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Wprowadzenie 

Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Światowy 

Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych (The World Programme of Action for 

Disabled Persons) oraz Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych (The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons 

with Disabilities) podkreślają, iż niepełnosprawność jest problemem społecznym i nie 

ogranicza się do konkretnej osoby. Mówiąc o niepełnosprawności mamy na względzie 

relację między zdrowiem człowieka (uwzględniając jego wiek, płeć i wykształcenie),  

a społeczeństwem i środowiskiem, które go otacza.  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza następujące pojęcia 

niepełnosprawności, uwzględniając stan zdrowia człowieka: 

 niesprawność - każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy 

funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub 

anatomicznym; 

 niepełnosprawność - każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające  

z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym 

za typowe dla człowieka; 

 ograniczenia w pełnieniu ról społecznych - ułomność określonej osoby wynikająca 

z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną 

realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze 

społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami1. 

W myśl art. 2 pkt 10 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych2, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność 

do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia 

sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. 

Niepełnosprawność, zgodnie z kryterium ustawowym, to niemożność efektywnego 

pełnienia ról społecznych tj. wypełniania zobowiązania wynikającego z zajmowanej 

pozycji społecznej przy korzystaniu przez osobę z przysługujących jej przywilejów i praw 

według bardziej lub mniej określonego wzoru, a więc niemożność bądź trudności  

w codziennej aktywności i uczestnictwie wynikające z naruszenia sprawności organizmu. 

Zgodnie z obowiązującym prawem ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem 

niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno 

fizyczne, psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie tylko 

jednego z elementów np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego  

z chorobą) nie musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. 

Natomiast intensywność tego czynnika nie wpływa bezpośrednio na ustaloną 

                                           
1 http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/definicja.php, stan na 19 września 2014 r. 
2 tj. Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. 
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niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, jeżeli w następstwie jego 

występowania nie dochodzi do istotnych ograniczeń w sferze społecznej lub zawodowej3. 

Za osobę niepełnosprawną uważa się osobę, która na skutek utraty sprawności 

fizycznej i/lub psychicznej w wyniku uszkodzenia narządów organizmu i jego 

upośledzenia funkcjonalnego natrafiają na bariery środowiskowe, ekonomiczne  

i społeczne, których nie mogą przezwyciężyć w taki sposób, jak inni ludzie4. 

 

Podstawowym aktem prawnym, który dotyczy osób niepełnosprawnych jest ustawa  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych5. Przepisy zawarte w ww. ustawie wprowadzają definicję osoby 

niepełnosprawnej, w stosunku do której przepisy tego aktu prawnego znajdują 

zastosowanie. Osobą niepełnosprawną jest osoba, której niepełnosprawność została 

potwierdzona jednym z następujących orzeczeń: 

 zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności; 

 o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy; 

 o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia. 

 

Osoby niepełnosprawne, przede wszystkim te ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności (deficytami poważnie ograniczającymi codzienne funkcjonowanie), są 

w większym stopniu narażone na wykluczenie społeczne. Doświadczają one odrzucenia 

zarówno w wymiarze personalnym, przez środowisko społeczne, jak i na gruncie 

zawodowym, z powodu lęku pracodawców przed zatrudnianiem ich6. Zasadne zatem jest 

objęcie przez państwo osób niepełnosprawnych szczególną troską i uruchomienia różnych 

form zabezpieczenia społecznego.  

 

W Polskim systemie prawnym funkcjonują obecnie dwa podstawowe systemy 

orzekania: 

 o niezdolności do pracy (instytucja orzekająca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych); 

 o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (instytucje orzekające: 

powiatowe/miejskie zespoły orzekające o niepełnosprawności - jako pierwsza 

instancja lub wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności - jako druga 

instancja). 

                                           
3 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/status-osoby-niepelnosprawnej/instytucje-orzekajace-procedur/ stan na 

19 września 2014 r. 
4 A. Wilmowska-Pietruszyńska Orzecznictwo lekarskie w systemie zabezpieczenia społecznego następstw 

choroby, [w:] Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania Nr I/2011(1) I/2012(2), s. 11-12. 
5 tj. Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. 
6 A. Morysińska, Z. Kołakowska-Seroczyńska, M. Sochańska-Kawiecka, E. Makowska-Belta, D. Zielińska Badanie 

sytuacji osób niepełnosprawnych na dolnośląskim rynku pracy i edukacji, Obserwatorium dolnośląskiego rynku 
pracy i edukacji, Wrocław 2013, s. 40. 
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Orzekanie o niezdolności do pracy 

Niezdolność do pracy definiowana jest jako utrata zdolności do pracy zarobkowej  

z powodu naruszenia sprawności organizmu oraz brak rokowań odzyskania zdolności do 

pracy po przekwalifikowaniu. Za osobę całkowicie niezdolną do pracy uznaje się osobę, 

która utraciła zdolność do jakiejkolwiek pracy, a za osobę częściowo niezdolną do pracy 

uznaje się osobę, która w znaczącym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej  

z poziomem posiadanych kwalifikacji. 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych7 można uzyskać orzeczenie o niezdolności do pracy 

– całkowitą bądź częściową, które stanowi podstawę do wydania decyzji o przyznaniu 

bądź odmowie przyznania świadczenia (renty). Orzeczenie o niezdolności do pracy 

wydawane jest wyłącznie w celach rentowych8. 

 

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawności, a także  

o wskazaniach do ulg i uprawnień wydają powiatowe/miejskie zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności.  

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych9 ustalają trzy stopnie niepełnosprawności  

w stosunku do osób dorosłych, tj.: 

 znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, 

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

i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki  

i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji; 

 umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, 

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

lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia 

ról społecznych; 

 lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, 

powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy,  

w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach 

zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia  

w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia  

w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. 

                                           
7 tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm. 
8  http://www.lodolamacze.info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=729&Itemid=379, stan na  

19 września 2014 r.  
9 tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. 
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Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby nie 

wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków 

pracy chronionej, w przypadkach: przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do 

potrzeb osoby niepełnosprawnej, zatrudnienia w formie telepracy10. 

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

jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie 

trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub 

uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub 

pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający 

wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. 

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności11 stopień niepełnosprawności osoby dorosłej orzeka się na czas 

określony lub na stałe, zaś niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, 

jednak na czas nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. 

 

Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania 

ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. 

Celem ulg i uprawnień jest przede wszystkim zapewnienie tym osobom równych 

szans w życiu zawodowym i społecznym. Dlatego wyartykułowana w Karcie Praw Osób 

Niepełnosprawnych12 zasada niedyskryminacji oraz prawo do samodzielnego i aktywnego 

życia osób, których sprawność fizyczna lub psychiczna utrudnia lub uniemożliwia naukę, 

pracę oraz pełnienie ról społecznych, ma nie tylko aspekt społeczny, ale przede 

wszystkim ma niwelować rzeczywiste bariery, jakie w codziennym życiu napotykają 

osoby niepełnosprawne13. 

