i praktyk dyskryminacyjnych. Jest to różnica między widzeniem utrudnień, 

jakie napotykają przedstawiciele pewnej grupy czy kategorii społecznej, systematycznych ich 

mniejszych szans w wielu sytuacjach życiowych i występowania wielu uprzedzeń wobec 

nich, a dostrzeganiem ich systemowego charakteru. Na ogół widzi się gorszą sytuację 

niepełnosprawnych w wielu sytuacjach życiowych. Jednak nie jest z tym związane 

przekonanie, że ma to charakter systematyczny i że niepełnosprawni tworzą rodzaj 

dyskryminowanej mniejszości. Znaczące jest, że i wielu niepełnosprawnych skłonnych jest 

tak postrzegać swoją sytuację. 



86 

Tab.10.1. Odsetek niepełnosprawnych uznających siebie za osobę należącą do grupy ludzi, która 

jest w Polsce dyskryminowana, gorzej traktowana niż inne grupy w naszym kraju ze względu na 

niepełnosprawność (inwalidztwo) (w %) 

 Niepełnosprawni 

uznający się za 

członków grupy 

dyskryminowanej 

Niepełnosprawni uznający 

się za członków grupy dy-

skryminowanej ze względu 

na niepełnosprawność 

Dyskryminowani ze względu 

na niepełnosprawność wśród 

niepełnosprawnych uznający 

się za dyskryminowanych  

Polska 5,7 1,3 17,6 

EU12+ 9,1 2,0 22,8 

EU15 9,3 1,7 18,3 

EU27 9,2 1,8 19,9 

Źródło: ESS 2010. 

Bardziej szczegółowe analizy nie pokazują silnego poczucia doznawania 

dyskryminacji u niepełnosprawnych. W skali Unii tylko ok. 9% niepełnosprawnych uznaje się 

za członków grupy dyskryminowanej. Z tych tylko co 5 podaje niepełnosprawność za 

przyczynę swej dyskryminacji. Podobnie odpowiadają polscy respondenci (tab.10.1). 

Tab.10.2. Występowanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność – sprawność i wiek 
(w %) 

Wiek i sprawność Bardzo 

często 

Raczej 

często 

Raczej 

rzadko 

Bardzo 

rzadko 

Nie 

występuje 

Polska      

pon.50,sprawny 4,9 26,0 43,4 14,1 11,7 

pon.50,niesprawny 10,3 34,5 41,4 6,9 6,9 

50-65,sprawny 7,9 26,3 38,4 14,2 13,2 

50-65,niesprawny 7,1 35,7 37,1 10,0 10,0 

pow.65,sprawny 1,9 22,6 45,3 15,1 15,1 

pow.65,niesprawny 7,6 29,3 39,1 12,0 12,0 

EU27      

pon.50,sprawny 6,7 34,5 37,7 16,4 4,7 

pon.50,niesprawny 12,1 43,9 28,2 12,7 3,1 

50-65,sprawny 5,4 31,2 40,2 17,9 5,3 

50-65,niesprawny 8,7 35,6 37,4 14,1 4,2 

pow.65,sprawny 4,4 28,2 42,9 18,9 5,7 

pow.65,niesprawny 6,8 33,4 37,1 16,5 6,2 

Źródło: EB77.4 z 7-8/2012(ZA5613). 
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Jedyną grupą niepełnosprawnych, która ma poczucie pewnej dyskryminacji, są 

niepełnosprawni w wieku poniżej 50 lat. Oni częściej wskazują na postawy wyższości wobec 

nich w ich otoczeniu. Takie zjawisko występuje zarówno wśród niepełnosprawnych polskich, 

jak i unijnych (tab.10.2). 

Tab.10.3. Grupy faworyzowane i dyskryminowane 

(Czy Pana zdaniem w dzisiejszym polskim społeczeństwie przynależność do następujących grup jest raczej 

korzystna, raczej niekorzystna czy ani korzystna ani niekorzystna?)  (w %) 

Przynależność do .... Raczej 

korzystna 

Raczej 

niekorzystna 

Ani korzystna 

ani nie korzystna 

Trudno 

powiedzieć 

Osób o innym niż pozostali pochodzeniu 

etnicznym                                           Polska 

 

8,9 

 

41,4 

 

40,0 

 

9,7 

                                                            EU12 4,5 44,9 44,7 5,9 

                                                            EU15 3,7 66,7 26,7 2,9 

                                                            EU27 4,0 57,5 34,2 4,2 

Romów                                               Polska 4,4 64,9 20,6 10,1 

                                                            EU12 4,3 71,7 17,6 6,5 

                                                            EU15 2,1 79,2 13,8 4,9 

                                                            EU27 2,1 79,2 13,8 4,9 

Osób poniżej 25 roku życia                Polska 52,0 16,6 26,5 4,9 

                                                            EU12 46,3 16,1 34,2 46,3 

                                                            EU15 38,9 18,5 39,8 38,9 

                                                            EU27 42,0 17,5 37,5 3,0 

Mężczyzn                                          Polska 58,6 4,4 30,9 6,1 

                                                            EU12 49,8 3,0 43,8 3,4 

                                                            EU15 47,7 4,1 46,5 1,6 

                                                            EU27 48,6 3,7 45,4 2,4 

Osób o orientacji homoseksualnej      Polska 1,2 67,2 19,8 11,8 

                                                            EU12 0,9 53,8 30,6 14,7 

                                                            EU15 1,6 54,3 39,2 4,9 

                                                            EU27 1,3 54,1 35,6 9,1 

Osób powyżej 50 roku życia              Polska 8,2 66,8 20,9 4,1 

                                                            EU12 3,9 73,4 20,1 2,6 

                                                            EU15 4,6 67,6 26,1 1,7 

                                                            EU27 4,3 54,1 35,6 9,0 

Niepełnosprawnych                            Polska 7,6 72,6 15,6 4,2 

                                                            EU12 2,4 81,2 13,2 3,2 

                                                            EU15 2,7 80,5 14,9 1,8 

                                                            EU27 2,6 80,8 14,2 2,4 
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Wyznawców innej niż katolicyzm religii 

                                                            Polska 

 

7,7 

 

31,9 

 

53,5 

 

6,9 

                                                            EU12 2,9 24,7 64,7 7,8 

                                                            EU15 2,2 42,8 51,4 3,6 

                                                            EU27 2,5 35,2 57,0 5,3 

Kobiet                                                 Polska 23,9 30,5 39,0 6,6 

                                                            EU15 9,9 29,8 58,3 2,1 

                                                            EU12 10,5 29,4 56,1 4,0 

                                                            EU27 10,2 29,6 57,3 2,9 

Źródło: EB 65.4 z 6-7/2006 (ZA4508). 

Obraz zaprzeczania dyskryminacji diametralnie się zmienia, gdy pytanie dotyczy nie 

kwestii ogólnych, ale sytuacji konkretnych. Przy tak sformułowanym pytaniu respondenci 

skłonni są przyznać, że są grupy i kategorie społeczne, do których przynależność jest dla 

jednostki mniej korzystna, jak i takie, do których przynależność pomaga w życiu. W tym 

przypadku jako grupy o najcięższej sytuacji wskazuje się osoby niepełnosprawne, następnie 

osoby o orientacji homoseksualnej, osoby powyżej 50 lat i Romów (Cyganów). Natomiast 

grupy faworyzowane to mężczyźni i osoby młode poniżej 25 lat życia. Podobny jest 

społeczny obraz mniejszych szans w opinii publiczne unijnej i polskiej. Jedyna między nimi 

różnica jest taka, że ta pierwsza częściej wskazuje na niekorzystne następstwa 

nieodpowiedniej przynależności etnicznej, czemu Polacy raczej zaprzeczają w oparciu o 

obserwacje z Polski (tab.10.3). 

Tab.10.4. Dyskryminacja w zatrudnianiu - Polska a UE (w %) 

Kiedy jakaś firma chce kogoś zatrudnić i ma wybór 

między dwoma kandydatami o takich samych umieję-

tnościach i kwalifikacjach, które z następujących kry-

teriów mogą postawić kandydata w gorszej sytuacji: 

EU27 EU15 EU12+ Polska 

Imię i nazwisko kandydata  13,5 18,3 6,8 2,2 

Adres kandydata 8,2 10,7 4,8 3,0 

Sposób mówienia, akcent kandydata 29,5 34,8 22,1 12,1 

Kolor skóry lub pochodzenie etniczne kandydata 39,4 44,5 32,4 18,0 

Płeć kandydata 23,3 22,9 23,9 22,2 

Orientacja seksualna kandydata 20,4 21,3 19,1 15,1 

Wiek kandydata (pow. 55 lat) 57,2 54,7 60,7 51,0 

Wiek kandydata (pon. 30 lat) 12,6 12,9 12,3 10,4 

Niepełnosprawność 42,2 41,8 42,8 38,6 

Wyrażanie przekonań religijnych (np. noszenie 

widocznego symbolu religijnego) 

22,2 30,0 11,3 8,1 

Wygląd kandydata, sposób ubierania się czy prezencja 43,8 49,7 35,7 26,1 
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Ogólny wygląd kandydata (wzrost, waga, twarz itp.) 36,7 40,5 31,4 30,2 

Żaden z tych 4,1 3,7 4,8 5,8 

Inne  1,7 1,6 1,8 0,3 

Trudno powiedzieć 4,8 4,0 5,9 13,4 

Źródło: EB77.4 z 7-8/2012 (ZA5613). Respondent mógł udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 

Podobny obraz uwidacznia się, gdy pytania zaczynają dotyczyć pracy. Jako 

największe przeszkody w przyjęciu do pracy wskazuje się: wiek, niepełnosprawność i 

wygląd. Podobną hierarchię obserwuje się w Polsce, jak i w przypadku opinii europejskiej. 

Charakterystyczne jest dla opinii europejskiej, że częściej wymienia się każdy z ocenianych 

czynników. Zarazem takie powody dyskryminacji jak akcent, miejsce zamieszkania, 

egzotyczne imię, symbole religijne w ubiorze, czy kolor skory, były wyraźnie częściej 

wskazywane jako źródła dyskryminacji (tab.10.4). 

Tab.10.5. Poparcie dla działań w celu zapewnienia równych szans zatrudnienia różnych grup osób -

Polska a UE (w %) 

 Zdecydowanie 

za 

Raczej za 

 

Raczej 

przeciw 

Zdecydowanie 

przeciw 

Trudno 

powiedzieć 

Pochodzenia etnicznego       Polska 27,0 47,0 10,3 4,6 11,1 

                                              EU12+ 32,8 40,5 13,3 5,9 7,4 

                                              EU15 33,3 37,7 15,2 8,9 4,9 

                                              EU27 33,1 38,9 14,4 7,7 5,9 

Płci                                       Polska 36,5 43,4 7,2 3,9 9,0 

                                              EU12+ 47,2 33,4 7,5 5,5 6,4 

                                              EU15 42,2 32,4 11,4 9,9 4,1 

                                              EU27 44,3 32,8 9,8 8,1 5,1 

Wieku                                   Polska 30,8 48,0 9,1 3,9 8,2 

                                              EU12+ 42,0 38,6 9,1 4,0 6,2 

                                              EU15 38,8 39,2 11,4 6,9 3,7 

                                              EU27 40,2 38,9 10,4 5,7 4,8 

Wyznania lub przekonań religijnych 

                                              Polska 

 

27,9 

 

46,7 

 

10,4 

 

5,0 

 

10,0 

                                              EU12+ 37,9 36,6 11,3 6,7 7,5 

                                              EU15 32,6 34,3 16,1 11,7 5,3 

                                              EU27 34,8 35,3 14,1 9,6 6,2 

Niepełnosprawności             Polska 36,8 44,1 7,3 3,3 8,5 

                                              EU12+ 42,4 37,9 8,8 3,9 7,0 

                                              EU15 47,7 35,7 7,7 5,4 3,5 

                                              EU27 45,5 36,6 8,8 4,8 5,0 
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Orientacji seksualnej            Polska 19,3 38,0 18,0 9,1 15,6 

                                              EU12+ 28,5 32,2 16,7 11,3 11,3 

                                              EU15 33,3 31,4 15,5 13,7 6,1 

                                              EU27 31,3 31,7 16,0 12,7 8,3 

Źródło: EB69.1 z 2-3/2008 (ZA4743). 

