
1 
 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych 

 

 

 

 

 

mgr Karolina Klimczyk-Miśtal 

 

 

POLITYKA SPOŁECZNA PAŃSTWA  

NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

ANALIZA NA PRZYKŁADZIE MIASTA KIELCE 
 

Dysertacja doktorska w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina: 

nauki o polityce i administracji 

 

 

Promotor 

prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka 

Promotor pomocniczy 

 dr Małgorzata Porąbaniec 

 

 

 

 

Kielce 2022



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pragnę podziękować Pani Profesor Agnieszce Kasińskiej-Metryce za ogromną życzliwość, 

wsparcie i niezliczoną ilość cennych wskazówek. Dziękuję za niekończące się inspiracje do 

podejmowania kolejnych wyzwań.  

Dziękuję Pani Doktor Małgorzacie Porąbaniec za nieustające pokłady motywacji oraz 

dzielenie się swoim doświadczeniem na gruncie badawczym i zawodowym.  

Dziękuję kochanemu Mężowi i Rodzicom za to, że nigdy nie przestawali mnie wspierać 

w realizacji wszelkich działań. 

Składam również podziękowania Wszystkim, którzy poprzez swoje zaufanie i otwartość 

przyczynili się do powstania niniejszego pomysłu badawczego.  



3 
 

SPIS TREŚCI 

SPIS TREŚCI ....................................................................................................................... 3 

WSTĘP ................................................................................................................................. 5 

ROZDZIAŁ I. POLITYKA SPOŁECZNA I USŁUGI SPOŁECZNE 

WSPÓŁCZESNEGO PAŃSTWA .................................................................................... 20 

1.1. Funkcje socjalne współczesnego państwa ................................................................ 21 

1.2. Znaczenie i cele polityki społecznej ......................................................................... 34 

1.3. Polityka społeczna – odpowiedź na niwelowanie problemów społecznych? ........... 39 

1.4. Geneza i etapy rozwoju polityki społecznej .............................................................. 43 

1.5. Modele zabezpieczenia społecznego ......................................................................... 52 

1.6. Usługi społeczne a zaspokajanie potrzeb jednostki .................................................. 57 

1.7. Standaryzacja usług społecznych .............................................................................. 63 

ROZDZIAŁ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – 

INSTYTUCJONALNY WYMIAR WSPARCIA W POLSCE ...................................... 68 

2.1. Niepełnosprawność – problem społeczny czy kwestia społeczna? ........................... 68 

2.2. Polityka społeczna realizowana w Polsce na rzecz osób  z niepełnosprawnością – 

przeszłość, teraźniejszość, przyszłość .............................................................................. 75 

2.3. Znaczenie podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych w wyrównywaniu 

szans osób  z niepełnosprawnością .................................................................................. 89 

2.4. Instytucje świadczące różne formy pomocy dla osób  z niepełnosprawnością i ich 

rodzin w poszczególnych etapach życia .......................................................................... 95 

2.5. Przegląd innych form pomocy dla osób  z niepełnosprawnością i ich rodzin w Polsce

 ........................................................................................................................................ 111 

ROZDZIAŁ III. SPECYFIKA MIASTA KIELCE A KSZTAŁT REALIZOWANEJ 

POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W 

LATACH 2015-2020 ........................................................................................................ 116 

3.1. Charakterystyka miasta Kielce ................................................................................ 117 

3.2. Polityka społeczna w Kielcach w latach 2015-2020 ............................................... 123 

3.3. Osoby z niepełnosprawnością w mieście Kielce – dane statystyczne .................... 138 



4 
 

3.4. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w Kielcach na różnych  etapach ich życia 146 

3.5. Partycypacja społeczna, polityczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością 

w mieście Kielce – możliwości i kierunki rozwoju ....................................................... 163 

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH .................................................... 167 

4.1. Różne wymiary wsparcia z perspektywy osób z niepełnosprawnością .................. 175 

4.1.1. Próba ukazania codzienności osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności 176 

4.1.2. Znaczenie aktywności zawodowej dla osób z niepełnosprawnością ............... 185 

4.1.3.  Niepełnosprawność a wsparcie ze strony innych ............................................ 189 

4.1.4. Działania państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością z perspektywy ich 

samych ........................................................................................................................ 194 

4.2. Rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnością a doświadczenia osób działających 

zawodowo na rzecz tej grupy ......................................................................................... 200 

4.2.1. Praca na rzecz osób z niepełnosprawnością -  poczucie misji, a może droga do 

wypalenia zawodowego? ............................................................................................ 200 

4.2.2. Postrzeganie opiekuńczości państwa wobec osób z niepełnosprawnością 

z perspektywy pracowników instytucji pomocowych ................................................ 207 

4.3. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością a potrzeba wdrażania ewentualnych 

zmian .............................................................................................................................. 216 

ZAKOŃCZENIE ............................................................................................................. 222 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................. 234 

ANEKS .............................................................................................................................. 249 

SPIS TABEL ...................................................................................................................... 264 

SPIS WYKRESÓW ........................................................................................................... 265 

SPIS RYCIN ...................................................................................................................... 266 

 



5 
 

WSTĘP 

 

Wsparcie kreowane na rzecz osób z niepełnosprawnością nieodłącznie związane jest 

z realizacją polityki społecznej państwa. W ostatnich latach, w Polsce coraz więcej mówi się 

o inicjatywach na rzecz tej grupy, dostrzeganiu problemów z jakimi zmagają się osoby 

z niepełnosprawnością, jak i nierzadko towarzyszący im każdego dnia najbliżsi, których 

zaangażowanie często przybiera postać całodobowej opieki. Kształtowanie rozwiązań na 

gruncie polityki społecznej państwa wobec osób z niepełnosprawnością jest ściśle związane 

z realizacją przez państwo funkcji wewnętrznych. Katalog tych funkcji ulega ciągłym 

przeobrażeniom, jednak rola szczególnie funkcji socjalnych jest niezmiennie ważna 

w warunkach starzejącego się społeczeństwa, gdzie coraz większa liczba osób zdana jest na 

pomoc zarówno systemową ze strony państwa, jak i wsparcie najbliższych.  Publiczny 

dyskurs na temat grup wykluczonych m.in. poprzez niepełnosprawność, stanowi 

przełamanie swoistego tabu, które na przestrzeni wielu lat sprawiało, że osoby 

z niepełnosprawnościami były społecznie niewidoczne. Brak wystarczająco efektywnej 

polityki socjalnej państwa, nikła świadomość społeczna, a wreszcie istnienie barier 

architektonicznych dramatycznie ograniczały możliwości partycypacji osób 

z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. 

Niepełnosprawność stanowi temat wielu opracowań naukowych, a przy tym obiekt 

zainteresowania badaczy różnych dyscyplin i dziedzin naukowych. Mimo to tematyka 

związana z niepełnosprawnością, ocena dotychczasowych rozwiązań i poszukiwanie 

nowych, które zmierzałyby do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością, wciąż wydaje 

się niewystarczająco zbadana. O randze i potrzebie podjętej problematyki świadczy liczba 

osób z niepełnosprawnością w Polsce i na świecie. Oszacowania Światowej Organizacji 

Zdrowia wskazują na to, iż osoby z niepełnosprawnością stanowią 15 % lub miliard 

światowej populacji ludności1. Analizując polskie dostępne dane w tym zakresie warto 

zwrócić uwagę na wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w Polsce 

z 2011 roku. Wynika z nich, że pod koniec marca 2011 roku liczba osób 

z niepełnosprawnością w Polsce wynosiła 4,7 mln, a to stanowiło wówczas 12,2 % ludności 

państwa2. Przedstawienie informacji dotyczących osób z niepełnosprawnością w 2021 roku 

 
1 World Health Organisation, Światowy raport o niepełnosprawności – podsumowanie, tłum. Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność-zagadnienia, problemy, rozwiązania” 

2013, nr 1, s. 9. 
2 Główny Urząd Statystyczny, Raport  z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, 

Warszawa 2012, s. 64-66. 



6 
 

w Polsce przewidywane jest na wrzesień 2023 roku, poprzez udostępnienie publikacji 

analitycznej, pt. Stan i struktura demograficzno-społeczna i ekonomiczna ludności Polski 

w świetle wyników NSP 20213. Dane dotyczące liczby osób z niepełnosprawnością w Polsce 

w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, 

przeprowadzanego w 2021 roku, umożliwią porównanie danych w tym zakresie. Bardzo 

prawdopodobnym wydaje się bowiem, że liczba osób z niepełnosprawnością będzie 

większa, choćby z uwagi na obowiązkowy udział mieszkańców Polski w badaniu.  

Niepełnosprawność nie zawsze jest zauważalna. Dotyka bowiem różnych sfer 

ludzkiego funkcjonowania, jak chociażby ruchowa, sensoryczna, intelektualna, czy 

psychiczna. Ponadto by można było określić daną osobę – osobą z niepełnosprawnością 

powinna ona posiadać stosowne orzeczenie w tym zakresie. Jednak nie każdy człowiek 

zmagający się z trudnościami w realizowaniu podstawowych czynności, podejmie działania, 

które pozwolą orzec jego niepełnosprawność. Refleksji poddać można także sytuacje, 

w których osoby borykają się z kryzysami natury zdrowotnej (np. kryzysy zdrowia 

psychicznego), których nie rozpatrują w kategorii utraty sprawności, co może wynikać 

z szeregu przyczyn, jak chociażby lęk przed społecznym odrzuceniem, czy marginalizacją. 

Co więcej, prognozy demograficzne wskazują na gwałtowny wzrost odsetka osób 

w podeszłym wieku. Starość co prawda może przebiegać w sposób pomyślny i pożądany, 

ale często nieodłącznym elementem tego etapu życia jest pogorszenie kondycji 

psychofizycznej jednostki, co w rezultacie może generować wystąpienie 

niepełnosprawności. Koniecznym wydaje się zatem tworzenie działań wobec osób 

z niepełnosprawnością, które nie będzie charakteryzować jedynie uniwersalność, ale 

również pewnego rodzaju zindywidualizowanie. Jest to możliwe dzięki bieżącej diagnozie 

potrzeb osób z niepełnosprawnością przy jednoczesnej świadomości odnośnie ich 

możliwości oraz ograniczeń.  

Literatura przedmiotu pozwala zauważyć ogromne przeobrażenia, zarówno 

w zakresie samej pomocy osobom z niepełnosprawnością, jak i społecznym postrzeganiu tej 

grupy. Przez lata niepełnosprawność traktowano w kategoriach pejoratywnych. Osoby 

nieposiadające pełnej sprawności utożsamiano z byciem niepotrzebnym, 

niepełnowartościowym członkiem społeczeństwa. Dla niektórych okresów historycznych 

charakterystyczne były nawet postawy oparte nie tyle na wykluczeniu społecznym, co 

 
 
3 Harmonogram publikacji wyników NSP 2021, www.stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-

publikacji-wynikow-nsp-2021/ (dostęp z dnia: 11.05.2022 r.). 
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przepełnione okrucieństwem. Ableizm towarzyszył osobom z niepełnosprawnością przez 

lata i tak naprawdę mimo podejmowania działań w kierunku uwrażliwiania społeczeństwa, 

czy zwiększania poziomu tolerancji, negatywne postawy wobec tej grupy nie zostały 

całkowicie wyeliminowane. Warto zauważyć, że w celu uświadamiania społeczeństwa, iż 

osoba z niepełnosprawnością posiada prawa identyczne jak osoba pełnosprawna - konieczne 

było tworzenie i wdrażanie odpowiednich regulacji prawnych, co nastąpiło głównie w XX 

i XXI wieku. Przykładami tego typu działań może być chociażby uchwalenie Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, czy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W tych 

dokumentach nacisk kładzie się na ludzką godność, równość, wolność, a przecież powinno 

to być swoistą oczywistością, jaka wynika z człowieczeństwa każdej istoty ludzkiej.  

Podejmowanie rozważań na temat polityki społecznej państwa wobec osób 

z niepełnosprawnością wydaje się  zasadne w odniesieniu do cyklu życia ludzkiego. 

Pojawiająca się na konkretnym etapie życia (w tym również w okresie prenatalnym) 

niepełnosprawność może determinować pozostałe lata funkcjonowania. Pomoc, jaką 

jednostka otrzyma w poszczególnych okresach swojego życia, może istotnie wpłynąć na 

szeroko rozumiane funkcjonowanie na różnych płaszczyznach, takich jak społeczna, czy 

zawodowa.  W literaturze naukowej często porusza się niepełnosprawność jednostki przez 

pryzmat poszczególnych etapów życia (dzieciństwo, dorosłość, starość). Działania na 

gruncie polityki społecznej państwa wobec osób z niepełnosprawnością powinny 

obejmować całość życia, począwszy od momentu kiedy niepełnosprawność zostanie 

zdiagnozowana. Wsparciem powinny być również obejmowane rodziny i bliscy tych osób. 

W obliczu postępującego rozwoju cywilizacyjnego, mnogości możliwości edukacyjnych 

i zawodowych, czy przemian kulturowych – kreowanie warunków pozwalających 

eliminować bariery, na które narażone mogą być osoby z niepełnosprawnością, wydaje się 

bardzo istotne. Sam społeczny model niepełnosprawności zakłada bowiem postrzeganie 

niepełnosprawności nie przez pryzmat tkwiących w danym człowieku dysfunkcji, 

a poszukiwanie ograniczeń w środowisku. Już samo określenie „osoba 

z niepełnosprawnością” pozwala zauważyć, że mamy do czynienia z człowiekiem, 

mogącym mieć plany, marzenia, aspiracje życiowe. Niepełnosprawność nie determinuje 

bowiem istoty człowieczeństwa. Warto jednak zastanowić się, czy wszelkie dążenia do 

poszukiwania rozwiązań ukierunkowanych na aktywizację społeczną i partycypację osób 

z niepełnosprawnością (co zakłada się w działaniach na gruncie polityki społecznej 

państwa) – w każdym przypadku stanowią realną wizję, czy być może w odniesieniu do 

części osób z niepełnosprawnością pozostają jedynie utopijną ideą. Wojciech Sawicki, który 



8 
 

sam od lat zmaga się z niepełnosprawnością i aktywnie działa w przestrzeni medialnej, na 

swoim profilu w serwisie społecznościowym Instagram umieścił cytat jednego z utworów 

muzycznych My chcemy żyć, a nie tylko przeżyć4. Słowa te niejako mogą wyrażać głos 

szeregu osób, których utrata sprawności wykluczyła z określonych sfer życia społecznego, 

a przy tym stanowić kwintesencję działań, jakie powinno się wdrażać na rzecz osób 

z niepełnosprawnością. 

W dysertacji zatytułowanej Polityka społeczna państwa na rzecz osób 

z niepełnosprawnością. Analiza na przykładzie miasta Kielce odniesiono się do kwestii osób 

z niepełnosprawnością oraz wdrażanych przez państwo działań na rzecz tej grupy. 

Decydując się na wybór takiej tematyki, motywowano się głównie chęcią dokonania 

szczegółowej analizy oraz oceny współczesnych rozwiązań ukierunkowanych na wsparcie 

osób z niepełnosprawnością w ramach realizacji przez państwo polityki społecznej na 

przykładzie miasta Kielce. Inspiracją do podjęcia rozważań na tym gruncie były również 

zainteresowania, wynikające z dotychczasowych doświadczeń zawodowych autorki tzn.  

bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnością, a także własna refleksja nad cyklem 

życia ludzkiego. W cyklu tym następują bowiem pewne wydarzenia, etapy, determinujące 

walor życia jednostki. Warto zastanowić się nad wpływem niepełnosprawności na różne 

wymiary funkcjonowania człowieka. Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością pełnego 

uczestnictwa w życiu społecznym na równi z osobami pełnosprawnymi powinno znajdować 

się w centrum zainteresowania szeregu instytucji, służb, osób.  

Największym zakładanym walorem niniejszej dysertacji ma być jej empiryczny 

charakter. Nie stanowi bowiem badawczego wyzwania sama deskrypcja polityki społecznej 

na terenie wybranego miasta, ale ocena jej efektywności poprzez skonfrontowanie stanu 

istniejącego z pożądanym przez osoby z niepełnosprawnościami. Dokonanie wniosków 

w tym zakresie umożliwią podjęte badania własne, koncentrujące się głównie na 

działalności wybranych form instytucji pomocowych, świadczących określone formy 

wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na terenie Kielc. Liczba oraz rodzaj tego typu 

instytucji w Kielcach jest wystarczająca, aby odnieść się do znaczenia różnych form 

instytucjonalnych, jakie działają na rzecz osób z niepełnosprawnością. Istotna w dysertacji 

będzie również perspektywa samych osób z niepełnosprawnością, korzystających 

z oferowanych możliwości pomocy w Kielcach oraz osób, jakie zawodowo działają na ich 

rzecz. 

 
4 www.instagram.com/lifeonwhlz/ (dostęp z dnia: 20.01.2021 r.). 
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W 1996 roku wydana została publikacja pod redakcją Juliana Auleytnera i Jerzego 

Mikulskiego zatytułowana, jako Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych – drogi 

do integracji5. Już sam tytuł sugeruje rolę integracji osób z niepełnosprawnością i potrzebę 

wdrażania rozwiązań, które by tą integrację umożliwiały. W opracowaniu znajduje się 

również zaproponowana przez Adama Kurzynowskiego propozycja deskrypcji polityki 

społecznej wobec osób z niepełnosprawnością. Ujęcie definicyjne wspomnianego autora 

stało się jednym z kluczowych w niniejszej rozprawie doktorskiej. Problematyce wsparcia 

osób z niepełnosprawnością w poszczególnych etapach życia przyjrzał się Paweł Kubicki 

w publikacji zatytułowanej, jako Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami6. 

Podstawą do prowadzenia rozważań  na temat działań wobec osób z niepełnosprawnością 

stała się dla badacza treść Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Szczególnie 

istotne wydaje się jednak dostrzeżenie przez P. Kubickiego konieczności ukazania trajektorii 

niepełnosprawności. Poszukiwanie rozwiązań, jakie będą dostrzegały cykl życia jednostki 

i poszczególny etap życia, na jakim znajduje się osoba z niepełnosprawnością wydaje się 

szczególnie ważne we wdrażaniu poszczególnych działań. Zmieniające się wraz z kolejnymi 

etapami życia potrzeby osób z niepełnosprawnością, moment wystąpienia 

niepełnosprawności, czy też dotychczas otrzymane już wsparcie są szczególnie istotne 

w odniesieniu do poziomu aktywności osoby z niepełnosprawnością, czy możliwości jej 

partycypacji na różnych obszarach życia. Tematykę polityki społecznej wobec osób 

z niepełnosprawnością poruszył również Zbigniew Woźniak w pracy, pt. 

Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej – społeczny kontekst 

medycznego problemu7. Autor odniósł się do zmieniającego się postrzegania 

niepełnosprawności, a także dokumentów prawnych regulujących istotne aspekty dla tej 

grupy osób. W publikacji dostrzeżono czynniki, które są szczególnie ważne w kształtowaniu 

współczesnej polityki społecznej na rzecz osób, które zmagają się z ograniczeniami 

sprawności. Istotna stała się wówczas potrzeba partycypacji, doradztwa, czy wyboru. 

Interesujące we wspomnianej publikacji jest ukazanie triady: samoopieka-niezależność-

autonomia. Samoopiekę można utożsamić z czynnościami, które możliwe są do wykonania 

 
5 zob. J. Auleytner, J. Mikulski (red.), Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych – drogi do integracji, 

wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Warszawa 1996. 
6 zob. P. Kubicki, Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami, wyd. Szkoły Głównej 

Handlowej, Warszawa 2017. 
7 zob. Z. Woźniak, Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst 

medycznego problemu, wyd. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2008. 
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w sposób samodzielny przez osobę z niepełnosprawnością. Niezależność koncentruje się na 

kontekście zależności osoby z niepełnosprawnością od innych, a autonomia wiąże się 

z takimi pojęciami, jak indywidualizacja, samostanowienie i wolność8. Historia pomocy 

świadczonej  na rzecz osób z niepełnosprawnością wskazuje, że w Polsce rozwiązania, które 

wydają się być adekwatne zaczęto wdrażać dopiero w XX wieku. Było to równoczesne 

z podejmowaniem tematyki niepełnosprawności przez badaczy różnych dyscyplin 

naukowych. Należy w tym momencie odnieść się chociażby do badań Antoniny Ostrowskiej 

z 1993 oraz 2013 roku, które poruszały problematykę postaw społecznych w stosunku do 

osób z niepełnosprawnością9. Ocena kierunków, jak i dynamiki przemian, jakie nastąpiły 

w świadomości społecznej Polaków stałą się podstawą do szerszej dyskusji na temat 

partycypacji, niwelowania barier, przeciwdziałania stereotypom, czy poszukiwania działań 

na gruncie polityki społecznej, ukierunkowanych w stronę poprawy sytuacji osób 

z niepełnosprawnością na różnych obszarach życia.  

Krytyczny przegląd literatury pozwolił dostrzec, że mimo iż powstało wiele 

publikacji poświęconych polityce społecznej, jak i niepełnosprawności, to jednak wciąż 

niewystarczającą ilość zainteresowania poświęca się ocenie polityki społecznej państwa 

z perspektywy samych osób z niepełnosprawnością. Ponadto nie znaleziono opracowania, 

które ukazywałoby opisywaną problematykę w odniesieniu do miasta Kielce, a tym samym  

było podparte empirią. Należy przy tym zauważyć, że dostępne materiały prezentujące 

szereg informacji statystycznych odnośnie osób z niepełnosprawnością pomimo, że są 

bardzo potrzebne, to jednak nie ukazują pełnego obrazu sytuacji osób 

z niepełnosprawnościami na terenie miasta. Za każdą z prezentowanych liczb kryje się 

bowiem człowiek, mający plany, marzenia, ale i szereg problemów, z którymi mierzy się 

każdego dnia. Dostrzeżenie tego aspektu może warunkować skuteczność licznych działań 

realizowanych na gruncie polityki społecznej. Warto również poszerzyć dotychczasowe 

opracowania o publikację, które w szerszym kontekście ujmowałyby funkcjonujące obecnie 

instytucjonalne formy wsparcia przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Mając na 

uwadze wymienione aspekty, niniejsza dysertacja doktorska pozwala na „wypełnienie luki” 

w opisywanym zakresie”. 

Problematyka dysertacji doktorskiej osadzona jest zarówno w dyscyplinie nauk 

o polityce i administracji, ale również w dyscyplinie pedagogiki. Łączenie optyki tych 

 
8 Tamże, s. 147-148. 
9 zob. A. Ostrowska, Stosunek społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością na podstawie badań z lat 1993-

2013. Jak postępuje proces integracji?, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2015,  nr 13. 
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dwóch dyscyplin naukowych świadczy o interdyscyplinarnym ujęciu problematyki 

niniejszej rozprawy. Stwarza to wiele możliwości do ukazania niepełnosprawności 

z różnych perspektyw, co w rezultacie pozwala ująć wiele zagadnień w szerszym 

kontekście. Tematyka polityki społecznej państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością 

pozostaje bowiem stale uniwersalna, zrzeszając specjalistów różnych dziedzin, 

poszukujących rozwiązań, ukierunkowanych na poprawę jakości życia osób 

z niepełnosprawnością na różnych płaszczyznach.  

Problem badawczy niniejszej pracy zawarty został w pytaniu – Jakie czynniki 

determinują skuteczność rozwiązań na gruncie polityki społecznej państwa w odniesieniu 

do osób z niepełnosprawnością na przykładzie działań realizowanych na terenie miasta 

Kielce? 

W celu pogłębionej analizy podjętego tematu wyodrębnione zostały również 

przedstawione poniżej problemy szczegółowe, przedstawione w formie pytań cząstkowych: 

1. Jakie czynności powinny znajdować się w centrum działań polityki społecznej 

państwa wobec osób z niepełnosprawnością? 

2. Jakie jest zależność między współpracą instytucji państwowych oraz podmiotów 

pozarządowych, a wsparciem osób z niepełnosprawnością? 

3. W jaki sposób osoby z niepełnosprawnością oraz pracownicy instytucji 

pomocowych oceniają aktualne systemowe rozwiązania na płaszczyźnie wsparcia 

edukacyjnego, zawodowego oraz społecznego osób z niepełnosprawnością? 

Cezura czasowa pozwalająca dokonać analizy działań na gruncie polityki społecznej 

państwa na przykładzie Kielc, obejmuje lata 2015-2020. Rok 2015 wiążę się z rozpoczęciem 

prezydentury Andrzeja Dudy, a także początkiem rządów partii Prawa i Sprawiedliwość. W 

Kielcach natomiast w tym okresie rządziło dwóch prezydentów: obserwowaliśmy bowiem 

rządy Wojciecha Lubawskiego do 2018 roku, a także realizację funkcji prezydenta miasta 

przez Bogdana Wentę od 2018. Przedział czasowy ograniczono do 2020 roku, ponieważ do 

tego momentu przewidziana była realizacja dokumentów strategicznych uwzględniających 

kwestię osób z niepełnosprawnością, które swoim zasięgiem obejmowały teren 

województwa świętokrzyskiego, jak i samego miasta Kielce. Wśród wspomnianych 

dokumentów strategicznych wyróżnić należy: Strategię Polityki Społecznej Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2012-2020, Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Miasta Kielce na lata 2014-2020 oraz Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy 

w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020. 
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Ponadto w celu spojrzenia na badane zjawiska w szerszym ujęciu, w 2022 roku 

przeprowadzono badania własne, które objęły osoby z niepełnosprawnością, korzystające ze 

wsparcia instytucjonalnego w Kielcach, a także pracowników instytucji pomocowych 

działających na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie miasta. Podejmowanie badań 

na płaszczyźnie lokalnej może stanowić podstawę do prowadzenia późniejszych działań na 

tym obszarze. 

Nawiązując do powyższych rozważań, celem głównym niniejszej rozprawy 

doktorskiej uczyniono analizę i ocenę skuteczności działań, jakie podejmowane są w ramach 

polityki społecznej państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością, na przykładzie miasta 

Kielce. Na potrzeby pracy wyodrębnione zostały przedstawione poniżej cele szczegółowe: 

1. analiza działalności placówek realizujących określone formy wsparcia dla osób 

z niepełnosprawnością w całym cyklu życia, jak i ich dostępności w mieście Kielce, 

2. poznanie i analiza indywidualnych doświadczeń osób z niepełnosprawnością 

i strategii radzenia sobie z trudnościami generowanymi przez niepełnosprawność, 

3. określenie możliwości szeroko rozumianej partycypacji osób z niepełnosprawnością 

na różnych płaszczyznach ich życia, 

4. przybliżenie doświadczeń pracowników instytucji pomocowych w zakresie działań 

ukierunkowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnością oraz poznanie ich 

perspektywy oceny aktualnych rozwiązań na rzecz tej grupy, 

5. ocena właściwej identyfikacji potrzeb osób z niepełnosprawnością przez osoby 

świadczące pracę zawodową na ich rzecz. 

Realizacja założonych celów badawczych umożliwi dokonanie próby propozycji 

innowacyjnych rozwiązań, mogących zostać wdrożonych w ramach polityki społecznej 

państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością, a przy tym form działań, które mogłyby 

ulepszyć te już istniejące.  

Przedmiot badań dysertacji stanowią działania realizowane w ramach polityki 

społecznej państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością w mieście Kielce. 

Skoncentrowano się na szeregu form wsparcia adresowanych do tej grupy, uwzględniając 

chociażby pomoc finansową, wsparcie instytucjonalne, czy realizację programów o zasięgu 

krajowym i lokalnym.  

W dysertacji przyjęta została hipoteza główna: Na skuteczność rozwiązań na gruncie 

polityki społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością wpływa znajomość potrzeb tej 

grupy osób, jak i potrzeb wynikających z opieki nad nimi, a przy tym szeroki wachlarz 
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instytucji ukierunkowanych na szeroko pojęte wsparcie tych osób, przy ich jednoczesnej 

dostępności.  

Przyjęto również poniżej wyszczególnione hipotezy szczegółowe: 

1. Szczególnie ważne w kreowaniu działań wobec osób z niepełnosprawnością na 

gruncie polityki społecznej państwa powinno być dostrzeżenie potrzeb tych osób 

i podejmowanie działań odpowiadającym tym potrzebom, zmieniającym się wraz 

z wchodzeniem w kolejne etapy cyklu życia. 

2. Instytucje państwowe oraz podmioty pozarządowe powinny wzajemnie uzupełniać 

swoje działania poprzez stałą współpracę ukierunkowaną na partycypację osób 

z niepełnosprawnością, działania na rzecz rodzin tych osób oraz zaangażowanie 

w procesy wdrażania nowych rozwiązań osób realizujących pracę zawodową na 

rzecz osób z niepełnosprawnością. 

3. Wsparcie oferowane osobom z niepełnosprawnością na gruncie polityki społecznej 

państwa znajduje się ciągle w fazie rozwoju i  na chwilę obecną nie jest w pełni 

adekwatne do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.  

Siatka pojęciowa ukazana w niniejszej rozprawie doktorskiej obejmuje kluczowe 

terminy wśród, których należy wyszczególnić: państwo, funkcje socjalne państwa, politykę 

społeczną, politykę socjalną oraz politykę społeczną na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Poszukując znaczenia terminu państwo kluczowa stała się definicja J. Rolanda Pennocka 

i Davida Smitha uznająca państwo za społeczną organizację mającą rozstrzygającą władzę 

nad wszystkimi osobami zamieszkującymi określone terytorium i mającą za swój główny cel 

rozwiązywanie wspólnych problemów i zabezpieczenie wspólnych dóbr, a przede wszystkim 

utrzymanie porządku10. Interpretowanie państwa w kategorii organizacji społecznej 

pozwoliło podjąć dalsze rozważania, a tym samym skoncentrować się na roli oraz zadaniach, 

stawianych przed instytucjami państwowymi, przede wszystkim w zakresie realizacji 

polityki społecznej. Dokonując deskrypcji funkcji socjalnych, jakich konieczność realizacji 

znajduje się w centrum działalności współczesnego państwa, warto odnieść się do prac 

takich badaczy, jak Eugeniusz Zieliński oraz Julian Auleytner. W dysertacji za E. Zielińskim 

przyjęto rozumienie funkcji socjalnej, jako działalności w socjalnej sferze stosunków 

społecznych, zmierzającej do zabezpieczenia społecznego jednostek ludzkich11. W 

 
10 za: J. Pennock, D. Smith [w:] B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Pojęcie, sposoby definiowania państwa, [w:] B. 

Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, wyd. Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 14. 
11 zob. E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, wyd. Elipsa, Warszawa 2006, s. 144. 
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rozważaniach posługiwano się, jednak określeniem funkcje socjalne, gdyż bazując na 

opracowaniach J. Auleytnera12, bardziej adekwatne wydaje się współcześnie ujmowanie 

funkcji socjalnych, jako grupy funkcji, za których realizację odpowiadają instrumenty 

prawne, organizacyjne oraz finansowe. Polityka społeczna została przez Adama 

Kurzynowskiego określona, jako działalność państwa, samorządu i organizacji 

pozarządowych, zmierzającą do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, 

prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych opartych na równości 

i sprawiedliwości społecznej, sprzyjających zaspokajaniu potrzeb społecznych na 

dostępnym poziomie13. Interpretacja ta stała się punktem wyjścia do dalszych rozważań. 

Istotne stało się również rozróżnienie polityki społecznej od polityki socjalnej. Tematyce tej 

uwagę poświęcił chociażby Ryszard Szarfenberg, ukazując węższe znaczenie polityki 

socjalnej aniżeli ma to miejsce w przypadku polityki społecznej. Za wspomnianym 

badaczem politykę socjalną należy definiować, jako metody działania i instytucje, które 

służą wywieraniu bezpośredniego wpływu na materialne warunki życia, a przede wszystkim 

na poziom dochodów pieniężnych ludzi czy gospodarstwach domowych,  w tym szczególnie 

tych o niskich zarobkach lub pozbawionych ich w ogóle14. Ostatnie z wyszczególnionych 

pojęć, a wyjątkowe istotne dla niniejszych rozważań odnosi się do polityki społecznej na 

rzecz osób z niepełnosprawnością. Za A. Kurzynowskim przyjęto, iż polityka społeczna 

wobec osób z niepełnosprawnością stanowi ogół działań podmiotów publicznych 

i organizacji pozarządowych, mających na celu wyrównywanie nieuzasadnionych różnic 

socjalnych, asekurowanie wobec ryzyk życiowych oraz tworzenie szans właściwego 

funkcjonowania osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego 

i społecznego, umożliwiając ich pełną integrację ze społeczeństwem15. Definicja ta pomimo, 

iż przedstawiona została po raz pierwszy pod koniec XX wieku, to jednak wciąż wydaje się 

aktualnym i wartościowym opisem analizowanego zjawiska.  

Etapem wyjściowym podczas realizacji procesu badawczego były badania 

teoretyczne, pozwalające zgłębić szereg mechanizmów, zachodzących w obszarze 

analizowanej problematyki. Przeprowadzono kwerendę biblioteczną, ukierunkowaną na 

 
12 zob. J. Auleytner, Spory wokół socjalnych funkcji państwa, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), 

Polityka społeczna, wyd. PWN, Warszawa 2007. 
13 A. Kurzynowski, Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą, [w:] A. Kurzynowski (red.), Polityka 

społeczna, wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001, s. 11. 
14 R. Szarfenberg, Polityka socjalna [w:] B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, wyd. Aspra-

Jr, Warszawa 2001, s. 118. 
15 A. Kurzynowski, Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej, [w:] J. Auleytner, J. Mikulski (red.), 

Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi do integracji, wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 1996, s. 17.  
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poszerzenie wiedzy w obszarze znaczenia współczesnego państwa, jego funkcji, a zarazem 

działań, które determinują politykę społeczną. Dokonano również przeglądu licznych aktów 

prawnych, opracowań Głównego Urzędu Statystycznego, a także danych pochodzących ze 

stron internetowych, pozwalających na poszerzenie wiedzy na temat rozwiązań na rzecz 

osób z niepełnosprawnością na terenie Polski, jak i samych Kielc.  

Zastosowanie w rozprawie metody instytucjonalno-prawnej16 umożliwiło szerokie 

spojrzenie na regulacje formalno-prawne szeroko pojętej sytuacji osób 

z niepełnosprawnością przy jednoczesnej wnikliwej analizie instytucji odpowiedzialnych za 

realizację polityki społecznej państwa na rzecz tej grupy. Możliwa stała się ocena rozwiązań, 

jakie na gruncie instytucjonalnym i prawnym wdrażane są na rzecz osób 

z niepełnosprawnością. Istotne stało się tutaj wieloaspektowe spojrzenie na system 

orzecznictwa, jak i instytucji i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także 

poszczególne podmioty ekonomii społecznej. Stało się to inspiracją do prowadzenia 

dalszych badań z wykorzystaniem technik empirycznych. 

Metoda historyczna pozwoliła na dostrzeżenie zmian, jakie zaszły na przestrzeni lat 

w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością, a co za tym idzie wpłynęły na kształt 

współczesnej polityki społecznej państwa na rzecz tej grupy. Istotne stało się również 

ukazanie przeobrażeń w zakresie społecznego postrzegania osób z niepełnosprawnością na 

przestrzeni dziejów. 

Podejmując rozważania dotyczące polityki społecznej państwa na rzecz osób 

z niepełnosprawnością posłużono się również metodą analizy danych zastanych. Pozwoliła 

ona podjęć refleksję nad charakterystycznymi dla Polski i Kielc procesami 

demograficznymi, liczbą osób z niepełnosprawnością, specyfiką zjawiska 

niepełnosprawnością. Wykorzystanie tej metody związane było również z analizą 

sprawozdań z realizacji dokumentów strategicznych w Kielcach, a także sprawozdań 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, co w dużej mierze przybliżało 

działalność wielu instytucji świadczących wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnością na 

przestrzeni ostatnich lat. Istotne dla rozważań dotyczących aktywizacji zawodowej osób 

z niepełnosprawnością były również dane statystyczne publikowane przez Miejski Urząd 

Pracy w Kielcach. 

W dysertacji wykorzystano empiryczną metodę badawczą, którą stanowiła metoda 

wywiadu. Prace w tym zakresie realizowane były w oparciu o takie techniki badawcze, jak 

 
16 zob. R. Bäcker, L. Czechowska i in., Metodologia badań politologicznych, wyd. Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, Warszawa 2016.  
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indywidualny wywiad pogłębiony oraz zogniskowany wywiad grupowy. Zdecydowano się 

na badania jakościowe, ponieważ umożliwiały one zdobycie holistycznej wiedzy, 

ukazującej badane zjawiska w naturalnym kontekście17, co w rezultacie wpływało na 

perspektywę analizy ukazanych aspektów. Warto zarazem podkreślić, że przed realizacją 

badań z użyciem wymienionych technik zrezygnowano ze stawiania założeń celem 

maksymalnego otwarcia się na doświadczenia respondentów. Co więcej w przypadku osób 

z niepełnosprawnością możliwość wywiadu nie wyłącza potencjalnego respondenta 

z badania ze względu na bariery, generowane przez dysfunkcje narządu wzroku, czy 

niepełnosprawność intelektualną. Szczególnie inspirujące w zakresie przygotowywania się 

do prowadzenia wywiadów, jak i ich samej realizacji były: publikacja autorstwa Steinara 

Kvale, pt. Prowadzenie wywiadów18, a także publikacja stworzona przez Janinę Kowalik 

i Władysława Szostaka, pt. Metodologiczne problemy nauk o polityce19. Zrealizowano 25 

indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności, co nastąpiło w oparciu o przygotowane wcześniej scenariusze 

indywidualnego wywiadu pogłębionego, w których uwzględniono osoby 

z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością 

sensoryczną, niepełnosprawnością w wyniku wystąpienia choroby przewlekłej, a także 

niepełnosprawnością wskutek kryzysów zdrowia psychicznego. Zogniskowane wywiady 

grupowe adresowano natomiast do pracowników instytucji, które wspierają osoby 

z niepełnosprawnością w Kielcach. Przeprowadzono 5 takich wywiadów, w których łącznie 

wzięło udział 26 osób – pracowników 21 instytucji pomocowych. Realizacja opisywanych 

badań pozwoliła szerszej spojrzeć na problematykę analizowanego zjawiska, a także 

dokonać próby stworzenia rekomendacji, mogących usprawnić wybrane z działań 

realizowanych w Kielcach na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Praca składa się z czterech rozdziałów, w których kolejno zostały poruszone 

wszelkie zagadnienia związane z polityką społeczną państwa na rzecz osób 

z niepełnosprawnością. Dysertacja posiada wymiar teoretyczno-empiryczny 

i ukierunkowana jest na zbadanie działań na gruncie polityki społecznej państwa 

w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością na przykładzie miasta Kielce. 

 
17 zob. D. Jemielniak, Różnorodność metod i narzędzi w badaniach jakościowych, [w:] D. Jemielniak (red.), 

Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, wyd. PWN, Warszawa 2010, s. 10. 
18 zob. S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, wyd. PWN, Warszawa 2012. 
19 zob. J. Kowalik, W. Szostak, Metodologiczne problemy nauk o polityce, wyd. Akademii Świętokrzyskiej, 

Kielce 2007. 
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Rozdział I zatytułowany został, jako Polityka społeczna i usługi społeczne 

współczesnego państwa. Część ta posiada charakter teoretyczny, a przy tym stanowi niejako 

wprowadzenie do zgłębianej problematyki badawczej. W rozdziale przedstawione zostały 

aspekty związane z państwem i funkcjami, które realizuje (zwłaszcza socjalnymi), a także 

teorią polityki społecznej, jej znaczeniem, celami oraz genezą. Ponadto istotne dla tego 

rozdziału stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy polityka społeczna stanowi 

odpowiedź na niwelowanie problemów społecznych, jakie mogą występować we 

współczesnym świecie. W niniejszej części dysertacji zaprezentowane zostały również 

modele zabezpieczenia społecznego, a także tematyka usług społecznych. W Rozdziale I 

znaleźć można również nawiązania do potrzeb ludzkich, a także działań, jakie są 

prowadzone przez państwo (zwłaszcza na gruncie polityki społecznej), aby efektywniej 

zaspokajać wspomniane potrzeby.  

Rozdział II zatytułowano, jako Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – 

instytucjonalny wymiar wsparcia w Polsce. Część ta stanowi zestawienie rozwiązań 

ukierunkowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich bliskich, szczególnie 

w aspekcie pomocy instytucjonalnej, jaka zapewniana jest na terenie naszego państwa. 

Wprowadzeniem do rozdziału jest refleksja nad ujmowaniem niepełnosprawności 

w kategorii problemu społecznego, jak i kwestii społecznej. W rozdziale przedstawione 

zostały przemiany, jakie nastąpiły w systemie pomocy na rzecz osób z niepełnosprawnością 

w Polsce – ukazana została przeszłość tych działań, teraźniejszość, a także możliwości, które 

mogą zaistnieć w przyszłości. Ponadto w tej części dysertacji zaprezentowano przegląd 

instytucji, zapewniających określone formy wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością 

w całym cyklu życia jednostki – od poczęcia do śmierci. W rozdziale  skoncentrowano się 

na różnych rodzajach niepełnosprawności, a także osobach, które urodziły się 

z ograniczeniami sprawności lub nabyły takie ograniczenia w trakcie swojego życia. 

Podkreślona została konieczność wdrażania różnych rozwiązań, które będą kładły nacisk na 

indywidualizację jednostki. Rozdział zwieńczyło ukazanie innych form pomocy, z których 

mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny w Polsce.  

Kolejny z rozdziałów – rozdział III nosi nazwę Specyfika miasta Kielce a kształt 

realizowanej polityki społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością w latach 2015-2020. 

W rozdziale charakterystyce zostało poddane miasto Kielce oraz polityka społeczna, którą 

prowadzono tam w latach 2015-2020. Ponadto przedstawione zostanie zestawienie 

statystyczne danych, określających liczbę osób z niepełnosprawnością na terenie miasta, 

także pod względem rodzaju posiadanej niepełnosprawności i innych równie istotnych 
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informacji. W części III zaprezentowano także przegląd dostępnych form wsparcia 

w mieście Kielce, dla osób z niepełnosprawnością na różnych etapach ich życia. 

Zakończenie rozdziału stanowi ukazanie możliwości, a przy tym również kierunków 

rozwoju partycypacji społecznej, politycznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością na 

terenie Kielc. Rozdział ten posiada bardzo istotne znaczenie w odniesieniu do badań 

własnych, jakie przeprowadzone zostaną w ramach poruszanej problematyki badawczej. W 

tej części pracy przedstawiony został bowiem dokładny przegląd działań polityki społecznej 

w mieście Kielce, wliczając w to również pomoc instytucjonalną. 

Rozdział IV zatytułowano, jako Analiza badań własnych. W tej części pracy 

przedstawione zostały metodologiczne podstawy prowadzonych badań własnych. 

Zaprezentowano zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze, jakimi posłużono się 

w celu empirycznego pogłębienia poruszanej problematyki badawczej. Wzorując się na 

przedstawianych w literaturze klasyfikacjach niepełnosprawności – utworzono narzędzia 

w postaci pięciu scenariuszy indywidualnych wywiadów pogłębionych. Wywiady 

skierowane zostały w stronę osób z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością 

intelektualną, niepełnosprawnością sensoryczną, niepełnosprawnością spowodowaną 

wystąpieniem choroby przewlekłej oraz niepełnosprawnością generowaną wystąpieniem 

kryzysów zdrowia psychicznego. Osobami, które wzięły udział w badaniu były osoby 

dorosłe zmagające się z danym rodzajem niepełnosprawności, zamieszkujące na terenie 

miasta Kielce, korzystające ze wsparcia instytucjonalnego. Doświadczenia tych osób 

stanowią niezwykle wartościowe źródło. Umożliwiają bowiem spojrzenie na osoby 

z niepełnosprawności przez pryzmat ich indywidualnych możliwości i potrzeb. W 

badaniach własnych wykorzystano również autorskie scenariusze zogniskowanych 

wywiadów grupowych, co umożliwiło poznanie i analizę refleksji pracowników instytucji 

pomocowych, którzy bezpośrednio działają na rzecz osób z niepełnosprawnością w mieście 

Kielce. Wielość spojrzeń na prowadzone w obszarze polityki społecznej państwa działania 

ukierunkowane na wsparcie osób z niepełnosprawnością pozwoli na ukazanie badanych 

aspektów na różnych płaszczyznach. Wnioski uzyskane na drodze prowadzonych badań 

własnych, będą mogły stanowić implikacje dla działań, podejmowanych na gruncie polityki 

społecznej państwa w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością.   

Pracę wieńczy podsumowanie prezentujące wnioski, które powstały w konsekwencji 

zgłębianej problematyki badawczej i przeprowadzonych badań. Przedstawione zostały także 

autorskie rekomendacje dla miasta Kielce. Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe 

stało się dokonanie pewnych konkluzji, które mogą okazać się przydatne w kreowaniu 



19 
 

lokalnej polityki społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością. Do pracy dołączona 

została również Bibliografia prezentująca kluczowe akty prawne, monografie, artykuły 

naukowe, opracowania, raporty, które umożliwiły dokładniejsze zgłębienie tematyki 

związanej z polityką społeczną państwa wobec osób z niepełnosprawnością. 

Interdyscyplinarność niniejszej dysertacji pozwala na zgłębienie analizowanej 

problematyki z różnych perspektyw. Co więcej uzyskane wnioski otwierają pole do dalszych 

dyskusji na temat aktualnych i przyszłych rozwiązań na rzecz osób z niepełnosprawnością 

w Kielcach. Zagadnienia w obrębie polityki społecznej państwa na rzecz osób 

z niepełnosprawnością nie tracą na aktualności, lecz wciąż wydają się bardzo istotnym 

tematem. Przemyślenia na drodze realizowanych badań dają podstawę do licznych refleksji, 

które mogą skutkować rozwiązaniami, mogącymi zostać zaimplementowanymi 

w przyszłości poprzez wprowadzanie nowych działań na gruncie polityki społecznej 

państwa, a zwłaszcza przedsięwzięć w wymiarze lokalnym. 
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 ROZDZIAŁ I. POLITYKA SPOŁECZNA I USŁUGI SPOŁECZNE 

WSPÓŁCZESNEGO PAŃSTWA 

 

Działania w obrębie polityki społecznej oraz kreowania usług społecznych stanowią 

jedne ze szczególnie istotnych zadań współczesnego państwa. Przynależą one do tzw. 

funkcji socjalnych państwa, które znajdują się wśród jego funkcji wewnętrznych. Poprzez 

przedsięwzięcia w tym obszarze możliwe jest zaspokajanie potrzeb społecznych, tworzenie 

warunków do optymalnego rozwoju kapitału ludzkiego, a tym samym podnoszenie jakości 

życia społeczeństwa, przy jednoczesnym zmniejszaniu lub eliminowaniu różnych trudności 

i ograniczeń, napotykanych przez poszczególne jednostki. 

 Tematyka roli, zadań oraz funkcji państwa jest często poruszana w opracowaniach 

naukowych. Warto jednak zwrócić uwagę na postępujący rozwój cywilizacyjny, 

przeobrażenia priorytetów, czy też zmieniające się oczekiwania jednostek i grup 

społecznych – czynniki wpływające na zmiany w zapotrzebowaniu na konkretne usługi 

społeczne, czy określone możliwości wsparcia ze strony państwa. Odnosząc się do 

klasycznych funkcji państwa, a zwłaszcza jego funkcji wewnętrznych, można zatem mówić 

o ich ciągłym ewoluowaniu pod wpływem, tzw. zmian wewnątrzsystemowych. 

Podejmowanie tej problematyki w obliczu opisywanych wyzwań jest stale potrzebne, 

a zarazem poszerzające spektrum poznawcze i wykraczające w przyszłość w zakresie 

możliwości implementacji wniosków. Pomimo nakreślonego powyżej mechanizmu 

przeobrażeń, to właśnie funkcje socjalne należą do grupy najbardziej trwałych oraz 

społecznie pożądanych kierunków działania państwa. 

Niniejszy rozdział posiada charakter teoretyczny i stanowi wprowadzenie do 

zgłębianej problematyki badawczej. W tej części pracy przedstawione zostały aspekty 

związane z realizacją przez współczesne państwo działań z obszaru polityki społecznej oraz 

kreowaniem usług społecznych. Ich charakter jest historyczny i stale istotny z perspektywy 

dbałości władzy o dobrostan społeczeństwa. Odniesiono się także do teorii polityki 

społecznej, jej znaczenia, celów oraz genezy. Ponadto podjęto próbę określenia związku 

pomiędzy polityką społeczną, a niwelowaniem problemów społecznych, wyjaśniając 

jednocześnie znaczenie problemu społecznego oraz kwestii społecznej. W niniejszym 

rozdziale zaprezentowano również modele zabezpieczenia społecznego, a także aspekty 

związane ze znaczeniem usług społecznych oraz koniecznością ich standaryzacji.  
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1.1. Funkcje socjalne współczesnego państwa 

Państwo od lat stanowiło obiekt zainteresowania badaczy wielu dyscyplin i dziedzin 

naukowych. Pojęcie „państwa” ma zarazem bardzo szerokie znaczenie – odnosi się zarówno 

do zbioru instytucji, jednostki terytorialnej, idei filozoficznej, czy instrumentu przymusu20. 

Powszechnie wiadomym jest, że problematyka określenia istoty państwa oraz zasad jego 

funkcjonowania była bardzo często obecna w rozważaniach filozofów starożytnych, jednak 

ze względu na tematykę dysertacji, należy przywołać przede wszystkim Arystotelesa. 

Postrzegał on państwo jako byt pochodzący z natury na drodze rozwoju, syntezy mniejszych 

wspólnot rodzinnych w osady, które następnie przekształcały się w tzw. koinonia – 

wspólnotę miasta-państwa (gr. polis). Filozof zwracał wówczas uwagę na zaistniałą jedność 

rodów i osad, zmierzającą do osiągnięcia doskonałości i samowystarczalności. Co ciekawe 

Arystoteles  wskazując na zdania polis, koncentrował się przede wszystkim na zapewnieniu 

obywatelom życia, które będzie szczęśliwe, cnotliwe i możliwe dzięki zachowaniu umiaru 

w działalności politycznej. Zdaniem filozofa ludzie mogliby odczuwać szczęście 

w momencie otrzymania warunków, umożliwiających osiągnięcie pełni rozwoju 

materialnych i moralnych wartości21. Interesujące jest zwrócenie uwagi nie tylko na aspekty 

moralne, które niejako stanowią przedmiot zainteresowania filozofii, ale również 

odniesienie się do wartości materialnych, które korespondują ze współczesnym 

rozumieniem dobrostanu. Wartości te można zatem interpretować w kategorii realizacji 

ludzkich potrzeb bytowych i kreowania optymalnych warunków życia. 

Dokonując przeglądu kolejnych definicji państwa obecnych w literaturze 

przedmiotu, niewątpliwie jedną z najczęściej przywoływanych jest ta opracowana w 1921 

roku przez Georga Jellinka, który podkreślał jedność trzech elementów determinujących 

istnienie państwa, wyróżniając: wyodrębnione terytorium, zamieszkującą dane terytoriom 

ludność i rząd, sprawujący w państwie władze zwierzchnią22. Ujęcie państwa przez G. 

Jellinka znajduje się w grupie definicji strukturalno-elementowych państwa. Wśród innych 

typów definicji opisywanego pojęcia Bogumił Szmulik i Marek Żmigrodzki przypomnieli 

również definicje funkcjonalne, definicje psychologiczne, definicje socjologiczne oraz 

definicje klasowe. Definicje psychologiczne pozwalają rozpatrywać pojęcia państwa, jako 

zbiór wyobrażeń, które dotyczą władczych stosunków międzyludzkich. W definicjach 

 
20 A. Heywood, Politologia, wyd. PWN, Warszawa 2010, s. 108. 
21 za: Arystoteles [w:] B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Geneza państwa [w:] B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), 

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce…op. cit., s. 23-24. 
22 za: G. Jellinek [w:] A. Antoszewski, T. Łoś-Nowak, Państwo [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), 

Leksykon politologii, wyd. Atla, Wrocław 2002, s. 292. 
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socjologicznych państwo utożsamiane jest ze społecznością polityczną. Definicje klasowe 

natomiast pozwalają na interpretację pojęcia państwa, jako instrument klasowego panowania 

z uwagi na dominację klas posiadających lub zróżnicowaną wspólnotę, gdzie nie każda 

jednostka może mieć swój udział w sprawowaniu władzy23.  Państwo można rozpatrywać 

z trzech perspektyw: idealistycznej, funkcjonalistycznej i organizacyjnej24. W podejściu 

organizacyjnym państwo określa się zbiorem instytucji rządowych, które ponoszą 

odpowiedzialność za kolektywną ochronę życia społecznego25. Perspektywa idealistyczna 

szczególnie widoczna jest w opracowaniach Georga Hegla, który wyróżnił, tzw. trzy 

momenty egzystencji społecznej, do których zaliczył: rodzinę, społeczeństwo obywatelskie 

i państwo. Autor państwo utożsamiał z etyczną wspólnotą, opartą na wzajemnej solidarności 

– „powszechnym altruizmie”26. W podejściach badaczy analizowanego obszaru, analogie 

znaleźć można w funkcjonalnym oraz funkcjonalistycznym ujęciu definicji państwa, przez 

co określenia te można traktować w sposób tożsamy. W definicjach funkcjonalnych nacisk 

kładzie się na funkcje, które państwo musi realizować w danym układzie społecznym. 

Zgodnie z niniejszym J. Roland Pennock i David Smith uznali, że państwo stanowi 

społeczną organizację mającą rozstrzygającą władzę nad wszystkimi osobami 

zamieszkującymi określone terytorium i mającą za swój główny cel rozwiązywanie 

wspólnych problemów i zabezpieczenie wspólnych dóbr, a przede wszystkim utrzymanie 

porządku27. Podejście funkcjonalistyczne podkreśla rolę i cel instytucji państwowych, 

a główna funkcja państwa sprowadza się do szeroko rozumianego utrzymania społecznego 

porządku28. Przytoczona definicja, uznająca państwo za organizację społeczną, pozwala 

podjąć dalsze rozważania nad zadaniami państwa w obszarze wspierania poszczególnych 

jednostek i grup społecznych, zmagających się z różnymi problemami, a przy tym 

zapewnienie bezpieczeństwa jego mieszkańcom, co można odnieść nie tylko do 

bezpieczeństwa wewnętrznego, ale również aspektów, związanych z zabezpieczeniem 

społecznym.  

Wyodrębnia się cechy państwa, ujmowanego jako organizacji przy jednoczesnym 

założeniu, że cechy te wystąpią wspólnie. Państwo stanowi bowiem organizację polityczną, 

 
23 B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Pojęcie, sposoby…op. cit., s. 14-15. 
24 A. Heywood, Politologia…op. cit., s. 108. 
25 M. Kulisz, Determinanty bezpieczeństwa państwa jako organizacji społecznej, „Rocznik Bezpieczeństwa 

Międzynarodowego” 2013, nr 7, s. 138. 
26 za: G. Hegel [w:] A. Heywood, Politologia…op. cit., s. 108. 
27 za: J. Pennock, D. Smith [w:] B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Pojęcie, sposoby…op. cit., s. 14. 
28 A. Heywood, Politologia…op. cit., s. 108. 
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przymusową, terytorialną i suwerenną29.  Mnogość definicji terminu „państwo” wpływa na 

zróżnicowanie w postrzeganiu funkcji państwa. Państwo może być bowiem rozumiane, jako 

organizacja społeczna o globalnym zasięgu, która charakteryzuje się szczególnymi cechami, 

a przy tym obejmuje swoim zasięgiem najszerszą wspólnotę ludzką, a kryterium 

przynależności stanowi wówczas instytucja obywatelska. W takim rozumieniu funkcje 

państwa mogą być interpretowane z perspektywy celów organizacyjnych, jakie przypisuje 

się niniejszej organizacji, ale również w kategorii pewnego rodzaju, trwałych, dwustronnych 

relacji, występujących między strukturami władzy państwowej, a otoczeniem społecznym 

państwa. Państwo może być jednak rozumiane również, jako system organów władzy 

państwowej, bądź władzy publicznej, który stanowi centralny element państwa, będącego 

globalną organizacją społeczną. Poprzez taką interpretację zauważyć można względnie 

trwałe relacje, jakie następują między systemem władzy państwowej, a innymi elementami 

organizacji państwowej. Analizując funkcje państwa często ujmuje się je, jako główne 

kierunki działalności aparatu państwowego w zakresie celów, jakich realizacja stawiana jest 

przed tym aparatem30. Funkcję można utożsamiać z konsekwencją, rezultatem, czy też 

skutkiem działania danej struktury organizacyjnej dla jej otoczenia. Niniejsze działania 

mogą być postrzegane, jako odpowiedź na wyzwania, które z tego otoczenia pochodzą31. 

Jeden z autorów określił, iż funkcja jest to ukierunkowana społecznie realizacja jakiegoś 

założonego przez dany podmiot społeczny (jednostkę, grupę, bądź organizację) celu32. 

Funkcje państwa mogą stanowić całokształt jego działalności, który należy odnosić do 

określonej sfery życia społeczeństwa33. Poszukując definicji funkcji państwa można spotkać 

się również z deskrypcją, iż stanowi ona działalność państwa realizowaną w podstawowych, 

głównych, czy zasadniczych sferach życia społecznego (główne kierunki działania 

państwa)34. 

W literaturze przedmiotu przedstawia się różne klasyfikacje funkcji państwa. 

Jednakże w rozumieniu funkcji państwa może następować pewien dylemat. Otóż funkcje 

państwa można ujmować zarówno jako skutki realizacji celów przypisywanych organizacji 

państwowej, ale również, jako zadania, jakich realizację stawia się przed aparatem 

państwowym. Co więcej klasyfikacje funkcji państwa, zawarte w literaturze przedmiotu 

 
29 B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Pojęcie, sposoby…op. cit., s. 16. 
30 A. Korybski, Funkcje państwa [w:] B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.) Wprowadzenie...op. cit., s. 105. 
31 P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, wyd. Liber, Warszawa 2000, s. 127. 
32 A. Korybski, Funkcje państwa...op. cit., s. 102. 
33 K. Wojtaszczyk, Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, wyd. Liber, Warszawa 1996, s. 21. 
34 J. Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 49. 
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często konstruowane są z punktu widzenia wielu kryteriów, a te nierzadko są niezbyt ostre 

i nachodzą na siebie35. Dylematy związane z interpretowaniem znaczenia całokształtu 

funkcji państwa, mogą determinować również pewne trudności w rozumieniu 

poszczególnych z funkcji, jakie stawia się przed państwem. W dodatku warto zwrócić uwagę 

na to, że wyzwania, jakie pojawiają się wraz z upływem czasu, nowymi problemami 

społecznymi, szeroko rozumianymi przemianami na gruncie społecznym, gospodarczym, 

politycznym, mogą wpływać także na identyfikację zakresu poszczególnych z funkcji 

państwa.  

Niekiedy przyjmuje się podział na cztery główne funkcje państwa, takie jak: 

ochronna, kulturalno-oświatowa, socjalna i gospodarczo-organizacyjna. Innym 

proponowanym podziałem jest wyróżnienie funkcji: wewnętrznej, zewnętrznej, 

ekonomicznej, socjalnej oraz edukacyjnej36. Możliwe jest dokonanie klasyfikacji funkcji 

państwa, rozumianych jako trwałe kierunki organizacji państwowej wobec innych systemów 

społecznych, co poniekąd nawiązuje do ogólnej teorii systemów społecznych. Wyróżnia się 

wówczas trzy funkcje, tj. adaptacyjną, regulacyjną, a także innowacyjną. Funkcja 

adaptacyjna odnosi się do dostosowywania struktury oraz zasad funkcjonowania organizacji 

państwowej do ujawnianych w innych systemach społecznych potrzeb i interesów różnych 

podmiotów społecznych (m.in.: potrzeby ekonomiczne, socjalne, kulturowe). Struktury 

organizacji państwowej w ramach funkcji adaptacyjnej powinny zatem zostać dostosowane 

otoczenia. Funkcja regulacyjna polega na tworzeniu wewnętrznego ładu przy jednoczesnym 

utrzymywaniu ustanawianych zasad, regulacji w organizacji państwowej. Ostatnia 

z przedstawionych w tej klasyfikacji funkcji – funkcja innowacyjna związana jest 

z wprowadzaniem zmian, modyfikacji. Odnosi się ona do wprowadzania nowych elementów 

do powiązań, jakie występują między daną organizacją państwową, a innymi systemami 

społecznymi lub podmiotami o charakterze międzynarodowym37. 

W doktrynach dotyczących państwa na ogół wskazuje się dwie podstawowe funkcje, 

jakie państwo realizuje – zewnętrzną oraz wewnętrzną. Znaczenie funkcji zewnętrznej 

związane jest z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz niezależności w stosunkach z innymi 

państwami. Znaczenie funkcji wewnętrznej natomiast związane jest formułowaniem celów 

oraz sposobów zaspokajania potrzeb zbiorowych, gromadzeniem zasobów niezbędnych do 

 
35 A. Korybski, Funkcje państwa...op. cit., s. 105. 
36 A. Kokoszkiewicz, Opieka społeczna jako zadanie państwa. Studium teoretycznoprawne, wyd. Fundacji 

Niepodległości, Lublin 2015, s. 34.  
37 A. Korybski, Funkcje państwa...op. cit., s. 106. 



25 
 

osiągania celów politycznych, stanowieniem norm prawnych i reagowaniem w sytuacjach 

ich naruszania. Analizując zakres wewnętrznej funkcji państwa – należy podkreślić, że 

często stanowi on przedmiot sporów ideologicznych, co można zauważyć głównie poprzez 

odniesienie do koncepcji liberalnej i socjaldemokratycznej. Koncepcja liberalna zakłada 

ograniczenie funkcji wewnętrznej państwa jedynie do działań z zakresu porządku 

publicznego, przy jednoczesnym wyłączeniu ingerencji państwa w sferę działalności 

gospodarczej, co należałoby pozostawić do realizacji wolnym jednostkom. Koncepcja 

socjaldemokratyczna nacisk kładzie, zarówno na aktywność gospodarczą państwa, jak 

i znaczącą rolę prowadzenia przez państwo działań z obszaru polityki społecznej38. 

Tematyka niniejszej rozprawy pozwala na szersze rozpatrywanie wewnętrznej funkcji 

państwa. Z uwagi na fakt, iż znaczenie funkcji zewnętrznej i zewnętrznej nie sprowadza się 

do jednego konkretnego działania, a stanowi grupę  działań bardziej adekwatne wydaje się 

stosowanie określenia „wewnętrzne funkcje państwa”. Dokonując podziału na wewnętrzne 

i zewnętrzne funkcje państwa można odnieść się szczególnie do znaczenia kryterium 

terytorialnego, które umożliwia wyodrębnienie tych grup funkcji państwa. Funkcje 

zewnętrzne należy wówczas interpretować, jako te które państwo realizuje poza swoim 

terytorium, a funkcje wewnętrzne, jako realizowane w obrębie terytorium państwa. W 

literaturze politologicznej można spotkać się z pewnymi dylematami, a nawet sporami, które 

dotyczą rodzajów i kierunków działalności państwa, które należałoby umieścić w tych 

grupach funkcji. Określenie funkcji wewnętrznych państwa w sposób ogólny, jako zbiór 

działań, zmierzających do organizowania oraz regulowania przez państwa współżycia 

jednostek i grup społecznych, wpływa na możliwość wyodrębnienia dwóch funkcji, które 

mieściłyby się w tym katalogu. Odnieść należy się do funkcji organizowania i funkcji 

regulowania. Funkcja organizowania wiąże się z kierowaniem przez państwo różnymi 

instytucjami, a funkcja regulowania sprowadza się do wdrażania nakazów i zakazów, jako 

środków pomocniczych do reglamentowania stosunków społecznych39. Bardziej właściwe 

wydaje się jednak koncepcja, która pozwala na ujęcie wewnętrznych funkcji państwa 

poprzez przedstawienie nieco szerszego katalogu funkcji, zaliczających się do tej grupy 

i wyróżnienie: funkcji ochronnej, funkcji gospodarczej, funkcji wychowawczej i funkcji 

socjalnej. Funkcję ochronną można rozpatrywać, jako przestrzeganie społecznego ładu 

i porządku, ale również jako przeciwstawianie się różnym formom anarchizacji życia 

 
38 A. Antoszewski, T. Łoś-Nowak, Państwo…op. cit., s. 292-293. 
39 G. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, wyd. Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 66. 
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społecznego. Druga z wymienionych funkcji – funkcja gospodarcza, określana bywa także, 

jako funkcja ekonomiczna i związana jest ściśle ze stopniem interwencjonizmu państwa 

w skalę stosunku gospodarczych. Funkcja wychowawcza może być odnoszona do wpływu, 

jaki państwo wywiera na kształtowanie się różnych obszarów świadomości obywateli. 

Ostatnia z zaproponowanych w niniejszym podziale funkcji – funkcja socjalna często jest 

sprowadzana do różnych form osłony socjalnej najuboższych warstw społecznych40. 

Mnogość funkcji, jakie przypisuje się państwu pozwala zauważyć jego znaczącą rolę 

w życiu mieszkańców. Państwo nie jest bowiem jedynie terytorium, z którym ludność łączy 

wyłącznie przynależność. Państwo może gwarantować pewne prawa, zapewniać jednostkom 

dostęp do różnych płaszczyzn życia społecznego, kształtować warunki bytowe jednostek 

i grup społecznych. 

Poruszając tematykę związaną z funkcjami wewnętrznymi współczesnego państwa 

zasadne wydaje się przedstawienie kolejnej klasyfikacji tych funkcji, zgodnie z którą 

wyróżnia się funkcje: prawodawczą, porządkową, administracyjną, gospodarczo-

organizatorską, socjalną oraz kulturalno-oświatową. Funkcja prawodawcza polega na 

tworzeniu przez państwo prawa, wyznaczającego normy postępowania, jakie obowiązują na 

konkretnym terytorium. Funkcja porządkowa związana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa 

oraz porządku publicznego. Kolejna z wymienionych funkcji – administracyjna polega na 

istnieniu rozbudowanego aparatu administracyjnego, który umożliwia państwu zarządzanie 

terytorium, jak i mieszkańcami tego obszaru. Funkcja gospodarczo-organizatorska obejmuje 

organizację oraz zarządzanie przez państwo gospodarką i życiem zbiorowym. 

Przedstawiona klasyfikacja zakłada, że funkcja socjalna zmierza do zapewnienia 

obywatelom minimum egzystencji, dzięki systemowi ubezpieczeń społecznych, działaniom 

z obszaru pomocy społecznej, ochrony zdrowia, zwalczaniem bezrobocia, dbałością 

o ochronę środowiska naturalnego, a także zapewnieniem odpowiednich warunków pracy 

i płacy. Funkcja kulturalno-oświatowa natomiast odnosi się do organizacji przez państwo 

systemu oświaty i instytucji kulturalnych, które na przykład działałyby na rzecz 

rozpowszechniania idei korzystania z dóbr kulturalnych przez mieszkańców danego 

państwa41. Ponowoczesna rzeczywistość symbolizowana przez globalizację oraz 

współzależność może być interpretowana, jako bardzo duże wyzwanie dla państw. Zdaniem 

badaczy ponowoczesne państwo znajduje się aktualnie w sytuacji, która generuje 

 
40 Tamże, s. 66-67.  
41 Z. Husak, W. Lis, D. Dudek, G. Kowalski, Konstytucyjny system organów państwa, wyd. C.H.Beck, 

Warszawa 2012,  s. 6-7. 
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konieczność zmiany stanowiska, zgodnie z którym potęga, terytorium, cele, racje, wartości 

i interesy muszą być skoncentrowane wokół jednej wspólnoty, bądź zmonopolizowane 

przez jeden ośrodek władzy i na jednym obszarze. Teresa Łoś-Nowak zwraca jednak uwagę, 

że to właśnie zadaniem państw jest wykonywanie istotnych funkcji politycznych, 

społecznych, a także ekonomicznych, przy czym inne organizacje nie mogą państwa w tym 

zakresie zastąpić42. 

W literaturze przedmiotu czasami zdarza się, że zamiast stosowania określenia 

„funkcja socjalna” używa się określenia „funkcje socjalne”, co zmierza do interpretowania 

działań państwa w tym zakresie, jako pewnego rodzaju katalogu zadań, wchodzących 

w skład tej kategorii. Stosowanie określenia „funkcje socjalne” wydaje się bardziej zasadne 

z uwagi na złożoność i szereg działań, jakie państwo może podejmować w celu 

zabezpieczenia społecznego jednostek. Już samo pojęcie „zabezpieczenia społecznego”, 

stanowiące nieodłączny element definicji funkcji socjalnych, nie jest pojęciem 

jednoznacznym i składa się z wielu czynników, które determinują jego całokształt. 

Analizując opracowania z zakresu funkcji socjalnych współczesnego państwa można 

zauważyć pewien niedosyt w ich rozpatrywaniu, analizie. Wydaje się, że najbardziej 

dokładnie nad tą problematyką w swoich pracach pochylili się Eugeniusz Zieliński oraz 

Julian Auleytner. Warto jednak pierwotnie podjąć pewnego rodzaju refleksję nad 

znaczeniem tzw. państwa socjalnego, co związane jest z analizowaną tematyką. 

Państwo socjalne określa się też często mianem „państwa opiekuńczego”, czy też 

„państwa dobrobytu”. Określenie to może być utożsamiane z opisem państwa, które nie jest 

skoncentrowane jedynie na utrzymaniu prawa i porządku, ale również o trosce kierowanej 

w stronę innych problemów. Zdaniem niektórych badaczy określenie „państwo opiekuńcze” 

wywodzi się z określenia „welfare state”, które używane było głównie w Wielkiej Brytanii 

i USA43. Pod koniec XIX wieku w Europie rozpoczęła się stopniowa przemiana istniejącego 

już państwa narodowego (ang. nation state) we wspomniane już państwo socjalne. W 

literaturze wyróżnia się szereg przyczyn powstawania i rozbudowy państwa opiekuńczego 

w różnych krajach zachodnioeuropejskich. Warto odnieść się chociażby do powstawania 

systemów zabezpieczeń społecznych w Niemczech i działalności ówczesnego kanclerza 

Ottona von Bismarcka44, co zostanie szerzej przedstawione w kolejnych częściach niniejszej 

 
42 T. Łoś-Nowak, Janusowe oblicze państwa i współczesne metafory państwowości, „Teka Komisji Politologii 

i Stosunków Międzynarodowych” 2017, t. 12, s. 108. 
43 A. Kokoszkiewicz, Opieka społeczna…op. cit., s. 51-52. 
44 R. Gabryszak, Ewolucja i funkcje państwa dobrobytu (opiekuńczego), [w:] R. Gabryszak, D. Magierek (red.), 

Wprowadzenie do polityki społecznej, wyd. Difin, Warszawa 2009, s. 89. 
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dysertacji. Początki współczesnych państw opiekuńczych sięgają jednak 30. lat XX wieku – 

wówczas w poszczególnych państwach europejskich ustanowiono odpowiedni pakt 

społeczny. Określono wtedy również znaczenie funkcji socjalnych państwa opiekuńczego, 

które dążyło do utrzymania względnej równowagi między interesami właścicieli środków 

produkcji a pracownikami, a także ułatwiało interpretację klas niższych ze społeczeństwem 

mieszczańskim45. 

Funkcja socjalna państwa ze względu na kryterium jej działalności może być 

przypisywana do tych funkcji, które odpowiadają dziedzinom państwa. Często wskazuje się, 

że funkcja ta jest uzależniona od stopnia zamożności państwa, a także realizowanej doktryny 

politycznej. Obejmuje ona działania, które zmierzają do zapewnienia minimum egzystencji 

jednostek oraz grup społecznych, a przy tym również tworzenia miejsc pracy, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska naturalnego46. E. Zieliński określił 

funkcję socjalną państwa, jako działalność w socjalnej sferze stosunków społecznych, 

zmierzająca do zabezpieczenia społecznego jednostek ludzkich47. Autor zauważył również, 

że funkcja ta obejmuje głównie działania na rzecz ubezpieczeń społecznych, ochrony 

zdrowia, pomocy społecznej oraz aspektów związanych z rozwiązywaniem problemów 

wykorzystywania zasobów ludzkich i tworzenia odpowiednich warunków pracy48. Zdaniem 

Ludmiły Dziewięckiej-Bokun natomiast funkcja socjalna państwa powinna być 

rozpatrywana, jako zdolność struktur państwa do podejmowania wiążących decyzji dla 

wywoływania określonych skutków w sferze zaspokajania wybranych potrzeb społecznych, 

regulowania konfliktów społecznych, przekształcania struktury społecznej, tworzenia 

warunków postępu społecznego, które pośrednio lub bezpośrednio mają łącznie zapewnić 

pokój społeczny - wartość politycznie pożądaną49. Niniejsze ustalenie definicyjne wyraźnie 

wskazuje, że rola państwa sprowadza się nie tylko do eliminowania istniejących już 

problemów, zauważanych w społeczeństwie, ale do szeregu innych działań, oczekiwanych 

przez społeczeństwo. 

Państwo odgrywa szczególną rolę w kreowaniu współczesnej polityki społecznej, co 

jest ściśle związane z wypełnianiem przez nie funkcji socjalnych oraz stosowaniem do tego 

odpowiednich instrumentów realizacji. Warto podkreślić, że funkcje te ulegały stopniowej 

 
45 Tamże, s. 90.  
46 K. Wojtaszczyk, Kompendium wiedzy…op. cit., s. 22-23. 
47 E. Zieliński, Nauka o państwie…op. cit., s. 144. 
48 Tamże, s. 144.  
49 J. Dziewięcka-Bokun, Rola państwa w realizacji polityki społecznej w okresie transformacji ustrojowej 

w Polsce, „Problemy Polityki Społecznej” 2000, nr 2, s. 29. 
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ewaluacji, a od końca XIX wieku obserwuje się coraz większe interwencje socjalne państwa 

w procesach demokratyzacji życia społecznego50. Podsumowując, na potrzeby dalszych 

rozważań przyjęto rozumienie funkcji socjalnej państwa za E. Zielińskim, jako działalności 

w socjalnej sferze stosunków społecznych, zmierzającej do zabezpieczenia społecznego 

jednostek ludzkich51. Funkcje socjalne należy rozpatrywać w grupie wewnętrznych funkcji 

państwa. Ich zakres odnosi się do całego społeczeństwa, a nie tylko jednostek, czy grup 

społecznych, zmagających się z sytuacjami trudnymi.  

Odpowiednia realizacji funkcji socjalnych przez państwo jest szczególnie istotnym 

czynnikiem zapewnienia spokoju społecznego. Ważne staje się wówczas dążenie do tego, 

aby różnice socjalne (np. majątkowe) nie generowały niepokojów społecznych. Państwo 

poprzez swoje działania w obszarze funkcji socjalnej dba także o właściwy rozwój 

demograficzny społeczeństwa, do czego można również zaliczyć dbałość o psychofizyczną 

kondycję mieszkańców52. 

Wykonywanie opiekuńczych zadań przez państwo następuje przez organy władzy 

wykonawczej: centralne, wojewódzkie, powiatowe i gminne w powiązaniu z samorządem 

lokalnym. Wiele zadań socjalnych przekazuje się do organizacji pozarządowych, będących 

bliżej potrzebujących. Realizacja zadań socjalnych opiera się na zasadzie pomocniczości, 

która oznacza akceptację pierwszeństwa inicjatyw oddolnych oraz wtórny charakter 

interwencji państwa53. Współczesne państwo realizuje swoje funkcje opiekuńcze w sposób 

bezpośredni oraz poprzez zlecanie ich organizacjom samorządowym oraz organizacjom 

pożytku publicznego54. Obecne działania polityki społecznej państwa wymagają 

innowacyjnego podejścia, co wynika zarówno ze skutków zmian demograficznych 

w społeczeństwie, ale również z trudniejszego dostępu do zasobów, co może wiązać się na 

przykład ze skutkami kryzysu finansów publicznych z 2008 roku. Wprowadzanie 

innowacyjnych zmian w polityce społecznej powinno zmierzać do zastosowania w praktyce 

życia społecznego nowych rozwiązań, które będą dostosowane do zachodzących zmian. Ich 

celem powinna być zarazem bardziej efektywna reakcja na potrzeby społeczna, kreowanie 

lub poprawa istniejących więzi społecznych oraz lepsze wykorzystanie posiadanych 

zasobów. 

 
50 J. Auleytner, Spory wokół socjalnych…op. cit., s. 333-334. 
51 E. Zieliński, Nauka o państwie…op. cit., s. 144. 
52 J. Kuciński, Nauka o państwie współczesnym, wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2019, s. 

105. 
53 Tamże, s. 334. 
54 J. Auleytner, Czy Polska jest państwem opiekuńczym?, [w:] K. Piątek, A. Karwacki (red.), Aktywna polityka 

społeczna z perspektywy Europy socjalnej, wyd. Akapit, Toruń 2007, s. 25. 
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Rycina nr 1. Komponenty demokratycznego państwa opiekuńczego 

 

Źródło: J. Auleytner, Spory wokół socjalnych funkcji państwa, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), 

Polityka społeczna, wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 334. 

  

 Przywołany już J. Auleytner zaprezentował pewien katalog funkcji socjalnych, na 

który składają się zatrudnienie, edukację, zabezpieczenie społeczne, dialog społeczny oraz 

mieszkalnictwo (rycina nr 1). Autor ściśle powiązał istnienie tych funkcji z konkretnymi 

instrumentami ich realizacji, takimi jak: prawne, organizacyjne oraz finansowe. W tym 

ujęciu funkcje socjalne oraz instrumenty ich realizacji odniesione zostały bezpośrednio do 

funkcjonowania państwa opiekuńczego. Bazując na proponowanej przez J. Auleytnera 

koncepcji poniżej próbie opisu, charakterystyki zostanie każda z funkcji socjalnych państwa. 

 Wśród przywołanych funkcji socjalnych znalazło się zatrudnienie. Dokonując 

deskrypcji tego pojęcia warto zwrócić uwagę na jego dualizm, który w gospodarce 

i społeczeństwie spełnia zarówno funkcję społeczną, jak i gospodarczą. W przypadku 

funkcji gospodarczej – zatrudnienie stanowi podstawowy czynnik produkcji, który 

determinuje istotnie poziom oraz procesy wzrostu gospodarczego, co w następstwie wpływa 

na poziom, tempo, a także kierunki zmian stopnia zaspokajania potrzeb społeczeństwa. 

Zatrudnienie w rozumieniu funkcji społecznej, może być rozpatrywane, jako zaspokajanie 

potrzeb uczestnictwa w procesie pracy. Praca stanowi niezwykle istotny środek szeroko 

rozumianej samorealizacji jednostek, poprzez umożliwianie im spełniania aspiracji 
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życiowych, osiąganie pożądanej pozycji społecznej, wykorzystywanie umiejętności 

zawodowych, czy też nawiązywanie kontaktów międzyludzkich55. Zatrudnienie, jako jedna 

z funkcji socjalnych współczesnego państwa powinna odnosić się do tego, iż państwo 

niejako powinno gwarantować mieszkańcom możliwość zdobycia pracy, która będzie 

dostosowana do możliwości, kwalifikacji, umiejętności danej jednostki, a za wykonaną 

pracę otrzyma ona należyte wynagrodzenie. Warto zauważyć, że możliwość zatrudnienia 

powinna obejmować różne grupy społeczne – oznacza to, że osoby niejako narażone na 

wykluczenie społeczne, czy marginalizację (np. osoby borykające się z długotrwałym 

bezrobociem, osoby z niepełnosprawnością, osoby zmagające się z chorobą psychiczną) 

także powinny mieć szansę na zatrudnienie dostosowane do ich możliwości, czy 

posiadanych kompetencji. 

 Edukację utożsamiać można z wychowaniem, kształceniem, nauką, a także 

zdobywaniem wiedzy i konkretnych umiejętności. Kształcenie społeczeństwa odgrywa 

niezwykle istotną rolę w rozwoju każdego państwa, a inwestycje w ludzkie kwalifikacje 

przyczyniają się do wzrostu rozwoju gospodarczego państwa56. Polityka edukacyjna nie tyle 

stanowi jedną z polityk szczegółowych polityki społecznej, co może być utożsamiane 

z funkcjami socjalnymi współczesnego państwa. Edukacja dotyczy szeregu aspektów, 

związanych chociażby z liczbą osób kształcących się, systemem edukacyjnym oraz filozofią 

kształcenia, infrastrukturą edukacyjną, poziomem wykształcenia społeczeństwa, nakładami 

finansowymi przeznaczonymi na edukację, konkurencyjnością polskiego potencjału 

ludzkiego wobec Europy i świata57. W XXI wieku jednym z wyzwań edukacji może być 

wyrównywanie szans edukacyjnych, co można utożsamiać z równym dostępem do 

kształcenia. Uczestnictwo w procesie edukacji umożliwia zdobywanie wiedzy, 

umiejętności, kompetencji, co może w rezultacie determinować kolejne etapy życia 

jednostki. Żadna osoba nie powinna być zatem wykluczona z możliwości uczestnictwa 

w procesie edukacji, co powinno być gwarantowane przez państwo.  

Wśród przedstawionego w dysertacji katalogu funkcji socjalnych państwa znalazło 

się również zabezpieczenie społeczne. Pomimo, iż „zabezpieczenie społeczne” stanowi 

pojęcie dość powszechnie używane w nauce polityki społecznej, to jednak nie posiada jasno 

 
55 E. Kryńska, E. Kwiatkowski, Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość, 

„Polityka Społeczna” 2010, nr 5-6, s. 1. 
56 M. Łukawska, Reformy edukacji w Polsce po 1971 roku i ich znaczenie, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych 

Wydziału Prawa i Administracji UAM” 2017, Numer Specjalny, s. 70-71.  
57 J. Auleytner, Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2005, s. 130. 
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określonego zakresu, co może wynikać przede wszystkim z braku jednej, akceptowanej 

powszechnie definicji omawianego terminu. Jerzy Piotrowski podjął się próby 

usystematyzowania definicji „zabezpieczenia społecznego”, określając je, jako całokształt 

środków i działań instytucji publicznych za pomocą których społeczeństwo stara się 

zabezpieczyć swych obywateli przed niezawinionym przez nich niedostatkiem, przed groźbą 

niemożności zaspokajania podstawowych, społecznie uznanych za ważne potrzeb58. 

Zabezpieczenie społeczne posiada zatem praktyczny wymiar i może być utożsamiane 

z pewną ochroną, objęciem opieką w razie sytuacji trudnych, kryzysowych. Literatura 

przedmiotu pozwala na dwojakie rozpatrywanie terminu, jakim jest „zabezpieczenie 

społeczne”. Z jednej strony poruszając tematykę zabezpieczenia społecznego należy zwrócić 

uwagę przede wszystkim na powszechne bezpieczeństwo w sferze zaspokajania potrzeb 

społecznych. W takiej interpretacji, dużo mniejsze znaczenie przypisuje się natomiast 

mechanizmom oraz instrumentom, które służyłyby do realizacji takiego stanu. Z drugiej 

strony jednak zabezpieczenie społeczne można interpretować poprzez wyszczególnienie 

przedsięwzięć, które należy podejmować, aby zagwarantować członkom  danego 

społeczeństwa odpowiedni poziom życia59. Podejście to umożliwia umieszczenie 

zabezpieczenia społecznego w zbiorze funkcji socjalnych współczesnego państwa.  

Inną  z przedstawionych wśród funkcji socjalnych państwa jest dialog  społeczny. 

Pojęcie to w potocznym rozumieniu odnosi się do rozmowy, komunikacji, wymiany 

informacji, doświadczeń, między ludźmi. Dialog społeczny posiada bardzo ważne 

znaczenie, które zostało podkreślone w samej Konstytucji RP, wyznaczającej ramy tego 

pojęcia. Zgodnie z artykułem 12 Konstytucji - Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność 

tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, 

stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji60. Warto 

zauważyć, że wiele z wymienionych w tym fragmencie organizacji świadczy wsparcie 

grupom społecznym, które borykają się z różnymi trudnościami, bądź są narażone na 

niekorzystne zjawiska lub problemy. 