 

Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań  

w 2011 roku14, średnio co trzynasta osoba w województwie podkarpackim jest 

niepełnosprawna (posiada orzeczenie o niepełnosprawności) w stopniu od lekkiego do 

znacznego, co oznacza, że niemal 155 tys. mieszkańców Podkarpacia nie ma możliwości 

pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym z powodu istniejących barier 

urbanistycznych i architektonicznych oraz obojętnych lub negatywnych postaw ze strony 

                                           
10 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 
11 Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328, z późn. zm. 
12 M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50, poz. 475. 
13 http://idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm, stan na 19 września 2014 r. 
14 Pod red. M. Cierpiał-Wolan Raport z wyników w województwie podkarpackim. Narodowy Spis Powszechny 

Ludności i Mieszkań 2011, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2012. 

http://idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm
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otoczenia. Osoby te są również w większym stopniu zagrożone ubóstwem z powodu 

utrudnionego dostępu do zatrudnienia, m.in. ze względu na obawy pracodawców przed 

zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (dodatkowe formalności, obowiązki, koszty 

związane z dostosowaniem stanowiska pracy, czy postrzeganie tych osób jako mniej 

wydajnych, niekonkurencyjnych w stosunku do osób pełnosprawnych). 

Niepełnosprawność w województwie podkarpackim znajduje się w czołówce 

najczęstszych przyczyn korzystania ze wsparcia pomocy społecznej. Zgodnie z oceną 

zasobów pomocy społecznej z pomocy przyznawanej przez ośrodki pomocy społecznej  

z powodu niepełnosprawności w 2013 roku skorzystało 70 977 osób w rodzinach  

(3,3% ogółu mieszkańców województwa)15. 

 

Niepełnosprawność dotyczy całej ludzkości, niezależnie od kraju pochodzenia, pozycji 

społecznej, czy statusu materialnego. Człowiek na swojej drodze życiowej staje w obliczu 

różnych sytuacji, których nie jest w stanie przewidzieć i w każdej chwili może 

doświadczyć pogorszenia stanu zdrowia, a przez to stać się osobą niepełnosprawną. 

 

  

                                           
15 Raport Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podkarpackim – 2013 rok dostępny jest na 

stronie www.ois.rops.rzeszow.pl. 
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Mapa 1. Wskaźnik korzystania z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności  

w woj. podkarpackim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OZPS za 2013 rok. 

 

W roku 2013 największy odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 

niepełnosprawności odnotowano w powiatach: kolbuszowskim, ropczycko-sędziszowskim 

i tarnobrzeskim, najmniejszą zaś wartość wskaźnik osiągnął w mieście na prawach 

powiatu – Rzeszowie.  
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1. Założenia metodologiczne 

 

Badanie pn. Osoba niepełnosprawna aktywnym uczestnikiem życia społecznego  

i zawodowego zostało przeprowadzone w ramach projektu systemowego pn. Szkolenia  

i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie 

województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych 

zadań realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie 

kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.  

Głównym celem przyświecającym badaniu było scharakteryzowanie trudności 

napotykanych w życiu codziennym przez osoby niepełnosprawne oraz zbadanie potrzeb 

związanych z rehabilitacją i dostępem do informacji. Ponadto określone zostały cele 

szczegółowe, które przyczyniają się do osiągnięcia celu głównego: 

1) Określenie roli aktywności zawodowej i jej wpływu na życie osoby 

niepełnosprawnej; 

2) Identyfikacja czynników utrudniających osobom niepełnosprawnym dostęp do 

m.in. rehabilitacji, edukacji, oferty kulturalnej czy sportowej; 

3) Zbadanie zasadności utworzenia telefonicznego dyżuru specjalistów oraz 

wojewódzkiego portalu informacyjnego dla osób niepełnosprawnych. 

Jednym z podstawowych elementów procesu badawczego było również 

sprecyzowanie następujących problemów badawczych: 

1) Jakie czynności sprawiają największe trudności osobom niepełnosprawnym  

w codziennym życiu? 

2) Z jakiej pomocy najczęściej korzystają osoby niepełnosprawne? 

3) Jakie znaczenie ma dla osób niepełnosprawnych aktywność zawodowa? 

4) Jakie są potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie doskonalenia kwalifikacji 

zawodowych? 

5) Z jakimi ograniczeniami w dostępie do oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej, 

edukacji oraz rehabilitacji spotykają się najczęściej osoby niepełnosprawne? 

6) Jaki rodzaj i zakres rehabilitacji jest najbardziej potrzebny osobom 

niepełnosprawnym oraz czy są one dostępne? 

7) Co w największym stopniu utrudnia osobom niepełnosprawnym codzienne 

funkcjonowanie? 

8) Jakie są najczęstsze postawy wobec osób niepełnosprawnych? 
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9) Czy istnieje potrzeba utworzenia wojewódzkiego portalu internetowego bądź 

dyżuru telefonicznego specjalistów udzielających informacji osobom 

niepełnosprawnym? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? 

10) Czy strony internetowe instytucji publicznych oraz organizacji działających na 

rzecz osób niepełnosprawnych wymagają dostosowania do korzystania przez 

osoby z dysfunkcjami? 

W badaniu zastosowano metodę ilościową. Koncentruje się ona na numerycznym 

przedstawieniu i przetwarzaniu danych w celu opisania i wyjaśnienia przedmiotowego 

zjawiska. W ramach badania ilościowego zastosowano technikę ankiety papierowej (PAPI) 

skierowanej do osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach aktywności 

zawodowej oraz zakładach pracy chronionej funkcjonujących na terenie województwa 

podkarpackiego. 

W roku 2013 w województwie podkarpackim funkcjonowało 84 zakłady pracy 

chronionej16 oraz 8 zakładów aktywności zawodowej17.  

W celu precyzyjnego oszacowania próby badawczej, badanie zostało poprzedzone 

zbieraniem informacji z ww. zakładów na temat liczby osób niepełnosprawnych w nich 

zatrudnionych.  Zgodnie z otrzymanymi – w styczniu i lutym 2014 roku - informacjami,  

w 71 zakładach pracy chronionej18 zatrudnionych było łącznie 8 615 osób 

niepełnosprawnych, zaś w 8 zakładach aktywności zawodowej – 254 osoby. 

Zamierzeniem autorów niniejszego raportu było objęcie badaniem osób 

niepełnosprawnych zatrudnionych we wszystkich zakładach pracy chronionej oraz 

zakładach aktywności zawodowej funkcjonujących na terenie województwa 

podkarpackiego. Dużym zaskoczeniem, jednak okazał się brak pozytywnych decyzji 

dotyczących pozwolenia na przeprowadzenie badania w większości zakładów pracy 

chronionej. Zgodę na udział w badaniu wyraziło tylko 25 zarządzających zakładami pracy 

chronionej, z czego 2 z nich zrezygnowało na etapie zwrotu kwestionariusza ankiety.  