Poparcie dla wyrównywania szans grupom dyskryminowanym jest wysokie w świetle 

sondaży, zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej. W Polsce najsilniejszą aprobatę mają 

czynniki płci i niepełnosprawności. Kobietom i niepełnosprawnym najchętniej by 

rekompensowano niższe szanse życiowe. Natomiast największa rezerwa występuje w 

odniesieniu do wyrównywania szans i zapobiegania dyskryminacji z powodu orientacji 

seksualnej. Podobna struktura poparć jest w przypadku opinii ogółu respondentów unijnych. 

Ponieważ respondenci europejscy bardziej od polskich popierają wszelkie działania 

antydyskryminacyjne, to różnice w strukturze tych poparć między respondentami polskimi i 

europejskimi występują dopiero na tym tle. U respondentów unijnych jest silniejsze poparcie 

do wyrównywania szans ze względu na wiek. Natomiast relatywnie słabsze jest ich poparcie 

dla wyrównywania negatywnych skutków dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne 

i wyznanie (tab.10.5). 

Tab.10.6. Poparcie dla obecności w sferze publicznej przedstawicieli mniejszości - Polska a UE (w 

%) 

 Przeszka-

dzało 

Raczej nie 

przeszkadzało 

Nie przesz-

kadzało 

Było by mi 

to obojętne 

Trudno 

Powiedzie

ć 

Kobieta                                  Polska 4,4 8,5 75,9 10,0 1,2 

                                               EU12+ 4,6 10,6 75,1 8,4 1,4 

                                               EU15 3,6 8,4 82,3 4,9 0,8 

                                               EU27 4,0 9,3 79,3 6,3 1,0 

Osoba homoseksualna           Polska 32,4 14,8 36,7 9,9 6,2 

                                               EU12+ 45,9 15,0 24,3 9,3 5,5 

                                               EU15 20,3 15,2 56,8 5,7 2,0 

                                               EU27 31,0 15,1 43,2 7,2 3,5 

Osoba innego pochodzenia etniczne-

go niż większość społeczeństwa 

                                               Polska 

 

 

15,6 

 

 

18,5 

 

 

52,0 

 

 

10.7 

 

 

3,4 

                                               EU12+ 45,9 15,0 24,3 9,3 5,5 

                                               EU15 20,3 15,2 56,8 5,7 2,0 

                                               EU27 28,9 20,4 42,5 5,9 2,3 

Osoba poniżej 30 roku życia     2,9 
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                                               Polska 17,0 15,0 56,0 9,1 

                                               EU12+ 25,8 19,4 46,3 6,5 2,0 

                                               EU15 27,8 20,5 47,5 3,1 1,1 

                                               EU27 27,0 20,0 47,0 4,5 1,5 

Osoba innego wyznania niż 

większość społeczeństwa      Polska 

 

10,3 

 

13,5 

 

62,6 

 

11,1 

 

2,5 

                                               EU12+ 24,0 19,6 42,0 11,7 2,7 

                                               EU15 23,3 19,9 50,0 5,1 1,7 

                                               EU27 23,6 19,8 46,7 7,9 2,1 

Osoba niepełnosprawna         Polska 7,8 11,8 68,0 9,5 2,9 

                                               EU12+ 21,3 20,4 46,3 8,5 3,5 

                                               EU15 9,0 15,2 69,6 5,0 1,3 

                                               EU27 14,1 17,3 59,8 6,4 2,2 

Osoba powyżej 75 roku życia 

                                               Polska 

 

35,4 

 

15,9 

 

37,4 

 

7,4 

 

3,9 

                                               EU12+ 49,9 17,7 24,4 5,5 2,5 

                                               EU15 37,8 20,5 37,5 3,1 1,1 

                                               EU27 42,9 19,3 32,0 4,1 1,7 

Osoba transseksualna             Polska 32,5 17,0 32,8 10,3 7,4 

                                               EU12+ 51,2 15,0 18,2 8,1 7,6 

                                               EU15 31,4 18,4 41,3 4,8 4,1 

                                               EU27 39,7 17,0 31,6 6,2 5,6 

* skala 1-10. Odpowiedzi pogrupowane: przeszkadza – 1-3, raczej nie przeszkadza – 4-7, nie przeszkadza – 8-

10. 

Źródło: EB77.4 z 7-8/2012 (ZA5613). 

Obecność w sferze publicznej mniejszości nie napotyka barier w świadomości 

społecznej. Pewną rezerwę mogłaby napotkać jedynie osoba w wieku powyżej 75 lat lub o 

innej orientacji seksualnej. Polscy respondenci są bardziej tolerancyjni. Rzadziej wybierają 

odpowiedzi, że obecność przedstawicieli danej mniejszości im przeszkadza. Zarazem 

struktura opinii respondentów unijnych jest podobna do opinii respondentów polskich. Jednak 

ten ogólny liberalizm nie rozciąga się na sferę tolerancji obyczajowej. Osoby o innej 

orientacji seksualnej pojawiają się na drugim miejscu wśród osób niepożądanych przez 

Polaków w sferze publicznej (tab.10.6). 

b) bariery 

Jedną z głównych przyczyn niskiej przestrzennej i społecznej partycypacji 

niepełnosprawnych są bariery. Głównym tego przejawem są bariery architektoniczne 

tworzące fizyczne przeszkody w mobilności niepełnosprawnych. Stąd postulat ich likwidacji 
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należą do jednych z ważniejszych postulatów tego środowiska. Należy jednak pojęcie barier i 

ich znaczenie w życiu niepełnosprawnych rozumieć bardziej szeroko. Bariery stanowią jedną 

z kluczowych komponent obrazu świata u osób niepełnosprawnych. Występowanie ich w 

świadomości niepełnosprawnych, niezależnie czy są ono rzeczywiste, czy wyobrażone, ma 

duże społeczne znaczenie. Ich usuwanie ze świadomości niepełnosprawnych jest istotnym 

wymiarem procesu ich integracji społecznej. 

Tab.10.7. Dostęp do infrastruktury w najbliższym otoczeniu (niepełnosprawni) (w %) 

Niepełnosprawność Sklep spożywczy lub supermarket Tak Nie 

EU27 nie 86,8 13,2 

tak 84,2 15,8 

EU15 nie 84,4 15,6 

tak 80,7 19,3 

EU12+ nie 90,3 9,7 

tak 88,2 11,8 

Polska nie 92,3 7,7 

tak 93,3 6,7 

Niepełnosprawność Urząd pocztowy Tak Nie 

EU15 nie 73,1 26,9 

tak 65,5 34,5 

EU12+ nie 74,7 25,3 

tak 72,3 27,7 

EU27 nie 73,7 26,3 

tak 68,7 31,3 

Polska nie 77,6 22,4 

tak 73,3 26,7 

Niepełnosprawność Oddział banku Tak Nie 

EU27 nie 68,4 31,6 

tak 63,3 36,7 

EU15 nie 70,9 29,1 

tak 64,5 35,5 

EU12+ nie 64,9 35,1 

tak 61,8 38,2 

Polska nie 71,7 28,3 

tak 68,0 32,0 
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Niepełnosprawność Kino, teatr lub dom kultury Tak Nie 

EU27 nie 41,7 58,3 

tak 36,5 63,5 

EU15 nie 41,5 58,5 

tak 32,7 67,3 

EU12+ nie 41,9 58,1 

tak 40,8 59,2 

Polska nie 47,2 52,8 

tak 44,0 56,0 

Niepełnosprawność Środki transportu publicznego Tak Nie 

EU27 nie 87,7 12,3 

tak 85,2 14,8 

EU15 nie 88,3 11,7 

tak 85,9 14,1 

EU12+ nie 86,8 13,2 

tak 84,5 15,5 

Polska nie 85,6 14,4 

tak 88,3 11,7 

Niepełnosprawność Możliwość recyklingu Tak Nie 

EU27 nie 66,7 33,3 

tak 64,6 35,4 

EU15 nie 73,9 26,1 

tak 73,8 26,2 

EU12+ nie 56,3 43,7 

tak 53,7 46,3 

Polska nie 52,8 47,2 

tak 47,4 52,6 

Źródło: EQLS 2007. 

Badania sondażowe nie wskazywały na przekonanie niepełnosprawnych w Polsce i 

Unii o występowaniu barier. Jedynym wyjątkiem są odczuwane bariery dostępu w 

instytucjach usługowych i kulturalnych. Dane nie wskazywały także na znaczące różnice 

między grupami krajów, jak i średnią unijna a Polską. Jedyna różnica, jaka się pojawiła, to 

była dostępność recyclingów dla niepełnosprawnych. O ile w najbogatszych krajach UE na 

łatwy dostęp do nich wskazuje ok. 70% ogółu respondentów, tak sprawnych, jak i 
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niepełnosprawnych, to w unijnych krajach Europy wschodniej tylko około połowa z nich 

(tab.10.7). 

Tab.10.8. Osoby w gospodarstwie domowym z trudnym dostępem do transportu publicznego 

wg wieku (w %) 

 W wieku 16-64 Pow. 64 lat 

 Niepełnosprawni Niepełnosprawni 

 Tak Nie Ogółem Tak Nie Ogółem 

EU27 21,6 18,3 19,0 26,2 16,8 21,8 

EU15 21,1 17,2 18,4 26,6 16,8 21,7 

EU12+ 28,0 22,4 23,6 33,5 23,2 29,3 

PL 23,9 21,7 22,1 27,3 21,9 24,9 

Źródło: EUSILC 2009 za Grammenos 2011. 

Poczucie barier komunikacyjnych rośnie wraz z wiekiem. Niepełnosprawni starsi, w 

wieku ponad 64 lata, częściej wskazują na trudności w dostępie do transportu publicznego. 

Niemniej nie jest to duża różnica. Polscy niepełnosprawni wskazują na stan dostęp do 

transportu publicznego podobnie jak wynosi średnia unijna (tab.10.8). 

Tab.10.9. Osoby w gospodarstwie domowym z trudnym dostępem do usług bankowych bądź 

pocztowych wg wieku (w %) 

 W wieku 16-64 Pow. 64 lat 

 Niepełnosprawni Niepełnosprawni 

 Tak Nie Ogółem Tak Nie Ogółem 

EU27 25,7 20,8 21,7 31,1 21,6 26,6 

EU15 23,6 18,7 19,7 29,6 19,7 24,6 

EU12+ 28,1 22,1 23,3 33,7 23,9 29,3 

PL 27,7 24,9 25,3 33,1 26,7 30,3 

Źródło: EUSILC 2009 za Grammenos 2011. 

Podobną różnicę można zaobserwować w ocenie dostępności usług bankowych. Starsi 

niepełnosprawni wskazują częściej na utrudnienia. Polscy niepełnosprawni nie wyróżniają się 

znacznie bardziej negatywną oceną bariery dostępności usług bankowych w obu grupach 

wiekowych. Ich opinie lokują się w pobliżu średniej unijnej (tab.10.9). 

Tab.10.10. Osoby z trudnościami w czynnościach dnia codziennego ze stałą pomocą wg 

krajów (w %) 

 Pomoc w codziennych 

czynnościach domowych 

Nie Tak 

Austria 49,0 51,0 
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Belgia 48,5 51,5 

Czechy 49,6 50,4 

Niemcy 36,8 63,2 

Dania 55,2 44,8 

Grecja 69,3 30,7 

Hiszpania 56,4 43,7 

Francja 57,1 42,9 

Włochy 66,3 33,7 

Holandia 50,2 49,8 

Szwecja 58,6 41,4 

Polska 65,1 35,0 

   

EU12 54,2 45,8 

Źródło: SHARE 2006/2007 za Grammenos, 2011. 

Zaznacza się także różnica między Polska a UE w zakresie pomocy, jaką otrzymują na 

co dzień niepełnosprawni. Odpowiednie dane są podane tylko dla niektórych krajów. 