Pojęcie dialogu społecznego może być przedstawiane, zarówno w węższym, jak 

i szerszym ujęciu. Ujęcie sensu largo zaproponowała Międzynarodowa Organizacja Pracy 

określając, że dialog społeczny należy rozumieć, jako wszystkie formy negocjacji, 

 
58 J. Piotrowski, Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1966, 

s. 28. 
59 M. Orłowska-Bednarz, M. Bednarz, Zabezpieczenie społeczne…op. cit., s. 57-58. 
60 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, z pózn. zm.), 

art. 12. 
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konsultacji bądź po prostu wymiany informacji między reprezentantami rządu, 

pracodawców i pracobiorców, dotyczące zagadnień z obszaru polityk gospodarczej 

i społecznej61. W ujęciu węższym natomiast omawiane pojęcie definiuje się poprzez 

koncentrację na konkretnych wyspecjalizowanych pod względem aspektów społeczno-

ekonomicznych instytucjach, które służą tworzeniu negocjacyjnego ładu społecznego. 

Dotyczy to tych instytucji, które umożliwiają spotkania pomiędzy różnymi reprezentacjami 

interesów, a także negocjowaniu takich rozwiązań w danych kwestiach spornych, które będą 

akceptowalne przez każdą z nich i zostaną wprowadzone w strukturę procesu decyzyjnego, 

jaki rozgrywa się w administracji publicznej62. W Polsce pojęcie dialogu społecznego może 

odnosić się przeważnie do formy regulowania stosunków między uczestnikami w sferze 

stosunków przemysłowych. Bardzo często niniejszy dialog może występować między 

pracodawcami a pracobiorcami w sferze zbiorowych stosunków pracy. Ujęcie to 

przedstawia dialog, jako przestrzeń umożliwiającą wymianę informacji, prezentację 

stanowisk, a także negocjacje konkretnych interesów, między tymi, którzy w dialogu 

uczestniczą63. Dialog społeczny nie tylko umożliwia wymianę informacji – on służy bowiem 

poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań, które będą akceptowane przez każdą ze stron (np. 

przez państwo, a daną grupę społeczną). Dialog społeczny powinien kreować takie warunki, 

które będą wzmacniać określone obszary życia gospodarczego i społecznego.  

Kolejną z istotnych funkcji socjalnych państwa jest mieszkalnictwo. Warto odnieść 

się do znaczenia polityki mieszkaniowej, którą w aspekcie praktycznym można traktować 

jako ogólny kierunek oraz metody działania, które są stosowane przez państwa albo inne 

podmioty publiczne, ale również organizacje polityczne i społeczne, aby osiągać określone 

cele w dziedzinie mieszkalnictwa, jak i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

społeczeństwa64. Politykę mieszkaniową należy rozumieć, jako celowe działanie instytucji 

państwowych i społecznych, które poprzedza diagnoza, a jego realizacja następuje poprzez 

instrumenty prawne i finansowe, zmierzające do wywołania określonego rezultatu, czyli 

poprawy sytuacji w tej dziedzinie. Polityka mieszkaniowa jest nieodłącznie związana 

 
61 M. Olejnik, Dialog społeczny na poziomie regionalnym w województwie dolnośląskim i lubelskim – analiza 

porównawcza, [w:] K. Czajkowska, K. Efner (red.), Społeczeństwo obywatelskie Lublina i Wrocławia – studia 

przypadków, wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 143. 
62 Tamże, s. 143. 
63 B. Abramowicz, Dialog społeczny w Polsce – instytucjonalizacja i praktyka, „Ruch Prawniczy, 

Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 4, s. 229. 
64 A. Andrzejewski, Mieszkanie jako element środowiska materialnego i społecznego – funkcje i forma 

mieszkania, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, wyd. Instytutu 

Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005, s. 51. 
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z polityką społeczną, realizowaną przez państwo65. Warunki mieszkaniowe znacząco 

determinują jakość życia jednostki. Miejsca zamieszkania często utożsamia się z poczuciem 

bezpieczeństwa, zaspokojeniem szeregu potrzeb, posiadaniem. Należy zarazem zauważyć, 

że współcześnie wiele osób ze względu na różne przyczyny nie jest w  stanie zapewnić sobie 

odpowiednich warunków mieszkaniowych. Warto odnieść się chociażby do osób, które ze 

względu na trudną sytuacją życiową stają się beneficjentami mieszkań socjalnych. 

Współczesny świat zmaga się z problemem bezdomności, dotykającej nierzadko samotnych 

rodziców z dziećmi. Warunki mieszkaniowe niekiedy mogą nie spełniać minimalnych 

potrzeb osób i rodzin w tym zakresie.  Jest to coraz częściej zauważalne zjawisko – powstają 

chociażby programy telewizyjne ukierunkowane na poprawę sytuacji bytowej takich osób, 

które nie tyle podkreślają konieczność takich działań, ale i nierzadko obrazują tragiczne 

wręcz warunki życiowe osób i rodzin, mieszkających na terenie naszego państwa. Polityka 

mieszkaniowa jest zatem zarówno funkcją socjalną współczesnego państwa, ale i swoistym 

wyzwaniem wobec zmieniającej się rzeczywistości.  

Przed współczesnym państwem stoi szereg wyzwań, kreowanych poprzez 

zmieniającą się sytuację społeczną, ekonomiczną oraz gospodarczą. Państwo jest zatem 

odpowiedzialne za realizację pewnych zadań – funkcji. Opracowania, do których odniesiono 

się w tej części pracy, funkcję socjalną przedstawiają jako działalność państwa, która 

zmierza do szeroko pojętego zabezpieczenia społecznego mieszkańców. Adekwatna wydaje 

się przy tym koncepcja J. Auleytnera, który rozpatruje funkcje socjalne w szerokim ujęciu, 

jako katalog funkcji współczesnego państwa. Funkcja socjalna znajduje się wśród 

wewnętrznych funkcji państwa, a jej znaczenie może zmieniać się w zależności od aktualnej 

sytuacji w danym terytorium. Podobnie, jak zmieniać się może znaczenie państwa, tak 

również zmianie ulegać może zakres jego poszczególnych funkcji.  

 

1.2. Znaczenie i cele polityki społecznej 

Przyjmuje się, że autorem pojęcia „polityka społeczna” jest Charles Fourier – 

francuski myśliciel i reformator, który działał na przełomie XVIII i XIX wieku. Fourier za 

drogę do społecznego sukcesu przedstawiał troskę i współpracę. Jego koncepcja idealnej 

organizacji społeczeństwa była związana z istnieniem wspólnot, określanych, jako 

 
65 P. Hut, Polityka mieszkaniowa – balast czy inwestycja w przyszłe pokolenie?, [w:] G. Firlit-Fesnak, J. 

Męcina, Polityka…op. cit., s. 259-260. 
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„falansterów”66. W polskiej literaturze natomiast termin „polityka społeczna” pojawił się 

w drugiej połowie XIX wieku. Podczas okresu międzywojennego polscy autorzy tym 

terminem tytułowali już swoje książki. W 1918 roku przez Radę Regencyjną został wydany 

dekret, ustanawiający organizację tamtejszego rządu. Zauważono wówczas konieczność 

ustanowienia ministra opieki społecznej i ochrony pracy, którego kompetencje sprowadzały 

się, m.in.: do spraw dobroczynności publicznej, opieki państwowej nad ofiarami wojny oraz 

spraw związanych ze stosunkami robotniczymi. W 1928 roku wydano nawet publikację 

zatytułowaną, jako 10 lat polityki społecznej państwa polskiego67.  

W latach 70 XX. wieku podkreślano, iż polityka społeczna stanowi typową 

reprezentantkę nauk praktycznych, które rozwijają się na podstawie różnych zjawisk, 

rozgrywających się w życiu społecznym68. Jeden z badaczy politykę społeczną określił, jako 

tą sferę działania państwa i innych ciał publicznych i sił społecznych, która odpowiada za 

kształtowanie warunków życia ludności, a także stosunków, jakie występują między ludźmi, 

szczególnie w środowisku zawodowym oraz w miejscu zamieszkania69. Zdaniem innego 

autora polityka społeczna może być definiowana w szerokim i wąskim ujęciu. W ujęciu 

szerokim do pojęcia polityki społecznej włącza się więcej spraw, poza zabezpieczeniem 

społecznym. Do spraw polityki społecznej zalicza się bowiem także sprawy pracy, zdrowia, 

oświaty i wychowania, a także mieszkalnictwa i kultury. Wąsko rozumiana polityka 

społeczna odnosi się często do świadczeń pieniężnych w postaci emerytur, rent, czy 

zasiłków, co określane jest także mianem „transferów socjalnych”. Ich główna funkcja 

sprowadza się do wspomagania obywateli w utrzymaniu się, także wtedy, gdy czasowo lub 

trwale nie są zdolni do pracy, mają trudności w jej znalezieniu lub poświęcają się innym 

obowiązkom, które można uznać za społecznie ważne (np. opieka nad członkiem rodziny). 

Transfery socjalne łagodzą ubóstwo, a także nierówności, które mogą występować 

w poziomie życia70. Według Adama Kurzynowskiego polityka społeczna stanowi 

działalność państwa, samorządu i organizacji pozarządowych, zmierzającą do 

kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, prorozwojowych struktur 

 
66 M. Polak, Pojęcie, zakres i geneza polityki społecznej, [w:] R. Gabryszak, D. Magierek (red.), 

Wprowadzenie…op. cit., s. 16. 
67 R. Szarfenberg, Pojęcie polityki społecznej, [w:] G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.), Polityka…op. cit., s. 25-

26. 
68 J. Rosner, Polityka społeczna w pracy socjalnej, wyd. Instytutu Wydawniczego Centralnej Rady Związków 

Zawodowych, Warszawa 1979, s. 3. 
69 A. Rajkiewicz, Istota polityki społecznej – wczoraj i dziś, [w:] A. Rajkiewicz, A. Supińska, M. Księżopolski 

(red.), Polityka społeczna. Materiały do studiowania, wyd. Interart, Warszawa 1996, s. 19. 
70 R. Szarfenberg, Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej, [w:] G. Firlit-Fesnak. M. Szylko-Skoczny 

(red.), Polityka społeczna…op. cit., s. 24. 
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społecznych oraz stosunków społecznych opartych na równości i sprawiedliwości 

społecznej, sprzyjających zaspokajaniu potrzeb społecznych na dostępnym poziomie71. Na 

potrzeby niniejszej dysertacji przyjęto ostatnią z przytoczonych definicji w ujęciu A. 

Kurzynowskiego, która podkreśla zarówno cele polityki społecznej, jak i konieczność 

działań, nie tylko państwa, ale również zaangażowania samorządu terytorialnego 

i funkcjonujących organizacji pozarządowych, których rola wydaje się bardzo istotna dla 

działań w opisywanym obszarze. Działania państwa, samorządu i organizacji 

pozarządowych mogą kształtować warunki odpowiadające aktualnym potrzebom ludności 

i wyzwaniom, kreowanym przez współczesne realia Zakres polityki społecznej powinien 

odpowiadać aktualnym warunkom i zjawiskom, które mogą rozgrywać się na płaszczyźnie 

życia społecznego.  

Analizując znaczenie polityki społecznej istotne wydaje się odniesienie do tego, 

czym jest polityka socjalna. Termin „polityka socjalna” do dyskusji naukowej został 

wprowadzony po raz pierwszy przez W. H. Richla, co miało miejsce około 1854 roku. 

Termin ten ugruntował się jednak na trwałe w Niemczech w Związku Polityki Socjalnej, 

który założony został w 1872 roku i skupiał w swej działalności historyków oraz 

ekonomistów, którzy podjęli prace nad analizą ówczesnej rzeczywistości, dostrzegając 

wówczas związek występujący między sytuacją ekonomiczną kraju, a kwestią socjalną. 

Niemiecki Związek Polityki Socjalnej podjął rozważania nad zagadnieniami reformy 

socjalnej z punktu widzenia nauki. Prowadzone wówczas dyskusje, konferencje, czy 

publikacje dążyły do łagodzenia napięć, poznawania wzajemnych stanowisk, a także 

rozwiązywania poszczególnych problemów dotyczących aspektów zatrudnienia. Nauka 

o polityce socjalnej w Niemczech od początku koncentrowała się zatem głównie na 

sprawach ekonomicznych. Działalność prowadzona wówczas w ramach tej dziedziny 

przybierała postać praktyczną, poprzez wkraczanie w sytuacje sporne, konfliktowe 

i proponowanie rozwiązań, przybierających cechy kompromisu72. W rozważaniach na temat 

polityki społecznej – warto zauważyć, że termin „polityka społeczna” zaczął być używany 

dopiero po wielkim kryzysie lat 30-tych XX wieku, który determinował zmiany w położeniu 

świata pracy. Do tego momentu używano przeważnie określenia „polityka socjalna”. 

Przedmiotem ówczesnej polityki społecznej miało być przede wszystkim kształtowanie ładu 

w społeczeństwie klasowo-warstwowym. Polityka socjalna natomiast miała od tego 

 
71 A. Kurzynowski, Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą…op. cit., s. 11. 
72 J. Auleytner, Polityka społeczna. Teoria i organizacja, wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa 

Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2000, s. 22. 
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momentu stać się częścią nauki o polityce społecznej. Przedmiotem badań polityki socjalnej 

miały być bowiem pojedyncze kwestie socjalne. Polityka społeczna stanowiła wówczas 

naukę, ukierunkowaną na syntetyczne ujęcie przemian, które zachodzą w zbiorowościach 

pod wpływem świadomego działania określonych podmiotów73. Współcześnie polityką 

socjalną można definiować, jako „metody działania i instytucje, które służą wywieraniu 

bezpośredniego wpływu na materialne warunki życia, a przede wszystkim na poziom 

dochodów pieniężnych ludzi czy gospodarstwach domowych,  w tym szczególnie tych 

o niskich zarobkach lub pozbawionych ich w ogóle”74. Polityka społeczna ma zatem 

znacznie szersze ujęcie, aniżeli polityka socjalna. Polityka socjalna w przeciwieństwie do 

polityki społecznej nie jest adresowana do społeczeństwa, jako całości, a beneficjentami jej 

działań stają się osoby lub grupy społeczne w sytuacji trudnej, szczególnie narażone na 

wykluczenie. 

Poruszając aspekty, związane z polityką społeczną – należy zwrócić uwagę na jej 

interdyscyplinarność. Polityka społeczna ma bowiem związek z innymi dyscyplinami. 

Działania prowadzone w ramach polityki społecznej mogą bazować na metodach, czy 

wynikach otrzymywanych w ramach innych dyscyplin. Wśród nich warto wymienić: 

statystykę, socjologię, politologię, historię, czy demografię. Zauważa się także związek 

polityki społecznej z ekonomią oraz prawem, regulującymi ład społeczny. Ponadto dla 

polityki społecznej istotny jest świat wartości, związany z aksjologią, stanowiącą domenę 

filozofii75. Warto uzupełnić także wymienione powyżej dyscypliny o pedagogikę czy 

psychologię.  

Przedmiot polityki społecznej ulega stałym przemianom, jednak jej zakres można 

odnosić do różnych potrzeb, związanych przede wszystkim ze sferą bytu, sferą 

pozamaterialną oraz sferą psychospołeczną. Polityka społeczna zmierza do tworzenia 

postępu społecznego, który będzie przejawiał się poziomem i jakością życia ludności76. 

Działania kreowane w ramach polityki społecznej odnoszą się bowiem do całego 

społeczeństwa. 

W polskiej literaturze przedwojennej cele polityki społecznej najczęściej 

sprowadzano do zapobiegania negatywnym zjawiskom, które wynikały z systemu 

 
73 Tamże, s. 23. 
74 R. Szarfenberg, Polityka socjalna…op. cit., s. 118. 
75 K. Głąbicka, Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, wyd. Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2001, s. 24. 
76 P. Grzywna, J. Lustig, M. Mitręga, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa, Polityka społeczna. Rozważania o teorii i 

praktyce, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 12. 
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społeczno-gospodarczego. W czasach powojennych natomiast coraz częściej zaczęto 

zauważać, że polityka społeczna nie powinna sprowadzać się jedynie do niwelowania 

ujemnych skutków zdarzeń, a za jej cel uznano także postęp społeczny77. Można zauważyć 

więc, że działania z obszaru polityki społecznej powinny dążyć do szeroko rozumianej 

poprawy sytuacji bytowej społeczeństw, inwestowania w potencjał ludności, kreowania 

warunków do szeroko pojętego rozwoju. 

Polityka społeczna realizuje szereg celów, wśród których można wymienić 

chociażby eliminację ubóstwa, równy rozwój społeczny, czy przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. Cele polityki społecznej zmierzają do poprawy życia członków dane 

wspólnoty. Polityka społeczna dąży również do zapewnienia stabilności państwa, co można 

osiągnąć poprzez ograniczenie stopnia społecznego niezadowolenia78. 

Warto odnieść się do katalogu celów polityki społecznej przedstawianego przez 

Sławomira Kantykę, który odnosząc się do kryterium zgodności z wartościami, które można 

uznać za powszechnie spotykane i akceptowane wyszczególnił: bezpieczeństwo socjalne, 

inwestowanie w człowieka, brak konfliktów społecznych oraz życie rodzinne79. Ujęcie S. 

Kantyki wydaje się niezwykle uniwersalne, mimo upływu lat i towarzyszącym temu 

zmianom. Bezpieczeństwo socjalne powinno być niejako gwarancją ze strony państwa, iż 

w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej – jednostka będzie mogła liczyć na wsparcie, nie 

zostanie pozostawiona „sama sobie”. Wśród celów wyróżnionych przez badacza 

charakterystyczne jest inwestowanie w człowieka. Poprzez działania, które będą zwiększały 

zasoby i możliwości danej jednostki, będzie ona w stanie osiągnąć więcej, a to z kolei 

wpłynie na efekty, które mogą służyć całemu społeczeństwu. Brak konfliktów społecznych 

współcześnie odnosić można do przeciwdziałania drastycznym nierównościom społecznym, 

ale także eliminowania postaw wykazujących brak tolerancji, czy marginalizowanie, 

dyskryminację innych, chociażby ze względu na narodowość, poglądy polityczne, orientację 

seksualną, ale i stan zdrowia, wiek, czy niepełnosprawność. Wymienione życie rodzinne 

w aktualnej rzeczywistości można analizować w wielu wymiarach, począwszy od 

właściwych relacji między poszczególnymi członkami rodziny, a dobrej sytuacji bytowej.  

Inne spojrzenie na cele polityki społecznej przedstawił Tadeusz Szumlicz poprzez 

wyróżnienie trzech kluczowych celów. Pierwszym z nich było usuwanie napięć 

 
77 M. Kawiński, Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej. Skuteczność i efektywność, wyd. 

C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 17. 
78 Z. Dobrowolski, Instrumenty finansowania polityki społecznej, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2017, s. 6. 
79 za: S. Kantyka [w:] Z. Dobrowolski, Instrumenty finansowania polityki społecznej…op. cit., s. 17. 
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społecznych, co należy odnosić do zapobiegania sytuacjom związanym z nierównowagą 

społeczną. Kolejnym z przedstawionych przez autora celów było zapewnienie 

bezpieczeństwa socjalnego, rozumiane jako antycypacja i kompensata strat w zasobach 

gospodarstwa domowego. Ponadto istotne jest także preferencyjne zaspokajanie potrzeb, 

utożsamiane z  realizacją ustalanego wzorca konsumpcji80. T. Szumlicz podobnie, jak 

przywołany wcześniej S. Kantyka odniósł się do znaczenia bezpieczeństwa socjalnego. 

Szumlicz utożsamia je z sytuacją, gdy w gospodarstwie domowym może przewidywać 

i kompensować pewne sytuacje, co może determinować poczucie bezpieczeństwa. 

Usuwanie napięć społecznych może być związane bezpośrednie z przeciwdziałaniem 

konfliktom społecznym i ze wspomnianym już zapobieganiem sytuacji, związanym 

z występowaniem nierównowagi społecznej. Warto zwrócić uwagę na wyodrębnienie 

zaspokajania potrzeb. Potrzeby społeczeństwa powinny stanowić podstawę kreowania 

wybranych działań z zakresu polityki społecznej.  

Polityka społeczna stanowi zarówno dziedzinę nauki, jak i działalność praktyczną. 

Polityka społeczna posiada charakter interdyscyplinarny, a wszelkie działanie, jakie 

prowadzi się na jej płaszczyźnie mogą być ściśle związane z innymi dziedzinami, takimi jak 

chociażby: socjologia, prawo, czy demografia. Cele polityki społecznej mogą zmieniać się 

w zależności od aktualnej sytuacji społecznej, gospodarczej, ekonomicznej. Opracowania 

do jakich się odniesiono wskazują jednak na konieczność ujmowania wśród nich ludzkich 

potrzeb, bezpieczeństwa socjalnego, zapobiegania i eliminowania sytuacji kryzysowych, 

a także co bardzo istotne – stałego inwestowania w potencjał jednostki.  

 

1.3. Polityka społeczna – odpowiedź na niwelowanie problemów społecznych? 

W tym miejscu warto zacytować B. Hołysta, który podkreślił, że godne życie jest 

prawem i przywilejem każdego człowieka i w każdym okresie życia człowiek powinien móc 

żyć godnie. Obowiązkiem społecznym jest mu to umożliwić, lecz jednocześnie każdy z nas 

powinien nauczyć się tego trudnego zadania81. Przed polityką społeczną stoi wiele zadań, 

które mogą być związane z zapewnianiem bezpieczeństwa socjalnego, zaspokajaniem 

potrzeb jednostek i grup społecznych, niwelowaniem różnych napięć i zjawisk 

niepożądanych.   

 
80 za: T. Szumlicz [w:] Z. Dobrowolski, Instrumenty finansowania polityki społecznej…op. cit., s. 18. 
81 za: B. Hołyst [w:] B. Szluz, Z. Frączek, Wstęp, [w:] B. Szluz, Z. Frączek (red.), W trosce o współczesnego 

człowieka, wyd. Krośnieńskiej Oficyny Wydawniczej, Rzeszów 2006, s. 7. 
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Niejednokrotnie obserwuje się różne zjawiska, związane z destrukcyjnym wpływem 

środków odurzających, przemocy, bezrobocia, czy choroby. Wówczas popularnym staje się 

określenie „problem społeczny. Pojęcie „problemu społecznego” pojawiło się w polskiej 

socjologii, ale również w publicystyce polityczno-społecznej i wypowiedziach medialnych 

w latach 90. XX wieku. Współcześnie określenie to używane jest bardzo często, zwłaszcza 

kiedy porusza się aspekty związane z niemożnością realizacji konkretnych ważnych 

społecznie celów, czy też obserwuje zjawiska niepożądane. Politykę często identyfikuje się 

z eliminowaniem różnych sytuacji trudnych, kryzysowych, problematycznych. Polityka 

społeczna kształtuje warunki funkcjonowania na różnych płaszczyznach, odpowiada na 

potrzeby ludności, ale czy niweluje problemy społeczne? Warto zastanowić się nad 

powyższą nomenklaturą, bowiem włączenie określenia „problem społeczny” do języka 

potocznego symplifikuje i uogólnia jego zakres znaczeniowy.  

W wielu opracowaniach naukowych wskazuje się na zastępowanie pojęcia 

„problemów społecznych” – pojęciem „kwestii społecznych”82. W pełni zasadne wydaje się 

zatem przedstawienie rozważań na tym gruncie w niniejszej części dysertacji oraz 

odniesienie się zarówno do definicyjnego ujęcia „problemów społecznych”, jak i „kwestii 

społecznych” oraz podjęcia próby rozróżnienia tych określeń.  

Wielu polskich autorów zajmujących się nauką o polityce społecznej traktuje takie 

pojęcia, jak „kwestia społeczna” i „problem społeczny” w kategorii synonimów. Niektóre 

opracowania naukowe zakładają jednak, że pojęcia te różnią się od siebie. Tradycja pojęcia, 

jakim jest „kwestia społeczna” sięga XVIII wieku, a jej znaczenie ulegało stopniowym 

przeobrażeniom. Warto zauważyć także zastępowanie pojęcia „kwestia społeczna” w liczbie 

pojedynczej, utożsamianego ze sprawą, zadaniem, zagrożeniem, posiadającym istotne pod 

względem politycznym, społecznym i gospodarczym znaczeniu – na stosowanie określenia 

w liczbie mnogiej, czyli „kwestie społeczne”, które występują jednocześnie. Zdaniem 

Barbary Szatur-Jaworskiej kwestia społeczna stanowi kategorię, która jest właściwa nauce 

o polityce społecznej, natomiast problem społeczny występuje zarówno we wspomnianej 

dyscyplinie, ale również w socjologii83. Działania prowadzone w ramach polityki społecznej 

wymagają stałego, klarownego, a zarazem wyostrzonego sposobu patrzenia, co jest ściśle 

związane z kategorią kwestii społecznej, będącym jednym z przedmiotów badań opisywanej 

 
82 L. Miś, Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2007, s. 19. 
83 B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej. Metody i problemy, wyd. Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 50.  
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nauki. Kategoria kwestii społecznej posiada diagnostyczny charakter i umożliwia analizę nie 

tylko stanów patologicznych, ale także stanów, mogących być określane  jako niepożądane, 

wywołujące sprzeciw84. 

W okresie transformacji ustrojowej wielu badaczy polityki społecznej wskazywało, 

że zasadniczym nurtem tej dziedziny nauk społecznych powinny być wspomniane już 

wcześniej kwestie społeczne. W literaturze przedmiotu definiuje się je, jako zaistnienie 

znaczącego problemu dla dużych grup ludności, który może zagrażać szerszym 

zbiorowościom, a także wpływać na deformacje w całokształcie rozwoju społecznego. W 

skali uniwersalnej wśród kwestii społecznych współczesnego świata można wymienić, 

m.in.: przeludnienie globu, problemy dotykające rodziny, kobiety oraz dzieci, trudności 

związane z zatrudnieniem, migracje ludności, ubóstwo, a także narastanie dysproporcji 

rozwojowych. W odniesieniu do polskich kwestii społecznych można odnieść się do kryzysu 

demograficznego, bezrobocia, problematyki edukacji, czy niepewności społecznej85. W 

odpowiedzi na wymienione zjawiska - w wielu krajach europejskich często obserwuje się 

proces stopniowej zmiany funkcji, które organizowane są w ramach systemu pomocy 

społecznej programów socjalnych. Następuje bowiem przejście z zabezpieczenia dochodów, 

dającego gwarancję bezpieczeństwa socjalnego w aktywizowanie klientów, sprzyjające 

partycypacji na gruncie społecznym i ekonomicznym86.  

Historia refleksji naukowej nad terminami „problem społeczny” oraz „kwestia 

społeczna” jest dość odległa. Współczesne rozważania nad wymienionymi pojęciami 

wskazują, że nie jest możliwe ich oddzielenie od siebie. Ponadto traktuje się je często 

w sposób tożsamy, używając zamiennie, często w oparciu o intuicyjne myślenie.  

 Problem społeczny stanowi pojęcie szersze, aniżeli kwestia społeczna. Otóż problem 

społeczny można utożsamiać z różnymi dolegliwościami, zakłóceniami 

i niedogodnościami, jakie występują w życiu społecznym. Zasadne wydaje się wówczas 

podjęcie refleksji odnośnie źródeł kwestii społecznych. Kwestie społeczne mogą być 

rozpatrywane w znaczeniu „węższym”, jako konkretne problemy, które mogą w szczególnie 

dotkliwy sposób wpływać na życie i współdziałanie członków danej społeczności. Szersze 

ujęcie „kwestii społecznych” zakładało poniekąd, że powinny być one utożsamiane 

 
84 J. Auleytner, K. Głąbicka, Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, wyd. Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2001, s. 11. 
85  P. Grzywna, J. Lustig, M. Mitręga, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa, Polityka społeczna…op. cit., s. 13. 
86 M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W 

stronę aktywnej polityki społecznej, wyd. Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 19. 
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z podłożem wszelkiego zła87. Kwestie społeczna można zatem traktować w kategorii 

szczególnej klasy problemów społecznych, a ich istota wyraża się przede wszystkim 

w blokowaniu możliwości zaspokajania potrzeb zbiorowości ludzi88.  

 Warto odnieść się również do aspektów, które pozwalają wyróżnić kwestie społeczne 

z ogółu problemów społecznych. Po pierwsze źródła kwestii społecznych znajdują się 

wewnątrz społeczeństwa, tkwią one bowiem w takich zasadach oraz mechanizmach życia, 

które prowadzą do deprywacji szerokich rzesz ludzkich. Poza tym presja kwestii 

społecznych odczuwana jest przez duże zbiorowości, a ich skutki generują bardzo trudne, 

krytyczne sytuacje w życiu jednostek i rodzin, co następuje na szeroką skalę. Co więcej, 

kwestie społeczne nie stanowią naturalnego porządku rzeczy, a są wyzwaniem, stanem, 

któremu należy przeciwdziałać. Poszczególne osoby, które same doświadczają kwestii 

społecznych mogą nie mieć wystarczających możliwości na poprawę swojej sytuacji, przez 

co konieczne staje się wsparcie zewnętrzne. Kwestie społeczne są głęboko uwikłane w sieć 

sprzecznych interesów grup nimi dotkniętych, a pozostałych grup społecznych89. 

Występowanie kwestii społecznych znacząco dezorganizuje zaspokajanie ludzkich potrzeb. 

Specyfika kwestii społecznych nakazuje pojmowanie ich, jako pewne wyzwanie, sytuację 

trudną, do której rozwiązania przeważnie nie wystarczą same zasoby jednostki, a konieczna 

będzie ingerencja zewnętrzna (np. ze strony wyspecjalizowanych osób i instytucji).  

 W literaturze przedmiotu można spotkać się z tezą, iż problemy społeczne mogą 

składać się na kwestię społeczną. Co więcej, kwestia społeczna może stanowić przyczynę 

występowania problemów społecznych. Ponadto kwestie społeczne ujawniają się podczas 

oceny funkcjonowania społeczeństwa, jako całości, natomiast problemy społeczne mogą 

ujawniać się poprzez zachowania ludzi oraz towarzyszące im opinie90.  

Przedmiot badania diagnostycznego, który został wybrany przez badacza i uznany za 

zjawisko lub proces negatywny lub niepokojący może zostać zdefiniowany, jako: kwestia 

społeczna, a zarazem problemy społeczny, kwestia społeczna lub problem społeczny. B. 

Szatur-Jaworska za przykład zjawiska, będącego jednocześnie kwestią społeczną 

i problemem społecznym uznała trudności w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych. Jako 

przykład kwestii społecznej Szatur-Jaworska wskazała kwestię chłopską, natomiast jako 

 
87 J. Danecki, Kwestie społeczne – istota, źródła, zarys diagnozy, [w:] A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. 

Księżopolski (red.), Polityka społeczna – materiały do studiowania, wyd. Śląsk, Katowice 1998, s. 111. 
88 B. Rysz-Kowalczyk, Teoria kwestii i problemów społecznych, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny 

(red.), Polityka społeczna, wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 182. 
89 Tamże, s. 182-183. 
90 R. Szarfenberg [w:] B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie…op. cit., s. 51. 
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problem społeczny – problem niedoboru miejsc w placówkach opiekuńczo-edukacyjnych 

dla małych dzieci91. 

Podsumowując należy uznać, że działania z obszaru polityki społecznej mogą 

zmierzać do rozwiązywania problemów społecznych, jednakże należy mieć również na 

uwadze występowanie kwestii społecznych. Rozważania wybranych autorów wskazują, że 

dane zjawisko może być pojmowane zarówno w kategorii problemu społecznego, jak 

i kwestii społecznej, ale możliwe jest też ujmowanie pewnych zjawisk, jako wyłącznie 

problemów społecznych lub kwestii społecznych. Pomimo, iż niekiedy zdarza się te terminy 

traktować w sposób tożsamy – tego typu praktyka nie wydaje się adekwatna i właściwa, co 

można zauważyć szczególnie z perspektywy tematyki niniejszej dysertacji. W rozprawie 

działania polityki społecznej odniesiono zostaną do osób  z niepełnosprawnością. Na ten 

moment, bazując na analizie literatury przedmiotu – właściwsze wydaje się traktowanie 

niepełnosprawności w ujęciu kwestii społecznej, aniżeli problemu społecznego.  

 

1.4. Geneza i etapy rozwoju polityki społecznej  

Polityka społeczna stanowi zarówno dziedzinę nauk społecznych, jak i szereg działań 

prowadzonych przez państwo, samorządy, organizacje pozarządowe w celu kreowania 

odpowiednich warunków, zaspokajania potrzeb społecznych, czy niwelowania zjawisk 

niepożądanych oraz przeciwdziałania występowaniu im.  

Idee związane ze wsparciem, samopomocą, poprawą sytuacji grup społecznych – 

funkcjonowały już w czasach bardzo odległych. Literatura wskazuje na istnienie wspólnot 

plemiennych, rodowych, czy też bractw cechowych. Formy pomocy wówczas kreowane, 

były pozbawione cech sformalizowanych oraz systemowych. Do początków XVIII wieku 

wśród form samopomocy dominowała jałmużna oraz działalność fundacji, które wspierały 

klasztory, cechy, a także szpitale. Finansowe wsparcie w okresie średniowiecza często 

utożsamiano z możliwością zapewnienia sobie zbawienia i wyrównania krzywd 

dokonanych za życia92.  

Za pierwsze źródło prawa w dziedzinie pomocy osobom potrzebującym uznaje się 

wydany w 1601 roku przez angielską królową akt, określany Prawem ubogich lub Ustawą 

o pomocy ubogim (ang. The Act for the Relief of the Poor of 1601). Dokument ten 

zobowiązywał wszystkie parafie do ponoszenia prawnej odpowiedzialności za wsparcie 

 
91 B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie…op. cit., s. 52. 
92 M. Płonka, Ekonomia społeczna a koncepcje polityki społecznej państwa. Model polski, „Ekonomia 

Społeczna” 2015, nr 2, s. 86-87. 
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osób ubogich oraz niepełnosprawnych, a także tych, którzy z uwagi na wiek (zbyt młody 

albo podeszły) nie byli w stanie wykonywać pracy. Osoby wymagające pomocy 

w wymienionym akcie prawnym określano mianem „żebraków”, którzy byli zdolni do pracy 

lub niezdolni do jej wykonywania ze względu na wiek lub niepełnosprawność. Osoby, które 

były zdolne do wykonywania pracy zgodnie z obowiązującym dokumentem miały być do 

niej zmuszane. Natomiast osoby starsze oraz te z niepełnosprawnością określano wówczas, 

jako „osoby kalekie”, a odpowiedzialność za ich los spoczywała na władzach lokalnych. 

Prawo ubogich wprowadzało także obowiązkowe podatki na osoby ubogie, których 

niepłacenie mogło skutkować nawet pozbawieniem wolności w postaci więzienia. Za 

przestępstwo uznawano również odmowę pracy, którą proponował wówczas „nadzorca 

ubogich”. Dla dzieci z biednych rodzin organizowano naukę różnych dziedzin, a następnie 

możliwość wykonywania pracy. Parafia finansowała wsparcie wobec ubogich, dostarczając 

zarazem materiałów, które były niezbędne do wykonywania pracy. Ponadto parafia 

budowała także, tzw. domy pracy, imitujące więzienie, a pracownicy takich miejsc na 

prawym ramieniu nosili charakterystyczne opaski w celu ich identyfikacji93. Warunki 

takiego wsparcia w aktualnej rzeczywistości mogą budzić wiele kontrowersji. Uwagę 

wzbudza nie tylko zmiana nazewnictwa, określeń osób, które zmagają się z określonymi 

trudnościami (np. kalectwo, żebracy). W ówczesnych koncepcjach, jako przyczyny 

niemożności do wykonywania pracy określano jedynie wiek oraz brak sprawności. 

Niewystarczająca była wówczas wiedza odnośnie innych przyczyn, które mogłyby takie 

sytuacje determinować, np. zaburzenia psychiczne. Ponadto odpowiedzialność za pomoc 

osobom w trudnej sytuacji przekazywano głównie instytucjom kościelnym. Odnosząc się do 

tamtejszych realiów nie trudno o refleksję nad sytuacją osoby w wieku podeszłym, czy 

człowieka z niepełnosprawnością, który utożsamiany był „z niezdolnością”, czy „byciem 

nieużytecznym” zawodowo, bądź społecznie.  

Odnosząc się do genezy polityki społecznej – warto zauważyć, że w wielu krajach 

europejskich począwszy od XIX wieku, nauka o polityce społecznej powstawała, będąc 

w ścisłym związku z aktualną wówczas kwestią robotniczą. Robotnicy w XIX wieku często 

musieli mierzyć się z doświadczaną krzywdą i wyzyskiem. Na wsiach często obowiązywała 

jeszcze pańszczyzna, a w licznych fabrykach czas pracy trwał często powyżej 14 godzin. W 

owych czasach do pracy angażowano niejednokrotnie także dzieci. Zarobki robotników 

często nie wystarczały na pokrycie przez nich kosztów podstawowych potrzeb życiowych. 

 
93 M. Garbat, Pauperyzacja i powstanie polityki społecznej na przykładzie Anglii w epoce elżbietańskiej, 

„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, nr 34, s. 28-29. 
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J. Auleytner zauważa, że  w opisywanych czasach wielu właścicieli kapitału było 

zwolennikami jakże krzywdzącego poglądu, że „wysokość zarobku robotnika powinna być 

ustalana na takim poziomie, aby umożliwić robotnikowi odtworzenie jego zdolności do 

pracy na dzień następny”94. Tego typu praktyki niewątpliwie wymagały wówczas 

wprowadzenia konkretnych działań, które przeciwdziałałyby krzywdzącym praktykom, 

opartym na wyzysku i braku szacunku do fundamentalnych wartości, związanych 

z szacunkiem dla drugiego człowieka.  

 Za prekursora polityki społecznej uznaje się pruskiego polityka Ottona von 

Bismarcka. W 1880 roku zapoczątkował on pierwsze na świecie programy ubezpieczeń 

społecznych, które powielano w wielu innych krajach. Pojawienie się tego typu działań 

stanowiło podstawę do powstania nowoczesnego państwa opiekuńczego. Bismarck 

wprowadził opiekę medyczną, emerytury, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, a także ubezpieczenia od bezrobocia. Wymienione aspekty zmieniały postawę 

państwa, które gotowe było do interwencji socjalnej, będącej ogółem działań zmierzających 

do poprawy położenia ludności. Ustawodawstwo Bismarcka miało znaczący wpływ na 

kształtowanie się polskiej myśli naukowej, zarówno przed I wojną światową, jak i po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości95.  

 Działania Bismarcka nie wiązały się jedynie z objęciem zabezpieczeniami 

społecznymi całego społeczeństwa, czy też z eliminowaniem biedy. Szczególnie istotne było 

bowiem zneutralizowanie klasy robotników przemysłowych oraz rozbicie tradycyjnego 

porządku stanowego. Istotne było również zerwanie tradycyjnej społecznej sieci 

zabezpieczeń umiejscowionych na bazie rodzinnej i religijnej96.  

 W genezie polityki społecznej należy odnieść się do końca I wojny światowej. 

Wówczas rozpoczęły się próby tworzenia światowego systemu polityki społecznej. We 

wspomnianym okresie zaobserwować można dalszy postęp w dziedzinie ochrony pracy, 

ubezpieczeń, czy też walki z bezrobociem. Ponadto w tamtych czasach znacząco wzrosła 

rola państwa, jako gwaranta podstawowych praw socjalnych społeczeństwa. Po I wojnie 

światowej zaczęły działać krajowe, jak i międzynarodowe organizacje zmierzające do 

socjalnego uświadamiania społeczeństw, a także uzyskania dla nich, jak najlepszego 

standardu życia, co byłoby zagwarantowane na gruncie prawnym97. Analizując te momenty 

 
94 J. Auleytner, Historia polityki społecznej, [w:] G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.), Polityka społeczna. wyd. 

PWN, Warszawa 2018, s. 45-46. 
95 Tamże, s. 46. 
96 R. Gabryszak, Ewolucja i funkcje…op. cit., s. 89. 
97 M. Polak, Pojęcie …op. cit., s. 17. 
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historyczne zauważa się ówczesną rosnącą rolę państwa, które wśród pełnionych przez 

siebie funkcji, otacza mieszkańców pewnego rodzaju opiekuńczością, gwarantując im 

bezpieczeństwo socjalne. 

 W kształtowaniu się polityki społecznej – dużą rolę odegrała działalność istniejącej 

do dziś Międzynarodowej Organizacji Pracy, której początek należy upatrywać w 1919 

roku. W momencie powstawania działalność tej organizacji zmierzała do rozwiązywania 

kluczowych problemów socjalnych w opisywanym okresie, czego przykłady mogą 

stanowić: wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy, ochrona macierzyństwa, walka 

z bezrobociem, ustalenie minimalnego wieku pracy w przemyśle, a także rozwiązanie 

kwestii pracy w godzinach nocnych kobiet oraz osób młodocianych98.   

 Lata 20. oraz 30. XX wieku charakteryzują się wypracowaniem wielu regulacji 

prawnych, usprawniających polityki społeczne w rozwiniętych państwach europejskich oraz 

w Stanach Zjednoczonych. Regulacje te były poniekąd kanonem praw socjalnych – 

naśladowano je w kolejnych latach na terenach wielu krajów. Zaczęto także coraz częściej 

wykorzystywać wyniki badań z zakresu polityki społecznej. Coraz częściej dostrzegano 

również konieczność harmonizowania polityki gospodarczej i polityki społecznej, 

rozumiejąc współzależność, zachodzą między tymi dziedzinami. W Stanach Zjednoczonych 

wprowadzono w opisywanym okresie Ustawę o zabezpieczeniu społecznym, będącą 

przełomową regulacją w dziedzinie praw socjalnych. Dokument ten wprowadzał na 

przykład rządowe dotacje dla poszczególnych stanów (mogły być one przeznaczone na 

świadczenia dla osób starszych, świadczenia dla dzieci, pozbawionych opieki ze strony 

rodziny, świadczenia dla osób bezrobotnych), dotacje na nowe programy ochrony zdrowia, 

pomoc dla niewidomych, dotacje dla matek, które samotnie wychowywały dzieci99.  

W pierwszej połowie XX wieku nastąpiła dalsza ewolucja polityki społecznej, co jest 

zauważalne także w definicjach tego pojęcia. Zmiany te dotyczyły przede wszystkim 

rozszerzenia ochrony socjalnej na kolejne grupy społeczne, a także zwiększenia katalogu 

świadczeń. Dotychczasowa działalność państwa, które chroniło byt pracowników 

najemnych zaczęła przekształcać się w system, ukierunkowany na wsparcie wszystkich 

obywateli. Przemiany te były głównie związane z procesami industrializacji, które wpłynęły 

na liczne przeobrażenia stosunków ekonomicznych (np. rozwój nowych technologii, wzrost 

tempa rozwoju gospodarczego), a także na zmiany w relacjach w przestrzeni społecznej 

i rodzinnej. Wśród najważniejszych zmian, które zauważa się w opisywanym okresie można 

 
98 Tamże, s. 17. 
99 Tamże, s. 18. 
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wymienić, m.in.: postępującą urbanizację, której skutkiem były masowe migracje ludności 

terenów wiejskich do miast, wydłużenie się przeciętnej długości życia, powszechność praw 

wyborczych oraz pojawianie się i rozpowszechnianie nowych idei, związanych z prawami 

człowieka, socjaliberalizmem oraz socjaldemokratyzmem100.  

W powyżej opisywanym okresie przed polityką społeczną pojawiły się nowe cele, 

które nie polegały już jedynie na zapobieganiu konfliktom oraz napięciom, pomiędzy 

pracodawcami, a pracobiorcami, a dotyczyły zapewnieniu społeczeństwu określonego 

poziomu życiu, co wiązało się także z zaspokajaniem społecznych potrzeb. Szczególnie 

ważnym aspektem stała się kategoria potrzeb, która znalazła wówczas miejsce 

w rozważaniach o polityce społecznej101. Współcześnie potrzeby wydają się wciąż 

nieodłącznym elementem polityki społecznej. Stanowią pewnego rodzaju determinant 

działań, które powinny być prowadzone w opisywanym obszarze, 

Przejdźmy teraz do wpływu, jaki w kształcie polityki społecznej odegrała II wojna 

światowa, co zostanie przedstawione szczególnie w odniesieniu do Polski. II wojna 

światowa generowała olbrzymie straty wśród ludności cywilnej. Polityka terroru zmierzała 

do przekształcania społeczeństwa w tzw. „tanią siłę roboczą”. Okupant dążył do celowej 

pauperyzacji ludności, co osiągano w skutek niewolniczej pracy, minimalnych racji 

żywnościowych, deportacje oraz eksterminację (wyniszczenie, masowa zagłada 

określonych grup społecznych). Jedyną legalnie działającą w ówczesnych czasach 

organizacją na rzecz asekuracji położenia socjalnego Polaków była Rada Główna 

Opiekuńcza (RGO), funkcjonująca od 1940 do 1945 roku. Szacuje się, że niosła ona pomoc 

dla około 700-900 tys. osób rocznie102. 

Po zakończeniu II wojny światowej – Polska w strefie politycznej podlegała 

wpływom ZSRR. Nastąpiła wówczas diametralna zmiana w odniesieniu do własności 

prywatnej, którą przedstawiano w wyjątkowo pejoratywnych kategoriach na rzecz własności 

państwowej (socjalistycznej). Jedną z najbardziej trudnych kwestii socjalnych były masowe 

przesiedlenia końca lat 40. XX wieku, które dla wielu ludzi wiązały się z utratą domów, 

majątku, pracy, przyjaciół. Wojna generowała także miliony osób bezdomnych. Powojenne 

trudne przeżycia wzmacniały także represje polityczne. Przeprowadzono także reformę 

rolną, poprzez którą ziemiaństwo polskie utraciło swoje majątki. Nowy sposób zarządzania 

 
100 U. Kosowska, Ewolucja polityki społecznej a jej definicje, „Symbolae Europaeae. Studia Humanistyczne 

Politechniki Koszalińskiej” 2016, nr 9, s. 182. 
101 Tamże, s. 182-183. 
102 J. Auleytner, Historia polityki społecznej, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka…op. 

cit., s. 44-45. 
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gospodarką nie wyeliminował nierówności społecznych, a utrwalił je pod inną postacią. 

Powstało szereg nierówności, występujących między miastem, a wsią. Ludzie w celu 

zdobycia pracy masowo migrowali do miast. W socjalizmie uprzywilejowane grupy 

społeczne mogły korzystać z różnych przydziałów (np. mieszkań, lodówek, samochodów, 

telewizorów)103. 

Kształt polityki społecznej po zakończeniu II wojny światowej jest związany 

z regulacjami okresu międzywojennego. Utrzymano prawodawstwo, dotyczące ubezpieczeń 

społecznych z 1933 roku. Oprócz tego przywrócona została działalność Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. Zaczęto obejmować tym systemem kolejne grupy społeczne, 

także rolników indywidualnych. Przywileje pracowników umysłowych utrzymywane były 

natomiast do lat 70. XX wieku. Władze komunistyczne dążyły do podporządkowania 

polityki społecznej polityce ekonomicznej, a także cyklicznym planom gospodarczym, 

zakładającym rozwój przemysłu, a także minimalizowanie strat produkcyjnych 

i reprodukcyjnych. Zwiększony został dostęp do powszechnej edukacji oraz ochrony 

zdrowia. Ponadto podjęto starania aby zapewnić społeczeństwu własne lokale mieszkalne. 

Pod koniec lat 70-tych XX wieku oddawano do użytku około 250-280 tys. mieszkań rocznie. 

Jednak ich dostępność uzależniona była od grupy zawodowej. Powszechność mieszkań 

odczuwalna była przez większość mieszkańców Polski. Standard tych lokali uzależniony był 

jednak od wykształcenia104. 

W porównaniu do okresu międzywojennego – znacząco zwiększyła się baza 

instytucji służby zdrowia, a także liczebność personelu medycznego. Do połowy lat 70-tych 

XX wieku objęto opieką medyczną niemalże wszystkie grupy społeczne. Odnosząc się do 

aspektów finansowych zauważyć można zmianę w odejściu od metody ubezpieczeniowej na 

rzecz metody zaopatrzeniowej. Pod względem organizacyjnym utworzono monopol 

państwa w świadczeniu usług medycznych. Praktycznie jednak służba zdrowia borykała się 

z biurokracją oraz niewystarczającym dofinansowaniem, co wpływało na selektywny 

sposób funkcjonowania105. 

W okresie socjalizmu ówczesna władza posiadała charakter totalitarny. Była 

głównym pracodawcą dla milionów ludzi. Państwo musiało wówczas bezpośrednio 

troszczyć się o swoich obywateli, ponieważ około 1950 roku zlikwidowało sieć organizacji 

społecznych. Ponadto w opisywanym okresie odebrana została wolność inicjatywy na 

 
103 Tamże, s. 46. 
104 M. Polakowski, D. Szelewa, Polityka społeczna PRL, wyd. Friedrich-Ebert-Stiftung, Warszawa 2015, s. 4. 
105 Tamże, s. 4-5. 
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szczeblach samorządu lokalnego oraz zawodowego. Każdy obywatel mógł zwrócić się 

zatem bezpośrednio do państwa, które stopniowo nie było w stanie udźwignąć tych 

roszczeń. Zaczęto dostrzegać szereg słabości takiego ustroju, co nastąpiło głównie po 

powstaniu w latach 80. XX wieku ruchu Solidarności106. 

Analizując kształt współczesnej polityki społecznej w Polsce, należy odnieść się do 

zmian systemowych, które miały miejsce na początku lat 90-tych XX wieku. Wraz 

z pogłębiającym się kryzysem politycznym oraz ekonomicznym, a także otwartym 

konfliktem społecznym – doszło do załamania się ustroju socjalistycznego, a co za tym idzie 

do rozpoczęcia przemian w formie transformacji systemowej. Celem transformacji 

systemowej było przede wszystkim: dokonanie zmian w sferze prawno-instytucjonalnej, 

stabilizacja gospodarki krajowej, a także nawiązanie współpracy ekonomicznej i politycznej 

z państwami Europy Zachodniej. Przeobrażeniom tym towarzyszyły przede wszystkim 

zjawiska, takie jak: deregulacja (ograniczanie bezpośredniej ingerencji państwa 

w funkcjonowanie rynku), deetatyzacja (wycofywanie się przez państwo z bezpośredniego 

prowadzenia działalności gospodarczej), liberalizacja (wprowadzanie rynkowego 

mechanizmu regulacji gospodarki przy jednoczesnej zasadzie równości dla wszystkich 

uczestników rynku), restrukturyzacja (szereg zmian w sferze majątkowej, kapitałowej 

i inwestycyjno-produkcyjnej), prywatyzacja i komunalizacja (wzrost roli samorządów 

terytorialnych) 107. 

Jednym z punktów zwrotnych w transformacji systemowej były obrady Okrągłego 

Stołu w 1989 roku, podczas których zastanawiano się jaki model przemian i reform wybrać 

w Polsce. Mirosław Grewiński podkreśla, że z punktu widzenia polityki społecznej 

wydarzenie to stanowiło wyraźny zwrot dotychczas realizowanych działań w obszarze 

polityki społecznej i gospodarczej w kierunku prywatnego sektora oraz wprowadzenia wielu 

ograniczeń publicznej i zakładowej polityki społecznej. Państwo zatrzymało wówczas 

funkcje socjalne o charakterze asekuracyjnym poprzez wprowadzenie reform 

gospodarczych oraz przekształceń własnościowych, wycofując się jednocześnie z realizacji 

licznych zadań i usług społecznych, których realizację przesunięto na środowisko rodzinne 

i lokalne108. 

 
106 J. Auleytner, Historia polityki…op. cit., s. 46-47. 
107 L. Prorok, Transformacja polskiej polityki społecznej a członkostwo w Unii Europejskiej, „Acta 

Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2016, nr 56, s. 5-6. 
108 M. Grewiński, Punkty zwrotne w realizacji polityki społecznej po 1989 roku, [w:] A. Chabior, M. Porąbaniec 

(red.), Dylematy polityki społecznej i pracy socjalnej – implikacje dla teorii i praktyki, wyd. Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego, Kielce 2017, s. 37-38. 
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Zwrócić uwagę należy na uchwalenie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 

kwietnia 1997 roku109. Wydarzenie to stanowiło pewnego rodzaju zwieńczenie politycznej 

transformacji ustrojowej. Przyjęto wówczas wiele zasad, które gwarantowały 

przekształcenie Polski w demokratyczne państwo prawa. W Konstytucji odnoszono się do 

wolności, podstawowych praw i obowiązków człowieka. Wprowadzono również zakaz 

dyskryminacji jakiejkolwiek osoby w życiu publicznym, politycznym, gospodarczym oraz 

społecznym, a także zasadę równouprawnienia kobiet i mężczyzn w odniesieniu do równego 

dostępu do edukacji, zatrudnienia, awansu zawodowego oraz otrzymywania wynagrodzenia 

za pracę110. 

W latach 1990-2006 w Polsce wprowadzono reformy państwa. Rząd, który postał 

w wyniku koalicji Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności przeprowadził cztery 

bardzo ważne reformy struktury administracyjnej państwa, ubezpieczeń społecznych, 

a także opieki zdrowotnej i szkolnictwa. Należy wymienić tutaj powstanie ustaw, takich jak: 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o świadczeniach na rzecz rodziny, 

o pomocy społecznej, o zatrudnieniu socjalnym, a także o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie111. 

W rozwoju polskiej polityki społecznej warto zwrócić uwagę na wydarzenie, jakim 

była integracja Polski z Unią Europejską. Akcesja do UE spowodowała konieczność 

dostosowania krajowego dorobku prawnego do standardów prawnych Wspólnoty. 

Oznaczało to liczne ujednolicenia, zmiany związane z prawem pracy, warunkami pracy, 

dialogiem społecznym, czy też systemem zabezpieczenia społecznego. Ponadto dołączenie 

do Wspólnoty generowało konieczność wypracowania wielu dokumentów planistycznych, 

takich jak strategie, programy rozwojowe w odniesieniu do otrzymywania środków 

z funduszy strukturalnych oraz spójności112.  

W jaki sposób powinna być zatem kreowana współczesna polityka społeczna? 

Powyżej odniesiono się do wydarzeń, które miały wpływ na jej genezę, ale także do 

przełomowych momentów w Polsce, które wpłynąć mogły na jej ówczesny kształt, ale 

również przyszłe wyzwania. Wróćmy jeszcze do lat 90. XX wieku, gdzie pojawiła się 

koncepcja nowego paradygmatu polityki społecznej w wielu opracowaniach określanego, 

jako paradygmat inwestycji socjalnych. W centrum tej koncepcji znajduje się kapitał ludzki, 

 
109 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej…op. cit. 
110 L. Prorok, Transformacja polskiej…op. cit., s. 7. 
111 A. Strojna, Teoria i geneza polityki społecznej, [w:] J. Przywojska (red.), Samorządowa polityka społeczna. 

Wyzwania i działania, wyd.. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 22. 
112 M. Grewiński, Punkty zwrotne…op. cit., s. 41.  
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który powinien być traktowany, jako istotny czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego. W 

skutek właściwego inwestowania w ludzi, które będzie dostosowane zarówno do ich 

potrzeb, ale i uzależnione od momentu (cyklu życia), w którym aktualnie dana jednostka się 

znajduje – możliwe stanie się uzyskanie odpowiedniego kapitału ludzkiego113.  

Inwestycje społeczne stanowią strategię niezwykle istotną, która zmienia 

ukierunkowanie polityk społecznych. W państwie opartym na inwestycjach społecznych 

dąży się do aktywizacji i pełnego upodmiotawiania obywateli, a nie jedynie do ich ochrony. 

Jednostka uzyskuje wówczas takie możliwości, które pozwolą jej brać odpowiedzialność za 

podjęte działania114. 

Maurizio Ferrera wymienił kilka czynników, które jego zdaniem powinny składać 

się na oparty na paradygmacie inwestycji społecznych nowy model polityki społecznej. 

Wśród nich znajdują się: nastawienie polityki społecznej na aktywizację osób, wczesna 

prewencja w zakresie ryzyk i potrzeb, rozwinięte usługi socjalne, podtrzymujące aktywność 

lub powrót do tej aktywności (zwłaszcza w odniesieniu do pracy zawodowej), rozwinięta 

sieć zabezpieczenia przed ubóstwem, włączając w to także osoby ubogie, wspieranie 

równowagi pomiędzy pracą i życiem rodzinnym, edukacja w jej szerokim znaczeniu, 

obejmująca zarówno szkolnictwo, jak i kształcenie ustawiczne, wsparcie wobec innowacji 

socjalnych, poszukiwanie nowych rozwiązań w polityce społecznej115. Wymienione 

czynniki wydają się bardzo aktualne we współczesnej rzeczywistości. Tak naprawdę każdy 

z nich może być odniesiony do kreowania działań z obszaru polityki społecznej, wobec osób  

z niepełnosprawnością, co jest kwestią kluczową niniejszej dysertacji.  

Geneza polityki społecznej pokazuje tak naprawdę, że wszelkie kreowane na tej 

płaszczyźnie działania powinny być ściśle związane z aktualnymi problemami, kwestiami 

społecznymi, ale i oczekiwaniami, potrzebami ludności przy jednoczesnym 

wykorzystywaniu zasobów społeczeństwa. Przed współczesną polityką społeczną wciąż stoi 

wiele wyzwań, jest wiele aspektów, które wymagają udoskonalenia, a może nawet zmiany 

dotychczas prowadzonych przedsięwzięć. Polityka społeczna stanowi dziedzinę, zarówno 

niezwykle dynamiczną, jak i interdyscyplinarną, której podstawą, centrum tworzenia 

jakichkolwiek działań zawsze powinien być człowiek.  

 

 
113 za: Z. Czepulis-Rutkowska, Paradygmat inwestycji socjalnych a perspektywa cyklu życia w polityce 

społecznej, „Problemy Polityki Społecznej” 2015, nr 3, s. 32. 
114 za: A. Wiktorska-Święcka, M. Klimowicz, M. Michalewska-Pawlak, D. Moroń, Inwestycje społeczne jako 

nowy paradygmat polityk społecznych w Unii Europejskiej, wyd. Scholar, Warszawa 2017, s. 27-28. 
115 za: Tamże, s. 32-33. 
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1.5. Modele zabezpieczenia społecznego 

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa socjalnego społeczeństwa stanowi 

jeden z najistotniejszych celów polityki społecznej współczesnego państwa. Realizacja 

zadań, jakie wynikają z niniejszego celu następuje poprzez system zabezpieczenia 

społecznego. Główną funkcją zabezpieczenia społecznego jest gwarantowanie 

bezpieczeństwa socjalnego obywatelom, co może następować chociażby poprzez 

zmniejszanie, a zarazem kompensowanie następstw zaistnienia ryzyka socjalnego. Należy 

zarazem podkreślić, że w odniesieniu do międzynarodowych standardów i zaleceń 

zabezpieczenie społeczne należy traktować, jako jedno z socjalnych praw każdego 

człowieka116. Zdaniem G. Uścińskiej system zabezpieczenia społecznego w Polsce można 

zaliczać do systemów rozwiniętych, jednak na obniżenie jego jakości wpływać może częsta 

zmiana proponowanych rozwiązań, co może ostatecznie determinować brak wizji 

docelowej117. 

W Polsce prawo do zabezpieczenia społecznego gwarantowane jest odpowiednimi 

zapisami w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z art. 

67 Konstytucji - obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do 

pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego (…) 

obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania 

ma prawo do zabezpieczenia społecznego118. Konstytucja przewiduje zatem, że w sytuacji 

wystąpienia jakiegoś zagrożenia, niebezpieczeństwa, trudnej sytuacji bytowej – osoba może 

liczyć na wsparcie, co jest gwarantowane przez państwo. Przykładami takich sytuacji mogą 

być zdarzenia, które uniemożliwią podjęcie lub kontynuowanie pracy zawodowej, takie jak 

na przykład: choroba, niepełnosprawność, czy wejście w wiek podeszły.  

Prawo zabezpieczenia społecznego ze względu na swój dość specyficzny przedmiot, 

a zarazem rangę konstytucyjną zajmuje w systemie prawa odrębne miejsce. Pod pojęciem 

„zabezpieczenie” należy rozumieć ochronę prawną, gwarancję bezpieczeństwa w sytuacji 

określonego zagrożenia. Przymiotnik „społeczne” określa natomiast naturę opisywanego 

zabezpieczenia. Możemy odnosić to określenie do rodzaju zagrożenia, które dotyczyć może 

zarówno człowieka, jak i grupy osób, ale również do wspólnego wysiłku danej społeczności, 

 
116 M. Orłowska-Bednarz, M. Bednarz, Zabezpieczenie społeczne jako forma ochrony warunków życia, „Studia 

z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” 2012, nr 2, s. 56. 
117 G. Uścińska, Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania, [w:] M. Księżopolski, B. Rysz-

Kowalczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, wyd. Aspra-Jr, Warszawa 2009, s. 273. 
118 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej…op. cit., art. 67, pkt. 1-2. 
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który podejmowany jest w celu zmniejszania opisywanego zagrożenia, a także łagodzenia 

jego następstw119. 

Budowa systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce sięga do 1918 roku, czyli 

momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. System ten oparto wówczas przede 

wszystkim o założenia, które wiązały się z koniecznością ochrony wybranych ryzyk 

socjalnych, takich jak, m.in.: starość, niezdolność do pracy, choroba zawodowa, wypadek 

podczas wykonywania pracy, czy śmierć. Bardzo istotne miejsce w tym systemie zajmowali 

robotnicy, a od 1927 roku również pracownicy umysłowi120.  

Początków współczesnego systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce należy 

jednak szukać w latach 90. XX wieku. Wpływ na jego budowę w obecnym kształcie miały 

przede wszystkim problemy, występujące wówczas na rynku pracy. Wśród 

charakterystycznych problemów tego okresu można wyróżnić, między innymi: zwolnienia 

z zakładów pracy wskutek ich restrukturyzacji lub upadku, znaczny wzrost zatrudnienia 

w „szarej strefie”, wzrost ubóstwa. Czynniki związane z problemami na rynku pracy 

wpłynęły na spadek wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), co z kolei 

zaczęło powodować wzrost jego zadłużenia. W analizowanym okresie obserwowano także 

negatywne trendy demograficzne, determinowane przez spadek dzietności oraz postępujące 

starzenie się społeczeństw. Na kształt systemu zabezpieczenia społecznego z końca XX 

wieku wpłynęło tak naprawdę wiele czynników, wśród których przeważała konieczność 

zapewnienia szerokiej ochrony socjalnej, jak największej grupie obywateli121. 

Ujęcie definicyjne zabezpieczenia społecznego zostało przedstawiono w pierwszym 

podrozdziale niniejszego rozdziału, celem ukazania go, jako jednej z funkcji socjalnej 

współczesnego państwa. R. Szarfenberg podkreśla, iż zabezpieczenie społeczne stanowi 

jeden z podstawowych filarów polityki społecznej122. J. Auleytner natomiast, jak zostało już 

wcześniej ukazane  w pracy – zaliczył zabezpieczenie  społeczne do kategorii funkcji 

socjalnych państwa, co także podkreśla jego istotne znaczenie. Zabezpieczenie społeczne 

stanowi zarazem niejako cel socjalnej funkcji państwa, co wywnioskować można 

z przyjętego w pracy ujęcia definicyjnego E. Zielińskiego. 

Zakres podmiotowy zabezpieczenia społecznego skoncentrowany jest przede 

wszystkim na mieszkańcach danego państwa. Dla przykładu z pomocy społecznej może 

 
119 J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, wyd. Zakamycze, 2006, s. 9. 
120 B. Samoraj-Charitonow, Ryzyka socjalne i zabezpieczenie społeczne, [w:] G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.), 

Polityka społeczna, wyd. PWN, Warszawa 2018, s. 273. 
121 Tamże, s. 276-277. 
122 R. Szarfenberg, Teoria i praktyka polityki społecznej, „Studia BAS” 2017, nr 2 (50), s. 16. 
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skorzystać każda osoba, jeśli wystąpią ku temu przesłanki, potrzeby. Podobnie jest z prawem 

do korzystania z powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Należy jednak podkreślić, że 

zakres wielu elementów zabezpieczenia społecznego jest nieco węższy, ponieważ obejmuje 

swoim działaniem jedynie określone grupy społeczne. Dotyczy to zwłaszcza ubezpieczeń 

społecznych osób pracujących, gdzie kryterium może stanowić na przykład charakter 

wykonywanej pracy (np. odrębność rozwiązań emerytalnych dla górników w Polsce)123.  

Co zatem stanowi przedmiot zabezpieczenia społecznego? Antoni Rajkiewicz 

analizując polski system zabezpieczenia społecznego i odnosząc się wówczas do 1978 roku 

wymienił kilka istotnych części, takich jak: ochrona zdrowia, ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenia osobowe i majątkowe ludności, pomoc społeczna, rehabilitacja osób 

z niepełnosprawnością, uzupełniające świadczenia socjalne124. Można wyróżnić kilka 

rodzajów socjalnego ryzyka, które można traktować jako przedmiot ochrony prawnej. 

Wśród nich znajdują się: dożycie wieku emerytalnego, trwała bądź okresowa niezdolność 

do wykonywania pracy, śmierć żywiciela, niezdolność lub niemożność świadczenia pracy 

(prowadzenia działalności), bezrobocie, wypadek podczas wykonywania pracy lub choroba 

zawodowa, trudne sytuacje życiowe, niedostateczny dochód w rodzinie, trudności ze 

zdrowiem125. Zaprezentowany katalog ryzyk socjalnych jest dość szeroki i pozwala 

zauważyć, że istnieje szereg możliwości wystąpienia zjawisk niekorzystnych, nie tylko 

determinujących wiele konsekwencji dla jednostki i jej rodziny, ale wymagającym również 

konkretnych działań, ukierunkowanych na zapewnienie wsparcia. Pozostaje się jedynie 

zastanowić nad tym, czy funkcjonujące rozwiązania są optymalne do potrzeb osób, które 

z wymienionymi zdarzeniami się borykają, a dotychczasowe formy realizacji działań 

z zakresu zabezpieczenia społecznego są w pełni wystarczające. 

Jeden z badaczy zaproponował wyróżnienie czterech modelowych zasad 

zabezpieczenia społecznego, takich jak: zasada zaopatrzeniowa, zasada 

paraubezpieczeniowa, zasada ubezpieczeniowa, zasada filantropijna126. Zasada 

zaopatrzeniowa polega na finansowaniu zabezpieczenia z funduszy budżetowych, które 

powstają z podatków. Zasada zaopatrzeniowa generuje uprawnienie, które można określić, 

 
123 M. Żukowski, Pojęcie i zakres zabezpieczenia społecznego, [w:] J. Orczyk, B. Balcerzak-Paradowska, M. 

Szylko-Skoczny, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana, wyd. Komitetu Nauk 

o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Warszawa 2012, s. 109. 
124 za: A. Rajkiewicz [w:] M. Żukowski, Pojęcie i zakres zabezpieczenia społecznego…op. cit., s. 109. 
125 za: J. Jończyk [w:] M. Żukowski, Pojęcie i zakres…op. cit., s. 109.  
126 T. Szumlicz, Zabezpieczenie społeczne – ujęcie modelowe i aspektowe, [w:] T. Szumlicz (red.), Przezorność 

ubezpieczeniowa w zmianie systemu zabezpieczenia społecznego, wyd. Szkoły Głównej Handlowej, wyd. 

Fundacji Instytutu Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa 2017, s. 72. 
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jako obywatelskie. Zasada paraubezpieczeniowa odnosi się do finansowania z publicznych 

funduszy socjalnych, które tworzone są poprzez składki o charakterze podatkowym. wynika 

z niej uprawnienie członka celowej wspólnoty ryzyka. Zasada ubezpieczeniowa stanowi 

finansowanie zabezpieczenia z funduszy ubezpieczeniowych, które powstają ze składek 

i wynika z niej uprawnienie członka ubezpieczeniowej wspólnoty ryzyka. Ostatnia z zasad 

– filantropijna polega na finansowaniu zabezpieczenia z funduszy charytatywnych, które są 

tworzone dzięki darowiznom. Zasada ta generuje możliwość otrzymania wsparcia 

społecznego, np. za pośrednictwem pozarządowych, organizacji pomocowych127. 

Analizując modele zabezpieczenia społecznego warto odnieść się do historycznego 

rozwoju i przejścia od angielskiego Prawa Ubogich do państwa opiekuńczego. Harold 

Wilensky i Charles Lebeaux odnieśli to przejście do rezydualnego oraz instytucjonalnego 

modelu opiekuńczości społecznej128. Model rezydualny postrzega opiekuńczość państwa 

w kategoriach, tzw. „siatki bezpieczeństwa”. Odnosi się to do sytuacji, w której 

społeczeństwo nie powinno pokładać swojego zaufania w zbiorowych akcjach 

pomocowych, a działać w sposób samodzielny lub korzystać ze wsparcia rodziny. W tym 

modelu o wsparcie mogą ubiegać się jedynie te osoby, które niezależnie od powodu nie będą 

w stanie polegać na wymienionych zasobach. Zabezpieczenie społeczne jest wówczas 

określane, jako „rezydualne”, „marginalne” i przeznaczone jest jedynie do tych osób, które 

z jakichś przyczyn nie funkcjonują w ramach konkretnego systemu.  Z kolei instytucjonalny 

model zabezpieczenia społecznego występuje wszędzie tam, gdzie potrzeby oraz fakt 

zależności są akceptowane i uznawane za „normalne” w społeczeństwie, a więc 

zinstytucjonalizowane. W systemie instytucjonalnym dostrzega się społeczną 

odpowiedzialność za występowanie potrzeb, generowanych przez chorobę, czy starość, a co 

za tym idzie konieczność powszechnie dostępnych świadczeń. Rezydualny model 

zabezpieczenia społecznego – wsparcie utożsamia z zasobami jednostki, a nie jak ma to 

miejsce w przypadku modelu instytucjonalnego z akceptacją społecznej indywidualności za 

wywołane warunku zależności129. Inny autor obok modelu rezydualnego, wyróżnił także 

model instytucjonalno-redystrybucyjny oraz model motywacyjny. W modeli 

instytucjonalno-redystrybucyjnym kluczowe znaczenie obok zinstytucjonalizowania, ma 

tzw. „redystrybucja”, którą należy interpretować, jako środek odpowiedzialny za 

 
127 Tamże, s. 72-73.  
128 za: H. Wilensky, Ch. Lebeaux [w:] P. Spicker, Polityka społeczna – teoria, wyd. Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014. s. 134. 
129  P. Spicker, Polityka…op. cit.. s. 134-135. 
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wyrównywanie zasobów, między ludźmi w odniesieniu do instytucjonalnych zasad. Model 

motywacyjny można utożsamiać ze sposobami wspierania rozwoju gospodarczego (np. 

przygotowanie dzieci do pracy w przyszłości poprzez edukację, utrzymanie potencjału 

pracowników dzięki opiece zdrowotnej)130. Model motywacyjny wydaje się niejako 

najbliższy działaniom, zmierzającym do postrzegania celów współczesnej polityki 

społecznej przez pryzmat inwestowania w kapitał ludzki. Jednak nie jest możliwe całkowite 

wyeliminowanie występowania niekorzystnych zjawisk, postrzeganych w kategorii ryzyk 

socjalnych.  

Zabezpieczenie społeczne jest nieodłącznym elementem polityki społecznej. Jego 

znaczenie uwydatnia się także w momencie rozpatrywania funkcji socjalnych 

współczesnego państwa. Elementem obligatoryjnym dla prawidłowych działań z zakresu 

systemu zabezpieczenia społecznego wydaje się działania wyspecjalizowanych instytucji, 

przez które należy rozumieć zwłaszcza te wchodzące w skład systemu pomocy społecznej. 

Analiza literatury przedmiotu pozwala zauważyć, że oprócz właściwego reagowania na 

występowanie ryzyk socjalnych, właściwe wydaje się także zapobieganie im lub 

minimalizowanie ich dotkliwych konsekwencji. Wśród ryzyk socjalnych wymienia się 

chociażby wejście w wiek emerytalny. Etap ten sam w sobie generuje już zaprzestanie 

aktywności zawodowej, jednakże wcale nie musi wiązać się z wystąpieniem innych 

niekorzystnych sytuacji, takich jak na przykład: choroba, niepełnosprawność, konieczność 

zapewnienia opieki ze strony osób trzecich. Ważne wydaje się zatem wdrażanie form 

ukierunkowanych na aktywizację społeczną, inwestowanie w kapitał ludzki, a tym samym 

przeciwdziałanie występowaniu określonych ryzyk socjalnych. Podejmując refleksję nad 

systemem zabezpieczenia społecznego warto także zastanowić się, czy świadczenia 

przysługujące w ramach tego systemu są w pełni adekwatne do potrzeb beneficjentów. Z 

drugiej jednak strony istotne staje się także eliminowanie sytuacji, w których odbiorcy 

działań z zakresu zabezpieczenia społecznego, od świadczeń materialnych uzależnia w jakiś 

sposób swoje funkcjonowanie, a opcja korzystania ze wsparcia stanie się alternatywą wobec 

innych sposobów rozwiązania niekorzystnej sytuacji (np. długotrwałe pozostawanie osoby 

zdolnej do pracy bez zatrudnienia, wynikające nie z braku możliwości zatrudnienia, 

a z braku motywacji). 

 

 

 
130 za: R. Titmuss [w:] Tamże, s. 135. 
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1.6. Usługi społeczne a zaspokajanie potrzeb jednostki  

Pojęcie takie, jak: „usługi społeczne” oraz „usługi socjalne” znajdują się w tej 

kategorii terminów, gdzie brakuje jednej sformułowanej, dominującej definicji. Braki 

w ujęciach terminologicznych wymienionych pojęć wynikają z braku jednoznacznej 

definicji samych usług131. Według B. Szatur-Jaworskiej „usługi są czynnościami 

podejmowanymi w celu bezpośredniego zaspokajania ludzkich potrzeb i nie polegają na 

wytwarzaniu dóbr materialnych: służą zaspokajaniu indywidualnych potrzeb jednostek 

i rodzin, choć ich jakość i dostępność ma wpływ na funkcjonowanie szerszych zbiorowości 

i grup społecznych; mogą być finansowane, organizowane i dostarczane zarówno przez 

instytucje publiczne, jak i niepubliczne – prywatne, uzyskiwane są bezekwiwalentnie, 

częściowo odpłatnie lub w pełni odpłatnie”132. Zauważa się występującą korelację, między 

usługami społecznymi, a potrzebami ludności. Dostępność do usług społecznych może 

bezpośrednio wpływać na zaspokojenie potrzeb jednostki. Należy przy tym zauważyć, że 

usługi społeczne nie polegają na wytwarzaniu czegoś, a dzięki możliwości korzystania 

z nich poprawia się jakość życia ludności, zarówno w znaczeniu indywidualnym, jak 

i społecznym. 

Na potrzeby niniejszej dysertacji przyjęto definicję usług społecznych według 

Mirosławy Janoś-Kresło zgodnie z którą usługi społeczne to wszelkie działania, czynności 

skierowane na człowieka, których celem jest kształtowanie i wzbogacanie jego zasobów 

fizycznych i intelektualnych, w wyniku których oddziaływania tworzy się kapitał ludzki133. W 

myśl przytoczonej definicji odbiorcą usług społecznych staje się człowiek, a wszelkie 

działania prowadzone w niniejszym obszarze zmierzają do zwiększania zasobów jednostki, 

a w rezultacie do kreowania kapitału ludzkiego. Warto odnieść się do ich związków i różnic 

z terminem, jaki stanowią „usługi socjalne”, a także relacji pomiędzy usługami społecznymi 

a zaspokajaniem potrzeb jednostki.  

Analizując cechy usług warto zwrócić uwagę na: nienamacalność, nierozdzielność, 

nietrwałość i różnorodność usług. Usług nie można dotknąć, ani zmierzyć (nienamacalność). 

Są one także związane ze sobą, a więc w momencie wytworzenia są jednocześnie 

 
131 M. Grewiński, J. Lizut, Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług społecznych, wyd. 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Toruń 2012, s. 7. 
132 B. Szatur-Jaworska [w:] M. Grewiński, Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i 

ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna” 2013, nr 3, s. 25-26. 
133 M. Janoś-Kresło, Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce, „Monografie i 

Opracowania” 2002, nr 512, s. 28. 
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konsumowane (nierozdzielność). Nie jest możliwe magazynowanie usług, trwają one tyle, 

ile wynosi czas ich konsumowania (nietrwałość). Usługi są bardzo dużym, a zarazem silnie 

zróżnicowanym zbiorem, co może prowadzić do trudności w opisie oraz standaryzacji 

(różnorodność)134. Usługi społeczne stanowią jeden z trzech rodzajów usług publicznych, 

tuż obok usług komunalnych oraz usług administracyjnych. Są one związane 

z utrzymywaniem sieci urządzeń oraz instytucji infrastruktury społecznej, które 

odpowiadają za kształtowanie odpowiednich warunków życia, współżycia społecznego, 

a przy tym podnoszenia jakości życia w środowisku społecznym, co można odnieść 

bezpośrednio do: edukacji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury oraz 

rekreacji135. 

W innych badaniach usługi społeczne można zaliczyć do świadczeń społecznych, 

służących zaspokajaniu indywidualnych potrzeb osób i rodzin. Usługi społeczne nie 

stanowią bezpośredniego wynagrodzenia za pracę – są natomiast finansowane ze środków 

publicznych. Wśród głównych usług społecznych można wymienić: powszechną edukację 

szkolną, publiczną służbę zdrowia, pracę socjalną, usługi pielęgnacyjne, różnorodne formy 

poradnictwa oraz możliwość korzystania z placówek kulturalnych, rekreacyjnych 

i sportowych136. 

Określenie usług mianem „społecznych” można interpretować, jako pewnego 

rodzaju wyodrębnienie określonych form usług osobistych z prywatnych zależności oraz 

związaną z tym procesem instytucjonalizację tych usług. Rozwój usług społecznych stanowi 

współcześnie jeden z elementów przeobrażeń nowoczesnego państwa opiekuńczego. 

Aktualnie popyt na usługi społeczne rośnie, co może wynikać z szeregu czynników, takich 

jak chociażby: przemiany demograficzne, społeczne i kulturowe, a także 

detradycjonalizacja wspólnot lokalnych, która zmienia rolę oraz znaczenie tradycyjnych 

usług ze strony krewnych, czy sąsiadów (np. w opiece nad osobą zależną). Dostawcy usług 

natomiast mierzą się ze zmieniającą się definicją potrzeb, jakie zgłaszają osoby wykonujące 

zawody opiekuńcze, a także szeroko rozumianym postępem technicznym  i medycznym, 

prowadzącym w rezultacie do innowacji w usługach137. 

 
134 Tamże, s. 28-29.  
135 J. Krzyszkowski, Wzrost znaczenia usług społecznych w czasach wyzwania demograficznego, „Acta 

Universitatis Lodziensis” 2015, nr 2, s. 9. 
136 za: B, Rysz-Kowalczyk [w:]. J. Krzyszkowski, Wzrost znaczenia usług społecznych…op. cit., s. 9. 
137 J. Krzyszkowski, Wzrost znaczenia usług społecznych…op. cit., s. 10. 
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Analizując opracowania dotyczące usług społecznych i socjalnych można zauważyć 

konieczność rozróżnienia tych dwóch pojęć. Usługi społeczne mogą odnosić się do całego 

społeczeństwa, a przez to stanowić kategorię szerszą, aniżeli usługi socjalne.  

Usługi socjalne stanowią pewien wyraz społecznej solidarności i są skierowane do 

osób, których możliwości uczestnictwa w różnych płaszczyznach życia są z różnych 

przyczyn ograniczone. Usługi socjalne są zarazem elementem integracji społecznej – 

pozwalają konkretnym jednostkom zaspokajać różne potrzeby. Można stwierdzić zatem, że 

stanowią one część usług społecznych, a ich specyfika powoduje, że możliwe jest 

wyodrębnienie ich na podstawie kryterium konieczności i niezbędności, aby dana osoba 

mogła zaspokoić podstawowe potrzeby egzystencjalne138.  

 

Rycina nr 2. Miejsce usług społecznych oraz usług socjalnych w systemie usług 

 

Źródło: M. Grewiński, J. Lizut, Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług społecznych, wyd. 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Toruń 2012, s.14 

 

Pojęcie potrzeb społecznych stanowi jedną z najistotniejszych kategorii, które 

funkcjonują w nauce polityki społecznej139. Potrzebę najczęściej utożsamia się ze stanem 

braku czegoś niezbędnego do utrzymania się przy życiu, umożliwienia rozwoju, 

zapewnienia poczucia dobrostanu. Odczuwanie tego stanu przez daną jednostkę wynika z jej 

 
138 M. Grewiński, J. Lizut, Pomoc społeczna…op. cit., s. 11-12. 
139 M. Bednarz, Polityka społeczna jako zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych, wyd. Kujawsko-

Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2008, s. 14. 
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usługi społeczne

usługi socjalne
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struktury psychofizycznej, indywidualnych doświadczeń lub miejsca, jakie dana jednostka 

zajmuje w strukturze społecznej. Potrzeby można przedstawiać w kategoriach 

indywidualnych oraz jako wytwór życia społecznego. Przeważnie traktuje się jednak 

w pośrednim ujęciu, gdzie przyczyn stanu braku lub poczucia braku czegoś – szuka się 

zarówno w uwarunkowaniach biopsychicznych, ale również społecznych. Potrzebę można 

interpretować, jako pewien rodzaj relacji, jaka zachodzi między jednostką, a jej 

środowiskiem140. 

Tematyka związana z potrzebami człowieka pojawia się w różnych dziedzinach 

naukowych. O potrzebach mówi się na gruncie pedagogiki, psychologii, medycyny, jak 

również polityki społecznej. Wyjściem do dalszych rozważań może być odniesienie się do 

teorii potrzeb, prezentowanej przez Abrahama Maslowa141. Teoria potrzeb stworzona przez 

Maslowa jest bardzo popularną teorią psychologiczną, do której odnoszą się badacze wielu 

dyscyplin naukowych. Maslow szczegółowo opisał ją w książce zatytułowanej Motywacja 

i osobowość, która została po raz pierwszy wydana w 1954 roku. Badacz wysunął tezę, iż 

potrzeby tworzą pewną, stałą hierarchię, która wpływa na kolejność ich zaspokajania. Kiedy 

potrzeby podstawowe zostają zaspokojone od razu mogą pojawiać się inne, wyższe 

potrzeby, które przejmują dominację w organizmie.  

Jako pierwsze do zaspokajania pojawią potrzeby fizjologiczne (np. głód) – kiedy ich 

zaspokojenie nastąpi można odnieść się do potrzeb bezpieczeństwa. Potrzeby 

bezpieczeństwa można rozumieć, jako: pewność, stabilność, wolność od lęku, chaosu 

i stresu, poczucie własnych praw i granic itp. A. Maslow podkreślił, jak ogromną rolę 

potrzeby bezpieczeństwa odgrywają w życiu społecznym – kiedy nastąpi zagrożenie prawa, 

naszych wolności, czy ogólnego porządku – u większości osób może nastąpić regresja 

wyższych potrzeb, a dominującą rolę odegrają wówczas potrzeby bezpieczeństwa. Kolejną 

grupę stanowią potrzeby przynależności i miłości. Kiedy jednostka jest pozbawiona 

możliwości otrzymywania i obdarzania uczuciem, może borykać się z trudnymi 

konsekwencjami natury emocjonalnej, tj. poczuciem osamotnienia, odrzucenia, braku 

przyjaciół, partnera, czy dzieci. Kiedy potrzeby związane z przynależnością, uczuciem, 

miłością zostają zaspokojone – można mówić o potrzebach szacunku. Zaspokojenie tych 

potrzeb prowadzi do poczucia pewności siebie, własnej wartości, siły, zdolności, 

 
140 Tamże, s. 14. 
141 Abraham Harold Maslow – amerykański psycholog, twórca teorii motywacji i osobowości, jeden 

z przedstawicieli psychologii humanistycznej, stworzył popularną koncepcję hierarchicznej struktury potrzeb 

– zob. www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/Maslow-Abraham-Harold;3938356.html (dostęp z dnia 10.01.2021 

r.). 
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kompetencji, poczucia, że jest się wartościowym i użytecznym. Kiedy te potrzeby są 

udaremnione – jednostka może zmagać się z poczuciem niższości, słabością, bezradnością, 

które w następstwie mogą generować nawet tendencje kompensacyjne, czy  neurotyczne. 

Najwyższa z potrzeb wymienionych przez Maslowa jest potrzeba samorealizacji. Badacz 

podkreślił jednak jej indywidualne znaczenie, które może chociażby wynikać z osobowości 

danego człowieka. U jednej osoby potrzeby samorealizacji mogą wiązać się z byciem 

idealnym rodzicem, u innej w wyrażaniu sukcesów sportowych, podczas gdy u innej odnosić 

się do tworzenia wynalazków. Wspólną potrzeb samorealizacji jest to, że ich pojawienie jest 

zazwyczaj uzależnione od zaspokojenia pozostałych potrzeb142. 