W przypadku zakładów aktywności zawodowej sytuacja przedstawiała się odmiennie, 

gdyż wszystkie osoby zarządzające tymi jednostkami wyraziły zgodę na przeprowadzenie 

badania. 

Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone w dniach 7-16 kwietnia 2014 roku  

w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu. 

Badanie właściwe przeprowadzone zostało w okresie od 2 czerwca do 2 lipca  

2014 roku. 

 

  

                                           
16 Dane pochodzą z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 
17 Dane pochodzą z Oddziału Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. 
18  Zakłady pracy chronionej, z których przesłane były informacje dotyczące liczby osób niepełnosprawnych  

w nich zatrudnionych. 
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Mapa 2. Rozmieszczenie placówek biorących udział w badaniu 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zarówno do zakładów pracy chronionej, jak i do zakładów aktywności zawodowej 

wysłano łącznie 634 ankiety (76 do ZAZ oraz 558 do ZPCh).  
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Wykres 1. Dobór próby 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Kwestionariusz ankiety składał się z 4 pytań metryczkowych oraz 20 pytań 

właściwych. Odsetek zwrotu wypełnionych kwestionariuszy kształtował się na poziomie 

80,6% wszystkich wysłanych ankiet. 

  

12% 

88% 

 zakłady aktywności zawodowej  zakłady pracy chronionej
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2. Analiza wyników badania 

 

2.1. Charakterystyka respondentów 

 

Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 

województwo podkarpackie zamieszkuje około 249 500 osób niepełnosprawnych 

(deklarujących ograniczenie do wykonywania zwykłych czynności podstawowych dla 

swojego wieku i/lub posiadających orzeczenie o niepełnosprawności), co stanowi 11,7% 

ogółu ludności województwa (154 700 osób posiadających orzeczenie  

o niepełnosprawności – 7,3% ogółu ludności)19. Do Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie odesłano 511 ankiet wypełnionych przez osoby niepełnosprawne 

zatrudnione w ramach chronionego rynku pracy (co oznacza, że kwestionariusze zostały 

wypełnione przez około 0,2% osób niepełnosprawnych zamieszkujących Podkarpacie). 

 

Wykres 2. Płeć respondentów 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wśród respondentów przeprowadzonego badania ponad połowę stanowiły kobiety.  

 

  

                                           
19 Pod red. M. Cierpiał-Wolan Raport z wyników w województwie podkarpackim. Narodowy Spis Powszechny 

Ludności i Mieszkań 2011, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2012, s. 62. 

54% 

45% 

1% 
 kobiety  mężczyźni  brak odpowiedzi
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Wykres 3. Miejsce zamieszkania  

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

W odniesieniu do miejsca zamieszkania największą część respondentów stanowili 

mieszkańcy terenów wiejskich. 

 

Wykres 4. Wykształcenie 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Niemal jedną trzecią wszystkich respondentów stanowiły osoby z wykształceniem 

średnim. Spora część badanych osób posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe. 

Najmniejszy udział w próbie miały osoby bez wykształcenia.  

Wykres 5. Rodzaj niepełnosprawności 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W badaniu przeważały osoby z niepełnosprawnością sprzężoną (u których 

występowało dwa lub więcej rodzajów niepełnosprawności). Znaczną grupę stanowiły 

również osoby z upośledzeniem narządów ruchu. 
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15 

 

2.2. Najczęstsze problemy i korzystanie z pomocy przez osoby 

niepełnosprawne 

 

Możliwości i ograniczenia osób niepełnosprawnych są zróżnicowane w zależności od 

rodzaju stopnia uszkodzenia poszczególnych narządów oraz ograniczenia sprawności 

organizmu. Zatem są one różne u osób np. z upośledzeniem narządu ruchu, narządu 

wzroku, z upośledzeniem umysłowym, bądź z równoczesnym upośledzeniem kilku 

narządów. Poniższy wykres stanowi analizę najczęściej napotykanych problemów przez 

osoby niepełnosprawne. 

Wykres 6. Problemy w życiu codziennym 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Największym problemem życia codziennego dla respondentów było przemieszczanie 

się poza domem. Wynikało to przede wszystkim ze schorzeń, na które cierpiały osoby 

niepełnosprawne biorące udział w badaniu. Połowa osób, która zaznaczyła tą odpowiedź 

posiadała upośledzenie narządu ruchu, zaś jedna czwarta – choroby neurologiczne. 

Wśród odpowiedzi „inne” respondenci najczęściej wymieniali: 

 brak problemów (nic nie sprawia im problemów w życiu codziennym); 

 prace fizyczne, w tym dźwiganie; 

 komunikację, kontakty z innymi ludźmi; 

 załatwianie spraw urzędowych, przygotowywanie dokumentów; 

 ból, złe samopoczucie. 
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Wykres 7. Osoby pomagające w codziennym funkcjonowaniu 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych największe oparcie znajduje  

w rodzinie. To właśnie bliskie osoby są tymi, które najczęściej pomagają im  

w codziennym funkcjonowaniu. Spora część respondentów jest również samodzielna i nie 

potrzebuje pomocy. Niepokojący jest odsetek osób, którym nikt nie pomaga. Co dziesiąty 

ankietowany nie może na nikogo liczyć, mimo iż potrzebuje pomocy przy niektórych 

czynnościach. 

W Polsce działa wiele instytucji powołanych m.in. po to, aby pomagać osobom 

niepełnosprawnym w rozwiązywaniu ich problemów. Wśród nich znajdują się różnego 

rodzaju fundacje i stowarzyszenia. Część organizacji pozarządowych powstała w wyniku 

konkretnej potrzeby, a powoływały je do życia same osoby niepełnosprawne. Podmioty te 

szczególnie dobrze rozumieją bariery, na które codziennie natrafiają osoby 

niepełnosprawne. W poniższej tabeli zawarte zostały rodzaje pomocy najczęściej 

oferowane przez organizacje charytatywne. 
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Tabela 1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez organizacje charytatywne (organizacje 

pozarządowe, w tym: fundacje, stowarzyszenia) 