Niemniej różnice mają bardziej systematyczny charakter. W bardziej zamożnych krajach UE 

taką pomoc uzyskuje ponad połowa niepełnosprawnych. Najwięcej w Niemczech - ok. 2/3. 

Natomiast w takich krajach jak Grecja, Włochy i Polska otrzymuje ją ok. 1/3 (tab.10.10). 

c) uczestnictwo w kulturze 

Sfera kultury należy do tych dziedzin życia społecznego, do których niepełnosprawni 

mają wyraźnie gorszy dostęp. Tylko ok. 1/3 niepełnosprawnych uważa, że jest ona dla nich 

dostępna bez ograniczeń. Polscy niepełnosprawni wskazują na nieco lepszą dostępność 

instytucji kultury niż wynosi średnia unijna (tab. 10.7). 

Tab.10.11. Częstość oglądania telewizji w przeciętny dzień powszedni (w %) 

Niepełnosprawność Pon. ½ h i 

w ogóle 

0,5-1 h 1-2 h   2-3 h Pow. 3 h 

EU27 nie 8,8 14,3 31,6 25,3 19,9 

tak 6,7 10,3 24,0 26,4 32,6 

EU15 nie 9,0 15,1 33,1 35,1 17,7 

tak 6,7 10,2 25,4 27,4 30,3 

EU12+ nie 8,5 13,0 29,0 25,9 23,7 

tak 6,7 10,5 21,6 24,8 36,4 

Polska nie 11,2 20,8 34,8 20,2 12,9 
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tak 8,9 15,8 29,4 22,4 23,5 

Źródło: ESS 2010. 

Jednak współcześnie trzeba zwrócić uwagę także na dwa ważne media dla konsumpcji 

kulturalnej: telewizję i internet. Tutaj jest przedstawione samo korzystanie z telewizji przez 

osoby niepełnosprawne, gdyż internet będzie dalej specjalnie odrębnie analizowany. Wśród 

niepełnosprawnych oglądanie telewizji jest główną formą uczestnictwa w życiu społecznym. 

Jest to jedna z nielicznych form uczestnictwa w kulturze, z której korzystają oni częściej od 

osób sprawnych. Jest to ich „okno na świat”. Jest to zjawisko występujące we wszystkich 

krajach Unii. Niepełnosprawnych odnajduje się dużo częściej w grupie odbierających 

telewizję ponad 3 godziny dziennie. Ok. 1/3 z nich do tego się przyznaje. Polscy 

niepełnosprawni nieco rzadziej korzystają z telewizji niż wynosi średnia unijna (tab. 10.11). 

d) turystyka i rekreacja 

Sferą, w której uczestnictwo niepełnosprawnych jest raczej niskie, jest turystyka. 

Wcześniejsze dane wskazywały, że niepełnosprawni częściej niż osoby sprawne rezygnowali 

z wyjazdów wakacyjnych (tab.8.7). Główną przyczyna jest ich bieda. Drugą przeszkodą są 

liczne bariery. Do ich scharakteryzowania warto posłużyć się wprowadzonym przez badaczy 

tej sfery zachowań pojęciem łańcucha barier. Bariery w turystyce występują właśnie często w 

tej postaci. Stąd likwidacja jednego tylko elementu w takim łańcuchu nie zmniejsza jednak 

skali ich znaczącego występowania. Na ważny jeszcze element związany z turystyką zwracają 

uwagę opracowania branżowe. Z raportu opracowanego w ramach projektu DIADA wynika, 

że dla turysty niepełnosprawnego ważna jest także możność ułatwionego uczestnictwa 

opiekuna. Ponad połowa z nich wymaga dodatkowo stałej pomocy drugiej osoby podczas 

przemieszczania się czy wypoczynku (DIADA 2006).  

Pewną przeszkodą w rozwoju tej sfery są obniżone aspiracje niepełnosprawnych. 

Jednak trudno tu oddzielić skutek do przyczyny. Oddziaływują bowiem na siebie realna 

dostępność i faktyczne możliwości uczestnictwa, stan zamożności i wykształcenie większości 

niepełnosprawnych z mniejszym przywiązywaniem wagi do tej sfery życia i konsumpcji. 

Tab.10.12. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wyjazdach turystycznych (w %) 

Kraj Poziom uczestnictwa w turystyce 

 Całość populacji Osoby niepełnosprawne 

Polska* 63,0 21,3 

Włochy** - 41,3 

Niemcy*** 75,0 54,0 
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Uczestnictwo w podróżach turystycznych (w %) 

Kraj Całość populacji Osoby niepełnosprawne 

Niemcy* 75,0 54,0 

Polska** 58,9 21,3 

Źródło: * Economic Impulses... 2004; ** Skalska 2004. 

Nieliczne dane dotyczące uczestnictwa polskich niepełnosprawnych w turystyce 

wskazują na ich niską aktywność. W Polsce w turystyce uczestniczy ok.1/5 

niepełnosprawnych podczas gdy w Niemczech ponad połowa, a we Włoszech prawie 40% 

niepełnosprawnych. W Polsce różnica sprawni - niepełnosprawnych jest znacznie większa niż 

w Niemczech i nabiera charakteru jakościowego. Większość osób sprawnych bierze udział w 

ruchu turystycznym, a wśród osób niepełnosprawnych zaledwie 1/5 (tab. 10.12). 

Tab.10.13. Obiekty turystyczne dostępne dla niepełnosprawnych wg krajów 

 Obiekty noclegowe Atrakcje 

 

Restauracje i inne miejsca 
zbiorowego wyżywienia 

 Ogółem Dostępne (%) Ogółem Dostępne (%) Ogółem Dostępne (%) 

Austria 20609 295 1.4 - - - - - - 

Belgia 3558 175 4.9 1233 79 6.4 - - - 

Cypr 961 39 4 - - - - - - 

Czechy 3859 660 17.1 120 9 7.5 245 109 44.4 

Dania 1097 130 11.8 - - - 1217 86 7.6 

Estonia 854 - - 422 - - 100 - - 

Finlandia 1470 23 1.5 - 93 - - 101 - 

Francja 28649 368 1.2 - 196 - - 100 - 

Niemcy 55119 - - - - - - - - 

Grecja 8876 1094 12.3 - - - - 120 - 

Węgry  2741 330 12 - - - - - - 

Irlandia 8971 75 0.8 - 83 - - - - 

Włochy 31997 9248 28.9 - - - - - - 

Łotwa 326 - - - - - - - - 

Litwa 1221 122 9.9 - - - 1254 103 8.2 

Luksemburg 560 42 7.5 - - - 257 0 - 

Malta 361 23 6.3 46 - - 928 1 0.1 

Holandia 7080 196 2.7 1425 427 29.9 110 36 32.7 

Polska 8376 - - - - - - - - 

Portugalia 2214 - - - - - 2115 - - 

Słowacja 2084 235 11.2 - - - 275 64 23.2 

Słowenia 981 - - - - - 793 - - 

 Hiszpania 22348 1525 6.8 - - - 41789 45 - 

Szwecja 2770 250 9 - - - - - - 

Wlk. Brytania 62828 938 1.4 7806 - - - - - 
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Razem 279910 15768 5.6 11052 1258 11.3 49083 765 1.5 

Źródło: Buhalis, 2005: 75. 

Znaczącą przeszkodą w rozwoju turystyki niepełnosprawnych są bariery 

architektoniczne. Dane zebrane przez Buhalisa wskazują na ich duży zasięg. Ok. 2005 r. w 

Europie dla niepełnosprawnych było dostępnych 5.6% obiektów noclegowych, 1.5% 

restauracji i innych obiektów masowego żywienia i 11.3% atrakcji turystycznych. Przy czym 

silnie zależało to od kraju. Największy poziom dostępności obiektów żywieniowych i atrakcji 

występował w Holandii (ok.1/3). Największy dostęp dla niepełnosprawnych do obiektów 

turystycznych był we Włoszech (tab. 10.13). O mniejszym przywiązywaniu wagi do tego 

problemu świadczy choćby to, że dla wielu krajów nawet nie istniały odpowiednie dane. Od 

czasu tej publikacji zapewne sytuacja uległa znaczącej poprawie, podobnie jak w Polsce. 

Niemniej nadal problem i to w dużej skali istnieje. 

Prewencja zdrowotna 

Duża rola, jaką może odgrywać prewencja zdrowotna, wynika stąd, że w nabywaniu 

niepełnosprawności dominuje mechanizm niepełnosprawności nabytej. W okresie po 40 roku 

życia znacząco rośnie zachorowalność na przewlekłe choroby prowadzące do 

niepełnosprawności. Duża z nich część to choroby układu krążenia. W ich nabywaniu dużą 

rolę odgrywa styl życia. Dla zmniejszenia ich występowania, odraczania w czasie czy 

łagodniejszego przebiegu duże znaczenie ma prewencja zdrowotna. 

Wcześniejsze analizy w tym opracowaniu sugerowały duże znaczenie aktualnej i potencjalnej 

prewencji zdrowotnej. Wskazywało na to występowanie dużego zróżnicowania 

niepełnosprawności między krajami, które można było wiązać albo wprost z jej 

występowaniem, albo na odwrót z następstwami braku odpowiedniej i masowej prewencji. 

Dla Polski odpowiednie dane wskazywały na większą liczbę lat zdrowia traconych w wyniku 

niepełnosprawności (tab.3.1). U polskich niepełnosprawnych widoczne było wcześniejsze 

zapadanie na zdrowiu i na znaczące obniżenie poziomu zdrowia po przejściu na emeryturę 

(tab.4.1).  

Tab.10.14. Zainteresowanie problematyką sportu i rekreacji (w %)

  Czy bardzo się interesuje sportem i rekreacją 

  Bardzo się 

interesuję 

Raczej się 

interesuję 

Raczej się 

nie interesuję 

W ogóle się 

nie interesuję 

Niepełnosprawność     

EU27 nie 26,0 39,4 24,3 10,3 
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tak 20,9 33,7 27,5 17,9 

EU15 nie 29,2 40,2 22,1 8,4 

tak 24,4 36,7 24,6 14,3 

EU12+ nie 21,5 38,3 27,3 12,9 

tak 15,6 29,2 31,8 23,3 

Polska nie 20,6 41,8 26,5 11,1 

tak 11,7 36,7 29,4 22,2 

Źródło: EB65.4 z 7-8/2006 (ZA4508) 

Niepełnosprawni częściej niż osoby sprawne deklarują brak zainteresowania 

aktywnością fizyczną. Odsetek nią zainteresowanych jest niższy w unijnych krajach Europy 

wschodniej. Także i wśród niepełnosprawnych polskich. Różnica między Europą zachodnią i 

unijną Europą wschodnią powoduje, że osoby niepełnosprawne z Europy zachodniej 

deklarują większe zainteresowanie sprawami sportu i rekreacji niż osoby sprawne z unijnej 

Europy wschodniej. Polscy respondenci, zarówno sprawni jak i niepełnosprawni, deklarują 

większe zainteresowanie tą problematyką niż wynosi średnia regionalna (tab.10.14). 