Jak teorię potrzeb Maslowa można odnieść zatem do działań prowadzonych 

w obszarze usług społecznych? Z całą pewnością wachlarz niniejszych usług powinien być 

na tyle szeroki, aby pozwolił jednostkom spełniać wszystkie potrzeby, a nie tylko te 

podstawowe. Zgodnie z ujęciem definicyjnym usługi społeczne należy odnosić do potrzeb 

obywateli. Mogą one wiązać się zarówno z edukacją, transferami pieniężnymi, usługami 

zatrudnieniowymi, ale też dotyczyć aspektów mieszkaniowych. Usługi społeczne powinny 

podnosić poziom życia obywateli, co może wpływać na udoskonalanie kapitału ludzkiego.  

Potrzeby społeczne mogą być uwarunkowane aktualną sytuacją panującą na świecie, 

ale również szeregiem indywidualnych predyspozycji, potrzeb, celów życiowych. Wśród 

podstawowych potrzeb społecznych warto wyróżnić potrzeby, takie jak: praca 

odpowiadająca posiadanym kwalifikacjom, odpowiedni dochód z pracy, zachowanie 

bezpieczeństwa oraz higieny pracy, ochrona zdrowia i otrzymanie wsparcia w obliczu 

ewentualnej choroby, odpowiednie warunki mieszkaniowe, możliwość skorzystania 

z wypoczynku, możliwość kształcenia zawodowego, upowszechnianie kultury, zwalczanie 

zjawisk patologii społecznej143. 

W literaturze przedmiotu można spotkać się z tezą, iż rosnące nakłady na cele 

socjalne tak naprawdę nie wpływają na zmniejszenie skali niezaspokojonych potrzeb. 

Ponadto coraz bardziej popularne staje się przekonanie, że takie działania zwiększają liczbę 

nowych beneficjentów. Zjawisko, które odnosi się do braku efektywności redystrybucji dóbr 

jest określane, jako „dziurawe wiadro Okuna”144. Tego typu sytuacje mogą mieć miejsce 

szczególnie w pomocy społecznej. W opracowaniach naukowych często poruszany jest 

 
142 A. Maslow, Motywacja i osobowość, wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 62-71. 
143 M. Polak, Zasady i instrumenty polityki społecznej, [w:] R. Gabryszak, D. Magierek (red.), 

Wprowadzenie…op. cit., s. 32. 
144 J. Orczyk, Ewolucja polityki społecznej w Polsce po 1990 r., „Studia Ekonomiczne. Współczesne obrazy 

polityki społecznej i gospodarczej” 2012, s. 40. 
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chociażby problem, tzw. „dziedziczenia biedy”, kiedy ubóstwo przekazywane jest 

z pokolenia na pokolenie. Wiele mówi się także o zjawisku „wyuczonej bezradności”, która 

nie pozwala jednostce wyjść poza ramy własnych ograniczeń, trudności, a wynika to nie 

z braku faktycznych rozwiązań, a raczej z przekonania o własnym braku skuteczności 

i sprawczości. Jak zatem wspierać, aby nie odbierać jednostce samodzielności i motywować 

do działań? Czy jest wówczas możliwe by usługi społeczne stanowiły rzeczywistą 

odpowiedź na potrzeby społeczeństwa? W celu poszukiwań odpowiedzi na tego typu pytania 

warto odnieść się do rozwiązań ukierunkowanych na istnienie szerokiego wachlarza usług 

społecznych, które będą stanowić rzeczywistą odpowiedź na potrzeby grup społecznych, 

przy jednoczesnym wykorzystywaniu ich potencjału.  

Wiele badań międzynarodowych wskazuje na przyszłościowe znaczenie modelu 

państwa „mieszanych usług społecznych” (ang. social services mix state). Model ten można 

określić, jako nowoczesne ujęcie państwa opiekuńczego, gdzie dominuje rozwinięty system 

mieszanych oraz spluralizowanych instytucjonalnie usług społecznych oraz usług 

socjalnych. Za jego organizację odpowiada sektor publicznych,  natomiast za produkcję 

i dostarczanie usług społecznych odpowiedzialni są interesariusze z różnych sektorów, 

takich jak: publiczny, pozarządowy, rynkowy i nieformalny. Ponadto do realizacji usług 

reintegracji społeczno-zawodowej włącza się także podmioty ekonomii społecznej145. 

Należy też zwrócić uwagę na ogromne znaczenie koncepcji państwa mieszanych 

usług społecznych w dynamicznym postępie polityki inwestycyjnej i aktywizującej, 

określanej w kategoriach nowego paradygmatu polityki społecznej. Coraz częściej zauważa 

się bowiem, że na przyszłość systemu bezpieczeństwa socjalnego wpływać będzie rozwój 

usług o charakterze aktywizacyjnym (m.in.: reintegracja społeczno-zawodowa, promowanie 

zatrudnienia wspieranego). Działania na gruncie polityki aktywizacji, ekonomii społecznej 

oraz polityki integracji społecznej umożliwiają dostarczanie usług społecznych przez szereg 

różnych instytucji, a także sektorów społecznych i gospodarczych, a to z kolei może 

spowodować częstsze zatrudnianie osób szczególnie narażonych na wykluczenie w tym 

zakresie. Działania te mogą determinować przejście od państwa, które dokonuje 

redystrybucji transferów finansowych do państwa redystrybucji szans oraz usług 

społecznych146. 

Pomiędzy usługami społecznymi a potrzebami jednostek i grup społecznych 

występują znaczne zależności. Głównym celem działania usług społecznych jest niejako 

 
145  M. Grewiński, Usługi społeczne…op. cit., s.. 28. 
146  Tamże, s. 28-29. 
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zapewnianie tych potrzeb. Należy jednak zauważyć, że potrzeby te będą stale ewaluować. 

Obserwujemy to już obecnie, biorąc pod uwagi chociażby zmiany, jakie nastąpiły w opiece 

nad osobami w wieku podeszłym, czy też w podejściu do osób z niepełnosprawnością. 

Oczekiwania społeczne zmieniają się wraz z rozwojem cywilizacji, co wymaga też stałej 

modyfikacji usług kierowanych do społeczeństwa, które powinny być nacechowane 

innowacyjnością, ale przede wszystkim opierać się na szeroko pojętej diagnozie potrzeb 

społecznych. Co równie ważne – za realizację usług społecznych powinno nie odpowiadać 

jedynie państwo, ale także inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w różne działalności 

na rzecz danych grup społecznych, na przykład organizacje pozarządowe, czy też podmioty 

prywatne. Ponadto szczególnie ważnym aspektem, jaki należy zauważyć jest konieczność 

rozwoju i stałej profesjonalizacji kadr odpowiedzialnych za realizację usług społecznych.  

 

1.7. Standaryzacja usług społecznych  

Dokonując deskrypcji pojęcia, jakim jest „standaryzacja” warto na początku wyjaśnić 

w jaki sposób należy rozumieć samo pojęcie „standardu”. Źródła wskazują na różne sposoby 

definiowania tego terminu. Standard może bowiem oznaczać poziom towarów lub usług, 

zwłaszcza spełniający podstawowe wymagania, jak i typowy i przeciętny model czegoś. 

Standardy może interpretować, jako normy określające podstawowe wymagania stawiane 

czemuś147. Współcześnie pojęcie to jest coraz częściej obecne w momencie formułowania 

opinii na temat konkretnego miejsca, instytucji, przedmiotu. Standardy niejako pozwalają 

na dokonanie oceny konkretnego przedmiotu, miejsca, usługi, a zgodność z nimi 

utożsamiana jest z wpasowaniem się w pewne oczekiwane społecznie założenia. 

Pojęcie „standaryzacji” bywa utożsamiane z „normalizacją”, poprzez przypisanie 

tym pojęciom znaczeń tożsamych i definiowanie ich, jako proces tworzenia i stosowania 

reguł zmierzających do porządkowania działalności dla dobra przy współpracy,  

a w szczególności dla osiągnięcia optymalnej oszczędności ogólnej z uwzględnieniem 

wymogów funkcjonalnych, ergonomicznych i ekologicznych148. Wiele opracowań nie 

wskazuje jednak na poprawność traktowania pojęć, takich jak „normalizacja” 

i „standaryzacja” w postaci synonimów. Zgodnie z definicją Jerzego Łunarskiego 

standaryzacją można określić wewnątrzorganizacyjną działalność polegającą na 

opracowaniu dokumentów regulujących powtarzalne czynności czy procesy w celu 

 
147 R. Szarfenberg, Standaryzacja usług społecznych – www.wrzos.org.pl (dostęp z dnia 20.04.2021 r.). 
148 J. Penc, Leksykon biznesu, wyd. Placet, Warszawa 1997, s. 279. 
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zapewnienia maksymalnej efektywności i zwiększenia konkurencyjności149. Zauważa się 

zatem konieczność istnienia pewnych wytycznych w postaci uregulowań prawnych, które 

determinują poziom działania czegoś, co aktualnie stanowi przedmiot standaryzacji. 

Jak zostało wcześniej wspomniane standardy mogą determinować poszczególne 

usługi. Należy zauważyć, że obecność przejawów ruchu ku standaryzacji usług społecznych 

w polskiej polityce społecznej zauważa się od dość długiego czasu. Literatura przedmiotu 

wskazuje, że najstarsze formy standaryzacji dotyczą usług edukacyjnych, związanych 

przede wszystkim ze strukturą programów nauczania oraz zarysów treści przedmiotów dla 

szkół. Podobnie jest z usługami medycznymi, w których standaryzacja procedur 

terapeutycznych stanowi niejako podstawę medycyny, co jednak nie jest ściśle związane 

z zewnętrzną standaryzacją, której fundament stanowią państwowe uregulowania. 

Najpóźniej jednak standaryzacja dotarła do pomocy społecznej. Należy odnieść się w tym 

momencie do procesu, który rozpoczął się w pierwszej połowie lat 90-tych i był związany 

ze standaryzacją domów pomocy społecznej i usług, które są z nimi związane150. 

Standaryzacja tego typu miejsc wydaje się zasadna, choćby z uwagi na fakt, że dla wielu 

osób domy pomocy społecznej nie stanowią jedynie placówki pomocowej, a pełnią funkcję 

domu.  

Standaryzacja usług społecznych powinna zmierzać do uzyskania odpowiedzi na 

pytania, związane z tym, co i w jaki sposób należy wykonać w ramach konkretnej usługi na 

rzecz określonych osób i grup, właściwie do zidentyfikowanych potrzeb usługobiorców, 

a przy tym w zgodzie z wymogami racjonalnego zaspokajania tych potrzeb. Poszczególne 

elementy usług powodują, że ich standardy mogą być bardzo zróżnicowane151. Standardy 

określają pewne normy, wymogi, które stawia się wobec czegoś. W odniesieniu do usług 

społecznych – ich standaryzacja pozwoliłaby określić konkretne czynności, zalecenia, 

działania na rzecz danej grupy społecznej w taki sposób, aby potrzeby tej grupy zostały 

zaspokojone w sposób właściwy, racjonalny i adekwatny.  

Problematyka standaryzacji usług społecznych stanowi element szerszych analiz 

i dyskusji na tematy związane z jakością pracy oraz funkcjonowaniem służb społecznych. 

Dzięki istnieniu standardów możliwe jest nie tylko zwiększanie jakości samych usług, ale 

również ich promowanie w społeczeństwie. Standardy umożliwiają przeprowadzanie 

 
149 J. Łunarski, Normalizacja i standaryzacja, wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014, s. 173. 
150 R. Szarfenberg, Standaryzacja usług społecznych – www.wrzos.org.pl (dostęp z dnia 20.04.2021 r.). 
151 K. Cibor, Standardy usług społecznych. Cele, korzyści, przykłady, wyd. Fundacji Inicjatyw Społeczno-

Ekonomicznych, Warszawa 2014, s. 4. 
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ewaluacji usług, które są realizowane, jak i planowane. Dzięki standardom – usługodawcy 

mogą zaczerpnąć cenne wskazówki dotyczące planowania usług i kreowania ich 

przedmiotu. W sytuacjach trudnych – standardy stanowią punkt odniesienia, mogący 

determinować słuszność i etykę działań. Ponadto wpływają one na wiarygodność 

uczestników procesu dostarczania usług. Dzięki temu możliwe jest budowanie relacji, które 

będą oparte na jasnych, rzetelnych kryteriach, ukierunkowanych na ochronę interesów i dóbr 

osobistych152. 

Stosowanie standardów wpływa na występowanie wielu oczekiwanych rezultatów. 

Standardy mogą zwiększać pewność należytego zaspokajania potrzeb społecznych. Po 

drugie dzięki ich wprowadzaniu możliwe jest tworzenie właściwej obsługi konkursów oraz 

przetargów, zmierzających do realizacji określonych usług społecznych oraz rozstrzyganie 

wątpliwości, pojawiających się przy przetargach na realizacji usług, dzięki istnieniu 

standardów. Dzięki standardom tworzony jest pewien punkt odniesienia, który umożliwia 

lokalnej społeczności posiadanie świadomości na temat dostępnych usług i korzystania 

z nich. Istnienie standardów wpływa na poszerzanie wiedzy na temat potrzeb oraz 

możliwości poszczególnych uczestników procesu, co wpływa na efektywniejsze planowanie 

zmian funkcjonowania lokalnego rynku na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców. 

Ponadto standardy generują możliwość przewidywania kosztów usług, dzięki 

wcześniejszemu określeniu ich poszczególnych wymagań, co skutkuje racjonalizacją 

wydatków przeznaczanych na cele publiczne153. Standaryzacja usług społecznych wydaje 

się zatem czymś oczekiwanym i wpływającym na efektywność wybranych działań z zakresu 

usług społecznych.  

Standardy usług społecznych mogą spełniać różne funkcje. W literaturze przedmiotu 

wskazuje się zazwyczaj na normotwórczą, stymulującą, ekonomiczną oraz społeczną. Na 

funkcję normotwórczą wpływają formalne oraz organizacyjne ramy świadczenia danej 

usługi. Funkcja normotwórcza wpływa na uporządkowanie relacji, które występują 

pomiędzy techniczno-organizacyjnymi i jakościowymi kryteriami świadczenia konkretnej 

usługi, a także potrzebami usługobiorców, grup, instytucji zaangażowanych w usługę. 

Kolejna z funkcji – funkcja stymulująca powoduje, że standardy świadczenia usług 

społecznych mogą generować kształt oraz zasady funkcjonowania rynku tych usług, co jest 

szczególnie ważne w zapewnianiu równego dostępu do niniejszych usług. Dzięki funkcji 

ekonomicznej usług społecznych możliwe jest ustalenie za pomocą kryterium kosztów – 

 
152 M. Grewiński, J. Lizut, Pomoc społeczna…op. cit., s. 45. 
153 K. Cibor, Standardy usług społecznych…op. cit., s. 8. 
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tego, czy świadczona usługa jest racjonalna pod względem finansowym. Ostatnia 

z wymienionych funkcji – funkcja społeczna związana jest z jakością życia jednostek i grup 

społecznych. Funkcja ta reguluje relacje, jakie występują między sposobem funkcjonowania 

infrastruktury usług społecznych, a poziomem zaspokojenia potrzeb społecznych154. 

Standardy nie tylko upowszechniają informacje na temat dostępności funkcji społecznych. 

One odpowiadają przede wszystkim za dostosowanie ich optymalnie do oczekiwań 

społecznych, ale i możliwości państwa i podmiotów zaangażowanych w ich realizację.  

Stosowanie standardów w odniesieniu do usług społecznych generuje wiele 

trudności, co wpływa na to, iż standardy pozostają ciągle nierozwiązywalnym problemem 

funkcjonowania instytucji polityki społecznej155.  Może to wynikać z tego, że jeśli możliwe 

jest określenie pożądanej jakości świadczeń materialnych – to w przypadku usług jest to 

dużo trudniejsze i bardziej wymagające z uwagi na niewymierność i nietrwałość usług. 

Niemożliwe wręcz do osiągnięcia wydaje się określenie przepisami prawa wymaganego 

poziomu międzyludzkich relacji, wartości, czy gestów, jakie mogą składać się na usługi 

społeczne156. 

 W Polsce możemy spotkać się już ze standaryzacją wybranych usług społecznych. 

W odniesieniu do pomocy społecznej istnieją standardy dotyczące sposobów 

funkcjonowania, wykształcenia i doświadczenia zawodowego kadry, czy też podstawowych 

usług, które świadczą konkretne instytucje pomocy społecznej (np. domy pomocy 

społecznej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

środowiskowe domy samopomocy), które bazują na ustawie o pomocy społecznej a także 

konkretnych rozporządzeniach. Standardy rynku pracy determinowane są natomiast na 

podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac. Z kolei w odniesieniu 

do opieki zdrowotnej – można wymienić, np. standardy postępowania, a także procedury 

medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej 

terapii, standardy świadczenia usług medycznych, czego podstawę stanowi ustawa 

o zakładach opieki zdrowotnej. Istnienie standardów zauważa się też analizując szkolnictwo 

podstawowe, średnie, czy wyższe. Warto zwrócić uwagę chociażby na występowanie 

podstaw programowych, standardów wymagań, czy standardów kształcenia. Występowanie 

standardów można także zauważyć w odniesieniu do pomocy oferowanej osobom 

 
154 Tamże, s. 8-9. 
155 S. Golinowska, Inna rola państwa także w sferze socjalnej, „Polityka Społeczna” 2000, nr 9, s. 9. 
156  Ł. Jurek, O jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej, „Polityka Społeczna” 2011, nr 3, s. 

24. 
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z niepełnosprawnością, gdzie standardy dotyczą kwalifikowania, a także postępowania, 

które dotyczy orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, oznaczanie 

symboli przyczyn niepełnosprawności, czego podstawę stanowi ustawa o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych157. Standardy dotyczą 

wielu płaszczyzn codziennego funkcjonowania społeczeństwa. Dzięki ich istnieniu możliwe 

jest określenie pewnych warunków, kryteriów, zasad, które mogą wpływać na równy dostęp 

do usług, a także na samą ich jakość. Brak istnienia standardów mógłby spowodować szereg 

trudności w korzystaniu z różnych usług społecznych. 

 
157 R. Szarfenberg, Standaryzacja usług społecznych - www.wrzos.org.pl, s. 54-57 (dostęp z dnia 05.03.2021). 
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 ROZDZIAŁ II. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – INSTYTUCJONALNY WYMIAR 

WSPARCIA W POLSCE   

 

Polityka społeczna wobec osób  z niepełnosprawnością w literaturze przedmiotu 

określana jest, jako ogół działań podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych, 

mających na celu wyrównywanie nieuzasadnionych różnic socjalnych, asekurowanie wobec 

ryzyk życiowych oraz tworzenie szans właściwego funkcjonowania osób niepełnosprawnych 

we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego, umożliwiając ich pełną 

integrację ze społeczeństwem158. Definicja ta pomimo, iż przedstawiona została po raz 

pierwszy w 1996 roku, to jednak wydaje się wciąż aktualna i uniwersalna, mimo 

zmieniających się warunków społecznych, politycznych, gospodarczych.  

Niepełnosprawność może wynikać  z różnych przyczyn i pojawić się w każdym 

momencie życia jednostki, nawet już w okresie prenatalnym. Ważne jest zatem kreowanie 

przez państwo rozwiązań ukierunkowanych na pomoc tym osobom, ich rodzinom,  a także 

szeroko rozumiane wyrównywanie szans na różnych obszarach życia.  

 

2.1. Niepełnosprawność – problem społeczny czy kwestia społeczna? 

Pojęcie „niepełnosprawność” na przestrzeni lat przechodziło dostrzegalne 

przeobrażenia znaczenia. Przez większą część XX wieku – niepełnosprawność utożsamiano 

jedynie z widocznymi dysfunkcjami na gruncie umysłowym i fizycznym, a wobec osób 

z niepełnosprawnością stosowano termin „inwalida”, który został wyparty przez określenie 

„osoba niepełnosprawna” dopiero pod koniec XX wieku. Współcześnie coraz bardziej 

uznawane właściwe a co za tym idzie częściej używane staje się określenie „osoba 

z niepełnosprawnością”159. Oddzielanie przyimkiem „z” cechy niepełnosprawności od 

osoby, która ją posiada związane jest z personalistycznym traktowaniem osoby 

z problemami, przy jednoczesnym podkreśleniu jej wartości i integralności. 

Niepełnosprawność jest tak naprawdę tylko jedną z cech, które określają daną osobę, 

a zatem nie należy jej postrzegać jedynie przez pryzmat posiadanej niepełnosprawności160. 

 
158 A. Kurzynowski, Osoby niepełnosprawne w polityce…op. cit., s. 17.  
159 B. Trębicka-Postrzygacz, O niepełnosprawności w definicjach i regulacjach prawnych w perspektywie 

inkluzji społecznej, „Student Niepełnosprawny” 2017, nr 10, s. 43. 
160 J. Leśniak, Społeczne postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Państwo i Społeczeństwo” 

2020, nr 1, s. 29. 
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Stosowanie określenia „osoba z niepełnosprawnością” stanowi deskrypcję adekwatną, 

bardziej właściwą i uwzględniającą zarazem możliwość występowania szczególnych 

potrzeb wśród tej grupy.  

Niepełnosprawność wpływa na wszystkie wymiary życia osób, które doświadczają 

tego stanu. Niepełnosprawność stanowi zarazem pojęcie wieloznaczne oraz 

wielopłaszczyznowe, skoncentrowane na wszelkich aktualnie obowiązujących normach 

oraz standardach społeczno-kulturowych. Opisywany termin obejmuje szereg różnorodnych 

ograniczeń funkcjonalnych, które stanowią wynik uszkodzenia zdolności wykonywania 

danej czynności w taki sposób, który w społeczeństwie uważa się za właściwy, adekwatny 

dla życia ludzkiego161. Szeroki zakres pojęciowy terminu, jakim jest „niepełnosprawność” 

powoduje, że nigdy nie została opracowana jedna, a zarazem powszechnie obowiązująca 

definicja niniejszego terminu162. Niepełnosprawność stanowi cechę, która w istotny sposób 

różnicuje jednostki i grupy. Osoby, których sprawność jest ograniczona, zdaniem wielu 

badaczy mogą być narażone na niekorzystne zjawiska takie, jak dyskryminacja oraz 

wykluczenie społeczne, gospodarcze i polityczne163. Mimo, że historia opieki i wsparcia 

osób z niepełnosprawnością wskazuje na szereg zmian, jakie zaszły na tej płaszczyźnie, to 

jednak postawy negatywne wobec osób z niepełnosprawnością wciąż mogą być obecne. 

Wykluczenie nie musi być bowiem jawne i natychmiast zauważalne. Może przejawiać się 

w codziennych zachowaniach, czy gestach. W obszarze politycznym natomiast wiązać się 

może z pozbawianiem tych osób i ich najbliższych możliwości decydowania o sobie, czy 

w przysłowiowym „zabieraniu głosu” w sprawach ważnych społecznie. 

Prowadząc rozważania na temat współczesnego ujęcia definicyjnego 

niepełnosprawności, istotnym aspektem jest przedstawienie zmiany, tzw. indywidualnego 

modelu niepełnosprawności w społeczny model niepełnosprawności. Indywidualny model 

niepełnosprawności, określany często mianem modelu „medycznego” lub „funkcjonalnego” 

stanowił podstawę realizacji działań w zakresie polityki społecznej w społeczeństwach 

nowoczesnych przez większość XX. wieku. Wraz z wyłonieniem się społeczeństw 

przemysłowych ukształtowała się koncepcja, w której niepełnosprawność stanowiła 

problem indywidualny, wymagający leczenia, rehabilitacji medycznej oraz konieczności 

dostosowania się osoby z niepełnosprawnością do otaczającego świata. Instytucje publiczne 

 
161 J. Kirenko, E. Sarzyńska, Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby, wyd. Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 19. 
162 B. Trębicka-Postrzygacz, O niepełnosprawności…op. cit., s. 43. 
163 A. Klimczuk, Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, 

„Pogranicze. Studia Społeczne” 2013, t. XXII, s. 185.  
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były wówczas nastawione przede wszystkim na zaopatrywanie osób z niepełnosprawnością 

w środki finansowe, materialne, jak i przygotowywanie instytucji, odpowiedzialnych za 

objęcie opieką osób z niepełnosprawnością niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. 

Podejście to wyraźnie dzieliło społeczeństwo, akcentując jednocześnie „inność” tych osób, 

których uszkodzenia ciała, dysfunkcje psychiczne lub fizyczne, uniemożliwiały 

funkcjonowanie na tym samym poziomie, jak ma to miejsce w przypadku osób 

pełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością były wówczas w pewien sposób odsunięte 

od głównego nurtu aktywności społecznej, rynku pracy, działań publicznych. Taki status 

osób z niepełnosprawnością przyczynił się do realizacji modelu polityki społecznej, 

opartego przede wszystkim na obowiązku kompensowania utraty zdrowia oraz możliwości 

normalnego funkcjonowania w środowisku, poprzez możliwość korzystania ze świadczeń 

finansowych, jak i zinstytucjonalizowanych form opieki. Osoby z niepełnosprawnością 

borykały się wówczas zarówno z wykluczeniem ekonomicznym, jak i stygmatyzacją, 

określającą tą grupę, jako osoby niemogące ponosić odpowiedzialności za sprawy publiczne, 

czy w należyty sposób spełniać role obywatelskie164. 

Krytyczne spojrzenie na powyższe podejście do niepełnosprawności uwzględnia 

przede wszystkim problemy związane ze wzrostem kosztów kompensacyjnej polityki 

społecznej, co wpływa na obciążenie wydatków publicznych, ale również brak 

wystarczającego wpływu wysokiego poziomu nakładów na faktyczną poprawę położenia 

społecznego osób z niepełnosprawnością oraz konieczność rozbudowywania całodobowych 

instytucji opiekuńczych165. Współcześnie często wskazuje się na postulaty, mówiące 

o przeciwdziałaniu nadmiernej instytucjonalizacji w odniesieniu do osób 

z niepełnosprawnością. Jednakże analizując rodzaje niepełnosprawności i związane z nimi 

problemy w zakresie wykonywania codziennych czynności (chociażby samoobsługowych) 

niemożliwym wydaje się całkowite zrezygnowanie z całodobowych form wsparcia osób 

z niepełnosprawnością, czy chociażby ograniczenie powstawania takich placówek. 

Problemem wydaje się też częste ujmowanie ich w kategoriach pejoratywnych, co często 

towarzyszy dyskusjom społecznym, utożsamiane jest z ostatecznością, „przechowalnią”, 

miejscem, w którym się umiera. W wielu państwach placówki całodobowe są postrzegane 

w całkowicie inny sposób, znacząca jest możliwość integracji osób z podobnymi 

 
164 B. Gąciarz, Model społeczny niepełnosprawności jako podstawa zmian w polityce społecznej, [w:] B. 

Gąciarz, S. Rudnicki (red.), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki 

społecznej, wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2014, s. 18-19. 
165 Tamże, s. 19. 
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doświadczeniami życiowymi, czy w podobnym wieku (np. seniorzy) w takich miejscach. 

Jednak w Polsce zmianie musiałaby ulec nie tylko społeczna mentalność, ale również 

pewnego rodzaju dysproporcje, na jakie często wskazuje się porównując całodobowe 

placówki o charakterze państwowym i prywatnym. 

Koncepcję społecznego modelu niepełnosprawności wyartykułowała brytyjska 

organizacja – Union of Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) w 1979 roku 

w dokumencie, pt. Fundamental Principles of Disability. Zjawisko niepełnosprawności 

określono wówczas, jako „niedogodność albo ograniczenie aktywności spowodowane przez 

współczesną społeczną organizację, która nie bierze w ogóle lub w niewielkim stopniu pod 

uwagę ludzi, którzy mają uszkodzenia lub wady fizyczne i wskutek tego wyklucza ich  

z uczestnictwa w głównym nurcie aktywności społecznej”166. Przytoczone słowa podkreślają 

negatywne skutki, wynikające z marginalizacji i wykluczenia społecznego osób  

z niepełnosprawnością. Przyjęcie modelu społecznego stanowi odzwierciedlenie 

partycypacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej oraz wyrównywania szans osób  

z niepełnosprawnością.  

Wyodrębnienie społecznego modelu niepełnosprawności dało szanse, umożliwiające 

przezwyciężenie dotychczas zauważanych ograniczeń. W modelu tym osoba  

z niepełnosprawnością przestaje być przedmiotem zmian i dostosowań,  a modyfikowane 

muszą być warunki, w których ta osoba żyje. Zmierza to do tworzenia osobom  

z niepełnosprawnością warunków, które byłyby uznawane za normalne, godne oraz 

pożądane w danym społeczeństwie167. W modelu indywidualnym koncentrowano się 

głównie na organizmie, deficytach i uszkodzeniach jednostki, co determinowało jej 

osobisty, indywidualny problem. W modelu społecznym następuje zmiana postrzegania 

osoby  z niepełnosprawnością,  a obserwowane dotychczas ograniczenia zastępowane są 

koncentracją na potencjale, zdolnościach, możliwościach jednostki. Bariery dotychczas 

ściśle towarzyszące chorobie, braku sprawności stają mniej istotne, niż organizacja 

i funkcjonowanie zbiorowości społecznych168. 

Do społecznego kontekstu niepełnosprawności odniesiono się również 

w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia 

(International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF), która została 

przyjęta w 2001 roku podczas Światowego Zgromadzenia na rzecz Zdrowia (World Health 

 
166 za: Union of Physically Impaired Against Segregation [w:] B. Gąciarz, Model społeczny…op. cit., s. 19. 
167 B. Gąciarz, Model społeczny…op. cit., s. 19. 
168 Z. Woźniak, Niepełnosprawność i niepełnosprawni…op. cit., Warszawa 2008, s. 73. 
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Assembly – WHA). Społeczny model niepełnosprawności postrzega niepełnosprawność, 

jako problem, który został stworzony przez społeczeństwo i stanowi kwestię pełnej 

integracji społecznej. Postępowanie wymaga tutaj przede wszystkim działań społecznych – 

na całym społeczeństwie spoczywa bowiem odpowiedzialność za dokonywanie modyfikacji 

środowiska, co jest konieczne dla pełnego uczestniczenia osób  z niepełnosprawnością 

w każdej dziedzinie życia społecznego. Oznacza to, że opisywane zagadnienie pozostaje 

w dziedzinie postaw lub ideologii, przez co konieczne jest wprowadzanie zmian 

społecznych. Na poziomie politycznym niepełnosprawność staje się kwestią praw 

człowieka,  a więc w modelu społecznym stanowi kwestię polityczną169. 

Powyższy dokument jest jednym  z wielu opracowań, gdzie niepełnosprawność 

utożsamiana jest  z kwestią społeczną. Pytanie postawione w tytule niniejszego rozdziału 

odnosi się do traktowania pojęcia niepełnosprawności w kategorii problemu społecznego 

oraz kwestii społecznej. W Rozdziale I przedstawione zostały różnice, pomiędzy problemem 

społecznym i kwestią społeczną. Kwestia społeczna stanowi kategorię właściwą dla nauki 

o polityce społecznej, problem społeczny natomiast może występować, zarówno w tej 

dyscyplinie, jak i w socjologii170. Analiza opracowań naukowych wskazuje na 

rozpatrywanie kwestii społecznej osób  z niepełnosprawnością, która utożsamiana jest  

z jedną  z najbardziej istotnych kwestii XXI wieku.  

Wśród badaczy, część krytycznie odnosi się do społecznego modelu 

niepełnosprawności, zwracając przy tym uwagę na zaprzestanie nadawania 

pierwszoplanowej roli aspektom związanym z opieką nad osobami z niepełnosprawnością. 

Współcześnie bowiem często większy nacisk kładzie się na inkluzję i integrację 

z otoczeniem społecznym osób z niepełnosprawnością, czemu towarzyszy wiele działań, 

które podejmowane są na rzecz aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej osób 

z niepełnosprawnością. Może to powodować, iż kwestia samej opieki zacznie być kojarzona 

wyłącznie z indywidualnym ujęciem niepełnosprawności oraz pasywnym modelem polityki 

społecznej. W przypadku wielu osób z niepełnosprawnością, szczególnie tych zmagających 

się ze znaczną niepełnosprawnością fizyczną, bądź intelektualną – kontekst opieki wciąż 

pozostaje aktualny i  szczególnie ważny171. 

 
169 Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, tłum. Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia, wyd. Światowej Organizacji Zdrowia, 2009, s. 20.  
170 B. Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej…op. cit., s. 50. 
171 R. Bakalarczyk, System opieki oparty na niewspomaganej rodzinie, (w:) R. Bakalarczyk, P. Kubicki, M. 

Polakowski, D. Szelewa (red.), Warszawskie debaty o  polityce społecznej. Niepełnosprawność: problemy 

opieki, Warszawa 2015, s. 10. 
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Poszukując aktualnej deskrypcji zjawiska niepełnosprawności warto odnieść się do 

terminologii, wprowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia (World Health 

Organisation - WHO), która uwzględniając stan zdrowia jednostki wprowadziła kilka 

kluczowych pojęć związanych  z niepełnosprawnością. Pierwszym terminem 

wprowadzonym przez WHO jest niesprawność (impariment), oznaczająca każdą utratę 

sprawności lub nieprawidłowość w budowie, czy funkcjonowaniu organizmu pod względem 

psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym. Drugie  z pojęć stanowi 

niepełnosprawność (disability), którą WHO określa, jako każde ograniczenie bądź 

niemożność (wynikające  z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub 

zakresie uznawanym za typowe dla człowieka. WHO wprowadza również pojęcie ograniczeń 

w pełnieniu ról społecznych (handicap), co oznacza ułomność określonej osoby wynikającą  

z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczającą lub uniemożliwiającą pełną 

realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi 

i kulturowymi uwarunkowaniami172. Zgodnie  z terminologią wprowadzaną przez WHO 

pojęcia takie, jak niesprawność, niepełnosprawność oraz ograniczenia w pełnieniu ról 

społecznych różnią się od siebie, mimo iż wszystkie są związane  z niepełnosprawnością. 

Niesprawność przyczynia się do powstania niepełnosprawności, natomiast ograniczenia 

w pełnieniu ról społecznych mogą wynikać  z niesprawności lub niepełnosprawności. WHO 

w prezentowanych ustaleniach odnosi się do utożsamiania konkretnych ról, zadań 

rozwojowych, czynności  z wykonywaniem ich w sposób, adekwatny do aktualnych 

uwarunkowań społecznych, kulturowych, uznawanych za właściwe dla człowieka. Można 

zatem zauważyć, że społeczeństwo kreuje pewne warunki, których niespełnienie, pewne 

niedostosowanie się do nich może czynić osobę – inną, wyobcowaną, mniej aktywną na 

danej płaszczyźnie.  

Kwestia osób  z niepełnosprawnością stanowi jedną  z najważniejszych kwestii 

socjalnych w Polsce i na świecie pod względem zasięgu społecznego173. Dane uzyskane na 

podstawie ostatnich ogólnoświatowych oszacowań politycznych, pochodzących  z 2010 

roku i prezentowanych przez WHO wskazują, że ponad miliard osób na świecie lub około 

15 % światowej populacji stanowią osoby  z niepełnosprawnością. Dane te były wyższe niż 

 
172 Definicja niepełnosprawności - www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/definicja.php (dostęp z dnia 

20.04.2021). 
173 G. Holik, Z. Nowak, Kwestia osób niepełnosprawnych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie” 2011, nr 863, s. 35. 
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poprzednie oszacowania WHO, począwszy od lat 70-tych, gdy zakładano, że na świecie 

osoby  z niepełnosprawnością stanowią 10 % społeczeństwa174. 

Z informacji zawartych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 

w Polsce  z 2011 roku - wynika, że liczba osób  z niepełnosprawnością na koniec marca 2011 

roku wynosiła niemal 4,7 mln. Oznacza to, że w tamtym czasie liczba osób  

z niepełnosprawnością w Polsce stanowiła 12,2 % ludności państwa. Większość tej grupy 

stanowiły kobiety (53,9 % ogółu). Interesującym jest fakt, że prawne potwierdzenie 

posiadanej niepełnosprawności w analizowanym roku posiadało ponad 3,1 mln osób. 

Pozostałe osoby także wskazywały na brak sprawności, aczkolwiek nie posiadały 

dokumentów, które prawnie określałyby ich niepełnosprawność. Odnieść należy się do 2002 

roku – ówczesny Narodowy Spis Powszechny wskazywał na większy odsetek liczby osób  

z niepełnosprawnością. Obniżyła się ona bowiem o 759,7 tys. (13,9%)175. Powodów takiej 

zmiany może być wiele. Mniejsza liczba osób  z niepełnosprawnością wynikać może  

z rozwoju medycyny, odpowiednio wcześnie podejmowanej interwencji i terapii, działań 

o charakterze profilaktycznym. Należy jednak wysunąć założenie, że wiele osób może 

borykać się  z niepełnosprawnością, pomimo braku zdiagnozowania, co tyczyć się może na 

przykład zaburzeń psychicznych. Aktualnie przeprowadzany jest kolejny Narodowy Spis 

Powszechny Ludności i Mieszkań w Polsce176, przez co wkrótce możliwe będzie 

porównanie danych, dotyczących liczby osób  z niepełnosprawnością w Polsce.  

Wyniki Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (European Health Interview 

Survey – EHIS), wskazują natomiast, że w 2014 roku w Polsce 7,7 mln osób stanowiły osoby 

z niepełnosprawnością biologiczną, czyli takie, które zadeklarowały ograniczoną zdolność 

wykonywania czynności, wykonywanych zwykle przez osoby pełnosprawne177. 

Prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny – Badanie Aktywności Ekonomicznej 

Ludności (BAEL) wykazało, że w 2018 roku liczba osób z prawnym orzeczeniem 

niepełnosprawności w wieku 16 lat i  więcej kształtowała się na poziomie 3 mln osób, co 

stanowiło 10 proc. ludności Polski178.  

 
174 World Health Organisation, Światowy raport o niepełnosprawności – podsumowanie, tłum. Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność-zagadnienia, problemy, rozwiązania” 

2013, nr 1, s. 9. 
175 Główny Urząd Statystyczny, Raport  z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, 

Warszawa 2012, s. 64-66. 
176 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – www.spis.gov.pl (dostęp  dnia: 20.04.2021 r.). 
177 Dane demograficzne – www.niepelnosprawni.gov.pl (dostęp z dnia: 20.04.2021 r.). 
178 Dane demograficzne – www.niepelnosprawni.gov.pl (dostęp z dnia: 20.04.2021 r.). 
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Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule niniejszego podrozdziału, związane 

z ujmowaniem niepełnosprawności, jako kwestii społecznej lub problemu społecznego – 

niepełnosprawność powinna być postrzegana, jako kwestia społeczna, co jest bliższe 

polityce społecznej. Za niemożnością ujmowania niepełnosprawności, jako problemu 

społecznego przemawiać może ponadto, także proponowany aktualnie społeczny model 

niepełnosprawności. Co więcej coraz większą uwagę przykłada się chociażby do samych 

etykiety językowej, gdzie unika się określeń „niepełnosprawny”, „osoba niepełnosprawna”, 

na rzecz sformułowania „osoba z niepełnosprawnością”. Dany człowiek może bowiem 

posiadać szereg innych cech, pełnić wiele ról, a niepełnosprawność jest zjawiskiem 

towarzyszącym jednostce, a nie determinującym jej możliwości. Określenie 

„niepełnosprawny” niejako stygmatyzować daną osobę, poprzez przedstawianie jej 

wyłącznie przez pryzmat posiadanych ograniczeń. Współcześnie kwestia osób 

z niepełnosprawnością staje się coraz bardziej dostrzegalna, stanowiąc zarazem wyzwanie 

dla państwa, instytucji i organizacji odpowiedzialnych za kreowanie osobom 

z niepełnosprawnością warunków, umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu 

społecznym, gospodarczym, czy politycznym.  

 

2.2. Polityka społeczna realizowana w Polsce na rzecz osób   

z niepełnosprawnością – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość  

W starożytności wobec osób, które zmagały się  z jakimiś dysfunkcjami, 

ograniczeniami sprawności – dominowały postawy nacechowane wrogością i niechęcią. 

Osoby te postrzegano, jako słabe i bezwartościowe,  a wszelkie ich ograniczenia 

utożsamiano  z ingerencją sił wyższych, bądź  „karą bogów”. Postępowanie wobec osób  

z niepełnosprawnością było wówczas przepełnione nie tylko brakiem akceptacji, ale 

i okrucieństwem, podyktowanym kulturą, obyczajami,  a nawet obowiązującym prawem. 

Starożytne społeczeństwa działały  z przekonaniem o konieczności eliminacji słabszych 

jednostek, odbiegających od idealistycznej wizji człowieka. W Grecji dzieci, które były 

słabe, chore, niepełnosprawne wyrzucano do lasów, w Sparcie zrzucano  z gór, natomiast 

w Egipcie topiono w rzekach179. 

W epoce średniowiecza odnoszono się do poglądów św. Augustyna, które 

nakazywały traktować człowieka, który zmaga się  z jakimiś ograniczeniami, jako „dzieła 

 
179 G. Nowińska, J. Nowiński, Niepełnosprawność w czasach starożytnych, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu 

Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie” 2014, nr 1, s. 120-121. 
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Boga”. Jednakże w praktyce nadal zaprzeczano człowieczeństwu tych osób, zezwalając na 

ich eksterminację. Pozwalano chociażby na to, aby osoby  z niepełnosprawnościami pełniły 

role, które charakteryzowały się dość niskim statusem. Przez wiele lat brakowało 

konkretnych działań ze strony państwa, które gwarantowałyby określone formy wsparcia 

kierowane wobec tej grupy. Osoby  z niepełnosprawnością lub osoby sprawujący nam nimi 

opiekę niejednokrotnie musiały samodzielnie zdobywać środki finansowe na własne 

utrzymanie, co czynili poprzez pracę w przydomowych gospodarstwach,  a nawet poprzez 

żebranie na ulicach180.  

W okresie odrodzenia wielu artystów prezentowało w swych pracach idealistyczne 

wizje człowieka. Osoby  z niepełnosprawnością uosabiały wówczas znane, jednak budzące 

w tych czasach rozbawienie postacie, takie jak: błazny królewskie, czy osoby niskorosłe. 

Tak naprawdę przez około 500 lat – niesprawność przedstawiono w sposób karykaturalny, 

uosabiający zło, niemoralność i bezradność. Zbigniew Woźniak analizując przykłady 

ukazywania osób  z niepełnosprawnością na przestrzeni dziejów odnosi się do baśni braci 

Grimm, których bohaterowie często byli przedstawiani, jako zdeformowani, niewidomi, 

głuchoniemi181.  

Zmiany w podejmowaniu działań na rzecz osób  z niepełnosprawnością pojawiły się 

wraz  z Rewolucją Francuską (1789-1799). Nastąpił wówczas przełom w podejmowaniu 

prób rozwiązywania różnych problemów,  z jakimi mierzyły się osoby  

z niepełnosprawnością w warunkach instytucjonalnych, jednak poza głównym nurtem życia 

społecznego. W tym okresie nastąpił rozwój szkolnictwa specjalnego, poszukiwano metod, 

form kształcenia, opieki, które mogą być kierowane w stronę osób, zmagających się  

z różnymi ograniczeniami sprawności. Osoby  z niepełnosprawnością zaczęły być wówczas 

postrzegane w kategorii tych, którym należy się pomoc ze strony państwa. Nie oznaczało to, 

jednak traktowania ich, jako równoprawnych członków społeczeństwa. Wciąż dominowało 

przekonanie o ich braku przydatności i niemożności uczestnictwa w życiu społecznym, czy 

integrowaniu się  z ludźmi pełnosprawnymi182. 

Ze względu na dość trudną sytuację występującą na ziemiach polskich w latach 

1772-1918, powstało wiele zaniedbań związanych, zarówno  z praktycznymi aspektami 

organizacji opieki, jak i na płaszczyźnie teoretycznych rozważań, które dotyczyłyby sytuacji 

 
180 H. Żuraw, Ewolucja podejścia do niepełnosprawności w kulturze Zachodu – perspektywa antropologii, 

„Pogranicze. Studia Społeczne” 2016, t. XXVIII, s. 28-29. 
181 Z. Woźniak, Niepełnosprawność i niepełnosprawni…op. cit., s. 39-40. 
182 Tamże, s. 41-42.  
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osób, posiadających jakieś dysfunkcje, ograniczenia, czy niepełną sprawność. Szereg 

wyzwań politycznych i ekonomicznych spowodował, że aspekty kształcenia oraz wsparcia 

kierowanego wobec osób  z niepełnosprawnością nie znajdowały się w centrum ówczesnych 

działań. W tamtych czasach inicjatywę w opisywanym zakresie wykazywały głównie grupy 

filantropów, związki religijne i wyznaniowe,  a także organizacje dobroczynne, co 

następowało głównie poprzez tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 

przeznaczonych dla niepełnosprawnych183.  

Placówek, o jakich wspomniano powyżej do 1918 roku w Polsce powstało jednak 

niewiele. W Poznaniu w 1832 roku utworzony został ośrodek dla dzieci głuchych, natomiast 

w Wolsztynie w 1853 roku powstał zakład dla dzieci i dorosłych niewidomych, który został 

przeniesiony do Bydgoszczy. Ośrodki działające w ramach wsparcia dzieci i dorosłych  

z niepełnosprawnością intelektualną powstawały przeważnie  z inicjatywy związków 

wyznaniowych, co następowało głównie na terenie Księstwa Poznańskiego i Śląska. W 1817 

roku  z inicjatywy księdza Jakuba Falkowskiego w Szczuczynie zorganizowano szkołę  

z internatem, przeznaczoną dla dzieci głuchych, którą następnie przeniesiono do Warszawy. 

Warto nadmienić, że placówka ta funkcjonuje do dnia dzisiejszego, jako Instytut 

Głuchoniemych i jest uważana za najstarszą tego typu w Polsce184. 

Dynamiczny rozwój nauk medycznych, psychologicznych oraz pedagogicznych 

w Europie wpłynął na rozwój teorii i praktyki w zakresie opieki, profilaktyki oraz 

kształcenia osób  z niepełnosprawnością. Tematyka ta stała się również przedmiotem 

zainteresowania polityków. W 1918 roku naczelnik państwa – Józef Piłsudski wprowadził 

ograniczony obowiązek szkolny kształcenia dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną,  

a także przyjął wiele ustaw, które zabezpieczały minimum egzystencji dla inwalidów 

wojennych i innych osób, które były niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. 

Obligatoryjny obowiązek szkolny dla dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną 

i niezdolnych do nauki w szkolnictwie powszechnym  z uwagi na posiadane ograniczenia 

(np. deficyty wzroku, słuchu, problemy natury fizycznej) – wprowadzono dopiero w 1932 

roku. Określono wówczas organizację szkolnictwa specjalnego,  a także przygotowanie 

nauczycieli i organizację placówek opiekuńczych185. 

 
183 M. Lejzerowicz, I. Książkiewicz, Osoba  z niepełnosprawnością  a instytucje pomocowe, wyd. Gaskor, 

Wrocław 2012, s. 26. 
184 Tamże, s. 26. 
185 Tamże, s. 27. 
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Status osób  z niepełnosprawnością ulegał przemianom, determinowanym przez 

przeobrażenia na płaszczyźnie ekonomicznej, technologicznej i kulturowej. Społeczeństwa 

przemysłowe XIX-wiecznej Europy oraz Ameryki Północnej wykazywały się raczej 

marginalizacją obecności osób  z niepełnosprawnościami w życiu ekonomicznym, traktując 

ich w kategoriach osób, które nie są produktywne i wartościowe na ówczesnym rynku pracy. 

Spowodowało to całkowite wykluczenie osób  z niepełnosprawnością  z udziału w rynku 

pracy oraz przyczyniło się do sytuacji, gdy osoby te zajmowały się zajęciami, takimi jak: 

rękodzieło, chałupnictwo, czy też handel uliczny186. Podejmowanie tego typu aktywności 

przez ówczesne osoby z niepełnosprawnością, mogło nie stanowić tylko i wyłącznie kwestii 

zdobycia środków utrzymania, ale wiązać się ze zwykłą chęcią bycia potrzebnym 

i użytecznym społecznie, co może towarzyszyć każdemu człowiekowi. 

Po I wojnie światowej nastąpił rozwój rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia 

w warunkach chronionych dla osób  z niepełnosprawnością, co wynikało  z zauważalnego 

napływu inwalidów wojennych, pozbawionych środków do życia na rynek pracy. Po II 

wojnie światowej nastąpiła jeszcze większa intensyfikacja tego zjawiska. W wyniku działań 

wojennych wiele osób, borykało się  z poważnymi ograniczeniami sprawności, 

okaleczeniami, schorzeniami. Konieczne również było wtedy poczynienie działań 

zmierzających w kierunku odbudowy i modernizacji gospodarki, co wpłynęło na 

zatrudnianie osób  z niepełnosprawnością187. Istotne staje się tutaj znaczenie 

niepełnosprawności nabytej. Niepełnosprawność powstała w wyniku działań wojennych nie 

jest już utożsamiana z dysfunkcją charakterystyczną dla momentu narodzin. W tamtym 

okresie mogła być nawet utożsamiana z pewnego rodzaju bohaterstwem, obroną ojczyzny, 

patriotyzmem. Utrata sprawności w wyniku działań na rzecz państwa w tamtym czasie 

mogła generować zauważalną konieczność wdrażania działań na rzecz poprawy osób, które 

takiej sytuacji doświadczyły.  

W XX oraz XXI wieku większą uwagę zaczęto poświęcać sytuacji osób  

z niepełnosprawnością poprzez tworzenie odpowiednich regulacji prawnych 

gwarantujących im prawa, takie same jak mają osoby o pełnej sprawności. Przełomowym 

momentem był rok 1948, kiedy została uchwalona Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 

 
186 E. Giermanowska, Niepełnosprawni obywatele i pracownicy. Niedoceniony potencjał zawodowy  

z perspektywy pracodawców i polityki społecznej, „Studia BAS” 2015, nr 2, s. 178. 
187 Tamże, s. 178. 
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gwarantująca wolność i równość wszystkim ludziom pod względem posiadanych przez nich 

godności i praw188. 

Po II wojnie światowej miały miejsce zmiany w zakresie form pracy dedykowanych 

dla osób  z niepełnosprawnością – początkowo preferowano zakłady pracy chronionej, 

jednak okres lat 60-tych XX wieku spowodował zwiększenie znaczenia zatrudniania osób  

z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Należy też zauważyć, że rozwój tego 

rodzaju zatrudnienia był bezpośrednio związany ze zmianą podejścia do osób  

z niepełnosprawnością oraz ich miejsca w społeczeństwie. Działalność prowadziło wówczas 

wiele ruchów społecznych, zmierzających do walki  z przejawami dyskryminacji. 

Upolitycznienie oraz mobilizacja ruchów osób  z niepełnosprawnością wpłynęły na zmianę 

postrzegania tych osób,  a przy tym działania te determinowały konkretne poczynania 

twórców polityki. W latach 60-tych XX wieku wiele państw europejskich, takich jak: Dania, 

Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Finlandia podejmowały działania polityczne, 

ukierunkowane na zatrudnianie osób  z niepełnosprawnością, co było oparte na prawie do 

pracy, zakazie dyskryminacji, prawach obywatelskich189.  

W tym okresie przełom następował również w Polsce, gdzie również tworzony 

i rozwijany był model rehabilitacji. Jednym  z twórców tego modelu był profesor Wiktor 

Dega, którego prace wpłynęły na wdrożenie w naszym państwie rehabilitacji w procesie 

pracy, co realizowane było przed rokiem 1989 przez tzw. spółdzielnie inwalidów. 

Wspomniany już Dega za kluczowe w procesie rehabilitacji osób  z niepełnosprawnością 

uznawał: powszechność, wczesne rozpoczęcie rehabilitacji, kompleksowość oraz jej 

ciągłość190. 

Znaczenie polityki społecznej dostrzec można w działaniach z zakresu pracy 

socjalnej. Jeden z badaczy już w latach 70-tych XX wieku zauważył, że ówczesna polityka 

społeczna coraz większy nacisk kładzie na indywidualizację rozwiązań, rezygnując przy tym  

z tradycyjnego szablonu rozwiązań o charakterze globalnym, które miałyby być jednakowe 

dla wszystkich. W polityce społecznej coraz ważniejsza staje się współpraca  z pedagogiką 

społeczną, psychologią oraz innymi naukami, w których dąży się do poszukiwania 

indywidualnych rozwiązań dla jednostek i grup społecznych, które znajdują się w trudnej 

sytuacji191.  

 
188 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ 217 A  (III) w dniu 10 grudnia 1948 roku). 
189 E. Giermanowska, Niepełnosprawni obywatele…op. cit., s. 178. 
190 Tamże, s. 179. 
191 J. Rosner, Polityka społeczna…op. cit., s. 37. 
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Na początku lat 90. XX wieku w Polsce miały miejsce głębokie zmiany systemowe, 

które wpłynęły bezpośrednio na prowadzoną politykę społeczną. Pogłębiający się kryzys 

o charakterze politycznym i ekonomicznym, a także otwarty konflikt społeczny 

spowodowały załamanie się ustroju socjalistycznego, co determinowało rozpoczęcie 

przeobrażeń w formie transformacji systemowej. Zmiana systemowa ukierunkowana była 

na ekonomiczne ustabilizowanie polskiej gospodarki, dokonanie przekształceń prawno-

instytucjonalnych, a także nawiązanie współpracy z państwami Europy Zachodniej. Zmiany 

te były związane ze zjawiskami, takimi jak: deregulacja (ograniczenie bezpośredniej 

ingerencji państwa w funkcjonowanie rynku), deetatyzacja (wycofywanie się państwa 

z prowadzenia w sposób bezpośredni działalności gospodarczej), liberalizacja 

(wprowadzenie rynkowego mechanizmu regulacji gospodarki, a przy tym zasady równości 

dla wszystkich uczestników rynku), prywatyzacja i komunalizacja (zwiększenie się roli 

samorządów terytorialnych), a także restrukturyzacja (na płaszczyźnie majątkowej, 

kapitałowej, inwestycyjno-produkcyjnej)192.  

Transformacja systemowa zapoczątkowała nowy etap w polityce socjalnej państwa, 

wpływając na przykład na uchwalenie w 1990 roku ustawy o pomocy społecznej. Z chwilą 

wprowadzenia zasady państwa prawa, jak i zmiany konstytucji – znacząco zmieniło się 

podejście państwa do pomocy społecznej. Wprowadzenie zasad gospodarki wolnorynkowej 

nie tylko wpłynęło na pojawienie się wielu problemów społecznych (np. bezrobocie, 

bezdomność), ale przyczyniło się do znacznej polaryzacji społeczeństwa, jak i pogłębienia 

ubóstwa niektórych grup społecznych. Z początkiem 1990 roku rady narodowe, które 

działały w ramach ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, 

rozpoczęły powoływania gminnych i miejskich jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, które stały się odpowiedzialne za realizację wszelkich zadań wynikających 

z zakresu pomocy społecznej. Opisywane zmiany przyczyniły się do szeregu przeobrażeń 

pomocy społecznej, związanej, m.in.: z weryfikacją kryteriów przyznawania pomocy, 

rozszerzaniu katalogu świadczeń, reorganizacji zadań władz publicznych. Stanowiło to 

również początek procesu profesjonalizacji służb socjalnych w Polsce193. 

W latach 90. XX wieku pojawiło się wiele niekorzystnych społecznie zjawisk, 

szczególnie takich jak bezrobocie i wynikające z niego ubóstwo. Konsekwencje tych 

problemów przerzucano wówczas na politykę społeczną i rodzinną, jednakże ówczesne 

 
192 L. Prorok, Transformacja polskiej polityki społecznej a członkostwo w Unii Europejskiej, „Acta 

Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2016, nr 56, s. 5-6. 
193 I. Sierpowska, Państwo wobec pomocy społecznej, „Państwo-koncepcje i zadania” 2008, z. III, s. 143. 
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działania, jak i ustawodawstwo socjalne nie były przygotowane na przyjęcie tak ogromnej 

odpowiedzialności i wynikającej z niej zadań. Dążono wówczas do ograniczenia 

opiekuńczych funkcji państwa, jednak zauważano wzrost osób i rodzin, które korzystały 

z pomocy społecznej, co może wskazywać, że tak naprawdę przywrócono państwa 

opiekuńcze, które ukierunkowane było wówczas głównie na rozwiązywanie trudnych 

kwestii społecznych, a nie na dążenie do rozwoju społecznego, czy też inwestowanie 

w kapitał ludzki194. Zdaniem Anthony’ego Giddensa zanik funkcji opiekuńczych 

współczesnego państwa jest związany z transformacją kontekstu strukturalnego. 

Początkowo państwo opiekuńcze zmierzało do zapewnienia pracy obywatelom 

(mężczyznom), promowania solidarności narodowej i zarządzaniem ryzykiem 

zewnętrznym. Ostatnie kilka dekad pozwala zauważyć, że większość państwa podjęła 

rezygnacją z realizacji rozumianych w ten sposób funkcji opiekuńczych195.  

Nastąpił wyraźny proces przesunięcia funkcji socjalnych państwa w kierunku innych 

podmiotów, co dotyczy także zwiększania indywidualnej odpowiedzialności, a także 

komercyjnego funkcjonowania usług społecznych. Tendencje związane z przesuwaniem 

polityki społecznej państwa ku organizacjom społecznym, czy środowiskom lokalnym nie 

oznaczają jednak pozbywania się funkcji socjalnych przez współczesne państwo. Stanowi 

to bardziej wyraz pragmatyzmu, rozumianego w tym przypadku w kategorii dążenia do 

wyższej efektywności społecznej, aniżeli jako wynik negacji socjalnych funkcji państwa. 

Działania takie są uzasadnione szczególnie, jeśli dane instytucje lepiej realizują zadania 

socjalne, niż instytucje państwowe196.  

Przemiany o charakterze społeczno-gospodarczym  z początku lat 90-tych XX 

wieku, wiele opinii specjalistów, zajmujących się polityką społeczną, badania naukowe oraz 

postulaty organizującego się środowiska samych osób  z niepełnosprawnością – wpłynęły 

na pojawiające się zmiany, zarówno w społecznej świadomości, jak i w obszarze polityki197. 

W 1991 roku wraz  z uchwaleniem Ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych198 utworzony został w Polsce system rehabilitacji zawodowej 

i zatrudnienia. W tym okresie powstał także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

 
194 L. Prorok, Transformacja polskiej polityki…op. cit., s. 11. 
195 S. Partycki, K. Filipek, Transformacja sieciowa funkcji państwa polskiego, „Przegląd Socjologiczny” 2010, 

nr 59, s. 132-133. 
196 S. Golinowska, Przyszłość państwa opiekuńczego i systemu zabezpieczenia społecznego, „Polityka 

Społeczna” 2005, nr 11-12, s. 5. 
197 S. Partycki, K. Filipek, Transformacja sieciowa…op. cit., s. 55. 
198 Ustawa  z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U. 

1991, nr 46, poz. 201). 
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Niepełnosprawnych (PFRON), którego działalność zmierzała do dofinansowania 

i tworzenia miejsc pracy dla osób  z niepełnosprawnością na otwartym oraz chronionym 

rynku pracy. Fundusz zasilały obowiązkowe wpłaty tych pracodawców, którzy nie 

zatrudniali określonej procentowo liczby osób  z niepełnosprawnością. Model udziałowy 

wspierania zatrudnienia osób  z niepełnosprawnością, który wprowadzono w Polsce – 

określany jest również jako redystrybucyjny, kwotowy i dominuje w wielu państwach 

europejskich, takich jak na przykład: Niemcy, Austria, Francja, Hiszpania. Model ten 

zmierza do motywacji pracodawców do zatrudniania osoby  z niepełnosprawnością 

i dostrzega się w nim także kosztowe bariery popytu na pracę osób  

z niepełnosprawnością199.  

Niestety pomimo działań w kierunku instytucjonalizacji aktywizowania osób  

z niepełnosprawnością na rynku pracy – w latach 90-tych XX wieku liczba osób 

pracujących, które zmagały się  z jakąś niepełnosprawnością nadal pozostawała niska200. W 

1997 roku nastąpiła zmiana systemu i wprowadzona została Ustawa o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych201. Regulacje zawarte 

w niniejszym dokumencie powstają aktualne do dnia dzisiejszego i odnoszą się do szeregu 

kwestii istotnych w kształtowaniu warunków życia osób z niepełnosprawnością, 

umożliwianiu im aktywnego udziału w życiu zawodowym i społecznym. 

Sytuacja osób  z niepełnosprawnością oraz problemy, jakich te osoby doświadczają 

stały się przedmiotem polityki społecznej dopiero w drugiej połowie XX wieku,  a prawa 

tych osób artykułowano przy okazji generalnej dyskusji na temat praw człowieka. Duże 

znaczenie w tym zakresie miały dokumenty, proponowane przez organizacje 

międzynarodowe (np. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowa Organizacja 

Pracy). W 1993 roku podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

przyjęto Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych. W 

dokumencie podkreślono, iż mimo, że nie jest on prawnie wiążący, to jednak może stać się 

międzynarodowym prawem zwyczajowym po uznaniu przez większość Państw. Główny cel 

Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych odnosił się do 

zagwarantowaniu osobom  z niepełnosprawnością możliwości korzystania  z tych samych 

 
199 E. Giermanowska, M. Racław, Pomiędzy polityką życia, emancypacją i jej pozorowaniem. Pytania o nowy 

model polityki społecznej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych, „Studia Socjologiczne” 2014, nr 2, s. 

112-113. 
200 Tamże, s. 113. 
201 Ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776,  z późn. zm.). 
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praw i obowiązków,  z których mogą korzystać pozostali obywatele202. Państwa w ramach 

polityki społecznej zaczęły coraz częściej ingerować w obszary związane  z edukacją, 

opieką medyczną, zabezpieczeniem dochodów oraz rehabilitacją osób  

z niepełnosprawnością203. 

W 1997 roku Sejm RP przyjął Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych204. W 

dokumencie tym podkreślono uznanie przez Sejm RP niezależnego, samodzielnego, 

aktywnego życia osób  z niepełnosprawnością, jak i niemożność dyskryminacji tej grupy. 

Osoby niepełnosprawne zostały w Karcie określone, jako te, których sprawność fizyczna, 

psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie 

codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie  z normami prawnymi lub 

obyczajowymi205.  

Wśród praw, wymienionych w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych znalazły się, 

m.in.: dostęp do dóbr i usług, które umożliwiają pełne uczestnictwo w życiu społecznym, 

dostęp do leczenia oraz opieki medycznej, możliwość nauki w szkołach ogólnodostępnych, 

zabezpieczenie społeczne, możliwość korzystania ze wsparcia psychologicznego206. Prawa 

te ta naprawdę powinny stanowić oczywistość i być przypisane każdej osobie, co wynika  

z faktu jej człowieczeństwa i przysługującej godności. Karta Praw Osób 

Niepełnosprawnych w latach 90. XX wieku była dokumentem, którego wprowadzenie było 

bardzo potrzebne i ważne. Zawarte w Karcie regulacje prawne umożliwiają spojrzenie na 

osobę  z niepełnosprawnością, jak na pełnowartościowego członka społeczeństwa, który 

mimo pewnych trudności, czy dysfunkcji nie stanowi kogoś gorszego, kogo prawa powinny 

być ograniczane.  

Prawa na jakie zwrócono uwagę w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych wynikają  

z innych aktów prawnych, także tych międzynarodowych. Karta powstała między innymi 

w oparciu o Konstytucję RP, Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Konwencję Praw 

Dziecka oraz Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych. Dokument ten nie 

był adresowany jedynie do osób  z niepełnosprawnością, ponieważ do podjęcia działań, 

które urzeczywistnią opisane w Karcie działania, wezwano Rząd RP,  a także władze 

 
202 Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych przyjęte podczas 48 sesji 

Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia 1993 r. (Rezolucja 48/96).  
203 A. Barczyński, Potrzeby osób niepełnosprawnych w przestrzeni konfliktów interesów ekonomicznych 

i społecznych, [w:] D. Podgórska-Jachnik (red.), Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób 

niepełnosprawnych, wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź 2009, s. 54. 
204 Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej  z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 

(Monitor Polski nr 50, poz. 474 i 475).  
205 Tamże, § 1. 
206 Tamże, § 1. 
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samorządowe. Ponadto Rząd RP został zobligowany do składania corocznych informacji 

o działaniach, które podjęto na rzecz urzeczywistnienia praw osób  

z niepełnosprawnością207.  

Pod koniec XX wieku aspekty, które dotyczyły sytuacji osób  z niepełnosprawnością 

budziły coraz większe zainteresowanie badaczy wielu dyscyplin naukowych. Zofia 

Kawczyńska-Butrym odniosła się do wpływu niepełnosprawności na funkcjonowanie całej 

rodziny, co zostało przedstawione w opracowaniu, pt. Rodziny osób niepełnosprawnych 

(raport  z badań)  z 1994 roku208. W publikacji pod redakcją J. Auleytnera i J. Mikulskiego, 

pt. Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych – drogi do integracji, wydanej 

w 1996 roku zauważono konieczność zrozumienia, integracji i wdrażania rozwiązań, 

ukierunkowanych na wsparcie osób  z niepełnosprawnością. Z tego opracowania 

naukowego pochodzi również przytoczona już w dysertacji definicja polityki społecznej 

wobec osób  z niepełnosprawnością, którą zaproponował A. Kurzynowski209. 

Analizując politykę społeczną państwa wobec osób  z niepełnosprawnością na 

przestrzeni lat – warto odnieść się do publikacji A. Ostrowskiej, J. Sikorskiej i B. Gąciarz, 

pt. Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. W publikacji posłużono 

się badaniami przeprowadzonymi w 1993 i 1999 roku wśród osób  z niepełnosprawnością. 

W badaniach skoncentrowano się na wielu aspektach szeroko rozumianego funkcjonowania 

tej grupy osób (m.in.: warunki materialne, sytuacja zdrowotna, życie rodzinne, edukacja 

i rehabilitacja zawodowa, relacje międzyludzkie)210. 

Przeprowadzone badania, zaprezentowane w wymienionej powyżej monografii 

wskazały na słabą znajomość własnych praw i przywilejów przez osoby  

z niepełnosprawnością. Przykładem może być chociażby to, że w 1993 roku aż 86,7 % 

badanych nigdy nie słyszało o istnieniu uchwalonej przez Sejm w 1997 roku Karcie Praw 

Osób Niepełnosprawnych. Ponadto 37,7 % ankietowanych nigdy nie dokonywało odliczeń 

od podatku dochodowego wydatków związanych  z przystosowaniem mieszkania, pojazdu, 

zakupu sprzętu do rehabilitacji, czy też kosztów związanych leczeniem i rehabilitacją. 

Szczególną uwagę zwraca też fakt, że w 1993 roku ponad połowa badanych osób  

z niepełnosprawnością nie wiedziała o istnieniu organizacji pozarządowych. W 

 
207 Tamże, § 2,3. 
208 Z. Kawczyńska-Butrym, Rodziny osób niepełnosprawnych (raport  z badań), wyd. Instytutu Filozofii 

i Socjologii Państwowej Akademii Nauk, Warszawa 1994. 
209 J. Auleytner, J. Mikulski (red.), Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych – drogi do integracji, 

wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Warszawa 1996. 
210 A. Ostrowska, J. Sikorska, B. Gąciarz, Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, wyd. 

Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2001, s. 31. 
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realizowanych przez Autorki badaniach zwrócono także uwagę na ówczesne oczekiwania 

osób  z niepełnosprawnością wobec państwa i jego roli w poprawie sytuacji tej grupy. 

Postulaty respondentów dotyczyły wówczas głównie podstawowych potrzeb 

egzystencjonalnych, związanych  z poprawą warunków materialnych, podwyższeniem rent, 

czy poprawą opieki medycznej211. Autorki zwróciły uwagę na oczekiwania osób  

z niepełnosprawnością wobec państwa, które wyrażają się poprzez oczekiwanie zwiększenia 

zakresu, jak i poziomu świadczeń, co może wynikać zarówno  z bardzo trudnej sytuacji 

materialnej wielu osób  z niepełnosprawnością, generującej zmniejszające się możliwości 

w zakresie zaspokajania własnych potrzeb, ale również wiązać się  z przekonaniem, że 

osoby te nie mają szans, aby przy wykorzystaniu własnych zasobów rozwiązać towarzyszące 

im problemy212.  

Warto zauważyć, że A. Ostrowska 20 lat po pierwszych badaniach sytuacji osób  

z niepełnosprawnością (1993) – w 2013 roku przeprowadziła kolejne badania, oparte na tym 

samym kwestionariuszu. Działania te umożliwiły autorce dokonanie oceny kierunków oraz 

dynamiki przemian, jakie nastąpiły w świadomości społecznej mieszkańców Polski. 

Odnosząc się do badań A. Ostrowskiej należy zauważyć, że zarówno w 1993 roku, jak i 

w 2013 roku – na dość niskim poziomie (poniżej 5 %) pojawiły się wskazania, które 

sugerowały na poprawę rozwiązań  z zakresu polityki społecznej wobec osób  

z niepełnosprawnością. W obu analizowanych okresach negatywnie oceniono działania 

państwa wobec tej grupy osób. W 1993 roku, aż 81 % respondentów uznało, że pomoc 

państwa jest „niewystarczająca” lub „raczej niewystarczająca” w stosunku do osób  

z niepełnosprawnością. W 2013 roku takiego samego zdania było niewiele mniej badanych, 

ponieważ 75 % osób. A. Ostrowska wskazała zarazem na przekonanie respondentów 

o proporcjonalnie zbyt dużej pomocy kierowanej do osób  z niepełnosprawnością 

w stosunku do innych grup osób potrzebujących (np. seniorzy, osoby ubogie, samotne matki, 

bezdomni)213. Możliwe iż tego typu odpowiedzi wynikały ze zbyt małej znajomości 

możliwości pomocy, które oferowane są osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji 

życiowej. Jednak prawdopodobne może być również, że społeczeństwo oczekuje od państwa 

większego zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych i pomoc grupom 

zmagającym się  z określonymi trudnościami.  

 
211 Tamże, s. 126-129. 
212 Tamże, s. 128. 
213 A. Ostrowska, Stosunek społeczeństwa do osób  z niepełnosprawnością na podstawie badań  z lat 1993-

2013. Jak postępuje proces integracji?, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2015,  nr 13, s. 235.  
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Zmiany w podejściu do osób  z niepełnosprawnością, poświęcanie ich problemom 

publikacji naukowych, dostrzeganie trudności i potrzeb tych osób pozwoliło na dostrzeżenie 

konieczności szeroko pojętej partycypacji tej grupy. Partycypacja jest pojęciem o wielu 

znaczeniach, które nie zawsze definiowane jest w sposób precyzyjny. Partycypację 

społeczną można rozumieć, jako prawo jednostek lub grup do pełnego uczestnictwa 

w procesie podejmowania decyzji na różnych szczeblach sprawowania władzy214. Pojęcie 

partycypacji tak naprawdę można odnieść do każdej działalności w życiu jednostki, co jest 

również związane  z potrzebą przynależności i dotyczy wszystkich grup społecznych.  

Potrzebę partycypacji osób  z niepełnosprawnością dostrzeżono w Konwencji 

o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w 2006 roku w Nowym Jorku, która 

została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 

roku. Ten akt prawny gwarantuje popieranie, ochronę oraz zapewnienie pełnego i równego 

korzystania ze wszystkim praw człowieka oraz podstawowych wolności przez każdą osobę  

z niepełnosprawnością215. W niniejszej Konwencji określona została także kategoria 

społeczna osób  z niepełnosprawnością, do których zaliczono „te osoby, które mają 

długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów 

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

w życiu społecznym, na zasadzie równości  z innymi osobami”216. Rząd Polski podpisał 

Konwencją 20 marca 2007 roku, natomiast jej ratyfikacja przez Polskę nastąpiła 6 września 

2012 roku217. 

Polityka społeczna państwa zdecydowanie powinna uwzględniać kwestię osób  

z niepełnosprawnością i być przy tym spójna  z innymi dokumentami programowymi rządu, 

co determinuje skuteczność prowadzonych działań. M. Giedrojć zauważa występujące 

w ostatnich latach deficyty związane  z brakiem kompleksowego podejścia polityki państwa 

do zagadnień związanych  z niepełnosprawnością, czego przyczynę stanowić może brak 

horyzontalnego podejścia do tej kwestii. Dotychczasowe dokumenty programowe, które 

określałyby rządową politykę w opisywanym zakresie niezbyt często zawierały informacje, 

dotyczące połączenia zakładanych celów strategicznych  z realizacją celów i działań na 

rzecz osób  z niepełnosprawnością. Ponadto w Polsce nie została przyjęta strategia, która 

 
214 M. Wójcicki, Pojęcie, istota i formy partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego, 

„Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2013, nr 24, s. 171. 
215 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. 

(Dz.U. 2012, poz. 1169). 
216 Tamże, art. 1. 
217 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - www.rpo.gov.pl/pl/content/konwencja-onz-o-

prawach-osob-niepelnosprawnych. 
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dotyczyłaby wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

Brakuje przez to wytycznych, uwzględniających całościowe podejście do omawianego 

zagadnienia218. 

Do sytuacji osób  z niepełnosprawności warto odnieść model polityki społecznej, 

oparty na paradygmacie inwestycji społecznych219. W przypadku tej grupy istotne znaczenie 

będzie miało inwestowanie w ich potencjał już od wczesnego dzieciństwa. W wielu 

sytuacjach być może pozwoli na to uzyskanie optymalnego poziomu samodzielności 

życiowej, co może wpłynąć na przykład na aktywność zawodową osób  

z niepełnosprawnością. Bazując na paradygmacie inwestycji społecznych – pożądane 

byłoby stworzenie osobom  z niepełnosprawnością takich warunków, aby rozwijać ich 

potencjał w całym cyklu życia, znaleźć innowacyjne możliwości w pełni dostosowane do 

ich zasobów, co wiąże się  z szeroko pojętym zindywidualizowaniem działań, dokładną 

diagnozą potrzeb i wspieraniem jednostki  z niepełnosprawnością – od momentu jej 

wystąpienia, aż do śmierci. 

Zastanawiając się nad przyszłością polityki społecznej państwa, realizowanej na 

rzecz osób  z niepełnosprawnością – należy również odnieść się do założeń koncepcji 

aktywnej polityki społecznej. Koncepcję tą odnieść można do tworzenia programów, 

ukierunkowanych na aktywizację osób  z niepełnosprawnością i ich bliskich. Może to być 

związane  z aktywizacją zawodową osób  z niepełnosprawnością oraz reintegracją 

zawodową tych osób, które zmagają się  z niepełnosprawnością w skutek utracenia 

posiadanej zdolności do wykonywania jakiejś pracy (np. w wyniku wypadku).  

Warto odnieść się do problemu wiktymizacji osób  z niepełnosprawnością, co 

utożsamiać można z szeregiem problemów natury medycznej, społecznej i ekonomicznej,  

z jakimi mierzy się ta grupa osób. Jeden z autorów zwraca uwagę na deficyty w prowadzonej 

dotychczas polityce wobec osób  z niepełnosprawnością, które spowodowane być mogą 

brakiem działań, ukierunkowanych na skuteczne zapobieganie obniżaniu poziomu oraz 

jakości życia tych osób,  a przy tym eliminowaniu ich społecznej marginalizacji. Istnieje 

 
218 M. Giedrojć, Niepełnosprawność w Polsce…op. cit., s. 53. 
219 M. Ferrera wśród czynników, które powinny składać się na oparty na paradygmacie inwestycji społecznych 

model polityki społecznej, wymienia się: nastawienie polityki społecznej na aktywizację osób, wczesna 

prewencja w zakresie ryzyk i potrzeb, rozwinięte usługi socjalnej, podtrzymujące aktywność lub powrót do tej 

aktywności (zwłaszcza w odniesieniu do pracy zawodowej), rozwinięta sieć zabezpieczenia przed ubóstwem, 

wspieranie równowagi pomiędzy pracą i życiem rodzinnym, edukacja w jej szerokim znaczeniu, obejmująca 

zarówno szkolnictwo, jak i kształcenie ustawiczne, wsparcie wobec innowacji socjalnych, poszukiwanie 

nowych rozwiązań w polityce społecznej; zob. A. Wiktorska-Święcka, M. Klimowicz, M. Michalewska-

Pawlak, D. Moroń, Inwestycje społeczne jako nowy paradygmat polityk społecznych w Unii Europejskiej, wyd. 

Scholar, Warszawa 2017, s. 27-28. 
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konieczność wdrażania rozwiązań systemowych, które będą stanowiły odpowiedź na 

potrzeby osób  z niepełnosprawnością220. Wszelkie rozwiązania systemowe wprowadzane 

przez państwo w ramach polityki społecznej na rzecz osób  z niepełnosprawnością powinny 

być oparte na identyfikacji potrzeb tej grupy, zarówno w odniesieniu do zbiorowości, jak i 

w znaczeniu indywidualnym. 

Analizując kształt przyszłych działań prowadzonych w ramach polityki społecznej 

państwa na rzecz osób  z niepełnosprawnością, warto odnieść się tak naprawdę do wielu 

czynników, na które zwrócono uwagę powyżej. Polityka społeczna państwa realizowana 

wobec opisywanej grupy powinna uwzględniać potrzeby i możliwości osób  

z niepełnosprawnością na każdym etapie życia. Jest to możliwe dzięki oparciu na 

założeniach społecznego modelu niepełnosprawności,  a także w odniesieniu do 

paradygmatu inwestycji społecznych, modelu aktywnej polityki społecznej. Ogromną rolę 

odgrywa w tych działaniach konieczność partycypacji osób  z niepełnosprawnością na 

różnych obszarach ich życia przy jednoczesnym wyrównywaniu szans rozwojowych, 

edukacyjnych i zawodowych (rycina nr 3).  

 

Rycina nr 3. Polityka społeczna państwa wobec osoby z niepełnosprawnością 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 
220 za: B. Hołyst, Wiktymologia społeczna, wyd. PWN, Warszawa 2021, s. 766. 
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Postrzeganie osób  z niepełnosprawnością  z upływem wieków uległo diametralnej 

zmianie. Przez lata zmieniał się nie tylko wizerunek osoby, posiadającej pewne 

ograniczenia, ale również ewaluowało podejście do form wsparcia, kierowanych dla tej 

grupy. Lata 90-te XX wieku wiązały się  z wprowadzaniem różnych aktów prawnych, 

zmierzających do poprawy sytuacji osób  z niepełnosprawnością,  a szczególnie 

podkreślenia ich praw, związanych  z możliwością pełnego uczestnictwa w różnych 

przejawach codziennego życia. Dążono również do aktywizacji zawodowej osób  

z niepełnosprawnością. Współcześnie polityka społeczna prowadzona na rzecz osób  

z niepełnosprawnością wciąż ewoluuje. W prowadzeniu działań na gruncie polityki 

społecznej dostrzega się konieczność wyrównywania szans osób  z niepełnosprawnością,  

a przy tym dostrzegania ich potrzeb oraz możliwości. Na przyszłość realizowanej polityki 

w tym zakresie wpłynąć może konieczność inwestowania w potencjał osób  

z niepełnosprawnością,  a także poszukiwania takich działań, które będą obejmować 

jednostkę kompleksowym wsparciem we wszystkich etapach życia.  

 

2.3. Znaczenie podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych 

w wyrównywaniu szans osób  z niepełnosprawnością 

Na sytuację osób  z niepełnosprawnością w bardzo dużym stopniu wpływa 

działalność instytucji, które są odpowiedzialne za tworzenie tej grupie warunków do 

aktywnego życia społecznego, zawodowego,  a także rozwiązywanie problemów, które 

mogą wynikać  z posiadanych ograniczeń. Za kreowanie oraz realizację polityki skierowanej 

w stronę osób  z niepełnosprawnością odpowiadają podmioty międzynarodowe i krajowe. 

Te krajowe można podzielić na ustawodawcze (sejm i senat), wykonawcze (prezydent 

i rząd), sądownicze (np. sądy pracy, Trybunał Konstytucyjny),  a biorąc pod uwagę 

kryterium zasięgu terytorialnego na: centralne, regionalne i lokalne221. 

W skali globalnej warto zwrócić uwagę na działalność Organizacji Narodów 

Zjednoczonych oraz jej wyspecjalizowanych organizacji, takich, jak Światowa Organizacja 

Zdrowia oraz Międzynarodowa Organizacja Pracy. Natomiast w skali regionalnej szereg 

inicjatyw podjęła Unia Europejska,  a także Parlament Europejski222. 

Na rzecz osób  z niepełnosprawnością działają różne instytucje publiczne, które 

można podzielić  z uwagi na realizowane funkcje w następujący sposób: 

 
221 za: G. Magnuszewska-Otulak, Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, wyd. Instytutu 

Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 101. 
222 Tamże, s. 101. 
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• instytucje opieki zdrowotnej i rehabilitacji medycznej, takie jak: Narodowy Fundusz 

Zdrowia, zakłady opiekuńczo-lecznicze, wydziały zdrowia urzędów administracji 

publicznej wszystkich szczebli, publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej,  

• instytucje zabezpieczenia społecznego, które regulują aspekty orzecznictwa: Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, sektorowe 

zakłady ubezpieczeń społecznych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, powiatowe centra pomocy 

rodzinie, 

• instytucje pomocy społecznej, takie jak: powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki 

pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, organizacje trzeciego sektora, 

• instytucje oświatowe, wśród których można wymienić: szkoły publiczne 

i niepubliczne, szkoły specjalne, szkoły wyższe, ośrodki szkolno-wychowawcze, 

ośrodki poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego oraz kuratoria,  

• instytucje aktywizacji zawodowej, w skład których wchodzą: Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powiatowe urzędy pracy, warsztaty terapii 

zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, ośrodki prowadzące szkolenia 

zawodowe, szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, organizacje trzeciego sektora, 

• instytucje rynku pracy, takie jak: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, powiatowe urzędy pracy, organizacje pracodawców, zakłady 

pracy chronionej, spółdzielnie inwalidów, przedsiębiorstwa społeczne, 

• instytucje, które odpowiadają za likwidację barier występujących w przestrzeni 

publicznej, do których zaliczyć można: wydziały architektury i wydziały transportu 

publicznego urzędów każdego szczebla administracji publicznej, nadzór budowlany, 

przedsiębiorstwa transportu publicznego, nadzór komunikacji elektronicznej, 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych223. 

Na podstawie powyżej wymienionych przykładów instytucji, działających na rzecz 

osób  z niepełnosprawnością, można wywnioskować, że obecnie ich wachlarz jest dość 

szeroki. Ponadto zauważyć także można, że wsparcie osób  z niepełnosprawnością powinno 

obejmować swoim zasięgiem różne aspekty, związane zarówno  z kwestią zdrowotną, 

aktywizacją zawodową, zabezpieczeniem społecznym, jak i likwidacją barier 

architektonicznych. Biorąc pod uwagę przedstawiony podział – wątpliwości dostarcza 

 
223 za: M. Giedrojć, Niepełnosprawność w Polsce…op. cit., s. 39-40. 



91 
 

system orzecznictwa. Orzeczenia o niepełnosprawności mogą być bowiem wydane przez 

różne instytucje. Zapewne zdarzają się sytuacje, w których decyzje poszczególnych 

organów będą inne. Na tym obszarze dostrzega się zatem konieczność zmian, które 

ujednoliciłyby system orzecznictwa w Polsce. Ponadto bardzo ważna wydaje się współpraca 

między poszczególnymi instytucjami, która w obliczu trudności, które może generować 

niepełnosprawność – wydaje się czymś kluczowym w drodze do harmonijnego rozwoju 

osoby  z niepełnosprawności, podnoszenia jakości życia, jak i kompleksowej pomocy, 

realizowanej na rzecz tej grupy.  

Odnosząc się do funkcjonowania instytucji wspierających osoby  

z niepełnosprawnością, należy zauważyć istniejący podział kompetencji i zadań, pomiędzy 

administrację rządową oraz samorządową. Instytucje, które działają na poziomie  lokalnym 

(na terenie gmin i powiatów) zobowiązane są do realizacji zadań  z zakresu polityki 

społecznej, co przypisują samorządowi konkretne ustawy. Działania tych instytucji są przez 

to skoncentrowane na pomocy społecznej oraz świadczeniu usług opiekuńczych. Z 

funkcjonowaniem administracji rządowej natomiast wiążę się: opieka zdrowotna, 

rehabilitacja medyczna, zatrudnianie osób  z niepełnosprawnością. W realizacji tych 

przedsięwzięć – rola samorządu jest ograniczona. Aspekty związane  z ochroną zdrowia oraz 

rehabilitacją medyczną w całości podporządkowane są systemowi Narodowego Funduszu 

Zdrowia, którym kieruje rząd. Polityka zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób  

z niepełnosprawnością stanowi zadanie, które wykonują instytucje podległe samorządowi, 

takie jak urzędy pracy, jednak główną rolę w realizacji tych działań odgrywa instytucja 

rządowa – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który jest zarazem 

głównym źródłem finansowania miejsc pracy, tworzonych w ramach otwartego rynku pracy, 

jak i zakładów pracy chronionej224. 