Rodzaj pomocy Liczba wskazań* 
Odsetek 

respondentów 

Brak korzystania 310 60,7% 

Pomoc w zakresie rehabilitacji 98 19,2% 

Pomoc finansowa 78 15,3% 

Pomoc psychologiczna 57 11,2% 

Zapewnienie środka transportu 32 6,3% 

Porady prawne 30 5,9% 

Pomoc edukacyjna 26 5,1% 

Pomoc rzeczowa 18 3,5% 

Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych 18 3,5% 

Pomoc w znalezieniu mieszkania dostosowanego do 

potrzeb i rodzaju niepełnosprawności 
11 2,2% 

Brak odpowiedzi 10 2,0% 

Inna 3 0,6% 

*Respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Większość respondentów nie korzystała i nie korzysta z pomocy udzielanej przez 

organizacje charytatywne. Największa część osób niepełnosprawnych zgłaszała się do 

nich po pomoc w zakresie rehabilitacji. Spora grupa skorzystała bądź korzysta również ze 

wsparcia finansowego i psychologicznego oferowanego przez te podmioty. 
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2.3. Znaczenie aktywności zawodowej w życiu osób niepełnosprawnych 

 

Aktywność zawodowa jest jedną z podstawowych form ludzkiego działania, a jej 

waga zarówno dla życia indywidualnego, jak i społecznego jednostki jest nie do 

przecenienia. W wymiarze indywidualnym aktywność zawodowa przynosi nie tylko 

bezpośrednie korzyści materialne w postaci dochodów uzyskiwanych z wykonywanej 

pracy, ale też daje możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, integracji z grupą 

współpracowników, podjęcia aktywności intelektualnej czy fizycznej, tym samym 

przyczyniając się do podtrzymania lub poprawy dobrostanu psychologicznego i społeczno-

ekonomicznego jednostki. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, z racji stanu 

zdrowia oraz powiązanych z nim czynników indywidualnych i systemowych, jest znacznie 

gorsza niż sytuacja osób sprawnych. Grupa ta ponosi również w większym stopniu koszty 

psychologiczne z powodu braku aktywności zawodowej, dlatego też aktywizacja 

zawodowa ma znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale i terapeutyczne20. 

 

Wykres 8. Znaczenie pracy dla osób niepełnosprawnych 

 
Źródło: opracowanie własne. 

                                           
20 A. Morysińska, Z. Kołakowska-Seroczyńska, M. Sochańska-Kawiecka, E. Makowska-Belta, D. Zielińska 

Badanie sytuacji osób niepełnosprawnych na dolnośląskim rynku pracy i edukacji, Obserwatorium 
dolnośląskiego rynku pracy i edukacji, Wrocław 2013, s. 107. 
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Dla znacznej części respondentów praca jest sposobem na uzyskanie środków 

finansowych. Jednakże w badaniu udział wzięły również osoby, dla których z pracy płynie 

szereg innego rodzaju korzyści o charakterze pozaekonomicznym. Wielu osobom 

niepełnosprawnym miejsce, w którym pracują daje możliwość kontaktu z innymi ludźmi, 

co w przypadku borykania się z różnego rodzaju dolegliwościami pozwala chociaż na 

chwilę o nich zapomnieć i pozytywnie wpływa na ogólne samopoczucie. Również dla wielu 

osób praca jest źródłem satysfakcji, możliwością samorealizacji i podniesienia poczucia 

własnej wartości. 

 

Tabela 2. Wpływ aktywności zawodowej na życie osób niepełnosprawnych 

Wpływ Liczba wskazań* 
Odsetek 

respondentów 

Dzięki pracy jestem niezależny/a 335 65,6% 

Pozytywnie wpływa na moje zdrowie, samopoczucie 165 32,3% 

Daje możliwość poznania nowych osób 140 27,4% 

Dostarcza środków na dodatkową rehabilitację 87 17,0% 

Dzięki pracy mogę realizować swoje pasje, spełniać 

marzenia 
82 16,0% 

Nie ma większego wpływu na moje życie 28 5,5% 

Brak odpowiedzi 6 1,2% 

Inny 5 1,0% 

*Respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z wyników przeprowadzonego badania wywnioskować można, że zaledwie dla 5,5% 

osób niepełnosprawnych praca nie ma większego wpływu na życie. Większości 

respondentów, zaś daje ona przede wszystkim poczucie niezależności. Około jedna 

trzecia badanych osób uważa, że wykonywanie pracy zawodowej pozytywnie wpływa na 

ich zdrowie i samopoczucie. Ważna jest również dla nich możliwość poznania nowych 

osób. Wśród wskazania zaznaczonego jako „inne” były również odpowiedzi takie jak: 

„satysfakcja”, „dostarcza środków na leczenie”, „dodatkowe środki na utrzymanie”, 

„możliwość utrzymania rodziny”. 
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Współczesny rynek pracy stawia przed potencjalnymi pracownikami, a także osobami 

już pracującymi wiele wymagań. Pracodawcy coraz częściej narzucają konieczność 

aktualizowania posiadanej wiedzy, uczenia się nowych technologii czy posługiwania 

programami komputerowymi, a także władania językami obcymi. W dobie „rynku 

klienta”: coraz większy nacisk jest kładziony również na umiejętności interpersonalne. 

 

Tabela 3. Szkolenia potrzebne osobom niepełnosprawnym w celu dostosowania swoich 

umiejętności do potrzeb pracodawców 

Szkolenie Liczba wskazań* 
Odsetek 

respondentów 

Podnoszące posiadane kwalifikacje zawodowe 225 44,0% 

W zakresie zmiany kwalifikacji zawodowych 172 33,7% 

Obsługa komputera 134 26,2% 

Umiejętność pracy w zespole 132 25,8% 

Języki obce 107 20,9% 

Sposoby radzenia sobie ze stresem 106 20,7% 

Komunikacja 76 14,9% 

Organizacja czasu 55 10,8% 

Autoprezentacja 33 6,5% 

Brak odpowiedzi 7 1,4% 

Inne 4 0,8% 

*Respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne. 

Jednym z powodów, który może utrudniać funkcjonowanie na rynku pracy są 

niewystarczające kwalifikacje. Niemal połowa ankietowanych sądzi, że osoby 

niepełnosprawne potrzebują szkoleń w zakresie podniesienia posiadanych kwalifikacji 

zawodowych. Jedna trzecia twierdzi zaś, że posiadane kwalifikacje zawodowe są 

nieodpowiednie i należy je zmienić. Istotne okazały się również szkolenia z zakresu 

obsługi komputera oraz pracy zespołowej. 

  



21 

 

2.4. Czynniki utrudniające osobom niepełnosprawnym dostęp do różnych 

aspektów życia społecznego 

 

Do najbardziej zagrożonych dyskryminacją grup osób niepełnosprawnych należą 

osoby, które z racji znacznego stopnia niepełnosprawności wymagają wysokiego poziomu 

wsparcia. Jakość ich życia w bardzo dużym stopniu zależy od dostępności odpowiednich 

usług i należytej ich jakości oraz specyficznego, często intensywnego wsparcia21.  

Nadal wiele przeszkód uniemożliwia osobom niepełnosprawnym pełne korzystanie  

z podstawowych praw i ogranicza ich udział w życiu społecznym na równych prawach  

z osobami pełnosprawnymi prawach. Do praw tych należy prawo do swobodnego 

przemieszczania się, wyboru miejsca i stylu życia oraz pełnego dostępu do kultury, 

rekreacji i sportu22. 