Tab.10.15. Aktywność fizyczna – uprawianie sportu i rekreacji w ostatnim okresie wg krajów 
(w %) 

  Ilość ruchu, aktywności fizycznej w ciągu ostatniego 

tygodnia przy okazji rekreacji, uprawiania sportu i innych 

  Dużo  Trochę Mało Wcale 

Niepełnosprawność     

EU27 nie 14,1 28,9 23,8 33,3 

tak 6,3 20,1 22,8 50,8 

EU15 nie 16,7 30,1 21,2 32,0 

tak 8,7 21,7 21,4 48,2 

EU12+ nie 10,1 26,9 27,6 35,4 

tak 3,7 18,3 24,4 53,6 

Polska nie 11,4 23,5 26,1 38,9 

tak 5,3 15,5 20,4 58,7 

Francja nie 19,6 28,3 11,0 41,1 

tak 7,9 26,3 10,5 55,3 

Belgia nie 14,9 32,1 20,3 32,6 

tak 9,1 20,1 14,6 56,1 

Holandia nie 21,2 38,5 20,5 19,8 

tak 20,8 30,3 16,3 32,6 

Niemcy nie 25,4 32,9 19,0 22,8 
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Zachodnie 
tak 12,1 17,9 25,3 44,7 

Niemcy 

Wschodnie 

nie 25,6 34,0 20,8 19,6 

tak 15,4 24,6 33,1 26,9 

Włochy nie 4,4 29,7 29,0 36,9 

tak 6,0 19,0 25,0 50,0 

Luksemburg nie 30,5 22,5 18,2 28,8 

tak 7,6 24,1 24,1 44,3 

Dania nie 23,0 20,9 21,3 34,8 

tak 13,5 20,3 19,4 46,8 

Irlandia nie 17,0 38,3 19,7 24,9 

tak 5,5 18,3 25,7 50,5 

Wlk. Brytania nie 15,4 29,3 19,1 36,2 

tak 8,3 17,4 13,3 61,0 

Irlandia 

Północna 

nie 10,7 30,4 21,9 37,1 

tak  10,3 15,4 74,4 

Grecja nie 4,3 13,7 32,8 49,2 

tak 1,6 6,5 29,8 62,1 

Hiszpania nie 14,9 27,1 21,7 36,3 

tak 2,5 13,0 25,5 59,0 

Portugalia nie 5,3 18,7 20,6 55,4 

tak 1,9 9,4 10,8 77,9 

Finlandia nie 26,9 42,6 16,8 13,6 

tak 8,6 34,8 25,2 31,5 

Szwecja nie 21,2 32,5 19,4 26,8 

tak 9,6 24,6 26,8 39,0 

Austria nie 12,9 40,0 25,9 21,2 

tak 4,5 33,0 30,1 32,4 

Cypr nie 16,8 19,5 20,7 43,0 

tak 1,7 13,3 23,3 61,7 

Czechy nie 9,2 28,4 28,6 33,8 

tak 5,3 17,6 23,8 53,3 

Estonia nie 8,8 28,5 25,0 37,6 

tak 2,6 14,8 20,0 62,6 

Węgry nie 10,2 29,2 17,3 43,3 

tak 4,8 21,2 16,4 57,6 

Łotwa nie 10,6 23,4 40,3 25,7 
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tak 4,2 16,7 39,0 40,1 

Litwa nie 11,9 44,1 23,0 21,0 

tak 5,6 39,4 21,2 33,8 

Malta nie 14,9 21,7 15,4 48,0 

tak 3,9 10,7 12,6 72,8 

Słowacja nie 7,5 26,1 32,6 33,8 

tak 3,3 12,7 25,7 58,4 

Słowenia nie 15,0 27,7 34,8 22,5 

tak 3,3 20,1 29,9 46,7 

Bułgaria nie 3,8 32,9 31,4 31,9 

tak 1,9 14,1 32,0 52,0 

Rumunia nie 5,4 15,0 26,1 53,5 

tak ,5 8,6 22,0 68,8 

Źródło: EB 64.3 z 11-12/2005 (ZA4415). 

Dane w zakresie samego uprawiania sportu i rekreacji w Europie pokazują różnice nie 

tylko między osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi, ale także między niepełnosprawnymi 

i sprawnymi w różnych krajach i regionach Europy. Jeśli skupić się na odsetku osób nie 

wskazujących na żadną aktywność, to dość znamienna jest lista krajów powyżej i poniżej 

średniej unijnej. Można wskazać na kraje, w których problematyka zdrowotności, zachowań 

dietetycznych czy rekreacji ma duże znaczenie, jak i takie w których znajduje się na dalszym 

planie w świadomości społecznej. Gdzie występują wyraźne zachowania i praktyki 

prozdrowotne wśród sprawnych, tam i z dużym prawdopodobieństwem napotykamy je wśród 

osób niepełnosprawnych (por. Uczestnictwo…, 2009). Kraje, w których są bardziej 

rozpowszechnione praktyki i zachowania prozdrowotne, to na zachodzie Europy - Niemcy, 

Holandia, kraje skandynawskie: Dania, Finlandia, Szwecja, zaś w unijnej wschodniej 

Europie: kraje bałtyckie: Estonia, Litwa, Łotwa, oraz Czechy i Słowacja. Po drugiej stronie 

bieguna aktywności wśród krajów, w których takie zachowania i praktyki wyraźnie rzadziej 

występują, to na zachodzie Europy są to kraje śródziemnomorskie: Cypr, Grecja, Malta, 

Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, a także Irlandia i Irlandia Północna oraz Rumunia. 

Polska lokuje się w pobliżu średniej unijnej, ale raczej poniżej jej pod tym względem, 

zarówno jeśli chodzi o osoby sprawne, jak i niepełnosprawne (tab. 10.15). 

e) wykluczenie cyfrowe 

Współczesne znaczenie umiejętności korzystania z telefonu komórkowego, komputera 

i internetu powoduje, że umiejętności te stają się specjalnie wyróżnionym wymiarem tak 
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kompetencji życiowych, jak i nowym obszarem ograniczeń. Opisuje to pojęcie wykluczenia 

cyfrowego. 

Tab.10.16. Posiadanie telefonu komórkowego (w %) 

  Telefon komórkowy 

Niepełnosprawność Tak Nie 

EU27 nie 81,4 18,6 

tak 64,7 35,3 

EU15 nie 85,2 14,8 

tak 72,0 28,0 

EU12+ nie 76,3 23,7 

tak 53,6 46,4 

Polska nie 66,3 33,7 

tak 42,0 58,0 

Źródło: EB65.4 z 7-8/2006 (ZA4508) 

Dane z okresu 2006 pokazują na rzadsze posiadanie przez niepełnosprawnych 

telefonów komórkowych. Zarazem zaznacza się różnica między grupami krajów. Różnice 

osoby sprawne – niepełnosprawni są większe w unijnych krajach Europy wschodniej. Polscy 

niepełnosprawni posiadali je wtedy rzadziej niż wynosiła średnia unijna i regionalna 

(tab.10.16). 

Tab.10.17. Posiadanie w domu komputera (w %) 

 Niepełno- 

sprawność 

Tak, po-

siadamy 

Nie posiadany, ponie-

waż nas na to nie stać 

Nie posiadamy, ponieważ 

nie potrzebujemy tego 

EU27 nie 49,8 16,1 34,1 

tak 30,2 22,6 47,2 

EU15 nie 58,2 8,8 33,0 

tak 43,5 11,4 45,2 

EU12+ nie 36,6 27,6 35,8 

tak 16,1 34,6 49,3 

Polska nie 39,9 37,4 22,7 

tak 21,7 44,2 34,1 

Źródło: EQLS 2003. 

Dane z 2003 r. pokazują jeszcze niskie nasycenie komputerami gospodarstw 

domowych niepełnosprawnych. W Europie wschodniej nie tylko było mniej komputerów 

wśród ogółu respondentów, ale zarazem większa była różnica sprawni – niepełnosprawni. 
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Badanie to dodatkowo pokazało, że niepełnosprawni pytani o przyczynę dlaczego go nie 

mają, częściej wybierali odpowiedź, że go nie potrzebują. Odsetek takich odpowiedzi zbliżał 

się do połowy. Polscy respondenci sprawni także mieli mniej komputerów niż wynosiła 

średnia unijna. Badani niepełnosprawni polscy częściej wskazali na swoje trudności 

finansowe, ale też znaczna ich grupa (ok.1/3) wskazało na brak potrzeby jego posiadania 

(tab.10.17). 

Tab.10.18. Posiadanie komputera domowego (w %) 

  Komputer 

  Nie Tak 

EU27  nie 24,2 75,8 

tak 45,1 54,9 

EU15 nie 20,7 79,3 

tak 36,4 63,6 

EU12+ nie 28,9 71,1 

tak 57,4 42,6 

Polska nie 33,1 66,9 

tak 60,6 39,4 

Źródło: EB77.4 z 7-8/2012 (ZA5613). 

Następuje stały postęp pod względem posiadają komputerów. Kolejne badania 

przynoszą coraz większe nasycenie nimi gospodarstw domowych. Porównanie badania z 2003 

z badaniem z 2012 r. pokazuje identyczne kierunek zmian we wszystkich kategoriach. 

Wszystkie grupy, wszyscy respondenci, sprawni i niepełnosprawni zwiększyli swój stan 

posiadania. Niemniej istnieją różnice miedzy grupami krajów i przybierają symptomatyczny 

charakter. Niepełnosprawni posiadają mniej komputerów od osób sprawnych. Jest to 

prawidłowość spotykana we wszystkich krajach Unii. Zarazem różnice niepełnosprawni – 

sprawni w unijnych krajach Europy wschodniej są większe. W krajach unijnych wschodniej 

Europy różnice wyglądają symptomatycznie. Wśród sprawnych większość ma komputer, 

wśród niepełnosprawnych – mniejszość. Polscy niepełnosprawni aktualnie mają mniej 

komputerów niż wynosi zarówno średnia unijna, jak i regionalna (tab. 10.18). 

Tab.10.19. Dostęp do internetu (w %) 

  Dostęp do internetu 

  Nie Tak 

Niepełnosprawność   
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EU27 nie 45,7 54,3 

tak 64,9 35,1 

EU15 nie 39,3 60,7 

tak 51,5 48,5 

EU12+ nie 54,9 45,1 

tak 80,8 19,2 

Polska nie 54,2 45,8 

tak 81,3 18,7 

Źródło: EB69.1 z 2-3/2008 (ZA4743). 

Internet stał się współcześnie jednym z podstawowych kanałów komunikacji. Ma on 

dużo walorów dla osób niepełnosprawnych ze względu na ich mniejsze możliwości fizycznej 

ruchliwości. Jednak niepełnosprawni wskazywali na rzadszy swój dostęp do internetu niż 

osoby sprawne. We wszystkich krajach jest on u nich niższy niż wśród osób sprawnych. 

Różnica respondenci sprawni i niesprawni pod tym względem jest większa w krajach 

unijnych Europy wschodniej. Nakładanie się na to różnic między Europą wschodnią i 

zachodnią powodowało, że w 2008 r. sprawni respondenci z Europy wschodniej mniej 

intensywnie z niego korzystali niż niepełnosprawni, ale z krajów Europy wschodniej. Polscy 

niepełnosprawni zbliżają się częstością swego korzystania z internetu do średniej regionalnej 

(tab. 10.19). 

Tab.10.20. Częstość korzystania z internetu (w %) 

                 Częstość Codzienne Często Nigdy 

   Niepełnosprawność    

EU27 nie 63,7 19,8 16,5 

tak 48,1 18,5 33,4 

EU15 nie 66,9 18,7 14,4 

tak 56,3 18,0 25,7 

EU12+ nie 59,0 21,4 19,5 

tak 34,2 19,4 46,5 

Polska nie 56,2 22,1 21,8 

tak 23,1 17,9 59,0 

Źródło:EB77.4 z 7-8/2012 (ZA5613). 

Osoby sprawne i niesprawne z krajów „starej” Unii, częściej używają internetu niż 

mieszkańcy „nowej” Unii. Dystans miedzy sprawnymi i niepełnosprawnymi jest większy w 
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tej drugiej grupie krajów. Polskie dane są bliskiej raczej temu ostatniemu wzorowi 

(tab.10.20). 

Tab.10.21. Zakupy przez internet w ciągu ostatniego roku (w %) 

  zakupy przez internet w 

ciągu ostatniego roku 

    Niepełnosprawność Tak Nie 

EU15 nie 37,5 62,5 

tak 29,2 70,8 

EU12+ nie 19,6 80,4 

tak 6,9 93,1 

EU27 nie 30,1 69,9 

tak 19,0 81,0 

Polska nie 28,2 71,8 

tak 7,8 92,2 

Źródło: EB69.1 z 2-3/2008 (ZA4743). 