Analizując obszar pomocy państwa wobec osób  z niepełnosprawnością i ich rodzin, 

warto odnieść także do aspektów, związanych ze wsparciem finansowym tej grupy. 

Przykładem świadczenia finansowego, do którego uprawnione mogą być osoby  

z niepełnosprawnością jest renta socjalna, przyznawana przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. Jest ona przyznawana osobom pełnoletnim (wliczając w to także kobiety, 

które wyszły za mąż po ukończeniu 16. roku życia), które są całkowicie niezdolne do pracy, 

co zostało orzeczone przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

 
224 B. Gąciarz, P, Kubicki, S. Rudnicki, System instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce 

– diagnoza dysfunkcji, [w:] B. Gąciarz, S. Rudnicki (red.), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy 

do nowego modelu polityki społecznej, wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2014, s. 109. 
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komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem jest naruszenie 

sprawności organizm, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia danej jednostki lub 

w trakcie nauki (w szkole, uczelni wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia, bądź 

podczas kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich, aspirantury naukowej). 

Wysokość renty socjalnej od 1 marca 2022 roku wynosi 1338,44 zł225.  

Inną formą finansowego wsparcia może być zasiłek pielęgnacyjny, którego 

wysokość wynosi obecnie 215,84 zł miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane w celu 

częściowego pokrycia kosztów, które wynikają  z konieczności zapewnienia opieki oraz 

pomocy innej osoby, ze względu na niemożność całkowitej egzystencji. Zasiłek 

pielęgnacyjny może zostać przyznany: dziecku  z niepełnosprawnością, osobie  

z niepełnosprawnością w wieku powyżej 16. roku życia, posiadającej znaczny stopień 

niepełnosprawności lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, powstałej przed 

ukończeniem 21. roku życia,  a także osobie która ukończyła 75 lat226. 

Przykładem wsparcia finansowego dla bliskich osób  z niepełnosprawnością może 

być świadczenie pielęgnacyjne, którego wysokość wynosi obecnie 2199 zł miesięcznie. Ta 

forma pomocy przysługuje ze względu na rezygnację  z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie stanowiącej rodzinę 

zastępczą spokrewnioną, innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (poza 

osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności). Brak podjęcia lub rezygnacja  

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej musi wynikać  z uwagi na konieczność 

sprawowania opieki nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawnością lub osobą 

legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności,  a przy tym wskazaniami, związanymi  

z koniecznością stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  z uwagi na znacznie 

ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji i konieczność stałego, codziennego 

towarzyszenia dziecku w procesie leczenia, rehabilitacji edukacji227.  

Małżonkowie lub osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, które nie 

podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, bądź rezygnują  z takich możliwości na 

rzecz sprawowania stałej opieki nad osobą o orzeczonym znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym łącznie ze 

wskazaniem konieczności stałej, bądź długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  z uwagi 

na znacznie ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji i konieczność towarzyszenia 

 
225 Renta socjalna - www.zus.pl (dostęp z dnia: 10.04.2022). 
226 Zasiłek pielęgnacyjny - www.gov.pl (dostęp z dnia: 10.04.2022). 
227 Świadczenie pielęgnacyjne – www.gov.pl (dostęp z dnia: 10.04.2022). 
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na co dzień w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecku  z niepełnosprawnością – 

mogą uzyskać specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 764 zł miesięcznie228. 

Powyżej przedstawiono przykłady finansowego wsparcia, kierowanego wobec osób  

z niepełnosprawnością i ich najbliższych. Zauważyć można ogromne dysproporcje 

w wysokości świadczeń, przyznawanych rodzicom dziecka  z niepełnosprawnością,  

a opiekunom dorosłej osoby  z niepełnosprawnością. Nierzadko dzieci ze względu na 

konieczność sprawowania opieki nad starszym już rodzicem, który w wyniku 

niepełnosprawności nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować – zmuszone są do 

rezygnacji  z wielu dotychczasowych aktywności, wliczając w to również aktywność 

zawodową. Świadczenie w wysokości 764 zł miesięcznie tak naprawdę nie jest współmierne 

do codziennych obowiązków wynikających  z opieki. Rezygnacja  z aktywności zawodowej 

dla wielu osób jest doświadczeniem niezwykle bolesnym, które nie oznacza jedynie 

rezygnacji ze źródła dochodu,  a stanowi zakończenie dotychczas realizowanych pasji, 

marzeń i celów. Na taką sytuację dodatkowo wpływa fakt, że decyzja ta wynika  

z konieczności udzielenia wsparcia i opieki często osobie najbliższej.  

Wiele zadań  z zakresu wsparcia osób  z niepełnosprawnością wykonują organizacje 

pozarządowe. Okres rozkwitu organizacji pozarządowych na terenie Polski datuje się od 

1989 roku, co wiąże się  z okresem transformacji ustrojowej. Zdaniem Piotra Glińskiego 

organizacje pozarządowe nie posiadają długiej tradycji229. Magda Lejzerowicz podkreśla 

jednak, że historia tworzenia oraz działalności organizacji pomocowych jest bardzo długa, 

czego przykład stanowić mogą organizacje działające jeszcze w okresie przedwojennym, 

takie jak: Caritas, czy Polski Czerwony Krzyż (PCK)230. 

Określenie roli organizacji pozarządowych zostało uregulowane w Ustawie  z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje 

pozarządowe zgodnie  z obowiązującymi regulacjami prawnymi stanowią niebędące 

jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy  z dn. 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami 

i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami 

prawnymi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki 

 
228 Specjalny zasiłek opiekuńczy - www.gov.pl (dostęp z dnia: 10.04.2022). 
229 za: P. Gliński [w:] M. Lejzerowicz, I. Książkiewicz, Osoba  z niepełnosprawnością  a instytucje pomocowe, 

wyd. Gaskor, Wrocław 2012, s. 159. 
230 M. Lejzerowicz, I. Książkiewicz, Osoba…op. cit., s. 159. 
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organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia231. 

Organizacje pozarządowe są ważnym elementem systemu społecznego 

współczesnych państw demokratycznych. Stanowią one oddzielnie ukonstytuowane 

podmioty, które działają na rzecz realizacji celu pożytku publicznego, służąc przy tym 

ogólnie pojętemu dobru publicznemu. Organizacje pozarządowe często postrzega się, jako 

te grupy, których działalność stanowi istotny czynnik życia politycznego. W Polsce nie 

posiadają one jednak stabilności finansowej, gdyż utrzymują się głównie ze środków 

publicznych i mogą być wspomagane przez prywatnych darczyńców. Pomimo, że zauważa 

się rozwój wielu form i płaszczyzn współpracy organizacji pozarządowych  z władzami 

różnego szczebla, to jednak wciąż ich działalność nie wpływa bezpośrednio na prowadzoną 

politykę państwa oraz kształtowanie opinii publicznej232. 

Z raportu, pt. Kondycja organizacji pozarządowych, przygotowanego przez 

Stowarzyszenie Klon/Jawor wynika, że w 2018 roku w Polsce działało zarejestrowanych 

117 tys. stowarzyszeń oraz 26 tys. fundacji. Zatem działalność prowadziło łącznie około 143 

tys. organizacji pozarządowych. Należy jednak zauważyć, że nie każda  z zarejestrowanych 

organizacji faktycznie prowadzi działalność, bowiem szacuje się, że aktywnych jest około 

65 %  z nich. Wśród organizacji pozarządowych około 25 % prowadzi działalność 

ukierunkowaną na wsparcie osób zmagających się  z chorobą lub niepełnosprawnością233. 

Przykładami organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób  

z niepełnosprawnością mogą być: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek 

Niewidomych, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 

Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób  

z Zespołem Downa „Bardziej kochani”, Fundacja Eudajmonia, Fundacja Widzialni234. 

Przykłady wymienionych nazw organizacji pozarządowych wskazują, że swoim działaniem 

obejmują one osoby  z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wiele  z nich pomoc oferuje 

także rodzinom tych osób, co świadczy o dostrzeganiu problemów,  z jakimi najbliżsi tej 

grupy mogą się mierzyć każdego dnia.  

 
231 Ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020, 

poz. 1057), tekst jednolity, art. 3, pkt. 1-2. 
232 M. Giedrojć, Niepełnosprawność w Polsce…op. cit., s. 51. 
233 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Kondycja organizacji pozarządowych (2018) – www.api.ngo.pl (dostęp z dnia 

28.03.2021). 
234 Organizacje pozarządowe - www.niepelnosprawni.gov.pl (dostęp z dnia 29.03.2021). 
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Współcześnie coraz częściej zauważa się dużą rolę organizacji pozarządowych, które 

nie tylko podejmują konkretne działania na rzecz osób  z niepełnosprawnością, ale 

podejmowane przez nie przedsięwzięcia również polegają na tworzeniu oraz zmienianiu 

wizerunku tych osób, poprzez łamanie stereotypów i pokazywaniu, że ta grupa osób to tacy 

sami ludzie, jak osoby pełnosprawne, tylko mniej sprawni w konkretnej dziedzinie235. 

Organizacje pozarządowe są obecne w mediach, co umożliwia społeczeństwu 

obserwowanie wycinków codziennego życia tych osób i problemów, jakich 

doświadczają236.  

Wyrównywanie szans osobom  z niepełnosprawnością powinno stanowić jedno  

z kluczowych zadań podmiotów publicznych. Pożądane efekty tych działań możliwe będą 

dzięki współpracy różnych organów, instytucji, osób. Zauważa się także konieczność 

współuczestnictwa w tym procesie organizacji pozarządowych, których rola staje się coraz 

bardziej zauważalna w zmieniającej się rzeczywistości.  

 

2.4. Instytucje świadczące różne formy pomocy dla osób  z niepełnosprawnością 

i ich rodzin w poszczególnych etapach życia 

Życie każdego  z nas składa się  z pewnych etapów, które następują po sobie,  a każdy 

kolejny determinuje pozostałe. Przed człowiekiem pojawia się wiele wyborów, zadań 

rozwojowych, możliwości. Cykl życia osoby  z niepełnosprawnością  z jednej strony jest 

taki, jak osoby pełnosprawnej – osoba  z niepełnosprawnością rodzi się, staje się dzieckiem, 

dorasta, starzeje się. Jednak towarzyszące jej ograniczenia w poszczególnych dziedzinach 

życia mogą generować wiele trudności i wyzwań, jakie stoją przed nią, jak i najbliższym 

otoczeniem. Ważne jest. aby osoby  z niepełnosprawnością, jak i ich rodziny wobec 

pojawiających się przeszkód, miały zapewnione odpowiednie wsparcie, co możliwe jest 

dzięki działaniu wyspecjalizowanych instytucji.  

W literaturze przedmioty znaleźć można odniesienie faz cyklu życia do polityki 

społecznej. Polityka społeczna poprzez ingerencje w proces zaspokajania potrzeb 

jednostkowych bierze istotny udział w społecznym konstruowaniu faz i całego cyklu życia237. 

Różne wzory prowadzonej polityki edukacyjnej, zatrudnienia, polityki rodzinnej, czy też 

zabezpieczenia społecznego mogą w odmienny sposób wpływać na życiorys danej osoby. 

Oznacza to, że pomimo, iż każdy człowiek przechodzi przez kolejne fazy cyklu życia, 

 
235 M. Lejzerowicz, I. Książkiewicz, Osoba…op. cit., s. 170. 
236 M. Giedrojć, Niepełnosprawność w Polsce…op. cit., s. 47. 
237 Tamże, s. 264. 
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których kolejność jest nieodwracalna – to jednak sposób ich przeżywania jest uzależniony 

od danego kontekstu. Zauważyć można to, że każde pokolenie mimo iż przeżywa 

poszczególne fazy cyklu życia w sposób podobny, to zarazem różny, niż inne pokolenia. 

Różnice te związane są przede wszystkim  z przeciętną długością życia, czasem trwania 

danej fazy w odniesieniu do wieku kalendarzowego,  a także przekonań dotyczących rangi 

każdej  z faz w biografii jednostki oraz przekonań dotyczących wkładu, jaki dana osoba 

wnosi w stanowienie porządku społecznego oraz dorobek społeczeństwa238.   

Poruszając tematykę cyklu życia osób z niepełnosprawnością – warto odnieść się do 

sytuacji, w których diagnoza niepełnosprawności następuje  w okresie prenatalnym. 

Narodziny dziecka często utożsamiane są z oczekiwaniem, nadzieją, pełnieniem ról 

rodzicielskich – w sytuacji wykrycia w okresie prenatalnym trudności, mogących świadczyć 

o niepełnej sprawności u nowo narodzonego dziecka, jego przyszli rodzice stają przed 

szeregiem obaw, wątpliwości, czy dylematów. Dyskusja nad możliwościami przerwania 

ciąży w takiej sytuacji na arenie politycznej toczy się od wielu lat, co ma miejsce także 

w odniesieniu do dostępności badań prenatalnych, jak i form wsparcia rodziców dziecka 

z niepełnosprawnością.   

Współcześnie tematyka dotycząca samej dostępności do badań prenatalnych wciąż 

budzi wiele kontrowersji. Pomimo, iż badania te niosą możliwość wcześniejszej diagnozy 

oraz terapii różnych schorzeń, to jednak część krytyków podkreślało negatywną rolę tych 

badań, jako narzędzia do popularyzacji postaw eugenicznych239. Program badań 

prenatalnych zakłada powstanie pewnych przesłanek, które uprawnią kobietę w ciąży do ich 

bezpłatnego wykonania. Wśród nich znajduje się ograniczenie ich wykonania kobietom 

przed 35. rokiem życia. Negatywnie do tego warunku odniosła się Najwyższa Izba Kontroli 

w 2016 roku240. 

W 1993 roku weszła w życie Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, co miało 

miejsce w czasie gdy Radą Ministrów kierowała premier Hanna Suchocka. Art. 7 ogłoszonej 

wówczas ustawy wprowadzał pewne zmiany w Kodeksie karnym z 1997 roku. Jedną z nich 

była możliwość badań przed narodzinami dziecka, pod warunkiem iż badania te nie 

zwiększą istotnie ryzyka poronienia i nastąpią w sytuacjach, związanych z obciążeniami 

genetycznymi, podejrzeniem występowania choroby genetycznej, którą w okresie 

 
238 Tamże, s. 264-265. 
239 P. Kubicki, Polityka publiczna…op. cit., s. 128. 
240 Tamże, s. 130. 
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płodowym będzie można wyleczyć, zaleczyć lub ograniczyć oraz w przypadku podejrzenia 

ciężkiego uszkodzenia płodu241. Ustawodawca określił także zwolnienie od 

odpowiedzialności karnej lekarza, jeśli przerwanie ciąży nastąpiło z uwagi na ciężki lub 

nieodwracalne uszkodzenie płodu, potwierdzone w badaniach prenatalnych i orzeczone 

przez co najmniej dwóch innych lekarzy242. 

Nowelizacja Ustawy z 1996 roku dodała art. 4a, w którym wyodrębniono, że 

przerwanie ciąży może zostać dokonane w kilku przesłankach, w tym jeśli „badania 

prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego 

i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego 

życiu”243. Potocznie rozwiązania te nazywano często „kompromisem aborcyjnym”. Centrum 

Badania Opinii Społecznej (CBOS) w Komunikacie z badań w 2016 roku wskazała, iż 

większość Polaków (62 %) akceptowało prawo do przerwania ciąży w trzech przypadkach 

przewidzianych w opisywanej Ustawie244.  

Od czasu wprowadzenia Ustawy z 1993 roku, dokonywano prób zaostrzenia 

zawartych w niej przepisów. Wśród tych prób warto wymienić te, mające miejsce podczas 

rządów koalicji PiS-LPR-Samoobrona (2005-2007) oraz we wrześniu 2015 roku. Partia 

Prawa i Sprawiedliwości początkowo nie poparła projektu zaostrzającego aborcję (okres 

2005-2007), po czym w 2015 roku wyraziła całkowite poparcie dla projektu zaostrzającego 

ustawę w przypadku uszkodzenia płodu245. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 22 

października 2020 roku zmienił dotychczasowe regulacje prawne, uniemożliwiając 

przerwanie ciąży w przypadku wykrycia podczas badań prenatalnych ciężkich, 

nieodwracalnych uszkodzeń płodu lub nieuleczalnej choroby, zagrażającej jego życiu246. 

Wyrok ten wzbudził liczne kontrowersje. Z jednej strony możliwość przerwania ciąży 

w przypadku wykrycia wad rozwojowych płodu może niekorzystnie wpływać na sposób 

postrzegania osób  z niepełnosprawnościami. Jednak  z drugiej strony opieka nad dzieckiem  

z niepełnosprawnością stanowi tak naprawdę ogromne wyzwanie, nierzadko obejmujące 

 
241 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. 1993, nr 17, poz. 78), art. 7, pkt. 1.  
242 Tamże, art. 7, pkt. 2.  
243 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i 

warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 139, poz. 649), art. 

1, pkt. 5. 
244 Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z Badań nr 144/2016, Jakiego prawa aborcyjnego oczekują 

Polacy?, wyd. Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2016.  
245 D. Szelewa, Prawa reprodukcyjne w Europie i w Polsce: zakaz, kompromis, czy wybór?, Warszawa 2018, 

s. 14-15. 
246 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 22 października 2020 roku sygn. akt K 1/20 (Dz.U. 2021, poz. 

175). 



98 
 

wszystkie etapy życia tej osoby, co przekłada się na funkcjonowanie całej rodziny i szeroko 

pojętą gotowość jej członków do nowej sytuacji.  

W 2016 roku przyjęto Ustawę z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin za życiem. Partią rządząca było wówczas Prawo i Sprawiedliwość. Warto 

zauważyć, że ustawa została przyjęta niespełna dwa miesiące po, tzw. „czarnym proteście”, 

zainicjowanym przez Ogólnopolski Strajk Kobiet w odpowiedzi na wydarzenia z września 

2016 roku. W Sejmie znalazły się wówczas dwa projekty – jeden przygotowany przez 

organizację Ordo Iuris, zatytułowany, jako „Stop aborcji” oraz drugi, utworzony przez 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, pt. „Ratujmy Kobiety”. Pierwszy z projektów „Stop 

aborcji” zakazywał przerwania ciąży w każdym przypadku (także przy wystąpieniu trzech 

sytuacji wymienionych w ustawie z 1993 roku). Projekt „Ratujmy Kobiety”, natomiast 

zakładał legalne oraz bezpieczne przerywanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania, 

wprowadzał edukację seksualną w szkołach oraz umożliwiał dostęp do refundowanych 

metod antykoncepcji. Obydwa proponowane wówczas projekty ustaw zmieniłyby istniejący 

od 1993 roku „kompromis aborcyjny”. Projekt „Ratujmy Kobiety” odrzucono w Sejmie już 

w pierwszym czytaniu, natomiast projekt „Stop aborcji” skierowano do kolejnych praw 

w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka”. Wydarzenia te nie tylko wzbudziły wiele 

kontrowersji, ale wywołały debatę publiczną, angażująca tak naprawdę nie tylko polityków, 

ale i całe społeczeństwo247.  

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” określa uprawnienia, które 

posiadają kobiety w ciąży oraz rodziny w związku  z dostępem do świadczeń opieki 

zdrowotnej,  a także instrumenty polityki na rzecz rodziny248. Ustawodawca określił zakres 

wsparcia, polegający głównie na zapewnieniu dostępu do informacji, związanych 

z rozwiązaniami na rzecz pomocy kobietom w ciąży i rodzinom. Zwrócono również uwagę 

na dostęp do diagnostyki prenatalnej, jak i świadczenia zdrowotne przysługujące kobietom 

w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem tych kobiet, które 

znajdują się w ciąży powikłanej lub w sytuacji niepowodzeń położniczych. W ustawie „Za 

życiem” podkreślono również konieczność dostępu do poradnictwa rodzinnego oraz 

zaproponowano pomoc materialną polegającą na jednorazowym świadczeniu (w wysokości 

 
247 M. Chmielewska, M. Druciarek, I. Przybysz, Czarny protest w stronę nowego „kompromisu 

aborcyjnego”?, wyd. Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2017, s. 8-10. 
248 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. 2016, poz. 1860, 

z pózn. zm.).art. 1. 
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4000 zł) z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowane zostały ciężkie 

i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalna choroba, mogąca zagrażać jego życiu249.  

Wejście w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z jednej 

strony stanowi dostrzeżenie szeregu trudności, z jakimi borykać może się kobieta w ciąży 

lub jej rodzina, szczególnie w sytuacji wykrycia potencjalnej niepełnosprawności u 

nienarodzonego dziecka. Z drugiej jednak strony pojawia się wiele krytycznych głosów, 

związanych z samym momentem pojawienia się tego dokumentu, jak i form pomocy, 

proponowanych w ustawie, które często określane są jako nieadekwatne do trudności, 

wynikających z niepełnosprawności dziecka. Specjaliści zauważają problem związany  

z tym, iż Ustawa „Za życiem” nie określa zagadnień, które dotyczyłyby wsparcia 

finansowego oraz zabezpieczenia społecznego rodzin osoby  z niepełnosprawnością250. Nie 

trudno, bowiem o wniosek, iż w obliczu szeregu wyzwań, jakie stoją przed rodzicem dziecka 

z niepełnosprawnością – jednorazowe wsparcie w wysokości 4000 zł stanowi nie tyle kwotę, 

nieadekwatną do potrzeb finansowych wynikających z opieki, co jest niewspółmierne do 

innych kosztów, ponoszonych przez wspomnianych rodziców, a zwłaszcza kosztów 

emocjonalnych.  

Zastanawiając się nad wsparciem kierowanym w stronę osób z niepełnosprawnością 

warto zwrócić uwagę na płaszczyznę edukacyjną. Prawo osób  z niepełnosprawnością do 

edukacji gwarantuje Konstytucja RP. W art. 70 wyraźnie podkreślono, że każdy ma prawo 

do nauki. Ponadto nauka do 18. roku życia jednostki jest obowiązkowa,  a władze publiczne 

mają obowiązek zapewnienia obywatelom powszechnego i równego dostępu do 

wykształcenia251. Jednak do końca XVIII wieku pomoc osobom z niepełnosprawnością 

utożsamiano głównie z opieką oraz leczeniem, aniżeli z wyrównywaniem szans 

edukacyjnych. Początkowo kształcenie osób z niepełnosprawnością przybierało formę 

segregacji, co następowało poprzez możliwość pobierania nauki jedynie w placówkach 

i szkołach specjalnych. W Polsce pierwsze szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością 

powstały w okresie zaborów i obejmowały edukacją cztery grupy osób 

z niepełnosprawnością: niesłyszących, niewidomych, społecznie niedostosowanych oraz 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną252. 

 
249 Tamże, art. 4.  
250 M. Giedrojć, Niepełnosprawność w Polsce…op. cit., s. 54-55. 
251 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej…op. cit., art. 70, pkt. 1, 4. 
252 B. Marcinkowska, Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością w Polsce – przeszłość, teraźniejszość, 

przyszłość, „Psychologia Wychowawcza” 2015, nr 7, s. 206. 
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W Polsce do 1989 roku osoby z niepełnosprawnością mogły pobierać wyłącznie 

kształcenie specjalne. Oprócz szkół specjalnych – tego typu klasy były tworzone także 

w ogólnodostępnych szkołach. Wprowadzono również możliwość nauczania 

indywidualnego. Rozszerzono także grupę osób z niepełnosprawnością, które mogła zostać 

objęta takim kształceniem, na przykład o dzieci i młodzież niedowidzącą, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym. Przemiany ustroju społeczno-politycznego, które miały miejsce 

w Polsce po 1989 roku, stały się początkiem procesu przeobrażania szkolnictwa. Na zmiany 

w szkolnictwie specjalnym wpłynęły idee i rozwiązania, wdrażane w Europie Zachodniej. 

Transformacja systemowa nie tylko ukazała te praktyki wielu środowiskom, obejmującym 

rodziców dzieci z niepełnosprawnością, nauczycieli, naukowców, ale również 

spowodowała, że reformy te stały się możliwe do wdrożenia w polskim systemie edukacji. 

Stanowiło to początek szeregu zmian w samym kształceniu specjalnym, ale również 

włączania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w system szkolnictwa 

ogólnodostępnego253.  

Do sytuacji dzieci z niepełnosprawnością odniesiono się w Konwencji o prawach 

osób niepełnosprawnych, sporządzonej w 2006 roku w Nowym Jorku. Podkreślono 

wówczas konieczność podejmowania wszelkich niezbędnych środków, które mogłyby 

zapewnić im możliwość pełnego korzystania ze wszystkich praw człowieka oraz 

podstawowych wolności, co powinno następować na zasadzie równości  z dziećmi 

pełnosprawnymi254. Warto zauważyć, że Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych 

zobowiązuje państwa, które ją podpisały do uznania prawa osób z niepełnosprawnością do 

edukacji, pozbawionej dyskryminacji i na zasadach równych szans, co następuje poprzez 

zapewnienie włączającego systemu kształcenia, umożliwiającego integrację na każdym 

poziomie edukacji, również w odniesieniu do kształcenia ustawicznego255. 

W obecnych czasach polski system edukacji zakłada różne możliwości  kształcenia 

osób, posiadających orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania oraz specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Takimi orzeczeniami dysponują w większości dzieci  

z niepełnosprawnością. Do typów kształcenia dzieci  z niepełnosprawnością zalicza się 

placówki: ogólnodostępne, specjalne oraz integracyjne. Wybór przedszkola lub szkoły może 

być dokonany przez rodziców, jednak decyzja ta nierzadko uzależniona jest od szeregu 

 
253 Tamże, s. 209-210. 
254 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych…op. cit., art. 7. 
255 Tamże, art. 24, pkt 1. 
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innych czynników256. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe – określa, że 

współczesny system oświaty powinien dostosować treści, metody, jak i organizację 

nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a dzieci i młodzież 

z niepełnosprawnością powinny mieć możliwość pobierania nauki we wszystkich typach 

szkół, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami257.  

Prawo oświatowe określa, że kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci 

i młodzież  z niepełnosprawnością, które wymagają wdrażania metod specjalnej organizacji 

nauki i pracy. Takie kształcenie może być świadczone w formie nauki w przedszkolach 

i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, w szkołach lub oddziałach integracyjnych, w przedszkolach, szkołach lub 

oddziałach specjalnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,  a także 

specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych 

oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych258. Istnieje zatem cały wachlarz różnych 

placówek, umożliwiających pobieranie nauki szkolnej w ramach kształcenia specjalnego.  

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze działają na rzecz dzieci i młodzieży: 

niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących,  z niepełnosprawnością 

ruchową (wliczając w to również dzieci i młodzież  z afazją),  z niepełnosprawnością 

intelektualną (zarówno w stopniu lekkim, umiarkowanym, jak i znacznym),  z autyzmem 

i zespołem Aspergera,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Takie placówki są 

przeznaczone dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnych oddziaływań 

wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych259. 

Dzieci i młodzież  z niepełnosprawnością mogą uzyskać wsparcie także w specjalnym 

ośrodku wychowawczym. Taka placówka różni się od specjalnego ośrodka szkolno-

wychowawczego tym, że kieruje też pomoc w stronę uczniów, zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. Konieczne stają się wówczas także oddziaływania 

o charakterze socjoterapeutycznym. Ponadto w przeciwieństwie do specjalnego ośrodka 

szkolno-wychowawczego – specjalny ośrodek wychowawczy zapewnia realizację nauki 

 
256 M. Lejzerowicz, I. Książkiewicz, Osoba…op. cit., s. 264. 
257 Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59), art. 1, ust. 5-7. 
258 Tamże, art. 127, pkt. 1. 
259 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie publicznych 

placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, 

ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom 

w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. 2017, poz. 1606), § 32 – 33. 
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i obowiązku szkolnego poza terenem placówki260. Wychowankowie tych ośrodków 

uczestniczą w różnych zajęciach, których celem jest nabywanie umiejętności życiowych 

i społecznych, sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym 

i społecznym, szczególnie po opuszczeniu placówki. Ośrodki zapewniają również zajęcia 

rewalidacyjne, profilaktyczno-wychowawcze, sportowe, turystyczne, rekreacyjne, 

kulturalno-oświatowe, rozwijające zainteresowania oraz inne formy aktywności, 

posiadające charakter terapeutyczny261. Za kształcenie dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnością odpowiadają również ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. 

Placówki te są przeznaczone dla dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu głębokim i niepełnosprawnościami sprzężonymi262. 

Placówki o kształceniu specjalnym stanowią instytucje wyspecjalizowane, powołane 

do tego, aby realizować działania ukierunkowane bezpośrednio na wsparcie dzieci 

i młodzieży  z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zajęcia w takich ośrodkach 

prowadzone są w oparciu o potrzeby i możliwości uczniów, co umożliwia proces ich ścisłej 

indywidualizacji. Analizując jednak ideę takich placówek, może pojawić się szereg 

wątpliwości, związany  z pozbawianiem osób  z niepełnosprawnością możliwości ciągłej 

integracji  z pełnosprawnymi rówieśnikami. Poprzez korzystanie ze wsparcia placówek 

o kształceniu specjalnym, może nastąpić bowiem sytuacja, gdy wychowanek lub uczeń, 

będzie identyfikował się  z grupą osób, które są w jakiś sposób inne, odmienne od reszty 

społeczeństwa. Pojawia się również wątpliwość, czy zakres tych działań umożliwi osobie  

z niepełnosprawnością życie poza strukturami instytucji i codzienną integrację  z ludźmi 

pełnosprawnymi, która co warto zaznaczyć, nie opiera się tylko na relacjach, ale również 

jest związana  z innymi aspektami, na przykład aktywnością zawodową na otwartym rynku 

pracy. 

Przemiany związane ze zmianą ustrojowo-polityczną po 1989 roku, ale i zmiany 

w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością, które można dostrzec na przykład 

w regulacjach prawnych – wpłynęły na wzrost społecznego przekonania o potrzebie 

kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w integracji z ich pełnosprawnymi 

rówieśnikami, co stanowi ideę kształcenia integracyjnego.  Coraz bardziej powszechna staje 

się koncepcja szeroko rozumianej integracji społecznej, jak i zasad normalizacji 

 
260 Tamże, § 34-35. 
261 Tamże, § 37. 
262 Tamże, § 50. 
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i autonomizacji życia osób z niepełnosprawnością. Istnieje założenie, że w skutek 

prawidłowej zorganizowanej i stymulowanej edukacji – pojawią się lepsze efekty 

rozwojowe u wszystkich uczniów, biorących udział w tym procesie. Integracja na poziomie 

edukacyjnym może stanowić proces dwustronny, niepolegający jedynie na włączaniu 

uczniów z niepełnosprawnością do grupy ich pełnosprawnych rówieśników. Pełnosprawni 

uczniowie mają możliwość realistycznego ukształtowania wizerunku osób 

z niepełnosprawnością, a przy tym zrozumienia, że ograniczenia tak naprawdę są tylko 

jednym z elementów, towarzyszących życiu ludzkiemu263. 

Wybór edukacji inkluzyjnej, jako podstawowej ścieżki kształcenia dzieci 

i młodzieży z niepełnosprawnością nie stanowi poglądu powszechnie podzielanego. W 

literaturze można bowiem znaleźć opinie, dotyczące edukacji włączającej, jako 

„niedokończonego projektu”, któremu z perspektywy prowadzonych polityk, nie 

towarzyszą praktyczne działania. Podział na kształcenie segregacyjne i włączające może być 

odniesiony nie tylko do dwóch wizji świata osób z niepełnosprawnościami, ale jak podaje 

Paweł Kubicki, także do dwóch wizji roli państwa. Po jednej stronie znajduje się tradycyjne 

państwo opiekuńcze, które może być utożsamiane z zabezpieczeniem socjalnym, 

kształceniem specjalnym, instytucjami, takimi jak warsztaty terapii zajęciowej, zakłady 

pracy chronionej, czy domy pomocy społecznej. Po drugiej stronie natomiast jest aktywna 

polityka społeczna, a więc również edukacja włączająca, otwarty rynek pracy, a także 

szeroko rozumiana deinstytucjonalizacja. Można zatem zauważyć fundamentalny spór, 

pomiędzy welfare state, a workfare state264.  

Analizując poszczególne obszary wsparcia instytucjonalnego w Polsce wobec osób 

z niepełnosprawnością, należy odnieść się do instytucji pomocowych, przeznaczonych dla 

osób dorosłych. Dorosłość zazwyczaj kojarzona jest z wypełnianiem pewnych zadań 

rozwojowych. Wchodzenie w ten etap życia często utożsamia się z pewnymi wyzwaniami, 

jak na przykład opuszczenie domu rodzinnego, kontynuowanie procesu edukacji (np. 

poprzez kształcenie na uczelni wyższej), rozpoczęcie aktywności zawodowej, założenie 

rodziny. Pomimo, iż wiele osób z niepełnosprawnością będzie mogło z powodzeniem 

zrealizować tego typu działania, to jednak zdarza się, że posiadane ograniczenia – 

całkowicie ograniczają realizację zadań rozwojowych, przypisywanych dorosłości. Plany 

 
263 A. Sakowicz-Boboryko, Edukacja integracyjna jako szansa dla wszystkich – założenia  a rzeczywistość, 

[w:] E. Jaszczyszyn, J. Szada-Borzyszkowska (red.), Edukacja dziecka – mity i fakty, wyd. Trans Humana, 

Białystok 2010, s. 585-586. 
264 P. Kubicki, , Polityka publiczna…op. cit., s. 140. 
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związane z rozpoczęciem aktywności zawodowej, czy założeniem własnej rodziny 

w obliczu posiadanych dysfunkcji stają się  jedynie utopijną wizją, zarówno dla samych osób 

z niepełnosprawnością, jak i nierzadko towarzyszących im na co dzień rodziców. 

Szczególnie ważne staje się wówczas wsparcie instytucjonalne, które powinno być 

realizowane poprzez działalność wyspecjalizowanych w tym zakresie podmiotów.  

Wiele osób z niepełnosprawnością mimo posiadanych ograniczeń może posiadać 

aspiracje i cele związane z rozwojem na gruncie aktywności zawodowej. Osoby 

z niepełnosprawnością mogą znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy, co staje się 

coraz bardziej powszechne. Jednak możliwość pracy w warunkach chronionych również 

powinna być stale dostępna – dzięki odpowiedniej pomocy, osoba z niepełnosprawnością 

może stać się gotowa do podjęcia pracy na otwartym rynku. Warto odnieść się do 

działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej, które 

działają na podstawie Ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Warsztaty terapii zajęciowej stanowią wyodrębnione pod względem organizacyjnym 

i finansowym placówki, które stwarzają osobom  z niepełnosprawnością, niezdolnym do 

podjęcia zatrudnienia – możliwość rehabilitacji społecznej oraz zawodowej w zakresie 

pozyskania lub przywracania umiejętności, niezbędnych do podjęcia pracy265. Warsztat 

terapii zajęciowej realizuje ten cel poprzez zastosowanie różnych technik terapii zajęciowej, 

które zmierzają, zarówno do rozwoju umiejętności wykonywania czynności codziennych 

i zaradności pod względem osobistym, jak i psychofizycznych sprawnością,  a także 

nabywania podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, które mogą 

umożliwić jednostce uczestnictwo w szkoleniu zawodowym,  a nawet podjęcie 

zatrudnienia266. Powstanie warsztatów terapii zajęciowej zmierza do wprowadzania osób  

z niepełnosprawnością, jako potencjalnych pracowników chronionego lub otwartego rynku 

pracy, co następuje poprzez prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej267. 

Warsztaty terapii zajęciowej nie posiadają możliwości prowadzenia działalności 

gospodarczej, ponieważ są utrzymywane  z dotacji w ramach środków publicznych268. 

Koszty utworzenia, działalności, jak i te wynikające ze zwiększenia liczby uczestników 

 
265 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej…op. cit., art. 10a, pkt. 1. 
266 Tamże, art. 10a, pkt. 2.  
267 J. Chorążuk, S. Nałęcz, Warsztaty terapii zajęciowej jako forma nowej gospodarki społecznej, [w:] S. 

Nałęcz (red.), Gospodarka społeczna w Polsce, wyd. Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 

Warszawa 2008, s. 199. 
268 B. Nieradko-Iwanicka, J. Iwanicki, Warsztat terapii zajęciowej: geneza, rozwój, zadania, perspektywy, 

„Probl Hig Epidemiol” 2010, nr 91, s. 333. 
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danego warsztatu terapii zajęciowej współfinansowane są ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), samorządu powiatowego lub 

innych źródeł269. Warsztat nie jest przy tym samodzielną placówką, ponieważ wchodzi 

w skład większej struktury organizacyjnej, wyposażonej w osobowość prawną lub 

posiadającą zdolność do czynności prawnych. Warsztaty terapii zajęciowej mogą być 

tworzone przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty270. Działalność warsztatu terapii 

zajęciowej nie posiada charakteru zarobkowego. Uczestnicy takich placówek wykonują 

różne przedmioty, są twórcami różnych usług, które mogą zostać sprzedane, jednak dochód  

z tej sprzedaży przeznacza się wyłącznie na pokrycie wydatków związanych  z integracją 

społeczną uczestników, co następuje w porozumieniu  z nimi271. 

Wiele osób  z niepełnosprawnością nie jest przygotowanych do podjęcia 

zatrudnienia, przez co warsztaty wydają się odpowiednim miejscem, które mogłoby 

wspierać te osoby w tym zakresie. Jednak, aby mówić o faktycznym wpływie warsztatów 

terapii zajęciowej na podejmowanie zatrudnienia  na chronionym lub otwartym rynku pracy 

przez osoby  z niepełnosprawnością – konieczna będzie analiza wyników badań, co nastąpi 

w kolejnych etapach rozprawy doktorskiej.  

Nieco inaczej działają natomiast zakłady aktywności zawodowej, które zmierzają 

głównie do rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. W swoim pierwotnym 

założeniu takie placówki dążyły do wypełnienia luki systemu rehabilitacji, powstałej 

pomiędzy warsztatem terapii zajęciowej,  a chronionym i otwartym rynkiem pracy dla osób  

z niepełnosprawnością. Pierwszy zakład aktywności zawodowej w Polsce powstał w 2000 

roku. Jednakże od tego momentu znacząco zmieniła się dynamika tworzenia takich miejsc, 

co wiąże się ze zmianami aktów prawnych, ale również  z przeobrażeniami organizacyjnych 

i finansowych zasad powstawania i funkcjonowania nowopowstałych zakładów272.  

Zakład aktywności zawodowej stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo 

jednostkę, która może zostać utworzona przez gminę, powiat, fundację, stowarzyszenie lub 

inną organizację społeczną, której statutowe zadanie stanowi rehabilitacja zawodowa 

i społeczna osób  z niepełnosprawnością. W takiej jednostce, co najmniej 70 % ogółu 

zatrudnionych powinny stanowić osoby  z niepełnosprawnością273. W zakładzie aktywności 

 
269 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej…op. cit., art. 10b, pkt 2. 
270 Warsztaty terapii zajęciowej - www.niepelnosprawni.gov.pl. 
271 Rozporządzenie w sprawie warsztatów…op. cit., § 10, pkt. 1-2. 
272 B. Nieradko-Iwanicka, J. Iwanicki, Zakłady aktywności zawodowej: rola w systemie rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych i perspektywy dalszego rozwoju, „Probl Hig Epidemiol” 2010, nr 92 (2), 

s. 329. 
273 Ustawa rehabilitacji zawodowej…op. cit., art. 29, pkt. 1,3,4.  



106 
 

zawodowej – zatrudnieni pracownicy  z niepełnosprawnością, zaliczani do umiarkowanego 

lub znacznego stopnia niepełnosprawności mogą skorzystać  z zajęć rehabilitacyjnych, 

których czas nie może wynieść mniej niż 60 minut dziennie, co na wniosek personelu 

rehabilitacyjnego placówki może zostać przedłużone do 120 minut. Zajęcia rehabilitacyjne 

odbywają się poza czasem pracy osoby  z niepełnosprawnością274. Zakłady aktywności 

zawodowej realizują podstawowy cel podmiotu ekonomii społecznej, czyli cel społeczny275. 

Działający w zakładzie aktywności zawodowej zespół programowy opracowuje dla 

każdej osoby  z niepełnosprawnością, zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności (wspólnie  z jej udziałem) – indywidualny program rehabilitacji 

zawodowej i społecznej. Celem takiego programu jest dążenie do uzyskania optymalnego 

poziomu uczestnictwa danej jednostki w życiu społecznym oraz zawodowym. Taki program 

uwzględnia przede wszystkim diagnozę sytuacji społecznej i zawodowej danej osoby, cel 

indywidualnego programu  z wyszczególnieniem oczekiwanych efektów jego realizacji, 

rodzaj zaplanowanych działań wraz  z czasem ich wykonywania, terminy oceny postępów 

w realizacji danego programu,  a także osoby, które są odpowiedzialne za jego realizację. 

Jeśli dana osoba  z niepełnosprawnością osiągnie wystarczający poziom sprawności 

społecznej oraz zawodowej – kierownik ZAZ wspólnie  z zespołem programowym, jak 

i wspomnianej osoby  z niepełnosprawnością – dokonują oceny możliwości,  a następnie 

opracowują plan zatrudnienia u innego pracodawcy. Osoba  z niepełnosprawnością 

otrzymuje wówczas wsparcie w zakresie poszukiwania odpowiedniego dla niej miejsca 

pracy, co następuje przy współpracy  z powiatowym urzędem pracy, właściwym dla miejsca 

zamieszkania tej osoby276.  

W 2017 roku na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych - ukazał się raport, zatytułowany jako „Badanie zakładów aktywności 

zawodowej”. W raporcie przedstawiono, że wśród form działalności zakładów aktywności 

zawodowej znajdują się: usługi, produkcja oraz handel. Sfery takie, jak produkcja i handel 

najczęściej występują łącznie. Spektrum działalności takich placówek jest dość szerokie. 

Zakłady aktywności zawodowej w ramach usług zajmują się, m.in.: gastronomią, usługami 

poligraficznymi i biurowymi, usługami pralniczymi i maglem, usługami montażowymi, 

obsługą parkingów, usługami krawieckimi, usługami sprzątania. Natomiast często 

 
274 Tamże, § 12, pkt. 1, 3. 
275 K. Głąbicka, Ekonomia społeczna. Podmioty i instrumenty, wyd. Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej, Warszawa 2009, s. 90. 
276 Ustawa rehabilitacji zawodowej…op. cit., § 13, pkt. 3, 4, 7, 8. 
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połączona ze sprzedażą produkcja, dotyczy najczęściej: podpałki ekologicznej i brykietów, 

rękodzieła artystycznego, wikliniarstwa, świec, pomocy edukacyjnych, folii, szczotek, 

zniczy, wyrobów papierniczych277. 

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać pomoc w ośrodkach wsparcia 

dziennego. Przykładem takich ośrodków mogą być środowiskowe domy samopomocy. Za 

prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy odpowiadają 

jednostki samorządu terytorialnego, takie jak, gminy i powiaty, co stanowi zadanie zlecone  

z zakresu administracji rządowej278. Gminy i powiaty nie odpowiadają za finansowanie na 

ich terenie ośrodków wsparcia dziennego, co oznacza, że stanowi to rozwiązanie 

o charakterze motywującym. Działania gmin i powiatów związane są  z rozwojem na ich 

terenie placówek, takich jak: środowiskowe domy samopomocy i nie stanowi to dla nich 

obciążenia finansowego ze środków własnych, jednakże jest możliwością zaspokojenia 

wielu istotnych potrzeb mieszkańców tych jednostek samorządu terytorialnego279. 

Środowiskowe domy samopomocy mogą być tworzone w strukturach ośrodków pomocy 

społecznej,  a także działać w ramach organizacji pozarządowych, bądź stanowić 

samodzielne jednostki organizacyjne, które podlegają bezpośrednio wójtowi280. 

Tego typu ośrodki świadczą usługi w ramach indywidualnych i zespołowych 

treningów samoobsługi oraz umiejętności społecznych, poprzez naukę, rozwijanie lub 

podtrzymywanie umiejętności, niezbędnych w zakresie czynności dnia codziennego,  

a także funkcjonowania w życiu społecznym281. Celem powstania środowiskowych domów 

samopomocy jest wspieranie osób zmagających się  z chorobą lub niepełnosprawnością 

w ich środowisku. Placówki te tworzą uczestnikom takie formy aktywności, które mogą być 

utożsamiane  z ideą grup pomocowych. Środowiskowe domy samopomocy przełamują 

bariery izolacji społecznej, co może wpływać na podnoszenie jakości życia, czy ograniczać 

liczbę hospitalizacji. Tego typu miejsca zmierzają również do zwiększania tolerancji 

 
277 M. Sochańska-Kawiecka, E. Zakrzewska-Manterys, Z. Kołakowska-Seroczyńska i in., Badanie Zakładów 

Aktywności Zawodowej, raport końcowy – projekt realizowany na zlecenie Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2017, s. 31.  
278 Tamże, art. 18, pkt. 5, art. 20, pkt. 2. 
279 M. Szochner-Siemińska, Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej, wyd. C.H. Beck, 

Warszawa 2018, s. 21. 
280 Tamże, s. 23. 
281 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2021, poz. 2268), tekst jednolity, art. 51a, 

pkt. 2. 
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społeczeństwa na fakt, że inni ludzie mogą mierzyć się  z pewnymi ograniczeniami, 

wpływającymi na ich samodzielność, sprawność na różnych płaszczyznach życia282.  

Wśród środowiskowych domów samopomocy znajdują się takie placówki, które 

dysponują możliwością pobytu całodobowego dla uczestników (nie jest to obligatoryjna 

forma działania w tego typu ośrodkach). Długość takiego pobytu w tego typu miejscu jest 

generowana przez Ustawę o pomocy społecznej i może wynieść trzy miesiące,  

z możliwością przedłużenia do sześciu w przypadkach szczególnych, jednak pobyt nie może 

trwać dłużej niż osiem miesięcy w okresie trwania roku kalendarzowego283. Taka forma 

pomocy może być szczególnie ważna w sytuacjach, gdy uczestnik środowiskowego domu 

samopomocy jest osobą wymagającą stałej opieki osób trzecich. W sytuacji, gdy opiekun 

uczestnika nie będzie mógł sprawować przez jakiś czas tej opieki – osoba  

z niepełnosprawnością będzie miała możliwość całodobowego wsparcia w placówce. Może 

to być dobra alternatywa, zarówno w nagłych sytuacjach, związanych  z pobytem opiekuna 

w szpitalu, ale również w przypadku potrzeby wypoczynku, wyjazdu do sanatorium, czy 

koncentracji na istotnych w danej chwili sprawach.  

Instytucjonalne formy pomocy kierowane do osób z niepełnosprawnością, powinny 

dotyczyć również okresu późnej dorosłości. Starzenie się dotyka każdego z nas,  a starość 

stanowi nieodłączny etap życia ludzkiego. Dostrzegalne jest zjawisko demograficznego 

starzenia się ludności, co związane jest ze znaczącym wzrostem liczby osób starszych na 

całym świecie. W 1950 roku liczba osób w wieku 60 lat i więcej wynosiła około 200 

milionów. Prognozy demograficzne wskazują, że około 2025 roku liczba ta wyniesie około 

1,2 miliarda284. Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują, że w latach 2000-

2019 liczebność zbiorowości osób w wieku poprodukcyjnym zwiększyła się o ponad 2,7 

mln i wynosiła w 2019 roku 8,4 mln. Prognozy ludności GUS wskazują, że liczba osób 

w wieku emerytalnym w Polsce w 2050 roku może wynieść około 10 mln285. Analizując 

zmiany w liczbie ludności Polski w wieku poprodukcyjnym, należy odnieść się również do 

wzrostu liczebności grupy w wieku 80 lat i więcej. W 2000 roku ta grupa stanowiła 2% 

ludności Polski, podczas gdy w 2019 roku stanowiła już 4,4 %286.  

 
282 B. Matyjas, A. Grzyb, Formy aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i  z zaburzeniami 

psychicznymi (na przykładzie środowiskowego domu samopomocy), „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 

2013, nr 3, s. 346. 
283 Ustawa o pomocy społecznej…op. cit., art. 51a, pkt. 3. 
284 A. Dragan, Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Opracowania tematyczne, Biuro Analiz i 

Dokumentacji, 2011, s. 3. 
285 GUS, Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015-2050, www.stat.gov.pl. 
286 GUS, Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2019 roku. Stan w dniu 

31 XII, Warszawa 2020, s. 17-18. 



109 
 

Osoby starsze mogą zmagać się z różnymi rodzajami schorzeń, jak 

i niepełnosprawnością, która może pojawić się w związku ze starzeniem się organizmu, jak 

i postępującymi dolegliwościami natury zdrowotnej. Część osób w podeszłym wieku może 

doświadczyć nawet problemów związanych z samodzielnym poruszaniem się, czy 

wykonywaniem czynności w ramach samoobsługi287. B. Szatur-Jaworska wskazuje na 

zmienność, która stanowi podstawową cechę biologicznego starzenia się. Funkcje życiowe 

każdej osoby mogą zmniejszać się w różnym stopniu oraz z różną szybkością, a przy tym 

występują także różnice w przebiegu tych samych procesów u poszczególnych osób. Starość 

jest przez to fazą życia niejednorodną oraz zindywidualizowaną. Problemy zdrowotne, 

występujące już we wcześniejszych fazach życia mogą nasilać się u osób starszych. Wraz 

z wiekiem może następować również obniżanie się sprawności fizycznej, czego 

konsekwencją może być nawet niepełnosprawność288. Osoby starsze z niepełnosprawnością 

są grupą bardzo zróżnicowaną, w skład której wchodzą zarówno osoby 

z niepełnosprawnością wrodzoną, jak i nabytą we wcześniejszych fazach cyklu życia, jak 

i te u których niepełnosprawność pojawiła się dopiero w okresie późnej dorosłości289. 

Zdaniem jednej z badaczek analizującej trudności osób starszych najważniejszym 

problemem jest poczucie bycia niepotrzebnym, wskazując zarazem, jako ważne jest 

tworzenie osobom w podeszłym wieku perspektyw własnej użyteczności oraz nadziei290. 

Słowa te mogą być jednak odniesione  tak naprawdę do osób  z niepełnosprawnością na 

każdym etapie ich życia.  

Niektórzy badacze wskazują na niewystarczającą działalność instytucji 

przeznaczonych dla osób te działające na rzecz osób znajdujących się w fazie starości są, 

zarówno niewystarczające, ale i często zmieniane według sprzecznych oczekiwań. Ponadto 

podejmowane są próby prawnego podwyższania wieku emerytalnego przy jednoczesnym 

utrzymywaniu możliwości wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej, a także 

 
287 Z. Kawczyńska-Butrym Z., Problemy coraz starszej starości – kontekst opieki, „Acta Scientifica Academiae 

Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne” nr 7, 2016, s. 188-202. 
288 za: B. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2000, s. 

39-43. 
289 A. Gutowska, (Nie)pełnosprawna starość – przyczyny, uwarunkowania, wsparcie, „Interdyscyplinarne 

Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2015, nr 8, s. 19. 
290 B. Grochmal-Bach, Terapia, neurorehabilitacja i wsparcie społeczne osób  z zespołami otępiennymi, [w:] 

B. Grochmal-Bach, M. Alberska, A. Grzebinoga (red.), Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego 

osób  z niepełnosprawnością, wyd. Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2013,  s. 40. 
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podtrzymywany jest stereotyp o konflikcie międzypokoleniowym, istniejącym na rynku 

pracy291.  

W tym miejscu warto odnieść się do funkcjonowania domów pomocy społecznej, 

jako przykładu instytucji o charakterze całodobowym, która może zapewniać pomoc 

osobom w podeszłym wieku z niepełnosprawnością. Ustawa o pomocy społecznej określa, 

że prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje takiej osobie, która ze 

względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie jest w stanie samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu, wymaga całodobowej opieki,  a nie jest możliwe 

zapewnienie jej niezbędnego wsparcia w formie usług opiekuńczych292. Domy pomocy 

społecznej świadczą wsparcie w formie zapewnienia mieszkańcom usług opiekuńczych, 

bytowych, wspomagających oraz edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, 

a także w zakresie i formach, jakie wynikają  z indywidualnych potrzeb osób 

przebywających w placówce293.  

Należy jednak podkreślić, że całodobowe formy opieki działają nie tylko na rzecz 

osób starszych, ponieważ wsparcie w nich mogą znaleźć nawet dzieci i młodzież. Przez lata 

istnieniu tego typu placówek nadawano znaczenie raczej pejoratywne. Opieka nad osobami  

z ograniczeniami sprawności utożsamiana była bardziej ze środowiskiem rodzinnym,  

a całodobowe formy opieki wiązano  z „ostatecznością”, spowodowaną brakiem wsparcia 

ze strony najbliższych. Współcześnie mimo, iż zmienia się podejście do ośrodków 

całodobowych, to jednak wciąż zdarza się, że są one postrzegane w sposób stereotypowy. 

Ważne wydaje się jednak, aby pomocy instytucjonalnej kierowanej do osób 

starszych z niepełnosprawnością nie utożsamiać jedynie z ośrodkami realizującymi 

wsparcie wyłącznie w formie całodobowej. Wiele z tych osób mogłoby bowiem pozostać 

w środowisku własnego miejsca zamieszkania przy jednoczesnej pomocy w postaci 

korzystania z pobytu w ośrodku wsparcia dziennego. Rozwiązanie to przemawia za 

przeciwdziałaniem nadmiernej instytucjonalizacji, podtrzymywaniem możliwości 

psychofizycznych osób z niepełnosprawnością, jak i dostrzeganiem konieczności ich 

integracji ze społecznością lokalną. 

Pomoc instytucjonalna świadczona osobom  z niepełnosprawnością, w dużej mierze 

zależy od wielu czynników, związanych  z rodzajem niepełnosprawności, jak i czasem jej 

 
291 B. Rysz Kowalczyk, (Nie)dostosowanie instytucji polityki społecznej do zmian w cyklu życia współczesnych 

pokoleń Polaków, [w:] J. Orczyk, B. Balcerzak-Paradowska, M. Szylko-Skoczny, C. Żołędowski (red.), 

Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana, wyd. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012, s. 120. 
292 Ustawa o pomocy społecznej…op. cit., art. 54, pkt. 1. 
293 Tamże, art. 55, pkt. 1. 
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powstania. Może to determinować funkcjonowanie jednostki na różnych płaszczyznach 

życia. Innej pomocy oczekiwać będzie osoba, która uległa poważnemu wypadkowi 

w wyniku, którego utraciła dotychczasową sprawność,  a innej osoba, borykająca się  

z niepełnosprawnością od urodzenia. Poszczególne etapy życia osoby 

z niepełnosprawnością warto też rozpatrywać z uwzględnieniem sytuacji, w jakiej znajdują 

się najbliżsi tych osób. Nie dotyczy to samych rodziców osób z niepełnosprawnością, ale 

również dzieci, które nagle stają przed koniecznością zapewnienia opieki rodzicowi, który 

nagle utracił dotychczasową sprawność. Konieczne staje się wdrażanie takich rozwiązań, 

które pozwolą osobie  z niepełnosprawnością być samodzielną na różnych płaszczyznach, 

na miarę jej indywidualnych możliwości psychofizycznych. Nie jest możliwe pominięcie 

aspektu opieki w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością, co argumentować należy 

różnymi rodzajami niepełnosprawności, co wpływa na poziom funkcjonowania jednostki 

w życiu codziennym. Ważnym aspektem wydaje się także działalność specjalistów – 

pracownicy poszczególnych instytucji pomocowych powinny wykazywać się wiedzą, 

kompetencjami, ale przede wszystkim profesjonalizmem, empatią i otwartością na drugiego 

człowieka. Wszelkie działania kreowane w obrębie polityki społecznej powinny być oparte 

na dostrzeganiu różnic w poszczególnych fazach cyklu życia osób z niepełnosprawnością, 

czemu sprzyjać może wieloaspektowa współpraca  z przedstawicielami innych dziedzin 

naukowych (np. pedagogika, psychologia, medycyna). Ponadto formy wsparcia kierowane 

do osób  z niepełnosprawnością powinny uwzględniać nie tylko potrzeby tej grupy, jako 

zbiorowości, ale również być skoncentrowane na indywidualnych predyspozycjach 

jednostki. 

 

2.5. Przegląd innych form pomocy dla osób  z niepełnosprawnością i ich rodzin 

w Polsce  

Oprócz wsparcia instytucjonalnego osoby  z niepełnosprawnością oraz ich rodziny 

mogą stać się odbiorcami innych działań, realizowanych w Polsce w ramach polityki 

społecznej państwa. Poniżej przedstawione zostaną przykłady takich inicjatyw  

z uwzględnieniem wprowadzanych przedsięwzięć, regulacji prawnych i programów 

ministerialnych. 

Zdarza się, że osoby  z niepełnosprawnością  z uwagi na towarzyszące im trudności 

cierpią  z powodu niemożności wykonywania wielu codziennych czynności. Ich kluczowe 

potrzeby mogą być wówczas niezaspokojone, co generuje wiele negatywnych skutków. 
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Taka osoba potrzebuje wsparcia ze strony osób trzecich, jednak zdarza się, że takiej pomocy  

z różnych przyczyn (np. niemożność zapewnienia pomocy ze strony rodziny) nie może 

uzyskać. Ustawa o pomocy społecznej wskazuje na możliwość skorzystania  z usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, które przysługują osobie samotnej, 

która ze względu na wiek, chorobę lub inne przyczyny wymaga pomocy innych osób,  a jest 

takiej pomocy pozbawiona. Usługi te mogą również zostać przyznane w sytuacji, gdy 

rodzina,  a nawet osoby współzamieszkujące nie mają możliwości zapewnić takiego 

wsparcia. Usługi opiekuńcze polegają na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiece w zakresie higieny,  a także zapewnieniu kontaktów  z otoczeniem na 

miarę możliwości. Istotą specjalistycznych usług opiekuńczych, natomiast jest dostosowanie 

pomocy do szczególnych potrzeb, które stanowią wynik schorzenia lub niepełnosprawności. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze może świadczyć jedynie osoba, posiadająca odpowiednie 

kwalifikacje (specjalistyczne przygotowanie zawodowe)294. 

Zakres, okres,  a także miejsce świadczenia usług opiekuńczych – ustalają ośrodki 

pomocy społecznej lub centra usług społecznych. Korzystanie  z takich usług może być 

odpłatne. Warunki przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami 

psychicznymi), warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia  z ponoszenia opłat oraz 

tryb ich pobierania – ustala Rada gminy. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych,  

a także kwalifikacje osób, realizujących te usługi ustalane są w drodze rozporządzenia przez 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu  z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia. Podobnie jest w  przypadku warunków, trybu ustalania 

i pobierania opłat, warunkami częściowego lub całkowitego zwolnienia  z ponoszenia opłat 

za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na rzecz osób  z zaburzeniami 

psychicznymi295.  

W Polsce w ramach polityki społecznej państwa realizowany jest program „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej”, którego celem jest zapewnienie dostępności do usługi 

asystenta, który będzie odpowiedzialny za wsparcie w wykonywaniu czynności dnia 

codziennego,  a także funkcjonowania w życiu społecznym osób  z niepełnosprawnością. 

 
294 Tamże, art. 50, pkt. 1-4. 
295 Tamże, art. 50, pkt. 5 
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Taka forma pomocy jest finansowana w ramach edycji programu w latach 2019-2020 oraz 

w obecnej edycji, przypadającej na lata 2020-2021296. 

Program wymieniony powyżej jest realizowany ze środków Funduszu 

Solidarnościowego. Realizacja tego programu stanowi element polityki społecznej państwa. 

Wiąże się on  z poprawą jakości życia osób  z niepełnosprawnością, zwłaszcza wskutek 

umożliwienia im jak najbardziej niezależnego życia. Ponadto dzięki realizacji programu 

możliwe będzie zapewnienie osobom  z niepełnosprawnością wsparcia,  a także pomocy, 

która będzie adekwatna do ich potrzeb. Osoby  z niepełnosprawnością będą mogły 

zaangażować się w uczestnictwo w różnych wydarzeniach o charakterze społecznych, 

kulturalnym, rozrywkowym i sportowym. Należy też zauważyć, że Program umożliwia 

jednostkom samorządu terytorialnego otrzymanie dofinansowania na realizację zadań, 

ukierunkowanych na wsparcie społeczne osób  z niepełnosprawnością. Wiele osób  

z niepełnosprawnością odczuwa trudności związane  z możliwością skorzystania  z usługi 

asystenta. Dzięki realizacji opisywanego Programu pomoc w niniejszym zakresie otrzyma 

wiele jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie nie jest realizowana usługa 

asystenta osobistego osoby  niepełnosprawnej297.  

Kolejnym programem, do jakiego należy się odnieść jest Opieka wytchnieniowa dla 

członków rodzin lub opiekunów osób  z niepełnosprawnością. Obecnie realizowana jest 

trzecia edycja tego programu.  Działania kierowane są do członków rodzin lub opiekunów 

osób  z niepełnosprawnością, wymagających pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy 

w sprawowaniu bezpośredniej, ciągłej opieki nad dzieckiem  z orzeczeniem 

o niepełnosprawnością lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności,  a także 

podniesienia poziomu wiedzy i posiadanych umiejętności w tym zakresie. Poprzez 

rozwijanie systemu takiej formy wsparcia na poziomie lokalnym – zwiększa się dostępność 

takich działań dla osób  z niepełnosprawnością, jak i ich najbliższych298. Opiekunowie osób  

z niepełnosprawnością mogą odczuwać zmęczenie, dyskomfort,  a nawet frustrację 

spowodowaną nadmiarem obowiązków. Tego typu inicjatywa umożliwia im 

skoncentrowanie się na własnej osobie, przy jednoczesnej pewności, że osoba  

z niepełnosprawnością będzie objęta profesjonalną opieką przez konkretny okres czasu.  

 
296 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 

2021, Warszawa 2020, s. 3. 
297 Tamże, s. 3. 
298 Ministerstwo Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej, Program Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin 

lub opiekunów osób  z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021, Warszawa 2020, s. 3. 
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Inną formą wsparcia,  z jakiej mogą skorzystać osoby  z niepełnosprawnością i ich 

rodziny jest wsparcie wolontariusza. Pod tym pojęciem zgodnie  z Ustawą  z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy rozumieć 

osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach 

określonych w ustawie299. Oznacza to, że w przypadku wolontariatu nie mamy do czynienia  

z relacją, między pracownikiem,  a pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy. Działania 

wolontaryjne polegają na świadczeniu pewnego rodzaju usług, jednak w sensie 

pomocowym, duchowym300. 

Słowo „wolontariat” pochodzi od łacińskich słów voluntas i voluntarius, co należy 

rozumieć, jako dobrą wolę, chęć, dobrowolność. Wolontariusz w sposób świadomy 

i dobrowolny działa na rzecz innych (osób niespokrewnionych oraz osób,  z którymi nie 

posiada więzi przyjacielskich), za co nie pobiera wynagrodzenia. Działania w ramach 

wolontariatu często utożsamiano  z działaniami filantropijnymi, służbą społeczną, pracą 

ochotniczą. Wolontariat jest pewnego rodzaju formą organizacji działań na rzecz innych 

osób oraz organizacji. Przez działania w ramach wolontariatu należy rozumieć wspieranie 

oraz wspomaganie pewnych działań lub włączanie się w konkretne akcje pomocowe. 

Wolontariat stanowi pewnego rodzaju instytucję społeczną, która wpływa na kształt 

struktury i systemu społecznego301. 

W ramach działalności różnych instytucji i organizacji możliwe jest pełnienie roli 

wolontariusza wobec osób  z niepełnosprawnością. Stanowi to przykład działalności 

prospołecznej. Wolontariat wśród osób  z niepełnosprawnością często wymaga znajomości 

zagadnień, które wiążą się  z danymi dysfunkcjami, trudnościami,  z którymi zmaga się 

osoba, której udzielane jest wsparcie. Wolontariusze działający na rzecz tej grupy 

niejednokrotnie pomagają osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez 

organizację akcji charytatywnych, wspieranie organizacji pozarządowych, czy 

poszczególnych osób. Wiąże się to również ze współpracą ze szpitalami, domami pomocy 

społecznej i innymi placówkami, jak i pracownikami różnych instytucji302. Dla osób  

z niepełnosprawnością, korzystających ze wsparcia wolontariusza – świadomość, że nie są 

oni obojętni innym, którzy bezinteresownie chcą spędzać  z nimi czas, może być bardzo 

 
299 Ustawa o działalności pożytku…op. cit., art. 2, ust. 3. 
300 A. Roguska, Wolontariat – działania na rzecz jednostki i społeczeństwa, [w:] M. Danielak-Chomać, B. 

Dobrowolska, A. Roguska (red.), Wolontariat w teorii i praktyce, wyd. Fundacji na rzecz dzieci i młodzieży 

„SZANSA”, Siedlce 2010, s. 28. 
301 Tamże, s. 29-30. 
302 A. Sierecka, Wolontariat wśród osób niepełnosprawnych jako przykład zachowania prospołecznego, 

„Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2016, nr 3, s. 51-52. 
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cennym źródłem poczucia, że są potrzebni i ważni w społeczeństwie. Wolontariat na rzecz 

tej grupy może stanowić także doskonałą formę zdobycia pierwszych doświadczeń 

zawodowych dla studentów licznych kierunków, które umożliwiają późniejszą aktywność 

zawodową na obszarze szeroko pojętego wsparcia osób  z niepełnosprawnością. Należy 

również zauważyć, że tego typu aktywność daje szansę na nawiązywanie relacji, między 

osobami pełnosprawnymi,  a osobami  z niepełnosprawnością, co sprzyja integracji 

społecznej i przełamywaniu barier na tej płaszczyźnie.  

Osoby  z niepełnosprawnością, jak i ich rodziny posiadają doświadczenia, które ze 

względu na swoją specyfikę mogą znacząco odbiegać od doświadczeń osób 

pełnosprawnych. Niemożność lub ograniczona możliwość wykonywania pewnych 

czynności, zaspokajania potrzeb, realizacji zadań rozwojowych wpływ na odczuwanie wielu 

trudnych emocji. Z licznymi trudnościami mierzą się także rodzice osób  

z niepełnosprawnością,  a doświadczane przez nich problemy  z każdym kolejnym etapem 

życia osoby  z niepełnosprawnością, ulegają wielu przeobrażeniom. Ważna jest zatem 

możliwość nawiązywania i podtrzymywania relacji  z osobami, które znajdują się 

w podobnej sytuacji życiowej, co jest możliwe dzięki udziałowi w grupach samopomocy. 

Grupy samopomocowe łączą osoby, posiadające podobne problemy i trudności,  

a podejmowane przez nie działania oparte są przede wszystkim na zasobach i sile członków 

danej grupy. Ich uczestnicy mają możliwość otrzymywania wsparcia psychicznego,  a udział 

w grupach samopomocy nie wymaga nakładów finansowych. Obowiązuje w nich również 

wewnętrzna zasada równości praw303.  

Na podstawie przedstawionych przykładów rozwiązań ukierunkowanych na 

wsparcie osób  z niepełnosprawnością i ich rodzin, zauważyć można konieczność tworzenia 

kompleksowego systemu wsparcia, opartego na działalności różnych instytucji, organizacji 

pozarządowych, jak i konkretnych przedsięwzięć, realizowanych na gruncie polityki 

społecznej państwa. Zróżnicowanie potrzeb, możliwości, zasobów osób  

z niepełnosprawnością generuje konieczność powstawania dostosowanych do nich 

inicjatyw. Przedstawione w tej części rozprawy doktorskiej przykłady rozwiązań wskazują, 

jak wiele może być trudności na różnych sferach życia osób  z niepełnosprawnością, co 

przekłada się na konieczność kompleksowego działania.  

 
303 A. Zadrożna, Grupy samopomocowe osób chorujących psychicznie, „Niepełnosprawność – zagadnienia, 

problemy, rozwiązania” 2019, nr 3, s. 64-65. 
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 ROZDZIAŁ III. SPECYFIKA MIASTA KIELCE A KSZTAŁT 

REALIZOWANEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W LATACH 2015-2020 

 

 Kielce stanowią miasto na prawach powiatu, są zarazem stolicą województwa 

świętokrzyskiego. Analiza sytuacji demograficznej wskazuje na niekorzystne procesy, jakie 

można zauważyć w ostatnich latach. Następuje demograficzne starzenie się ludności, przy 

jednoczesnym spadku udziału mieszkańców w wieku produkcyjnym. Od kilku lat obserwuje 

się ujemny przyrost naturalny, a przy tym znaczną ilość osób, które wyprowadzają się 

z Kielc, głównie na tereny wiejskie.  

Polityka społeczna prowadzona w Kielcach w okresie od 2015 do 2020 roku 

uwzględniała szereg problemów, z którymi borykała się część mieszkańców miasta, co 

w prowadzonych strategiach i działaniach poprzedzone było diagnozą. Programy 

realizowane dotychczas w mieście Kielce ukierunkowane były na dostrzeżenie oraz 

wsparcie kierowane w stronę osób z niepełnosprawnością. Grupa ta w proponowanych 

rozwiązaniach strategicznych często postrzegana była, jako narażona na wykluczenie 

społeczne i marginalizację. W Kielcach oprócz działań lokalnych w omawianym okresie 

realizowano również programy o zasięgu ogólnopolskim. Dużą rolę w kreowaniu form 

pomocy wobec osób z niepełnosprawnością stale odgrywa działalność instytucji, 

nastawionych na wsparcie, aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością. 

Co więcej coraz częściej porusza się problematykę trudności, z którymi mogą zmagać się 

osoby towarzyszące osobom z niepełnosprawnością na co dzień – ich rodzicom, dzieciom, 

rodzeństwu, nierzadko pełniącym rolę opiekunów prawnych lub faktycznych.  

Rozdział III stanowi prezentację i analizę dotychczasowych rozwiązań w ramach 

polityki społecznej państwa, które realizowano w mieście Kielce. Przedział czasowy 

ograniczono do 2020 roku, ponieważ do tego momentu przewidziana była realizacja szeregu 

dokumentów strategicznych, co na gruncie polityki społecznej umożliwiać będzie 

weryfikację prowadzonych dotychczas działań, zwłaszcza w kolejnych częściach dysertacji 

przedstawiających wyniki badań własnych. 
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3.1. Charakterystyka miasta Kielce 

Badania prowadzone w ramach niniejszej dysertacji obejmą swoim zasięgiem teren 

miasta Kielce, przez co ważne wydaje się przedstawienie jego charakterystyki. Będzie to 

również istotne w zgłębieniu kształtu dotychczasowych działań prowadzanych w ramach 

polityki społecznej, szczególnie na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie miasta. 

Kielce są miastem na prawach powiatu, usytuowanym w południowo-wschodniej części 

Polski, należącym do województwa świętokrzyskiego. Powierzchnia miasta liczy około 110 

km2. Od 2018 roku Prezydentem miasta jest Bogdan Wenta. Przedtem funkcję tą sprawował 

Wojciech Lubawski. 

W celu przybliżenia specyfiki miasta Kielce, istotne będzie przedstawienie danych 

demograficznych. Analizując dane demograficzne, dotyczące miasta Kielce – w ostatnich 

latach (2015-2020) zauważyć można spadek liczby ludności (tabela nr 1).  

 

Tabela nr 1. Liczba mieszkańców miasta Kielce w latach 2015-2020. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba 

mieszkańców 

ogółem 

198 046 197 704 196 804 195 774 194 852 193 415 

Liczba 

kobiet 
105 042 104 923 104 441 104 021 103 581 102 950 

Liczba 

mężczyzn 
93 004 92 781 92 363 91 753 91 271 90 465 

Źródło: Opracowanie na podstawie: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na 

lata 2021-2030, s. 7 oraz Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny, 2021, s. 87. 

 

Zauważa się wyraźną tendencję spadkową dotyczącą liczby ludności w mieście 

Kielce. W 2020 roku liczba mieszkańców Kielc wynosiła 193 415 osób, co stanowiło o 4631 

mieszkańców mniej niż w 2015 roku. W mieście Kielce większość mieszkańców stanowią 

kobiety. W 2020 roku kobiety stanowiły 53,2 proc. ogółu mieszkańców miasta. 

Współczynnik feminizacji wyniósł wówczas 114, co stanowiło wartość większą niż dla 

województwa świętokrzyskiego, gdzie w analizowanym roku współczynnik feminizacji 

wynosił 105. Na podstawie dotychczasowych danych stwierdzić można, że w Kielcach 
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wskaźnik feminizacji jest wyższy w młodszych grupach wiekowych, niż ma to miejsce 

w województwie świętokrzyskim304.  

Województwo świętokrzyskie stanowi region o znacznym odpływie migracyjnym, 

a proces ten wpłynął także na liczbę mieszkańców Kielc. Miał on wpływ na coroczne 

zmniejszenie ludności miasta. Prognozy demograficzne sugerują intensyfikację 

niekorzystnych zjawisk demograficznych, co może wpłynąć do jednej z wyższych w kraju 

depopulacji miasta w okresie najbliższych dwudziestu lat305.  

Zgodnie z oszacowaniami Głównego Urzędu Statystycznego – w Kielcach w ciągu 

najbliższych lat będzie spadać liczba urodzeń i zawieranych małżeństw. Ponadto zmianie 

ulegnie wiek tworzenia związków, średni wiek rodzenia dzieci (w kierunku starszych 

roczników), wzrośnie liczba związków nieformalnych i rozwodów. W Kielcach podobnie, 

jak w innych częściach Polski, czy Europy można spodziewać się spadku odsetka dzieci 

i młodzieży oraz towarzyszącym temu zjawisku wzroście liczby osób starszych. Co więcej 

prognozy wskazują, że w Kielcach demograficzne starzenie się ludności może przebiegać 

szybciej niż w innych miastach. Szacuje się, że co 5 lat liczebność kieleckiej populacji 

będzie spadać średnio o 5,5 proc., a liczba mieszkańców Kielc w 2050 roku wyniesie 137,9 

tys. osób. W odniesieniu do 2020 roku oznacza to zmniejszenie populacji o około 28,7 

proc306.  

W Kielcach nastąpiła zmiana mediany wieku. W 2020 roku połowa mieszkańców 

miasta przekroczyła 44,0 lata. W 2015 roku wiek ten wynosił 42,1 lat. Proces starzenia się 

ludności wpłynął bardziej na subpopulację mężczyzn. W 2020 roku mediana wieku 

mężczyzn w mieście Kielce wynosiła 41,9 lat, a kobiet 46,2 lat. Warto porównać te dane 

z 2015 rokiem, gdy mediana wieku mężczyzn wyniosła 39,8 lat, a kobiet 44,7 lat307. Dane 

te również należy odnieść się do zjawiska demograficznego starzenia się społeczeństw, 

obserwowanego na całym świecie. Wykres nr 1 przedstawia strukturę ludności Kielc według 

płci i wieku. Dane zostały przedstawione w tys. i dotyczą 2020 roku.  

 

 

 

 

 
304 Urząd Statystyczny w Kielcach, Sytuacja społeczno-gospodarcza Kielc w latach 2015-2020, Kielce 2021, 

s. 23. 
305 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2021-2030, s. 7. 
306 Urząd Statystyczny w Kielcach, Sytuacja…op. cit., s. 38-39. 
307 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny, 2021, s. 28. 
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Wykres nr 1. Ludność według płci i wieku w mieście Kielcach w 2020 roku (dane 

w tys.) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny, 2021, s. 

156-157. 

 

Analizując dane zawarte na powyższym wykresie można zauważyć, że w 2020 roku 

w mieście Kielce najbardziej liczną grupę mieszkańców stanowiły osoby w przedziale 

wiekowym między 35 a 39 rokiem życia. Grupa ta w 2020 roku wynosiła łącznie 17 tys. 

mieszkańców. Dane przedstawione powyżej pozwalają zarazem zauważyć rosnącą wraz 

z wiekiem przewagę liczby kobiet w odniesieniu do liczby mężczyzn, wchodzących w skład 

mieszkańców miasta Kielce. Na całym świecie zauważa się rosnącą liczbę osób starszych, 

co również widoczne jest w odniesieniu do danych demograficznych miasta Kielce. Liczba 

osób powyżej 60. roku życia wynosiła 58 tys. ludności miasta Kielce. Oznacza to, że w 2020 

roku liczba mieszkańców Kielc w wieku 60 lat i więcej stanowiła niespełna 30. proc. 

mieszkańców, co przewyższało o około 8 proc. liczbę mieszkańców Kielc w przedziale 
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wiekowym od 0 do 24 lat. Dane te mogą wskazywać na poziom zaawansowania procesu 

starzenia się społeczeństwa w mieście Kielce. 

W Kielcach obserwuje się także zmiany liczby osób w wieku przedprodukcyjnym 

produkcyjnym oraz poprodukcyjnym. Obserwuje się głównie zwiększenie liczby osób 

w wieku poprodukcyjnym i zmniejszenie się liczby osób wieku produkcyjnym (wykres nr 

2) 

 

Wykres nr 2. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym 

i poprodukcyjnym w Kielcach w latach 2015-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Urząd Statystyczny w Kielcach, Sytuacja społeczno-gospodarcza 

Kielc w latach 2015-2020, Kielce 2021, s. 25. 

 

W latach 2015-2020 w Kielcach obserwuje się spadek liczby osób w wieku 

produkcyjnym. Liczba osób w wieku produkcyjnym w 2020 roku w Kielcach wynosiła 

110628 osób, co stanowiło o 8,6 proc. osób mniej niż w 2015 roku. Liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym  w 2020 roku w odniesieniu do 2015 roku, zwiększyła się o 0,5 proc. 

Opisywanym procesom towarzyszy zwiększenie się liczby osób w wieku poprodukcyjnym. 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w 2020 roku wynosiła 51859, a więc o 12,1 proc. 

więcej niż miało to miejsce w 2015 roku. 
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W mieście Kielce można zauważyć również tendencję spadkową dotyczącą liczby 

zawieranych małżeństw. W 2020 roku liczba zawartych małżeństw wyniosła 599, co 

stanowiło o 240 mniej małżeństw niż w 2019 roku i aż o 646 małżeństw, niż w 1990 roku308. 

Co ciekawe liczba rozwodów w 2020 roku w Kielcach była mniejsza niż w 1990 roku. W 

Kielcach liczba rozwodów wyniosła w 2020 roku 274, co stanowiło o 190 rozwodów mniej 

niż w 1990 roku i o 15 rozwodów mniej, niż w 2019 roku. W 2020 roku w Kielcach urodziło 

się 1557 dzieci, co stanowiło 0,4 proc. wszystkich urodzeń w Polsce. Najwięcej matek 

narodzonych w 2020 roku dzieci (36,8 proc.) znajdowało się w przedziale wiekowym od 30 

do 34 roku życia. Kolejną grupę stanowiły kobiety od 25 do 29 roku życia (30,1 proc.) 309. 

W 2020 roku w Kielcach zmarło natomiast 2661 osób, z czego najwięcej znajdowało się 

w przedziale wiekowym 70 lat i więcej (69,6 proc.)310.  

Dane za rok 2019 pozwalają wśród głównych przyczyn zgonów mieszkańców Kielc 

wymienić choroby układu krążenia (45,5 proc.) oraz nowotwory (27,7 proc.). Były to 

zarazem główne przyczyny zgonów mieszkańców Kielc w latach 2002-2019311. W 2020 

roku miasto Kielce charakteryzowało się ujemnym przyrostem naturalnym, który wynosił 

wówczas -1104 (tabela nr 2). 

 

Tabela nr 2. Przyrost naturalny w mieście Kielce w latach 2015-2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Przyrost 

naturalny 
-336 -278 -166 -326 -497 -1104 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny, 2021, s. 29. 

 

W Kielcach od kilku lat (2015-2020) obserwuje się ujemny przyrost naturalny. W 

odniesieniu do 2020 roku zauważa się jednak jego znaczną różnicę w porównaniu z rokiem 

2015. W 2015 roku przyrost naturalny wynosił -336, a w 2020 roku -1104, co oznacza, że 

z upływem tych kilku lat nastąpiło jego znaczne zmniejszenie.  

W 2020 roku saldo migracji wewnętrznych dla miasta Kielce było ujemne i wyniosło 

-407. Z Kielc do innych miast i wsi na pobyt stały migrowało 1813 osób, z czego większość 

przeprowadziła się na tereny wiejskie (64,1 proc.). Do miasta Kielce natomiast w 2020 roku 

 
308 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny, 2021, s. 213. 
309 Tamże, s. 233-260. 
310 Tamże, s. 326. 
311 Kielce, Statystyki zgonów – www.polskawliczbach.pl (dostęp z dnia: 12.10.2021 r.). 
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w celu pobytu stałego przybyło 1406 mieszkańców, z czego większość zamieszkiwała 

przedtem tereny wiejskie (63,9 proc.)312. Saldo migracji zagranicznych w 2020 roku 

wyniosło natomiast 56, a więc było dodatnie. W analizowanym roku w mieście Kielce 

zameldowało się 69 osób, które przedtem zamieszkiwały poza granicami Polski. Zagranicę 

natomiast w 2020 roku wymeldowało się 13 mieszkańców Kielc313. Migracje ludności 

odnieść można do zmian liczby osób w wieku produkcyjnym, na którą wpływ oprócz trendu 

rozwoju ludnościowego mógł mieć również wysoki udział odpływu ludności na tereny 

wiejskie314. 

Dane wskazują, że w mieście Kielce na 1000 mieszkańców w 2022 roku pracowało 

377 osób, co przewyższa wartość charakterystyczną dla województwa świętokrzyskiego, 

a nawet wartość dla Polski. Większość osób pracujących w mieście Kielce stanowią kobiety 

(53 proc.). W 2020 roku wartość bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,6 proc, co było 

wartością niższą od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego 

i mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla Polski. Przeciętne wynagrodzenie brutto 

w 2020 roku w mieście Kielce wyniosło 5218,61 zł, a wartość ta odpowiadała 95,5 proc. 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce315. 

Na przestrzeni lat 2015-2020 ponad 1/3 osób pracujących zaangażowała była 

w działalność w sektorze publicznym, co może wynikać z faktu, iż Kielce stanowią miasto 

wojewódzkie. Na koniec 2020 roku w sektorze publicznym w mieście Kielce zatrudnionych 

było 28 tys. osób, co stanowiło wówczas 36,8 proc. ogółu osób pracujących. W podmiotach 

sektora prywatnego pracowało natomiast 48,1 tys. osób, a więc 63,2 proc. mieszkańców 

Kielc. Pod koniec 2020 roku 74,3 proc. ogółu osób pracujących w mieście Kielce pracowało 

w sektorze usługowym. W sektorze przemysłowo-budowlanym zatrudnionych natomiast 

było 23,9 proc. W sektorze rolniczym pracowało 1,8 proc. osób pracujących316. Dane 

pozwalają zaobserwować również rosnące znaczenie firm o usługowym profilu działalności 

z zakresów, takich jak: administrowanie i działalność wspierająca, obsługa rynku 

nieruchomości praz działalność profesjonalna naukowa i techniczna. Zwiększeniu roli tych 

podmiotów towarzyszy natomiast zmniejszenie się roli podmiotów transportu oraz 

gospodarki magazynowej, a także działalności finansowej i ubezpieczeniowej317. 

 
312 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny, 2021, s. 425. 
313 Kielce, Migracje ludności – www.polskawliczbach.pl (dostęp z dnia 12.10.2021 r.). 
314 Urząd Statystyczny w Kielcach, Sytuacja…op. cit., Kielce 2021, s. 26-27. 
315 Kielce, Rynek pracy – www.polskawliczbach.pl (dostęp z dnia 12.10.2021 r.). 
316 Urząd Statystyczny w Kielcach, Sytuacja…op. cit., s. 45-46. 
317 Tamże, s. 50.  
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W latach 2015-2020 w Kielcach obserwuje się spadek liczby osób, które korzystają 

ze świadczeń z systemu pomocy społecznej. W 2020 roku ze świadczeń w wymiarze 

pieniężnym lub niepieniężnym skorzystało 7193 Kielczan. W 2015 roku liczba osób, które 

stały się beneficjentami tego typu wsparcia wynosiła 13040, a więc o 44,8 proc. więcej niż 

miało to miejsce w 2020 roku. W 2020 roku główne powody przyznania poszczególnych 

świadczeń stanowiły: ciężka choroba (5091 osób), niepełnosprawność (4532 osoby), a także 

bezrobocie (1509)318. Warto podkreślić, że trudności uprawniające osoby do korzystania ze 

świadczeń pomocy społecznej mogą występować jednocześnie. 