 

Wykres 9. Ograniczenia w dostępie osób niepełnosprawnych do kultury 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Według ankietowanych głównym czynnikiem ograniczającym osobom 

niepełnosprawnym dostęp do kultury jest ograniczona oferta kulturalna skierowana do 

tych osób, jednakże niemal jedna trzecia respondentów uznała, że nie istnieją 

ograniczenia dla osób niepełnosprawnych w tym zakresie. 

                                           
21 Zalecenie nr Rec(2006)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich Plan działań Rady Europy w celu 

promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia 
osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015 (przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 5 kwietnia 2006 
podczas 961 posiedzenia zastępców ministrów). 

22 Komunikat komisji do parlamentu europejskiego, rady, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego  
i komitetu regionów, Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione 
zobowiązanie do budowania Europy bez barier, s. 6. 
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Wykres 10. Ograniczenia w dostępie osób niepełnosprawnych do sportu 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Niemal połowa osób biorących udział w badaniu uważa, że również w przypadku 

dostępu do sportu i oferty turystycznej największym problemem jest ograniczona oferta 

skierowana do osób niepełnosprawnych. 

 

Wykres 11. Ograniczenia w dostępie osób niepełnosprawnych do oferty turystycznej 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 12. Ograniczenia w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Największy odsetek (33%) ankietowanych nie zauważa ograniczeń dla osób 

niepełnosprawnych w dostępie do edukacji. Istotny problem stanowi jednakże brak 

sprzętu oraz wyposażenia dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych  

w placówkach oświatowych. 
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2.5. Potrzeby rehabilitacyjne oraz utrudnienia w dostępie do rehabilitacji  

 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, poprzez integrację ekonomiczną i społeczną, 

którą ona zapewnia, jest obowiązkiem społeczeństwa, gwarantuje ona ludzką godność  

i zmniejsza problemy, z którymi osoby niepełnosprawne spotykają się w społeczeństwie. 

Wszechstronne programy rehabilitacji obejmujące całą gamę uzupełniających środków, 

świadczeń, usług i udogodnień, mogą się przyczynić w znacznym stopniu zarówno do 

fizycznej, jak i psychologicznej niezależności osób niepełnosprawnych23. Czasami jednak 

dostęp do usług rehabilitacyjnych jest mocno ograniczony.  

 

Wykres 13. Ograniczenia w dostępie osób niepełnosprawnych do rehabilitacji 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Największym utrudnieniem w dostępie do rehabilitacji w opinii osób 

niepełnosprawnych jest długi czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne. Wiąże się to 

również z drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią. Niedostateczna baza 

                                           
23 Zalecenie nr R(92)6 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 9 kwietnia 1992 r. w sprawie spójnej polityki 

wobec osób niepełnosprawnych. 
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rehabilitacyjna w stosunku do liczby osób zgłaszających zapotrzebowanie na zabiegi 

rehabilitacyjne powoduje, że czas ten znacznie się wydłuża.  

 
Tabela 4. Rodzaje rehabilitacji potrzebnych respondentom 

Rodzaj rehabilitacji Liczba wskazań 
Odsetek 

respondentów 

Masaż leczniczy 148 29,0% 

Fizykoterapia 133 26,0% 

Gimnastyka lecznicza 109 21,3% 

Brak odpowiedzi 59 11,5% 

Hydroterapia 38 7,4% 

Inne 24 4,7% 

Suma 511 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Spośród wymienionych rodzajów rehabilitacji najbardziej potrzebne osobom 

niepełnosprawnym biorącym udział w badaniu były masaż leczniczy oraz fizykoterapia. 

Wśród „innych” rodzajów rehabilitacji respondenci wymieniali głównie psychoterapię i 

rozmowy z psychologiem. Kilka osób uznało również, że nie potrzebuje żadnej 

rehabilitacji. 

 
Tabela 5. Zakresy rehabilitacji potrzebnych respondentom 

Zakres rehabilitacji Liczba wskazań 
Odsetek 

respondentów 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa (urazy, zabiegi 

operacyjne, zaostrzenia chorób przewlekłych) 
190 37,2% 

Brak odpowiedzi 102 20,0% 

Rehabilitacja układu krążenia (zawały, miażdżyca, 

nadciśnienie) 
69 13,5% 

Rehabilitacja układu nerwowego (udary, wylewy) 52 10,2% 

Inne 49 9,6% 

Rehabilitacja pulmonologiczna (choroby infekcyjne: 

zapalenia płuc, oskrzeli, gruźlica; pylica płuc, 

obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa) 

31 6,1% 

Rehabilitacja onkologiczna (mastektomia, 

amputacja kończyn, chemioterapia) 
18 3,5% 

Suma 511 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rehabilitacja ogólnoustrojowa okazała się najbardziej potrzebnym zakresem 

rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Duża liczba braków odpowiedzi w tym pytaniu 

wynika przede wszystkim z błędnego wypełniania kwestionariusza. Respondenci nie 

zastosowali się do instrukcji wypełniania i potraktowali to pytanie, jako pytanie 

wielokrotnego wyboru. Sporo wskazań otrzymała również rehabilitacja układu krążenia. 

Zdecydowaną większość odpowiedzi „inne” stanowiła rehabilitacja układu ruchu. 

Zgodnie z zaleceniem nr Rec(2006)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich 

Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych 

w Europie 2006-2015 (przyjętego przez Komitet Ministrów w dniu 5 kwietnia 2006 

podczas 961 posiedzenia zastępców ministrów) „w celu zapobiegania pogłębianiu się 

niepełnosprawności, zmniejszania jej skutków i zwiększaniu niezależności osób 

niepełnosprawnych, należy wdrażać wszechstronne programy rehabilitacji, obejmujące 

całą gamę dostępnych usług świadczonych, tam gdzie jest to właściwe, w społeczności 

lokalnej”. Osoby niepełnosprawne zapytano zatem, czy wskazane przez nich potrzeby 

rehabilitacyjne mogą być zaspokojone w okolicy ich miejsca zamieszkania.  

 

Wykres 14. Dostępność wskazanych przez respondentów potrzeb rehabilitacyjnych 
w okolicy ich zamieszkania 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Ponad połowa respondentów nie jest ograniczona odległością, która utrudniałaby im 

dostęp do rehabilitacji (rehabilitacja jest dostępna w ich okolicy). Niepokoi jednak 

odsetek osób, które pomimo iż potrzebują rehabilitacji, nie wiedzą nawet czy jest ona dla 

nich dostępna.   
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27 

 

2.6. Bariery architektoniczne i społeczne 

 

Osoby niepełnosprawne są w Polsce dyskryminowane na wiele sposobów, choćby ze 

względu na bariery architektoniczne zmuszające ich niekiedy nawet do pozostawania  

w domu24. Znaczna część tych ograniczeń zawarta jest w poniższej tabeli. 