Badania zarazem pokazują, że choć internet jest niezwykle ważny dla osób 

niepełnosprawnych i w wielu podstawowych obszarach ułatwiłby im codzienne życie, to 

jednak nie wykorzystują je one tak intensywnie jak osoby zdrowe. Odnosi się to zarówno do 

częstotliwości przebywania w sieci jak i wykonywanych on-line czynności. Ten rodzaj 

ograniczenia korzystania z internetu określa się niekiedy wykluczeniem cyfrowym II rzędu. 

Jest to taki rodzaj ograniczenia, który wiąże się nie z samym brakiem dostępu do internetu, 

ale z umiejętnościami jego wykorzystania. Wykluczenie cyfrowe II rzędu wyraźnie 

uwidacznia się w „nowej” Unii. Polska znajduje się w pobliżu średniej unijnej, jeśli chodzi o 

osoby sprawne, ale znacząco poniżej niej, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne (tab. 10.21).  

Niepełnosprawni napotykają szereg barier w życiu codziennym i pracy zawodowej. W 

wielu sytuacjach życiowych ich szanse są oceniane jako gorsze. Napotykają znaczące 

przeszkody w integracji zawodowej. Jednak mała jest tego świadomość w opinii publicznej. 

Opinia publiczna w krajach Unii i w Polsce jest raczej skłonna nie dostrzegać zjawiska 

dyskryminacji niepełnosprawnych na szerszą skalę. O wiele większą wagę przywiązuje do 

dyskryminacji na tle etnicznym lub religijnym, czy wyznania lub orientacji seksualnej. Sami 

niepełnosprawni rzadko wskazują na przynależność do grupy dyskryminowanej. Jedyną grupą 

niepełnosprawnych, która ma poczucie pewnej dyskryminacji, są niepełnosprawni w wieku 

poniżej 50 lat. Oni częściej wskazują na postawy wyższości w otoczeniu. Takie zjawisko 

występuje zarówno wśród niepełnosprawnych polskich, jak i unijnych. 



106 

Obraz negacji istnienia dyskryminacji diametralnie się zmienia, gdy pytanie dotyczy 

szans życiowych różnych grup społecznych. Przy tak sformułowanym pytaniu respondenci 

skłonni są przyznać, że są grupy i kategorie społeczne, do których przynależność jest dla 

jednostki mniej korzystna, jak i takie, do których przynależność pomaga w życiu. W tym 

przypadku jako grupę o najcięższej sytuacji wskazuje się osoby niepełnosprawne, następnie 

osoby o orientacji homoseksualnej, osoby powyżej 50 lat i Romów (Cyganów). Podobnie 

deklarowany obraz braku dyskryminacji niepełnosprawnych się zmienia, gdy pytania dotyczą 

pracy. Jako największe przeszkody w zdobyciu pracy wskazuje się: wiek, niepełnosprawność 

i wygląd. Polska opinia publiczna nie różni się w tych ocenach od unijnej. 

Zarówno respondenci unijni jak i polscy popierają działania antydyskryminacyjne we 

wszystkich proponowanych dziedzinach. Poparcie dla wyrównywania szans grupom 

dyskryminowanym w świetle sondaży jest w Polsce wysokie. Największą aprobatę mają 

dyskryminowani ze względu na płeć i niepełnosprawność. Natomiast największa rezerwa 

występuje wobec wyrównywania szans i zapobiegania dyskryminacji z powodu orientacji 

seksualnej. Podobna struktura poparć jest w przypadku ogółu respondentów unijnych i 

Polaków. Warto zaznaczyć, że respondenci europejscy bardziej popierali wszelkie działania 

antydyskryminacyjne. Różnice w strukturze tych poparć występują dopiero na tym tle. 

Obecność w sferze publicznej przedstawicieli mniejszości nie napotyka barier w 

oczach polskiej opinii publicznej. Polscy respondenci są bardzkiej tolerancyjni. Pewną 

rezerwę mogłaby napotkać jedynie osoba w wieku powyżej 75 lat lub o odmiennej orientacji 

seksualnej. Opinii respondentów unijnych są podobne – z tym że osoba powyżej 75 roku 

życia jest przez większość nich nieakceptowana. 

Partycypacja w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym niepełnosprawnych jest 

niższa od udziału osób sprawnych. Bariery stanowią jedną z kluczowych komponent 

percepcji świata przez osoby niepełnosprawne. W przekonaniu niepełnosprawnych w Polsce 

takie ograniczenia występują głównie w instytucjach usługowych i kulturalnych. Tylko ok. 

1/3 niepełnosprawnych uważa, że ma do nich dostęp bez ograniczeń. Natomiast rzadziej 

wskazywano na sklepy i supermarkety czy środki komunikacji publicznej. Podobnie 

postrzegają bariery niepełnosprawni unijni. Zaznacza się jednak znacząca różnica między 

Polską a UE w zakresie pomocy, jaka otrzymują na co dzień niepełnosprawni. W bardziej 

zamożnych krajach UE taką pomoc ma ponad połowa niepełnosprawnych. 

Wśród niepełnosprawnych często występuje oglądanie telewizji jako formy 

uczestnictwa w życiu społecznym. Jest to jedna z nielicznych form uczestnictwa w kulturze, z 
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której korzystanie niepełnosprawnych jest zdecydowanie wyższe niż osób sprawnych. Sferą w 

której uczestnictwo niepełnosprawnych jest niskie, jest turystyka. Do ich opisu trzeba 

posłużyć się wprowadzonym przez badaczy tej sfery zachowań pojęciem łańcucha barier. 

Występują one właśnie często w tej postaci. Stąd likwidacja jednego tylko elementu nie 

zmniejsza ich występowania. Sytuacja uległa, podobnie jak w Polsce, znaczącej poprawie. 

Niemniej nadal problem istnieje i to w dużej skali. 

Sfera sportu, rekreacji i dietetyki, jest ważna zarówno w zakresie podtrzymywania 

stanu zdrowia, rehabilitacji utrzymującej i spowalniającej, jak i w sferze prewencji. Dane 

wskazują na mniejsze zapotrzebowanie, mniejszą dostępność i mniejszą aktywność, zarówno 

mieszkańców, jak i niepełnosprawnych z unijnych krajów Europy wschodniej w porównaniu 

z krajami Europy zachodniej. Nawyki uprawiania sportu są zależne nie tylko od poziomu 

rozwoju kraju, ale odzwierciedlają pewne różnice kulturowe między nimi. Można wskazać na 

kraje, w których problematyka zdrowotności, zachowań dietetycznych czy rekreacji ma 

znacząco duże znaczenie, jak i takie w których znajduje się na dalszym planie w świadomości 

społecznej. Kraje, w których są bardziej rozpowszechnione praktyki i zachowania 

prozdrowotne, to na zachodzie Europy - Niemcy, Holandia i kraje skandynawskie: Dania, 

Finlandia, Szwecja, zaś w unijnej wschodniej Europie kraje bałtyckie, oraz Czechy i 

Słowacja. Po drugiej stronie bieguna aktywności wśród krajów, w których takie zachowania i 

praktyki wyraźnie rzadziej występują, to na zachodzie Europy są to kraje śródziemnomorskie, 

a także Irlandia i Irlandia Północna oraz Rumunia. Polska lokuje się w pobliżu średniej 

unijnej, ale raczej poniżej jej pod tym względem, zarówno jeśli chodzi o osoby sprawne, jak i 

niepełnosprawne 

Bardzo silnie jest wśród niepełnosprawnych wykluczenie cyfrowe. Wskaźniki czy to 

posiadania komputera, czy używania na co dzień internetu są wśród nich znacząco niższe niż 

wśród osób sprawnych. Widoczne jest wśród nich także t.zw. wykluczenie cyfrowe II rzędu 

polegające na niższych umiejętnościach wykorzystania do różnych celów zarówno 

komputera, jak i internetu. Od tej strony istnieje duża różnica między Europą zachodnią i 

wschodnią na niekorzyść tej drugiej. Wskaźniki dla Polski są poniżej średniej europejskiej, 

tak dla osób sprawnych, jak i niepełnosprawnych. 
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Opinia publiczna o pomocy niepełnosprawnym. Nakłady finansowe na 

polityki społeczne wobec niepełnosprawnych. 

Analizę nakładów finansowych, skali polityki społecznej wobec niepełnosprawnych, 

trzeba połączyć z opisem opinii publicznej i jej nastawieniem wobec wydatków na rzecz 

niepełnosprawnych. Tworzy to określony klimat wobec tej polityki. Dane wskazują na 

korzystny wobec nich klimat opinii publicznej. Poparcie zyskały propozycje działań na rzecz 

wyrównywania szans niepełnosprawnych, jak i nawet specjalnych środków dla zapobiegania 

ich dyskryminacji. Wszelkie takie proponowane działania znajdują poparcie u respondentów 

(tab.10.5). Opinia publiczna nie ma pełnej świadomości złożoności problemu – 

odpowiedniości tych środków dla zapobiegania ich gorszemu statusowi, czy ograniczeń 

finansowych możliwości działania państwa.  

Solidarność społeczna 

Gotowość pomocy niepełnosprawnym jest ważnym aspektem kultury politycznej i 

kapitału społecznego. Jest istotnym czynnikiem społeczeństwa obywatelskiego 

mobilizującym do działań na ich rzecz. Silnie określa ono klimat wobec niepełnosprawności. 

Wiąże się także z atmosferą społecznego przyzwolenia na wydatki na rzecz 

niepełnosprawnych.  

Tab.11.1. W jakim stopniu obchodzą respondentów warunki życia, w jakich żyją chorzy i 

niepełnosprawni (w %) 

  w bardzo 

dużym stopniu 

w dużym 

stopniu 

tylko do pewnego 

stopnia 

w niewielkim 

stopniu 

wcale 

EU27 1999-2001 21,4 37,7 31,1 7,6 2,1 

2008-2010 21,9 36,5 31,0 8,1 2,6 

EU15  1999-2001 21,5 37,4 31,7 7,7 1,7 

2008-2010 22,7 38,9 29,5 6,8 2,1 

EU12+ 1999-2001 21,3 38,2 30,2 7,6 2,7 

2008-2010 20,7 33,2 33,1 9,8 3,2 

 Polska  1999-2001 21,3 43,2 24,6 9,3 1,7 

2008-2010 13,5 29,4 38,8 14,8 3,5 

Źródło: Europejski Sondaż Wartości (EVS). 

Troska o chorych i niepełnosprawnych jest wysoka w całej Europie. Deklaracje o 

małym zainteresowaniem ich losem, czy nawet o jego braku są z reguły niskie. Polska lokuje 

się w pobliżu europejskiej średniej (tab. 11.1). 
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Tab.11.2. Gotowość działania na rzecz poprawy warunków życia chorych i 

niepełnosprawnych (w %) 

 zdecydowanie 

tak 

tak być może tak, 

być może nie 

nie zdecydowanie 

nie 

EU27 18,6 48,3 26,8 5,1 1,2 

EU15 18,3 49,1 27,5 4,2 0, 

EU12+ 19,0 47,0 25,6 6,5 1,9 

Polska  21,6 50,2 22,6 4,5 1,0 

Źródło: Europejski Sondaż Wartości 1999 (EVS). 

Deklarowana chęć działania na rzecz niepełnosprawnych jest wysoka. Odmowa takich 

działań jest bardzo rzadka. Jest ona także silnie skorelowana z troską o innych. Gdzie 

respondenci częściej deklarują troskę o innych, tam częściej są i gotowi działać na ich rzecz. 

Polska ponownie lokuje się w pobliżu średniej europejskiej (tab. 11.2). 