Analizując specyfikę Kielc zauważa się przede wszystkim szereg procesów 

demograficznych. W ostatnich latach w mieście nastąpił spadek liczby ludności, co może 

być związane zarówno ze spadkiem liczby urodzeń, jak i migracjami do innych miejsc, 

a zwłaszcza położonych w Polsce terenów wiejskich. W Kielcach dostrzec można także 

charakterystyczny dla wszystkich państw europejskich wzrost liczby osób starszych, który 

biorąc pod uwagę prognozy demograficzne w następnych latach wciąż będzie postępował. 

Ostatnie lata wiązały się jednak ze spadkiem liczby osób, zamieszkujących na terenie miasta 

Kielce i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Warto jednak zauważyć, że 

mimo tendencji malejącej – wśród głównych trudności, które wpływają na korzystanie 

z tego typu wsparcia – dominują te związane z niepełnosprawnością oraz chorobą. 

 

3.2. Polityka społeczna w Kielcach w latach 2015-2020  

Ważnym dokumentem z punktu widzenia realizacji działań z zakresu polityki 

społecznej w mieście Kielce w latach 2015-2020, była stworzona przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Strategia 

Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020. Ówczesny 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas podkreślił związek dokumentu 

z obszarami wsparcia, jakie były wówczas uwzględnione w innych strategicznych 

dokumentach o zasięgu krajowym i europejskim, zwracając przy tym uwagę na znaczenie 

działań ukierunkowanych na integrację społeczną319. W Strategii dokonano  identyfikacji 

najważniejszych wówczas problemów, z jakimi zmagali się mieszkańcy województwa 

świętokrzyskiego, wśród których wyszczególnione zostały: ubóstwo, sieroctwo (ze 

szczególnym uwzględnieniem sieroctwa społecznego i „eurosieroctwa”), bezdomność, 

 
318 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2021-2030, s. 11. 
319 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Strategia 

Polityki Społecznej na lata 2012-2020, s. 4. 
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niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz trudności doświadczane 

przez osoby opuszczające zakłady karne320. Diagnoza wymienionych problemów, 

rekomendacje ekspertów zaangażowanych w działania pomocowe, pozwoliły na określenie 

głównej misji strategii polityki społecznej dla województwa świętokrzyskiego, którą zostało 

włączenie wszystkich mieszkańców, rodzi i podmiotów województwa do działań na rzecz 

trwałego rozwoju, poprawy jakości życia, zmniejszenia skali problemów społecznych, 

a także łagodzenia ich łagodzenia321. Wyodrębnione zostały wówczas główne cele 

strategiczne, tj.: minimalizacja obszarów wykluczenia społecznego, kompleksowe działania 

na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych, efektywny system 

polityki społecznej, profilaktyka i rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień od 

środków psychoaktywnych oraz wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców 

województwa322. 

W opublikowanym w 2016 roku Raporcie z Monitoringu Strategii Polityki 

Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020, zwrócono uwagę na postęp 

zaplanowanych w wyniku realizacji konkretnych celów operacyjnych działań i efekty 

zauważalne w obszarze regionalnej polityki społecznej. W odniesieniu do dążenia do 

efektownego systemu polityki społecznej zwrócono chociażby uwagę na posiadanie przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – całościowego instrumentarium programowego, 

co stanowi kompleksową odpowiedź na wytyczne prezentowane w ustawie o pomocy 

społecznej, czy innych dokumentów prawnych oraz programów krajowych. Zwrócono 

uwagę na szereg form instytucjonalnych, które działają na rzecz osób i rodzin, znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej, generowanej różnorakimi trudnościami. Dostrzeżone 

zostały także potrzeby rodzin, które mogą wynikać z wystąpienia trudności opiekuńczo-

wychowawczych, czego wynikiem był dwukrotny wzrost liczby asystentów rodziny 

w regionie świętokrzyskim w 2015 roku w odniesieniu do roku 2012. Zauważono jednak 

zarazem pewne trudności związane chociażby z niekorzystnymi zmianami 

demograficznymi, takimi jak spadek liczby ludności województwa, czy też zmniejszenie 

odsetka ludności w wieku produkcyjnym323.  

 
320 Tamże, s. 70-93. 
321 Tamże, s. 110. 
322 Tamże, s. 111-112. 
323 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Raport 

z Monitoringu Strategii Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020, Analiza 2012-2015, Kielce 2016, 

s. 130. 
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Opracowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Strategia Polityki Społecznej 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030,  zwraca uwagę na wiele problemów, 

jakie dostrzeżono w Strategii na lata 2012-2020. Warto odnieść się przede wszystkim do 

dostrzeżenia problemów, z jakimi mogą borykać się osoby z niepełnosprawnością, jak 

i konieczność przeciwdziałania sieroctwu społecznemu, poprzez zwiększenie liczby rodzin 

zastępczych zawodowych324. W dokumencie dostrzeżono też problem przemocy w rodzinie, 

który objawia się głównie poprzez przemoc psychiczną, stanowiącą w 2019 roku 61,2 proc. 

zgłaszanych w województwie świętokrzyskim przypadków przemocy. Liczba zgłaszanych 

przypadków przemocy psychicznej w województwie świętokrzyskim była wyższa od 

łącznej liczby tych naruszeń w Polsce w 2019 roku o 12,7 proc325.  

Polityka społeczna państwa powinna być ukierunkowana zarówno na dostrzeżenie 

potrzeb mieszkańców, jak i na rozwiązywanie problemów. Dokumentem szczególnie 

istotnym zatem z perspektywy rozwiązań na gruncie polityki społecznej prowadzonej 

w mieście Kielce jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce 

na lata 2014-2020. Zgodnie z treścią Strategii główną misją tego dokumenty jest stworzenie 

miasta wyrównywania szans społecznych oraz tworzenia warunków sprzyjających 

przeciwdziałaniu marginalizacji osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej przy 

szczególnym uwzględnieniu dzieci i młodzieży, a także osób w podeszłym wieku326. W 

Strategii wyszczególnionych zostało 6 celów strategicznych, takich jak: wzmacnianie 

instytucji rodziny, tworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości życia osób 

niepełnosprawnych, tworzenie warunków sprzyjających aktywności zawodowej 

i podejmowaniu zatrudnienia, tworzenie dla seniorów przyjaznych warunków życia, 

rozwijanie zintegrowanego systemu rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy 

w rodzinie, przeciwdziałanie bezdomności osób i rodzin327. Działania ukierunkowane na 

poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnością zostały ujęte zatem w wyznaczonych dla 

miasta Kielce zadaniach zmierzających do ograniczania i niwelowania zjawisk, które można 

by określić mianem problemów społecznych.  

Pierwszy z głównych celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Miasta Kielce na lata 2014-2020 skierowany został w stronę rodziny. Zaznaczono 

 
324 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Strategia 

Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030, s. 26-28. 
325 Tamże, s. 57-58. 
326 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014-2020, s. 120. 
327 Tamże, s. 121.  
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konieczność działań, ukierunkowanych na poprawę kompetencji, a także umiejętności 

wychowawczych rodziców. Wydaje się to zasadne biorąc pod uwagę fakt, że to w rodzinie 

mają miejsce tak ważne procesy, jak socjalizacja i wychowanie. Działania nastawione na 

wsparcie rodziców w wymienionym zakresie związane były głównie z ich szeroko 

rozumianą pedagogizacją, projektowaniem i wdrażaniem działań pomocowych, 

propagowaniem informacji o dostępnych formach terapii, poradnictwa, rozwojem 

asystentury rodzin, ale i działaniami ukierunkowanymi na zapobieganiem umieszczenia 

dziecka poza rodziną naturalną, czy powrotu dziecka do tej rodziny z konkretnej formy 

pieczy zastępczej. W opisywanej Strategii rodzina pojawia się, jako wartość, która powinna 

być promowana, przy jednoczesnym wzmacnianiu jej potencjału, jak i wzmacnianiu 

aktywności społeczności lokalnej. Zauważono konieczność tworzenia możliwości związanej 

z umożliwieniu korzystania kieleckim rodzin z różnych działań instytucji kultury, sportu, 

czy też dążenie do wdrażania zdrowych nawyków, aktywnych form spędzania czasu 

wolnego oraz inspirowanie działań samopomocowych i wolontaryjnych, co ukierunkowane 

jest na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych328. 

W Strategii zajęto się również szerzej nad problemem sieroctwa społecznego, 

dostrzegając rolę systemu opieki nad dzieckiem, które przebywa poza rodziną naturalną. 

Dostrzeżono zarówno konieczność wspierania placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak 

i rodzinnych form pieczy zastępczej. Podkreślona została jednak bardziej pożądana 

współcześnie form zapewniania pomocy dziecku osieroconemu – w rodzinnych formach 

pieczy zastępczej, które wydają się bardziej adekwatne do potrzeb dzieci i młodzieży, 

przebywających poza rodziną naturalną. Dostrzeżono nie tylko samą organizację, czy 

promowanie rodzinnych form pieczy zastępczej, ale i konieczność wspierania osób, którego 

takiego zadania się podejmują. Ponadto szczególnie twórcom Strategii istotna wydała się 

pomoc skierowana w stroną osób opuszczających zarówno formy pieczy zastępczej, jak 

i inne placówki świadczące całodobową opiekę. Wsparcie w tym zakresie utożsamiono 

z usamodzielnieniem i integracją ze środowiskiem, zauważając przy tym konieczność 

tworzenia i rozwoju miejsc, w których osoby te mogłyby zamieszkać (np. mieszkania 

chronione, mieszkania aktywizujące, lokale socjalne, lokale komunalne)329. W obliczu 

problemów, jakie mogą być doświadczane przez dzieci i młodzież pozbawionych opieki ze 

strony rodziny naturalnej, działania zaplanowane w Strategii wydają się zasadne i potrzebne. 

Szczególnie ważne jest zastanowienie się i poczynienie działań ukierunkowanych na pomoc 

 
328 Tamże, s. 122. 
329 Tamże, s. 122. 
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wychowankom pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia się. Osoby te często już na 

początku wchodzenia w etap dorosłości napotykają na wiele trudności, które mogą utrudniać 

im realizację wyznaczonych celów, czy planów. Rodzina w życiu każdej jednostki pełni 

ogromną rolę, a dziecko wychowujące się w rodzinie dysfunkcyjnej, a tym bardziej objęte 

pomocą w postaci pieczy zastępczej, wymaga zainteresowania, nie tylko na gruncie działań 

ze strony rodziców zastępczych, wychowawców placówek opiekuńczych, czy szkoły, ale 

również na płaszczyźnie działań realizowanych w obszarze polityki społecznej państwa.  

Odnosząc się do aspektów związanych z problemem sieroctwa społecznego, a co za 

tym idzie wsparciem dzieci i młodzieży, pozbawionych opieki ze strony rodziny naturalnej, 

warto zauważyć, że w 2006 roku powołana została Świętokrzyska Koalicja na Rzecz 

Rodzicielstwa Zastępczego, której działalność zmierza do propagowania oraz wiedzy na 

temat rodzinnej opieki zastępczej. Inicjatorami utworzenia tej Koalicji był ówczesny 

Wojewoda Świętokrzyski – Grzegorz Banaś oraz organizacje pozarządowe. W tamtym 

momencie dostrzeżona została konieczność wzmocnienia systemu opieki nad dzieckiem 

i rodziną o rodzinne formy pieczy zastępczej, a przy tym uznano za niewystarczającą 

dotychczasową współpracę jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawicieli administracji publicznej i innych służb, które 

działają na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży oraz rodzin330.  

Świętokrzyska Koalicja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego funkcjonuje jako 

zespół interdyscyplinarny, który łączy przedstawicieli instytucji samorządowych, 

organizacji pozarządowych, a także innych środowisk zaangażowanych w opiekę nad 

dzieckiem i rodziną w powiatach, które znajdują się na terenie województwa 

świętokrzyskiego. Wśród głównych celów działalności opisywanego gremium znajduje się 

przede wszystkim propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie województwa 

świętokrzyskiego, a także koordynacja działań w środowiskach lokalnych ukierunkowanych 

na pozyskiwanie kandydatów, którzy zaangażowaliby się w prorodzinne formy opieki331. 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa, 

że wspieranie rodziny, która zmaga się z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych polega na działalności ukierunkowanej na przywrócenie rodzinie 

zdolności do wypełniania wspomnianych funkcji. Zgodnie z tym aktem prawnym system 

 
330 Świętokrzyska Koalicja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego - www.kielce.uw.gov.pl (dostęp z dnia: 

10.11.2021 r.). 
331 Świętokrzyska Koalicja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego - www.kielce.uw.gov.pl (dostęp z dnia: 

10.11.2021 r.). 
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pieczy zastępczej stanowi zespół osób, instytucji oraz działań, które zmierzają do 

zapewnienia czasowej opieki i wychowania dzieciom, którzy nie mogą otrzymać opieki 

i wychowania ze strony rodziców332. Sieroctwo społeczne stanowi problem, który może 

determinować szereg trudności w funkcjonowaniu dziecka. Idea powstania opisywanej 

zatem Koalicji w obliczu wyzwań, jakie determinuje opisywane zjawisko, wydaje się 

wartościowa i ważna. 

Monitoring realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta 

Kielce na lata 2014-2020 wskazał na realizację wielu działań, które podnosiłyby wiedzę 

rodziców w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Prowadzono konsultacje, 

zajęcia w ramach tzw. Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz warsztaty umiejętności 

rodzicielskich. Znaczną rolę we wzmacnianiu instytucji rodziny odegrała działalność wielu 

podmiotów ukierunkowanych na pracę z rodzinami, wśród których można wymienić, 

między innymi: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Siemacha, 

Stowarzyszenie Pomocni w Drodze Rafael oraz Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. 

Prowadzone były działania profilaktyczne, realizowane w formie programów. Urząd Miasta 

prowadził szczepienia prewencyjne ospy wietrznej, dążono także do profilaktyki zakażeń 

pneumokokami, meningokokami oraz wirusem brodawczaka ludzkiego. Miasto Kielce 

kierowało w stronę rodzin możliwość uczestnictwa w różnych festiwalach, koncertach, 

zajęciach sportowych, czy lekcjach muzealnych. Przedsięwzięcia te organizowane były 

głównie przy zaangażowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, Kieleckiego Centrum Kultury, Kieleckiego Teatru Tańca oraz kieleckich 

muzeów. Organizowane były także programy ukierunkowane na aktywizację społeczności 

lokalnej, które stanowiły głównie wydarzenia sportowe, takie jak, np. „Kielecka Dycha”, 

„Wakacje z futbolem”, „Letnia Akademia Karate”, „Rodziny Rajd Pieszy”. W latach 2016-

2017 w Kielcach realizowany był projekt „Akademia Samodzielności”, który zmierzał do 

wzmacniania systemu rodzinnej pieczy zastępczej. Projekt ten umożliwił realizację działań 

przez kilku specjalistów, takich jak: mentor usamodzielnienia, superwizor, trenerzy, którzy 

wspierali młodzież znajdującą się w procesie usamodzielnienia333.  

Drugim z celów strategicznych analizowanej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014-2020 było tworzenie warunków, 

 
332 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011, nr 149, 

poz. 887, z pózn. zm.), art. 2, pkt. 1-2. 
333 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 

2014-2020. Ocena stopnia realizacji działań za lata 2014-2017 – www.mopr.kielce.pl (dostęp z dnia: 

09.11.2021 r.). 
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ukierunkowanych na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. Zauważono 

konieczność społecznej aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Twórcy Strategii 

powiązali ten cel operacyjny z pomocą osobom z niepełnosprawnością w zakresie 

zwiększenia dostępu do informacji odnośnie przysługujących im praw, formach wsparcia, 

a także możliwości korzystania z dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych, 

sprzętu rehabilitacyjnego, czy uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Zauważona 

została również konieczność rozwoju infrastruktury instytucjonalnej, wsparcia 

wolontariuszy, jak i prowadzenia różnych form poradnictwa, kierowanego, zarówno do osób 

z niepełnosprawnością, jak i ich rodzin. Ponadto dostrzeżone zostało znaczenie organizacji 

wydarzeń rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, które umożliwią osobom 

z niepełnosprawnością korzystanie z nich, poprzez dostosowanie tego typu form aktywizacji 

do potrzeb tej grupy334. 

Twórcy analizowanej Strategii w ramach poprawy jakości życia osób 

z niepełnosprawnością wskazali także na konieczność wsparcia tej grupy w codziennym 

życiu. Oprócz konieczności monitorowania zjawiska niepełnosprawności, zwrócono uwagę 

przede wszystkim na poprawę warunków mieszkaniowych osób z niepełnosprawnością, 

prowadzenie infrastruktury stacjonarnej dla tej grupy oraz zapewnienie korzystania z usług 

opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

Podnoszenie jakości życia osób z niepełnosprawnością powiązano także z ograniczaniem 

występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, a co za tym idzie wsparciem 

kierowanym w stronę osób, które z zaburzeniami zdrowia psychicznego się zmagają. Inną 

istotną kwestią, na którą zwrócono uwagę realizacji analizowanego celu strategicznego było 

zwiększenie udziału osób z niepełnosprawności w życiu zawodowym, co może nastąpić 

zarówno poprzez realizację programów ukierunkowanych na zatrudnianie osób 

z niepełnosprawnością, jak i promowanie wśród pracodawców zatrudniania osób 

z niepełnosprawnością335. 

Za upowszechnianie informacji odnośnie praw oraz form wsparcia, które przysługują 

osobom z niepełnosprawnością, w Kielcach odpowiada przede wszystkim Dział Adaptacji 

Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dane wskazują na duży 

wzrost udzielonych informacji w tym zakresie – z 1657 w 2015 roku do 7111 w 2016 roku. 

Może to wynikać z faktu, że od 2016 roku każda osoba z niepełnosprawnością, która 

korzysta ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest jednocześnie 

 
334 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014-2020, s. 124. 
335 Tamże, s. 125-126. 
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informowana o przysługujących jej prawach i formach pomocy, z których może 

skorzystać336. Z jednej strony tak duży wzrost tego typu działań powinien być traktowany 

w pozytywnym ujęciu, jednak z drugiej strony zastanawiające jest to, że tego typu 

czynności, które tak naprawdę powinny być fundamentem działalności na rzecz tej grupy, 

stały się powszechne zaledwie kilka lat temu. 

Monitoring realizacji Strategii za lata 2014-2017, pozwala zauważyć, ze wiele osób 

z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie miasta Kielce w latach 2015-2017 

starało się o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, sprzętu 

rehabilitacyjnego i uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, jednak środki jakimi 

dysponował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwiły 

zaspokojenia wszystkich potrzeb, zgłaszanych przez Kielczan337. 

W Kielcach organizowano przedsięwzięcia o charakterze sportowym, rekreacyjnym, 

kulturalnym, które kierowano do osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie 

miasta. Zauważono, że coraz większa liczba instytucji realizujących takie wydarzenia – dąży 

do dostosowania ich do potrzeb oraz możliwości osób z niepełnosprawnością. Istotne 

znaczenie dla poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością miała także aktywizacja 

zawodowa tej grupy, w którą zaangażowany był Miejski Urząd Pracy w Kielcach. Instytucja 

ta organizowała spotkania z pracodawcami, które promowały zatrudnienie osób 

z niepełnosprawnością. W 2017 roku takich spotkań zorganizowano 7 i wzięło w nich udział 

200 osób338.  

Twórcy analizowanej Strategii odnieśli się także do problemu, jakim jest bezrobocie, 

co zostało określone w kolejnym z celów strategicznych, sformułowanym, jako tworzenie 

warunków sprzyjających aktywności zawodowej i podejmowaniu zatrudnienia. Po pierwsze 

zwrócono uwagę na znaczenie wzmacnia umiejętności zawodowych i społecznych wśród 

osób bezrobotnych. Sprzyjać temu miało promowanie, jak i realizacja różnych form 

zatrudnienia wspieranego (np. staży zawodowych), podnoszenie kwalifikacji, a także 

upowszechnianie informacji związanych z aktualną sytuacją na rynku pracy oraz usług 

z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Po drugie, natomiast zauważono 

konieczność łagodzenia konsekwencji, jakie powoduje zjawisko bezrobocia, a także 

ogromne znaczenie aktywizacji lokalnego rynku pracy. Pochylono się zarówno nad sytuacją 

 
336 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 

2014-2020. Ocena stopnia realizacji działań za lata 2014-2017 – www.mopr.kielce.pl (dostęp z dnia: 

09.11.2021 r.). 
337  Tamże (dostęp z dnia: 09.11.2021 r.). 
338  Tamże (dostęp z dnia: 09.11.2021 r.). 
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osób młodych, które dopiero wkraczają na rynek pracy, jak i osób długotrwale 

bezrobotnych. Zdaniem twórców Strategii ważne mogły okazać się działania doradcze, 

informacyjne, a także te instytucjonalne realizowane, na przykład przez centra integracji 

społecznej339. 

Dane Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach wskazują na znaczny spadek liczby osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w MUP, porównując dane za styczeń 2015 roku oraz dane 

za styczeń 2020 roku. W  miesiącu styczniu 2015 roku w MUP zarejestrowanych było 

łącznie 10 907 osób, natomiast w miesiącu styczniu 2020 roku liczba tych osób uległa 

zmniejszeniu do łącznej liczby 5795 osób340. Porównując dane z tych dwóch miesięcy warto 

też zauważyć, że zmniejszeniu uległa liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP 

w styczniu 2020 roku (433 osoby) w odniesieniu do stycznia 2015 roku (1094 osoby). 

Podobna sytuacja miała miejsce biorąc pod uwagę liczbę osób długotrwale bezrobotnych. 

W styczniu 2015 roku liczba osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w MUP 

wyniosła 6484, a w styczniu 2020 roku – 2891 osób. Miejski Urząd Pracy w Kielcach 

w latach 2015-2020 realizował także programy aktywizacyjne. Warto wymienić projekt, taki 

jak „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29. roku życia pozostających bez pracy w gminie 

Miasto Kielce”, który realizowano w latach 2015-2019, ukierunkowany na zwiększenie 

zatrudnienia osób pozostających bez pracy w mieście Kielce, które ukończyły 30. rok życia. 

Inną równie ciekawą inicjatywą był projekt skierowany w stronę osób doświadczających 

kryzysu bezdomności, realizowany w latach 2018-2020, zatytułowany, jako „SAB – 

Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”, który Miejski Urząd Pracy w Kielcach realizował 

przy współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach341. 

Odnosząc się do działań ukierunkowanych na aktywizację zawodową, przeciwdziałanie 

i eliminowanie zjawiska bezrobocia – warto zwrócić uwagę na funkcjonowanie w mieście 

Kielce podmiotów ekonomii społecznej, takich jak np. centra integracji społecznej oraz 

kluby integracji społecznej. Wśród centrum integracji społecznej, działających w latach 

2015-2020 można zwrócić uwagę na prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej Centrum 

Integracji Społecznej oraz Klub Integracji Społecznej, funkcjonujący z ramienia Miejskiego 

 
339 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014-2020, s. 127. 
340 Dane statystyczne – https://kielce.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/ (dostęp z dnia: 

10.11.2021). 
341 Programy aktywizacyjne i projekty z urzędu – www.mupkielce.praca.gov.pl/rynek-pracy/ (dostęp z dnia: 

10.11.2021). 
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Ośrodka Pomocy Rodzinie – Klub Integracji Społecznej oraz Klub Integracji Społecznej 

Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj”342.  

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014-

2020, dostrzeżono także problemy mogące wynikać z zauważalnego na całym świecie 

demograficznego starzenia się społeczeństw. Zauważono bowiem, że konieczne jest 

kreowanie dla osób w podeszłym wieku przyjaznych warunków życia. Idea pomyślnego 

starzenia się w obliczu wyzwań demograficznych staje się bowiem coraz bardziej popularna 

i pożądana. W myśl tej koncepcji zapewne zaproponowano jeden z celów operacyjnych 

w postaci tworzenia warunków, które będą umożliwiały osobom starszym aktywność 

społeczną, a także samodzielność życiową, czemu sprzyjać może szeroko pojęta 

profilaktyka, działalność klubów seniora, ośrodków dziennego pobytu, czy też bogata oferta 

różnych wydarzeń o charakterze kulturowym, czy edukacyjnym. Ponadto wskazano także 

na zmierzanie do zwiększenia dostępności do usług medycznych oraz rehabilitacyjnych dla 

osób w wieku podeszłym. Twórcy Strategii dostrzegli trudności, jakie mogą wynikać 

z choroby, niepełnosprawności, kryzysów wieku starczego, które mogą wpływać na 

konieczność udzielenia wsparcia wielu seniorom. Ważne okazać się wówczas mogą 

dostępne usługi opiekuńcze, tworzenie mieszkań chronionych, czy podnoszenie standardu 

w domach pomocy społecznej343. Działania ukierunkowane na dążenie do wysokiej jakości 

usług w placówkach całodobowych wydają się szczególnie ważne, choćby ze względu na 

wciąż powszechne w społeczeństwie polskim stereotypy o tego typu miejscach 

i utożsamianie ich z „ostatecznym wyborem”.  

W latach 2015-2020 w mieście Kielce zauważyć zainteresowanie ofertą klubów 

seniora. W 2015 roku takich placówek w Kielcach funkcjonowało 5, przy czym istniało 

również ich 6 filii, a z miejsc tych korzystało dziennie około 500 osób344. W 2020 roku 

w mieście Kielce funkcjonowało 12 klubów seniora, z których łącznie skorzystało 2421 

osób w podeszłym wieku345. Monitoring realizacji Strategii wskazuje na duże 

zaangażowanie klubów seniora w rozpowszechnianie kampanii i debat społecznych, 

związanych z prawami, potrzebami, zasobami osób starszych, a także ideę integracji 

międzypokoleniowych. Niektóre z kampanii dotyczyły na przykład aspektów 

bezpieczeństwa, a w ich organizację zaangażowana była policja. Wydaje się to ciekawe, 

 
342 Baza podmiotów ES - www.es.umws.pl/ (dostęp z dnia 10.11.2021). 
343 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014-2020, s. 129-130. 
344 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za rok 2015, s. 94. 
345 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za rok 2020, s. 50. 
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a zarazem ważne działanie, szczególnie w dobie zagrożeń, związanych chociażby 

z oszustwami finansowymi. Od 2016 roku w Kielcach zwiększył się dostęp do opieki dla 

osób starszych. Zaczął funkcjonować Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas Diecezji 

Kieleckiej, skierowany do osób mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, 

głównie po 65. roku życia, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą pozostać jedynie 

pod podstawową opieką zdrowotną oraz ambulatoryjną opieką specjalistyczną, ale nie 

wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym346. W 2017 roku z ramienia Stowarzyszenia 

„Nadzieja Rodzinie” powstał Środowiskowy Dom Samopomocy, którego działalność 

początkowo zmierzała do wsparcia osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych. Pomoc została rozszerzona o działalność kierowaną również 

w stronę dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Placówki te zrzeszają głównie 

seniorów zmagających się z chorobą i niepełnosprawnością, co wskazuje na 

zapotrzebowanie mieszkańców Kielc na tego typu inicjatywy. Przeciwdziałają one zarówno 

nadmiernej instytucjonalizacji, a przy tym wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym 

wieku, podtrzymując ich dłużej w aktualnej kondycji psychofizycznej, wzmacniając ich 

jakość życia, kierując pomoc do niejednokrotnie opiekujących się nimi dzieci, czy wnuków. 

Innym z celów strategicznych, realizowanych w ramach polityki społecznej 

w mieście Kielce i określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, stało 

się rozwijanie zintegrowanego systemu rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy 

w rodzinie347. Zastanawiające jest ujęcie w jednej kategorii aspektów, które są związane 

z uzależnieniami i przemocą. Zaangażowana od kilkudziestu lat w działalność 

Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – Renata 

Durda, bazując na własnych doświadczeniach zawodowych wyraźnie podkreśla, że około 

30-40 proc. osób, korzystających ze wsparcia w wyniku doznawania przemocy – wskazuje, 

że poza przemocą w rodzinie problemem jest również nadużywanie alkoholu348. 

Twórcy Strategii zauważyli konieczność inwestowania w sieć wsparcia w zakresie 

profilaktyki uzależnień, promowania zdrowego stylu życia, a także aktywnego spędzania 

czasu wolnego. Istotna staje się wówczas zarówno realizacja Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii, a także programów, ukierunkowanych na profilaktykę uzależnień. W 

 
346 za: Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 

2014-2020. Ocena stopnia realizacji działań za lata 2014-2017 – www.mopr.kielce.pl (dostęp z dnia: 

10.11.2021). 
347 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014-2020, s. 131. 
348 www.wtv.pl (dostęp z dnia: 10.11.2021). 
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prezentowaniu działań, prowadzących do realizacji postawionych założeń – wskazano także 

na znaczenie prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, co może 

wskazywać na dostrzeżenie narażenie tej grupy na czynniki ryzyka, mogące powodować 

uzależnienia i zwrócenie uwagi na konieczność wskazywania na różnorodne formy 

spędzania czasu wolnego. Szukając rozwiązań zmierzających do eliminowania problemów 

społecznych, mogących występować w mieście Kielce – odniesiono się nie tylko do sytuacji 

osób uzależnionych, ale również do ich bliskich, niejednokrotnie borykających się 

z współuzależnieniem, którzy także powinni zostać objęci wsparciem w postaci 

specjalistycznego poradnictwa, czy możliwości współpracy z konkretnymi instytucjami. 

Formułując cele zmierzające do rozwiązywania problemów społecznych w mieście Kielce, 

zwrócono także uwagę na dążenia do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie, 

a przy tym poprawę bezpieczeństwa rodzin oraz rozwój systemu pomocy dla osób, które 

przemocy doznają. Powiązano to z wdrażaniem i realizacją założeń Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie 

miasta Kielce na lata 2014-2020349.  

Realizacja w mieście Kielce Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii obejmowała różne działania 

w formie treningów (np. asertywnych zachowań abstynenckich), warsztatów (np. 

umiejętności psychospołecznych), maratonów terapeutycznych (np. związanych 

z budowaniem poczucia własnej wartości), a także organizacji grup wsparcia. Dużą rolę we 

wdrażaniu działań na rzecz osób w kryzysie uzależnień odegrały kieleckie instytucje, takie 

jak na przykład Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, prowadzony przez 

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” – Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji 

Psychoaktywnych, czy funkcjonujący w ramach Stowarzyszenia Monar – Hostel dla Osób 

Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych. Wsparcie kierowane było także do osób 

współuzależnionych, które mogły uczestniczyć  w warsztatach budowania poczucia własnej 

wartości, czy treningach radzenia sobie w trudnych sytuacjach.  

Wsparcie osób, które doświadczają przemocy w rodzinie także znajduje się wśród 

działań, jakie realizowane są w Kielcach. Pomoc adresowana jest do osób doświadczających 

przemocy, jak i do tych osób, które ją stosują. Należy zarazem zauważyć, że znaczącą rolę 

w działaniach ukierunkowanych na pomoc osobom, które doświadczają przemocy 

w rodzinie, pełnił funkcjonujący w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 

 
349 za: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014-2020, s.132. 
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Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, obejmujący 

specjalistycznym wsparciem wymienioną grupę, jak i te osoby, które odpowiedzialne są za 

stosowanie przemocy w rodzinie. Wykres nr 3 przedstawia liczbę osób, które w latach 2015-

2020 zostały objęte specjalistyczną pomocą wymienionej placówki w związku 

z doznawaniem przemocy w rodzinie. 

 

Wykres nr 3. Liczba osób doznających przemocy w rodzinie, objętych pomocą 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach 

w latach 2015-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Kielcach za lata 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 oraz 2020. 

 

 W każdym roku w przedziale od 2015 do 2020 roku – ponad 1000 osób korzystało 

ze specjalistycznej pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Kielcach. Najwięcej osób skorzystało ze wsparcia w 2018 roku – liczba ta 

wyniosła 2116 osób. Należy zauważyć, że niezależnie od tendencji dotyczących liczby osób 

korzystających z pomocy instytucjonalnej, przemoc zawsze będzie ingerencją 

w podstawowe prawa jednostki, naruszeniem jej godności osobistej, działaniem 

intencjonalnym, które wykorzystuje nierównowagę sił (niekoniecznie w odniesieniu 

fizycznym). Każda osoba doświadczająca przemocy powinna zostać objęta pomocą. Nie 

wszystkie czyny przemocowe mogą zostać ujawnione, a ludzkie cierpienie pozostaje za 
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zamkniętymi drzwiami domu. Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wskazują, że 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Kielcach realizował różne formy 

pomocy, zarówno dla osób, które przemocy doświadczają, jak i dla tych, które ją stosują. 

Można wymienić chociażby pomoc psychologiczną, możliwość korzystania z terapii 

rodzinnej i małżeńskiej, mediacje rodzinne, poradnictwo prawne, jak i realizację programów 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. W 

działania ukierunkowane na eliminowanie przemocy w rodzinie w mieście Kielce, 

zaangażowane były także organizacje pozarządowe, takie jak na przykład: Caritas Diecezji 

Kieleckiej, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Fundacja Możesz Więcej oraz 

Stowarzyszenie Siemacha. Przy współpracy z tego typu organizacjami działano, między 

innymi poprzez realizację programów oraz warsztatów profilaktycznych na terenie szkół350. 

Ostatni z problemów społecznych, na jakim skoncentrowano się w formułowaniu 

głównych celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce, 

dotyczył zjawiska bezdomności. Przeciwdziałanie bezdomności osób oraz rodzin powiązano 

z rozwijaniem systemu wsparcia na rzecz tej grupy, jak i tworzeniu warunków sprzyjających 

wychodzeniu z bezdomności351.  

W 2020 roku w Kielcach działały różne instytucje ukierunkowane na pomoc osobom 

bezdomnym. Można wśród nich wymienić na przykład: Schronisko dla Bezdomnych 

Mężczyzn im. św. Brata Alberta, Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy Domowej, 

Noclegownię dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta, Ogrzewalnię prowadzoną 

przez Stowarzyszenie „Arka Nadziei”.  

Główną instytucją, która w Kielcach odpowiada za pomoc osobom bezdomnym jest 

działający w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Dział ds. Bezdomności 

(wykres nr  4). Osoby bezdomne mogą skorzystać ze wsparcia finansowego, jak i tego 

w formie rzeczowej. Mogą także znaleźć pomoc w placówkach, zapewniających 

schronienie. Możliwość pomocy instytucjonalnej w formie pobytu w placówce wydaje się 

bardzo ważnym elementem systemu wsparcia kierowanego dla tej grupy, co zapewne 

zyskuje na znaczeniu w okresie zimowym, gdy warunki atmosferyczne generują ryzyko 

poważnych problemów zdrowotnych, a nawet utraty życia. Ważne jest zatem istnienie takich 

możliwości dla osób doświadczających kryzysu bezdomności. Na przestrzeni lat 2015-2020 

 
350 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 

2014-2020. Ocena stopnia realizacji działań za lata 2014-2017 – www.mopr.kielce.pl (dostęp z dnia: 

10.11.2021 r.). 
351 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014-2020, s. 133. 
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z pomocy Działu ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, 

zaczęło korzystać mniej osób. Liczba osób, którym udzielono wsparcia w 2020 roku była 

o 14,5 proc. niższa w stosunku do 2015 roku. 

Wykres nr 4. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia Działu ds. Bezdomności 

w Kielcach w latach 2015-2020 

   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Kielcach za lata 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 

 

Doświadczanie kryzysu bezdomności wiąże się często z brakiem możliwości 

zaspokajania podstawowych potrzeb, ludzie często stają się pozbawieni możliwości 

natychmiastowego zaspokojenia głodu, snu w komfortowych warunkach, pozbawieni 

potrzeby bliskości, dotyku, drugiego człowieka. Niekiedy, nawet w literaturze naukowej 

pojawiają się określenia takie, jak „bezdomność z wyboru”, co wydaje się określeniem dość 

kontrowersyjnym. Z jednej strony nieprawdopodobnym wręcz wydaje się, by ktoś 

z własnego, racjonalnego wyboru chciał często całymi dniami wędrować po mieście, 

odczuwać zimno, głód, wyobcowanie, a dom zamienić na czasowy pobyt w schronisku dla 

bezdomnych, czy w pustostanie. Z drugiej jednak strony są przecież ludzie przez lata 

trwający w bezdomności, co zapewne wynika z szeregu nawarstwiających się przyczyn, 

a zarazem braku perspektywy zmiany. Pozostaje jedynie zastanawiać się, czy to 

indywidualne przyczyny nie pozwalają osobom bezdomnym zmienić swojej sytuacji, czy 

odpowiadają za to niewystarczające działania na gruncie polityki społecznej państwa.  

W mieście Kielce w latach 2015-2020 w ramach polityki społecznej państwa 

koncentrowano się na rozwiązywaniu zauważanych na terenie miasta problemów 

społecznych. Wśród głównych problemów społecznych w tym okresie dostrzeżono 

w Kielcach te, z którymi może zmagać się rodzina (np. sieroctwo społeczne), bezrobocie, 
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uzależnienia i przemoc, bezdomność oraz problemy doświadczane przez osoby 

z niepełnosprawnością i osoby w podeszłym wieku. Z niniejszej analizy wynika, że mimo 

prowadzonych działań zauważanych problemów nie da się w całości zwalczyć. Skuteczność 

działań zauważyć można przede wszystkim w ograniczeniu zjawisku bezrobocia, na czym 

wskazują głównie statystyki prowadzone przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach. 

Pozytywnie na kształt prowadzonej w Kielcach polityki społecznej na rzecz osób 

zmagających się z określonymi problemami społecznymi może wpływać dostępna 

infrastruktura w postaci instytucji ukierunkowanych na wsparcie dla poszczególnych grup.  

 

3.3. Osoby z niepełnosprawnością w mieście Kielce – dane statystyczne 

Dane o liczbie osób z niepełnosprawnością w województwie świętokrzyskim 

możemy czerpać  z wyników prowadzonych w Polsce Narodowych Spisów Powszechnych 

Ludności i Mieszkań. Odnosząc się do danych z 2002 oraz 2011 roku – liczba osób 

z niepełnosprawnością w województwie świętokrzyskim zmniejszyła się. W 2011 roku 

liczba osób z niepełnosprawnością w województwie świętokrzyskim wyniosła 165 680, co 

stanowiło o 11,5 procenta mniej niż w 2002 roku. Warto jednak nadmienić, że analiza 

porównawcza danych z prowadzonych w 2002 i 2011 roku Narodowych Spisach 

Powszechnych wskazuje na spadek liczby osób z niepełnosprawnością charakterystyczny 

dla wszystkich polskich województw352. 

Odnosząc się do liczby osób z niepełnosprawnością w mieście Kielce – w 2011 roku 

liczba ta wyniosła 29 449 osób. W omawianym roku większość osób z niepełnosprawnością 

w mieście Kielce stanowiły kobiety (ponad 54 proc.)353. 

Analizując dane Narodowych Spisów Powszechnych z 2002 oraz 2011 roku, 

zauważa się znaczny wzrost dzieci z niepełnosprawnością w województwie 

świętokrzyskim. W 2011 roku liczba ta wyniosła 8250 i w porównaniu do 2002 roku była 

aż o 53 proc. wyższa. Większość dzieci z niepełnosprawnością posiadała prawne 

potwierdzenie tego faktu (6743 dzieci). Odnosząc się do danych dotyczących województwa 

świętokrzyskiego należy zauważyć, że w 2011 roku największą liczbę dzieci 

z niepełnosprawnością odnotowano w powiecie kieleckim (1224 osoby), a także w mieście 

Kielce (1366 osób)354. Pojawienie się niepełnosprawności we wczesnym okresie życia, 

 
352 Główny Urząd Statystyczny, Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 oraz 2011 roku.  
353 Główny Urząd Statystyczny, Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna, 

cz. 1, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2013, s. 266. 
354  
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generuje konieczność uzyskania pomocy już w tym okresie. Warto zarazem podkreślić, że 

działania dostosowane do potrzeb jednostki w okresie dzieciństwa, mogą przyczynić się do 

lepszego jej funkcjonowania w późniejszych okresach życia.  

W 2002 roku w mieście Kielce 23 197 osób posiadało prawne potwierdzenie 

posiadanej niepełnosprawności (w postaci orzeczenia odpowiednich powołanych do tego 

instytucji). Warto odnieść się do sytuacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w mieście 

Kielce. W 2002 roku wśród osób z potwierdzoną prawnie niepełnosprawnością – grupa osób 

aktywnych zawodowo wynosiła 4324 osoby, z czego osoby pracujące stanowiły 68 proc. 

Należy zarazem zauważyć, że w  odniesieniu do ogółu osób z niepełnosprawnością 

określoną prawnie – grupa biernych zawodowo osób z niepełnosprawnością w 2002 roku 

stanowiła niespełna 81 proc355.  

W 2019 roku w województwie świętokrzyskim na 10 tys. ludności przypadało 710 

osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Należy nadmienić, że 

w 2019 roku najwyższa wartość tego wskaźnika wynosiła 886 osób na 10 tys. ludności 

i wystąpiła w województwie lubuskim. Województwo świętokrzyskie pod względem liczby 

osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy znalazło się 

wówczas na trzecim miejscu356. 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach wydaje orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, 

zamieszkujących na terenie miasta (tabela nr 3). 

 

Tabela nr 3. Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 

orzeczeń o niepełnosprawności przez Miejski Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności w Kielcach w latach 2017-2020 

 2017 2018 2019 2020 

Liczba wydanych 

orzeczeń o stopniu 

niepełnosprawności 

6127 6886 7033 6179 

Liczba wydanych 

orzeczeń 

o niepełnosprawności 

898 914 869 757 

 
355 Główny Urząd Statystyczny, Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe 2002, cz. 1, 

Warszawa 2003, s. 78. 
356 Główny Urząd Statystyczne, Osoby niepełnosprawne 2019 roku – www.stat.gov.pl (dostęp: 10.10.2021 r.). 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Kielcach za rok 2020, s. 38 oraz Diagnoza potrzeb w zakresie pomocy społecznej, MOPR 

w Kielcach, 2020, s. 16. 

 

Należy zauważyć, że o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą uzyskać 

osoby, które ukończyły 16. rok życia. Możliwe jest uzyskanie jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności, tj. stopnia znacznego, stopnia umiarkowanego oraz stopnia lekkiego. 

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności stanowi podstawę do korzystania 

z dostępnych ulg i uprawnień, jakie przysługują osobom z niepełnosprawnością, co regulują 

przepisy prawne357. Orzeczenie o niepełnosprawności mogą natomiast uzyskać osoby, które 

nie ukończyły 16. roku życia. Liczba orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń 

o niepełnosprawności wydanych przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Kielcach w latach 2017-2020, kształtowała się na dość podobnym poziomie. Z tabeli nr 3 

zdecydowanie wynika, że Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach 

– w latach 2017-2020 wydawał więcej orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. W 2020 roku 

liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności stanowiła 89 proc. wszystkich 

przyznanych orzeczeń. Może to świadczyć o pogarszaniu się stanu zdrowia ludności wraz 

z wiekiem, a co za tym idzie pojawianiu się problemów zdrowotnych, które mogą 

uniemożliwiać funkcjonowanie na konkretnych płaszczyznach dnia codziennego. Należy 

jednak zauważyć, że w latach 2017-2020 liczba dzieci i młodzieży, które zmagały się 

z niepełnosprawnością wynosiła, co najmniej 700 osób. Życie każdej z nich mogło być 

znacznie ograniczone przez występujące trudności. W okresie dzieciństwa i dorastania 

każda z tych jednostek zmagała się z dodatkowymi wyzwaniami, determinowanymi przez 

niepełnosprawność. Otrzymane na tym etapie wsparcie może znacząco wpłynąć na 

funkcjonowanie tych osób w okresie dorosłości i przyczynić się do poziomu ich aktywności 

i szeroko rozumianej samodzielności na różnych obszarach życia. 

Jak podaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach – wśród osób, które 

otrzymały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach w 2020 roku – najwięcej zostało zaliczonych 

do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (3887 osób). Liczba osób, u których 

orzeczono niepełnosprawność w stopniu znacznym wyniosła wówczas 1671 osób, natomiast 

 
357 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych…op. cit., art. 3, 

pkt. 1-2. 
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liczba osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim stanowiła 621 osób358. Zgodnie 

z obowiązującym ustawodawstwem osoby ze znacznym i umiarkowanym stopnie 

niepełnosprawnością posiadają na tyle naruszoną sprawność organizmu, że uniemożliwia im 

ona podjęcie pracy, poza pracą w warunkach pracy chronionej. Co więcej w przypadku osób 

ze znacznym stopniem niepełnosprawności – ustawodawca zaznaczył konieczność wsparcia 

ze strony innych osób, co wynika z niemożności samodzielnej egzystencji359. Osoby ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności często stanowią głównych adresatów programów 

ukierunkowanych na pomoc osobom z niepełnosprawności. Są zarazem grupą, u której 

zauważa się konieczność niesienia największego wsparcia. 

 

Tabela nr 4. Liczba orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych przez 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2020 roku w podziale na 

wiek 

Wskaźnik Liczba 

16-25 lat 288 

26-40 lat 663 

41-60 lat 2081 

60 lat i więcej 3147 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za rok 2020, s. 39. 

 

 Wśród osób, które w 2020 roku otrzymały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach – 

najliczniejszą grupę stanowiły osoby znajdujące się w przedziale wiekowym „60 lat 

i więcej”. Stanowiły one 51 proc. wszystkich osób, które w opisywanym roku uzyskały 

niniejsze orzeczenie. Może to być związane ze zjawiskiem demograficznego starzenia się 

społeczeństw, a także ze zwiększonego ryzyka wystąpienia problemów zdrowotnych wraz 

z wiekiem.  

Brakuje dokładnych informacji statystycznych o liczbie opiekunów osób 

z niepełnosprawnością. Przy założeniu, że opieki innych wymagać będą dzieci i młodzież 

z niepełnosprawnością oraz osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, można 

 
358 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za rok 2020, Kielce 2021, 

s. 40. 
359 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych…op. cit., art. 4, 

pkt. 1-2. 
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przyjąć, że liczba opiekunów osób z niepełnosprawnością w mieście Kielce w 2011 roku 

wynosiła 7701 (1366 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, 6336 osób 

z niepełnosprawnością w stopniu znacznym)360. 

Niepełnosprawność może być determinowana przez różne przyczyny, co powoduje, 

że w zależności od rodzaju niepełnosprawności dana osoba może wymagać konkretnego 

rodzaju wsparcia. Czasami trudności generujące niepełnosprawność nie sprowadzają się 

jednak wyłącznie do jednej przyczyny, co wpływa na tzw. niepełnosprawność sprzężoną. 

Mimo, iż w poszczególnych placówkach pomocowych podejmuje się starania, by 

ukierunkować profil działalności na konkretną grupę osób z niepełnosprawnością, to często 

w praktyce zauważa się występowanie wielorakich trudności na tej płaszczyźnie. 

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przyznawane są ze względu na przyczynę, 

którą określa się konkretnym symbolem. Na poniżej przedstawionym wykresie nr 5 

przedstawiona została liczba orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, które w 2020 roku 

wydał Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach z wyodrębnieniem 

liczby osób, którzy otrzymali niniejsze orzeczenia z uwagi na przedstawione na wykresie 

przyczyny.  

 

 
360 Bank Danych Lokalnych GUS – www.bdl.stat.gov.pl (dostęp: 30.01.2022). 
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Wykres nr 5. Liczba orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych przez 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach w 2020 roku ze 

względu na przyczyny niepełnosprawności 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Kielcach za rok 2020, Kielce 2021, s. 39. 

 

 W 2020 roku wśród mieszkańców Kielc najwięcej osób otrzymało orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności ze względu na upośledzenie narządu ruchu. Liczna ta stanowiła 40 

proc. wszystkich wydanych wówczas orzeczeń. Część osób, które otrzymały orzeczenie 

o niepełnosprawności zmagała się z chorobami układu oddechowego i krążenia (15 proc.) 

oraz chorobami neurologicznymi (11 proc.). Najmniejszą ilość orzeczeń o stopniu 

niepełnosprawności wydano w 2020 roku z uwagi na niepełnosprawność intelektualną (0,2 

proc.). 

 Osoby z niepełnosprawnością mogą podjąć zatrudnienie. Mogą zatem skorzystać 

także ze wsparcia Miejskiego Urzędu Pracy w niniejszym zakresie. Dana osoba 

z niepełnosprawnością może być w takiej instytucji zarejestrowana, zarówno jako osoba 

bezrobotna, która posiada ustaloną niepełnosprawność, ale nie jest uprawniona do 

świadczeń, takich jak, np. renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna, zasiłek stały, 

ale również jako osoba poszukująca pracy, która jest uprawniona do otrzymywania 

wymienionych świadczeń. Osoby z orzeczonym stopniem o niepełnosprawnością, zdolne do 
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podjęcia zatrudnienia, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, posiadające status 

osoby bezrobotnej – mają możliwość skorzystania ze wszystkich usług, jakimi dysponuje 

urząd pracy i jakie przewidziane są dla każdej osoby bezrobotnej361. W Miejskim Urzędzie 

Pracy w Kielcach w latach 2015-2020, wśród liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych, 

znajdowały się osoby z niepełnosprawnością, które można określić, jako te znajdujące się 

w sytuacji szczególnej na rynku pracy (tabela nr 5). 

  

Tabela nr 5. Liczba osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych w Miejskim 

Urzędzie Pracy w Kielcach w odniesieniu do liczby osób bezrobotnych ogółem 

w latach 2015-2020 (dane za miesiąc grudzień) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba osób 

bezrobotnych 

zarejestrowanych 

w MUP (ogółem) 

9378 8326 6349 6024 5356 6092 

Liczba osób 

z niepełnosprawnością 

zarejestrowanych 

w MUP 

830 748 555 541 526 510 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dane statystyczne MUP w Kielcach – 

www.kielce.praca.gov.pl/rynek-pracy (dostęp z dnia: 10.01.2022). 

 

 W latach 2015-2020 w Kielcach zauważyć można tendencję malejącą w odniesieniu 

do liczby osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy. Co 

więcej zauważa się też spadek liczby osób bezrobotnych, które były zarejestrowane 

w Miejskim Urzędzie Pracy. Liczba osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych w MUP 

w Kielcach zmniejszyła się o 38,5 proc. w 2020 roku w odniesieniu do 2015 roku. Zmianie 

tej towarzyszy także spadek ogólnej liczby osób bezrobotnych, która w 2020 roku wynosiła 

o 35 proc. mniej niż w 2015 roku. Liczba osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych 

w MUP w 2020 roku stanowiła 8,4 proc. ogółu bezrobotnych. Spadek liczby osób 

z niepełnosprawnością zarejestrowanych w MUP może wynikać z popularyzacji informacji 

o korzyściach dostrzegania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, jak i zmiany 

postrzegania tej grupy w kategoriach osób z potencjałem, a nie jedynie w kategorii biorców 

 
361 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Diagnoza potrzeb w zakresie pomocy społecznej, Kielce 2020, s. 19. 
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działań pomocowych. Z drugiej strony wciąż wiele osób z niepełnosprawnością pozostaje 

bez zatrudnienia. Może to wynikać z różnych przyczyn, zarówno tych związanych 

z niewystarczającymi kwalifikacjami do podjęcia zatrudnienia, jak i stereotypami 

związanymi z wizją pracownika z niepełnosprawnościami.  

Niepełnosprawność może znacząco utrudniać funkcjonowanie jednostki, a przy tym 

wpływać na różne sfery codziennego funkcjonowania jej najbliższych. Coraz częściej 

zauważa się potrzeby opiekunów osób z niepełnosprawnością, którzy stają się 

bezpośrednimi beneficjentami działań wspierających. Osoby oraz rodziny, które zmagają się 

z trudnościami generowanymi przez niepełnosprawność mogą skorzystać ze wsparcia 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.  

 

Tabela nr 6. Liczba rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Kielcach z uwagi na wystąpienie niepełnosprawności w latach 2017-

2019 

 2017 2018 2019 

Liczba rodzin 

korzystających 

z pomocy MOPR 

7525 7022 7944 

Liczba rodzin, u 

których dominuje 

problem 

niepełnosprawności 

3415 3249 4760 

Źródło: Diagnoza potrzeb w zakresie pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Kielce 2020, s. 

17. 

Jak wynika z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w latach 2017-2019 

liczba rodzin, które skorzystały z pomocy społecznej w Kielcach kształtowała się na 

poziomie ponad 7 tys. (tabela nr 6). Niepełnosprawność występująca u co najmniej jednego 

członka rodziny, przyczyniła się do korzystania z systemu pomocy społecznej przez, co 

najmniej 7 tys. rodzin w Kielcach w latach 2017-2019. Zauważa się tendencję rosnącą 

w odniesieniu do liczby rodzin, u których niepełnosprawność stanowi główną przyczynę 

korzystania z tego typu wsparcia. W 2019 roku liczba ta stanowiła niespełna 60 proc. ogółu 

rodzin, które skorzystały z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Co 

więcej liczba ta wzrosła o ponad 39 proc. w odniesieniu do 2017 roku. Korzystanie 

z pomocy społecznej może tak naprawdę mieć różne podłoże w przypadku beneficjentów 

tego typu wsparcia. Dane zamieszczone w tabeli wyraźnie wskazują jednak na rosnącą 

liczbę rodzin, wśród których niepełnosprawność wygenerowała sytuacje trudne, których nie 
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są w stanie rozwiązać przy wykorzystaniu wyłącznie własnych zasobów i możliwości, co 

wpływa na korzystanie ze wsparcia instytucji pomocowej.  

 W mieście Kielce można zauważyć spadek liczby osób z niepełnosprawnością, 

któremu towarzyszy również zmniejszenie liczby tych osób w województwie 

świętokrzyskim. Dane te potwierdzają szczególnie wyniki z Narodowych Spisów 

Powszechnych Ludności i Mieszkań w Polsce. Otrzymane za 2021 rok wyniki prowadzenia 

wspomnianego Narodowego Spisu umożliwią porównanie tych danych, a nawet można 

uznać, że będą bardzo wiarygodne z uwagi na obowiązkowy udział Polaków w tym 

przedsięwzięciu. Zmniejszeniu liczby osób z niepełnosprawnością w mieście Kielce, jak i 

w województwie świętokrzyskim, towarzyszy wzrost liczby dzieci z niepełnosprawnością, 

zauważalny zarówno w samym województwie, jak i w mieście Kielce. Generuje to 

konieczność prowadzenia działań wspierających uwzględniających potrzeby wynikające nie 

tylko z samej niepełnosprawności, ale i wieku danej jednostki. Polityka społeczna oparta na 

dostrzeganiu potrzeb, wynikających z pojawienia się niepełnosprawności na różnych 

etapach życia może umożliwić osobom z niepełnosprawnością, lepsze radzenie sobie na 

poszczególnych płaszczyznach życia, zwiększyć ich poczucie sprawczości, samodzielność 

życiową. 

  

 

 

 

3.4. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w Kielcach na różnych  etapach ich 

życia 

Niepełnosprawność występująca na różnych etapach życia jednostki powoduje 

konieczność kreowania dla osób z niepełnosprawnością różnych form pomocy. Wsparcie 

powinno być dostosowane zarówno do rodzaju niepełnosprawności, ale i potrzeb 

wynikających z wieku. Co więcej pomoc powinna być dostosowana nie tylko do samych 

osób z niepełnosprawnością, ale uwzględniać sytuację ich bliskich, na których wielokrotnie 

spoczywa w największej mierze obowiązek opieki.  

Sytuację osób z niepełnosprawnością dostrzeżono w Strategii Miasta Kielce na lata 

2007-2020, której jednym z celów operacyjnych była poprawa jakości życia mieszkańców 

miasta, w tym osób niepełnosprawnych i seniorów. W treści Strategii podkreślono istotę 

aktywnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, co możliwe jest 
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dzięki tworzenia im odpowiednich warunków, związanych między innymi z likwidacją 

barier architektonicznych, działaniami aktywizującymi i opiekuńczymi, co powinno być 

dostosowane do potrzeb tej grupy. W dokumencie podkreślono także znaczenie działań 

ukierunkowanych na podnoszenie świadomości społecznej oraz zwiększenie integracji osób 

z niepełnosprawnością z osobami o pełnej sprawności. Wśród działań przewidzianych do 

realizacji niniejszego celu operacyjnego wymieniono również działania o charakterze 

instytucjonalnym, związane na przykład z rozwojem sieci i oferty klubów seniora, ośrodków 

wsparcia dziennego dla osób chorych na chorobę Alzheimera oraz Parkinsona, a także 

z rozwijaniem infrastruktury w placówkach realizujących wsparcie na rzecz osób starszych 

oraz osób z niepełnosprawnością. Zwrócono również uwagę na znaczenie edukacji 

inkluzyjnej, a także konieczność tworzenia nowych miejsc pracy przeznaczonych dla osób 

z niepełnosprawnością. Część działań wymienionych, jako te ukierunkowane na realizację 

opisywanego celu operacyjnego, dotyczyła wzmacniania aktywności społecznej, 

promowanie sportu oraz upowszechnianie idei włączania społecznego362. 

Działania wymienione w Strategii Miasta Kielce na lata 2007-2020 w odniesieniu 

do wsparcia osób z niepełnosprawnością – są ważne oraz niezwykle potrzebne. Nieco 

zastanawiające wydaje się jednak pewne połączenie odbiorców działań w postaci osób 

starszych z osobami z niepełnosprawnością w jedną grupę potrzebującą pomocy na różnych 

obszarach życia. Mimo pewnych analogii w doświadczaniu starości i niepełnosprawności – 

zjawiska te nie zawsze występują jednocześnie, a potrzeby osób starszych i osób 

z niepełnosprawnością mogą znacząco się różnić.  

Analizując wsparcie kierowane wobec osób z niepełnosprawnością w mieście 

Kielce, warto odnieść się również do programów realizowanych w ramach działań 

województwa świętokrzyskiego. W latach 2006-2013 na obszarze województwa 

świętokrzyskiego, realizowano Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu363.  

Celem głównym Programu było zapobieganie ryzyku wykluczenia osób 

niepełnosprawnych. Wyszczególniono kilka istotnych celów strategicznych. Pierwszym 

z nich było kształtowanie społecznych postaw akceptacji i tolerancji wobec 

niepełnosprawności oraz autonomii osób niepełnosprawnych, co wiązało się przede 

wszystkim z szeroko rozumianym uświadamianiem społeczeństwa w zakresie 

 
362 Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020. 
363 Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu 

społecznemu. 
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niepełnosprawności i propagowaniu pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej, a co 

za tym idzie kształtowaniu wśród społeczeństwa postaw opartych na akceptacji i tolerancji. 

Kolejnym z celów operacyjnych, na jakie zwrócono uwagę w dokumencie było wspieranie 

aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych, co mogło następować przez system 

pomocy społecznej. Pomoc społeczna stała się wówczas niejako głównym realizatorem 

działań, które zmierzałyby do większego włączania osób z niepełnosprawnością do 

społeczności. Dla twórców Programu istotnym aspektem było również zwiększenie 

aktywności z zakresu rehabilitacji medycznej i mobilności społecznej osób 

niepełnosprawnych, a realizację tego celu utożsamiono na przykład z dostosowaniem oferty 

usługowej transportu do potrzeb oraz możliwości zdrowotnych osób niepełnosprawnych. 

Innym z celów operacyjnych Programu było stworzenie optymalnych warunków 

wychowania i kształcenia dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Odniesiono 

się wówczas między innymi do roli diagnozy, idei kształcenia integracyjnego, niwelowania 

barier (np. transportowych, architektonicznych w placówkach edukacyjnych). W Programie 

odniesiono się także do aspektów związanych z wyrównywaniem szans na gruncie dostępu 

do różnych usług, co ujęto poprzez określenie celu operacyjnego, jako ograniczanie 

dyskryminacji osób niepełnosprawnych w dostępie do usług świadczonych na rzecz ogółu 

obywateli. W Programie odniesiono się również do kwestii związanych z aktywizacją 

zawodową osób z niepełnosprawnością, a co za tym idzie wzrostu zatrudnienia tej grupy. 

Zwrócono uwagę na szereg działań, które należy wdrażać, aby zrealizować niniejszy cel. 

Odniesiono się zarówno do konieczności rozwoju szeregu form rehabilitacji społecznej 

i zawodowej osób z niepełnosprawnością, jak i wdrażania działań ukierunkowanych na 

zwiększenie zainteresowania potencjalnych pracodawców zatrudnianiem osób 

z niepełnosprawnością. Co bardzo ważne poruszono też kwestię związaną z koniecznością 

dążenia do zatrudniania osób z niepełnosprawnością nie tylko na chronionym, ale i na 

otwartym rynku pracy, a także czynności, które zmierzałyby do zachowania pozyskanej 

przez osobę z niepełnosprawnością. Ostatnim z celów proponowanych w Programie było 

tworzenie regionalnej wiedzy oraz potencjału do wdrażania nowych działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Zwrócono wówczas uwagę na konieczność opracowywania, a także 

aktualizacji bazy danych na temat osób niepełnosprawnych, które zamieszkują na terenie 

województwa świętokrzyskiego, a także możliwości w zakresie organizacji dla tej grupy 

różnych form z zakresu wsparcia społecznego i szeroko rozumianej rehabilitacji364. 

 
364 Tamże, s. 174-176. 
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W latach 2014-2020 realizowany był Wojewódzki Program Wyrównywania Szans 

Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy 

w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych. Nazwa tego programu 

wskazuje na główne zamierzenia związane z kreowaniem działań zmierzających do 

poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością na różnych obszarach związanych przede 

wszystkim z przeciwdziałaniem ich marginalizacji, dążeniem do tworzeniu szans równych 

z szansami osób pełnosprawnych oraz aktywizacją zawodową. Warto też zauważyć, że 

Program realizowany poprzednio w latach 2006-2013, rozszerzono właśnie o wspomnianą 

kwestię aktywizacji osób zawodowej osób z niepełnosprawnością, co może wskazywać na 

zwiększenie się znaczenia tego aspektu w Polsce. Program finansowany był ze środków 

PFRONu, funduszy unijnych, środków z budżetu państwem i budżetów lokalnych 

samorządów365. 

W Programie określono cel strategiczny, jako stworzenie warunków, które będą 

umożliwiały poprawę sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością. W dokumencie 

przewidziane zostały również cele operacyjne, takie jak: zmniejszenie zjawiska wykluczenia 

społecznego i dyskryminacji osób niepełnosprawnych, podnoszenie poziomu aktywności 

zawodowej, a także polityka równych szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, 

rehabilitacja i profilaktyka medyczna osób niepełnosprawnych, podnoszenie poziomu 

wykształcenia wskutek dostosowywania systemu edukacji do potrzeb i możliwości osób 

niepełnosprawnych, rozwój partnerstwa stanowiący element systemu wsparcia 

środowiskowego osób niepełnosprawnych366.  

Każdy z proponowanych celów operacyjnych w Wojewódzkim Programie 

Wyrównywana Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu 

Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2014-2020, został przedstawiony z uwzględnieniem 

proponowanych działań w jego obszarze, jak i oczekiwanych rezultatów. Dążąc do 

zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego oraz dyskryminacji osób 

niepełnosprawnych w dużej mierze skoncentrowano się na działaniach związanych 

z działalnością instytucji pomocowych, rozwojem specjalistycznego poradnictwa i terapii, 

a także pozainstytucjonalnych form wsparcia. Twórcom Programu istotne wydało się 

 
365 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 

Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu 

społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014-

2020, Kielce 2014, s. 72. 
366 Tamże, s. 61. 
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również dążenie do niwelowania barier architektonicznej i podnoszenie świadomości 

społecznej367.  

Drugi z proponowanych w Programie celów operacyjnych zakładał wdrażanie 

działań ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością przy 

jednoczesnej polityce równych szans na rynku pracy. W ramach tego celu twórcy Programu 

przedstawili szereg działań z zakresu kreowania rozwiązań sprzyjających zatrudnianiu osób 

z niepełnosprawnością, zarówno na otwartym, jak i chronionym rynku pracy, ale też 

z zakresu rozbudowy działań w obszarze poradnictwa zawodowego oraz inicjowania zmian 

prawnych i systemowych, które regulowałyby tą kwestię368.  

Odnosząc się do kolejnego z celów operacyjnych, dotyczących działań z obszaru 

profilaktyki zdrowotnej, leczenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, 

proponowanych w opisywanym Programie, warto zwrócić uwagę na podkreślenie 

znaczenia poszukiwania innowacyjnych rozwiązań z zakresu leczenia i rehabilitacji, a także 

podnoszenia świadomości rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w zakresie 

występowania niepokojących symptomów zdrowotnych, co wydaje się bardzo ważnym 

aspektem, zmierzającym do szybkiej interwencji i możliwości rozpoczęcia rehabilitacji na 

wczesnym etapie rozwoju jednostki. Ponadto należy zwrócić także uwagę na konieczność 

podnoszenia kwalifikacji i kompetencji przez pracowników medycznych i pracowników 

socjalnych, którzy stanowią bezpośrednich kreatorów działań ukierunkowanych na wsparcie 

osób z niepełnosprawnością i ich rodzin369. 

Podnoszenie poziomu wykształcenia osób z niepełnosprawnością, ujęte 

w opisywanym Programie, zaprezentowano poprzez konieczność realizacji szereg działań 

zmierzających do edukacji inkluzyjnej, wdrażania innowacyjnych form nauczania. 

Odniesiono się również do idei kształcenia ustawicznego, zarówno w odniesieniu do osób 

z niepełnosprawnością, jak i w odniesieniu do kadr systemu oświaty, zobowiązanych do 

podnoszenia kwalifikacji dotyczących pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych370.  

Ostatni z pięciu celów operacyjnych proponowanych w Programie dążący do 

rozwoju partnerstwa ukazanego, jako jeden z elementów systemu wsparcia środowiska osób 

z niepełnosprawnością – odnosił się chociażby do działań administracji publicznej, jak 

 
367 Tamże, s. 62-63. 
368 Tamże, s. 64-65. 
369 Tamże, s. 66-67. 
370 Tamże, s. 68-69. 
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i organizacji pozarządowych, które powinny skutecznie wykorzystywać środki, 

przeznaczone na aktywizację społecznej i zawodową osób z niepełnosprawnością. Wśród 

działań utożsamianych z opisywanym celem operacyjnym wyróżnione te związane 

z realizacją projektów i programów na rzecz osób z niepełnosprawnością, promocją 

wolontariatu oraz organizacją przedsięwzięć ukierunkowanych na szersze włączanie 

różnych podmiotów i instytucji w realizację zadań wspierających osoby 

z niepełnosprawnością371. 

Analiza założeń Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy 

w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020, 

pozwala zwrócić uwagę na duża uniwersalność niniejszych celów, które tak naprawdę wciąż 

pozostają ważne i aktualne. Pozostaje zastanowić się nad skutecznością Programu 

i pojawieniem się oczekiwanych rezultatów.  

Osoby z niepełnosprawnością mogą być narażone na wykluczenie społeczne, 

a nawet marginalizację. Następuje to szczególnie, gdy posiadana niepełnosprawność 

utrudnia funkcjonowanie jednostki na różnych obszarach życia, uwydatniając jej zależność 

od innych, powodując konieczność rezygnowania z podejmowania różnych aktywności. 

Potrzeby osób z niepełnosprawnością dostrzeżono w finansowanym z środków Funduszu 

Solidarnościowego Programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. 

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jest realizowany w Polsce od 

2019 roku. Do realizacji Programu przystąpiła również gmina Kielce. Założenia Programu 

zmierzają do zapewnienia usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz 

funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnością. Program skierowany 

został do osób w znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pierwsze 

edycja Programu objęła lata 2019 i 2020372. Dane wskazują, że w Kielcach w 2020 roku 

z Programu skorzystało 1036 osób z niepełnosprawnością373. W Programie dostrzeżono 

potrzeby dorosłych osób z niepełnosprawnością, które ze względu na posiadane 

ograniczenia, mogą odczuwać liczne trudności w zakresie dotarcia do danych miejsc, 

udziału w życiu społecznym, czy kulturalnym, wykonywaniu czynności dnia codziennego, 

czy też załatwienia spraw urzędowych. Bariery odczuwane w wymienionych zakresach 

 
371 Tamże, s. 69-70. 
372 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

– edycja 2019-2020, Warszawa 2019, s. 5. 
373 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za rok 2020, Kielce 2021, 

s. 61. 
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mogą negatywnie wpływać na jakość życia osób z niepełnosprawnością, odbierając im 

poczucie własnej samodzielności, sprawczości, zaradności. Inicjatywa w postaci 

zapewnienia osobie z niepełnosprawnością – asystenta, który będzie towarzyszył jej podczas 

czynności dnia codziennego wydaje się konieczna i szczególnie potrzebna. Nieadekwatna 

do potrzeb wielu osób z niepełnosprawnością może wydawać się jednak liczba godzin, 

przewidzianych w ramach Programu, która wynosi nie więcej niż 30 godzin w miesiącu 

kalendarzowym. Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym zostały określone 

w ustawodawstwie, jako te, które z uwagi na ograniczenia nie mogą samodzielnie 

funkcjonować, przez co 30 godzin wsparcia w miesiącu mimo, iż bardzo potrzebne, to 

jednak w obliczu wyzwań w zakresie niepełnosprawności wydaje się bardziej 

uzupełnieniem innych form pomocowych (np. korzystania ze wsparcia w placówce pobytu 

dziennego), aniżeli kompleksową formą wsparcia. 

Kielce w latach 2019-2020 przystąpiły także do innego programu resortowego 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, współfinansowanego w ramach Funduszu 

Solidarnościowego, zatytułowanego, jako Opieka wytchnieniowa. Dzięki realizacji założeń 

Programu pomoc mogły otrzymać dzieci i dorosłe osoby z niepełnosprawnością, których 

opiekunowie lub członkowie rodzin wymagały pomocy poprzez umożliwienie skorzystania 

z czasowej przerwy w sprawowaniu dotychczasowej opieki, a także zwiększenia 

posiadanych kompetencji, umiejętności, wiedzy z zakresu opieki nad osobą 

z niepełnosprawnością374. Program Opieka wytchnieniowa dostrzega zatem bardziej 

potrzeby osób, które na co dzień zapewniają opiekę osobom z niepełnosprawnością. 

Odbiorcą działań staje się nie osoba z niepełnosprawnością, a osoba sprawująca nad nią 

opiekę. Tytułowe „wytchnienie” można odnosić do potrzeby odpoczynku, regeneracji, 

zwiększenia koncentracji na własnej osobie. Całodobowa opieka nad bliskim 

z niepełnosprawnością może dezorganizować codzienne funkcjonowanie, sprzyjać ryzyku 

wypalenia, powodować dyskomfort, zmęczenie. Ważna wydaje się zatem realizacja takiej 

inicjatywy. Zarówno w 2019, jak i 2020 roku Program Opieka wytchnieniowa, realizowany 

w mieście Kielce finansowany był głównie z środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (80 proc.). Resztę środków na pokrycie wydatków 

związanych z realizacją działań przewidzianych w Programie zapewniła gmina Kielce (20 

proc.). W 2019 roku z pomocy w ramach Opieki wytchnieniowej skorzystało 87 osób, 

 
374 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, 

Warszawa 2019, s. 6-7. 
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a w 2020 roku wsparcie zostało udzielone 242 osobom375. Zwiększona liczba odbiorców 

działań w 2020 roku może wynikać, zarówno z popularyzacji Programu, jak i wynikać 

z tego, iż w 2019 roku Program realizowano od września376. 

W marcu 2020 roku w Polsce pojawił się pierwszy przypadek zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2. Sytuacja generowana wówczas przez postępującą pandemię była bardzo 

trudna i niespodziewana. Zanim pojawiła się możliwość szczepień jedynymi możliwościami 

ograniczania ryzyka zakażenia wirusem było dostosowanie się do wytycznych sanitarnych, 

opartych przede wszystkim na zachowaniu dystansu społecznego. W 2020 roku wiele 

polskich instytucji przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością zostało objętych 

czasowym zawieszeniem działalności. Taka sytuacja miała miejsce również w Kielcach, 

a w niektórych placówkach, wspierających osoby z niepełnosprawnością trwała do kilku 

miesięcy. Dla osób korzystających z takiej pomocy mogło to być bardzo trudne 

doświadczenie. Z jednej strony na całym świecie trwała walka o zdrowie i życie ludzkie 

nagle zagrożone pojawieniem się śmiercionośnego wirusa, a z drugiej perspektywy 

instytucjonalnego wsparcia pozbawionych zostało wiele osób, które dotychczas mogły 

liczyć na dzienną rehabilitację, opiekę, terapię w warunkach stacjonarnych. Trudności te 

zostały dostrzeżone w ramach działalności PFRONu. Pojawił się wówczas program 

zatytułowany, jako Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Jeden z modułów tego 

Programu zakładał finansowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnością, które z uwagi na 

wystąpienie sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi w okresie od 9 

marca 2020 roku do 16 listopada 2020 roku, utraciły możliwość korzystania z opieki, która 

świadczona była w placówce rehabilitacyjnej. Idea tej pomocy finansowej zakładała, że 

częściowo zostaną pokryte koszty zapewnienia opieki w warunkach domowych. Wysokość 

oferowanej kwoty wynosiła wówczas 500 zł w wymiarze miesiąca, w którym przez okres 

co najmniej pięciu, następujących po sobie dni roboczych osoba z niepełnosprawnością 

utraciła możliwość korzystania z zajęć w danym ośrodku rehabilitacyjnym377. Jak wynika 

z danych udostępnionych przez Miejski Ośrodek Rodzinie w Kielcach w 2020 roku 

z pomocy w ramach opisywanego programu skorzystało w Kielcach 339 osób, a łączna 

 
375 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za rok 2020, Kielce 2021, 

s. 61. 
376 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za rok 2019, Kielce 2020, 

s. 84. 
377 Moduł III Żywioły ważny komunikat – www.pfron.org.pl (dostęp z dnia: 08.12.2021 r.). 



154 
 

kwota wsparcia wyniosła wówczas 733 tys. złotych378. Pomoc oferowana w ramach 

Programu PFRONu była w ówczesnym czasie bardzo potrzebnym rozwiązaniem. Należy 

jednak zauważyć, że w przypadku osób z niepełnosprawnością, które wymagają opieki 

całodobowej – wysokość oferowanej kwoty mogła być nieadekwatna do ponoszonych 

kosztów, które wynikałyby z wydatków ponoszonych na opiekę w warunkach domowych. 

Placówki rehabilitacyjne, z których korzystały osoby z niepełnosprawnością zapewne nie 

generowały kosztów przewyższających tą kwotę, a uczestnictwo w zajęciach wielu z nich 

było nieodpłatne, co wynika z przepisów konkretnych aktów prawnych. Zapewnienie 

wsparcia w postaci odpłatnej opiekunki na czas dnia, w którym na przykład opiekun osoby 

z niepełnosprawnością poświęca czas na aktywność zawodową na pewno przewyższy tą 

kwotę w odniesieniu do miesiąca kalendarzowego. W Kielcach zajęcia w wielu ośrodkach 

rehabilitacyjnych były zawieszone przez okres kilku pełnych miesięcy kalendarzowych. 

Jednakże PFRON wyraźnie określił wsparcie to, jako dofinansowanie, a nie pełne pokrycie 

kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych. Wydaje się zatem ważne pochylenie 

się nad sytuacją osób z niepełnosprawnością i dostrzeżenie nowych problemów, jakie 

pojawiły się wraz z nadejściem pandemii COVID-19.  

Analizując różne obszary wsparcia osób z niepełnosprawnością na terenie miasta 

Kielce – warto odnieść się do działalności różnych instytucji, które realizują wobec tej grupy 

określone formy pomocy. Odnieść należy się przede wszystkim do podmiotów ekonomii 

społecznej oraz instytucji i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.  

Osoby z niepełnosprawnością przy odpowiednim wsparciu, ukierunkowanym na 

dostrzeżenie ich indywidualnych możliwości i predyspozycji oraz stworzeniu optymalnych 

warunków do rozwoju, zdobywania kwalifikacji, poszerzania kompetencji i umiejętności – 

mają duże szanse na podjęcie aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy. Dobrym 

rozwiązaniem, które się do takich praktyk przyczynia jest możliwość pracy na chronionym 

rynku pracy, co może stanowić pewne przygotowanie do kontynuowania zatrudnienia na 

wspomnianym już otwartym rynku pracy. Na dzień 13 września 2021 roku w województwie 

świętokrzyskim działały 33 zakłady pracy chronionej oraz 6 zakładów aktywności 

zawodowej. W samym mieście Kielce natomiast łącznie takich placówek znajdowało się 

wówczas 14, z czego 11 stanowiły zakłady pracy chronionej, a 3 zakłady aktywności 

zawodowej379.  

 
378 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za rok 2020, Kielce 2021, 

s. 43. 
379 Wykaz Zakładów Pracy Chronionej i Zakładów Aktywności Zawodowej (stan na dzień 13.09.2021). 
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Warto przeanalizować obszar rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

z niepełnosprawnością w Mieście Kielce w ostatnich latach. Szczególnie istotną rolę w tym 

zakresie pełni działający w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Dział Adaptacji 

Osób Niepełnosprawnych, realizujący świadczenia we wspomnianym zakresie. Realizacja 

działań w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej na rzecz osób z niepełnosprawnością 

jest ściśle związana z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

W 2015 Miasto Kielce otrzymało 3 595 589 zł na realizację zadań wynikających 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej pochłonęła wówczas łącznie kwotę 9 644 18 zł, jednak wszystkie zgłoszone 

potrzeby nie zostały zaspokojone. Bez rozpatrzenia pozostało wówczas 7 wniosków, które 

dotyczyły przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub 

wniesienia wkładu spółdzielni socjalnej. W 2015 roku natomiast w związku z rehabilitacją 

społeczną mieszkańców Kielc z niepełnosprawnością wydano środki o łącznej wysokości 

2 631 171 zł. Wśród największych potrzeb, jakie zgłaszali wnioskodawcy znalazły się 

głównie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych, środków pomocniczych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wówczas 

także turnusy rehabilitacyjne380. 

W 2016 roku Miasto Kielce otrzymało na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej kwotę 3 470 427 zł, a więc mniej niż w minionym roku. 

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością pochłonęła wówczas kwotę 

w wysokości 1 028 071 zł, a rehabilitacja społeczna kwotę 2 442 356 zł. Jednakże kwoty te 

w obu przypadkach nie pozwoliły zabezpieczyć każdej ze zgłoszonych potrzeb. Nie 

rozpatrzono 26 wniosków, które odnosiły się do działalności gospodarczej, jak i tworzenia 

stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością. Potrzeby, jakie zgłaszano w zakresie 

rehabilitacji społecznej dotyczyły głównie wsparcia w postaci dofinansowania do sprzętu 

rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, a także 

możliwości skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier (np. 

architektonicznych)381. 

Miasto Kielce w związku z realizacją opisywanych zadań w 2017 roku otrzymało 

kwotę w wysokości 3 595 688 zł, a więc nieznacznie wyższą niż w 2015 roku. W związku 

z rehabilitacją zawodową osób z niepełnosprawnością wykorzystana została kwota 

 
380 za: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za 2015 rok, s. 60. 
381 za: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za 2016 rok, s. 34. 
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w wysokości 954 169 zł, a w odniesieniu do działań z zakresu rehabilitacji społecznej 

wykorzystano wówczas 2 641 519 zł. Jednakże i w tym roku nie udało się zabezpieczyć 

wszystkich zgłaszanych potrzeb. Nie udało się zapewnić potrzeb podobnych, jak miało to 

miejsce w 2016 roku. Jednak w 2017 roku dzięki nieco większej kwocie – bez rozpatrzenia 

pozostała mniejsza ilość wniosków dotyczących działalności gospodarczej i tworzenia 

stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością (5 wniosków)382. 

W 2018 roku Miasto Kielce otrzymało w związku z działalnością w ramach 

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością – kwotę w wysokości 

3 599 235 zł, a więc wyższą niż w ubiegłych latach. W 2018 roku udało się pokryć wszystkie 

zgłaszane potrzeby osób z niepełnosprawnością, wynikające z rehabilitacji zawodowej. 

Wykorzystano wówczas na ich realizację kwotę w wysokości 1 030 0000 zł.  Środki 

w wysokości 2 569 235 zł wykorzystano w ramach rehabilitacji społecznej osób 

z niepełnosprawnością, jednak w tym przypadku wszystkie potrzeby nie zostały 

zrealizowane383.  

W 2019 roku Miasto Kielce na realizację zadań w ramach rehabilitacji społecznej 

oraz zawodowej osób z niepełnosprawnością otrzymało kwotę, wynoszącą 3 983 436 zł, 

a więc wyższą niż w minionych latach. Udało się pokryć wszystkie zgłoszone potrzeby 

wynikające z rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, a ich realizacja wyniosła 

łącznie 971 201 zł. Nie udało się jednak pokryć wszystkich potrzeb Kielczan w związku 

z rehabilitacją społeczną osób z niepełnosprawnością. Na ten cel spożytkowana została 

kwota wynosząca 3 012 227 zł384.  

W okresie od 2015 do 2020 roku, w Mieście Kielce najwyższą kwotę na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, 

otrzymało w 2020 roku. Wynosiła ona wówczas 4 493 917 zł. W tym roku mimo, iż 

podobnie jak w latach 2017-2019 pokryte zostały wszystkie potrzeby wynikające z zakresu 

rehabilitacji zawodowej (wykorzystano na nie 1 023 282 zł), to jednak podobnie, jak 

w minionych latach nie udało się zaspokoić wszystkich zgłaszanych potrzeb wynikających 

z rehabilitacji społecznej, na co wykorzystana została kwota wynosząca 3 470 635 zł385. 

W mieście Kielce działają różne instytucje, których działalność obejmuje wsparciem osoby 

z niepełnosprawnością. Wśród instytucji tych warto wymienić zarówno placówki edukacyjne, ale 

również instytucje i jednostki organizacyjne pomocy społecznej, czy niektóre z podmiotów 

 
382 za: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za 2017 rok, s. 37-38. 
383 za: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za 2018 rok, s. 36-37. 
384 za: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za 2019 rok, s. 33. 
385 za: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za 2020 rok, s. 40-41. 
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leczniczych. Podejmując refleksję nad cyklem życia osoby z niepełnosprawnością, wchodzeniem 

w kolejne etapy życia i potrzebami zmieniającymi się wraz z wiekiem, dokonano przeglądu 

instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością w Kielcach, co zostało ukazano na poniższej 

tabeli. 

 

Tabela nr 7. Wykaz instytucji, w których wsparcie mogą uzyskać osoby 

z niepełnosprawnością na terenie miasta Kielce 

L.p. Nazwa placówki Adres placówki 
Główny kierunek 

działalności placówki 

1.  Ośrodek wczesnej interwencji os. Na Stoku 42a, Kielce 

wsparcie dzieci do 7. 

roku życia zagrożonych 

nieprawidłowym 

rozwojem 

psychofizycznym 

2.  
Szkoła Podstawowa Specjalna 

(nr 14) 
ul. Szkolna 29, Kielce 

edukacja dzieci 

z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz 

autyzmem 

3.  

Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy (nr 

3) 

ul. Szkolna 29, Kielce 

wsparcie uczniów 

z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz 

z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi 

4.  
Szkoła Podstawowa Specjalna 

(nr 38) 
ul. Langiewicza 2, Kielce 

edukacja dzieci 

przewlekle chorych 

5.  Przedszkole Specjalne ul. Kryształowa 6, Kielce 

wsparcie dzieci 

z niepełnosprawnością 

intelektualną 

6.  
Szkoła Podstawowa Specjalna 

(nr 36) 
ul. Kryształowa 6, Kielce 

edukacja dzieci 

z niepełnosprawnością 

intelektualną 

7.  
Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy 
ul. Kryształowa 6, Kielce 

wsparcie uczniów 

z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz 

z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi 

8.  
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy 
ul. Jagiellońska 30, Kielce 

kształcenie dzieci 

i młodzieży 

z niepełnosprawnością 

narządu słuchu (dla osób 

słabosłyszących 

i niesłyszących) 
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9.  