 

Tabela 6. Najczęstsze utrudnienia w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych 

Rodzaj utrudnienia Liczba wskazań 
Odsetek 

respondentów 

Nie spotykają się z żadnymi utrudnieniami 171 33,5% 

Niedostosowanie środków transportu zbiorowego 

(autobusów, pociągów, itp.) do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

92 18,0% 

Niedostosowane windy lub ich brak 60 11,7% 

Brak podjazdów  59 11,5% 

Brak odpowiedzi 32 6,3% 

Niedostateczna informacja dźwiękowa przy 

przejściach dla pieszych 
29 5,7% 

Brak ścieżek dotykowych przy przejściach dla 

pieszych i w obiektach użyteczności publicznej 
21 4,1% 

Brak poręczy, uchwytów na podjazdach,  

w toaletach, itp. 
21 4,1% 

Zbyt wąskie drzwi, przejścia 10 2,0% 

Zbyt mała powierzchnia toalet 9 1,8% 

Inne 7 1,4% 

Suma 511 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Pomimo prawa osób niepełnosprawnych do „życia w środowisku wolnym od barier 

funkcjonalnych, w tym: […] swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania 

ze środków transportu”25, najczęściej spotykanym utrudnieniem w codziennym 

funkcjonowaniu są według respondentów środki transportu zbiorowego niedostosowane 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dużym utrudnieniem są dla nich również 

niedostosowane windy lub ich brak, a także brak podjazdów. Wśród odpowiedzi inne 

znalazły się m.in.: „brak parkingów dla osób niepełnosprawnych”, „ludzie mówią 

niewyraźnie i szybko”, „niekompetencja pracowników udzielających porad”.  Jedna trzecia 

                                           
24 Pod red. J. Czapiński, T. Panek Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, CRZL, 

Warszawa 2014, s. 222. 
25 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475). 
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respondentów uważa, że osoby niepełnosprawne nie spotykają się z żadnymi 

utrudnieniami. 

Postrzeganie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie jest obciążone stereotypami. 

Stereotypy ujawniają się w negatywnym, pozytywnym lub neutralnym postrzeganiu 

grup26. Respondenci niniejszego badania najczęściej spotykali się z postawami 

neutralnymi w stosunku do swojej niepełnosprawności.  

 

Wykres 15. Postawy wobec osób niepełnosprawnych 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Z pozytywnymi postawami ze strony otoczenia spotykało się najczęściej zaledwie 

26%, co wpłynęło na wysoki odsetek ankietowanych, którzy uważają, że istnieje potrzeba 

poprawy sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo (niemal 

84% udzieliło takiej odpowiedzi). Dlatego bardzo istotnym obszarem aktywności 

społecznej na rzecz przeciwdziałania skutkom niepełnosprawności jest prowadzenie 

kampanii społecznych (m.in. przez organizacje pozarządowe) związanych  

z postrzeganiem i poziomem świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie 

niepełnosprawności. 

 

  

                                           
26 M. Żejmis Uwarunkowania integracji osób niepełnosprawnych w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] pod red.  

G. Firlit-Fesnak, E. Jaroszewska, H. Oberloskamp Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej  
i pracy socjalnej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 186. 
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Tabela 7. Postawy wobec osób niepełnosprawnych a rodzaj niepełnosprawności 

Rodzaj 

niepełnosprawności 

Postawy 

Niechęć Wrogość Obojętność Współczucie 
Oferowanie 

pomocy 
Inne 

Upośledzenie 

narządu ruchu 
20,3% 17,6% 27,1% 32,0% 29,8% 0,0% 

Upośledzenie 

umysłowe 
5,4% 23,5% 1,9% 4,0% 3,5% 0,0% 

Choroby psychiczne 10,8% 11,8% 6,5% 12,0% 12,3% 50,0% 

Zaburzenia głosu, 

mowy, słuchu 
5,4% 5,9% 3,1% 1,3% 8,8% 16,7% 

Choroby narządu 

wzroku 
5,4% 5,9% 5,7% 0,0% 3,5% 0,0% 

Choroby 

neurologiczne 
9,5% 0,0% 14,5% 10,7% 5,3% 16,7% 

Choroby układu 

oddechowego  

i krążenia 

6,8% 0,0% 4,2% 8,0% 5,3% 0,0% 

Choroby układu 

pokarmowego 
0,0% 0,0% 1,9% 1,3% 1,8% 0,0% 

Choroby układu 

moczowo-płciowego 
4,1% 0,0% 0,8% 4,0% 1,8% 0,0% 

Inna 2,7% 0,0% 1,5% 2,7% 0,0% 0,0% 

Niepełnosprawność 

sprzężona 
29,7% 35,3% 32,8% 24,0% 28,1% 16,7% 

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

  

Występuje zróżnicowanie najczęstszych postaw wobec osób z różnymi rodzaju 

niepełnosprawnościami. Postawy negatywne jak niechęć i wrogość są odczuwane  

w największym stopniu przez osoby z wieloma dysfunkcjami. Niepokoi również wysoki 

odsetek wrogich postaw wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Postawy 

pozytywne występują najczęściej w stosunku do osób z niepełnosprawnościami 

motorycznymi.  
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2.7. Potrzeby informacyjne osób niepełnosprawnych 

 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego wiąże się ściśle ze wzrostem znaczenia 

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu prywatnym  

i przestrzeni społecznej, co doprowadziło do regulacji wykorzystywania tych technologii  

w sferze publicznej w oparciu o minimalne standardy informatyczne, wymagania dla 

systemów teleinformatycznych oraz zobowiązanie dostosowania rejestrów publicznych  

i wymiany informacji. Regulacje te wywarły pozytywny wpływ na poziom dostępności 

informacji umieszczanych w publicznych serwisach internetowych. Poziom dostępności 

informacji dla osób niepełnosprawnych w sferze prywatnej i publicznej zależy w znacznej 

mierze od dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych w tej grupie27. 

 

Wykres 16. Posiadanie dostępu do Internetu i korzystanie z niego 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Komputer i dostęp do Internetu stanowią wielką pomocą w zdobywaniu kwalifikacji, 

wykształcenia i planowaniu kariery zawodowej. Internet może też być dla  

niepełnosprawnych użytkowników podstawowym źródłem informacji o należnych im 

uprawnieniach, możliwościach uzyskania różnych świadczeń, źródłem kontaktów z innymi 

osobami i organizacjami umożliwiającymi wymianę doświadczeń. Bardziej aktywni 

                                           
27 M. Żejmis Uwarunkowania integracji osób niepełnosprawnych w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] pod red.  