Tab.11.3. Opinie o pomocy dla niepełnosprawnych i zapobieganiu wobec nich dyskryminacji (w %) 

 Zdecydo- 

wanie się 

zgadzam 

Raczej 

się zga-

dzam 

Raczej się 

nie zga-

dzam 

Zdecydowa-

nie się nie 

zgadzam 

Trudno 

powiedzieć 

Powinno się wydawać więcej pieniędzy 

na usuwanie barier fizycznych, które 

utrudniają życie osobom 

niepełnosprawnym                        Polska 

 

 

 

66,2 

 

 

 

29,6 

 

 

 

1,7 

 

 

 

0,8 

 

 

 

1,7 

                                                      EU15 57,7 33,7 5,4 1,4 1,8 

                                                      EU12+ 61,6 30,9 3,5 1,0 3,0 

                                                      EU27 59,3 32,5 4,6 1,3 2,3 

 Zdecydo-

wanie za 

Raczej 

za 

Raczej 

przeciw 

Zdecydowa-

nie przeciw 

Trudno 

powiedzieć 

Czy byłby  za podjęciem działań w celu 

zapewnienia równych dla wszystkich 

szans w dziedzinie zatrudnienia: 

- osoby niepełnosprawne              Polska 

 

 

 

41,9 

 

 

 

49,2 

 

 

 

3,5 

 

 

 

1,0 

 

 

 

4,4 

                                                      EU15 44,8 42,6 6,7 2,6 3,3 

                                                      EU12+ 40,5 44,3 7,3 1,9 5,9 

                                                      EU27 43,0 43,3 7,0 2,3 4,4 

 Zdecydo-

wanie za 

Raczej 

za 

Raczej 

przeciw 

Zdecydowa-

nie przeciw 

Trudno 

powiedzieć 

Czy potrzeba więcej osób niepełnospra-

wnych w miejscach pracy             Polska 

 

22,9 

 

49,3 

 

15,1 

 

2,1 

 

10,6 
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                                                      EU15 31,5 46,3 13,9 2,5 5,8 

                                                      EU12+ 21,0 45,6 19,3 4,4 9,7 

                                                      EU27 27,1 46,0 16,1 3,3 7,5 

Źródło: EB 65.4 z 6-7/2006 (ZA4508). 

Inne badanie Eurobarometru z 2006 r. także wskazuje na wyraźne poparcie przez 

opinię publiczną dla działań na rzecz niepełnosprawnych. Jest w nim wyrażone wyraźnie 

wsparcie dla procesu likwidacji barier, dla zapobiegania dyskryminacji wobec 

niepełnosprawnych, dla postulatów równych praw dla nich i dla zwiększenia ich obecności w 

zakładach pracy. Opinia publiczna w Polsce jest w tej kwestii zgodna z unijną (tab. 11.3). 

Tab.11.4. Pierwszeństwo w otrzymywaniu pomocy socjalnej – Polska a UE (w %) 

Które z następujących grup powinny Pana(i) zdaniem mieć 

pierwszeństwo w otrzymywaniu pomocy socjalnej? 

    

 EU27 EU15 EU12+ Polska 

Samotne matki, samotni ojcowie 51,0 46,7 56,9 70,4 

Imigranci 12,0 16,7 5,6 6,3 

Osoby uzależnione (alkohol, narkotyki, inne uzależnienia) 20,0 27,5 9,5 7,3 

Osoby bezdomne 45,6 50,8 38,3 40,5 

Porzucone lub zaniedbane dzieci 67,0 67,4 66,6 59,6 

Młodzi przestępcy 13,5 18,4 6,8 3,9 

Osoby niepełnosprawne 59,3 58,4 60,7 56,2 

Osoby bezrobotne 50,9 49,5 52,9 39,9 

Osoby w podeszłym wieku 55,8 55,8 55,7 49,7 

Inne  0,8 0,9 0,7 0,0 

Żadne  0,5 0,7 0,3 0,2 

Trudno powiedzieć 1,5 1,5 1,5 3,2 

Które z następujących grup powinny Pana(i) zdaniem mieć 

pierwszeństwo w otrzymywaniu mieszkań socjalnych? 

    

 EU27 EU15 EU12+ Polska 

Samotne matki, samotni ojcowie 54,0 52,1 56,8 74,8 

Imigranci 12,0 16,3 6,2 7,0 

Młodzi rodzice 46,1 40,1 54,5 36,4 

Osoby bezdomne 52,4 59,2 42,9 41,5 

Studenci, uczniowie 20,2 21,0 19,1 13,2 

Osoby niepełnosprawne 53,4 54,7 51,5 49,1 

Osoby bezrobotne 42,7 47,3 36,4 28,7 

Osoby w podeszłym wieku 50,7 55,2 44,5 37,6 

Inne  1,1 1,3 0,8 0,5 

Żadne  0,4 0,7 0,1 0,2 
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Trudno powiedzieć 2,0 2,0 2,0 4,3 

Źródło: EB74.1 z 8-9.2010(ZA5237). Respondent mógł udzielić do dwu odpowiedzi. 

Podobnie wyniki, wskazujące na pozytywną postawę wobec niepełnosprawnych, dają 

odpowiedzi na pytania o priorytety w udzielaniu pomocy społecznej. Niepełnosprawni należą 

do tych grup osób biednych, którym opinia publiczna chętnie przyznaje priorytet w 

otrzymywaniu pomocy społecznej w różnej formie. Opinia publiczna polska nie różni się 

znacząco do unijnej, chociaż zaznacza się jej większa rezerwa wobec niektórych grup 

(tab.11.4). 

Wydatki na niepełnosprawnych w Polsce i w Europe 

Podane niżej za statystyką unijną i danymi OECD wydatki na niepełnosprawność mają 

charakter orientacyjny. Wydatki na niepełnosprawnych są bowiem trudne do obliczenia. 

Wynika to nie tylko z trudności z dostępem do potrzebnych danych, ale z trudności 

oszacowania, jaki odsetek wydatków innych instytucji jest przeznaczone na dodatkowe 

potrzeby związane z niepełnosprawnością. Takim trudnym do oszacowania jest odsetek 

dodatkowych kosztów związanych z niepełnosprawnością służby zdrowia czy absencji 

chorobowej. Dotyczy to nie marginesowych, ale jednych z podstawowych elementów tych 

kosztów. Zilustrować to mogą polskie dane. Pełne koszty ponoszone w związku z 

niepełnosprawnością w Polsce są szacowane na poziomie 4,6% GDP, a łatwiej uchwytne 

wydatki na świadczenia społeczne związane z niepełnosprawnością poddawane przez 

Eurostat stanowią 1,4% GDP (Piętka-Kosińska, 2012). Z kolei trudności ze zdefiniowaniem 

tej populacji niepełnosprawnych, do której to środki trafiają, utrudniają podanie innego 

istotnego i wydawałoby się naturalnego parametru, mogącego być podstawą do porównań, jak 

wydatki na niepełnosprawność w przeliczeniu na osobę niepełnosprawną. Można jednak 

pewne trendy uchwycić poprzez ogólne tendencje w wydatkach na zbliżone cele – całą sferę 

socjalną, czy dostępne dane na wydatki socjalne na rzecz niepełnosprawnych. 

Wielkość tych wydatków, jak i ich udział w dochodzie narodowym jest funkcją dwu 

czynników: poziomu gospodarczego i kierunku polityki społecznej, mniej lub bardziej 

sprzyjającej niepełnosprawnym. Olbrzymią determinantą polityki społecznej są możliwości 

ekonomiczne danego kraju, związane przede wszystkim ze stanem gospodarki kraju czy jego 

poziomem zamożności. Wartości społeczne czy ogólne nastawienie elit politycznych i opinii 

publicznej może działać tylko w obrębie tego rodzaju ograniczeń. 
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Dalsza analiza będzie się starała określić, jakie są wydatki związane z 

niepełnosprawnością w Polsce i w różnych krajach europejskich, jaka jest ich wielkość przy 

użyciu znormalizowanych skal i jakiego rodzaju trendy się w tych politykach pojawiają. 

Statystyki europejskie podają także wielkości nakładów na polityki rynku pracy związane z 

niepełnosprawnością, jak i liczby ich beneficjentów. 

Tab.11.5. Trendy w wydatkach na programach na niepełnosprawność i absencję chorobową, 

jako odsetek GDP w latach 1990, 2000 i 2007, i jako odsetek wydatków na cele społeczne 

sektora publicznego w 2007, oraz jako odsetek wydatków na świadczenia dla bezrobotnych 

wg lat i krajów (w %) 

  Niepełnosprawność Absencja chorobowa Niepełnosprawność i absencja chorobowa 

    

GDP 

     GDP      GDP    Bezro-

bocie 

 Wydatki 

socjalne 

sektora 

publicznego 

 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 2007 2007 

            
Austria 2,1 2,2 1,6 1,3 1,1 1,0 3,4 3,3 2,6 302 10 

Belgia 1,4 1,2 1,3 1,4 0,7 0,8 2,8 1,9 2,1 77 8 

Czechy 1,2 1,1 1,2 1,0 1,2 0,9 2,3 2,3 2,2 371 12 

Dania 1,6 1,5 1,8 1,4 1,1 1,4 2,9 2,6 3,1 455 12 

Finlandia 2,1 1,9 1,8 1,5 1,2 1,2 3,7 3,0 2,9 250 12 

Francja 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 1,6 1,5 1,4 109 5 

Niemcy 1,3 1,3 1,1 1,9 1,6 1,3 3,2 2,9 2,4 180 9 

Grecja 1,0 0,7 0,7 0,8 0,7 0,5 1,9 1,4 1,2 272 6 

Węgry  0,2 1,3  0,7 0,6  1,0 1,9 315 8 

Islandia 0,9 1,7 2,1 1,5 1,4 1,5 2,3 3,1 3,6 1 895 24 

Irlandia 0,5 0,6 0,8 0,8 0,6 0,8 1,3 1,1 1,6 163 10 

Włochy 1,2 0,9 0,7 0,9 0,7 0,5 2,1 1,6 1,2 351 5 

Luksemburg 2,0 1,7 1,0 0,6 0,6 0,8 2,6 2,3 1,8 269 9 

Holandia 4,7 2,7 2,1 2,9 2,2 1,6 7,6 4,9 3,7 324 18 

Norwegia 2,5 2,3 2,5 2,6 2,7 2,3 5,1 5,1 4,8 2 403 23 

Polska 2,1 2,0 1,2 0,7 0,7 0,6 2,8 2,7 1,8 993 9 

Portugalia 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 172 8 

Słowacja .. 0,9 0,8 .. 1,0 0,3 .. 1,9 1,2 1 087 7 

Hiszpania 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,1 2,2 2,2 2,3 107 10 

Szwecja 1,9 2,0 2,2 3,1 2,0 1,4 5,0 4,1 3,6 545 13 

Szwajcaria 1,0 1,8 1,9 1,2 1,1 1,0 2,2 2,8 2,9 462 16 

Wlk. Brytania 1,6 2,0 1,9 0,6 0,7 0,4 2,2 2,8 2,3 1 126 11 

            
OECD 1,3 1,2 1,2 1,0 0,9 0,8 2,3 2,1 2,0 295 10 
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GDP – Gros Domestic Product – produkt narodowy brutto 

Źródło: OECD Social Expenditure Database (www.oecd.org/els/social/expenditure).  

 

Dane zebrane przez OECD pokazują, że w sferze wydatków na świadczenia socjalne 

związane z niepełnosprawnością jest wyraźne zróżnicowanie między krajami. Wyższy ich 

poziom obserwuje się w takich krajach Dania, Finlandia, Holandia, Islandia i Norwegia. Jest 

tu jednocześnie i czynnik zamożności, i polityki. Wiąże się to także wyraźnie z wydatkami 

socjalnymi sektora publicznego. Jest on w dużej mierze funkcją prowadzonej polityki 

społecznej. Pokazuje to dobrze porównanie Norwegii, Szwecji i Szwajcarii, między krajami o 

zbliżonym poziomie zamożności, a więc i podobnych możliwościach w zakresie polityki 

społecznej. Polska aktualnie mieści się poniżej średniej dla ogółu krajów OECD pod 

względem wydatków na niepełnosprawność i wydatków socjalnych sektora publicznego. 