Ośrodek Rehabilitacyjno- 

Edukacyjno-Terapeutyczno-

Wychowawczy 

ul. Krakowska 30, Kielce 
kształcenie dzieci 

i młodzieży z autyzmem 

10.  
Ośrodek rehabilitacji dziennej 

dzieci i młodzieży 
ul. Chęcińska 23, Kielce 

kompleksowa 

rehabilitacja dzieci 

i młodzieży 

z niepełnosprawnością 

(powyżej 7 r.ż.) 

11.  

Ośrodek Rewalidacyjno –

Edukacyjno – Wychowawczy 

w Kielcach 

ul. Chęcińska 23, Kielce 

edukacja i wsparcie 

dzieci i młodzieży (od 3. 

do 25. r.ż.) 

12.  

Ośrodek Rewalidacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczy 

"Diament" 

ul. Bodzentyńska 44 A, 

Kielce 

edukacja i wsparcie 

dzieci i młodzieży (od 3. 

do 25. r.ż.) 

13.  
Klub terapeutyczno-

integracyjny 
ul. Chęcińska 23, Kielce 

wsparcie dzieci 

i młodzieży 

z niepełnosprawnościami 

14.  Mieszkania treningowe ul. Chęcińska 23, Kielce 

usamodzielnienie osób 

z niepełnosprawnością 

intelektualną, które 

ukończyły 18. r.ż. 

15.  Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Krzemionkowa 1, Kielce 

rehabilitacja społeczna 

i zawodowa osób 

z niepełnosprawnością 

16.  Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Słoneczna 9, Kielce 

rehabilitacja społeczna 

i zawodowa osób 

z niepełnosprawnością 

17.  
Zakład Aktywności 

Zawodowej w Kielcach 
ul. Olszewskiego 21, Kielce 

aktywizacja zawodowa 

osób 

z niepełnosprawnością 

18.  
Zakład Aktywności 

Zawodowej w Kielcach 
ul. Wesoła 52a, Kielce 

aktywizacja zawodowa 

osób 

z niepełnosprawnością 

19.  
Zakład Aktywności 

Zawodowej w Kielcach 
ul. Pietraszki 15, Kielce 

aktywizacja zawodowa 

osób 

z niepełnosprawnością 

20.  
Środowiskowy Dom 

Samopomocy typu A 
ul. Miodowa 7, Kielce 

wsparcie dzienne osób 

przewlekle psychicznie 

chorych 

21.  
Środowiskowy Dom 

Samopomocy typu B 
ul. Okrzei 8, Kielce 

wsparcie dzienne osób 

z niepełnosprawnością 

intelektualną 

22.  
Środowiskowy Dom 

Samopomocy typu B 
ul. Kołłątaja 4, Kielce 

wsparcie dzienne osób 

z niepełnosprawnością 

intelektualną 
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23.  
Środowiskowy Dom 

Samopomocy typu B 
ul. Orzeszkowej 53 Kielce 

wsparcie dzienne osób 

z niepełnosprawnością 

intelektualną 

24.  
Środowiskowy Dom 

Samopomocy typu C 
ul. Krzemionkowa 1, Kielce 

wsparcie dzienne osób 

wykazujących inne 

przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych 

25.  
Środowiskowy Dom 

Samopomocy typu B/C 

ul. Mielczarskiego 45, 

Kielce 

wsparcie dzienne osób 

z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób 

wykazujących inne 

przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych 

26.  
Środowiskowy Dom 

Samopomocy typu C 
ul. Urzędnicza 16a, Kielce 

wsparcie dzienne osób 

wykazujących inne 

przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych 

27.  

Środowiskowy Dom 

Samopomocy dla osób 

z autyzmem 

ul. Mieszka I 79, Kielce 
wsparcie dzienne osób 

z autyzmem 

28.  Kielecki Dom Pod Fontanną 
ul. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego 75, Kielce 

wsparcie osób 

doświadczających 

kryzysów zdrowia 

psychicznego 

29.  

Ośrodek Wsparcia Dziennego 

dla Osób Chorych na 

Alzheimera 

al. Legionów 5, Kielce 

wsparcie dzienne osób 

zmagających się 

z Chorobą Alzheimera 

30.  

Filia Ośrodka Wsparcia 

Dziennego dla Osób chorych 

na Alzheimera 

ul. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego 53, Kielce 

wsparcie dzienne osób 

zmagających się 

z Chorobą Alzheimera 

31.  
Mieszkanie chronione 

wspierane 
ul. Leszczyńska 37, Kielce 

możliwość zamieszkania 

dla osób starszych i osób 

z niepełnosprawnością 

przy jednoczesnej 

całodobowej asyście ze 

strony opiekunów 

32.  
Mieszkanie chronione 

wspierane 

ul. Kazimierza Wielkiego 

35A, Kielce 

możliwość zamieszkania 

dla osób starszych i osób 

z niepełnosprawnością 

przy jednoczesnej 

całodobowej asyście ze 

strony opiekunów 

33.  
Mieszkanie chronione 

wspierane 

ul. Kazimierza Wielkiego 

35B, Kielce 

możliwość zamieszkania 

dla osób starszych i osób 

z niepełnosprawnością 

przy jednoczesnej 
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całodobowej asyście ze 

strony opiekunów 

34.  
Mieszkanie chronione 

wspierane 
ul. Jagiellońska 76, Kielce 

możliwość zamieszkania 

dla osób starszych i osób 

z niepełnosprawnością 

przy jednoczesnej 

całodobowej asyście ze 

strony opiekunów 

35.  Lokale aktywizujące ul. Jagiellońska 76, Kielce 

możliwość zamieszkania 

dla osób starszych i osób 

z niepełnosprawnością 

przy jednoczesnej 

całodobowej asyście ze 

strony opiekunów 

36.  
Dom Pomocy Społecznej im. 

Jana Pawła II 
ul. Jagiellońska 76, Kielce 

całodobowa opieka nad  

osobami przewlekle 

somatycznie chorymi 

37.  
Dom Pomocy Społecznej im. 

Jana i Marysieńki Sobieskich 

ul. Króla Jana III 

Sobieskiego 30, Kielce 

całodobowa opieka nad 

osobami przewlekle 

somatycznie chorymi 

38.  
Dom Pomocy Społecznej im. 

Florentyny Malskiej 
ul. Tarnowska 10, Kielce 

całodobowa opieka nad 

osobami przewlekle 

somatycznie chorymi 

39.  

Dom Pomocy Społecznej 

Polskiego Związku 

Niewidomych 

ul. Złota 7, Kielce 

całodobowa opieka nad 

osobami 

z niepełnosprawnością 

narządu wzroku 

40.  Dom Seniora NESTOR ul. Peryferyjna 15, Kielce 

całodobowa opieka nad 

osobami w podeszłym 

wieku 

41.  
Dom Pomocy Społecznej im. 

św. Brata Alberta 
ul. Żeromskiego 4/6, Kielce 

całodobowa opieka nad 

osobami przewlekle 

psychicznie chorymi 

42.  
Dom Pomocy Społecznej im. 

prof. Antoniego Kępińskiego 
ul. Jagiellońska 76, Kielce 

całodobowe opieka nad 

osobami przewlekle 

psychicznie chorymi 

43.  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Wesoła 40, Kielce 

długoterminowa opieka 

medyczna 

i pielęgnacyjna dla osób 

niewymagających 

hospitalizacji 

44.  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Mieszka I 48c, Kielce 

długoterminowa opieka 

medyczna 

i pielęgnacyjna dla osób 

niewymagających 

hospitalizacji 
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45.  
Zakład Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy 

ul. Króla Jana III 

Sobieskiego 30, Kielce 

całodobowa opieka 

pielęgniarska 

i rehabilitacja 

przeznaczona dla osób 

przewlekle chorych i 

z niepełnosprawnością 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Przykładem ośrodków wsparcia dziennego, w których wsparcie uzyskać mogą osoby 

z niepełnosprawnością są środowiskowe domy samopomocy. W 2020 roku w Kielcach 

funkcjonowało łącznie 8 takich placówek, z czego 3 prowadzone było przez organizacje 

pozarządowe386. Środowiskowe domy samopomocy funkcjonujące na terenie Kielc dzielą 

się na konkretne typu, co uregulowane jest Ustawą o pomocy społecznej. Ośrodki świadczą 

pomoc dla osób chorych psychicznie (typ A), dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

(typ B) oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych 

(typ C). W Kielcach funkcjonuje także Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób 

z autyzmem, prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Kielcach. Każda 

z placówek dysponuje ograniczoną liczbą miejsc, które w 2020 roku znajdowały się 

w przedziale od 27 do 60 miejsc. Dane, przedstawione w Sprawozdaniu z działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za rok 2020 wskazują, że liczba osób, które 

korzystały ze wsparcia niniejszych ośrodków w większości nieznacznie przewyższała liczbę 

miejsc387. Świadczy to o zapotrzebowaniu na tego typu formy instytucjonalnej pomocy. 

Jeden z kieleckich środowiskowych domów samopomocy – prowadzony przez 

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” oferuje możliwość pomocy w formie czasowego 

pobytu całodobowego388 dla uczestników placówki. Jest to jedyny tego typu ośrodek 

w województwie świętokrzyskim.  

Innym rodzajem ośrodka wsparcia dziennego, który działa na terenie miasta Kielce 

jest prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodek Wsparcia Dziennego 

dla Osób Chorych na Alzheimera, dysponujący 20 miejscami. W placówce pomoc 

oferowana jest dla osób, które borykają się z Chorobą Alzheimera lub innych postaci 

 
386 Wśród organizacji pozarządowych, które prowadziły środowiskowe domy samopomocy w 2020 roku 

w Kielcach znajdowały się Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Krajowe Towarzystwo Autyzmu oraz Caritas 

Diecezji Kieleckiej. 
387 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za rok 2020, Kielce 2021, 

s. 47-48. 
388 Zgodnie z art. 51a Ustawy o pomocy społecznej długość pobytu całodobowego w środowiskowym domu 

samopomocy nie może być jednorazowo dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy 

w uzasadnionych przypadkach. Maksymalny okres pobytu całodobowego w tej placówce nie może jednak 

przekroczyć łącznie 8 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.   
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otępienia. W 2020 roku w Kielcach powstała  Filia tego Ośrodka, posiadająca 25 miejsc dla 

uczestników389. W obliczu zwiększającej się liczby osób w podeszłym wieku, jak i ryzyka 

schorzeń, towarzyszących etapowi starości – działalność instytucji do potrzeb osób, które 

borykają się ze schorzeniami, takimi jak zespoły otępienne, czy Choroba Alzheimera, 

wydaje się ważna i szczególnie potrzebna. Działalność instytucji, nastawiona na wsparcie 

dla osób dotkniętych niepełnosprawnością wskutek wymienionych schorzeń, umożliwia 

dostosowanie pracy w ośrodku do specyfiki zaburzeń podopiecznych.  

Wśród osób z niepełnosprawnością – znajduje się wiele takich, które mają poważne 

problemy w codziennym funkcjonowaniu, co wpływa na konieczność zapewnienia 

całodobowej opieki. Wsparcie całodobowe zapewniają na przykład domy pomocy 

społecznej. W Kielcach w 2020 roku działało 6 takich instytucji. Świadczyły one wsparcie 

dla różnych grup osób: przewlekle somatycznie chorych, przewlekle psychicznie chorych, 

niewidomych i niedowidzących. Jeden z domów pomocy społecznej nie był prowadzony 

przez gminę Kielce, a przez Polski Związek Niewidomych (DPS dla osób niewidomych 

i niedowidzących). Liczba miejsc w wymienionych, usytuowanych na terenie miasta Kielce 

domach pomocy społecznej w 2020 roku, znajdowała się w przedziale od 45 miejsc do 

nawet 150 miejsc390. Nietrudno zauważyć, że społeczne postrzeganie całodobowych form 

wsparcia współcześnie nadal budzi wiele kontrowersji i jest dość zróżnicowane. 

Oczekiwanym stanem rzeczy byłoby, aby osoby z niepełnosprawnością funkcjonowały, jak 

najdłużej w swoim miejscu zamieszkania, a nie w instytucji całodobowej. Jednakże 

postępujące ograniczenia, rodzaj posiadanych niepełnosprawności, sytuacja rodzinna – 

stanowią jedne z wielu czynników, które powodują, że koniecznym staje się uzyskanie 

pomocy w instytucji, która świadczy wsparcie w formie całodobowej opieki. Dane 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach wskazują na bardzo duże 

zainteresowanie tego typu wsparciem. W każdym z działających na terenie Kielc – domu 

pomocy społecznej, liczba miejsc w 2020 roku była zapełniona. Co więcej w większości 

placówek liczba osób korzystających z pomocy przewyższała liczbę dostępnych w instytucji 

miejsc. Oprócz tego niemalże do każdego z tych pomocy społecznej oczekiwały na miejsce 

kolejne osoby. Warto zwrócić uwagę chociażby na dysponujący 150 miejscami Dom 

Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, usytuowany przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach. W 

 
389 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za rok 2020, Kielce 2021, 

s. 48. 
390 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za rok 2020, Kielce 2021, 

s. 48-49. 
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2020 roku liczba osób, które korzystały ze wsparcia tego ośrodka wynosiła 220 osób, czyli 

o 70 więcej niż liczba dostępnych miejsc. Na miejsce w placówce oczekiwało natomiast, aż 

57 osób391. 

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać ze wsparcia w postaci usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, które realizowane są jako jedno 

z zadań własnych gminy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. Pomoc 

świadczona może być wówczas przez opiekunów, pielęgniarki, pedagogów, psychologów, 

rehabilitantów lub logopedów, czyli różnych specjalistów, którzy powinni posiadać wiedzę 

z obszaru pomocy udzielanej osobom  z niepełnosprawnością na różnych płaszczyznach 

codziennego życia. Z danych wynika, że  w 2020 roku z takiej formy pomocy skorzystało 

w Kielcach łącznie 1438 osób. Wśród nich znajdowało się 327 osób, korzystających ze 

specjalistycznych usług opiekuńczych z uwagi na zaburzenia psychiczne392.  

W Mieście Kielce w ostatnich latach realizowano szereg założeń i działań 

wynikających, zarówno z wdrażanych dokumentów strategicznych dla Miasta, jak 

i województwa świętokrzyskiego, jak i programów o zasięgu ogólnopolskim. Działania na 

rzecz osób z niepełnosprawnością w Kielcach prowadzone są przez różne instytucje, które 

świadczą określone formy pomocy w zależności od wieku jednostki, jak i posiadanej 

niepełnosprawności. Społeczna rehabilitacja osób z niepełnosprawnością w mieście Kielce 

wciąż stanowi spore wyzwanie, ponieważ w ostatnich latach nie udało się spełnić wszystkich 

zgłaszanych potrzeb w tym zakresie, w przeciwieństwie do tych wynikających 

z rehabilitacji zawodowej. 

 

3.5. Partycypacja społeczna, polityczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością 

w mieście Kielce – możliwości i kierunki rozwoju 

Wiele grup osób ma swojego rzecznika, istnieje Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik 

Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich. Interesującą inicjatywę Urzędu 

Marszałkowskiego stanowiło powołanie Wojewódzkiego Rzecznika ds. Osób 

z Niepełnosprawnościami, co nastąpiło w 2020 roku. Do głównych zadań Wojewódzkiego 

Rzecznika należy inicjowanie działań ukierunkowanych na ograniczanie skutków 

niepełnosprawności, rozwiązywanie głównych problemów z jakimi grupa ta się boryka, jak 

i współpraca z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz osób 

 
391 Tamże, s. 49. 
392 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za rok 2020, Kielce 2021, 

s. 45. 
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z niepełnosprawnością. Warto zauważyć, że powołaną na stanowisko osobą został wówczas 

Piotr Pawełko, który sam zmaga się z niepełnosprawnością ruchową. Podkreślono wówczas, 

że zaangażowanie w tą tematykę osoby, która sama niejako wywodzi się ze środowiska osób 

z niepełnosprawnością, może zwiększyć rezultaty prowadzonych działań. Podkreślono, że 

działania Rzecznika w zakresie szeroko rozumianych inicjatyw na rzecz osób 

z niepełnosprawnością mogą pozytywnie kształtować politykę społeczną w województwie 

przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego393. Należy zauważyć, że aktualnie funkcję 

Wojewódzkiego Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami pełni Michał Wrona, który 

także jak jego poprzednik jest osobą z niepełnosprawnością ruchową394. 

Kwestia osób z niepełnosprawnością dostrzegana jest w szeregu dokumentów 

strategicznych związanych z realizacją polityki społecznej w mieście Kielce. 

Zastanawiającym aspektem jest jednak kwestia nazewnictwa osób z niepełnosprawnością. 

Dokonuje się bowiem zmian w ustawodawstwie, by zastępować określenie 

„niepełnosprawny” określeniem „osoba z niepełnosprawnością. Tymczasem 

w dokumentach strategicznych zmiana ta nie następuje. Zapewne dla wielu osób różnica ta 

jest symboliczna, nieodgrywająca większego znaczenia w kreowaniu działań pomocowych. 

Jednak wdrażając społeczny model niepełnosprawności podkreśla się, jak ważne jest 

traktowanie osób z dysfunkcjami, czy ograniczeniami – nie tylko przez pryzmat barier, które 

przecież nie determinują ich człowieczeństwa. Drobne zmiany mogą tak naprawdę stanowić 

fundament do wdrażania przeobrażeń na większą skalę.  

Pozytywnym aspektem zauważalnym w dokumentach ukierunkowanych na 

wsparcie osób z niepełnosprawnością na terenie Kielc jest odejście od ujmowania osób 

z niepełnosprawnością i osób starszych, jako jednej grupy odbiorców prowadzonych 

działań. Świadczy to bowiem o dostrzeganiu, że starość nie zawsze musi łączyć się 

z powstaniem niepełnosprawności, a niepełnosprawność wystąpić może na różnym etapie 

życia. Osoba z niepełnosprawnością może mieć zupełnie inne potrzeby i oczekiwania 

związane z kreowanymi na jej rzecz działaniami w zależności od wieku, w którym się 

znajduje.  

Miasto Kielce przystąpiło do realizacji ogólnopolskich programów 

ukierunkowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnością i osób sprawujących nad nimi 

 
393 W Urzędzie Marszałkowskim powołano Wojewódzkiego Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami – 

www.swietokrzyskie.pro (dostęp z dnia 24.01.2022 r.). 
394 Rzecznik Osób niepełnosprawnych powołany przez Zarząd Województwa – www.kielce.tvp.pl (dostęp 

z dnia 24.01.2022 r.). 
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opiekę. Z uzyskanych danych wynika, że zarówno możliwość uczestnictwa w Programie 

Opieka Wytchnieniowa, jak i Programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 

stanowiła pomoc dla wielu osób. Wydaje się, jednak że możliwości pomocy proponowane 

w ramach tych programów nie stanowią kompleksowych form wsparcia, a bardziej doraźne 

środki pomocy, które mogą podnosić jakość ogółu działań pomocowych dla osób 

z niepełnosprawnością. Opieka nad osobą, która wymaga wsparcia całodobowego nie 

sprowadza się bowiem do kilkudziestu godzin. Wymaga poświęcenia, zaangażowania, 

nierzadko rezygnacji z wielu planów, czy możliwości realizacji siebie na obszarach życia. 

Zauważa się, że Program Opieka Wytchnieniowa to odpowiedź na potrzeby i problemy 

doświadczane przez opiekunów osób z niepełnosprawnością. Wdrażanie tego typu działań 

jest ogromnie ważne i znaczące, jednak tak naprawdę w odniesieniu do szeregu trudności, 

które może generować niepełnosprawność, nie wydaje się ich w pełni rozwiązywać. 

Kielce dysponują wachlarzem różnych instytucji ukierunkowanych na wsparcie osób 

z niepełnosprawnością. Jednak analiza dostępności miejsc w tych placówkach może 

wskazywać na niepełne spełnienie potrzeb mieszkańców  z niepełnosprawnością w zakresie 

pomocy instytucjonalnej. Widoczne jest to szczególnie w odniesieniu do placówek 

całodobowych. Z jednej strony dąży się do zmniejszania liczby miejsc w takich miejscach 

w celu podnoszenia standardów, a co za tym idzie jakości życia pensjonariuszy. Z drugiej 

jednak strony na miejsce w takich instytucjach wciąż oczekują kolejni mieszkańcy, a liczba 

miejsc w niektórych z nich jest przekroczona.  

Dużą rolę w kreowaniu działań pomocowych wobec osób z niepełnosprawnością 

może odgrywać współpraca z organizacjami pozarządowymi. W Kielcach wiele z tych 

organizacji angażuje się w rozwiązywanie problemów społecznych, a co za tym idzie pomoc 

osobom z niepełnosprawnością.  

Koniecznym wydaje się jednak rozwój prowadzonych działań w ramach polityki 

społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością w mieście Kielce. Dotychczasowe działania 

są bardzo potrzebne, a pomoc uzyskuje wiele osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. 

Jednakże analiza świadczonej pomocy wskazuje na niepełne zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców z niepełnosprawnością, szczególnie w zakresie rehabilitacji społecznej. 

Pozwala to tak naprawdę zauważyć, że problemy, z jakimi każdego dnia borykają się osoby 

z niepełnosprawnością nie zostaną zniwelowane za pomocą kilku kroków. Pomoc ta jest 

procesem, który wymaga stałego zaangażowania, diagnozy potrzeb osób 

z niepełnosprawnością i ich rodzin, a przy tym próby zindywidualizowania działań. Jednak 

by to osiągnąć konieczne jest nie tylko zaangażowanie ze strony państwa, samorządów, czy 



166 
 

wyspecjalizowanych instytucji i osób zawodowo zajmujących się pomocą kierowaną do tej 

grupy, a całego społeczeństwa. 
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ROZDZIAŁ IV. ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH 

 

Działający aktywnie od wielu lat w mediach społecznościowych Wojciech Sawicki, 

który sam mierzy się z niepełnosprawnością zauważył, że perspektywa samych osób 

z niepełnosprawnością często bywa pomijana na rzecz postrzegania ich problemów 

wyłącznie  z relacji osób wspierających tą grupę w codziennym życiu. Mężczyzna zauważył 

wówczas, że życie z niepełnosprawnością prezentowane jest w mediach głównie 

z perspektywy opiekunów. To oni zabierają głos, nie tylko w swoim imieniu, ale też w imieniu 

swoich podopiecznych. Mówią o niewydolnym „systemie”, o biurokracji, o zmęczeniu, 

poświęceniu, konieczności odpoczynku. Ich perspektywa jest ważna i trzeba o niej mówić. 

Robią naprawdę dużo, to dzięki ich pracy możemy egzystować. Jednak czuję, że punkt 

widzenia samych OzN nie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Nasz głos rzadko pojawia 

się w debacie publicznej. Jesteśmy spychani na margines albo wtłaczani w stereotyp395. 

Poznanie doświadczeń z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnością 

z perspektywy badawczej wydawało się możliwością zgłębienia nie tylko problemów tej 

grupy, ale również poglądów, opinii odnośnie aktualnych rozwiązań na gruncie polityki 

społecznej państwa. W tym celu zasadne wydało się przeprowadzenie wywiadów z samymi 

osobami z niepełnosprawnością, przy uwzględnieniu różnych rodzajów 

niepełnosprawności, co pozwoliło na empiryczne dopełnienie prowadzonej analizy. Przyjęty 

w pracy plan badań empirycznych zakładał przeprowadzenie indywidualnych wywiadów 

pogłębionych z osobami z niepełnosprawnościami oraz badań fokusowych wśród 

pracowników instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami na terenie miasta 

Kielce. Powyższy dualizm badanych grup wynikał  z przekonania, że są to dwa szczególnie 

ważne podmioty, które bezpośrednio podlegają polityce społecznej realizowanej przez 

miasto w tym zakresie. Badania osób z niepełnosprawnościami objęły 25 respondentów, 

a w badaniach fokusowych wśród pracowników instytucji pomocowych uczestniczyło 26 

osób. 

Przeprowadzenie badań jakościowych wydało się najlepszym sposobem na 

zbudowanie wiedzy holistycznej, dotyczącej zjawisk w ich naturalnym kontekście przy 

jednoczesnym zrozumieniu ludzi, ich motywów, obyczajów, sposobów działania396. W tym 

miejscu warto podkreślić, że niektórzy badacze dokonują porównań, pomiędzy 

 
395  www.instagram.com/p/Cc2VzeluIbt/ (dostęp z dnia 29.04.2022). 
396 za: D. Jemielniak, Różnorodność metod…op. cit., s. 10. 
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prowadzeniem badań ilościowych, a jakościowych. Przykładem może być chociażby 

fragment, zgodnie z którym  o ile wyniki badań ilościowych porównać można do fotografii 

z lotu ptaka, to wyniki badań jakościowych są filmem kręconym z poziomu widzenia 

człowieka 397. Pomijając ewentualne dyskusje odnośnie znaczenia badań ilościowych 

i jakościowych w poszerzaniu zdobywanej na gruncie badawczej wiedzy – podkreślić 

należy, że wnioski uzyskane poprzez zastosowanie metod i technik znajdujących się 

w grupie badań jakościowych, pozwalają uzyskać wyniki, które mogą zostać 

zaimplementowane na różnych płaszczyznach, w tym również umożliwić poszukiwanie 

w perspektywie krajowej i lokalnej. Przeprowadzone badania jakościowe posłużyły zatem 

do poszerzenia wiedzy i właściwego zinterpretowania wyników badań ilościowych 

przywoływanych w pracy, a pochodzących ze źródeł statystycznych (np. dane dotyczące 

liczby osób zmagających się z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności).  

Wybór metod i technik badawczych, które pozwoliłyby na empiryczne poznanie 

sytuacji osób z niepełnosprawnością w mieście Kielce uzależniony był od szeroko pojętego 

przeglądu literatury, analizy rozwiązań kreowanych w Kielcach na rzecz osób 

z niepełnosprawnością, dostępności instytucji pomocowych. Wydawało się, że nikt nie 

będzie w stanie przybliżyć przeżyć wynikających z niepełnosprawności tak, jak same osoby, 

które tego stanu doświadczają. Z uwagi na mnogość rodzajów niepełnosprawności 

i ograniczeń przez nie generowanych za najbardziej odpowiednią metodę badawczą uznano 

metodę wywiadu. Wywiad stanowi specyficzną formę rozmowy, w trakcie której wiedzę 

tworzy się w toku interakcji między osobą prowadzącą wywiad, a respondentem398. Wywiad 

umożliwia zdobycie rozległej wiedzy odnośnie zjawisk, sytuacji społecznych, opinii, 

poglądów osób, które zdecydowały się na udział w badaniu naukowym. W oparciu o metodę 

wywiadu dokonano wyboru dwóch technik badawczych399, takich jak technika 

indywidualnego wywiadu pogłębionego oraz technika zogniskowanych wywiadów 

grupowych.  

Stosowanie w badaniach politologicznych indywidualnych wywiadów pogłębionych 

posiada szereg zalet, które mogą wynikać głównie ze specyfiki przedmiotu, który 

poddawany jest badaniu oraz ze specyfiki gromadzenia danych. Na etapie wyboru 

i przygotowania narzędzia badawczego następuje konieczność spełnienia szeregu 

 
397 M. Kostera (w:) D. Jemielniak, Różnorodność metod i narzędzi… op. cit., s. 10. 
398 za: S. Kvale [w:] S. Gudkova, Wywiad w badaniach jakościowych, [w:] D. Jemielniak, Badania 

jakościowe…op. cit., s. 112. 
399 Bäcker R., Czechowska L. i in., Metodologia badań politologicznych…op. cit., s. 67.  
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wymogów, podobnie jak podczas samej realizacji badania, co w rezultacie generuje 

możliwość wyciągnięcia wielu rzetelnych, trafnych wniosków dotyczących społeczno-

politycznej rzeczywistości. Stosowanie indywidualnego wywiadu pogłębionego umożliwia 

rejestrację różnych elementów, które przy zastosowaniu innych technik badawczych 

mogłyby zostać pominięte. Użycie indywidualnego wywiadu pogłębionego pozwala 

zrozumieć przyczyny, poznać charakterystykę, konsekwencje wielu zjawisk o charakterze 

społecznym, współtworzących politykę400. 

 Postępujący rozwój medycyny, form terapii i wsparcia powoduje, że współcześnie 

spotkać się można z różnymi klasyfikacjami niepełnosprawności. Niektóre z nich 

umożliwiają wyodrębnienie licznych rodzajów niepełnosprawności, jak na przykład chorób 

neurologicznych, niepełnosprawności ruchowej, niepełnosprawności intelektualnej, chorób 

układu oddechowego i krążenia, niepełnosprawności narządu wzroku, niepełnosprawności 

słuchu, niepełnosprawności mowy, schorzeń metabolicznych, chorób układu moczowo-

płciowego, chorób rzadkich, chorób psychicznych, nowotworów i otyłości. Na potrzeby 

badań własnych realizowanych w ramach niniejszej dysertacji odniesiono się do bardziej 

ogólnej klasyfikacji niepełnosprawności, zgodnie z którą wyróżnia się niepełnosprawność 

ruchową, niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawność sensoryczną (przewidziano 

realizację badań z osobami niewidomymi i słabowidzącymi), niepełnosprawność 

spowodowaną chorobami przewlekłymi, niepełnosprawność wskutek kryzysów zdrowia 

psychicznego. Podział ten również często pojawia się w literaturze naukowej. Wzorując się 

wspomnianą klasyfikacją utworzonych zostało pięć scenariuszy wywiadów pogłębionych 

ustrukturyzowanych, zawierających dyspozycje zagadnień w postaci pytań, skierowanych 

do poszczególnych respondentów.  

Osobami, które wzięły udział w badaniu były osoby dorosłe zmagające się z danym 

rodzajem niepełnosprawności, zamieszkujące na terenie miasta Kielce, korzystające ze 

wsparcia instytucjonalnego. Przed rozpoczęciem badania wyodrębnione zostały pewnego 

rodzaju obszary tematyczne w postaci kategorii, takich jak: funkcjonowanie osoby z danym 

rodzajem niepełnosprawności, wsparcie ze strony innych osób, wsparcie ze strony państwa, 

dostęp do działań z obszaru polityki społecznej państwa realizowanych w mieście Kielce, 

wsparcie instytucjonalne oraz perspektywa zmian. Każdy scenariusz zawierał pytania 

podstawowe - każde z nich zostało zadane osobie biorącej udział w badaniu, a także pytania 

 
400 M. Nicpoń, R. Marzęcki, Pogłębiony wywiad indywidualny w badaniach politologicznych, [w:] D. 

Mikucka-Wójtowicz (red.), Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów, 

wyd. Libron, Kraków 2010, s. 248. 
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dodatkowe, których wykorzystanie było uzależnione od poprzednich odpowiedzi 

respondenta. Odpowiedzi badanych były rejestrowane za pomocą dyktafonu, o czym każdy 

z respondentów został poinformowany przed rozpoczęciem wywiadu. Czas trwania każdego 

z wywiadów trwał około godziny. Jest to zazwyczaj wystarczający czas na przeprowadzanie 

rozmowy, aczkolwiek w przypadku osób z niepełnosprawnością należało uwzględnić 

konieczność zapewnienia respondentom dodatkowej liczby czasu. Często większej ilości 

czasu potrzebowały osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a także osoby 

z niepełnosprawnością powstałą wskutek wystąpienia kryzysów zdrowia psychicznego. 

Przed przystąpieniem do badania tak naprawdę nie stawiano żadnych założeń celem, jak 

największego otwarcia się na pełne poznanie doświadczeń respondentów. Eksploracyjny 

charakter tego typu badań skoncentrowany był przede wszystkim na poznaniu, a następnie 

opisie zachodzących zależności, zjawisk, zachowań badanych, aniżeli sprawdzaniu 

poprawności postawionych założeń. Badania realizowane z wykorzystaniem techniki 

indywidualnego wywiadu pogłębionego objęły łącznie grupę 25 osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności, które korzystały z instytucjonalnego wsparcia w Kielcach. Taka liczba 

respondentów była w pełni wystarczająca, aby dokonać wnikliwą interpretację uzyskanego 

materiału. Przed rozpoczęciem prowadzenia badań wyodrębniono 5 głównych rodzajów 

niepełnosprawności (niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność intelektualna, 

niepełnosprawność sensoryczna, niepełnosprawność generowana wystąpieniem choroby 

przewlekłej oraz niepełnosprawność wskutek pojawienia się kryzysów zdrowia 

psychicznego). Uznano, że aby poznać specyfikę i główne problemy, jakie generują 

poszczególne rodzaje niepełnosprawności – właściwe będzie uwzględnienie 5. 

respondentów w ramach każdego z rodzajów niepełnosprawności. Ponadto starano się, aby 

rozmówcy znajdowali się w zróżnicowanym przedziale wiekowym, aby przekonać się, 

zarówno o doświadczaniu niepełnosprawności w poszczególnym etapie życia, jak i wpływie 

wieku oraz momentu wystąpienia niepełnosprawności na ocenę rozwiązań, oferowanych 

przez państwo.  Najmłodsza z osób, które wzięły udział w badaniu miała 26 lat, natomiast 

najstarsza była w 90-tym roku życia. Wśród badanych znajdowały się zarówno osoby, u 

których niepełnosprawność pojawiła się w momencie urodzenia, jak i te, które nabyły ją na 

poszczególnym etapie życia w różnych okoliczność (np. wskutek choroby, wypadku). Warto 

zauważyć, że na drodze realizacji badań często okazywało się, że obok głównej przyczyny 

niepełnosprawności – dany respondent zmaga się także z innymi trudnościami, 

schorzeniami, czy utratą sprawności na innych płaszczyznach. Okres, w którym 

przeprowadzono niniejsze badania obejmował czas od marca do maja 2022 roku.  
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Stosowanie indywidualnych wywiadów pogłębionych umożliwia identyfikację, tzw. 

słów kluczowych, które mogą okazać się istotne w analizie struktury poglądów, postaw, 

rozumienia rzeczywistości. Oznacza to zatem możliwość konfrontacji rozumienia wielu 

różnych pojęć, a przy tym ujawniać przypisywane im znaczenia lub znaczenia 

przeciwstawne401. Badanie prowadzone w oparciu o wykorzystanie autorskich scenariuszy 

indywidualnych wywiadów pogłębionych składało się z kilku etapów. Na poniższej rycinie 

przedstawiony został proces prowadzenia badań z wykorzystaniem techniki indywidualnego 

wywiadu pogłębionego, na który składa się kilka etapów. 

 

Rycina nr 4. Etapy prowadzenia badania z użyciem indywidualnego wywiadu 

pogłębionego 

 

Źródło: R. Miński, Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach 

ewaluacyjnych, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2017, t. XIII, nr 3, s. 39. 

 

Prowadząc badania transkrypcji poszczególnych wywiadów starano się dokonywać 

tuż po ich przeprowadzeniu. Uzyskany materiał następnie podlegał analizie. Na drodze 

realizowanych badań było to bardzo wartościowe, ponieważ pozwalało na drodze kolejnych 

 
401 M. Nicpoń, R. Marzęcki, Pogłębiony wywiad indywidualny…op. cit., s. 251. 
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rozmów poszerzać tematy, szczególnie inspirujące, skłaniające do refleksji. Tym samym 

następowało pogłębienie informacji, uzyskiwanych w toku indywidualnych wywiadów 

pogłębionych. Szczególnie inspirującym doświadczeniem na gruncie procesu badawczego 

był sam kontakt z respondentami celem realizacji opisywanych powyżej wywiadów. 

Rozmowy z osobami z niepełnosprawnością często były przepełnione licznymi emocjami. 

Sama obserwacja osób badanych podczas rozmowa pozwalała zatem dojść do szeregu 

wniosków, istotnych w kolejnych etapach realizacji badań. Wszystkie wywiady realizowane 

były na terenie instytucji pomocowych, łączących osoby z niepełnosprawnością. Warto 

nadmienić, że część badanych pracowała (głównie na chronionym rynku pracy), realizowała 

się społecznie, aktywnie działała na płaszczyznach organizacji pozarządowych. Z całą 

pewnością jednak grupa 25 uczestników badań stanowiła grupę o dość zróżnicowanych 

poglądach, innej sytuacji bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej. Z perspektywy badawczej 

było to niezwykle inspirujące, ponieważ pozwoliło zaobserwować, jak znaczący wpływ na 

funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością mogą mieć nie tylko jej decyzje, ale również 

wpływ środowiska rodzinnego oraz wachlarz oferowanych form wsparcia. Obserwowano 

bowiem sytuacje, że osoby mierzące się z tym samym rodzajem niepełnosprawności, 

znajdujące się w podobnym przedziale wiekowym funkcjonują w sposób zupełnie różny. 

Transkrypcje wywiadów zostały zapisane w plikach tekstowych, a następnie właściwie 

zabezpieczone. Cytowane w analizie badań własnych fragmenty zostały oznaczane poprzez 

użycie symbolu K lub M w zależności od tego, czy osobą wypowiadającą się była kobiety, 

czy mężczyzna a także oznaczeniem R – respondent, numer – w zależności od kolejności 

osoby, z który przeprowadzano badanie, np. R20. W cytowanych fragmentach eliminowano 

słowa, które pozwalałyby w jakikolwiek sposób na identyfikację osób, które wzięły udział 

w badaniach, takie jak na przykład nazwa ulicy miejsca zamieszkania, czy imiona dzieci. 

W celu szerszego spojrzenia na analizowaną rzeczywistość dotyczącą obszaru 

polityki społecznej państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością – w ramach 

prowadzonych badań własnych zdecydowano się również na wykorzystanie techniki 

zogniskowanego wywiadu grupowego, określanej również w literaturze przedmiotu 

techniką grupy zogniskowanej dyskusji lub wywiadu fokusowego (Focus Group Interview 

– FGI). Zastosowanie tej techniki polega na pozyskiwaniu danych empirycznych wskutek 

dyskusji prowadzonej z udziałem moderatora z celowo dobraną grupą uczestników badania. 

Dyskusja ta toczy się wokół głównych kwestii, jakie związane są z kierunkiem 

prowadzonych badań. Przyjmuje się, że w tego typu badaniu uczestniczy od kilku do 

kilkunastu osób (w literaturze przedmiotu często wskazuje się na grupy liczące od 6 do 12 
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osób). Stosowanie techniki zogniskowanego wywiadu grupowego umożliwia poznanie 

postaw, opinii na temat, który stanowi przedmiot badania. Tego typu wywiad pozwala także 

na wniknięcie w ludzkie emocje, kryjące się za poglądami, wzorami, czy schematami 

zachowań402. Z uwagi na liczbę uczestników grup fokusowych – wyodrębnia się także 

rodzaj, tzw. mini grup, w których liczba badanych jest mniejsza. Dostępne materiały oraz 

literatura przedmiotu wskazują na liczbę osób od 4 do 5403, ale także mini grupy, liczące od 

2 do 4 respondentów404. Mini grupy sprawdzają się szczególnie wtedy, gdy badacz oczekuje 

dużego zaangażowania się uczestników, stanowiących ekspertów w danej dziedzinie, czy 

posiadających osobiste silne nastawienie pod kątem emocjonalnym do badanego tematu. 

Mini grupy dobrze sprawdzają się w sytuacji dyskusji nad zagadnieniami, które można 

określić mianem złożonych lub kontrowersyjnych405.  

Badania z wykorzystaniem techniki zogniskowanego wywiadu grupowego 

przeprowadzone zostały w kwietniu oraz maju 2022 roku. Do udziału w badaniu zaproszono 

pracowników 45. instytucji pomocowych, jakie działają na rzecz osób 

z niepełnosprawnością na terenie miasta Kielce. Poprzez korespondencję elektroniczną oraz 

tradycyjną do osób zarządzających placówkami wysłano zaproszenie do udziału w tego typu 

badaniu, z wyjaśnieniem jego celu i czynnościami, wchodzącymi w skład przebiegu 

badania. W zaproszeniu podkreślono, że w wywiadzie fokusowym uczestniczyć może 

pracownik dowolnego szczebla danej instytucji. Istniała możliwość, by w badaniu wzięła 

udział większa liczba pracowników danej placówki. Wydawało się bowiem, że zupełnie inne 

będą doświadczenia osób pracujących na różnych stanowiskach. Wysyłając zaproszenia 

uwzględniono łącznie 45 instytucji świadczących wsparcie dla osób z niepełnosprawnością 

na terenie Kielc. W celu poznania spojrzenia osób zaangażowanych w proces edukacji dzieci 

i młodzieży z niepełnosprawnością w ramach szkolnictwa specjalnego – zaproszenie 

skierowano również do tego typu placówek. Zgromadzenie respondentów, chętnych do 

udziału w badaniach naukowych realizowanych za pomocą zogniskowanych wywiadów 

grupowych stanowiło spore wyzwanie. Ostatecznie w badaniach udział wzięło łącznie 26 

osób – pracowników 21 instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością.  

 
402 J. Kowalik, W. Szostak, Metodologiczne problemy nauk o polityce, wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 

2007, s. 148-150. 
403 J. Lasek-Michalska, Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 

Łódź 2013, s. 18. 
404 Mini-grupa FGI, www.imas.pl/mini-grupa-fgi/ (dostęp z dnia: 09.05.2022 r.). 
405 J. Lasek-Michalska, Badania fokusowe…op. cit., s. 18. 
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Początkowo chęć wzięcia udziału w badaniu wyraziło 32 pracowników spośród 25 

instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością na terenie Kielc. Spośród 20 

instytucji natomiast nie otrzymano odpowiedzi na zaproszenie. Wśród 4 z instytucji,  

w których początkowo deklarowano chęć wzięcia udziału w badaniu, w dniu realizacji 

badania okazało się, że pracownicy niniejszych placówek zrezygnowali z udziału 

w wywiadzie. W kwietniu 2022 roku zorganizowano 4 tego typu wywiady. Warto zauważyć, 

że w dniu przeprowadzania badań – kilkanaście osób (11) nie pojawiło się, mimo 

wcześniejszej deklaracji udziału w nich. Część osób (5) telefonicznie poinformowała 

o przyczynie nieobecności i zadeklarowała udział w badaniu w innym terminie. Pozostała 

część osób (6) nie wyjaśniła przyczyny swojej nieobecności, nie deklarując zarazem chęci 

udziału w badaniu w innym terminie. W rezultacie 2 z czterech grup fokusowych, biorących 

udział w kwietniowych badaniach przyjęły postać mini grup. W maju 2022 roku 

zorganizowano piąty zogniskowany wywiad grupowy, który również z uwagi na liczbę 

uczestników przyjął postać mini grupy. Główną obawą osób, które pojawiały się w dniu 

realizacji badania wydawała się kwestia anonimowości. Z tego względu postanowiono nie 

odnosić się do fragmentów, wskazujących na zajmowane stanowiska, czy dokładne miejsca 

pracy. Warto jednak podkreślić, że grupa osób uczestniczących w badaniu realizowanym za 

pomocą techniki zogniskowanego wywiadu grupowego była bardzo zróżnicowana z uwagi 

na stanowiska, na których zatrudnieni byli poszczególni respondenci. Z całą pewnością 

dzięki temu badania pozwoliły na poznanie różnych perspektyw.  

Wszystkie osoby, które przyjęły zaproszenie na udział w realizowanym badaniu 

fokusowym były osobami, które przez długi okres czasu działały zawodowo na rzecz osób 

z niepełnosprawnością. Na swojej drodze zawodowej osoby te często pracowały na różnych 

stanowiskach, a przy tym w różnych instytucjach. Wśród badanych, większość stanowiły 

osoby z minimum 10-letnim stażem zawodowym na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Najkrótszy staż zawodowy wśród badanych to 4 lata, a najdłuższy to 30 lat. Osoby, które 

uczestniczyły w badaniu pracowały w różnych instytucjach, zarówno prowadzonych przez 

podmioty państwowe, ale również przez organizacje pozarządowe, co umożliwiło szersze 

spektrum badawcze. Każde ze spotkań prowadzone były w oparciu o wcześniej 

przygotowany scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego. Uczestnicy badania 

otrzymywali pytanie wskazujący na obszar tematyczny w odniesieniu, do którego 

prowadzona była późniejsza dyskusja. Każde ze spotkań trwało około 1,5 godziny. 

Wywiady rejestrowane były za pomocą dyktafonu. W związku z koniecznością zachowania 

anonimowości Uczestników w przypadku cytowania fragmentów rozmów w ramach 
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przeprowadzonego badania stosuje się odpowiednio oznaczenia w postaci symboli: K lub M 

w zależności od tego, czy w danym momencie wypowiada się kobieta, czy mężczyzna oraz 

FGI-nr, gdzie nr oznacza numer grupy fokusowej. Fragmenty cytowano w sposób 

rzeczywisty, celowo nie usuwano z nich padających określeń, nawet jeśli ich wydźwięk 

wydawał się nieco wulgarny. Było to ukierunkowane chęcią w pełni prawdziwego 

przedstawienia doświadczeń uczestników badania przy zachowaniu ich kontekstu oraz 

ukazania pełnego obrazu emocji, jakie uwydatniały się podczas prowadzonych badań. 

Transkrypcje zogniskowanych wywiadów grupowych zostały zapisane w plikach 

tekstowych i odpowiednio zabezpieczone. 

Przeprowadzone wywiady stały się podstawą do dokonania ich analizy 

zorientowanej na znaczenie. Interpretacja informacji zawartych w wywiadach wychodzi 

poza porządkowanie jawnego znaczenia tego, co zostało powiedziane i polega na dogłębnej 

i krytycznej interpretacji tekstu. Dokonując analizy transkrypcji wywiadów posługiwano się 

kodowaniem, polegającym na przypisywaniu poszczególnym fragmentom tekstu jednego 

lub kilku słów podstawowych, co w efekcie umożliwia późniejszą identyfikację danej 

wypowiedzi406. Podczas analizy treści wywiadów stosowano między innymi takie kody, jak: 

problemy, aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością, zaangażowanie rodzin osób 

z niepełnosprawnością, wymiary wsparcia państwa, rola instytucji, motywacje 

pracowników instytucji pomocowych, możliwości zmian. Stosowanie kodowania 

umożliwiło interpretację znaczenia wypowiedzi respondentów, a w następstwie pozwoliło 

na perspektywę podjęcia dyskusji odnośnie poszczególnych aspektów, jakie wyodrębniły się 

w toku prowadzenia badań.  

 

4.1. Różne wymiary wsparcia z perspektywy osób z niepełnosprawnością 

Do osób z niepełnosprawnością docierano poprzez kontakt z różnymi instytucjami 

lub organizacjami, które działają na ich rzecz w mieście Kielce. Tak, jak wspomniano już 

wcześniej nie stawiano żadnych założeń. Starano się w pełni zrozumieć doświadczenia do 

jakich odnosili się badani podczas uczestnictwa w indywidualnych wywiadach 

pogłębionych. Wywiady realizowano w oparciu o przygotowane wcześniej scenariusze. 

Analiza uzyskanego materiału pozwoliła wyodrębnić kilka płaszczyzn, które wydają się 

szczególnie ważne  w odniesieniu do szeroko pojętej sytuacji osób z niepełnosprawnością. 

Już na wstępie warto jednak podkreślić, że grupę tą różnicuje szereg cech. W zależności od 

 
406 S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, wyd. PWN. Warszawa 2012, s. 172-175. 
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rodzaju niepełnosprawności pojawiają się zupełnie inne problemy, inne są także 

oczekiwania tych osób, ich predyspozycje, potrzeby, możliwości. Co więcej w toku 

przeprowadzonych badań zauważono, że w zależności od etapów poprzedzających obecny 

etap życia jednostki, momentu wystąpienia niepełnosprawności i różnorodności działań, 

z jakich dana osoba korzystała – sytuacje osób w podobnym wieku, z podobnymi rodzajami 

niepełnosprawności mogą kształtować się zupełnie inaczej. Świadczy to o konieczności 

szeroko rozumianej indywidualizacji tych osób. Choć w ujęciu systemowym wydaje się to 

wręcz niemożliwe, to jednak z płaszczyzny poszczególnych działań (np. instytucjonalnych) 

wydaje się to najlepszą drogą ku podnoszeniu jakości życia osób, których sprawność jest 

ograniczona przez różne czynniki.  

 

 

4.1.1. Próba ukazania codzienności osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności 

Każdy z uczestników badania był proszony na początku o opowiedzenie czegoś 

o sobie, podzielenie się dowolnymi aspektami swojego życia, które uważa za istotne, ważne. 

Każda z badanych osób na początku starała się koncentrować na ważnych dla siebie 

aspektach, takich jak edukacja, sytuacja zawodowa, bliscy, pasje. Pojęcia takie, jak choroba, 

czy niepełnosprawność pojawiały się głównie dopiero po dłuższej chwili. Wyglądało to tak, 

jakby żaden z badanych nie chciał, by jego człowieczeństwo było determinowane przez 

pryzmat towarzyszących mu ograniczeń sprawności. Podkreśla to ogromne znaczenie 

społecznego modelu niepełnosprawności. Co szczególnie interesujące – osoby u których 

niepełnosprawność stanowiła wynik pojawienia się kryzysów zdrowia psychicznego 

podczas przebiegu wywiadu bardzo rzadko lub w ogóle nie używały nazwy zdiagnozowanej 

choroby. Wyjątek stanowiła jedynie osoba, zmagająca się z depresją. Jeden z respondentów 

w swoich wypowiedziach odniósł się subiektywnej oceny nazewnictwa kryzysów zdrowia 

psychicznego: Bardziej dla mnie znośne jest to określenie ten kryzys. A czy to jest 

niepełnosprawność? Brak mi słowa tutaj. No wiadomo, że nie wszyscy są geniuszami we 

wszystkich dziedzinach. Nie jest mi łatwo mówić o chorobie, nie znam się na tych 

wszystkich... Nic nie wiem właściwie o tej chorobie. Nie umiałbym nawet powiedzieć, co to 

za choroba. Może to jakaś melancholia jest, może jakaś depresja. Ale takie nazewnictwo 

typu schizofrenia to jest takie pejoratywne, negatywne określenie. Młodzież często mówi, że 

schiza, że ktoś schizuje. Zazwyczaj ten który mówi o kimś wcale nie jest takim człowiekiem, 

który jakoś tak nie wiem jak to nazwać. Nie jest wyrozumiały, może źle określiłem, że to 

wyrozumiałość... To jest takie popychanie gdzieś w ogień, nakręcanie jakichś sytuacji 
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poprzez nazewnictwo. (M, R06) Rozmowy ze wszystkimi respondentami pozwoliły 

zauważyć, że wystąpieniu niepełnosprawności często może towarzyszyć lęk przed społeczną 

oceną. W przypadku osób po kryzysach zdrowia psychicznego –  poczucie lęku było 

znacznie wyższe niż w odniesieniu do osób z innymi rodzajami niepełnosprawności, które 

wzięły udział w badaniu. Trudności w ich przypadku często nie są zauważalne na pierwszy 

rzut oka. Zaostrzenie choroby może generować zachowania społecznie niezrozumiałe, a to 

z kolei wiązać się nie tylko z brakiem tolerancji, ale i marginalizowaniem tej grupy. Już 

samo mówienie o indywidualnym doświadczaniu kryzysu zdrowia psychicznego wśród 

rozmówców generowało poszukiwanie alternatywnych form nazewnictwa. Pojawiały się 

nawet takie określenia, jak choroba duszy, choroba serca, czy odnoszenie się do innych 

problemów zdrowotnych. Badani często podkreślali, że choroba psychiczna jest chorobą 

przewlekłą. Porównywali ją z innymi chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, 

nadciśnienie, epilepsja. Wskazywali, że w każdym przypadku należy korzystać 

z farmakoterapii: Pogodziłem się z chorobą. To tak, jak z ciśnieniem, człowiek ma to wysokie 

ciśnienie i musi brać leki do końca życia. Czy tak z cukrzycą. Trzeba brać leki, ktoś 

mądrzejszy wymyślił lekarstwa i niestety nie ma takiej siły, by nie brać. (M, R06).Wydawać 

by się mogło, że trudności natury psychicznej, szczególnie te, które związane są 

z występowaniem objawów psychotycznych wciąż budzą wśród otoczenia strach, czy 

nieufność, a przynajmniej same osoby doświadczające tego typu trudności obawiają się 

wymienionych reakcji społecznych.  

Uzyskane na drodze przeprowadzania indywidualnych wywiadów pogłębionych – 

dane wyraźnie wskazały, że niepełnosprawność w każdym przypadku wpływała na 

funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością. Osoby, które nabyły niepełnosprawność 

w danym okresie swojego życia odnosiły się do momentu jej wystąpienia. Pytano wówczas 

o emocje, uczucia towarzyszące tej sytuacji. Respondenci wskazywali wówczas na szereg 

negatywnych emocji, początkową niemożność pogodzenia się ze zmianą swojej sytuacji 

życiowej, obawy, czy strach. Jeden z rozmówców doznał udaru podczas wykonywania pracy 

zawodowej. Poszczególne fragmenty jego wypowiedzi pozwoliły zauważyć, że 

niepełnosprawność może dezorganizować funkcjonowanie jednostki na różnych 

płaszczyznach codziennego życia: Niepełnosprawność powstała w pracy, praca 

stresująca...Można tak powiedzieć, że to był wypadek przy pracy. Cały świat wtedy się 

rozpadł. Pojawił się brak chęci do życia. Nie miałem wtedy wsparcia, pomocy. Może myśl 

o moim synu jedynie. Tylko tyle. Wtedy czułem, że jestem zdany tylko na siebie. Czułem wtedy 

też takie zaparcie, żeby doprowadzić się chociaż do takiej sprawności, by nie wymagać 
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opieki. To, że mnie żona zostawiła to nawet jestem wdzięczny jej za to. To było zostawienie 

tuż po tym, jak stałem się niepełnosprawny. Skończyły się pieniądze dla niej, chyba kogoś 

miała przedtem. Mnie w domu mało było. To mogło być w sumie już przedtem, tylko ja tego 

nie widziałem. Ja pracowałem, ja utrzymywałem wszystko. Żona nie pracowała. Zarabiałem 

wtedy bardzo dobrze. Nie raz się nawet śmiałem do żony, że jakby mnie kopnęła w tyłek, to 

mógłbym w hotelu 5-gwiazdkowym na ten czas nocować. Bo tak zarabiałem. Po dwanaście 

tysięcy, to było dużo na ten moment. Oczywiście część z tych pieniędzy była pod stołem 

płacona. To było najgorsze, przyszło do renty i liczyło się to inaczej. (M, R07). Znaczący 

wpływ na mechanizmy działania osoby, u której niepełnosprawność wystąpi, wpływ może 

mieć zarówno wcześniejsza sytuacja życiowa, jak i poczucie wsparcia, zarówno ze strony 

najbliższych, ale również poprzez możliwość skorzystania z rozwiązań systemowych.  

Osoby zmagające się z kryzysami zdrowia psychicznego, z którymi przeprowadzono 

indywidualne wywiady pogłębione – poznały diagnozę w wieku wczesnej dorosłości. Miały 

plany, marzenia. W tamtym momencie choroba determinowała rezygnację z wielu celów 

zawodowych. Niektórym z respondentów symptomy chorobowe nie pozwoliły ukończyć 

studiów wyższych: Choroba pojawiła się na studiach. To był 2002 rok. Pierwsze symptomy 

choroby... Ospałość, zniechęcenie, odwrotność tego, co było w Plastyku. W Plastyku to ja 

zarywałem noce, by coś narysować. Chodziłem nawet na rysunek wieczorny. Lubiłem 

rysować, malować. Później na studiach, to jakby to tak człowiek został sam właściwie z sobą, 

jakieś takie filozofie przyszły. Byłem hospitalizowany najpierw we Wrocławiu w 2002 roku, 

a później tutaj.. Wziąłem urlop dziekański. I byłem tutaj w Morawicy rok później. Traciłem 

kontakt z rzeczywistością, że tak powiem krótko. Olewałem jakieś poszczególne zajęcia. 

Studiów nie udało mi się dokończyć. Przyjechałem do domu. No i co... Coś tam robiłem, 

malowałem do szuflady. (M, R06) Pytano o trudności, jakie generuje choroba, a także 

o moment, w którym dany kryzys zdrowia psychicznego pojawił się. Każda z badanych 

osób wskazywała na trudności natury emocjonalnej, lęki, osamotnienie w doświadczaniu 

choroby. Pojawiały się także dolegliwości somatyczne, takie jak długotrwała bezsenność: 

Zaczęło się to tak, że nie mogłam spać, miałam takie jakieś lęki, bałam się wychodzić na 

dwór, bałam się iść do pracy, przebywać ze zdrowymi ludźmi. Głosy takie miałam. 

Potrafiłam 4 dni pod rząd nie spać. Jak człowiek choruje psychicznie, to on ma tak, że jest 

natłok myśli, człowiek jest taki nakręcony. Myśli o jednej rzeczy i myśli, że się tym zaaferuje, 

tak zafiksuje się w tych myślach, tak go to pochłonie. Niektórzy zdrowi ludzie mają tak, że 

przy muzyce nie zasną, bo muzyka ich nakręca. Człowiek chory psychicznie nie zaśnie przy 

natłoku myśli. (K, R08) 
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Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną często prezentowane jest 

z perspektywy ich opiekunów. Porusza się aspekty związane z wchodzeniem dzieci 

z niepełnosprawnością intelektualną w etap dorosłości, czemu na ogół towarzyszy refleksja 

nad formami wsparcia w momencie ewentualnej śmierci starzejących się rodziców. 

Rozpatruje się aspekty związane z samodzielnością tych osób i ewentualnym 

funkcjonowaniu poza systemem całodobowej opieki. Podejmując rozmowy z dorosłymi 

osobami z niepełnosprawnością intelektualną przewidywalnym było, że niektóre z zadanych 

pytań, czy poruszanych tematów mogą sprawiać tej grupie trudność. W scenariuszu 

indywidualnego wywiadu pogłębionego wprowadzono zatem takie modyfikacje, aby w jak 

największym stopniu, poruszane aspekty były zrozumiałe dla rozmówców. Każda 

z dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, z którą prowadzono rozmowę 

podkreślała, że czuje się samodzielną w codziennym życiu. Co interesujące interpretacja 

własnej samodzielności sprowadzała się głównie do wykonywania czynności dnia 

codziennego: Czuję się samodzielna. Umiem się umyć, ubrać, łóżko pościelić. 

Samodzielności mnie mama nauczyła i umiem wszystko. Umiem zadbać, posprzątać, 

odkurzać. Mama mi pomogła, żebym umiała wszystkie te czynności samodzielnie 

wykonywać. Już od małego umiałam się ubrać, mama mnie nie ubierała, bo sama to robiłam. 

Przydaje mi się to, że mama mnie nauczyła porządku, by było poukładane w domu 

i posprzątane i uprane. (K, R04),  Sama się ubieram, sama robię sobie śniadania, kolacje 

i obiad. Nikt mi nie pomaga. Jak mamę proszę, to może mi pomóc. Sprzątam w domu, zawsze 

jak mama mnie poprosi, jak trzeba. (K, R02). Poruszając tematykę własnej samodzielności, 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną często wskazywały na rolę najbliższych, którzy 

przyczynili się do wykształcenia w nich umiejętności wykonywania czynności, które są 

zdaniem badanych niezbędne w codziennym życiu. 

Wyszczególniając wśród badanych grupę osób z niepełnosprawnością sensoryczną – 

wywiady zostały przeprowadzone z osobami niewidomymi i słabo widzącymi. Warto 

zauważyć, że czworo z badanych osób z niepełnosprawnością wzroku było aktywnych 

zawodowo. Prowadzone z tymi osobami wywiady pozwoliły zauważyć, jak ogromny 

wysiłek każda z osób musiała włożyć w ukształtowanie swojej sytuacji życiowej. Co 

interesujące osoby te pozytywnie oceniały działalność miasta Kielce w likwidacji barier 

architektonicznych. Doceniano także rozwiązania związane z dostosowaniem autobusów 

miejskich do potrzeb, jakie mogą wynikać z dysfunkcji wzroku. Wskazywano zarazem na 

konieczność rozwoju technologicznego w zakresie zwiększania poziomu samodzielności 

wśród osób niewidomych i niedowidzących. Badani wskazywali na możliwości 
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posługiwania się rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak na przykład: książka 

mówiona, płynomierz, czy aplikacje możliwe do zainstalowania w telefonie i na 

komputerze. Temat trudności doświadczanych w codziennym życiu, jednak pojawił się 

także wśród tej grupy badanych. Jedna z respondentek opisując trudności, towarzyszące jej 

w związku z ciągłym pogarszaniem się zmysłu wzroku odniosła się do roli najbliższego 

otoczenia, zarówno w okresie własnego dzieciństwa, jak i współcześnie, gdy jest już dorosłą 

kobietą: Odkąd tylko pamiętam, od najmłodszych lat miałam problemy ze wzrokiem. To były 

dawne czasy, niepełnosprawność to kiedyś było zupełnie inaczej. Rodzice się tak nie 

zajmowali, jak to dziś wszystko wygląda. Podejrzewam, że to jest wada wrodzona, bo odkąd 

tylko pamiętam zawsze miałam problemy i nosiłam okulary. To cały czas się pogłębia. 

Najtrudniejsze jest, że odczuwam, że jest coraz gorzej. Tylko człowiek się przyzwyczaja po 

prostu do tego, że ja niewyraźnie widzę. Jest to utrudnienie, a pewne rzeczy robi się po 

prostu na pamięć, jakieś tam sprzątanie, inne rzeczy. W domu jest łatwiej, bo człowiek 

wszystko po prostu zna i domownicy też się do tego już przyzwyczaili, że coś tam 

niekoniecznie muszą mówić. To już sami poprawiają, czy sprzątają. (K, R03) Pozostali 

rozmówcy także wskazywali na znaczenie pomocy innych osób w zakresie wykonywania 

czynności dnia codziennego: Czasami mi rodzina pomaga. Przy myciu okna, czy jakby mi 

się coś zepsuło, no to wtedy. Tak to sobie radzę. Okna sam nie umyję, bo nie umiem. Mazy 

bym porobił. Kiedyś też sąsiada zalałem, to kran mi brat wymienił. Zamiast hydraulik, to już 

mi brat zrobił to. Ale tak to odkurzyć umiem, na obiady sobie chodzę do baru. Bo gotować 

nie umiem. Radzę sobie jakoś. (M, R09) Dla osób pełnosprawnych problemy generowane 

przy takich podstawowych czynnościach, jak umycie okien, przygotowanie posiłku, użycie 

odkurzacza – mogą wydawać się czymś błahym, niewpływającym zbytnio na jakość życia. 

Badania wykazały, że dla wszystkich osób z niepełnosprawnością, wykonywanie tego typu 

czynności może generować utrudnienia i powodować konieczność korzystania ze wsparcia 

innych. Warto jednak zauważyć, że dużo lepiej przy wykonywaniu czynności dnia 

codziennego radziły sobie te osoby, które były otwarte na wdrażanie do swojego życia 

różnych innowacji, na przykład technologicznych. Jeden z respondentów mimo całkowitej 

utraty wzroku bez problemu poruszał się po mieście i jak twierdził – potrafił również 

odnaleźć się w innych miastach na terenie Polski. Oprócz korzystania z tzw. białej laski, nie 

miał trudności z praktycznym wykorzystywaniem nawigacji w telefonie komórkowym. 

Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku podczas przeprowadzanych wywiadów 

często odnosiły się do akceptacji własnej niepełnosprawności, pewnego rodzaju pogodzenia 

się z tym, że na jakiejś płaszczyźnie życia nie mają i zapewne nie będą miały pełnej 
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sprawności: Ja się pogodziłem z tym, że nie widzę, że nigdy nie będę widział, no i jest to 

bardzo przykre. Od wielu, wielu lat nie widziałem swojej żony, swojej wnuczki, syna. Jest mi 

bardzo przykro, ale nie da się tego zmienić, ale w związku z tym muszę to zaakceptować 

i żyć. (M, R23)  

Osoby po kryzysach zdrowia psychicznego, które wzięły udział w badaniach często 

odnosiły się do bardzo trudnych doświadczeń w swoim życiu. Niejednokrotnie były to dla 

nich przeżycia traumatyczne, generujące szereg trudnych emocji, poczucie osamotnienia, 

utratę nadziei. Jedna z moich rozmówczyń podzieliła się osobistą historią, w której 

opowiedziała o stosowaniu przemocy przez męża. Mimo, że respondentka podjęła wtedy 

działania, które jej zdaniem pozwoliłyby zakończyć tą relację, a także chronić siebie i dzieci, 

to jednak splot wydarzeń doprowadził do kolejnego wydarzenia, które w rezultacie bardzo 

destrukcyjnie wpłynęło na jej późniejsze życie: Ja zachorowałam po samobójstwie męża. 

Zostałam z dwojgiem dzieci. Po prostu z tym wszystkim bardzo ciężko było mi sobie 

poradzić. To było po prostu za dużo. I teraz to ciężko mi z tej depresji wyjść. Coraz dłuższe 

okresy są depresji takiej, że nie chce mi się wyjść z domu, nie mam siły do niczego. 

Najchętniej to bym się gdzieś zakopała w łóżko i nie ubierała, nie wychodziła. Mam takie 

dosyć ciężkie te stany. Teraz jakby się pogorszyło... Człowiek traci aktywność, wszystko 

wydaje się niepotrzebne, że człowiek nie da rady. Jest problem z podstawowymi rzeczami. 

Jak się jest zdrowym zupełnie inaczej to wygląda. To bardzo zakłóca normalne życie. W 

depresji człowiek jest świadomy, że w organizmie coś nie gra, że sobie nie radzi. Depresja 

zniszczyła mi życie po prostu […] Ja wyszłam za mąż i mąż mnie zaczął bić. Poniewierał 

mną o jakieś drobiazgi. Chciałam się rozejść, podałam o rozwód. To było przyczyną. Mąż 

stwierdził, że jak nie będę z nim mieszkać to on nie ma po, co żyć. I tak się skończyło... Ja 

wtedy podałam o sprawę karną. Była pierwsza sprawa rozwodowa, ale sędzina czekała na 

sprawę karną. W dzień, kiedy mój mąż popełnił samobójstwo, to przyszło mi zawiadomienie 

na sprawę. Także już się nie odbyła sprawa karna. Ja nie mogłam sobie pozwolić też, by on 

mną poniewierał. To nie było raz, tylko często i po prostu już dłużej nie wytrzymałam. Mieli 

mi pomóc z pracy... Ja mieszkałam kawałek od rodziny. No trochę mieszkałam u rodziny, 

fakt, ale później trzeba było samemu ciągnąć, także... Po prostu później to miałam jakieś 

wyrzuty sumienia, że może by się zmienił. Chociaż nie wierzyłam. Uważam, że to jest 

najpodlejsze co może być w życiu, by ktoś się znęcał fizycznie. Uważałam, że nie było innego 

wyjścia wtedy, bo to się powtarzało. O byle drobiazg, ręce chodziły... I to wszystko jakoś tak 

mi się wydaje wpłynęło jakoś na to całe życie. Miałam 29 lat, jak mąż popełnił samobójstwo. 

Dzieci były małe, trzeba było jakoś to wszystko ogarnąć, co było bardzo ciężkie. (K, R11) 



182 
 

Prowadząc z osoba wywiad, którego fragment zacytowano, jak i analizując później 

pozostałe części wypowiedzi – zauważono mnogość problemów, z jakimi respondentka 

niegdyś się zmagała i jakich konsekwencje zapewne odczuwa do dziś. Zastanawiające jest 

to, czy uzyskanie odpowiedniej pomocy w obliczu doświadczania przemocy ze strony 

partnera pozwoliłoby uniknąć sytuacji, związanej z pogorszeniem kondycji psychicznej. 

Zauważyć warto, że opisywane sytuacje miały jednak miejsce w dość kilkadzieścia lat temu. 

Być może poziom wsparcia wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie, był 

znacznie gorszy niż obecnie. Z drugiej jednak strony być może wystarczyłaby reakcja kogoś 

z otoczenia, z pracy, z rodziny, a sytuacja ta potoczyłaby się zupełnie inaczej. Przemoc, 

podjęcie decyzji o rozwodzie, samobójstwo męża, wdowieństwo to splot wydarzeń 

wyjątkowo trudnych, a zarazem wymagających, zarówno wsparcia otoczenia, jak 

i profesjonalnych działań konkretnych osób i instytucji. 

Jedna z kobiet podczas wywiadu wiele mówiła o swoim dzieciństwie, podkreślając 

jak bardzo wpłynęło ono na jej obecną sytuację. Pojawił się motyw rozstania rodziców, 

ponownego związku matki oraz molestowania seksualnego przez ojczyma. Rozmówczynię 

przepełniało wiele emocji, mimo iż od opisywanych wydarzeń minęło już kilkadziesiąt lat: 

Teraz to są takie dzieci, które mamy same wychowują i to jest normalne. A dawnymi czasy, 

to jak mama sama wychowywała to było całkiem źle, bo rozwody nie były w modzie. Mama 

została zeswatana z takim drugim osobnikiem.. Jak moja mama wyszła za mąż i miałam tego 

ojczyma, to niestety wpadłam z deszczu pod rynnę. To był bardzo zazdrośnik, osoba chora 

psychicznie, która nie dość, że nie dawała pieniędzy, to jeszcze mówiła mamie, że źle się 

zajmuje rodziną. Później miałam brata 11 lat młodszego, bardzo się cieszyłam, że go mam. 

Ojczym był też zazdrosny o tego syna i mamie robił, co święta awantury. Mama go 

utrzymywała. W takim domu żyłam. Jak byłam w czwartej klasie szkoły podstawowej to on - 

ojczym, jęzorem zaczął mnie całować. Tak, jak teraz niektórzy ojcowie to robią i matki nie 

wierzą tym córkom. Moja mama mi uwierzyła i już od tamtej pory nie zostawiała mnie tam 

nigdy samej z nim, tylko zawsze albo z babcią. Byłam nawet przez miesiąc w szkole, którą 

prowadzą zakonnice. Bałam się do domu zapraszać jakichkolwiek koleżanek przez tego 

ojczyma. On do pracy chodził tylko ubrany, a tak to chodził, jak dziad. Dopóki on żył, to ja 

stwierdziłam, że ja nie wyjdę za mąż. Bo ja nie chcę mieć takiego życia, jak mama. (K, R12)  

Osoby mierzące się z kryzysami na gruncie zdrowia psychicznego, wskazywały na 

częste hospitalizacje w szpitalach psychiatrycznych przy jednoczesnym długim okresie 

trwania jednorazowego pobytu (na ogół min. 4 tygodnie). Niektórzy z badanych wskazywali 

ponadto na występujące w ich życiu myśli samobójcze, a nawet zachowania suicydalne: 
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Czasami to chciało mi się popełnić samobójstwo, ale o tyle się zastanawiałam... A co będzie, 

jak ja się zrobię gorszą kaleką? (K, R12); Miałam te nawroty na tle depresyjnym bardziej. 

Wtedy połknęłam cały olejek do e-papierosa. Przyznałam się pielęgniarce. Zapytała, czemu 

chciałam to zrobić. Powiedziałam, że chciałam skończyć ze sobą. No i zadzwoniła po 

pogotowie. W szpitalu mnie trzymali 3 miesiące. Ja też miałam właśnie to podłoże depresyjne 

od dziecka. Już jako dziecko się otrułam lekami mamy. (K, R08). Inny z rozmówców nie 

mówił o swoich próbach samobójczych. Trudno było jednak uciec wzrokiem od oczu 

przepełnionych smutkiem i blizn, które przepełniały jego ręce i przypominały te 

charakterystyczne dla samookaleczeń. Mężczyzna zwrócił uwagę na częstotliwość 

hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym, która była najczęstsza wśród wszystkich 

badanych: Z 10 lat już jestem tutaj, a tak to włóczyłem się po szpitalach. No co rok te pobyty 

były... Ja szedłem się po prostu podleczyć, jak już nie dawało rady. Wiedziałem, że się źle 

czułem, a jestem z natury człowiekiem wybuchowym, więc nie mogłem sobie pozwolić na to. 

Bo zrobię coś głupiego, albo coś nieodwracalnego. Lepiej było iść do szpitala na 3 miesiące, 

czy 4. Potem człowiek wychodzi poprawiony trochę. Kiedyś byłem bardzo złym człowiekiem. 

Powiedziałbym nawet, że okrutnym, ale leczyłem się. Ja już się leczę od 1974 roku. Nawet 

z wojska mnie wyrzucili, co w tamtych latach było rzadkością. (M, R10) Fragmenty 

wypowiedzi badanych wskazują, jak bardzo na życie ludzkie może wpływać wystąpienie 

zaburzeń na tle zdrowia psychicznego. Niepełnosprawność nie w każdym przypadku 

widoczna jest „gołym okiem”. Poniekąd społeczeństwo oswoiło się z widokiem osób 

z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną. Wydaje się, że widok osoby z chustką na 

głowie w wyniku choroby nowotworowej coraz rzadziej przyciąga wzrok współczujących 

przechodniów. Pomimo, iż wciąż poszerza się wiedzę dotyczącą chorób psychicznych, 

określanych coraz częściej kryzysami zdrowia psychicznego, to jednak wciąż wiele 

trudności będących następstwami tego typu schorzeń, niekiedy wciąż bywa traktowanych 

w sposób pejoratywny, a osoby doświadczające tego typu kryzysów wskazują na przejawy 

może nie dyskryminacji, ale osamotnienia. Wiele mówi się o depresji. Co roku 23 listopada 

obchodzony jest nawet Światowy Dzień Walki z Depresją. Oszacowania Światowej 

Organizacji Zdrowia wskazują, że z tą chorobą zmagać się może nawet 350 mln osób na 

całym świecie407. Pogorszenie stanu psychicznego może być jednak związane nie tylko 

z depresją. Wśród chorób psychicznych wymienić można chociażby schizofrenię 

paranoidalną, chorobę efektywną dwubiegunową, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne 

 
407 www.gov.pl/web/wsse-krakow/swiatowy-dzien-walki-z-depresja-2021 (dostęp z dnia: 02.05.2022). 
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i wiele innych schorzeń, dezorganizujących życie jednostki i nierzadko jej najbliższego 

otoczenia. 

W przypadku niektórych rodzajów niepełnosprawności aspekt relacji, zakładania 

rodziny, sfera seksualności wciąż stanowią temat tabu. Nad relacjami intymnymi, czy 

rodzicielstwem osób z niepełnosprawnością wciąż trwają społeczne dyskusje, a tymczasem 

w przypadku osób pełnosprawnych nikt nie zastanawia się nad tym, czy powinni być 

rodzicami, czy też nie. W tej sferze wiele osób z niepełnosprawnością może być poniekąd 

wykluczonych. Z jednej strony wszędzie pojawiają się głosy mówiące, iż osoby 

z niepełnosprawnością powinny móc korzystać ze wszystkich sfer życia, tak jak osoby  

o pełnej sprawności. Z drugiej jednak strony wciąż toczą się dyskusje nad ich 

możliwościami, nie tylko w kontekście więzi z innymi, ale także uczestnictwa w procesie 

edukacji, czy podejmowani aktywności zawodowej. Jedna z badanych wskazała, że jej 

zdaniem kryzysy zdrowia psychicznego uniemożliwiają pełnienie roli partnerki, żony, czy 

matki: Choroba oddziałuje najbardziej na taką sferę emocjonalną, intymną. Chorzy ludzie 

zazwyczaj nie mają mężów i żon. Ja nie mam nikogo, nie mam męża. Mam dużo przyjaciół, 

ale męża nie. Nie zgram się z nikim. Ja też nie chcę by moje dziecko miało mamę chorą 

psychicznie, bo też wiem z doświadczenia, jak to jest. Nie czułam potrzeby by podejmować 

bliższe relacje. Nie czułam potrzeby też macierzyństwa. Nie miałam dziecka, nie wiem jak to 

jest. Wydaje mi się, że kochająca mama, która ma instynkt opiekuńczy, to będzie dla niej 

trauma, że ona jest chora i że to dziecko będzie miało chorą mamę. Są takie matki, które są 

chore psychicznie i nie zdają sobie sprawy, że mają dzieci. Byłam w szpitalu 

psychiatrycznym i przyjęli taką młodą dziewczynę. Młoda, miała chyba 18 lat. Ona sobie 

nawet nie zdawała sprawy z tego, że jest w ciąży, a to była zaawansowana ciąża. (K, R08)  

Sytuacja niemożności realizowania się w różnych rolach społecznych wśród 

niektórych badanych generowała pewne poczucie żalu. Część z nich mówiła bardzo 

otwarcie, że marzy o założeniu rodziny, posiadaniu domu. W jednej z rozmów pojawiła się 

też kwestia odmiennego życia w porównaniu do osoby, która boryka się z podobnymi 

schorzeniami, jakie wpłynęły na wystąpienie niepełnosprawności: Mam koleżankę, która 

jest w takiej samej sytuacji, jak ja. Ona chodzi, porusza się. Można jej było operację zrobić. 

Pojechała na operację. Zoperowali ją, założyli jej jakieś stymulatory, głowa ogolona. 

Poleciała do Londynu na szkolenie z pracy, samolotem, w ciążę też zaszła, dziecko urodziła. 

Zimno była, zima przewróciła się w ciąży, otrzepała się i szła dalej. Jej się udało, a mnie 

nie. (K, R18) Jak wynika z zacytowanego fragmentu perspektywa realizacji przez osoby 
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z niepełnosprawnością w różnych rolach – matki, pracownika itd. może wpływać na 

postrzeganie swojego życia w kategorii udanego, czy zadowalającego.  

Przedstawienie różnych płaszczyzn funkcjonowania osób z niepełnosprawnością 

w codziennym życiu, jak i trudności, które mogą towarzyszyć tej grupie wydało się 

szczególnie istotne. Poszukiwanie i tworzenie jakichkolwiek rozwiązań ukierunkowanych 

na wsparcie tej grupy powinno następować w oparciu o znajomość problemów, jakie mogą 

towarzyszyć osobom, u których wystąpił poszczególny rodzaj niepełnosprawności. Osoby, 

z którymi prowadzono rozmowy często odnosiły się do zdarzeń ze swojej przeszłości. 

Pojawiały się wątki związane z trudnościami w życiu rodzinnym, poczuciem 

niezrozumienia, obawami o przyszłość. Niezależnie od rodzaju niepełnosprawności – 

prowadząc wywiady wśród badanych zauważalna była zwyczajna chęć rozmowy, 

podzielenia się nie tylko swoimi doświadczeniami na gruncie utraty sprawności, ale też 

pokazania namiastki siebie: swoich pasji, marzeń, planów. Osoby często pokazywały 

wykonane ostatnio prace, dzieliły się informacjami o przygotowanym posiłku, mówiły, co 

sprawia im w życiu radość. Badani swoim zachowaniem, słowami wskazywali na to, że ich 

potrzeba bycia ważnym jest taka sama, jak w przypadku każdego człowieka. Różne są 

jednak szanse realizacji siebie poprzez różne aktywności w porównaniu do osób 

pełnosprawnych.  

 

4.1.2. Znaczenie aktywności zawodowej dla osób z niepełnosprawnością 

 Aktywność na gruncie zawodowym stanowi jedną z płaszczyzn życia ludzkiego, 

szczególnie ważnych, wpływających na poczucie satysfakcji, ale też możliwość 

zapewnienia sobie utrzymania, czy realizacji na różnych obszarach. Rola pracy w życiu 

człowieka nie sprowadza się jedynie do zapewnienia środków utrzymania. Dzięki 

wykonywaniu pracy możemy czuć się ważni, potrzebni społeczeństwu. Na drodze 

realizowanych wywiadów z osobami z niepełnosprawnością zauważono, że możliwość 

aktywności zawodowej w przypadku tej grupy pełni jeszcze jedną istotną rolę – eliminuje 

poczucie wykluczenia z rynku pracy, a tym samym przeciwdziała poczuciu alienacji wśród 

osób, które nie mierzą się z utratą sprawności. Respondenci byli w różnym wieku. Część 

z nich od urodzenia musiała mierzyć się ze świadomością własnej niepełnosprawności, także 

w odniesieniu do ewentualnej możliwości podjęcia pracy na chronionym lub otwartym 

rynku pracy. Niektóre z osób trudności zdrowotnych doświadczyły tuż przed przejściem na 

emeryturę lub po tym wydarzeniu. Wśród badanych były jednak i takie osoby, które utraciły 

dotychczasową pracę w rezultacie utraty sprawności, czy zaostrzenia się trudności 
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wpływających na niepełnosprawność. Każda z osób z niepełnosprawnością, która pracowała 

zawodowo – wskazywała na ogromne znaczenie tego typu aktywności w życiu. Praca 

dawała im bowiem coś znacznie większego, niż tylko środki materialne. Pozwała bowiem 

czuć się ważnym, potrzebnym dla społeczeństwa. 

Prowadzone rozmowy z osobami z niepełnosprawnością pozwoliły zauważyć, że 

osoby, u których utrata sprawności nastąpiła nagle, wskutek przedłużającego się 

negatywnego stanu zdrowia – nie mogły wrócić do pracy zawodowej. Pojawienie się 

niepełnosprawności dla tych osób w ówczesnym czasie było tożsame z niezdolnością do 

wykonywania pracy, co w efekcie skutkowało rozwiązaniem umowy o pracę z aktualnym 

pracodawcą: Byłem po 50-tym roku życia, gdy utrata sprawności nastąpiła. Straciłem też 

pracę w związku z długością przebywania na L4. Kwalifikowałem się już na rentę. Szef 

nawet powtarzał, że jeśli wszystko będzie dobrze chętnie mnie weźmie z powrotem, ale 

niestety. (M, R07) 

 Osoby z niepełnosprawnością, którym pomimo towarzyszących dysfunkcji, udało 

się podjąć zatrudnienie przejawiały większe zadowolenie ze swojego życia, wskazywały na 

dobre strony swojego funkcjonowania, a także na fakt, że wsparcie osób trzecich nie stanowi 

nieodłącznego elementu ich egzystencji. Aktywni zawodowo rozmówcy bardzo pozytywnie 

wypowiadali się o swojej pracy, widząc możliwości dalszej aktywizacji na tym gruncie: 

Gdyby nie znalezienie tego miejsca to raczej sądziłbym, że nie mogę znaleźć tej pracy, bo się 

do żadnej nie nadaję. Myślę, że wykonuję swoją pracę dobrze. Skoro wykonuję ją dobrze to 

znaczy, że nadaję się do tego żeby pracować. I to mi uświadamia, że nie jestem bezużyteczny. 

Może dzięki temu mam taką samoocenę.  Myślę też o pracy na otwartym rynku. Tylko 

chciałbym skończyć studia. Teraz dzięki pracy na chronionym, mam jednak więcej czasu 

żeby uczyć się. Jak skończę studia, będę mógł wypłynąć na otwarte wody. (M, R05) Mimo 

posiadanych trudności osoby z niepełnosprawnością ruchową, które były aktywne 

zawodowo – samodzielnie poruszały się po mieście Kielce. Co ciekawe osoby te chętnie 

dzieliły się podczas przeprowadzanych wywiadów różnymi płaszczyznami swojego 

codziennego życia – wskazywały na swoje pasje (np. podróżowanie), a także na znaczenie 

relacji z innymi w ich życiu.  

 Dla niektórych z respondentów możliwość wykonywania pracy związana była nie 

tylko z polepszeniem sytuacji finansowej, ale także z alternatywą wyjścia poza teren miejsca 

zamieszkania i integracji z innymi ludźmi: Pieniądze też są ważne. Pewnie byśmy gdyby nie 

ta praca, siedzieli do tej pory w domu. A człowiek w domu... Ile można sprzątać, prać 

i gotować? Ja to robiłam i nawet nikt tego nie zauważał, że jest wszystko zrobione, że jest 
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wszystko na czas. Więc to jest bardzo dobre, że człowiek zamyka drzwi, wychodzi, nie ma 

mnie w domu kilka godzin. Jest się wśród ludzi, człowiek się czuje taki potrzebny, co by się 

nie robiło. Jednak się wychodzi do pracy, idzie się do miasta, można iść jeszcze zakupy zrobić 

od razu, czy nawet pospacerować. A tak? Siedziałoby się cały czas w domu, taka jest prawda. 