G. Firlit-Fesnak, E. Jaroszewska, H. Oberloskamp Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej  
i pracy socjalnej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 180-181. 
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traktują kontakt z komputerem jako dźwignię swojego rozwoju28. Osoby posiadające 

dostęp do Internetu i regularnie z niego korzystające stanowiły około połowę 

respondentów. Około jedna piąta osób niepełnosprawnych biorących udział w badaniu 

zamieszkiwała gospodarstwo domowe bez tego typu udogodnienia.  

Tabela 8. Posiadanie dostępu do Internetu i korzystanie z niego a miejsce zamieszkania 

respondentów 

Odpowiedź 

Miejsce zamieszkania 

miasto do  
50 tys. 

mieszkańców 

miasto powyżej 
50 tys. 

mieszkańców 
wieś 

Tak, regularnie z niego korzystam 61,9% 63,8% 38,7% 

Tak, ale korzystam z niego sporadycznie 19,4% 17,3% 26,0% 

Tak, ale nie korzystam z niego 7,2% 3,9% 10,6% 

Nie, ale chciałbym/ chciałabym mieć do 
niego dostęp 

7,2% 7,1% 10,2% 

Nie i nie jest mi on potrzebny 4,3% 5,5% 13,2% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Analizując posiadanie dostępu do Internetu i korzystanie z niego pod kątem miejsca 

zamieszkania respondentów zauważyć można, że ponad 60% osób niepełnosprawnych 

zamieszkałych w mieście (zarówno miast do 50 tys. mieszkańców, jak i powyżej 50 tys.) 

jest regularnym użytkownikiem Internetu. W przypadku niepełnosprawnych mieszkańców 

wsi, odsetek ten wynosi niecałe 40%. Osoby niepełnosprawne z terenów wiejskich 

wykazały również najbardziej negatywne podejście do Internetu – około 70% wszystkich 

odpowiedzi „nie i nie jest mi on potrzebny” należało do osób ze wsi. 

Obowiązek projektowania oraz dostosowywania przez polskie organy administracji 

publicznej stron internetowych do potrzeb osób z różnego rodzaju dysfunkcjami został 

wprowadzony m.in. wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych29. Dostępność serwisu 

internetowego oznacza stopień, w jakim może być on postrzegany, rozumiany  

                                           
28 B. Gąciarz, A. Ostrowska, W. Pańków Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 

zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń, IFiS PAN, 
Raport z badań 2008, s. 80. 

29 Dz. U. z 2012 r. poz. 526. 
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i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń,  

a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu30. 

Wykres 17. Przystosowanie stron internetowych instytucji publicznych oraz organizacji 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych do korzystania przez osoby  

z różnego rodzaju dysfunkcjami 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Niemal dwie trzecie uczestników badania nie wie czy strony internetowe instytucji 

publicznych oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych są 

przystosowane do korzystania przez osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami. Tak duży 

odsetek odpowiedzi tego typu może być związany z brakiem odwiedzania tego typu stron 

przez respondentów. Osoby, które uznały, że strony te nie są przystosowane, wymieniały 

takie elementy niedostosowania jak: 

 słaba przejrzystość; 

 zbyt duży stopień skomplikowania, niezrozumiałe informacje, zawiłe 

sformułowania; 

 brak wersji dla niedowidzących; 

 brak kompleksowej informacji.  

 

  

                                           
30 A. Hołda-Wydrzyńska Cyfrowo wykluczeni, czyli problem dostosowywania stron internetowych administracji 

publicznej do standardów dostępności, [w:] Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 
Nr I/2013(6). 
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Tabela 9. Zasadność istnienia wojewódzkiego portalu internetowego dla osób 

niepełnosprawnych oraz zakres informacji, które powinien zawierać  

Zakres informacji Liczba wskazań 
Odsetek 

respondentów 

Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom 

niepełnosprawnym 
294 57,5% 

Możliwości uzyskania dofinansowania do różnych 

form rehabilitacji społecznej i rehabilitacji 

zawodowej  

241 47,2% 

Możliwości uzyskania świadczeń z pomocy 

społecznej przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych 

180 35,2% 

Pomoc w nawiązaniu kontaktu z odpowiednią 

organizacją pozarządową, placówką 

specjalistyczną, instytucją działającą na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

124 24,3% 

Możliwości ustalania niepełnosprawności i stopnia 

niepełnosprawności 
123 24,1% 

Możliwości wymiany doświadczeń, poglądów, 

informacji pomiędzy niepełnosprawnymi 

użytkownikami Internetu 

119 23,3% 

Kompleksowa informacja nt. dostępności dla osób 

niepełnosprawnych środków transportu oraz stacji, 

przystanków, pojazdów, budynków i możliwości 

uzyskania asysty  

97 19,0% 

Formalności związane z rozpoczęciem działalności 

gospodarczej przez osoby niepełnosprawne 
78 15,3% 

Informacje o przewoźnikach posiadających bazę 

transportową dostosowaną do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

66 12,9% 

Nie ma takiej potrzeby 51 10,0% 

Brak odpowiedzi 16 3,1% 

Inne 5 1,0% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wśród osób biorących udział w badaniu 90% uważa, że powinien zostać utworzony 

wojewódzki portal internetowy dla osób niepełnosprawnych. Nieco mniej, bo około 83% 

uważa, że w województwie powinien funkcjonować dyżur telefoniczny specjalistów 

udzielających informacji osobom niepełnosprawnym. Do najbardziej pożądanych 

informacji, które powinien dostarczać portal internetowy są ulgi i uprawnienia 

przysługujące osobom niepełnosprawnym. Niemal połowa respondentów chciałaby tam 

znaleźć również informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania do różnych 

form rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej, a około jedna trzecia – możliwości 

uzyskania świadczeń z pomocy społecznej przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
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Tabela 10. Zasadność funkcjonowania dyżuru specjalistów oraz zakres informacji, 

których powinni udzielać  

Zakres informacji Liczba wskazań 
Odsetek 

respondentów 

Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom 

niepełnosprawnym 
261 51,1% 

Możliwości uzyskania dofinansowania do różnych 

form rehabilitacji społecznej  

i rehabilitacji zawodowej  

206 40,3% 

Możliwości uzyskania świadczeń z pomocy 

społecznej przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych 

171 33,5% 

Możliwości ustalania niepełnosprawności  

i stopnia niepełnosprawności 
151 29,5% 

Pomoc w nawiązaniu kontaktu z odpowiednią 

organizacją pozarządową, placówką 

specjalistyczną, instytucją działającą na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