Jednocześnie statystyki OECD porównują te wydatki z innym celem polityki 

społecznej – skutkami bezrobocia. Wydatki związane z chorobami i niepełnosprawnością są 

znacznie większe od wydatków na bezrobocie (tab.11.5) 

Tab.11.6.Świadczenia społeczne ze względu na niepełnosprawność na głowę mieszkańca 

(dane z uwzględnieniem jednostek pps – siły nabywczej) wg lat i krajów 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU27     474,2 498,4 520,2 531,0 532,4 549,8 

EU15 635,5 668,2 677,4 706,5 726,4 738,1 744,0 766,7 

EU12+ 183,8 190,7 190,6 204,3 213,2 228,5 234,0 239,1 

Belgia 502,2 501,7 527,5 526,7 530,3 560,4 581,3 619,5 

Bułgaria     100,8 113,5 113,6 125,4 143,1 150,3 

Czechy 239,9 239,0 246,0 281,5 295,9 288,3 295,3 296,8 

Dania 1038,8 1125,8 1177,7 1244,5 1285,7 1355,3 1408,3 1489,5 

Niemcy 595,4 611,0 630,0 633,2 640,3 659,6 662,4 697,5 

Estonia 130,4 145,7 160,9 177,1 195,6 250,8 281,3 306,0 

Irlandia 233,4 260,9 287,7 312,2 355,7 380,8 403,6 415,4 

Grecja 221,9 232,5 241,8 248,5 267,0 275,3 286,6 282,2 

Hiszpania 311,6 327,8 349,6 375,6 399,7 411,4 421,2 436,5 

Francja 395,3 409,5 433,0 478,4 494,4 492,5 493,0 516,5 

Włochy 357,7 355,4 357,9 372,2 395,7 407,7 419,9 417,1 

Cypr 123,1 146,7 138,1 152,1 153,0 167,0 176,4 175,2 

Łotwa 88,0 95,4 96,6 105,8 103,0 128,7 156,4 169,1 

Litwa 127,6 144,6 158,1 176,0 212,1 247,1 264,9 255,7 

Luksemburg 1482,3 1613,9 1590,9 1687,2 1602,4 1597,8 1612,0 1667,1 
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Węgry 278,1 285,7 301,6 322,3 329,9 335,9 317,1 301,1 

Malta 186,5 204,2 208,6 205,2 204,7 193,9 179,7 175,3 

Holandia 780,0 780,9 744,2 731,6 795,4 795,3 775,4 800,9 

Austria 678,4 691,3 676,6 681,0 668,7 662,4 667,7 693,1 

Polska 256,5 247,0 236,5 230,7 222,4 214,5 188,3 209,8 

Portugalia 406,7 386,3 402,8 425,8 443,0 418,0 405,9 410,4 

Rumunia 80,3 77,8 85,2 98,4 131,3 162,0 178,7 180,8 

Słowenia 331,7 349,9 377,8 389,1 374,1 373,4 362,6 366,6 

Słowacja 179,2 161,6 177,3 200,4 222,6 254,6 263,6 282,1 

Finlandia 797,8 855,7 859,9 874,3 909,2 953,7 973,7 1003,5 

Szwecja 1134,4 1240,6 1252,9 1317,6 1380,3 1331,7 1286,9 1288,0 

Wlk. Brytania 596,6 629,2 629,0 689,1 728,5 769,0 762,6 763,3 

EOG                 

Islandia 838,0 929,3 942,8 954,4 843,3 946,0 984,4 933,6 

Norwegia 1551,2 1690,8 1764,9 1811,9 1864,7 1816,8 1808,6 1925,3 

Szwajcaria 960,0 1011,7 1024,4 1034,5 1085,0 1118,0 1009,5 1002,5 

Źródło: Eurostat. EU27 oznacza wartość średnią dla ówczesnych członków UE dla okresu do 2004. 

Średnie dla regionów Europy – szacunek własny na podstawie danych Eurostatu. 

Świadczenia społeczne związane z niepełnosprawnością są silnie zróżnicowane w 

Unii. Eurostat przelicza je nie tylko uwzględniając czynnik inflacji, ale i parytet siły 

nabywczej (pps). Jest to miara opierająca się o koszty nabycia standardowego koszyka dóbr. 

Do tego wskaźnika odnosi się wydatki publiczne. Uwzględnia ona fakt, że ceny na 

podstawowe wydatki bytowe są na ogół niższe w biedniejszych krajach, a z drugiej strony 

nominalnie wyższe świadczenia w bogatych krajach, faktycznie są obniżane w wyniku 

wyższych kosztów utrzymania.  

Średnia wartość tak przeliczonych świadczeń społecznych na niepełnosprawność w 

przeliczeniu na głowę mieszkańca silnie się różni między unijnymi krajami piętnastki, 

„starej” Unii i pozostałą dwunastką. Średnia tych świadczeń w pierwszej grupie wynosi 744 

euro na mieszkańca, w tej drugiej – 234 euro na mieszkańca, zaś w Polsce 209,8 euro (2010). 

Te zróżnicowania dobrze ilustruje przeliczenie tych wielkości w krotnościach średniej unijnej. 

Najwyższą wielkość świadczeń społecznych związanych z niepełnosprawnością (obliczone 

przy użyciu porównywalnego kryterium na podstawie danych z 2009 r.) napotykamy w 

Luksemburgu – 3 razy wyższe od średniej unijnej, i następnie w krajach skandynawskich – w 

Danii – 1,6 raza wyższe od średniej unijnej, Finlandii – 1,8 raza, Szwecji – 2,8. Podobnie w 

krajach EOG są one wyższe od średniej unijnej – w Islandii – 1,8 raza, Norwegii – 3,3 raza, i 
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w Szwajcarii – 1,9 raza. Po drugiej stronie mamy ubogie kraje unijnego południa i wschodu 

Europy jak Bułgaria – 26,9% średniej unijnej, Cypr – 33,1%, Łotwa – 29,4%, Malta – 33,8%, 

Polska – 36,4% i Rumunia – 33,6% ( tab. 11.6). 

Tab.11.7. Wydatki sektora publicznego na zatrudnienie wspierane i chronione w mln euro wg 

lat i krajów 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU27     9742,23 7559,18 7866,84 9076,86 9320,55   

Belgia 330,91 342,36 362,92 361,38 393,10 430,03 467,37 475,86 

Bułgaria   1,65 1,88 2,08 1,72 1,97 1,53 0,35 

Czechy 27,78 28,66 34,99 60,71 87,03 101,43 97,36 119,76 

Dania 958,13 997,04 1055,37 1256,14 1262,21 1424,22 1518,00 1559,67 

Niemcy 3254,41 3190,38 2769,56 186,39 173,16 834,06 864,04 851,27 

Irlandia 10,98 11,55 11,46 14,38 15,86 18,00 18,78 19,34 

Grecja 0,07 0,31   0,10 0,15 0,20     

Hiszpania 244,42 267,32 173,96 207,96 223,43 268,25 288,32 369,18 

Francja 1041,55 1060,52 1128,17 1196,41 1253,06 1338,24 1428,72 1437,74 

Cypr       0,72 0,98 1,44 0,86 1,03 

Łotwa       0,00 0,08 0,09     

Litwa     0,02 0,47 2,26 1,87 2,69 3,34 

Luksemburg 1,33 2,23 2,76 3,00 3,01 3,54 3,73 3,07 

Holandia 2805,97 2727,93 2695,70 2661,08 2658,45 2787,91 2848,24 2810,79 

Austria 63,44 85,54 85,52 92,21 92,50 115,47 113,80 96,28 

Polska     423,70 465,03 578,16 751,99 661,05 760,22 

Portugalia 59,13 58,58 56,94 57,19 60,22 47,20 71,40 57,49 

Słowenia     3,46           

Słowacja   0,59 3,36 5,14 7,42 10,55 16,80 22,73 

Finlandia 144,02 149,22 152,59 159,68 159,94 159,34 161,60 171,97 

Szwecja 588,00 617,69 608,58 614,09 606,04 645,96 650,90 826,23 

Wlk. Brytania   167,21 171,27 215,04 288,06 135,09 105,36   

EOG                 

Norwegia 250,23 277,04 348,73 343,09 411,30 433,47 465,37 571,78 

Źródło: Eurostat. EU27 oznacza wartość średnią dla ówczesnych członków UE dla okresu do 2004. 

 

Polityka społeczna wyraźnie różnicuje wydatki na zatrudnienie wspierane i chronione. 

Jest to widoczne nawet, jeśli używa się wielkości bezwzględnych, gdy się porówna Danię i 

Niemcy, Szwecję i Wielka Brytanie czy Holandię z Francja (tab.11.7). Nie ma niestety 

danych dla niektórych krajów. Bardziej kompletne informacje są dla roku 2008. Pewną miarę 
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o dysproporcjach między dwiema częściami Unii może dać taka informacja. W 2008 r. 90,4% 

wszystkich wydatków sektora publicznego w Unii na zatrudnienie wspierane i chronione 

przypadało na kraje pierwszej grupy, a na kraje drugiej – pozostałe 9,6%. 

Tab.11.8. Beneficjenci polityki wspierania zatrudnienia - zatrudnienie wspierane i chronione 

(średnia roczna) wg lat i krajów 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU27   923968 833757 880715 1238439 1231094  

Belgia 30400 31556 31196 34209 36393 37687 37361 39082 

Bułgaria  1717 1099 1772 2142 1391 922 738 

Czechy   15846 20982 26509 28756 26033 23698 

Dania 58630 61661 63780 67337 62681 65657 66514 66640 

Niemcy 170228 159867 150337 23248 15480 45093 43459 40234 

Irlandia 1290 1194  1558 3040 3229 3419 3750 

Grecja 83   116 63 34   

Hiszpania 34451 36742 39078 49948 60735 66829 69691 72019 

Francja 115180 124866 127866 129536 141217 144774 145943 150526 

Cypr    90 227 265 233 293 

Łotwa     29 23   

Litwa   4 1104 6356 4493 154 245 

Luksemburg        39 

Holandia 144930 152600 148900 144430 144810 146380 155680 149900 

Austria       14962 14115 

Polska      620913 602763 394488 

Portugalia    5748 6023 6093 5615 1938 

Słowenia   122      

Słowacja   299 852 1150 2008 2755 3407 

Finlandia 9244 7905 8383 8868 8434 8205 7927 8317 

Szwecja 34089 35930 34950 36918 34981 38431 44155 48499 

Wlk. Brytania  23599 5882 7191 17722    

EOG         

Norwegia 9341 9924 11249 12637 13691 13881 14241 15894 

Źródło: Eurostat. EU27 oznacza wartość średnią dla ówczesnych członków UE dla okresu do 2004. 
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Widoczne są duże różnice między krajami przy analizie liczby niepełnosprawnych 

beneficjentów polityki zatrudnienia chronionego i wspieranego. Różnice lub podobieństwa 

między krajami pozostają w znaczącej dysproporcji do różnic wielkości potencjału 

ludnościowego. Przykładowo Szwecja w latach 2004 i 2005 miała więcej beneficjentów 

takich programów niż Wielka Brytania. Jednak niezależnie od krytyki szczegółowych danych 

Eurostatu Polska się wyróżnia wysoką stopą zatrudnienia niepełnosprawnych w zakresie 

zatrudnienia wspieranego i chronionego. 

Jeśli porównać kwotę wydatków na zatrudnienie wspieranie i chronione na osobę 

zatrudnioną w tym schemacie to uwidaczniają się znaczące różnice między krajami. Wartości 

wyższe od średniej unijnej, dla tych krajów dla których są dostępne dane, występują w takich 

krajach jak Belgia (1,6), Dania (3,0), Niemcy (2,6), Francja (1,3), Litwa (2,3), Holandia (2,4), 

Portugalia (1,7), Finlandia (2,7), Szwecja (1,9) oraz Norwegia (4,3). Natomiast znacząco 

poniżej średniej są takie kraje jak Bułgaria (22% średniej), Polska (14%). W pobliżu połowy 

średniej unijnej są takie kraje jak Czechy, Hiszpania i Cypr (tab. 11.8). 