Jak człowiek tak w domu długo siedzi, to człowiekowi czasem się już nie chce wyjść z tego 

domu, a już do miasta jechać to jest już wyprawa. Ja sama wiem po sobie. Gdyby nie ten 

ZAZ, to może bym wcale nie pracowała? Bo to tak czas leciał, a później jak człowiek ma lat 

50, to tu już za bardzo człowieka nie chcą. Tak jest, jak jest. Jeszcze osoba pełnosprawna, to 

jest zupełnie, co innego. Ale jednak na osoby niepełnosprawne, cały czas no trochę się 

inaczej patrzy... Nawet przed tą 50-tką, gdy byłam młodsza, no to zakłady, czy pracodawcy 

nie są chętni, nie czarujmy się, żeby osoby niepełnosprawne im po zakładzie chodziły. Wolą 

zapłacić jakieś tam kary, czy coś, a nie mieć do czynienia z takimi osobami. (K, R03) 

 Część z osób biorących udział w badaniu, które zmagały się z doświadczaniem 

kryzysu zdrowia psychicznego, borykała się z trudnościami na gruncie zawodowym. Co 

ciekawe, jeśli osoby te znajdowały pracę na otwartym rynku – to na ogół była to praca 

w oparciu o umowę cywilnoprawną, często obciążająca fizycznie. Mimo posiadanego 

wykształcenia średniego, świadectwa maturalnego, czy nawet rozpoczętych niegdyś studiów 

– uczestnicy badania jeśli otrzymywali już pracę na otwartym rynku, to w charakterze 

pracownika piekarni, osoby sprzątającej. Jedna z respondentek wyraźnie podkreśliła, że 

osoby te mają niewielkie szanse na znalezienie pracy zgodnej z wykształceniem: Od nas 

wiem, że kilka osób pracuje, ale na takich podrzędnych stanowiskach, chociaż mogłyby 

w związku z wykształceniem pracować na jakimś wyższym stanowisku. Boją się pracodawcy 

przyjmować ludzi z zaburzeniami psychicznymi. Nie są mile widziani na jakichś 

stanowiskach, tak było zawsze i jest. (K, R11)  Badani wskazywali na poczucie 

marginalizacji na otwartym rynku pracy, a nawet towarzyszącą temu stygmatyzację: 

Pracuję zawodowo 6 lat. Przedtem też próbowałam pracować na otwartym rynku pracy, ale 

mi się nie udawało. Nikt mnie nie chciał do pracy wziąć. Już wtedy wiedzieli ludzie. Ta 

choroba już wtedy się objawiała. Pracodawca to wystarczyło, że spojrzał na człowieka i już 

wie z kim ma do czynienia. (K, R08)  

U niektórych respondentów postępująca choroba o podłożu psychicznym wpłynęła 

na konieczność rezygnacji z aktywności zawodowej: Kiedyś pracowałam. Ja jestem 

z zawodu geologiem. Pracowałam w swoim zawodzie, ale później przez tą depresję... 

Niestety. Choroba utrudniała, nie byłam w stanie pracować. To jest to, że do końca nikt nie 

rozumie, co to znaczy depresja, co to znaczy, że człowiek traci koncentrację. To mi bardzo 
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przeszkadzało. Byłam na zwolnieniu, więc wszyscy też patrzyli zboku, wiadomo, jak to 

w pracy. Nie byłam wydajna, tak jak trzeba było. Musiałam iść na rentę, teraz jestem na 

emeryturze. Straciłam dużo przez tą depresję, bo ja lubiłam swój zawód. (K, R11) Inna 

z rozmówczyń wskazała na interwencję pracodawców i utratę pracy wskutek długotrwałego 

przebywania na zwolnieniu chorobowym, mimo iż jej zdaniem w ówczesnym momencie nie 

widziała takiej potrzeby: Pierwszą pracę, co dostałam to dam, jak zobaczyły, że jestem chora 

to wysłały mnie na półroczne przymusowe zwolnienie. Ja nie wiedziałam, gdzie 

interweniować. Mówię - przecież ja się dobrze czuję. A ta lekarka daje mi zwolnienie... Jakim 

prawem? I to pół roku, tak załatwiły. Ja rękami i nogami szukałam tej pracy. No i w końcu 

znalazłam w Spółdzielni Inwalidów handlowej. No bo, gdzie tutaj był sens i logika 16 lat się 

uczyć i wysyłać człowieka na rentę. (K, R11) Podkreślić należy, że respondentka ukończyła 

studia wyższe w jednej z renomowanych w ówczesnym czasie polskich uczelni. W 

rozmowie wielokrotnie wskazywała na to, że ukończony kierunek studiów był jej pasją, 

a przy tym czuła, że ma predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Pozostaje zastanowić 

się, czy kondycja psychiczna w opisywanym momencie nie pozwalała faktycznie na 

wykonywanie pracy, czy pogorszenie stanu zdrowia wywołało obawy pracodawcy, czy być 

może sam fakt borykania się z kryzysem zdrowia psychicznego wpłynął na taki rozwój 

wydarzeń. Opisywana sytuacja miała miejsce na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku. 

Wydawać by się mogło, że aktualnie tolerancja pracodawców i współpracowników na osobę 

w zespole, która zmaga się z tego typu trudnościami byłaby wyższa, ale czy 

w rzeczywistości tak jest?  

Problem, jaki uwidocznił się podczas przeprowadzonych badań dotyczył możliwości 

podjęcia pracy przez osoby z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Jeden 

z badanych odniósł tego typu trudności do osób zmagających się z dysfunkcją wzroku: Tak 

się jakoś utarło się, nie wiem dlaczego i czym to jest spowodowane, że ludzie nie wiedzą, co 

niewidomy może zrobić, w czym może pracować i co może robić. Jest to dla nas trochę 

krzywdzące. Pomimo tego, że  my robimy jakieś akcje, staramy się wychodzić na zewnątrz, 

staramy się propagować, ale jakoś tak, jak przyjdzie zatrudnić osobę niewidomą to wydaje 

mi się, że jest problem. Owszem te osoby te są zatrudniane, ale w firmach takich specjalnych, 

natomiast na otwartym rynku też się zdarza, ale jest to raczej sporadyczne. (M, R23) 

Trudności związane z problemem zatrudniania osób z niepełnosprawnością na otwartym 

rynku pracy mogą wynikać chociażby z konieczności dostosowania przez pracodawcę 

miejsca pracy dla osoby, jaka mierzy się z danym rodzajem niepełnosprawności. Na taką 

trudność uwagę zwracali sami uczestnicy badań. Drugim czynnikiem może być, jednak 
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niechęć i niewystarczająca w to, że osoba, która mierzy się z brakiem sprawności na danej 

płaszczyźnie – będzie pracownikiem efektywnym, czy skutecznym. Jest to myślenie 

wynikające w głównej mierze z krzywdzących stereotypów, a także niepełnej świadomości 

na temat osób z niepełnosprawnością.  

 

 

4.1.3.  Niepełnosprawność a wsparcie ze strony innych 

 Poruszając z osobami z niepełnosprawnością tematykę wsparcia ze strony innych, 

w wywiadach wyodrębniły się dość znacząco kwestie dotyczące relacji z rodziną. Osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną bardzo często odnosiły się podczas rozmów do tych 

aspektów, poruszając zarówno kwestie więzi z najbliższymi, jak i opisując trudności na 

płaszczyźnie rodzinnej, które ich zdaniem wymagają interwencji. Każda z osób 

z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkiwała z najbliższą rodziną – rodzicami lub 

rodzeństwem. Wśród wszystkich grup osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności – 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną stanowiły jedyną, w której wszyscy respondenci 

zamieszkiwali z kimś, kto pomagał im w codziennym życiu. Opisując relacje rodzinne 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną, wskazywały na silne więzi, łączące ich 

z poszczególnymi członkami rodziny: Mam rodzinę bardzo fajną i szczęśliwą. Mam mamę, 

siostrę, brata. Moja siostra ma męża. Mam też siostrzenice, które bardzo kocham.  Mama 

mnie kocha, pomagamy sobie. Chodzimy na zakupy, dużo mamy wspólnego. Rozmawiamy 

sobie przy kawce, lubimy pić kawę. Gadamy sobie. Bardzo często widuję się też 

z rodzeństwem. Moja siostra bardzo lubi malować paznokcie. Malujemy paznokcie, 

chodzimy z siostrą na basen. Jeździmy sobie do McDonalda. Pijemy też z siostrą wino 

półwytrawne, robimy sobie taki babski wieczór, z siostrą i mamą. (K, R02). Osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną, które wzięły udział w badaniach poruszając tematy 

związane z rodziną, wskazywały też na problemy, jakie towarzyszą życiu rodzinnemu. 

Niekiedy te trudności sprowadzały się do mających kilka dni temu sprzeczek o sprawy, które 

potocznie określono by mianem drobnych, codziennych. Jednak w niektórych przypadkach 

– osoby odnosiły się do sytuacji, które mogłyby nawet determinować dysfunkcyjność 

rodziny, jak na przykład uzależnienie kogoś z najbliższego otoczenia: Moim życiowym 

problemem jest mój tata. Nie radzę sobie z tym. Chciałabym kiedyś wyprowadzić się, ale 

tylko z mamą. Najchętniej z mamą bym się wyprowadziła, ale gdzie? Mój tata bardzo często 

pije alkohol, pali papierosy. Chce nas tym dymem zasmrodzić, całe mieszkanie śmierdzi. 

Tata pracuje w garażu i tam zalatuje alkoholem i papierosami. Rzadko z nim rozmawiam. 
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Jak ja rozmawiam, że nie chcę tego by palił, że mnie dusi, że jestem zmęczona 

i zapracowana. (K, R02); Tatę jeszcze możliwie wspominam, ale mamę to bardzo źle. Mam 

teraz kontakt tylko z tatą. Tata jest dobry, da się z nim żyć, da się z nim pogadać. Z mamą 

już troszkę nie ma kontaktu. Ja się już z tym pogodziłam. Mam żal do mamy o to, że nie była 

taką mamą, jak powinna być. Mama powinna dawać dobry przykład i nie robić takich rzeczy, 

jak robiła. Mama zaczęła pić i później zaczęła z chłopami różnymi... Dobrze, że jeszcze 

dziadki żyły to jeszcze pomogły, bo tak to nie wiem, jak by to było. A tata pracował na zmiany. 

Czasami takie wspomnienia przychodzą jeszcze. (K, R17) Druga z wypowiedzi pokazuje, że 

to nie zawsze kobiety wypełniają lepiej swoje role opiekując się z dzieckiem 

z niepełnosprawnością. Często wskazuje się bowiem, szczególnie w środkach masowego 

przekazu, że to właśnie kobiety opiekują się swoimi dziećmi z niepełnosprawnością 

w największej mierze. Podkreśla się ich ofiarność i gotowość. Tymczasem sytuacje życiowe 

osób z niepełnosprawnością mogą być bardzo zróżnicowane, a członkowie rodziny, 

niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z ojcem, czy matką – mogą nie wypełniać 

należycie swoich ról w związku z opieką nad dzieckiem. 

 Wsparcie w doświadczaniu choroby, generującej w rezultacie utratę sprawności dla 

wielu respondentów było czymś niezbędnym, co oceniali nawet w kategoriach motywacji 

do dalszego życia: Moja siostra bardzo dużo mi pomagała. Ja byłam bardzo załamana. Nie 

chciało mi się żyć. Chodziłam wtedy do psychiatry i płakałam, mówiłam, że ja już nie chcę 

żyć. Bardzo to wszystko przecierpiałam. Dalej chodzę do psychiatry, ale te wizyty są rzadsze. 

Biorę leki. Jakby się coś działo, to mogę do pani doktor zatelefonować i ona mi telefonicznie 

udzieli porady. Wsparcie drugiego człowieka w takiej chorobie jest niezbędne. Pamiętam, 

jak ta  moja siostra mnie tak ciągła po prostu, ile żeśmy się wylatały po tej onkologii tam. 

(K, R13) 

 Zdarzało się, że rozmówcy odnosili się do perspektywy obdarzania własnym 

wsparciem innych członków rodziny, którzy sami zmagają się z doświadczaniem kryzysu, 

generowanego chorobą lub utratą sprawności: Mój syn też jest chory, tylko nie chce się 

leczyć. Ktoś musiał się zająć swoim życiem, a przede wszystkim jego. Mam jeszcze córkę, ale 

to jest całkiem inna bajka. Ona jest doktorem, a on po szkole zawodowej tej specjalnej. To 

jest ogromna różnica. Musiałem poświęcić teraz ostatnie 10 lat, no w sumie 8. Gdzieś tak 

żona nie żyje. Żebym ja miał w miarę komfort psychiczny, ale przede wszystkim dla syna, by 

nie był zdołowany. No jakoś mi to wychodzi. Mój syn nie korzysta z żadnego wsparcia. Co 

mi spędza sen z powiek. Wszystko robię dla niego, dla siebie to jak pójdę i pączka sobie po 

drodze zjem, to wtedy jest dla mnie. A tak to wszystko dla niego, dla domu. Nie wiem, ile 



191 
 

jeszcze będę żył. Pewnie nie długo, ale przynajmniej czegoś go musiałem nauczyć i on cały 

czas się uczy. Przy okazji ja się uczę. Nie układało nam się za dobrze z żoną. Ja wiecznie 

robiłem w delegacjach. Dzieci dwoje. Także praktycznie, to ona sama je wychowała. 

Zrozumiałem to dopiero, jak jej brakło. Rak ją zmógł  w dwa tygodnie i zostałem sam. Nie 

umiałem niczego, ani ugotować, ani nic. Takie domowe życie to było moje zerowe. 

Wszystkiego się musiałem uczyć i się uczę cały czas. (M, R10); Z mężem nie mogłam 

wytrzymać, bo on sobie popijał. Miał takie alkoholowe problemy. Mój mąż teraz by chciał, 

bym ja mu pomagała. Jemu w drugim oku zrobiła się zaćma. Widać, że to chore jest oko. On 

bardzo rozpacza teraz, że wszystkiego żałuje. No i chciałby, bym ja się teraz opiekowała 

nim, żebym ja pomogła coś. A ja teraz oczekuję też pomocy, bo ja czasami nie mogę z łóżka 

rano wstać i tak wszystko na siłę robię. Nie mam takiego zdrowia, tyle takiej energii, by mu 

pomóc. Czasami, jak tak odpoczywam to wszystko do mnie wraca. Już chyba chcę być sama, 

już nie chcę nikomu pomagać i tak żyć, by mnie też nikt nie pomagał. Żebym sobie mogła 

sama ze wszystkim pomóc. Mieliśmy trójkę dzieci. Najwięcej najmłodsza córka mi pomagała, 

bo druga wyjechała. W takim domu złym to się nie trzymają dzieci, uciekają wszyscy z domu. 

Bo nie wiadomo za kim stać, czy za matką, czy za ojcem. Widzą tą moją krzywdę załóżmy, 

ale i tak to jest zawsze ojciec. Dzieci chciałyby łączyć to wszystko, ale to już się nie da skleić. 

(K, R13) 

 Historie osób zmagających się z kryzysami zdrowia psychicznego bardzo często 

przepełnione były smutkiem, traumatycznymi wspomnieniami, którym towarzyszyła 

wszechogarniająca samotność. Osamotnienie w doświadczaniu choroby występowało, 

zarówno w przypadku osób, które posiadały wsparcie rodziny, jak i tych pozbawionych 

pomocy ze strony najbliższych. Jak poszłam do liceum usłyszałam diagnozę. Przedtem 

mieszkałam sama w bloku, tak w ogóle to od 12. roku życia mieszkałam sama. Moja mama 

była w Domu Pomocy Społecznej, mój ojciec już nie żył i sama zostałam. Wtedy był MOPR, 

ale dwadzieścia lat temu nie było takiego nacisku na dzieci, że nie mogły zostać same, bez 

opieki. Nie było tak rozwiniętej pomocy na taką skalę. Sama sobie gotowałam, sprzątałam, 

prałam. Sama chodziłam do szkoły, załatwiałam sobie szkołę, wszystko sama robiłam. Moje 

siostry mi pomagały, ale mieszkały u siebie. Najstarsza siostra jest starsza o 20 lat. Ona była 

dla mnie, jak mama. Jeździłam co tydzień do niej na weekend i tam finansowo, czy obiad mi 

ugotowała, czy coś. Raz w tygodniu to tak, ale to była dla małego dziecka kropla w morzu. 

Miałam 10 lat jak ojciec zmarł i moja mama wtedy poszła do Domu Pomocy Społecznej. 

Ona też była chora psychicznie, jeszcze gorzej. Ona miała takie urojenia. Dlatego daliśmy 

ją do DPSu. To nie było wtedy możliwe, by dziecko opiekowało się tak chorą mamą. 
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Chodziłam do mamy prawie co tydzień, co parę dni. Tata pił, to był taki alkoholik... 

Wszystkie swoje podejrzewam niewypowiedziane emocje topił w wódce. Zagłuszał swoje 

emocje w alkoholu. Jedynie co po nim jest to ta renta rodzinna... Jedyne co mam po ojcu. 

Nie mam im za złe. Każdy ma prawo żyć, jak chce. Gorzej, jak dzieci cierpią. (K, R08) 

 Wielu z respondentów w bardzo ciepły sposób wypowiadało się o swoich bliskich, 

wskazując na silne więzi łączące ich z poszczególnymi osobami: Żonę poznałem na 

rehabilitacji. Zaczęliśmy się spotykać, było nam dobrze po prostu. Ona była po operacji 

kręgów szyjnych. Dobrze nam się przebywało ze sobą, dużo rozmawialiśmy. Później 

wynajęliśmy mieszkanie. Pomieszkaliśmy tam chwilę. Ja dostałem po jakimś czasie 

odszkodowanie za wypadek przy pracy. Wyremontowaliśmy całe nasze mieszkanie w innej 

dzielnicy Kielc. Wszystko żeśmy ze starego mieszkania wyrzucili, zostawiliśmy gołe ściany. 

Była ekipa. Instalacje elektryczne, wodne. Wszystko nam wymienili. No i nowe meble. Także 

mieszkanie mamy zrobione. Jesteśmy szczęśliwi, jest spokój. My nie musimy wychodzić, ale 

codziennie rano siedzimy i rozmawiamy. Wieczorem też. Przy świeczuszkach. Rozmawiamy 

ze sobą. To jest chyba najważniejsze. Jeździmy na wycieczki. Fajna kobieta, dogadujemy się. 

(M, R07) Wśród badanych wiele osób miało partnerów, małżonków, dzieci. Realizowali się 

na płaszczyźnie życia rodzinnego, spełniali w roli matki lub ojca. Kiedy mówili o bliskich 

na ich twarzach widać było radość i szczęście.  

 Podczas przeprowadzanych badań dość wyraźnie wyodrębnił się wątek ciągłego 

przebywania pod opieką ze strony innych osób. Część osób z niepełnosprawnością 

podkreślała, że rodzice, rodzeństwo, czy dzieci towarzyszą im podczas wykonywania 

licznych czynności. W niektórych rozmówcach budziło to pewnego rodzaju frustrację: Kilka 

razy w kościele złapał mnie atak epilepsji. Księża mówili, bym nie przychodził sam tylko 

z kimś. I teraz, jak chodzę do kościoła to z mamą. Ja siadam z mamą zaraz za ścianą boczną 

na takich ławeczkach, jakby mnie złapał atak - to by nie wiedziało za dużo osób. Idziemy do 

lekarza, a tata zawsze musi wejść ze mną. Denerwuje mnie to. Co ja dzieckiem jestem, żebym 

nie umiał porozmawiać z lekarzem? (M, R15) Inni z rozmówców z pewną dozą refleksji 

podkreślali, że bez wsparcia bliskich nie mogli by sami funkcjonować: Nieetycznym wydało 

się pytanie o możliwość wystąpienia potencjalnej sytuacji utraty kogoś bliskiego. Jednak 

wizja ta wydawała się bardzo realna i prawdopodobna. Właśnie dlatego konieczne wydaje 

się poszukiwanie rozwiązań skierowanych w stronę osób, które utraciły możliwość pomocy 

ze strony kogoś bliskiego, a z uwagi na niepełnosprawność wymagają znacznej pomocy ze 

strony innych. Zasadne wydaje się też podjęcie kroków w celu zmiany społecznego 
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postrzegania placówek całodobowych. Krytyka takich miejsc jest wszechobecna, można się 

z nią spotkać chociażby w środkach masowego przekazu.  

 Każdy z badanych, bez względu na rodzaj niepełnosprawności pytany był o ocenę 

rozwiązań ukierunkowanych na wsparcie w codziennym życiu, na przykład dzięki pomocy 

asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Interesującym aspektem jest fakt, że wiele 

osób, mimo iż z niepełnosprawnością borykały się przez wiele lat, mówiły, że nigdy nie 

słyszały o tego typu pomocy, a co więcej pytały, jak mogłyby z niej skorzystać, a nawet czy 

kwalifikują się do uzyskania tego typu pomocy. Było to o tyle zaskakujące, że niektóre 

z osób w rozmowie wskazywały, że posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 

znacznym lub orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazujące na „niemożność 

samodzielnej egzystencji”. Zdarzało się, że osoby mówiły, że słyszały o takich 

rozwiązaniach, ale nie czują się na tyle niesamodzielni, by z takiego wsparcia skorzystać. 

Osoby, które z takiej pomocy korzystały oceniały tego typu alternatywy w sposób bardzo 

pozytywny. Niektórzy z rozmówców krytycznie odnosili się do liczby godzin realizacji 

usług asystenckich, a także na dobór osób, które świadczą wsparcie w ramach takiej 

działalności: To są osoby przypadkowe, często nie ukończyły żadnych szkół w tym zakresie, 

nie wiedzą jak mogłyby pomóc. Ja muszę tą osobę trochę przygotować do moich potrzeb. 

Muszę powiedzieć takiej osobie, jak ma mi pomagać. Mam asystenta od roku i on już poznał 

moje potrzeby, wie jak mi pomagać. Ważne jest by ta osoba, która jest asystentem miała 

jakąś wiedzę na temat pomagania, a nie, że przychodzi osoba i nawet nie wie o co mogła by 

się zapytać. Ja czuję, że to ja muszę przełamywać te bariery z tą osobą. (M, R01); Poza tą 

chęcią niesienia tej pomocy, dostrzegania tego, że ta osoba rzeczywiście ma te potrzeby 

i prosi o pomoc, bo sobie nie radzi - istotny jest też poziom intelektualny. Że jeśli rozmawiać 

z kimś, to nie znaczy że ja mam jakieś wygórowane mniemanie o sobie, ale no podejmuje się 

różne rozmowy. O czymś się mówi kontaktując się. Dobrze, żeby to była osoba na poziomie. 

Ja tego nie doznałam, ale słyszę, że bywają takie sytuacje. (K, R16) 

 Osoby korzystające ze wsparcia usług asystenckich krytycznie oceniały brak wiedzy 

odnośnie zakresu obowiązków takiej osoby lub niepodejmowanie przez nią konkretnych 

czynności przy jednoczesnym wyjaśnieniu związanych z wykraczaniem poszczególnych 

działań poza zakres obowiązków zawodowych: Taka asystentka, która do mnie przyszła po 

raz pierwszy nie bardzo mi odpowiadała. Mam trzy okna i myślę sobie, że pomału będziemy 

je myć. A ona od razu powiedziała, że nie przychodzi do sprzątania tylko posiedzieć dwie 

godziny. To na co mi taka pomoc? To była tylko pomoc w takich czynnościach, ja nawet na 

krzesełko nie wejdę ani nic, to jak sobie mogę poradzić? Moja obecna asystentka wszystko 
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mi pomoże, taka jest szybka, wszystko załatwi. (K, R14) Niepełnosprawność może wpływać 

na trudności w obszarze wykonywania czynności dnia codziennego, a nawet całkowicie 

eliminować możliwość ich samodzielnego wykonywania. Zastanowić się zatem należy, czy 

zasadne są oczekiwania osób z niepełnosprawnością, dotyczące wykonywania tego typu 

czynności przez asystenta. Analizując treść rządowych programów, takich jak Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej, czy Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami, 

zauważyć należy, że zakres działań asystentów nie obejmuje wykonywania czynności 

porządkowych w miejscu zamieszkania osoby, która z takich usług korzysta. Jednak 

niektórzy badani wskazywali, że osoby wykonujące usługi asystenckie niekiedy zgadzają 

się na wykonywanie takich czynności. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby dokładne 

omówienie z osobą korzystającą z usług asystenckich – dokładnego zakresu czynności, 

wykonywanych przez asystenta, jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z takiej formy 

pomocy. Wydaje się też, że zasadne byłoby aby osoby koordynujące realizację tego typu 

programów poświęcały więcej czasu na takie czynności, aniżeli pozostawiały kwestię 

ewentualnej odmowy konkretnych działań, jedynie w zasięgu asystenta, którego zachowanie 

może zostać niewłaściwie odebrane przez osobę, korzystającą z opisywanych usług. 

 

4.1.4. Działania państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością z perspektywy ich 

samych 

 Podejmując rozmowy z osobami z niepełnosprawnością, spora część wywiadu 

poświęcona była na ocenę przez badanych różnych form wsparcia, oferowanych przez 

państwo. Często zdarzało się, że osoby z niepełnosprawnością pytane o indywidualną ocenę 

działań państwa na ich rzecz – miały trudności z odniesieniem się do tej kwestii. Część 

respondentów wypowiadała się w sposób bardzo pozytywny o wsparciu, jakie państwo 

realizuje na ich rzecz. Doceniano zaangażowanie władz państwa, ale również władz miasta 

Kielce w tworzenie działań zmierzających do podnoszenia jakości życia osób 

z niepełnosprawnością. Ze wszystkich badanych tylko dwie osoby odniosły się do barier 

architektonicznych w mieście. Wszystkie pozostały osoby w sposób bardzo pozytywny 

oceniały rozwiązania w tym zakresie na terenie miasta. Co zostało już wcześniej 

wspomniane – osoby z niepełnosprawnością wzroku dostrzegają niwelowanie barier w tym 

zakresie, co sprzyja możliwościom ich poruszania się po otwartej przestrzeni w Kielcach. 

Część respondentów zauważała rolę organizacji pozarządowych, które poprzez bycie bliżej 

osób z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności świadczą szereg form wsparcia.  
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Czasem ocena konkretnych rozwiązań pojawiała się przy okazji odnoszenia się do 

innych aspektów (np. możliwości korzystania z instytucji pomocowych, polskiego systemu 

orzecznictwa o niepełnosprawności). Niewielka część respondentów krytykowała wsparcie 

finansowe, zapewniane przez państwo. Najczęściej krytyce podlegały bowiem postawy 

konkretnych osób, zaangażowanych bezpośrednie w działania na rzecz tej grupy (np. 

pracowników instytucji, polityków, przedstawicieli rządu). Problem na jaki często 

wskazywano stanowił brak autentyczności w podejmowanych rozmowach osób 

zaangażowanych w politykę państwa z odbiorcami poszczególnych działań, czyli na 

przykład z osobami z niepełnosprawnością, które będą korzystać z wdrażanych rozwiązań. 

Wskazywano na większe przejawy zaangażowania polityków podczas okresu wyborów, 

a także podejmowanie działań z przymusu, które nie są szczere w opinii rozmówców: Mi się 

wydaje, że więcej tego wsparcia to jest na pokaz wszystko, niż rzeczywiście. Pod opinię 

publiczną. Politycy nie są świadomi potrzeb osób niepełnosprawnych. Więcej to jest 

zaangażowania takich zwykłych ludzi, a nie polityków. Dla nich liczą się stołki i poparcie. 

Politykom się nie wierzy, ani adwokatom, ani politykom. Tego już mnie życie nauczyło. 

Myślę, że problem na gruncie polityki to jest też to, że politycy nie spotykają się z tymi ludźmi, 

żeby porozmawiać. Politycy nie wiedzą, jak rozmawiać... Chyba, że wybory się zbliżają. Jak 

chodzi o głosy, to obiecają gruszki na wierzbie. Ja nie chcę, żeby mi ktoś coś dawał, bo ja 

na ile będę mógł to sobie na wszystko sam zapracuję. Ale niech stworzą te warunki. (M, 

R07); Były organizowane takie spotkania z osobami z niepełnosprawnością, ale to są takie 

spotkania, że my mówimy, a nikt nie słucha. Odkładamy na półkę to o czym mówią osoby 

niepełnosprawne, kiedyś o tym pomyślimy, a załatwiamy to tylko  w taki sposób, że było 

spotkanie. (M, R01) Osoby z niepełnosprawnością pragną być wysłuchane, móc podzielić 

się własnym zdaniem, poglądami, a przede wszystkim mieć możliwość realnego wpływu na 

działania, jakie kreuje się na ich rzecz. Osoby, które krytycznie odnosiły się do postaw 

polityków wobec osób z niepełnosprawnością, zwracały przede wszystkim uwagę na 

poczucie braku autentyczności z ich strony, na podejmowanie rozmów z konieczności, 

aniżeli z faktycznego zainteresowania. Do refleksji zdecydowanie składa fakt, że na 

podobny problem zwrócili uwagę uczestnicy zogniskowanych wywiadów grupowych, co 

zostanie szerzej przedstawione w jednym z kolejnych podrozdziałów.  

 Interesujące na drodze przeprowadzonych wywiadów były reakcje osób 

z niepełnosprawnością na pytania dotyczące oceny rozwiązań na ich rzecz ze strony 

państwa. Większość osób bowiem, jako pierwszą rzecz wymieniała bezpłatne przejazdy 

autobusami. Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że możliwość komunikacji na terenie 
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miasta jest bardzo istotna z perspektywy osób, zmagających się z ograniczeniami w zakresie 

własnej sprawności. Z drugiej jednak strony pomoc państwa na rzecz osób 

z niepełnosprawnością obejmuje i powinna obejmować o wiele większą ilość płaszczyzn, 

nie tylko tą komunikacyjną. Ponadto warto zauważyć, że wiele osób miała poważną trudność 

z odniesieniem się do aspektów, związanych z ich wsparciem ze strony państwa. Osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną często mówiły, że czują się ważne dla państwa, 

w którym mieszkają. Jednak nie potrafiły uzasadnić swojej opinii w tym zakresie.  

Wśród aspektów, które determinowały negatywną opinię odnośnie działań państwa 

na rzecz osób z niepełnosprawnością, respondenci często odnosili się do działalności 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Nie wszystko mi wyszło tak jak chciałem, ale cóż jak 

mamy takie państwo i taki system. Najgorsza jest ignorancja ludzi, co jest widoczne na 

każdym szczeblu urzędowym. Rzadko kiedy spotka się człowieka, który jest w porządku 

i nawet nie ma z tego żadnego profitu ani nic. Tylko poradzi, doradzi, wskaże drogę. Z ZUS-

em 5 lat się sądziłem o coś, co po prostu jest oczywiste. Wszystkie te zawody w innych 

firmach... Miałem napisane w warunkach szczególnych. A w trzech akurat nie bo to było, 

jak miałem 18, 19, 20 lat. Gdzie ja wtedy myślałem o jakiejś emeryturze. A co najgorsze tych 

film już nie ma. Ze 40 lat już ich nie ma. Ja miałem świadectwa pracy, tylko nie miałem na 

nich napisane, że pracowałem w warunkach szczególnych. Co mi z tego, że Rada Ministrów 

to tamto, paragrafy, jak ZUS i tak robi co chce. To nie jest ignorancja wobec ludzi? Przecież 

to jest kpina. Dla mnie to była duża różnica, bo 5, czy 6 lat temu już byłbym na emeryturze, 

a tak to jestem dopiero rok. Żeby było śmieszniej, to oni mi w sierpniu w tamtym roku 

przysłali mi, że oni mi moją wcześniejszą emeryturę odrzucają, bo mi się nie należy. Tylko, 

że ja już wtedy byłem na normalnej. Ten ZUS to jest beznadziejny. Ja widziałem w telewizji 

to mówili, że najgorszy ZUS to jest ten zielonogórski i nasz. To są najgorsze ZUS-y jakie 

mogą być. Co druga osoba ma takie problemy. Tam się też czeka na korytarzu. Ja nie znam 

tych osób, ale jak ktoś się odezwie, to przecież słuchać mogę, o czym rozmawiają. Polityka 

to jest bagno, nie chcę się mieszać w to. Nie chcę się denerwować. U nas to tak jest zrobione, 

że wszystkich ludzi chorych na co by nie było przewlekle, to najlepiej to do Oświęcimia, 

Treblinki, albo zastrzyk. I ZUS ma pieniądze wtedy, wszyscy są zadowoleni. I Kościół, 

wszystkie urzędy. U nas nie ma sprawiedliwości i nie będzie. (M, R10) 

Badani często odnosili się do wspomnień z okresu własnej edukacji. Opinie w tym 

zakresie były dość podzielone. Wskazywano bowiem na działania podejmowane w szkołach 

tak, aby wspierać osoby z niepełnosprawnością w procesie kształcenia. Część z badanych 

dobrze wspominała okres edukacji, jednak niektórzy wskazywali na negatywne emocje 
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z tego okresu wywołane głównie brakiem odpowiedniego przygotowania nauczyciela do 

pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi: Bardzo źle wspominam czasy 

szkoły. Nauczyciele traktowali mnie bardzo źle. Jak trzeba było robić jakieś obrazki, czy 

jakieś prace, to jedna nauczycielka powiedziała, że ona mi nie będzie pomagać, że nie będzie 

zbierać, jak mi coś upadnie. Przyszłam wtedy z płaczem do domu. Mama mnie 

przyprowadziła, kupiła mi książki, powycinała z niej obrazki. Pamiętam, że siedziałam wtedy 

w kuchni i je układałam. Tylko mnie tak traktowano. Później zaczęłam się już uczyć 

indywidualnie. Nauczyciel z każdego przedmiotu przychodził do mnie do domu. (K, R18) 

Inny z badanych podzielił się historią, gdy w wyniku pogarszającego się wzroku musiał 

zrezygnować z edukacji. Zwrócił uwagę na brak reakcji nauczycieli na informację 

o doświadczanych przez niego problemach. Jeszcze inny z respondentów natomiast 

podzielił się historią, w której korzystając z kształcenia indywidualnego w warunkach 

domowych – to jego mama musiała instruować nauczycieli, jak powinni go wówczas 

wspierać w procesie edukacji. Na tej płaszczyźnie dostrzec można ogromne wyzwania 

i trudności z określeniem, jaki rodzaj edukacji i jakie działania w tym zakresie będą 

najbardziej odpowiednie dla osób z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności.  

Spośród badanych osób z niepełnosprawnością, którym ograniczenia sprawności 

towarzyszą od wielu lat, wskazywała na pozytywne zmiany, jakie pojawiły się w zakresie 

wsparcia kierowanego do osób z niepełnosprawnością na przestrzeni lat. Wskazywano 

zarazem, że rozwiązania z przed kilkunastu lat były niewystarczające, a te wdrażane obecnie 

są w porównaniu do nich znacznie lepsze: Mówi się bardzo dużo. Mówi się bardzo dużo i jest 

trochę, bo rzeczywiście jest. Na przykład to 500 plus dla niepełnosprawnych jest. Kiedyś te 

rozwiązania były dużo gorsze, a poza tym muszę pani powiedzieć, że po prostu się o nich nie 

wiedziało. Teraz jest taka lepsza komunikacja i informacja, aczkolwiek też nie o wszystkim 

się wie. Bo jest też taka zasada, że jak się idzie na przykład do jakiegoś urzędu, jeżeli 

człowiek sam nie spyta, to oni nie mają obowiązku mnie poinformować. Ale jak ja o czymś 

nie wiem z czego mogłabym skorzystać, więc ja o to nie zapytam, bo ja nie wiem, że coś 

takiego istnieje. (K, R03)  

Niektórzy z badanych dość otwarcie wypowiadali się odnośnie obecnego rządu, 

zarówno wyrażając w jego stronę krytykę, jak i aprobatę do wprowadzanych działań. Jedna 

z rozmówczyń wyraziła swoje uznanie w stronę obecnych rządzących, podkreślając przy 

tym znaczenie wsparcia finansowego, które znacząco wpływa na jej ocenę: Mnie się wydaje, 

że kiedyś, zanim jeszcze poszłam na emeryturę to nie było żadnej pomocy. Jak tamci rządzili 

to też nic nie było. Niedawno to wszystko weszło, a ludzie jeszcze narzekają. Interesują się 
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nami, dostrzegli tego starszego człowieka. Przedtem po 12 groszy, czy 2 złote dawali do 

emerytury. Teraz niby ta drożyzna wchodzi, ale to jest na całym świecie. Nasz głos to nic nie 

daje, a co oni myślą i robią, to nie mam pojęcia. Ludzie narzekają, że ten rząd jest niedobry, 

a ja uważam, że takiego jeszcze nie było, żeby się interesowali tak starszym człowiekiem. Te 

emerytury to jakie przedtem były. (K, R14)  

Osoby z niepełnosprawnością, z którymi przeprowadzono indywidualne wywiady 

pogłębione, korzystały ze wsparcia organizacji i instytucji pomocowych działających 

w Kielcach. Każda z osób pozytywnie wypowiadała się na temat takiej formy wsparcia. 

Różne były początki i motywy korzystania z instytucji wsparcia, podobnie jak zakres 

pomocy otrzymywanej przez respondentów. Różna była też rola respondentów w takich 

miejscach – w zależności od instytucji sprowadzała się bowiem do uczestnika, mieszkańca, 

czy pracownika.  

Dostrzegano wiele możliwości płynących z korzystania z placówek świadczących 

pomoc w formie dziennego pobytu: Myślę, że doskonale rolę wsparcia spełnia ten ośrodek. 

Nie znam innych, ale ten. Każdy coś może dla siebie znaleźć tutaj. No ja na przykład 

mieszkam blisko i chociaż samo chodzenie jest problemem, to jednak przyjście tutaj to jest 

już wyzwanie. Jeśli nie idę to się muszę mobilizować. Życzliwość, wszyscy patrzą 

z życzliwością. Jeśli chodzi o dobór personelu tu pracującego. Czas tutaj jest taki przyjemny. 

Tematy, jakie podejmują. Zatrudnienie pana doktora psychiatry to strzał w dziesiątkę. 

Zagadnienia natury psychologicznej, psychiatrycznej. Rozmowa na ten temat blisko 

bezpośrednio, gdzie do lekarzy tego typu trudno się dostać do przychodni, a tutaj na tacy 

mamy podane wszystko. Poza tym wyjście na zewnątrz. Samemu trudno gdzieś wyjść, jeśli 

chodzi o kino, teatr i tak dalej. W układzie domowym nie ma takich możliwości. A tutaj 

wyjście do teatru, do kina, czy do filharmonii no to znaczy, że żyjemy, że jeszcze oddychamy 

tą kulturą. No i sprawa rehabilitacji. Dziś dostanie się na rehabilitację... Kolejność jest taka. 

Lekarz ogólny kieruje do rehabilitanta, a ten dopiero coś tam zaaplikuje. A jeżeli już się uda 

dostać na jakiś tak zwany ciepły zabieg to po nim trzeba 15 minut odpocząć i powiedzmy 

wracać do domu zimą. Jeśli lekarz zleci to tutaj nie ma problemu, jest i fizjoterapia 

i fizykoterapia wszystko to jest a miejscu. Wracam do sali w tym pomieszczeniu, 

odpoczywam. Odpada konieczność przejścia w złych warunkach atmosferycznych. 

Sukcesywnie te urządzenia były dokupowane. Kierownictwo o to zadbało. Taka opieka na 

co dzień, a to napój jakiś, jest taka dbałość są posiłki. Ten dzień jest taki zagospodarowany 

w trosce o nasz byt po prostu. Człowiek czuje, że żyje. Ja osobiście dostrzegam ten rozwój 

placówki. (K, R16) Uczestnicy placówek działających w trybie dziennym dostrzegali 
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możliwość integracji z innymi, w tym również ze społecznością lokalną. Zwracali uwagę na 

szereg alternatyw spędzania czasu wolnego. Podkreślano także możliwość rozwoju 

własnych zainteresowań. Ponadto w ocenie korzystania ze wsparcia instytucjonalnego – 

respondenci za każdym razem swoje zadowolenie z korzystania z takiej pomocy, 

utożsamiali z relacjami z kadrą placówki. Dostrzegano życzliwość takich osób, 

profesjonalizm, chęć niesienia pomocy, czy traktowanie osoby z niepełnosprawnością 

z szacunkiem i troską.  

Jedna z badanych kobiet trafiła do placówki całodobowej w bardzo wczesnym 

okresie swojego życia, kiedy była młodą 20-letnią kobietą: Jak poszłam do Domu Pomocy 

Społecznej miałam 20 lat, teraz mam 44. Już 24 lata minęło, z czego 6 ostatnich 

w mieszkaniu chronionym. Chciałam tutaj przyjść, miałam już dosyć tej samodzielności. 

Byłam z mamą w pokoju. Było mi tu dobrze w Domu Pomocy Społecznej. Dla mnie 

największe wsparcie było psychicznie. Tutaj człowiek czuł się bezpiecznie. Dla mnie to było 

w tym momencie, jak tu przyszłam najważniejsze. (K, R08) Doświadczenia osób 

z niepełnosprawnością występującą wskutek pojawienia się kryzysów zdrowia 

psychicznego były różne, także w zakresie form wsparcia, z jakich osoby te starały się 

korzystać. Niemożliwe jest określenie, które z rozwiązań instytucjonalnych w odniesieniu 

do tej grupy byłoby najlepsze i najbardziej adekwatne, ponieważ potrzeby, czy możliwości 

osoby mogą różnić się w zależności od ograniczeń determinowanych chorobą, cechami 

osobowościowymi jednostki, czy możliwości wsparcia ze strony rodziny. Nie ulega 

wątpliwościom, że wizja spędzenia większości swojego życia w placówce całodobowej 

może kojarzyć się raczej pejoratywnie. Na terenie Kielc istnieją jednak domy pomocy 

społecznej przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w których znajdują się 

osoby w różnym wieku, a część z nich trafia do placówki w okresie wczesnej dorosłości. 

Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych za pomocą zogniskowanych wywiadów 

grupowych. Zastanowić się, jednak należy, czy możliwe byłoby podjęcie działań, które 

pozwoliłyby tym osobom funkcjonować we własnym środowisku zamieszkania, być 

aktywnym zawodowo, czy móc realizować się na różnych płaszczyznach życia społecznego. 

Z drugiej jednak strony dom pomocy społecznej dla wielu osób, które nie doświadczyły 

kryzysów z jakimi mierzą się mieszkańcy tego typu placówek, wydaje się ostatecznością, 

czy najgorszym z możliwych rozwiązań. Tymczasem być może jest to jedyna forma, aby 

osoby borykające się z kryzysami zdrowia psychicznego, czuły się dobrze i bezpiecznie 

z uwagi na zapewnienie całodobowej opieki?  
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4.2. Rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnością a doświadczenia osób 

działających zawodowo na rzecz tej grupy 

 Perspektywy instytucji pomocowych w założeniu miała wzbogacić spojrzenie na 

różne wymiary wsparcia osób z niepełnosprawnością. Przeprowadzone wywiady fokusowe 

z pracownikami takich instytucji zdecydowanie pozwoliły szerzej spojrzeć na całokształt 

polityki społecznej państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością. Co interesujące – 

pracownicy podczas wywiadów fokusowych byli w swoich opiniach bardziej krytyczni, niż 

osoby z niepełnosprawnością. Dostrzegano bowiem inne bariery, często takie o jakich osoby 

z niepełnosprawnością mogą zupełnie nie wiedzieć. Zwracano uwagę na trudności natury 

finansowej w działalności poszczególnych instytucji, odnoszono się do relacji z rodziną 

osób z niepełnosprawnością, analizowano postawy i strategie działania polityków, czy 

władz miasta. Z całą pewnością jednak badani pracownicy w swoich wnioskach kierowali 

się troską o losy osób z niepełnosprawnością, którym w wielu przypadkach poświęcili całe 

swoje dotychczasowe zawodowe życie.  

 

4.2.1. Praca na rzecz osób z niepełnosprawnością -  poczucie misji, a może droga do 

wypalenia zawodowego?  

 Podczas zogniskowanych wywiadów grupowych przy okazji prezentowania 

dotychczasowych doświadczeń wynikających ze stażu pracy na rzecz osób 

z niepełnosprawnością, wyraźnie zarysowały się problemy, doświadczane przez 

pracowników poszczególnych instytucji pomocowych. Wśród głównych trudności 

zarysowało się przede wszystkim psychiczne i fizyczne obciążenie wykonywaną pracą przy 

jednoczesnym otrzymywaniu wynagrodzenia nieadekwatnego do wykonywanych 

obowiązków. W rozmowach wielokrotnie wskazywano na sytuacje dnia codziennego, na 

problemy wynikające ze świadczenia wsparcia wobec osób z niepełnosprawnością, ze 

współpracą z rodzinami tych osób i innymi podmiotami. Należy podkreślić, że wskazywano 

na dobre strony pracy, poczucia powołania, misji, które w pewien sposób przeplata się 

z poczuciem niedocenienia za wykonywaną pracę, które przejawia się zarówno poprzez 

nieadekwatne do wykonywanych zadań wynagrodzenie, jak i zdaniem badanych 

niewystarczającą świadomość potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnością, 

korzystających ze wsparcia instytucjonalnego. 

 Uczestnicy badania zwracali uwagę na oczekiwania, jakie stawia się przed 

potencjalnym kandydatem do pracy w tego typu placówce: Tutaj każdy musi być 
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wielofunkcyjny. Pracownicy takich placówek muszą być wielofunkcyjni, począwszy od 

przygotowywania dokumentacji, przez przeprowadzenie kogoś, pójście z nim do toalety 

załatwienie czegoś w banku, załatwienie czegoś w MOPR. Nie możemy dać osobie, która 

pracuje z tymi ludźmi jednego konkretnego zakresu obowiązków. (K, FGI-01) W każdej 

grupie pojawiły się podobne opinie dotyczące wymagań pracodawców wobec osób 

zaangażowanych w pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością, które nie koncentrują się 

jedynie na posiadaniu konkretnych cech osobowościowych (jak na przykład empatia, 

otwartość na drugiego człowieka, kreatywność), czy wykształcenia. Część pracowników 

podkreślała, że wykonując swoje obowiązki niejednokrotnie muszą wychodzić poza zakres 

czynności, jakie przewidywane są dla ich stanowiska. Argumentowano to koniecznością 

niesienia kompleksowej pomocy przy jednoczesnych oczekiwaniach osób korzystających ze 

wsparcia, ich rodzin, czy pracodawców.  

W grupach fokusowych wyraźnie wyodrębnił się aspekt związany z otrzymywanym 

wynagrodzeniem. Uczestnicy wywiadów podkreślani swoje niezadowolenie związane 

z otrzymywanymi wynagrodzeniami, koniecznością pracowania w kilku miejscach 

jednocześnie, wymaganiem posiadania szeregu umiejętności, kwalifikacji, podnoszenia 

kompetencji zawodowych, co nie jest współmierne z otrzymywanym wynagrodzeniem. 

Problemy te dostrzegane były wśród pracowników o różnych kwalifikacjach, pracujących 

na różnych stanowiskach.  

- Ktoś przychodzi, ma wiele kompetencji, umiejętności - to chciałby zarobić. My 

potrzebujemy osoby, która zna się na wszystkim, a w zamian dajemy mu najniższą krajową 

[…] Naszą empatię też powinno się wynagrodzić, byśmy nie musieli iść na kolejny etat by 

dorobić. (K, FGI-01) 

- My w styczniu dostajemy wyrównanie do najniższej krajowej, co jest określane podwyżką. 

Słyszę potem - przecież dostała pani podwyżkę. To się nazywa podwyżką. (K, FGI-01) 

Część respondentów wyraźnie wskazywała, że praca w jednej instytucji pomocowej 

nie stanowi ich jedynego źródła dochodu. Podejmowanie przez uczestników badania 

kolejnych aktywności zawodowych wynika głównie ze względów finansowych. 

Otrzymywane wynagrodzenie w opinii badanych jest nie tylko nieadekwatne do 

realizowanych działań na gruncie zawodowych, ale również nie pozwala na zapewnienie 

sobie, swoim najbliższym oczekiwanej sytuacji bytowej. Krytyce podlegają także sytuacje 

nierówności w wynagrodzeniach, między pracownikami, chociażby z uwagi na 

kwalifikacje, czy staż pracy zawodowej. Wielokrotnie podkreślano, że wzrost minimalnego 

wynagrodzenia za pracę powoduje, że pracownicy z wieloletnim stażem zawodowym są 
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marginalizowani, otrzymując pensję tożsamą z nowo zatrudnioną osobą. Podkreślano 

zarazem, że problemy tego typu nie tkwią w pracodawcy, a w systemie, gdzie nie poświęca 

się wystarczającej uwagi tym aspektom: Najniższa krajowa rośnie z roku na rok. Cieszę się, 

że ci pracownicy niższego szczebla są dofinansowani, bo myślę, że jest ta potrzeba by ta 

najniższa krajowa rosła. Natomiast tutaj są poszkodowani pracownicy innych szczebli, 

a dyrekcja ma związane ręce. Nie ma możliwości na jakieś podwyżki pensji, właśnie ze 

względu na to zbyt małe dofinansowanie. (K, FGI-02)Warto zauważyć, że problem 

wynagrodzeń pracowników tego typu instytucji był zauważany przez osoby pracujące na 

różnych stanowiskach. 

Problem związany z nieadekwatnymi do oczekiwań wynagrodzeniami stanowi 

w opinii uczestników grup fokusowych może stanowić jedną z przyczyn wypalenia 

zawodowego. Pensja, która nie pozwala na utrzymanie własnego gospodarstwa domowego 

zdaniem badanych powodować może, że osoby o dużych predyspozycjach do pracy na rzecz 

osób z niepełnosprawnością, podejmują decyzję o rezygnacji z pracy. Oznacza to, że 

instytucje tracą pracowników, posiadających kompetencje i umiejętności, a to z kolei może 

obniżać niekiedy standard realizowanych działań. Dodatkowym aspektem na jaki często 

zwracali uwagę badani był fakt, że wykonywana praca często wykracza poza ustalone normy 

czasu, jaki powinni poświęcić na pracę. Pojawia się zatem pytanie o motywy takich działań. 

Być może na tym właśnie może polegać poczucie powołania w tym zakresie. Jednak po iluś 

latach pracy w tego typu miejscach deficyty są ogromne. Widzi się, jak pomoc społeczna 

swoich pracowników pozbawia motywacji. I to jest przykre na pewno. Okazuje się tym 

ludziom serce. Pracujemy po pracy, bardzo często nie 8 godzin, tylko wolontaryjnie o wiele 

dłużej. Jednak są pewne granice też, co odczuwa się bardziej po wielu latach. O placówkach 

całodobowych przypomnieli sobie, jak był COVID, a tak to te ośrodki są, ale najlepiej, jakby 

nie istniały w ogóle. Przychodząc do pracy każdy z nas ma motywację, chce, jak najlepiej 

i ma pomysły. Natomiast po pewnym czasie przychodzi pewna apatia, zniżenie, bo nie ma 

motywacji do pracy, a wymagania wobec nas wzrastają . Zawsze się mówi o altruizmie, tylko 

ile można jechać na tym, że tak powiem kolokwialnie. Mamy jeszcze wielu ludzi, którym się 

chce coś robić i mają fajne pomysły. Są zaangażowani, mają wrażliwe, otwarte i empatyczne 

serca. Tyko ile to jeszcze potrwa? Ludzie odchodzą z pracy, co ja rozumiem. Każdy chce też 

normalnie funkcjonować i zarabiać. Jest wielu ludzi bardzo dobrych, którzy czują pracę 

z takimi osobami, serce by im oddali, ale po paru latach pojawia się wypalenie i brak 

motywacji, brak spełnienia potrzeb finansowych, co też jest bardzo istotne, w szczególności, 

jak się ma rodzinę i dzieci. (M, FGI-01)  
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Wszyscy uczestnicy zogniskowanych wywiadów grupowych wskazywali na bardzo 

duże poczucie misji, jakie towarzyszyło im w momencie podjęcia pracy zawodowej na rzecz 

osób z niepełnosprawnością. Droga zawodowa w tym kierunku w przypadku badanych 

często była dość zróżnicowana. Niektórzy w momencie zaczynania kariery zawodowej 

w ogóle nie brali pod uwagę tego, że kiedyś będą aktywnie działać na rzecz osób, 

wymagających wsparcia na różnych płaszczyznach życia. Pomimo, iż większość osób 

deklarowała ciągłą chęć wykonywania aktualnej pracy zawodowej, to jednak w każdej 

grupie pojawiały się tematy dotyczące napotykanych trudności w realizowanych 

działaniach. W jednej z grup dość silnie zarysował się wątek wypalenia zawodowego, co 

badani argumentowali głównie stażem pracy i pojawiających się na przestrzeni lat 

doświadczeń zawodowych.  

- Jak trafiłem do pracy z osobami z niepełnosprawnością, to pamiętam, że przez pierwszy 

rok założenie było takie: wszystkich uzdrowię, wszystkim pomogę, naprawię system i idę 

dalej. Pamiętam pierwszy tydzień pracy, jak przyszedłem była taka dziewczyna, która 

pracowała od dziesięciu lat w placówce i ona była taka zimna do tych ludzi 

z niepełnosprawnością. Byłem strasznie tym zbulwersowany, jak coś takiego może się tutaj 

dziać, a teraz doskonale to rozumiem. Czy to było wypalenie zawodowe, czy to była 

bezsilność, czy taka syzyfowa praca? Tak jak kolega tutaj wspomniał o regresie.. Jeśli 

siedzimy kilka lat w takim ośrodku to co się dzieje? Wiadomo że idziesz do tyłu razem 

z nimi… (M, FGI-04) 

- My ich nie wyleczymy, a prawda jest taka, że każdy kto idzie do takiej pracy to jest 

nawiedzonym idealistą. (K, FGI-04) 

– Razem z nimi jeśli zostajemy w tym jednym miejscu, to nikt mi nie powie tego, że się nie 

idzie w dół. (M, FGI-04) 

- To jest taka praca, że nie masz wymiernych efektów i nigdy nie będziesz ich mieć. To nie 

jest tak, jak w zawodach technicznych, że coś się naprawi. My nie wyleczymy przecież tych 

ludzi ze schizofrenii, z Alzheimera, z Zespołu Downa… Z wiekiem dodatkowo dochodzi im 

schorzeń somatycznych. To się widzi i to też rezonuje. Abstrahując już w ogóle od relacji 

z rodziną, która obarcza placówkę winą za to, że myśmy ich nie wyleczyli. Ten Alzheimer się 

pogarsza, a przecież tu są specjaliści, tak? (K, FGI-04) 

Inna z badanych osób zwróciła uwagę na przyczyny wystąpienia wypalenia 

zawodowego, które mogą być utożsamiane z biurokracją, a nawet stanowić negatywną 

konsekwencję wytycznych, jakie generuje konieczność standaryzacji: Wypalenie zawodowe 

w stosunku do pracy zawodowej w pomocy społecznej mam potężne i tutaj nie chodzi 
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o kontakt z osobami z niepełnosprawnością. Głównie chodzi o kontakt z rodziną i chodzi 

o biurokrację. Wspomnienia najbardziej dramatyczne mam z kontroli z różnych urzędów. 

Kiedyś musiałam pani z Urzędu Miasta tłumaczyć się, że w domu pomocy społecznej 

podopieczni odkładają książki nie za kolejnością numeryczną i pracownik tego nie sprzątnął. 

Albo, że się nie zgadza stan wyposażenia pokoju, bo podopieczna wyniosła krzesło do innego 

pomieszczenia. Nikt tego nie zauważył, a my musieliśmy się tłumaczyć, bo na szafce jest 

przyklejone ile krzeseł ma być w każdym pomieszczeniu, a w jednym z pokoi było o jedno za 

mało. To są absurdy. Dużo jest regulacji w takich placówkach, które idą odgórnie. Pełno 

tabelek, cyferek, pełno wyliczania. Nic z tego nie wynika i nikt tego nie czyta. Jest to stratą 

czasu. Ja nie mówię idźmy na żywioł, niech nam dadzą kasę i będziemy wydawać wedle 

własnego uznania, bo trzeba to kontrolować. Ale, jak mamy plan terapii zajęciowej na rok 

i ja go muszę rozpisać i wytłumaczyć się, dlaczego chory psychicznie nie przyszedł… Jak ja 

mam to wytłumaczyć? Bo on powiedział że nie chce? To trochę dwie sprzeczności. Z 

perspektywy domu pomocy społecznej to jest i instytucja i czyjś dom. Z perspektywy 

pracowników często jest irytacja, że masz kupę papierów do uzupełnienia. Mam poczucie, 

że często w takich placówkach całodobowych ludzie robią mniej, niż by mogli i często taka 

frustracja z tego wynika. (K, FGI-04) 

 Podczas realizacji każdego z wywiadów fokusowych, badani odnosili się do 

trudności, jakie generuje codzienność w placówce działającej na rzecz osób 

z niepełnosprawności. Odnoszono się do problemów, jakie generuje niepełnosprawność 

wśród osób korzystających z pomocy instytucji, poruszano tematykę związaną ze 

współpracą z rodzinami tych osób, wielokrotnie też odnoszono się do poczucia własnej 

bezsilności wobec trudności, z jakimi może zmagać się drugi człowiek. Poniżej 

przedstawiono kilka wypowiedzi, w których poruszono wymienione problemy:  

Duża trudność była z toaletami,  z samoobsługą.  Jeśli były to osoby na wózku inwalidzkim 

z niedowładem kończyn to z taka osoba do toalety szło się w minimum dwie osoby. Na ogół 

szły wówczas kobiety. Trzeba było podmyć osobę z niepełnosprawnością, przede wszystkim 

posadzić na sedes. Często było to trudne z tego względu, ze różna była waga tej osoby. 

Przesadzenie z wózka na sedes było bardzo trudne. my musiałyśmy pomóc ustać przez 

pewien czas do momentu, jak będziemy w stanie ją posadzić z powrotem. Dla tej osoby tez 

nie było to łatwe, bo mówiła ze już nie ustoi, nie wytrzyma i nie da rady. My mieliśmy 

ograniczone sposoby i możliwości. (K, FGI-03) 

Mam takiego podopiecznego, który w pewnym momencie stwierdził, że nie wychodzi. On ma 

lęk przestrzenny i siedzi już pięć lat zamknięty w domu. Nie ma możliwości zrobienia z nim 
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nic. Wychodzi do psychiatry tylko dlatego, że uzależnił się od leku i wie, że tylko psychiatra 

jest mu go w stanie przepisać. Więc raz na jakiś czas chodzi do psychiatry, a z pozostałej 

terapii nie korzysta i to jest straszne i przerażające. Dlatego są potrzebne osoby, które będą 

pracowały w środowisku. My w ośrodkach możemy zrobić dużo, ale jeśli ta osoba przyjdzie, 

bo jeśli się zamknie w domu, to nic nie jesteśmy w stanie zrobić. (K, FGI-03) 

W pracy rehabilitantki ja się zetknęłam z dziećmi z mukopolisacharydozą i chorobami 

rzadkimi, co wpływało na występowanie niepełnosprawności. Mieliśmy styczność z tymi 

rodzinami, ale też z rodzeństwem. Te wszystkie dzieci posiadały uszkodzony gen. 

Pracowałam z dziećmi od 3. do 25. roku życia. Serce się kroi, aż teraz drży mi cała skóra, 

jak te twarze mi mijają we wspomnieniach, bo wiem, że te osoby już nie żyją. Ta determinacja 

tych rodziców bo walczą, że kolejna ciąża i być może okaże się, że dziecko będzie też miało 

ten gen. To są tak ciężkie choroby… (K, FGI-03) 

 Tak naprawdę wypowiedzi, które zostały zacytowane powyżej stanowią jedynie  

wąski element codziennej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością. Podczas badań – 

osoby zatrudnione w instytucjach wspierających osoby z niepełnosprawnością wskazywały 

na szereg problemów, z jakimi mierzą się zarówno sami, jak i w odniesieniu do osób 

z niepełnosprawnością oraz ich bliskich. Wskazywano na duże poczucie bezsilności 

w obliczu doświadczanych trudności. Podkreślano, że praca na rzecz człowieka, który 

zmaga się z ograniczeniem własnej sprawności bywa przepełniona wysiłkiem fizycznym, 

jak i jest obciążająca emocjonalnie. Opowiadano o doświadczaniu ludzkiego cierpienia, 

śmierci, samotności, o dylematach, z jakimi mierzą się bliscy osób z niepełnosprawnością. 

Opowieści te przeplatane były silnym podkreślaniem, że wymiar tego typu pracy jest 

w Polsce niedoceniany, a przy tym często społeczeństwu, władzom lokalnym, czy 

państwowym brakuje wystarczającej wiedzy w zakresie funkcjonowania osób 

z niepełnosprawnością oraz praktycznej realizacji działań pomocowych na ich rzecz. Na 

drodze przeprowadzonych badań zauważono, że moment wystąpienia niepełnosprawności 

może znacząco różnicować, zarówno przystosowanie się jednostki do własnych ograniczeń, 

jak i reakcję najbliższego otoczenia, a to z kolei wpływać może na możliwości realizacji 

działań na rzecz danej osoby. Te osoby miały swoje role społeczne bardzo ważne. Są u mnie 

lekarze, są byli politycy, ludzie z ogromną ilością funduszy, mający wspomnienia z jazdy na 

nartach, czy z takich różnych wyjazdów. Nagle przychodzi ta choroba - nikt nie jest 

przygotowany na chorobę. To jest tak znienacka, nie ma akceptacji rodziny, nie ma 

przygotowania rodziny do choroby. Ten chory też nie jest przygotowany. Miałem coś, 

pamiętam, mam wycinki, a teraz nie mam w zasadzie nic  i to jest trudne. (K, FGI-05) 
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Zaburzenia pamięci, czy choroba Alzheimera generujące trudności, jakie wskazano 

w przytoczonym fragmencie mogą dotykać głównie osób w podeszłym wieku. Prognozy 

demograficzne wskazują na znaczny wzrost liczby ludności w wieku podeszłym. Choroba 

i mogąca się pojawić w jej wyniku niepełnosprawność mimo, iż nie są przypisane do etapu 

starości, to jednak mogą wystąpić w tym okresie. Oznaczać to będzie, że osoba dotychczas 

w pełni sprawa, niemierząca się z problemami, z jakimi borykają się osoby, u których 

niepełnosprawność pojawiła się w momencie narodzin, czy we wczesnym dzieciństwie – 

nagle będzie musiała sprostać licznym wyzwaniom. Wyzwania te obejmą nie tylko 

członków rodziny takiej osoby, ale będą determinowały konieczność sprostania im przez 

państwo.  

Temat rodzin osób z niepełnosprawnością, komunikacji, pomiędzy pracownikami 

instytucji pomocowych, a opiekunami pojawiał się podczas każdego z wywiadów 

fokusowych. Bycie rodzicem dziecka z niepełnosprawnością generuje szereg wyzwań. 

Wyzwania te uzależnione być mogą od wielu czynników, jak chociażby rodzaj 

niepełnosprawności, moment jej wystąpienia, czy formy otrzymywanej pomocy. Wszyscy 

badani wskazali, że na podstawie posiadanych doświadczeń zawodowych mogą przywołać, 

zarówno sytuacje, w których byli wzruszeni postawą i ofiarnością rodziny osoby 

z niepełnosprawnością, ale również te, kiedy czuli się rozczarowani, czy zaskoczeni 

podejściem bliskich do wspomnianej osoby. Często wskazywano, że rodziny osób 

z niepełnosprawnością są bardzo zadowolone z możliwości korzystania ze wsparcia 

placówek pomocowych, co pomaga im skoncentrować się na innych często zwyczajnych 

sprawach dniach codziennego, w momencie gdy krewny z niepełnosprawnością korzysta 

z pomocy w danym ośrodku: Ten chłopak był bardzo w swojej chorobie agresywny, kilka 

opiekunów musiało być w tym samym pomieszczeniu. Był nieprzewidywalny. W przypadku 

gdy miał atak padaczki to kilka osób go asekurowało, by sobie nic nie zrobił, natomiast 

wdzięczność ze strony mamy była niesamowita, ogromna. Ten chłopak był przywożony przez 

mamę czasem na dwie godziny. W busie był bardzo agresywny. Ta mama w ciągu tych 

zaledwie dwóch godzin mogła załatwić, choćby sprawę urzędową. Miała czas, by wyjść na 

zakupy, czy na inne rzeczy, które po prostu są jej niezbędne. Byłam nam bardzo wdzięczna, 

że chociaż na dwie godziny może to dziecko zostawić. (K, FGI-03) 

Pomimo, iż pracownicy instytucji pomocowych często wskazywali na silne więzi, 

jakie na ogół występują między osobą z niepełnosprawnością, a jej bliskimi, to jednak 

wskazywano także sytuacje, które powodują bezsilność, związaną z brakiem odpowiedniej 

komunikacji z opiekunami osób z niepełnosprawnością i towarzyszącym temu brakiem 



207 
 

zrozumienia: Czasami nam się zdarzają sytuacje, że rodzina całkiem nie chce 

współpracować. Rodziny osób z niepełnosprawnością czasem traktują te ośrodki, jako 

przechowalnie, ale też by normalnie funkcjonować. Wiadomo to są ludzie pracujący, oni 

muszą zapewnić sobie też te materialne środki…Ale, co byśmy nie zrobili to i tak tego efektu 

nie będzie, jeśli rodzina nie chce współpracować. (M, FGI-03) Niektóre sytuacje związane 

z komunikacją z rodziną osoby z niepełnosprawnością generowały wśród badanych 

frustrację, a czasami nawet poczucie silnego zetknięcia się z bolesną rzeczywistością. 

- Organizowaliśmy kiedyś wyjście dla osób z niepełnosprawnością. Matka jednej 

z podopiecznych powiedziała, że po co jej córka ma iść, przecież ona i tak nic z tego nie 

zrozumie. (M, FGI-04) 

- To my odwoziliśmy kiedyś dziewczynę z czterokończynowym porażeniem do domu. Zawsze 

był sygnał, rodzic wychodził. Sygnał jeden, drugi, trzeci. Dobra dzwonię do jej mamy i słyszę 

„Proszę ją zostawić pod blokiem, ja będę za pół godziny”. Ja mówię „No ale jak to zostawić 

samą?”, a matka tej dziewczyny na to „Panie, a kto ją weźmie?”. No faktyczne. Ja sobie 

wtedy uświadomiłem, że ta matka ma rację. Bo kto ją weźmie bezwładną na tym wózku? No 

nikt. (M, FGI-04) 

- To tak, jak mamy problem z agresywnym uczestnikiem, a rodzice mówią, że jak nie może 

być wśród ludzi, to niech wyjdzie do ogrodu i tam siedzi. No, ale jak… Na ogród samego 

zostawimy? Tu często są takie zdarzenia. Jedni potrafią zadbać o swoje dzieci 

niepełnosprawne, a inni niekoniecznie. (M, FGI-04) 

 

4.2.2. Postrzeganie opiekuńczości państwa wobec osób z niepełnosprawnością 

z perspektywy pracowników instytucji pomocowych 

 Badania z wykorzystaniem scenariusza zogniskowanego wywiadu grupowego 

uwzględniały aspekty związane z interpretacją funkcji socjalnych i opiekuńczości państwa. 

Pytano bowiem respondentów, jak rozumieją takie pojęcia oraz jakie są ich poglądy 

w niniejszym zakresie. Niektórzy badani powstrzymywali się od wyrażania opinii na 

wspomniany temat, jednak większość uczestników grup fokusowych oceniała realizację 

przez państwo funkcji socjalnych, zapewnianie pomocy i opieki, szczególnie w odniesieniu 

do osób z niepełnosprawnością w sposób niewystarczający: Opiekuńczość państwa to 

pięknie brzmi zwłaszcza w kuluarach sejmowych. Parę lat temu ten worek z pieniędzmi 

został rozwiązany. Było wsparcie naprawdę większe niż w odniesieniu do tego, co było 10 

lat temu, czy 15 lat temu. Faktycznie bardzo dużo funduszy przeznaczono na zaniechanie 

przeszkód urbanistycznych, przystanki w Kielcach, wiele miejsc przystosowano do potrzeb 
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wynikających z niepełnosprawności. Rodziny dostały jakieś szczątkowe dofinansowania. Ta 

opiekuńczość państwa jest, ale przyznać musimy chyba wszyscy, że jednak dużo pieniędzy 

trafia nie tam, gdzie trzeba lub są spożytkowane nie tak, jak być mogły. Za dofinasowania 

nie są odpowiedzialne osoby takie jak my, które wiedzą gdzie konkretnie i jak można by 

pomóc. Czasami to jest mrzonka ta opiekuńczość.  To pijar, który robi sobie polityk. Świetnie 

jest sobie zrobić zdjęcie z osobą z niepełnosprawnością i opiekunem w białym fartuszku. 

Tylko, że w codziennym funkcjonowaniu takich placówek to ja naprawdę uważam, że nie 

można powiedzieć, żeby ktoś się starał, żeby nam się dobrze wiodło, żebyśmy byli 

zaopiekowani, żeby można było zrobić remont. Funkcja opiekuńcza państwa sprowadza się 

tylko do pijaru. My, jako pracownicy szeregowi nie mamy żadnego wymiernego profitu 

w postaci chociażby godnej pensji. Ja bym nie określała naszego państwa w postaci funkcji 

pomocowej. Nie wystawiłabym dobrego świadectwa, gdybym miała oceniać tą funkcję. (K, 

FGI-01) Opinie badanych pracowników instytucji wspierających osoby 

z niepełnosprawnością wskazywały na pozytywne zmiany, jakie nastąpiły w działalności 

państwa na rzecz tej grupy na przestrzeni lat. Podobne opinie w tym zakresie wyrażały same 

osoby z niepełnosprawnością. Zauważyć należy jednak, że pracownicy instytucji 

pomocowych bardziej dostrzegali niewystarczające wsparcie w zakresie finansowym wobec 

osób z niepełnosprawnością, aniżeli same te osoby. Jednak może to wynikać także 

z postrzegania kwestii nie tylko świadczeń przyznawanym z uwagi na niepełnosprawność, 

ale także dofinansowania instytucji. które wspierają te osoby. We wszystkich grupach 

fokusowych wyraźnie wyodrębnił się wspomniany wątek finansowania placówek 

pomocowych na rzecz osób z niepełnosprawnością. Temat ten szczególnie odnoszony był 

do działania kieleckich domów pomocy społecznej, a zwłaszcza niskich kosztów utrzymania 

mieszkańca w odniesieniu do innych polskich miast, czy województw: Mamy najniższy koszt 

utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. Nie najniższy z miast wojewódzkich, 

tylko najniższy w Polsce w ogóle. I w Kielcach jest on bez zmian od trzech lat. Utrzymuje się 

na poziomie, między 3400 złotych a 3800 złotych, gdzie przykładowo w Zgórsku albo w Słupi 

Pacanowskiej mają po 4600-4800 zł na mieszkańca.  U nas może to przegłosować tylko Rada 

Miasta, co permanentnie odrzuca. W Kielcach nie chcą dawać na pomoc społeczną bo 

Kielce są zadłużonym miastem, a pomocy społecznej nie widać. (K, FGI-04); 

Dofinansowanie i wsparcie domów pomocy społecznej od lat to jest ogromny problem i tak 

naprawdę to ta odpłatność za mieszkańca DPS jest zaniżona. Myślę, że obecne władze też 

zupełnie nie rozumieją tych problemów. Widzimy na przykład jak w innych województwach 

to funkcjonuje. Mamy obraz, jaka jest dotacja na mieszkańca poza województwem 
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świętokrzyskim. To już są koszty w graniach powyżej 4000-5000 zł na mieszkańca. U nas 

w mieście największa dotacja na mieszkańca jest w jednym DPS - około 4000 zł. Przez trzy 

lata te koszty nie były podnoszone. To jest tylko tak naprawdę na potrzeby bieżące. 

Zapłacenie pensji pracownikom i jakieś tam rachunki. Myślę, że jest ogromne 

niezrozumienie tej sfery przez władze miasta i osoby, które się zajmują pomocą społeczną. 

Te osoby nawet na nasze zaproszenie żeby przyjść zobaczyć, jak ta praca wygląda, jak 

wygląda w ogóle specyfika pracy w domach pomocy społecznej nie są zainteresowane tym, 

żeby przyjść, zobaczyć. Kiedyś parę lat temu mieliśmy panią wiceprezydent… Wydawało mi 

się, że będzie jakiś ruch w tym kierunku. To dotyczy głównie miasta Kielce. W powiatach te 

koszty utrzymania i dotacji na jednego mieszkańca są dużo wyższe. (K, FGI-02) 

Podczas prowadzonych wywiadów fokusowych uczestnicy wielokrotnie odnosili się 

do kompetencji i wiedzy osób, mających wpływ na dysponowanie środkami finansowymi, 

ocenę projektów, szeroko pojętą współpracę z placówkami, jakie świadczą wsparcie na 

rzecz osób z niepełnosprawnością. Pracownicy instytucji pomocowych nie odnosili się 

podczas wywiadów do funkcjonowania organów, orzekających o niepełnosprawności (np. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych), co osoby z niepełnosprawnością podczas badań robiły 

dość często. We wszystkich grupach pojawiał się natomiast wątek oceny Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz licznych urzędów, działających na terenie Kielc, jako 

instytucji, od których może zależeć całokształt funkcjonowania placówek na rzecz osób 

z niepełnosprawnością. W dwóch z grup fokusowych dość wyraźnie ukazane zostały 

postawy krytyki wobec działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Wskazywano głównie na niewłaściwe inwestowanie środków 

finansowych. Było to dość zaskakujące, gdyż PFRON w systemie wsparcia osób 

z niepełnosprawnością zarysowuje się raczej w kategoriach jednej z fundamentalnych 

instytucji z wieloletnią tradycją działalności.  

- Są wydawane różne pieniądze, jak dla mnie niekoniecznie sensowne. Bo pieniądze na 

niepełnosprawnych naprawdę są duże. Jestem przeciwniczką PFRONu. Nie widzę powodu, 

dla którego komukolwiek posiadającemu niepełnosprawne dziecko, męża miałoby się 

wymieniać okna, remontować łazienki. My, jako osoby zdrowe mamy dokładnie te same 

potrzeby. Musimy mieć łazienkę i też trzeba te pieniądze skądś wziąć. Więc nie ma sensu 

marnotrawić tych pieniędzy na jakichś projektantów, no w ogóle to jest bez sensu. To jest 

pozbawione wszelkiej logiki. Dajmy te pieniądze ludziom, by sobie znaleźli odpowiednie 

terapie. Na pewno sobie znajdą to nie jest już tak, że ludzie są nieświadomi, nie mają 
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dostępu, nie poszukują. Tak nie jest. Dawno to minęło. Teraz każdy szuka terapii. (K, FGI-

05) 

- Ale jakie koszty za tym idą. Jest główny dyrektor, dyrektor województwa, pracownicy. (K, 

FGI-05) 

- Te pieniądze są. To co się działo w czasie pandemii… Dosyć, że nam płacono pełną kwotę, 

uczestników nie mieliśmy, to jeszcze uczestnikom płacili za to, że siedzieli w domu. No ja 

tego naprawdę nie mogę pojąć. I nikt mi nie wytłumaczy, że jest w tym jakaś logika. Czemu 

to miało służyć? (K, FGI-05) 

- PFRON wydaje pieniądze niepotrzebnie. (K, FGI-05) 

- Ci którzy nie chodzili do ośrodków nie dostali tych pięciuset złotych, to było tylko dla tych, 

którzy chodzili do ośrodków. (K,FGI-05) 

- Tak bo to była rekompensata, że nie mogą chodzić. (K, FGI-05) 

- Mówię o marnowaniu pieniędzy, które są potrzebne zupełnie gdzie indziej. Na tego samego 

człowieka państwo wydało dwa razy tyle co normalnie. (K, FGI-05) 

 Część uczestników zogniskowanych wywiadów grupowych wysuwając krytykę 

przeciwko Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wskazywała, 

że część działań tej instytucji jest nieadekwatna do rzeczywistych potrzeb osób 

z niepełnosprawnością. Wskazano, że usuwanie barier architektonicznych w miejscu 

zamieszkania (np. poprzez dostosowanie łazienki do potrzeb wynikających 

z niepełnosprawności) powinno stanowić zadanie jednostki lub jej rodziny, a nie obciążać 

budżetu państwa. Krytyce podległ także jeden z modułów programu, pt. Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi. Program realizowany był w 2020 roku i obejmował 

wsparciem wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które korzystały z pomocy ośrodków 

rehabilitacyjnych, których działalność zawieszono na, co najmniej 5 następujących po sobie  

dni w miesiącu, co było ściśle związane z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-

CoV-2. Z uzyskanych na drodze realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych 

informacji wynika, że ośrodki te otrzymywały pełne dotacje na uczestników pomimo 

zawieszenia działalności ośrodka. Może to zatem wywoływać pewnego rodzaju 

kontrowersje o zasadność realizacji pełnych dotacji przy jednoczesnym uruchomieniu 

programu ukierunkowanego na wsparcie osób z niepełnosprawnością w związku 

z niemożnością korzystania z zajęć w poszczególnych ośrodkach. Co więcej z założenia 

środki te miały pozwolić na pokrycie kosztów opieki w warunkach domowych. Jednak co 
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w sytuacji, jeśli dana osoba nie wymaga nieustannej opieki osób trzecich i przeznaczyła te 

środki na zupełnie inny cel?  

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odmówił nam kilkuletniego 

projektu na rehabilitację. Pytamy o powód. Słyszymy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych będzie powoli odchodził od rehabilitacji. To mówimy, że 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niech zmieni nazwę. Przecież 

osoby z niepełnosprawności potrzebują przede wszystkim rehabilitacji. Nie wiem, na co my 

mamy pisać te projekty. Na kulturę? Na tańce? (K, FGI-01) 

- No my też w takich sytuacjach się zastanawiamy jak tą przykładową rehabilitację nazwać 

kulturą. Kulturalna rehabilitacja? Kulturalnie będziemy rehabilitować? (K, FGI-01) 

- Dlatego mówię, że osoby, które pracują w PFRON, czy w MOPR to powinny być naprawdę 

osoby z jakimś doświadczeniem. Często osoby te nie mają żadnej wiedzy na temat osób 

z niepełnosprawnością. Ja już przestaję walczyć. Idzie się do polityka i on pyta nas po co, 

żeśmy przyszli. (K, FGI-01) 

 We wszystkich grupach fokusowych dość wyraźnie wyodrębniły się aspekty, 

związane z podejmowaniem pracy zawodowej przez osoby z niepełnosprawnością. 

Wszyscy pracownicy instytucji działających na rzecz tej grupy byli dość zgodni w opinii, że 

część tych osób ma predyspozycje by móc być aktywnym także na płaszczyźnie zawodowej. 

Podkreślano znacznie zakładów aktywności zawodowej w rehabilitacji osób 

z niepełnosprawnością. Badani mający doświadczenia zawodowe na tej płaszczyźnie 

wskazali jednak na występowanie problemów w zakresie możliwości wejścia na otwarty 

rynek pracy pracowników zakładów aktywności zawodowej:  Zakłady aktywności 

zawodowej zostały utworzone po to, żeby przygotowywać osoby niepełnosprawne do wejścia 

na wolny rynek pracy i taka była idea. Po to, żeby państwo nie musiało całe życie płacić 

zasiłków, żeby osoba była usamodzielniona…. Mamy kajdanki, ponieważ nad nami powyżej 

Ustawy o rehabilitacji stoi prawo pracy, które mówi, że po przepracowanej którejś tam 

umowie pracownik musi dostać umowę na stałe. A co to znaczy? Nikt nie zrezygnuje z dobrej 

pracy, gdzie się go otacza opieką, daje rehabilitację, gdzie ten pracownik wie, że nie zostanie 

zwolniony. Bo kto zwalnia z ZAZu niepełnosprawnego? (K, FGI-01) Kodeks pracy określa 

łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, jakie zawiera się 

między tymi samymi stronami stosunku pracy, jako 33 miesiące. Łączna liczba takich umów 

nie może przekroczyć trzech408. Otrzymanie umowy na czas nieokreślony w warunkach 

 
408 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020, poz. 1320), tekst jednolity, art. 25, pkt. 1. 
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chronionych faktycznie może generować niechęć podjęcia przez osobę 

z niepełnosprawnością pracy na otwartym rynku. Jednak odnosząc się do wywiadów, jakie 

przeprowadzono z osobami z niepełnosprawnością – warto zauważyć, że wśród te osoby 

które podjęły zatrudnienie w warunkach chronionych zmagały się z szeregiem trudności na 

gruncie zawodowym, poprzedzających ten moment. Brak wiary we własne możliwości, 

długi okres pozostawania bez zatrudnienia, brak efektów w poszukiwaniu pracy stanowią 

czynniki, które mogą powodować, że dana osoba będzie przejawiała szereg obaw 

związanych ze zmianą pracy, szczególnie jeśli zajęcie wykonywane na rynku chronionym, 

sprawia jej satysfakcję, daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Przy okazji dyskusji 

o możliwości związanych z aktywizacją osób z niepełnosprawnością w Polsce uczestniczka 

jednego z wywiadów fokusowych odniosła się do niewystarczającej roli warsztatów terapii 

zajęciowej w odniesieniu do wzmacniania kompetencji wśród osób z niepełnosprawnością, 

które umożliwią rozpoczęcie aktywności na chronionym rynku pracy. 

- Z inicjatywy PFRONu powstał też ZAZ, który jest dobrym posunięciem. To mi się podoba, 

bo warsztaty terapii zajęciowej to jest relikt przeszłości Nie spełniają swojej funkcji. WTZ 

powinien przygotowywać do pracy w ZAZ, a spotkałam ostatnio osobę, która w WTZ jest już 

od 12 lat. (K, FGI-05) 

- Są i po dwadzieścia kilka lat osoby tam. (K, FGI-05) 

- Gdzie WTZ ma przygotowywać, by osoba mogła iść dalej. (K, FGI-05)  

- Nie przemawia do mnie żaden argument, który często WTZ podnoszą, że do ZAZu powinny 

iść tylko osoby z WTZ, a nie przyjmowane tuż po szkole. (K, FGI-05) 

- A niby dlaczego? Jak jest przygotowany... (K, FGI-05) 

- Warsztaty tak mówią bo się boją, że nie będą mieli w końcu w ogóle klientów. (K, FGI-05) 

 Podczas badań wyodrębniły się aspekty związane z realizacją pracy na rzecz osób 

z niepełnosprawnością. Badani odnosili się jednak nie tylko do swoich indywidualnych 

sytuacji, ale przedstawili opinie odnośnie osób działających na rzecz osób 

z niepełnosprawnością. Wskazywano na cechy, kompetencje, kwalifikacje, które w tego 

typu działaniach są niezbędne. W jednej grupie zauważono chociażby, że w roli dyrektorów 

domów pomocy społecznej zdaniem badanych lepiej sprawdzą się kobiety.  

- Dyrektorami domów pomocy społecznej powinny być kobiety. (K, FGI-05) 

- Bo to my zwracamy uwagę na szczegóły. Dla mężczyzn to nieistotne, a to świadczy 

o atmosferze o domu. (K, FGI-05) 

- Kobieta jest bardziej opiekuńcza. (K, FGI-05) 
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- A żeby był domem to muszą być spełnione pewne rzeczy, na które mężczyźni uwagi nie 

zwracają. (K, FGI-05) 

- I dyrektor DPSu to nie może być osoba, która zajmuje się tylko finansami i siedzi za 

biurkiem. Dyrektor DPS powinien codziennie przychodzić do każdego pokoju i patrzeć, co 

się dzieje. Po to, żeby móc zweryfikować pewne działania. (K, FGI-05) 

 We wszystkich grupach fokusowych podkreślona została ogromna rola organizacji 

pozarządowych w kreowaniu warunków na rzecz osób z niepełnosprawnością. Zgodnie 

wskazywano, że działania tych organizacji są bardzo skuteczne, kreatywne i doskonale 

odpowiadają potrzebom wynikającym z niepełnosprawności. Wskazywano zarazem na 

dobór kadry w tego typu organizacjach. Na podstawie analizy wywiadów można uznać, że 

organizacje pozarządowe współcześnie znacząco wpływają na szeroko pojętą działalność 

państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością.  

Badani analizując działania państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością bardzo 

często prezentowali swoje opinie odnośnie postaw władz miasta oraz polityków. Badani 

często wskazywali na brak autentyczności w działaniach i niewystarczające zainteresowanie 

faktyczną sytuacją osób z niepełnosprawnością. Część uczestników badań potwierdzała, że 

zdarza im się gościć osoby zaangażowane w działalność polityczną w poszczególnych 

placówkach, co najczęściej następuje jednak przy okazji medialnych wydarzeń, związanych 

z otrzymaniem dofinansowania, czy organizacją konkretnego przedsięwzięcia. 

Wskazywano na to, że istnieją potrzeby, aby włodarze miasta odwiedzali placówki 

w zwykłych, codziennych sytuacjach, poza obecnością fotoreporterów. Pracownicy 

instytucji wskazywali, że tylko w taki sposób możliwe jest faktyczne dostrzeżenie potrzeb 

i problemów z jakimi borykają się na co dzień osoby z niepełnosprawnością. 