111 21,7% 

Kompleksowa informacja nt. dostępności dla osób 

niepełnosprawnych środków transportu oraz stacji, 

przystanków, pojazdów, budynków i możliwości 

uzyskania asysty 

102 20,0% 

Nie ma takiej potrzeby 85 16,6% 

Formalności związane z rozpoczęciem działalności 

gospodarczej przez osoby niepełnosprawne 
77 15,1% 

Informacje o przewoźnikach posiadających bazę 

transportową dostosowaną do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

77 15,1% 

Brak odpowiedzi 18 3,5% 

Inne 3 0,6% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W przypadku informacji telefonicznej rozkład najczęstszych odpowiedzi wygląda 

podobnie, jak w przypadku portalu internetowego, jednakże odsetki są tu nieco niższe – 

większa liczba osób jest skłonna znaleźć potrzebne informacje we własnym zakresie, niż 

zapytać o nie konsultanta. Najmniej istotne dla respondentów w obydwu przypadkach 

okazały się informacje o przewoźnikach posiadających bazę transportową dostosowaną 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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3. Wnioski i rekomendacje 

1. Największym problemem dla osób niepełnosprawnych biorących udział w badaniu 

jest przemieszczanie się poza domem. Spora część tych osób cierpi na 

różnorakie schorzenia narządów ruchu i problem ten wynika m.in.  

z niedostosowania środków transportu zbiorowego, takich jak autobusy i pociągi, 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, niedostosowania wind lub ich braku, a także 

braku podjazdów.   

2. Osoby niepełnosprawne najczęściej znajdują oparcie w rodzinie. Znikomemu 

odsetkowi ankietowanych pomagają najczęściej organizacje pozarządowe, czy 

pomoc społeczna. Co dziesiąty ankietowany nie może na nikogo liczyć, mimo iż 

potrzebuje pomocy przy niektórych czynnościach. 

3. Aż 60% osób niepełnosprawnych nie korzysta z pomocy udzielanej przez 

organizacje charytatywne. Największy odsetek ankietowanych korzystał bądź 

korzysta z pomocy w zakresie rehabilitacji, spora część osób zgłasza się również 

po pomoc finansową i psychologiczną. 

4. Dla większości ankietowanych praca jest po prostu źródłem dochodów, jednakże 

sporej grupie dostarcza również korzyści o charakterze pozaekonomicznym. Dla 

wielu osób jest to kontakt z innymi ludźmi, źródło satysfakcji, czy możliwość 

samorealizacji i podniesienia własnej wartości.  

5. Aktywność zawodowa wywiera istotny wpływ na życie około 95% osób biorących 

udział w badaniu. Większości z nich dostarcza przede wszystkim poczucie 

niezależności. Spora grupa badanych uważa, że praca wywiera pozytywny wpływ 

na ich zdrowie i samopoczucie, a także daje możliwość poznania nowych osób. 

6. Niemal połowa ankietowanych sądzi, że osoby niepełnosprawne potrzebują 

szkoleń w zakresie podniesienia posiadanych kwalifikacji zawodowych. Jedna 

trzecia twierdzi zaś, że posiadane kwalifikacje zawodowe są nieodpowiednie  

i należy je zmienić. Istotne okazały się również szkolenia z zakresu obsługi 

komputera oraz pracy zespołowej. Zasadne zatem byłoby zorganizowanie 

szkoleń dających możliwość nabycia nowych umiejętności (dostosowanych do 

aktualnych potrzeb rynku pracy) i udoskonalenia już posiadanych. 

7. Według ankietowanych głównym czynnikiem ograniczającym osobom 

niepełnosprawnym dostęp do kultury, sportu oraz turystyki jest ograniczona 

oferta skierowana do tych osób. Istotnym utrudnieniem w dostępie osób 

niepełnosprawnych do edukacji jest brak sprzętu oraz wyposażenia 

dostosowanego do potrzeb tych osób w placówkach oświatowych. 

8. Największym utrudnieniem w dostępie do rehabilitacji jest w opinii osób 

niepełnosprawnych długi czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne. 
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Niedostateczna baza rehabilitacyjna w stosunku do liczby osób potrzebujących 

zabiegów rehabilitacyjnych powoduje, że czas ten znacznie się wydłuża. 

9. Osoby biorące udział w badaniu zapytane o rodzaj rehabilitacji, której najbardziej 

potrzebują wskazywały masaż leczniczy oraz fizykoterapię. Wśród wskazanych 

zakresów rehabilitacji respondenci za najbardziej potrzebną uznali rehabilitację 

ogólnoustrojową. Sporo wskazań otrzymała również rehabilitacja układu 

krążenia. Niepokojący jest odsetek osób, które mimo iż potrzebują rehabilitacji 

nie wiedzą nawet czy jest ona dla nich dostępna (17%). 

10. Około 84% osób ankietowanych uważa, że istnieje potrzeba poprawy sposobu 

postrzegania osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo. Jedynie jedna 

czwarta osób, które wzięły udział w badaniu spotyka się najczęściej  

z pozytywnymi postawami ze strony otoczenia, połowa spotyka się  

z obojętnością, zaś blisko jedna piąta – z negatywnymi postawami. Dlatego 

bardzo istotnym obszarem aktywności społecznej na rzecz przeciwdziałania 

skutkom niepełnosprawności jest prowadzenie kampanii społecznych  

(m.in. przez organizacje pozarządowe) związanych z postrzeganiem i poziomem 

świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie niepełnosprawności. Realizacja 

takich kampanii powinna być wspierana w ramach ogłaszanych przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie konkursów na realizację zadań  

z zakresu Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2008-2020 i być na stałe wprowadzona do Programu, 

jako dodatkowe działanie w ramach celu operacyjnego 4.2 „Wspieranie polityki 

informacyjnej w zakresie podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych”. 

11. Wśród osób biorących udział w badaniu 90% uważa, że powinien zostać 

utworzony wojewódzki portal internetowy dla osób niepełnosprawnych, 

natomiast 83% widzi konieczność funkcjonowania telefonicznego dyżuru 

specjalistów udzielających informacji związanych z niepełnosprawnością. 

Zasadne zatem jest utworzenie takich form pomocy osobom niepełnosprawnym. 

Zadanie takie powinno znaleźć się w Wojewódzkim Programie Na Rzecz 

Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych na lata 2008-2020 jako 

dodatkowe działanie w ramach celu operacyjnego 4.2 i stać się przedmiotem 

ogłaszanych konkursów dla organizacji pozarządowych. 

12. Najbardziej pożądanymi informacjami, których powinny dostarczać portal 

internetowy i infolinia są: 

 ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym; 

 możliwości uzyskania dofinansowania do różnych form rehabilitacji 

społecznej i rehabilitacji zawodowej; 
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 możliwości uzyskania świadczeń z pomocy społecznej przeznaczonych dla 

osób niepełnosprawnych; 

 pomoc w nawiązaniu kontaktu z odpowiednią organizacją pozarządową, 

placówką specjalistyczną, instytucją działającą na rzecz osób 

niepełnosprawnych; 

 możliwości ustalania niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności; 

 dostępność dla osób niepełnosprawnych środków transportu oraz stacji, 

przystanków, pojazdów, budynków i możliwości uzyskania asysty. 
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