Tab.11.9. Świadczenia społeczne związane z niepełnosprawnością - Polska a UE 

 Wydatki niepełnosprawność 

(euro na mk) (w jednostkach PPS) 

Wydatki – niepełnosprawność 

(% GDP) 

Wydatki – niepełnosprawność 

(% świadczeń społecznych) 

  EU27 EU15 EU12+ Polska  EU27 EU15 EU12+ Polska  EU27 EU15 EU12+ Polska  

2001 408,7 589,7 161,9 155,7 1,97 2,35 1,44 2,81 9,1 9,6 8,4 13,7 

2002 437,0 629,6 174,5 145,5 2,01 2,42 1,45 2,65 9,1 9,6 8,3 12,8 

2003 444,4 635,5 183,8 127,1 2,01 2,42 1,46 2,53 9,0 9,4 8,5 12,2 

2004 466,1 668,2 190,7 120,6 1,98 2,41 1,40 2,25 8,9 9,3 8,4 11,5 

2005 461,1 677,4 190,6 131,3 1,93 2,38 1,36 2,05 8,8 9,2 8,3 10,7 

2006 483,3 706,5 204,4 134,1 1,90 2,34 1,36 1,88 8,8 9,2 8,4 9,9 

2007 498,3 726,4 213,2 133,4 1,86 2,30 1,30 1,64 8,7 9,2 8,1 9,2 

2008 511,6 738,1 228,5 145,0 1,91 2,35 1,36 1,52 8,6 9,1 8,1 8,4 

2009 517,3 744,0 234,0 107,5 2,09 2,55 1,51 1,32 8,4 8,8 7,8 7,0 

2010 532,2 766,7 239,1 127,3 2,05 2,49 1,49 1,37 8,3 8,7 7,8 7,4 

Źródło: Eurostat. Szacunek własny na podstawie danych Eurostatu. 

Wydatki na świadczenia związane z niepełnosprawnością stanowią małą część 

wydatków socjalnych. Polska przeznacza na to niższe kwoty, tak w środkach pieniężnych, jak 

i jako część dochodu narodowego w porównaniu ze średnią unijną. Świadczenia społeczne 

związane z niepełnosprawnością wykazują w Polsce tendencję spadkową zarówno w zakresie 

wielkości całkowitej, jak i jako udział w GDP, odmiennie od tendencji dla całej Unii 

(tab.11.9). 
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W Polsce dominują świadczenia pieniężne bez testu środków utrzymania, 

przyznawane na podstawie samej niepełnosprawności. Są to głównie świadczenia pieniężne. 

Dodatki, rozwinięte w innych krajach, w Polsce stanowią albo 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 (tab.11.9). 

Wydatki te na ogół mają charakter albo wydatków sztywnych, albo prawnie 

zdeterminowanych. Tak że kwoty wydawane w schematach bardziej elastycznych, mogących 

być użyte do różnych polityk, stanowią małą część nakładów na potrzeby niepełnosprawnych 

w Polsce. 

Silna jest w Polsce aprobata społeczna pomocy dla niepełnosprawnych. Opinia 

publiczna aprobuje wydatki w tej sferze. Badanie wskazuje na wyraźne poparcie dla działań 

na rzecz niepełnosprawnych, wsparcie dla likwidacji barier i dla zapobiegania dyskryminacji 

wobec niepełnosprawnych, dla postulatów równych praw dla nich i zwiększenia ich 

obecności w zakładach pracy. Niepełnosprawni należą do tych grup osób biednych, którym 

opinia publiczna chętnie przyznaje priorytet w otrzymywaniu pomocy społecznej w różnej 

formie. Opinia publiczna polska nie różni się znacząco do unijnej, chociaż zaznacza się jej 

większa rezerwa wobec pomocy socjalnej różnym grupom. 

Wydatki na niepełnosprawnych są trudne do obliczenia. Wynika to nie tylko z 

trudności z dostępem do potrzebnych danych, ale z trudności oszacowaniu, jaki odsetek 

wydatków innych instytucji jest przeznaczone na dodatkowe potrzeby związane z 

niepełnosprawnością. Wielkość tych wydatków, jak i ich udział w dochodzie narodowym jest 

funkcją dwu czynników: poziomu gospodarczego i kierunku polityki społecznej, mniej lub 

bardziej sprzyjającej niepełnosprawnym. Najwyższy wysiłek pomocowy napotyka się w 

krajach skandynawskich i w Holandii. Słabsze działania są na południu Europy i w unijnych 

krajach Europy wschodniej. Polska raczej się zbliża do wskaźników typowych dla swojego 

regionu. 

Średnia wartość tak przeliczonych świadczeń społecznych z powodu 

niepełnosprawności na głowę mieszkańca silnie się różni między unijnymi krajami piętnastki, 

„starej” Unii i pozostałą dwunastką. Średnia tych świadczeń w pierwszej grupie wynosi 744 

euro na mieszkańca, w tej drugiej – 234 euro na mieszkańca. Te zróżnicowanie dobrze 

ilustruje przeliczenie tych wielkości w krotnościach średniej unijnej. Najwyższą wielkość 

świadczeń społecznych związanych z niepełnosprawnością (obliczone przy użyciu 

porównywalnego kryterium na podstawie danych z 2009 r.) napotykamy w Luksemburgu – 3 
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razy wyższe od średniej unijnej, i następnie w krajach skandynawskich – w Danii – 1,6 raza 

wyższe od średniej unijnej, Finlandii – 1,8 raza, Szwecji – 2,8. Po drugiej stronie mamy 

ubogie kraje unijnego południa i wschodu Europy jak Bułgaria – 26,9% średniej unijnej, Cypr 

– 33,1%, Łotwa – 29,4%, Malta – 33,8%, Polska – 36,4% i Rumunia – 33,6%.  

Polityka społeczna wyraźnie różnicuje wydatki na zatrudnienie wspierane i chronione 

w różnych krajach. Pewną miarę o dysproporcjach między dwiema częściami Unii może dać 

taka informacja. W 2008 r. 90,4% wszystkich wydatków sektora publicznego w Unii na 

zatrudnienie wspierane i chronione przypadało na kraje pierwszej grupy, a na kraje drugiej – 

pozostałe 9,6%. Jeśli porównać kwotę wydatków na zatrudnienie wspieranie i chronione w 

przeliczeniu na zatrudnionego wg krajów to uwidaczniają się znaczące różnice. Wartości 

wyższe od średniej unijnej, dla tych krajów dla których dostępne są dane, występują w takich 

krajach jak Belgia (1,6), Dania (3,0), Niemcy (2,6), Francja (1,3), Litwa (2,3), Holandia (2,4), 

Portugalia (1,7), Finlandia (2,7), Szwecja (1,9) oraz Norwegia (4,3). Natomiast znacząco 

poniżej średniej są takie kraje jak Bułgaria (22% średniej), czy Polska (14%). 

W całej Unii wydatki na cele społeczne mierzone wydatkami na mieszkańca, czy 

odsetkiem dochodu narodowego – rosną. W Polsce rosną one nominalnie, natomiast jako 

udział w dochodzie narodowym maleją. Wydatki na świadczenia związane z 

niepełnosprawnością stanowią małą część wydatków socjalnych. Polska przeznacza na to 

niższe kwoty, tak w środkach pieniężnych, jak i jako część dochodu narodowego. 

Świadczenia społeczne związane z niepełnosprawnością wykazują w Polsce tendencję 

spadkową zarówno w zakresie wielkości całkowitej, jak i jako udział w GDP, odmiennie od 

tendencji dla całej Unii. Są to głównie świadczenia pieniężne. Dodatki rozwinięte w innych 

krajach stanowią małą część świadczeń, albo w ogóle nie występują. Publiczne wydatki na 

niepełnosprawność mają charakter albo wydatków sztywnych, albo prawnie 

zdeterminowanych. Tak że kwoty wydawane w schematach bardziej elastycznych, mogących 

być użyte do różnych polityk, stanowią małą część nakładów na potrzeby niepełnosprawnych. 

Zakończenie 

Wskazywane wyżej różnice między poziomem życia niepełnosprawnych a resztą 

społeczeństwa pokazują silny zakres ich wykluczenia społecznego. Długotrwale 

doświadczenie niepełnosprawności jest silną deprywacją, której skutki są dość uniwersalne i 

podobne do siebie w wielu krajach. Ta różnica jest znacząca we wszystkich krajach 

europejskich. To doświadczenie ma nie tylko wymiar ekonomiczny i jego pochodne, ale także 
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ma bardzo silną komponentę w zakresie jakości życia. Ma to dodatkowy negatywny wpływ 

na zasoby osobiste: psychologiczne i społeczne, które znacząco osłabiają możność radzenia 

sobie z tą trudną sytuacją. Do samych aspektów medycznych dołączają się negatywne 

doświadczenia społeczne, mające swe źródła w otoczeniu społecznym i fizycznym. W 

nowych krajach Unii, do których należy Polska, nie tylko wskaźniki te są niższe, ale także 

większy jest dystans sprawni-niepełnosprawni we wszystkich tych wymiarach. 

Omawiane w pracy zakres zróżnicowania w warunkach i jakości życia wynikało nie 

tylko z zakresu podjętego tematu. W aktualnie przyjętych koncepcjach normatywnych 

zmniejszanie dystansu niepełnosprawni a reszta społeczeństwa stało się obowiązkiem 

społeczeństwa, a niepełnosprawni są traktowani jako grupa zagrożona wykluczeniem i 

dyskryminacją. Ten wymiar nie tylko określa cele polityki społecznej, ale ma upodmiatawiać 

sama tę grupę, pokazując jej cele, do których osiągania jest uprawniona. Polityka jakości 

życia – podnoszenia jego poziomu jest sposobem tego realizacji. 

Kryzys ekonomiczny spowodował pogorszenie możliwości ekonomicznych 

społeczeństw, a w tej sytuacji polityka społeczna jest główną sferą, w której realizuje się 

redukcje nakładów. Nie powinno to jednak przesłaniać tego, że nawet mniejszymi środkami 

można wiele jeszcze zrobić. Ważną także rolę ma samo środowisko niepełnosprawnych. Ich 

aktywność stanowi wielki i nie do końca wykorzystany zasób do poprawy ich sytuacji 

społecznej. Tworzenie odpowiedniej infrastruktury prawnej i społecznej można sprzyjać jego 

wykorzystaniu. 
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Źródła danych 

Dane oficjalne i badania statystyczne 

Eurostat 

A Study of Compilation of Disability Statistical Data from the Administrative Registers of the 

Members States, Aplica – CESEP – European Center, 2007 (cyt. Compiliation…, 2007). 

Grammenos Stefanos, IDEE. Indicators of Disability Equality in Europe. ANED. Leeds 2011 

(z http://www.disability-europe.net/ z dn.5.11.2012). 

World Report on Disability 2011. WHO. Geneva. 

Definitions of Disability in Europe. A Comparative Analysis. Social security and social 

integration. European Commission Directorate-General for Employment and Social Affairs 

Unit E . 4. 2002. A study prepared by Brunel University. London. 

Niepełnosprawność w liczbach, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (za 

http://www.niepełnosprawni.gov.pl z dn. 15.10.2012). Jest to opracowanie na podstawie 

szeregu danych z badań GUS-u i sprawozdań instytucji rządowych. Zakładka na powyższej 

stronie zawiera także szereg surowych danych statystycznych i linki do innych źródeł danych 

polskich i zagranicznych. 

Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., Warszawa, GUS 2011. 

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 (2010) 

                  EWCS 2001 SN 5605 Polska N=1000. 

                  EWCS 2005 SN5639 Polska N=1000. 

                  EWCS 2010 SN6971 Polska N=1500 

 

EHS – European Health Survey 

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (2006/2007). 

EU SILC - EU Statistics on Income and Living Conditions 

Badania opinii publicznej 

ESS – European Social Survey – badanie realizowane od 2002 r. co dwa lata 

EVS – European Value Survey – Europejskie Badania Wartości – zrealizowane w latach 

1981, 1989, 1999 i 2008. 
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Eurobarometr – badanie opinii w krajach członkowskich Unii, realizowane co kwartał 

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). 

ZA – numer danych we zbiorze Zentral Archive w Kolonii. 

 

Candidate Countries Eurobarometer – badanie opinii publicznej krajów kandydackich. 

Badanie 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 
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