Podczas trzech z przeprowadzonych zogniskowanych wywiadów grupowych, 

wyraźnie wyodrębnił się temat związany z przyjmowanymi postawami podczas, tzw. 

wizytacji przedstawicieli różnych instytucji, czy władz. Uczestniczący w spotkanie 

wyraźnie wskazywali na stres, jaki towarzyszy im podczas takich sytuacji, na wykonywanie 

w zwiększonym wymiarze prac porządkowych, a nawet na izolowanie osób 

z niepełnosprawnością – podopiecznych danej placówki, którzy mogliby swoim 

zachowaniem wywołać negatywne emocje wśród odwiedzających. Między uczestnikami 

wywiązała się wówczas dość długa dyskusja, której towarzyszyło wiele trudnych emocji. 

Ton głosów respondentów był podniesiony, ich wypowiedzi wskazywały na poczucie 

niezrozumienia, obowiązku, konieczności podejmowania działań, które nie są zgodne z ich 

osobistymi przekonaniami.  
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- Zobaczcie do placówki ma przyjść możny tego miasta, a co my robimy? No ściskamy 

poślady, tą panią szybko umyjemy, uczeszemy. (K, FGI-01) 

- A wziąć tych wszystkich ludzi z niepełnosprawnością, nie zamykać! (K, FGI-01) 

- Teoretycznie tak by było najlepiej. A w praktyce to, co każdy robi? Tu sprzątamy podłogę, 

wszyscy stają na baczność. Odwiedzający pyta jednej z pań z niepełnosprawnością co 

słychać i słyszy, że wszystko dobrze. Może to taka nasza mentalność i nasze błędne myślenie 

na pewno, ale z drugiej strony… (K, FGI-01) 

- Bo my nie możemy powiedzieć, że jest źle. (K, FGI-01) 

- My myślimy, że może jakieś finanse większe pójdę, jak będzie ładnie w placówce. Ale może 

jednak my myślimy błędnie i gdybyśmy pokazali, jak naprawdę ta praca wygląda, to ktoś kto 

do nas przyjeżdża nie uznałby, że ta praca jest łatwa i słodka. (M, FGI-01) 

- No u nas w chwili, gdy ktoś do nas przychodził to zawsze osoby z największymi 

dysfunkcjami trzeba było jakoś bardziej zainteresować, uspokoić, wyciszyć. Ale jak zaczęli 

mówić, że my nic nie robimy, że praca łatwa, to już drzwi do wszystkich pomieszczeń otwarte. 

No i pewnego dnia wychodzi jedna z pań, siada odwiedzającemu na kolana i mówi „Daj 

buzi”. Tak chyba trzeba robić. Oni nie widzą tego, że osoba z niepełnosprawnością może 

mieć gorszy dzień i wymaluje łazienkę kałem i trzeba to potem posprzątać. No zapewne 

nieraz spotkaliście się z tym, że przyjeżdża wizytacja i wszyscy myślą, co z osobami 

z niepełnosprawnością zrobić. (K, FGI-01) 

- No u nas, jak wiemy, że ktoś ma przyjechać, to pytamy, czy osoby z największymi 

dysfunkcjami tego dnia mogą nie przychodzić do ośrodka. A może trzeba pokazać to 

wszystko w takim stanie, jak jest naprawdę. (M, FGI-01) 

- Jak będą pokazane tylko osoby z tymi lżejszymi niepełnosprawności, to oni mówią, że jest 

łatwo w takiej pracy. (K, FGI-01) 

 Współcześnie często w środkach masowego przekazu, niepełnosprawność 

utożsamiana jest z koniecznością aktywizacji, radością mimo ograniczeń, możliwością 

prowadzenia szczęśliwego życia i wychodzenia naprzeciw barierom. Te wszystkie aspekty 

są ważne, jednak codzienność osób z niepełnosprawnością mimo licznych idei, 

zmierzających do szeroko rozumianej inkluzji, nie jest pozbawiona problemów. Z 

przytoczonego fragmentu rozmowy osób uczestniczących w badaniu wyraźnie ujawnia się 

problem dostosowania standardów pracy w placówkach pomocowych do niejako 

oczekiwanych społecznie wzorców życia osób z niepełnosprawnością, które jest szczęśliwe, 

a wszelkie trudności są natychmiastowo eliminowane. Respondenci podczas rozmowy byli 

świadomi tego, że niejako sami z obawy przed niezrozumieniem, czy negatywną oceną, 
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kreują funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością, korzystających ze wsparcia placówek 

pomocowych, jako lepsze niż ma to miejsce w rzeczywistości. Uczestnicy badań 

fokusowych wskazywali często na towarzyszące im poczucie braku zrozumienia ze strony 

osób reprezentujących poszczególne instytucje, ze strony władz miasta, czy polityków. 

Poczucie niezrozumienia utożsamiane było głównie z poczuciem, iż osoby te nie mają 

realnej świadomości, jak w rzeczywistości wygląda praca na rzecz osób 

z niepełnosprawnością, jakie trudności i wyzwania jej towarzyszą. 

- Czasami to im wyżej stołek, tym gorsze traktowanie. Fajnie jest się pokazać, jak jest radio, 

telewizja z niepełnosprawnymi. Przyszedł do nas jeden polityk kiedyś, nasz podopieczny go 

tak złapał, objął do zdjęcia. Wtedy ten polityk powiedział „Proszę skasować to zdjęcie i tą 

rękę zabrać”. To była taka konsternacja. Podopieczny się spalił ze wstydu, a ten polityk nic 

– on uważał to za normalne. Poza tym to oni nie rozmawiają z niepełnosprawnymi na 

konferencjach. (K, FGI-03) 

- Jeden z polityków kiedyś uciekał przed naszymi podopiecznymi. Pęd. Była telewizja, były 

osoby, sporo fajnych fotek. (M, FGI-03) 

- Poza tym jest trochę malowania trawy na zielono, żeby to zaprezentować, jak najlepiej 

i żeby to dobrze wyglądało. Prace ułożyć trzeba inaczej niż zwykle, inne zajęcia – lepsze, 

żebyśmy pokazali, że zasłużyliśmy. Z kolei ci, co przychodzą też chcą sobie popatrzeć 

i pooglądać, ale nie sądzę, aby ktoś z zaproszonych gości chciałby z osobą 

z niepełnosprawnością po prostu porozmawiać. Raczej motyw jest taki, by była konferencja 

i zdjęcia ładne. (K, FGI-03) 

- Ale to też my, jako pracownicy też trochę hamujemy naszych podopiecznych, że „nie, nie – 

tam nie wchodźcie”. (K, FGI-03) 

- A to u nas jest inaczej. Ale na tych konferencjach to stoją wysoko postawieni, a kiedy 

podchodzi mama osoby niepełnosprawnej, to albo odchodzą, czy uciekają lub specjalnie 

odbierają telefon. (K, FGI-03) 

- Ale z drugiej strony oni też często muszą się tłumaczyć. Podobnie, jak pani w sklepie 

tłumaczy klientowi, że jest drogo. Oni też muszą tłumaczyć, dlaczego ktoś nie ma co do 

garnka włożyć i jego dziecko jest niepełnosprawne. Często też muszą się tłumaczyć 

z nieswoich decyzji. (K, FGI-03) 

- Ja mam też taki wniosek, że ewidentnie większym zainteresowaniem cieszą się windy, 

samochody, busy, wstążki i nożyczki, pomalowane sale, niż osoby, które będą z tego 

korzystać. Nie liczy się sam fakt, że dziś mamy zajęcia, czy zrobiliśmy przedstawienie. Na 

taką okazję nikt nie przyjdzie raczej. (K, FGI-03) 
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- U nas zawsze chętnie przychodzą, jak jest radio, czy telewizja. Ale tak to nie. (M, FGI-03) 

- Z jednej strony też trudno oczekiwać, by polityk w ciągu dnia chodził sobie po różnych 

ośrodkach i sprawdzał, co się w nich dzieje. (K, FGI-03) 

- Ale z drugiej strony czasem powinien. (K-FGI-03) 

Podczas udziału w wywiadach krytyce podlegały postawy osób zaangażowanych 

w działania polityczne wobec osób z niepełnosprawnością, szczególnie podczas wydarzeń, 

konferencji, akcji organizowanych lokalnie. Zachowania polityków badani często 

utożsamiali z chęcią promowania się, czy zdobywania większego poparcia. Uczestnicy 

zogniskowanych wywiadów grupowych wskazywali, że nie czują, by zainteresowanie ze 

strony polityków, czy władz miasta było autentyczne i prawdziwe.  

 

4.3. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością a potrzeba wdrażania 

ewentualnych zmian 

 Podczas przeprowadzanych badań zauważono, że jest wiele rzeczy, które w opinii 

badanych bardzo pozytywnie wpływają na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością. 

Aspekty te dostrzegały zarówno same osoby z niepełnosprawnością, jak i pracownicy 

instytucji, działających na rzecz tej grupy. Najbardziej uwydatniła się potrzeba i ogromne 

znaczenie wsparcia instytucjonalnego. Każda z osób z niepełnosprawnością bardzo 

pozytywnie wypowiadała się na temat instytucji, z której pomocy korzysta. Placówki te 

pełnią ogromną rolę w zakresie szeroko rozumianej aktywizacji osób 

z niepełnosprawnością. Pozwalają im nie tylko aktywnie uczestniczyć w różnych formach 

życia społecznego, ale również wpływają na rozwój zainteresowań, pomagają odnaleźć się 

wielu osobom z niepełnosprawnością na współczesnym rynku pracy, wspierają 

w doświadczaniu kryzysów wynikających z niepełnosprawności. Ogromnie ważny 

w zakresie kreowania niniejszych aspektów jest właściwy dobór kadry w takich miejscach. 

Osoby z niepełnosprawności, bez względu na rodzaj towarzyszących im ograniczeń 

odczuwają, kiedy ktoś traktuje im z szacunkiem, poświęca im czas, stara się udzielić 

konkretnej pomocy. Doskonałą inicjatywą w codziennym wspieraniu osób 

z niepełnosprawnością jest Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Bardzo 

ważny jest jednak właściwy dobór osób realizujących usługi asystenckie przy jednoczesnym 

rozszerzaniu informacji o tego typu wsparciu.  

Pracownicy instytucji świadczących wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnością 

odnosili się do różnych działań, które ich zdaniem powinny zostać wdrożone, aby wsparcie 
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osób z niepełnosprawnością i ich rodzin było na lepszym poziomie. Odnoszono to, zarówno 

do zasięgu krajowego, jak i lokalnego. W tej kwestii również bardzo często pojawiały się 

wskazania na konieczność podejmowania integracji osób zaangażowanych w politykę 

z osobami z niepełnosprawnością. Podkreślano, że znajomość potrzeb i problemów tej 

grupy jest niezbędnym elementem kreowania działań, które będą skuteczne. Niekiedy 

odnoszono się także do konieczności niwelowania nadmiernej biurokracji, która dla osób 

z niepełnosprawnością może stanowić zbyt duże obciążenie.  

- Należy słuchać też tych osób, które bezpośrednio zajmują się osobami 

z niepełnosprawnością. (K, FGI-03) 

- Ale osób niepełnosprawnych też. Skoro chcemy komuś pomóc, to nie rzucajmy mu kłód pod 

nogi i multum papierów, które będzie musiał zbierać po mieście. Czy naprawdę trzeba 

chodzić po każdym urzędzie, a wszystkie papiery trzymać w dużej teczce? Nie można, by 

wprowadzić sprawniejszych systemów informatycznych, które by wspierały tych ludzi? (K, 

FGI-03) 

- To  jest też kwestia rozumienia. Nasi politycy powinni stanąć, chociaż chwilę w charakterze 

osoby, która na przykład nie ma nogi, ma wózek, nie ma, jak podjechać, aby realnie 

zrozumieli. Jeśli zajmuje się już jakieś stanowisko, to ten człowiek powinien rozumieć 

troszeczkę. (M, FGI-03) 

 Z perspektywy pracowników instytucji, które świadczą wsparcie osobom 

z niepełnosprawnością zauważa się konieczność, zarówno inwestowania w instytucjonalny 

system wsparcia tych osób, jak i poszukiwanie tego typu rozwiązań dla osób zmagających 

się z poważnymi trudnościami w wyniku niepełnosprawności: 

- W Kielcach nie ma takiego ośrodka, do którego mogłyby chodzić osoby z naprawdę 

głęboką niepełnosprawnością, na przykład intelektualną i ze sprzężeniami. Oczywiście 

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i sprzężeniami korzystają z placówek na 

terenie Kielc, ale mam kontakt z wieloma rodzicami. Strasznie jest mi trudno odmówić im 

przyjęcia, ale muszę to zrobić. Kiedy opowiadają mi o swoim dziecku lub je zobaczę, to 

wiem, że przyjęcie go do tego typu placówki jemu niewiele pomoże, a absolutnie zaburzy 

proces terapii w ośrodku. To są często osoby z dużym poziomem agresji. Trzeba małego 

domu, nie na 20 osób. Tam tak naprawdę praca musi być w zasadzie jeden na jeden. Kiedyś 

szukałam pomocy dla jednej z takich mam. Zrobiło mi się jej żal bardzo. Ona mówiła, że 

szukała w Polsce i naprawdę nie ma niczego takiego. Jest nad morzem generalnie rzecz 

biorąc, ale tam miesięczny pobyt jest bardzo drogi. Do ludzi z tak głęboką 

niepełnosprawnością trudno nawet dotrzeć. Dlatego, że nie są w żadnych ośrodkach, bo nie 
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ma dla nich  miejscach. Skończyły szkoły, bardzo często miały indywidualne nauczanie. 

Nauczyciel przychodził do domu, albo chodziły do ośrodka specjalnego. Ci młodzi dorośli 

ludzie - potrzeba by było dla nich bardzo behawioralnego podejścia. Rodzic nie zawsze jest 

na to gotowy i sobie rodzice nie dają sobie rady z tymi dziećmi. Rodziny są kompletnie 

zmęczone. Pełna destabilizacja. (K, FGI-05) 

- Musimy się zastanowić, co chcemy osiągnąć pracując z daną osobą. (K, FGI-05) 

- Czy nie lepiej by było by specjalista przychodził do domu w takich przypadkach? (K, FGI-

05) 

- Nigdy nie będzie lepiej. Bo w ośrodku on będzie miał kontakt z innymi, z drugim 

człowiekiem. Żeby te osoby nauczyły się żyć w społeczeństwie to muszą mieć z nim kontakt. 

Jeśli nigdy nie damy im szansy i zawsze będą w domu, to kiedy się mają nauczyć? Jak? (K, 

FGI-05) 

 Spora część osób, które wzięły udział w badaniu fokusowym podkreślała, że bardzo 

ważne jest tworzenie ośrodków, które zapewnią osobom z niepełnosprawnością pomoc 

w formie dziennej: Ośrodki dzienne to najlepsza inwestycja tego państwa, jaką może zrobić. 

Nigdzie już nie będzie taniej. Domy pomocy społecznej są co najmniej dwa razy droższe. Im 

dłużej człowiek będzie u nas tym dla państwa, dla miasta jest lepiej, ponieważ nie będzie 

musiał płacić za pobyt swojego mieszkańca w domu pomocy społecznej. Inwestowanie 

w takie ośrodki, pozostawienie człowieka w domu i danie mu możliwości  korzystania ze 

wsparcia takiego to najlepsza rzecz ze wszystkich - dla niepełnosprawnego, dla rodziny i dla 

państwa również. Dziwi mnie, że to jest tak niedoinwestowane, niedoceniane i traktowane 

po macoszemu. (K, FGI-05) Mimo, iż ośrodki świadczące wsparcie w formie dziennej 

stanowią dobrą alternatywę dla miejsc całodobowych, to jednak nie jest możliwe 

zrezygnowanie z działalności placówek całodobowych dla tych osób. Ważne jest też, by 

standardy w takich miejscach umożliwiały indywidualizację osób z niepełnosprawnością. 

Jest to jednak ogromne wyzwanie, głównie na gruncie finansowym. Badani wskazywali 

bowiem na duże ograniczenia w zakresie kosztów prowadzenia placówek, takich jak domy 

pomocy społecznej. Zauważano również, że zbyt duża liczba mieszkańców tego typu 

placówek nie pozwala na prowadzenie działań na warunkach podobnych, jak ma to miejsce  

w ośrodkach dziennych: Nie znam na dzień dzisiejszy ośrodka całodobowego, który by mnie 

zachwycił. No niestety. To są za duże ośrodki. Nie dlatego że oni się nie starają. One są za 

duże, a skoro są za duże, to nie są w stanie się zaopiekować chociażby tak jak w ośrodkach 

dziennych. Tam człowiek jest anonimowy, a ten człowiek z tymi dysfunkcjami nie może być 

anonimowy. Póki będą molochy, a nie małe domy opieki to będziemy się z tym borykać. 



219 
 

Zdarza się, że nasz podopieczny zamieszkał w ośrodku całodobowym i po dwóch tygodniach 

wrócił z powrotem, bo rodzina nie dawała psychicznie rady. Wydaje się, że to takie proste, 

a to jednak jest obciążenie psychiczne bardzo duże. Też nie chodziło im o warunki, bo pokój 

był super, łazienka, wszystko. Tylko, że nie było tej terapii, tego spotkania z drugim 

człowiekiem. Ten podopieczny został sam ze sobą i swoimi problemami. W polskich 

ośrodkach całodobowych przeważnie zamieszkują osoby bardzo, bardzo schorowane. 

Miałam przyjemność być w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych w domach opieki. My do tego 

dopiero dojrzewamy. Gdyby każdy z nas miał świadomość, że zapłaci dodatkowe 

ubezpieczenie, ale dostanie mały, fajny dom opieki, to myślę, że większość by się 

zdecydowała. (K, FGI-05) 

 W celu skuteczności realizowanych działań niezbędna jest komunikacja władz 

państwa, ale również władz miasta z osobami z niepełnosprawnością, ich rodzinami oraz 

pracownikami instytucji, które działają na ich rzecz. Komunikacja ta powinna jednak wyjść 

poza pewne ramy bardzo formalnych spotkań rozgrywających się przy okazji medialnych 

wydarzeń, czy konferencji. Osoby z niepełnosprawnością chcą być dostrzeżone 

w zwyczajnych czynnościach dnia codziennego. Tylko tak można poznać rzeczywistą 

perspektywę tych osób, ich doświadczenia, trudności, osiągnięcia, z których są dumni. 

Wywiady realizowane z pracownikami instytucji pomocowych, działających na rzecz osób 

z niepełnosprawnością dostarczyły wielu ważnych informacji, ale głównie dlatego, że wśród 

badanych były osoby, działające na różnych stanowiskach, dostrzegające różne problemy. 

Co ciekawe, część badanych po zakończeniu realizacji zogniskowanych wywiadów 

grupowych podkreślała, że powinny odbywać się spotkania podczas, których będą mogli 

wymienić się doświadczeniami, co byłoby inspirujące i cenne w realizacji pracy zawodowej.  

O możliwościach zmian w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością przez 

państwo – znacznie więcej mówili uczestnicy poszczególnych grup fokusowych. Osoby 

z niepełnosprawnością często miały trudność we wskazaniu tego, co powinno być 

zrealizowane. Z całą pewnością potrzeby osób, które z niepełnosprawnością się zmagają 

znacznie różnią się, chociażby ze względu na wiek, czy rodzaj posiadanych dysfunkcji. 

Jedna z respondentek na aspekt indywidualizacji zwróciła uwagę mówiąc o hospitalizacji 

w szpitalu psychiatrycznym: \ Nie ma pokojów oddzielnych dla ludzi z depresją i na przykład 

dla ludzi ze schizofrenią, różnymi atakami. Także to wszystko jest połączone i dla mnie to 

bardzo źle wpływa na zdrowie. Te choroby są całkiem inne. Te osoby ze schizofrenią mają 

różne ataki. Powinno być to odizolowane. Na zamknięty oddział dlatego raz się 

zdecydowałam, bo przeżyłam tam koszmar. Całe noce ludzie chodzili, coś tam robili... 
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Miałam na przykład osobę, która sztućce myła całą noc. To się nie da spać. Wydaje mi się, 

że powinni być odizolowani przede wszystkim ci ludzie, aby nie byli w jednym pokoju. 

Miałam w pokoju dwie takie panie, że nie dało się usnąć w nocy. (K, R11) Warto przy tym 

zauważyć, że problem łączenia różnych rodzajów kryzysów zdrowia psychicznego został 

wskazany także przez kilku pracowników instytucji pomocowych przy okazji jednoczesnej 

działalności ośrodka dla osób u których niepełnosprawność wynika ze schizofrenii, jak 

i choroby Alzheimera. Wskazano bowiem, że w opinii badanych niemożliwa jest skuteczna 

terapia przy tego typu pewnego rodzaju ujednolicaniu grupy osób korzystających z pomocy. 

Badane osoby z niepełnosprawnością często odnosiły się do znaczenia wsparcia 

psychologicznego i psychiatrycznego. O roli pomocy w postaci poradnictwa psychologa 

wypowiadała się większość osób z niepełnosprawnością, wskazując, że bez względu na 

towarzyszące im trudności – tego typu pomoc pozwalała podejmować walkę 

z przeciwnościami i dążyć do poszukiwania rozwiązań ukierunkowanych na podniesienie 

komfortu życia. Wypowiedzi badanych w tym zakresie udowodniły, że każdemu z rodzajów 

niepełnosprawności może towarzyszyć pogorszenie kondycji psychicznej, a więc wsparcie 

różnych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego wydaje się szczególnie istotne. 

Wydaje się zatem, że priorytetowym działaniem w celu podjęcia refleksji nad 

możliwością wdrażania ewentualnych rozwiązań byłoby zwrócenie uwagi na człowieka, 

a nie na niepełnosprawność. Jeden z badanych odniósł się do perspektywy ewentualnych 

zmian w sposób następujący: Mam dla polityków tylko jedną radę. Niech ubiorą się w buty 

osoby niepełnosprawnej i przez chwilę chociaż się zastanowią, co taka osoba może, jakie 

ma trudności. (M, R01) 

Powyższa analiza wyników badań własnych, które realizowano w oparciu o metodę 

wywiadu, miała na celu wzbogacić ukazane w poprzednich częściach dysertacji, aspekty 

teoretyczne, czy też ukazanie danych statystycznych oraz dostępnych w Kielcach 

możliwościach wsparcia na rzecz tej grupy. Należy zauważyć, że wiele osób 

z niepełnosprawnością dostrzegało zmiany, jakie zaszły w realizacji polityki społecznej 

państwa na ich rzecz. Doceniano wiele rozwiązań, wskazując chociażby na szereg korzyści 

płynących z działania takich podmiotów ekonomii społecznej, jak zakłady aktywności 

zawodowej. Bardzo pozytywnie odnoszono się do działania licznych instytucji pomocowych 

w Kielcach. Jednakże zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i pracownicy instytucji 

pomocowych dostrzegli pewne aspekty, które należałoby zmienić celem poprawienia 

aktualnie realizowanych działań. Poznanie perspektywy wszystkich respondentów 

umożliwia podjęcie refleksji nad tym, które z działań wymagają udoskonalenia, a także jakie 
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kroki byłyby adekwatne, by sprostać aktualnym wyzwaniom związanym z realizacją działań 

pomocowych na rzecz osób z niepełnosprawnością w Kielcach. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Realizacja polityki społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością stanowi jedno 

z wyzwań, jakie stawia się przed współczesnym państwem. Zmieniające się na przestrzeni 

lat postrzeganie osób z niepełnosprawnością oraz poszukiwanie rozwiązań, które umożliwią 

tej grupie funkcjonowanie zbliżone lub tożsame do funkcjonowania osób o pełnej 

sprawności od wielu lat skupia przedstawicieli różnych dziedzin. Do dziś jednak wiele 

proponowanych działań znajduje się w fazie rozwoju. Wciąż bowiem poszukuje się nowych 

możliwości, które wyeliminują szereg tkwiących w otoczeniu barier, uniemożliwiających 

osobom z niepełnosprawnością realizację na różnych obszarach życia. Współczesne 

państwo odpowiedzialne jest za realizację różnych funkcji, które literatura przedmiotu 

pozwala interpretować w kategorii pewnych kierunków działalności państwa, 

zmierzających do realizacji określonych celów. Analizowane opracowania naukowe 

pozwoliły dostrzec mnogość klasyfikacji i rodzajów niniejszych funkcji, co pozwala 

zauważyć, że przed współczesnym państwem stawia się pewnego rodzaju oczekiwania, 

które w odniesieniu do analizowanego tematu mogą dotyczyć też kreowania wsparcia dla 

osób i grup, które znajdują się w trudnej sytuacji, czy są narażone na wystąpienie pewnych 

ryzyk socjalnych. Zauważyć zatem należy istotne znaczenie funkcji socjalnych, które są 

jednym z nieodłącznych elementów kierunków działań współczesnego państwa. Pomimo 

zmian wewnątrzsystemowych – funkcje socjalne współczesnego państwa jawią się, jako 

trwałe i społecznie oczekiwane. Przegląd literatury zdecydowanie wskazuje, że funkcje 

socjalne powinny sprowadzać się do pewnego katalogu zadań państwa, w skład których nie 

wchodzi tylko i wyłącznie zabezpieczenie społeczne. Do zabezpieczenia społecznego 

funkcje te są bowiem niekiedy sprowadzone, czemu towarzyszy ujmowanie je w liczbie 

pojedynczej (funkcja socjalna). Tymczasem w obliczu współczesnych wyzwań warto jednak 

mówić o katalogu funkcji socjalnych. 

Analiza dostępnych danych statystycznych pozwoliła zauważyć, że na świecie liczba 

osób z niepełnosprawnością może wynosić około 15 %, a w Polsce ponad 12 % ludności. 

Ponadto demograficzne starzenie się społeczeństw może determinować wzrost liczby osób 

z niepełnosprawnością. Ten etap życia mimo, iż może przebiegać w sposób pomyślny 

i oczekiwany, to jednak niekiedy nieodłącznym jego elementem staje się choroba 

wpływająca często w rezultacie na ograniczenie sprawności jednostki. Wiele 

niepełnosprawności nie jest zauważalnych od razu – część osób zmaga się chociażby 
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z kryzysami zdrowia psychicznego, które mogą determinować pojawienie się trudności na 

różnych płaszczyznach i ograniczać pełnienie szeregu ról społecznych. Nieodłącznym 

elementem działania państwa powinno być zatem tworzenie rozwiązań, które nie tylko 

umożliwią osobom z niepełnosprawnością zaspokajanie podstawowych potrzeb, ale przede 

wszystkim wpłyną na partycypację na różnych płaszczyznach i będą sprzyjać inkluzji oraz 

integracji społecznej.  

Za realizację polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością odpowiadają, 

zarówno podmioty publiczne, jak i organizacje pozarządowe. Rola organizacji 

pozarządowych jest szczególnie ważna. W niektórych opracowaniach naukowych zwraca 

się chociażby uwagę na fakt, iż są one niejako bliżej obywateli. Polityka społeczna państwa 

na rzecz osób z niepełnosprawnością obejmuje szereg aspektów, takich jak wyrównywanie 

szans na różnych płaszczyznach codzienności, zabezpieczanie w odniesieniu do 

występowania potencjalnych sytuacji nieoczekiwanych, wdrażanie rozwiązań, które 

umożliwią funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we wszystkich dziedzinach życia. 

Wymienione aspekty są ściśle związane z pełną integracją ze społeczeństwem. Akceptacja 

osób z niepełnosprawnością przez społeczeństwo pełni tu ogromną rolę i wpływa na 

efektywność prowadzonych działań. Wiąże się chociażby bezpośrednio z rozwiązaniami 

prowadzonymi na gruncie polityki edukacyjnej, czy odnosi do kwestii zatrudniania osób 

z niepełnosprawnością. Analiza rozwiązań, jakie wdrażano na rzecz osób 

z niepełnosprawnością wskazuje, że konkretne działania zaczęto wprowadzać dopiero pod 

koniec XX wieku. Przed tym okresem pomoc z niepełnosprawnością bardziej utożsamiana 

była z ideą współczucia, nad którą często jednak dominowało wykluczenie społeczne. Wiele 

osób z  niepełnosprawnością wymaga, zarówno pomocy systemowej, jak i wsparcia ze 

strony najbliższych. Bliscy tych osób często z uwagi na poświęcenie związane 

z zapewnianiem członkowi rodziny z niepełnosprawnością stałej opieki – sami stają się 

odbiorcami pomocy ze strony państwa, bez której bardzo trudno byłoby im funkcjonować. 

Należy podkreślić, że w obliczu niepełnosprawności – dostrzeganie potencjału tych osób, 

umożliwianie im aktywności na gruncie społecznym, czy zawodowym może wpłynąć 

zarówno w sposób pozytywny na ich funkcjonowanie, a przy tym pozwolić zredukować 

konieczność niektórych działań ze strony państwa. Warto jednak przy tym podkreślić, że 

niepełnosprawność u każdej jednostki może determinować różne konsekwencje, wystąpić 

na innym etapie życia, co w konsekwencji warunkuje jej funkcjonowanie na różnych 

obszarach. Wiele osób z niepełnosprawnością z uwagi na ograniczenia nie będzie w stanie 
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podjąć pracy zawodowej, a nawet wykonywać wielu podstawowych czynności. Los tych 

osób powinien stale pozostawać w centrum zainteresowania państwa.  

Celem głównym niniejszej dysertacji była analiza i ocena skuteczności działań, 

podejmowanych w ramach polityki społecznej państwa na rzecz osób 

z niepełnosprawnością, czego przykład stanowiły działania realizowane w Kielcach. 

Postawiony cel został zrealizowany. Niezbędna okazała się realizacja celów szczegółowych. 

Analizie poddana została działalność i dostępność placówek, jakie realizują określone formy 

wsparcia dla  osób z niepełnosprawnością w całym cyklu życia. W Kielcach działa szereg 

instytucji świadczących wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnością. Funkcjonują one 

w ramach działalności podmiotów publicznych, jak i z ramienia organizacji pozarządowych. 

Dostrzega się konieczność pomocy dzieciom (także w okresie wczesnego dzieciństwa) 

i młodzieży z niepełnosprawnością. Organizacją pozarządową, która wiedzie prym 

w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Kielc 

jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Kielcach. W ramach Stowarzyszenia w Kielcach działa chociażby Ośrodek Wczesnej 

Interwencji, który świadczy kompleksową pomoc dzieciom do 7. roku życia, które zmagają 

się z zagrożeniem nieprawidłowym rozwojem, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, 

bądź z niepełnosprawnością intelektualną. Działanie tego typu miejsc tak naprawdę 

umożliwia realizację wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością we wczesnym okresie 

życia, co w rezultacie może sprzyjać skuteczności działań prowadzonych w kolejnych 

okresach, a w efekcie determinować sukcesy w zakresie prowadzenia rehabilitacji 

społecznej i zawodowej. W Kielcach dostrzega się problemy starzejącego się społeczeństwa, 

a odpowiedzią na nie może być powstawanie miejsc przeznaczonych dla osób zmagających 

się z Chorobą Alzheimera. W Kielcach działa Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób 

Chorych na Alzheimera, który poszerzył w ostatnich latach działalność poprzez utworzenie 

filii placówki. Należy jednak zauważyć, że wiele osób starszych, zmagających się 

z problemami neurodegeneracyjnymi pomoc uzyskać może  w środowiskowych domach 

samopomocy typu C – w Kielcach znajdują się bowiem trzy takie placówki. Istotna 

w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością wzroku jest działalność Polskiego Związku 

Niewidomych, który zrzeszając osoby ze wspomnianą niepełnosprawność daje im nie tylko 

możliwość korzystania z tzw. inicjatyw samopomocowych, ale stanowi czynnik wyzwalania 

procesów opartych na aktywizacji i samorealizacji mimo barier. Wymieniając czołowe 

organizacje pozarządowe, jakie wspierają osoby z niepełnosprawnością nie sposób pominąć 

Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, „Caritasu”, Fundacji „Pestka”, Fundacji „Szansa dla 
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Niewidomych”. Odnosząc się do działalności instytucjonalnych form wsparcia osób 

z niepełnosprawnością – należy także wymienić Kielecki Dom pod Fontanną, przeznaczony 

dla osób zmagających się z kryzysami zdrowia psychicznego. Jest to jedna z dwóch tego 

typu placówek na terenie całej Polski. Warto również odnieść się do działalności kieleckich 

domów pomocy społecznej – placówek, które w dobie przeciwdziałania nadmiernej 

instytucjonalizacji tracą na znaczeniu, a tymczasem wciąż pozostają ważnym filarem 

umożliwiającym zapewnienie pomocy wielu osobom, których samodzielność z różnych 

przyczyn jest znacznie ograniczona. Analizując tematykę instytucjonalnego wsparcia osób 

z niepełnosprawnością w Kielcach – nie można pominąć działalności podmiotów ekonomii 

społecznej, takich jak zakłady aktywności zawodowej, które wielu osobom 

z niepełnosprawnością pozwalają uwierzyć we własne możliwości i potencjał. Kielce 

dysponują sporym wachlarzem instytucji, nastawionych na wsparcie osób 

z niepełnosprawnością na różnych płaszczyznach. Brakuje jednak placówek 

przeznaczonych dla osób dorosłych z głęboką niepełnosprawnością intelektualną lub 

niepełnosprawnościami sprzężonymi – zarówno w formie dziennej i całodobowej. Generuje 

to problem, w którym młodzi dorośli po zakończeniu edukacji, spędzają lata w miejscu 

swojego zamieszkania pod opieką najbliższych lub zmuszeni są do skorzystania z oferty 

całodobowego ośrodka usytuowanego poza miastem. Inny problem, który szczególnie 

uwidocznił się podczas badań empirycznych, stanowić może zbyt duża liczba mieszkańców 

w kieleckich domach pomocy społecznej, co może nie wpływać korzystnie na 

indywidualizację prowadzonych działań.  

Empiryczny charakter dysertacji zmierzał do poznania indywidualnych doświadczeń 

osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w Kielcach, którzy korzystają ze wsparcia 

instytucjonalnego. Przeprowadzono 25 indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami 

z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przy uwzględnieniu niepełnosprawności 

ruchowej, niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawności generowanej kryzysami 

zdrowia psychicznego, niepełnosprawności ze względu na wystąpienie choroby przewlekłej 

oraz niepełnosprawności sensorycznej (narządu wzroku). Wywiady z respondentami 

pozwoliły dostrzec szereg trudności, jakie mogą towarzyszyć występowaniu 

poszczególnych niepełnosprawności, ale umożliwiły również podjęcie refleksji nad 

potrzebami osób z niepełnosprawnością i ewentualnymi rozwiązaniami, których wdrożenie 

podniosłoby jakość życia tej grupy. Prowadzone badania zakładały także przeprowadzenie 

zogniskowanych wywiadów grupowych z pracownikami kieleckich instytucji 

pomocowych. Mimo początkowo napotkanych trudności w zakresie zgromadzenia 
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uczestników badania z wykorzystaniem wspomnianej metody, wywiady fokusowe zostały 

zrealizowane. Umożliwiło to szersze spojrzenie na analizowaną problematykę 

z perspektywy instytucji, której głosem były osoby wykonujące zróżnicowaną działalność 

na rzecz osób z niepełnosprawnością, a więc zatrudnione na różnych stanowiskach. 

Przeprowadzone badania pozwoliły zauważyć, że grupą osób z niepełnosprawnością, 

szczególnie narażoną na wykluczenie i trudności w zakresie partycypacji, są osoby 

zmagające się z kryzysami zdrowia psychicznego. Nie jest to niepełnosprawność 

zauważalna od razu, a towarzyszące jej trudności mogą być i często są niewłaściwie 

identyfikowane przez społeczeństwo. W efekcie osoby te narażone są chociażby na 

marginalizację w sferze zawodowej. Badania wskazały, jak ogromne znaczenie dla osób 

z niepełnosprawnością ma wykonywanie pracy zawodowej. Tak naprawdę największą 

korzyścią staje się nie zdobycie środków finansowych, a możliwość bycia potrzebnym 

społeczeństwu. Niestety o ile praca na chronionym rynku pracy jest coraz bardziej 

powszechna, to jednak zauważalne są trudności w zakresie podjęcia przez osoby 

z niepełnosprawnością pracy na otwartym rynku. Część z moich rozmówców przed 

rozpoczęciem pracy w warunkach chronionych, zmagała się z długotrwałym okresem 

poszukiwania zatrudnienia. Może to generować obawy związane z przejściem na otwarty 

rynek pracy, co dodatkowo determinuje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa w wyniku 

otrzymywania umowy na czas nieokreślony w konkretnym miejscu, gdzie jednostka pracuje 

na zasadach pracy chronionej. Ciekawym rozwiązaniem jest działalność Polskiego Związku 

Niewidomych, gdzie osoby z niepełnosprawnością wzroku zatrudniane są w strukturach 

organizacji. Dodatkową trudnością mogą być sytuacje, w których osoby 

z niepełnosprawnością nie otrzymują pracy zgodnej z posiadanym wykształceniem. 

Uwydatniło się to szczególnie w odniesieniu do osób zmagających się z kryzysami zdrowia 

psychicznego. Realizowane badania udowodniły jednak przede wszystkim, że 

doświadczanie niepełnosprawności jest czymś bardzo indywidualnym. Każda z badanych 

osób wnosiła do badania coś nowego i inspirującego. Warto jednak zauważyć, że na terenie 

Kielc mieszka wiele osób, które nie korzystają z instytucjonalnej pomocy, nie są aktywne 

zawodowo i zapewne nigdy nie będą miały takiej możliwości. Mowa tu bowiem o osobach 

z głębokimi niepełnosprawnościami, na które często składa się występowanie 

niepełnosprawności sprzężonych. Część tych osób pod całodobową opieką swoich 

najbliższych spędza lata w rodzinnych domach, inne osoby trafiają pod opiekę 

całodobowych placówek. Ich głosem mogą być rodzice protestujący i zwracający uwagę na 

trudy, jakie generuje taka opieka.  
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Należy zarazem zauważyć, że przeobrażenia w zakresie działań realizowanych 

w ramach polityki społecznej państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością obserwuje się 

w całej Polsce. Wynika to chociażby ze zmian postrzegania osób z niepełnosprawnością. 

Zauważa się bowiem zmiany postaw opartych na dyskryminacji w postawy nacechowane 

akceptacją i dostrzeganiem potencjału osób z niepełnosprawnością. Na rzecz osób 

z niepełnosprawnością podejmuje się wiele działań. Wdraża się chociażby projekty, 

ukierunkowane na pomoc tej grupie poprzez dostęp do usług asystenckich. W ostatnich 

latach w Kielcach powstały też nowe placówki pomocowe, stanowiące odpowiedź na 

bieżące potrzeby społeczne, w tym szczególnie te generowane niepełnosprawnością 

i demograficznym starzeniem się społeczeństw. Przykładem może być powstały w 2017 

roku z inicjatywy Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” – Środowiskowy Dom 

Samopomocy, czy otwarty w 2020 roku Zakład Aktywności Zawodowej „Manufaktura 

Pietraszki”. Szereg placówek pomocowych, których historia działalności jest dłuższa 

wdraża na rzecz osób z niepełnosprawnością nowe pomysły, innowacyjne rozwiązania, 

które sprzyjają zwiększaniu się poziomu samodzielności, partycypacji, integracji na różnych 

obszarach życia. W Kielcach wciąż jednak zauważa się pewne obszary, które wymagają 

wprowadzenia zmian w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością. Część z nich wynika 

z aspektów systemowych, determinowanych jest przez uregulowania formalno-prawne. 

Rozwiązanie innych problemów jednak często sprowadza się do podjęcia dialogu 

społecznego. 

W dysertacji przyjęto hipotezę główną zakładającą, że na skuteczność rozwiązań na 

gruncie polityki społecznej państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością wpływa 

znajomość potrzeb tej grupy osób, jak i potrzeb wynikających z opieki nad nimi, a przy tym 

szeroki wachlarz instytucji ukierunkowanych na szeroko pojęte wsparcie tych osób, przy ich 

jednoczesnej dostępności. Hipoteza ta potwierdziła się w całości. Poruszając problematykę 

polityki społecznej państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością podkreślić należy, że 

właściwa identyfikacja potrzeb tej grupy stanowić powinna fundament do tworzenia 

i wdrażania rozwiązań. Potrzeby te w zależności od wielu czynników (wiek, rodzaj 

niepełnosprawności, sytuacja rodzinna, społeczna, zawodowa) mogą znacząco się różnić. 

Koniecznym jest zatem wychodzenie naprzeciw osobom z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności w celu poznania, zarówno towarzyszących im problemom, jak 

i potrzebom, jakie może generować niepełnosprawność. Czasem potrzeby te związane będą 

z możliwością aktywizacji zawodowej, a czasem z poczuciem bezpieczeństwa 

utożsamianym z ciepłem domowego ogniska. Wsparcie instytucjonalne kierowane do osób 
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z niepełnosprawnością jest szczególnie znaczącym elementem polityki społecznej państwa 

na rzecz osób z niepełnosprawnością. Instytucje, jakie pomocą obdarzają osoby 

z niepełnosprawnością pełnią szereg funkcji, począwszy od rehabilitacyjnej po integracyjną. 

Stały rozwój tego typu miejsc jest konieczny, aby podnosić jakość życia osób 

z niepełnosprawnością.  

Pierwsza z hipotez szczegółowych zakładała zależność, jaka występuje pomiędzy 

dostrzeganiem potrzeb osób z niepełnosprawnością i podejmowaniem działań, jakie 

odpowiadają im w zależności od etapu cyklu życia jednostki. W trakcie badań nad pracą 

doktorską zauważono, jak bardzo zróżnicowane jest funkcjonowanie osób 

z niepełnosprawnością. Należy tu zwrócić uwagę głównie na aktywność tych osób na 

różnych płaszczyznach życia. Zauważyć zatem należy, że działania w przypadku osób 

z niepełnosprawnością powinny być podjęte już w momencie jej wystąpienia. Istotne jest 

zatem, aby państwo kreowało takie rozwiązania, które w momencie pojawienia się u 

jednostki niepełnosprawności nie wpłyną na wycofanie się jej z różnych sfer codzienności, 

lub w przypadku wystąpienia niepełnosprawności we wczesnym momencie życia nie będą 

determinowały nikłej aktywności w kolejnych etapach życia. Polityka społeczna państwa 

w tym zakresie uwzględniać powinna nie tylko aspekty polegające na zabezpieczeniu 

finansowym tych osób i ich rodzin, ale również sprzyjać partycypacji na różnych obszarach, 

czemu służyć może zarówno szeroki wachlarz instytucji pomocowych, jak i działania 

ukierunkowane na wyrównywanie szans (np. edukacyjnych, czy zawodowych). Należy 

zarazem podkreślić, że na skuteczność działań na tym obszarze wpływ mieć będzie nie tylko 

sama ich dostępność, ale również zaangażowanie społeczne przejawiające się akceptacją 

osób z niepełnosprawnością.  

Przed przystąpieniem do analizowanej problematyki założono, że podmioty 

państwowe oraz instytucje pozarządowe powinny wzajemnie uzupełniać swoje działania 

poprzez stałą współpracę, ukierunkowaną na partycypację osób z niepełnosprawnością, 

działania na rzecz tych rodzin, a także zaangażowanie w procesy wdrażania nowych 

rozwiązań osób realizujących pracę zawodową na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Współcześnie rola organizacji pozarządowych znacznie się zwiększyła. Zauważa się, jak 

wiele działań podejmują w trosce o poszczególne grupy społeczne, czy w związku 

z wybranymi kwestiami społecznymi. Kwestia osób z niepełnosprawnością znajduje się 

w centrum zainteresowania licznych fundacji i stowarzyszeń, której działają zarówno na 

terenie Polski, jak i w mieście Kielce. Organizacje pozarządowe i podmioty państwowe 

poprzez współpracę mogą wypracować szereg efektów, które pozytywnie wpłyną na osoby 
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z niepełnosprawnością. Wspomniana partycypacja staje się tutaj jednym z wyzwań 

priorytetowych. Zauważa się, że coraz częściej dostrzega się, że osoba 

z niepełnosprawnością może realizować się w roli pracownika, ale też aktywnie działać na 

gruncie społecznym i politycznym. Przykładem może być chociażby zaangażowanie w rolę 

Świętokrzyskiego Rzecznika do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami – osoby, która sama 

zmaga się z niepełnosprawnością. Niemożliwym byłoby prowadzenie jakichkolwiek działań 

na rzecz osób z niepełnosprawnością bez uwzględnienia sytuacji bliskich tych osób – na 

ogół członków rodzin (rodziców, rodzeństwa, dzieci), których pomoc kierowana w stronę 

osoby z niepełnosprawnością niekiedy przybiera postać całodobowej opieki. Odpowiedzią 

na potrzeby rodzin osób z niepełnosprawnościami mogą być działania podmiotów 

państwowych i organizacji pozarządowych polegające na zapewnianiu wsparcia w formie 

instytucjonalnej. Jednak dobrym rozwiązaniem jest także realizacja projektów, takich jak 

chociażby Opieka wytchnieniowa lub Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Inicjatywy 

takie są potrzebne, powinny być rozwijane i rozszerzane o nowe rozwiązania. Na 

skuteczność działań z zakresu polityki społecznej państwa, utożsamianych ze współpracą 

podmiotów państwowych i organizacji pozarządowych – znaczny wpływ mieć 

zaangażowanie osób, które zawodowo działają na rzecz osób z niepełnosprawnością. Ich 

często cenne doświadczenia mogą sprzyjać oczekiwanym rezultatom. 

W ostatniej z hipotez szczegółowych założono, że wsparcie oferowane osobom 

z niepełnosprawnością na gruncie polityki społecznej państwa znajduje się ciągle w fazie 

rozwoju i na chwilę obecną nie jest w pełni adekwatne do potrzeb wynikających 

z niepełnosprawności. Należy zarazem zauważyć, że wiele rozwiązań wprowadzanych 

w Polsce znacząco poprawia sytuację osób z niepełnosprawnością, jednakże wciąż 

potrzebna jest ingerencja państwa w wiele sfer codzienności osób z niepełnosprawnością. 

Potrzebne są regulacje, które wpłynęłyby na podejmowanie przez osoby podejmowanie 

aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy. Oznacza to też upłynnienie procesu 

zamiany pracy na chronionym rynku  pracy w aktywność na otwartym rynku  pracy. Ponadto 

poszukiwać należy rozwiązań odpowiadających na potrzeby osób, u których 

niepełnosprawność pojawiła się wraz z wejściem w etap późnej dorosłości. Aktualne 

rozwiązania niewystarczająco uwzględniają potrzeby osób, które z uwagi na 

niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki ze strony innych. W przypadku tej grupy 

aktywizacja nabiera zupełnie innego wymiaru. Wiele z tych osób nie podejmie bowiem 

pracy, nie założy rodziny, nie zamieszka samodzielnie, a nawet nie wyjdzie na spacer. 

Pomoc tym osobom i ich rodzinom stanowi jedno z wyzwań, jakie stoją przed 
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współczesnym państwem. Dostępne programy, mimo iż wspierają te osoby, to jednak 

w obliczu wyzwań generowanych przez ciągłą konieczność opieki, nie rozwiązują w pełni 

pojawiających się problemów. Zauważyć też należy, że podczas przeprowadzania własnych 

badań empirycznych dostrzeżono, jak różne są potrzeby osób w zależności od rodzaju 

niepełnosprawności, jaka im towarzyszy. Zauważono, że grupą osób szczególnie narażoną 

na wykluczenie na różnych obszarach życia są osoby z niepełnosprawnością powstałą 

w wyniku zaburzeń zdrowia psychicznego. Może to wynikać chociażby z niewystarczającej 

świadomości społecznej na temat kryzysów zdrowia psychicznego. Pomimo, że podejmuje 

się globalne działania mające na celu rozszerzanie wiedzy na temat trudności 

towarzyszących wspomnianym kryzysom, jak chociażby Światowy Dzień Walki z Depresją, 

to jednak często otwartość społeczna kończy się w momencie zatrudnienia osoby w kryzysie 

zdrowia psychicznego, postrzegania jej w kategorii rodzica, czy wynajmu danej osobie 

mieszkania.  

Rozważania, jakie podjęto w niniejszej dysertacji doktorskiej dają możliwość 

wyszczególnienia pewnych rekomendacji dla miasta Kielce w zakresie prowadzenia działań 

ukierunkowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnością. Warto zarazem zauważyć, że 

wiele dotychczas wprowadzanych inicjatyw spotyka się z zadowoleniem mieszkańców 

z niepełnosprawnością i jest przez tą grupę zauważalne, jak i doceniane. Istnieją, jednak 

wciąż pewne płaszczyzny, gdzie prowadzone działania mogłyby ulec udoskonaleniu. 

Dlatego odpowiedzią na pojawiające się wyzwania mogą być poniższe zalecenia, których 

zaimplementowanie mogłoby zostać wdrożone w przyszłości: 

1. Uwzględniać w prowadzonych działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością – 

stanowisko tej grupy. Inicjować swobodne rozmowy osób z niepełnosprawnością 

(np. korzystającymi z określonych form wsparcia w Kielcach) z władzami miasta, 

które dotyczyć będą aktualnych problemów i możliwości ich rozwiązywania. 

Jednocześnie nie traktować takich spotkań w kategorii medialnych wydarzeń, 

którym towarzyszyć będzie obecność fotoreporterów, gdyż to może negatywnie 

wpłynąć na poczucie autentyczności i swobody. 

2. Opracować uniwersalny przegląd możliwości pomocy (np. informator w formie 

tradycyjnej i elektronicznej), który ukazywałby dostępne formy wsparcia (również 

instytucjonalnego) na terenie Kielc. Pozwoliłoby to uniknąć potęgowania 

niepewności, czy niewystarczającej wiedzy osób z niepełnosprawnością lub osób, 

które nieoczekiwanie wejdą w rolę opiekuna takiej osoby. Informator powinien być 

dostępny nie tylko w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ale w szpitalach, 
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poradniach zdrowia, organach orzecznictwa i innych miejscach, w których pomocy 

mogą szukać osoby z niepełnosprawnością.  

3. Zmobilizować placówki edukacyjne do podejmowania z rodzicami dzieci 

i młodzieży z niepełnosprawnością rozmów na temat wizji przyszłości ich dziecka 

(jaki cel chcemy osiągnąć i jakie działania podjąć w tym kierunku?). Działania na 

tym polu powinny być prowadzone już od momentu, gdy dziecko dołączy do grupy 

uczniów konkretnej placówki, co może w późniejszych etapach jego życia wpłynąć 

na efekty prowadzonej rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

4. Rozważyć opcję zaangażowania wolontariuszy celem bieżącej diagnozy potrzeb 

szerszych zbiorowości  osób z niepełnosprawnością (np. poprzez wizyty 

w konkretnych instytucjach, rozmowy z osobami z niepełnosprawnością, rozmowy 

z rodzicami dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością) i ich bezpośredniej 

współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Kielc ds. Osób Niepełnosprawnych.  

5. Kontynuować działania ukierunkowane na pomoc osobom z niepełnosprawnością 

w podejmowaniu pracy na otwartym rynku we współpracy z Miejskim Urzędem 

Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych.  

6. Podejmować częstsze rozmowy z potencjalnymi pracodawcami celem ukazania, że 

pracownik z niepełnosprawnością może być równie wartościowy dla rozwoju 

miejsca pracy, jak osoba o pełnej sprawności.  

7. W przypadku osób z niepełnosprawnością podejmujących zatrudnienie na otwartym 

rynku pracy, a przedtem pracujących w warunkach pracy chronionej, 

zagwarantować im możliwość powrotu do poprzedniego miejsca pracy w sytuacji, 

gdy nowy pracodawca nie przedłuży z nimi współpracy.  

8. Umożliwiać asystentom osób z niepełnosprawnością incydentalne wsparcie tych 

osób w miejscach pracy, co było by szczególnie dobrym rozwiązaniem w momencie 

rozpoczęcia zatrudnienia i konieczności przystosowania się do nowych warunków 

(np. poznania otoczenia w przypadku osoby z niepełnosprawnością wzroku). 

9. Rozszerzyć działalność Świętokrzyskiego Rzecznika do spraw Osób 

z Niepełnosprawnościami, poprzez rozszerzenie tej funkcji o kilka stanowisk, które 

będą odpowiadać poszczególnym rodzajom niepełnosprawności (np. Rzecznik ds. 

Osób Zmagających się z Kryzysami Zdrowia Psychicznego). Działalność 

realizowana przez rzeczników będzie wtedy miała wymiar bardziej kompleksowy, 
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gdyż pozwoli się skoncentrować na problemach, które są charakterystyczne dla osób 

zmagających się z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności.  

10. Wprowadzić konieczność posiadania, co najmniej 3-letniego doświadczenia 

zawodowego w pracy z osobami z niepełnosprawnością wobec kandydatów, 

ubiegających się o pracę w strukturach instytucji (takich, jak np. PFRON, MOPR, 

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UW), odpowiedzialnych za dysponowanie 

środkami finansowymi, czy nadzór nad realizacją wsparcia instytucjonalnego dla 

poszczególnych grup osób z niepełnosprawnością. 

11. Organizować możliwości sprzyjające wymianie doświadczeń pracowników 

poszczególnych instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.  

12. Wdrożyć, jako stałą praktykę organizację comiesięcznych spotkań pracowników 

instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z przedstawicielami 

władz miasta. Spotkania powinny mieć ograniczoną liczbę uczestników i odbywać 

się w swobodnej atmosferze celem wypracowywania nowych rozwiązań, 

stanowiących odpowiedź na bieżące problemy.  

13. Zapewnić instytucjom wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością, 

możliwość transportu osób korzystających z pomocy, a nieposiadających 

możliwości dotarcia do placówki bez pomocy osób trzecich.  

14. Zobowiązać instytucje pomocowe do obligatoryjnego zapewnienia pracownikom 

corocznych szkoleń, odpowiadających specyfice placówki. 

15. Zobowiązać placówki świadczące dzienne i całodobowe wsparcie na rzecz osób 

z niepełnosprawnością do zapewnienia osobom z niepełnosprawnością 

korzystającym z pomocy – poradnictwa psychologicznego, poprzez zatrudnienie 

w tych placówkach psychologa w wymiarze, co najmniej 3/4 etatu.  

16. Zapewnić osobom działającym zawodowo na rzecz osób z niepełnosprawnością 

możliwość korzystania ze wsparcia psychologa oraz superwizji.  

17. Podjąć starania na płaszczyźnie krajowej, które będą ukierunkowane na wzrost 

wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację działań na rzecz osób 

z niepełnosprawnością.  

18. Podnieść standard działania kieleckich domów pomocy społecznej, poprzez 

zwiększenie kosztu utrzymania mieszkańca. 

19. Podjąć działania zmierzające do utworzenia placówki wsparcia dziennego, 

przeznaczonej dla dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną lub 

niepełnosprawnościami sprzężonymi.  
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20. Zwiększyć intensywność organizacji wydarzeń nastawionych na integrację osób 

z niepełnosprawnością z osobami pełnosprawnymi.  

Powyższe rekomendacje mogą stanowić inspiracje dla projektowania nowych 

rozwiązań z zakresu polityki społecznej państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Wiele z tych inicjatyw ma charakter długofalowy, jednak część z nich możliwa jest do 

zrealizowania natychmiastowo, chociażby ze względu na brak nakładów finansowych. 

Należy też zauważyć, że wiele z rozwiązań wymaga działań o zasięgu ogólnopolskim, a na 

ich skuteczność wpłynąć może wdrożenie odpowiednich regulacji prawnych. Rekomendacje 

te są zarazem uniwersalne na tyle, że mogą stanowić zestaw dobrych praktyk również dla 

innych miast w Polsce. 
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ANEKS 

 

Załącznik 1. Scenariusz wywiadu z osobą z niepełnosprawnością ruchową 

Główny obszar 

tematyczny 
Pytania podstawowe 

Pytania dodatkowe (zadawane 

w zależności od odpowiedzi respondenta 

na pytania podstawowe) 

Funkcjonowanie 

osoby 

z niepełnosprawności

ą 

ruchową 

1. Jakie są przyczyny 

wystąpienia u Pani/Pana 

niepełnosprawności? 

2. Czy niepełnosprawność 

wpływa na Pani/Pana 

życie? 

3. Czy uważa Pani/Pan, że 

osoby 

z niepełnosprawnością 

ruchową mogą być 

aktywne zawodowo? 

 

 

1.1. W jakim okresie życia wystąpiła u 

Pani/Pana niepełnosprawność? 

1.2. Jakie emocje towarzyszyły 

Pani/Panu w związku z wystąpieniem 

niepełnosprawności? 

2.1.Jakie są Pani/Pana główne potrzeby, 

które wynikają z niepełnosprawności 

ruchowej? 

2.2. Jakie problemy, wynikające 

z niepełnosprawności ruchowej zauważa 

Pani/Pan w swoim codziennym życiu? 

3.1. Czy była/był lub jest Pani/Pan osobą 

aktywną zawodowo? 

3.2. Czy znalezienie zatrudnienia 

sprawiało Pani/Panu trudności? 

3.3. Czy czuła/czuł lub czuje się Pani/Pan 

usatysfakcjonowany z realizowanej pracy 

zawodowej?  

3.4. Jakie czynniki Pani/Pana zdaniem 

mogą wpływać na satysfakcję zawodową 

w przypadku osób z niepełnosprawnością 

ruchową? 

 

Wsparcie ze strony 

innych osób 

1. Czy  jest ktoś, kto wspiera 

Panią/Pana na co dzień? 

2. Czy korzystała/korzystał 

lub korzysta Pani/Pan 

z pomocy asystenta osób 

z niepełnosprawnością lub 

usług opiekuńczych? 

 

1.1. Kim jest osoba, która wspiera 

Panią/Pana na co dzień? 

1.2. Na czym polega to wsparcie? 

2.1. Dlaczego zdecydowała/zdecydował 

się Pani/Pan na pomoc tej osoby? 

2.2. W jaki sposób ocenia Pani/Pan 

usługi realizowane przez asystenta osoby 

z niepełnosprawnością/ 

opiekunkę? 

 

 

Wsparcie ze strony 

państwa 

 

1. Czy Pani/Pana zdaniem 

państwo wystarczająco 

wspiera osoby 

z niepełnosprawnością? 

1.1.Dlaczego Pani/Pana zdaniem państwo 

niewystarczająco/wystarczająco wspiera 

osoby z niepełnosprawnością?  

2.1. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność 

wymienionych form wsparcia 
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2. Jakie zna Pani/Pan formy 

wsparcia realizowane przez 

państwo wobec osób 

z niepełnosprawnością?  

3. Czy posiada Pani/Pan 

wiedzę o programach, 

inicjatywach 

ukierunkowanych na 

podnoszenie jakości życia 

osób 

z niepełnosprawnością? 

4. Czy Pani/Pana zdaniem 

organizacje pozarządowe 

działają aktywnie na rzecz 

osób 

z niepełnosprawnością?  

 

realizowanych przez państwo wobec 

osób z niepełnosprawnością? 

3.1. Jak ocenia Pani/Pan założenia 

programów, inicjatyw ukierunkowanych 

na podnoszenie jakości życia osób 

z niepełnosprawnością? 

4.1. Czy któraś z organizacji 

pozarządowych działających na rzecz 

osób z niepełnosprawnością udzieliła lub 

udziela Pani/Panu wsparcia?  

4.2. Na czym polegało wsparcie 

udzielone przez wymienioną organizację 

pozarządową? 

 

Działania z obszaru 

polityki społecznej 

państwa realizowane 

w mieście Kielce 

1. Jak ocenia Pani/Pan 

politykę społeczną wobec 

osób 

z niepełnosprawnością 

w mieście Kielce? 

2. Czy zauważa Pani/Pan 

w mieście Kielce bariery 

architektoniczne, które 

utrudniają Pani/Panu 

poruszanie się? 

 

2.1. W jakich miejscach zauważa 

Pani/Pan bariery architektoniczne 

utrudniające Pani/Panu poruszanie się? 

 

 

Wsparcie 

instytucjonalne 

1. Czy Pani/Pana zdaniem 

system edukacji 

uwzględnia potrzeby 

wynikające 

z niepełnosprawności 

uczniów? 

2. Czy korzysta Pani/Pan ze 

wsparcia 

instytucjonalnego? 

 

 

1.1. Dlaczego Pani/Pana zdaniem system 

edukacji uwzględnia/ nie uwzględnia 

potrzeby wynikające 

z niepełnosprawności uczniów? 

1.2. Jakie są Pani/Pana doświadczenia 

z własnego okresu edukacji? 

2.1. Ze wsparcia jakich instytucji 

aktualnie Pani/Pan korzysta? 

2.2. Jak ocenia Pani/Pan działalność tych 

instytucji? 

2.3. Które z form pomocy realizowanych 

przez wymienione instytucje wydają się 

Pani/Panu najbardziej potrzebne i ważne 

w odniesieniu do sytuacji osób 

z niepełnosprawnością ruchową? 

2.4. W jaki sposób ocenia Pani/Pan 

kompetencje, umiejętności i sposoby 

działania osób zawodowo działających na 

rzecz osób z niepełnosprawnością 

w wymienionych instytucjach? 
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Perspektywa zmian 

1. Jakie działania powinny 

zostać wprowadzone 

w mieście Kielce, aby 

polepszyć jakość życia 

mieszkańców 

z niepełnosprawnością 

ruchową? 

 

 



252 
 

Załącznik 2. Scenariusz wywiadu z osobą z niepełnosprawnością sensoryczną 

Główny obszar 

tematyczny 
Pytania podstawowe 

Pytania dodatkowe (zadawane 

w zależności od odpowiedzi 

respondenta na pytania podstawowe) 

Funkcjonowanie 

osoby 

z niepełnosprawności

ą 

sensoryczną 

1. Jakie są przyczyny 

wystąpienia u Pani/Pana 

niepełnosprawności? 

2. Czy niepełnosprawność 

wpływa na Pani/Pana życie? 

3. Czy uważa Pani/Pan, że osoby 

z niepełnosprawnością 

sensoryczną mogą być 

aktywne zawodowo? 

 

1.1. W jakim okresie życia wystąpiła 

u Pani/Pana niepełnosprawność? 

1.2. Jakie emocje towarzyszyły 

Pani/Panu w związku 

z wystąpieniem niepełnosprawności? 

2.1.Jakie są Pani/Pana główne 

potrzeby, które wynikają 

z niepełnosprawności ruchowej? 

2.2. Jakie problemy, wynikające 

z niepełnosprawności sensorycznej 

zauważa Pani/Pan w swoim 

codziennym życiu? 

3.1. Czy była/był lub jest Pani/Pan 

osobą aktywną zawodowo? 

3.2. Czy znalezienie zatrudnienia 

sprawiało Pani/Panu trudności? 

3.3. Czy czuła/czuł lub czuje się 

Pani/Pan usatysfakcjonowany 

z realizowanej pracy zawodowej?  

3.4. Jakie czynniki Pani/Pana 

zdaniem mogą wpływać na 

satysfakcję zawodową w przypadku 

osób z niepełnosprawnością 

sensoryczną? 

 

Wsparcie ze strony 

innych osób 

1. Czy  jest ktoś, kto wspiera 

Panią/Pana na co dzień? 

2. Czy korzystała/korzystał lub 

korzysta Pani/Pan z pomocy 

asystenta osób 

z niepełnosprawnością lub 

usług opiekuńczych? 

 

1.1. Kim jest osoba, która wspiera 

Panią/Pana na co dzień? 

1.2. Na czym polega to wsparcie? 

2.1. Dlaczego 

zdecydowała/zdecydował się 

Pani/Pan na pomoc tej osoby? 

2.2. W jaki sposób ocenia Pani/Pan 

usługi realizowane przez asystenta 

osoby z niepełnosprawnością/ 

opiekunkę? 

 

 

Wsparcie ze strony 

państwa 

 

1. Czy Pani/Pana zdaniem 

państwo wystarczająco 

wspiera osoby 

z niepełnosprawnością? 

1.1.Dlaczego Pani/Pana zdaniem 

państwo 

niewystarczająco/wystarczająco 

wspiera osoby 

z niepełnosprawnością?  
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2. Jakie zna Pani/Pan formy 

wsparcia realizowane przez 

państwo wobec osób 

z niepełnosprawnością?  

3. Czy posiada Pani/Pan wiedzę 

o programach, inicjatywach 

ukierunkowanych na 

podnoszenie jakości życia 

osób z niepełnosprawnością? 

4. Czy Pani/Pana zdaniem 

organizacje pozarządowe 

działają aktywnie na rzecz 

osób z niepełnosprawnością?  

 

2.1. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność 

wymienionych form wsparcia 

realizowanych przez państwo wobec 

osób z niepełnosprawnością? 

3.1. Jak ocenia Pani/Pan założenia 

programów, inicjatyw 

ukierunkowanych na podnoszenie 

jakości życia osób 

z niepełnosprawnością? 

4.1. Czy któraś z organizacji 

pozarządowych działających na 

rzecz osób z niepełnosprawnością 

udzieliła Pani/Panu wsparcia?  

4.2. Na czym polegało wsparcie 

udzielone przez wymienioną 

organizację pozarządową? 

 

Działania z obszaru 

polityki społecznej 

państwa realizowane 

w mieście Kielce 

1. Jak ocenia Pani/Pan politykę 

społeczną wobec osób 

z niepełnosprawnością 

w mieście Kielce? 

2. Czy zauważa Pani/Pan 

w mieście Kielce bariery 

architektoniczne, które 

utrudniają Pani/Panu 

poruszanie się? 

 

2.1. W jakich miejscach zauważa 

Pani/Pan bariery architektoniczne 

utrudniające Pani/Panu poruszanie 

się? 

 

 

Wsparcie 

instytucjonalne 

1. Czy Pani/Pana zdaniem 

system edukacji uwzględnia 

potrzeby wynikające 

z niepełnosprawności 

uczniów? 

2. Czy korzysta Pani/Pan ze 

wsparcia instytucjonalnego? 

 

 

1.1.Dlaczego Pani/Pana zdaniem 

system edukacji uwzględnia/ nie 

uwzględnia potrzeby wynikające 

z niepełnosprawności uczniów? 

1.2. Jakie są Pani/Pana doświadczenia 

z własnego okresu edukacji? 

1.3. Czy Pani/Pana zdaniem 

nauczyciele są odpowiednio 

przygotowani w zakresie pracy 

z uczniami z niepełnosprawnością? 

2.1. Ze wsparcia jakich instytucji 

aktualnie Pani/Pan korzysta? 

2.2. Jak ocenia Pani/Pan działalność 

tych instytucji? 

2.3. Które z form pomocy 

realizowanych przez wymienione 

instytucje wydają się Pani/Panu 

najbardziej potrzebne i ważne 

w odniesieniu do sytuacji osób 

z niepełnosprawnością sensoryczną? 

2.4. W jaki sposób ocenia Pani/Pan 

poziom wiedzy, kompetencje 
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i umiejętności osób zawodowo 

działających na rzecz osób 

z niepełnosprawnością 

w wymienionych instytucjach? 

Perspektywa zmian 

1. Jakie działania Pani/Pana 

zdaniem powinny zostać 

wprowadzone przez państwo, 

aby  bardziej wspierać osoby 

z niepełnosprawnością 

sensoryczną? 
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Załącznik 3. Scenariusz wywiadu z osobą z niepełnosprawnością intelektualną 

Główny obszar 

tematyczny 

Pytania główne Pytania szczegółowe 

Funkcjonowanie osoby  

z niepełnosprawnością 

intelektualną 

1. Czy czuje się Pani/Pan 

szczęśliwa/szczęśliwy 

w życiu? 

2. Czy jest coś, co sprawia 

Pani/Panu duże trudności 

na co dzień? 

3. Czy kiedykolwiek 

pracowała/pracował 

Pani/Pan zawodowo? 

4. Czy czuje się Pani/Pan 

samodzielna/samodzielny? 

 

1.1.Dlaczego czuje się Pani/Pan 

szczęśliwy/nieszczęśliwy w życiu? 

2.1. Co dokładnie sprawia Pani/Panu 

trudności w życiu codziennym? 

2.2. Jak sobie Pani/Pan radzi 

z rozwiązywaniem tych trudności? 

2.3. Czy ktoś pomaga Pani/Panu, gdy coś 

stanowi dla Pani/Pana problem? 

4.1. Na czym polegała Pani/Pana praca? 

4.2. Czy chciałaby/chciałby Pani/Pan 

pracować zawodowo? 

5.1. Czym według Pani/Pana jest 

samodzielność? 

Wsparcie ze strony innych 

osób 

1. Czy  jest ktoś, kto wspiera 

Panią/Pana na co dzień? 

2. korzystała/korzystał 

Pani/Pan kiedyś z pomocy 

osoby, która zawodowo 

pomagała Pani/Panu na co 

dzień (tak zwany asystent 

osoby niepełnosprawnej lub 

opiekunka/opiekun)? 

 

 

1.1. Kim jest osoba, która wspiera 

Panią/Pana na co dzień? 

1.2. Na czym polega to wsparcie? 

2.1. Jak ocenia Pani/Pan swoje relacje 

z tą osobą? 

2.2. Czy ta osoba pomagała Pani/Panu 

w życiu codziennym? 

Wsparcie ze strony państwa 

 

1. Czy czuje się Pani/Pan 

ważny dla państwa, 

w którym mieszka? 

2. Czy uważa Pani/Pan, że 

państwo wspiera osoby 

z niepełnosprawnością? 

 

1.1.Dlaczego czuje się Pani/Pan 

ważna/ważny/nieważna/nieważny dla 

państwa?  

3.1. Dlaczego uważa Pani/Pan, że państwo 

wspiera/ nie wspiera osoby 

z niepełnosprawnością? 

 

Działania z obszaru polityki 

społecznej państwa 

realizowane w mieście 

Kielce 

1. Czy dobrze czuje się 

Pani/Pan w Kielcach? 

2. Czy porusza się Pani/Pan 

sama/sam po mieście? 

 

1.1. Dlaczego czuje się Pani/Pan 

dobrze/źle w Kielcach? 

2.1. Czy przemieszcza się Pani/Pan 

środkami komunikacji publicznej (np. 

autobus miejski)? 

2.2. Jak ocenia Pani/Pan przemieszczanie 

się komunikacją publiczną? 

 

Wsparcie instytucjonalne 

1. Czy korzysta Pani/Pan ze 

wsparcia jakiejś 

instytucji/ośrodka? 

 

1.1. Ze wsparcia jakiej instytucji/ośrodka 

Pani/Pan korzysta? 

1.2.. Jak ocenia Pani/Pan działania 

realizowane w tej/tych instytucjach? 
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1.3. Jak ocenia Pani/Pan swoje relacje 

z pracownikami 

wymienionej/wymienionych instytucji? 

1.4. Które z zajęć uważa Pani/Pan za 

najciekawsze i dlaczego? 

1.5. Czy poprzez uczestnictwo w tych 

zajęciach nauczyła/nauczył się Pani/Pan 

czegoś nowego? 

 

Perspektywa zmian 

1. Gdyby mogła/mógł 

Pani/Pan zmienić jakąś 

rzecz, by poczuć się lepiej 

– to co by to było? 
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Załącznik 4. Scenariusz wywiadu z osobą z chorobą przewlekłą 

Główny obszar 

tematyczny 
Pytania podstawowe 

Pytania dodatkowe (zadawane 

w zależności od odpowiedzi 

respondenta na pytania podstawowe) 

Funkcjonowanie 

osoby z chorobą 

przewlekłą 

1. Jakie są przyczyny 

wystąpienia u Pani/Pana 

niepełnosprawności? 

2. Czy niepełnosprawność 

wpływa na Pani/Pana życie? 

3. Czy uważa Pani/Pan, że osoby 

z niepełnosprawnością mogą 

być aktywne zawodowo? 

 

 

1.1. W jakim okresie życia wystąpiła 

u Pani/Pana niepełnosprawność? 

1.2. Jakie emocje towarzyszyły 

Pani/Panu w związku 

z wystąpieniem niepełnosprawności? 

2.1.Jakie są Pani/Pana główne 

potrzeby, które wynikają 

z niepełnosprawności? 

2.2. Jakie problemy, wynikające 

z niepełnosprawności j zauważa 

Pani/Pan w swoim codziennym 

życiu? 

3.1. Czy była/był lub jest Pani/Pan 

osobą aktywną zawodowo? 

3.2. Czy znalezienie zatrudnienia 

sprawiało Pani/Panu trudności? 

3.3. Czy czuła/czuł lub czuje się 

Pani/Pan usatysfakcjonowany 

z realizowanej pracy zawodowej?  

3.4. Jakie czynniki Pani/Pana 

zdaniem mogą wpływać na 

satysfakcję zawodową w przypadku 

osób, zmagających się z chorobą 

przewlekłą? 

 

Wsparcie ze strony 

innych osób 

1. Czy  jest ktoś, kto wspiera 

Panią/Pana na co dzień? 

2. Czy korzystała/korzystał lub 

korzysta Pani/Pan z pomocy 

asystenta osób 

z niepełnosprawnością lub 

usług opiekuńczych? 

 

1.1. Kim jest osoba, która wspiera 

Panią/Pana na co dzień? 

1.2. Na czym polega to wsparcie? 

2.1. Dlaczego 

zdecydowała/zdecydował się 

Pani/Pan na pomoc tej osoby? 

2.2. W jaki sposób ocenia Pani/Pan 

usługi realizowane przez asystenta 

osoby 

z niepełnosprawnością/opiekuna/ 

opiekunkę? 

 

 

Wsparcie ze strony 

państwa 

 

1. Czy Pani/Pana zdaniem 

państwo wystarczająco 

wspiera osoby 

z niepełnosprawnością? 

1.1.Dlaczego Pani/Pana zdaniem 

państwo 

niewystarczająco/wystarczająco 
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2. Jakie zna Pani/Pan formy 

wsparcia realizowane przez 

państwo wobec osób 

z niepełnosprawnością?  

3. Czy posiada Pani/Pan wiedzę 

o programach, inicjatywach 

ukierunkowanych na 

podnoszenie jakości życia 

osób z niepełnosprawnością? 

4. Czy Pani/Pana zdaniem 

organizacje pozarządowe 

działają aktywnie na rzecz 

osób z niepełnosprawnością?  

 

wspiera osoby 

z niepełnosprawnością?  

2.1. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność 

wymienionych form wsparcia 

realizowanych przez państwo wobec 

osób z niepełnosprawnością? 

3.1. Jak ocenia Pani/Pan założenia 

programów, inicjatyw 

ukierunkowanych na podnoszenie 

jakości życia osób 

z niepełnosprawnością? 

4.1. Czy któraś z organizacji 

pozarządowych działających na 

rzecz osób z niepełnosprawnością 

udzieliła Pani/Panu wsparcia?  

4.2. Na czym polegało wsparcie 

udzielone przez wymienioną 

organizację pozarządową? 

 

Działania z obszaru 

polityki społecznej 

państwa realizowane 

w mieście Kielce 

1. Jak ocenia Pani/Pan politykę 

społeczną wobec osób 

z niepełnosprawnością 

w mieście Kielce? 

2. Czy zauważa Pani/Pan 

w mieście Kielce bariery 

architektoniczne, które mogą 

utrudniać funkcjonowanie 

osób z niepełnosprawnością? 

2.1. W jakich miejscach zauważa 

Pani/Pan bariery architektoniczne 

utrudniające Pani/Panu poruszanie 

się? 
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Wsparcie 

instytucjonalne 

1. Czy Pani/Pana zdaniem 

system edukacji uwzględnia 

potrzeby wynikające 

z niepełnosprawności 

uczniów? 

2. Czy korzysta Pani/Pan ze 

wsparcia instytucjonalnego? 

 

 

1.1.Dlaczego Pani/Pana zdaniem 

system edukacji uwzględnia/ nie 

uwzględnia potrzeby wynikające 

z niepełnosprawności uczniów? 

1.2. Jakie są Pani/Pana doświadczenia 

z własnego okresu edukacji? 

1.3. Czy Pani/Pana zdaniem 

nauczyciele są odpowiednio 

przygotowani w zakresie pracy 

z uczniami z niepełnosprawnością? 

2.1. Ze wsparcia jakich instytucji 

aktualnie Pani/Pan korzysta? 

2.2. Jak ocenia Pani/Pan działalność 

tych instytucji? 

2.3. Które z form pomocy 

realizowanych przez wymienione 

instytucje wydają się Pani/Panu 

najbardziej potrzebne i ważne 

w odniesieniu do sytuacji osób 

z Pani/Pana niepełnosprawnością? 

2.4. W jaki sposób ocenia Pani/Pan 

poziom wiedzy, kompetencje 

i umiejętności osób zawodowo 

działających na rzecz osób 

z niepełnosprawnością 

w wymienionych instytucjach? 

Perspektywa zmian 

1. Jakie działania powinny 

zostać wprowadzone 

w mieście Kielce, aby 

polepszyć jakość życia 

mieszkańców 

z niepełnosprawnością? 
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Załącznik 5. Scenariusz wywiadu z osobą z niepełnosprawnością w wyniku 

kryzysu/kryzysów zdrowia psychicznego 

Główny obszar 

tematyczny 
Pytania podstawowe 

Pytania dodatkowe (zadawane 

w zależności od odpowiedzi 

respondenta na pytania podstawowe) 

Funkcjonowanie 

osoby po 

kryzysie/kryzysach 

zdrowia psychicznego 

1. Jakie są przyczyny 

wystąpienia u Pani/Pana 

trudności związanych 

z kondycją psychiczną? 

2. Czy odczuwane trudności 

wpływają na Pani/Pana życie? 

3. Czy uważa Pani/Pan, że osoby 

z niepełnosprawnością mogą 

być aktywne zawodowo? 

 

 

1.1. W jakim okresie życia wystąpiła 

u Pani/Pana kryzys zdrowia 

psychicznego? 

1.2. Jakie emocje towarzyszyły 

Pani/Panu w związku 

z wystąpieniem opisywanych 

trudności? 

2.1.Jakie są Pani/Pana główne 

potrzeby, które wynikają 

z opisywanych kryzysów, trudności? 

2.2. Z jakimi problemami boryka się 

Pani/Pan w swoim życiu? 

3.1. Czy była/był lub jest Pani/Pan 

osobą aktywną zawodowo? 

3.2. Czy znalezienie zatrudnienia 

sprawiało Pani/Panu trudności? 

3.3. Czy czuła/czuł lub czuje się 

Pani/Pan usatysfakcjonowany 

z realizowanej pracy zawodowej?  

3.4. Jakie czynniki Pani/Pana 

zdaniem mogą wpływać na 

satysfakcję zawodową w przypadku 

osób, zmagających się 

z trudnościami występującymi na 

płaszczyźnie zdrowia psychicznego? 

 

Wsparcie ze strony 

innych osób 

1. Czy  jest ktoś, kto wspiera 

Panią/Pana na co dzień? 

2. Czy korzystała/korzystał lub 

korzysta Pani/Pan z pomocy 

asystenta osób 

z niepełnosprawnością lub 

usług opiekuńczych? 

 

1.1. Kim jest osoba, która wspiera 

Panią/Pana na co dzień? 

1.2. Na czym polega to wsparcie? 

2.1. Dlaczego 

zdecydowała/zdecydował się 

Pani/Pan na pomoc tej osoby? 

2.2. W jaki sposób ocenia Pani/Pan 

usługi realizowane przez asystenta 

osoby 

z niepełnosprawnością/opiekuna/ 

opiekunkę? 
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Wsparcie ze strony 

państwa 

 

1. Czy Pani/Pana zdaniem 

państwo wystarczająco 

wspiera osoby 

z niepełnosprawnością, 

generowaną w wyniku 

wystąpienia kryzysu/kryzysów 

zdrowia psychicznego? 

2. Jakie zna Pani/Pan formy 

wsparcia realizowane przez 

państwo wobec osób 

z niepełnosprawnością?  

3. Czy posiada Pani/Pan wiedzę 

o programach, inicjatywach 

ukierunkowanych na 

podnoszenie jakości życia 

osób z niepełnosprawnością? 

4. Czy Pani/Pana zdaniem 

organizacje pozarządowe 

działają aktywnie na rzecz 

osób z niepełnosprawnością?  

 

1.1.Dlaczego Pani/Pana zdaniem 

państwo 

niewystarczająco/wystarczająco 

wspiera osoby 

z niepełnosprawnością?  

2.1. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność 

wymienionych form wsparcia 

realizowanych przez państwo wobec 

osób z niepełnosprawnością? 

3.1. Jak ocenia Pani/Pan założenia 

programów, inicjatyw 

ukierunkowanych na podnoszenie 

jakości życia osób 

z niepełnosprawnością? 

4.1. Czy któraś z organizacji 

pozarządowych działających na 

rzecz osób z niepełnosprawnością 

udzieliła Pani/Panu wsparcia?  

4.2. Na czym polegało wsparcie 

udzielone przez wymienioną 

organizację pozarządową? 

 

Działania z obszaru 

polityki społecznej 

państwa realizowane 

w mieście Kielce 

1. Jak ocenia Pani/Pan politykę 

społeczną wobec osób 

z niepełnosprawnością, 

generowaną wskutek 

wystąpienia kryzysu/kryzysów 

zdrowia psychicznego 

w mieście Kielce? 

2. Czy zauważa Pani/Pan 

w mieście Kielce bariery 

architektoniczne, które mogą 

utrudniać funkcjonowanie 

osób z niepełnosprawnością? 

2.1. W jakich miejscach zauważa 

Pani/Pan bariery architektoniczne 

utrudniające Pani/Panu poruszanie 

się? 

 



262 
 

Wsparcie 

instytucjonalne 

1. Czy Pani/Pana zdaniem 

system edukacji uwzględnia 

potrzeby wynikające 

z niepełnosprawności 

uczniów? 

2. Czy korzysta Pani/Pan ze 

wsparcia instytucjonalnego? 

 

 

1.1.Dlaczego Pani/Pana zdaniem 

system edukacji uwzględnia/ nie 

uwzględnia potrzeby wynikające 

z niepełnosprawności uczniów? 

1.2. Jakie są Pani/Pana doświadczenia 

z własnego okresu edukacji? 

1.3. Czy Pani/Pana zdaniem 

nauczyciele są odpowiednio 

przygotowani w zakresie pracy 

z uczniami z niepełnosprawnością? 

2.1. Ze wsparcia jakich instytucji 

aktualnie Pani/Pan korzysta? 

2.2. Jak ocenia Pani/Pan działalność 

tych instytucji? 

2.3. Które z form pomocy 

realizowanych przez wymienione 

instytucje wydają się Pani/Panu 

najbardziej potrzebne i ważne 

w odniesieniu do sytuacji osób, które 

doświadczają trudności takich, jak 

Pani/Pan? 

2.4. W jaki sposób ocenia Pani/Pan 

poziom wiedzy, kompetencje 

i umiejętności osób zawodowo 

działających na rzecz osób, które 

zmagają się z kryzysem/kryzysami 

zdrowia psychicznego 

w wymienionych instytucjach? 

Perspektywa zmian 

2. Jakie działania powinny 

zostać wprowadzone 

w mieście Kielce, aby 

polepszyć jakość życia 

mieszkańców 

doświadczających kryzysu/ 

kryzysów zdrowia 

psychicznego? 
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Załącznik 6. Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego  

1. Przedstawienie się moderatora 

2. Prezentacja celów badania i kluczowych pojęć, pojawiających się w poszczególnych 

pytaniach 

3. Poinformowanie uczestników o sposobie rejestracji wypowiedzi (rejestracja 

głosowa) i sposobie przechowywania uzyskanych materiałów 

4. Czas na przedstawienie się osób, biorących udział w badaniu – pracowników 

różnych instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w mieście 

Kielce 

 

Obszary tematyczne: 

1. Jak długo pracujecie Państwo z osobami z niepełnosprawnością?  

2. Jakie są Państwa dotychczasowe doświadczenia w działalności na rzecz osób 

z niepełnosprawnością? 

3. Jakie emocje generuje u Państwa praca na rzecz osób z niepełnosprawnością? 

4. Jakie są Państwa zdaniem główne wyzwania związane z realizacją działań na rzecz 

osób z niepełnosprawnością i ich rodzin? 

5. Jakie określenia kojarzą się Państwu z takimi pojęciami, jak „funkcja socjalna 

państwa”, „opiekuńczość państwa”? Jak odnieślibyście Państwo wymienione 

skojarzenia do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością w Polsce? 

6. Jakie Państwa zdaniem należałoby wdrożyć rozwiązania, aby poprawić jakość 

działań w ramach polityki społecznej państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością? 
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