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Słowo Wstępne
Przekazujemy Państwu czwarty, opracowany w 2013 roku, numer Biuletynu Informacyjnego Obserwatorium Integra-
cji Społecznej. Czasopismo jest wydawane w ramach Projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej inte-
gracji – Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji 
społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego i Centrum Rozwoju Zasobów 
Ludzkich – jednostki podległej Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

Bieżące wydanie Biuletynu zostało poświęcone wybranym kwestiom związanych z wyrównywaniem szans osób nie-
pełnosprawnych. Termin ten –wg W. Dykcika, jest długotrwałym procesem udzielania pomocy osobom niepełno-
sprawnym, aby mogły one – nawet w odległej przyszłości – wziąć na siebie pełną lub częściową odpowiedzialność 
kreowania własnego życia jako pełnosprawnych członków społeczeństwa. Jest to zespół działań i świadczeń, dzięki 
którym wszelkiego typu systemy instytucji środowiskowych (edukacyjnych, opieki zdrowotnej, zatrudnienia i usług 
społecznych) mogą stać się dostępne dla wszystkich.1

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych stając się kwestią ważną dla organizacji międzynarodowych, zostało 
wpisane do licznych dokumentów. Wybrane informacje z zakresu prawa międzynarodowego i ustawodawstwa pol-
skiego zostały przedstawione w pierwszej części pt. „Najważniejsze uregulowania prawne dotyczące osób niepełno-
sprawnych”. 

Istotnym elementem wspierającym integrację społeczną osób niepełnosprawnych są działania Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niektóre z nich zostały zaprezentowane w artykule pt. „Wybrane działania 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych podmiotów na rzecz osób niepełnospraw-
nych”. Zawarte w treści artykułu tabele w sposób syntetyczny ukazują zakres udzielanej pomocy osobom niepełno-
sprawnym w województwie mazowieckim na tle całego kraju.

W działania pomocowe osobom niepełnosprawnym podejmowane przez samorządy terytorialne w całości wpisują się 
przedsięwzięcia realizowane przez Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, 
które w skróconej formie zaprezentowaliśmy w artykule pt. „Działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na 
rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”.

Artykuł pt. „Działania samorządów lokalnych na rzecz osób niepełnosprawnych według Oceny zasobów pomocy spo-
łecznej w województwie mazowieckim za 2012 rok” przedstawia dane, które uzyskaliśmy w zakresie wybranych zja-
wisk społecznych, najczęściej występujących w gminach i powiatach naszego województwa w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych.

Działania pomocowe mogą mieć różny charakter i wymiar. Ważne jest jednak by były one realizowane przy aktyw-
nym udziale osób, do których ta pomoc jest kierowana. Sposoby i metody niesienia takiej pomocy zostały omówione 
w rozdziale pt. „Przykłady dobrych praktyk na rzecz integracji społecznej i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu 
osób niepełnosprawnych”.

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej dziękuje osobom, które włączyły się w przygotowanie Biuletynu.

Życzymy miłej lektury

Zespół Redakcyjny Obserwatorium Integracji Społecznej

1  Dykcik W. Pedagogika specjalna wobec aktualizacji sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Naukowe Pol-
skiego Towarzystwa Pedagogicznego, Oddział w Poznaniu, Poznań, 2005, str. 19 i 44.
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I. NAJWAŻNIEJSZE UREGULOWANIA PRAWNE 
DOTYCZĄCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Stan przestrzegania praw człowieka w  odniesieniu do 
osób niepełnosprawnych jest nadal niezadowalający. 
Nawet w krajach rozwiniętych ekonomicznie osoby nie-
pełnosprawne nie mają takich samych szans i możliwo-
ści, jakie mają osoby pełnosprawne. Warunkiem zmiany 
takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim przemiana 
świadomości społecznej. Należy jednak pamiętać o skali 
zaległości, trudnych do nadrobienia w krótkim czasie na-
wet przez najbogatsze państwa europejskie.

Jednym z ważniejszych międzynarodowych uregulowań 
prawnych dotyczących uprawnień osób niepełnospraw-
nych jest Europejska Karta Społeczna z dnia 18 paź-
dziernika 1961 r. Karta została przygotowana w ramach 
systemu instytucji Rady Europy i ratyfikowana przez Pol-
skę 17 czerwca 1997 r. Wśród zapisów Karty są takie, które 
zobowiązują państwa do niezwłocznego przyjęcia rozwią-
zań w celu ochrony określonych praw. Inne postanowienia 
zostały z kolei tak sformułowane, że od poszczególnych 
państw należy oczekiwać podjęcia działań w celu stop-
niowego zaspokojenia praw, przy wykorzystaniu maksi-
mum dostępnych zasobów lub też wymaga się podjęcia 
działań zmierzających do stworzenia warunków realiza-
cji tych praw2.

Szczególnie ważny jest artykuł 15, w którym zostało okre-
ślone „Prawo osób niepełnosprawnych fizycznie lub 
umysłowo do szkolenia zawodowego, rehabilitacji 
oraz readaptacji zawodowej i społecznej”.3

A r t y k u ł 15 Europejskiej Karty Społecznej (EKS).

„W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa 
osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo do 
szkolenia zawodowego, rehabilitacji oraz readaptacji 
zawodowej i społecznej, Umawiające się Strony zobo-
wiązują się:

1)  podjąć konieczne środki w celu zapewnienia osobom 
niepełnosprawnym ułatwień szkoleniowych, w tym, 
jeżeli to konieczne, utworzenie wyspecjalizowanych 
instytucji publicznych lub prywatnych;

2)  podjąć odpowiednie środki w celu zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, takie jak wyspecjalizowane 
służby pośrednictwa pracy, ułatwianie podejmo-

wania pracy chronionej oraz środki dla zachęcania 
pracodawców do zatrudniania osób niepełnospraw-
nych.4

Zgodnie z powyższym artykułem osoby niepełno-
sprawne mają prawo do: szkolenia zawodowego, re-
habilitacji oraz readaptacji zawodowej i  społecznej, 
bez względu na przyczynę i rodzaj inwalidztwa, samo-
dzielności, integracji społecznej i  do udziału w życiu 
wspólnoty. Przepis ten rozwija postanowienie art. 9 
dotyczącego poradnictwa zawodowego, realizowa-
nego poprzez utworzenie służb udzielających pomocy 
w rozwiązywaniu problemów dotyczących wyboru za-
wodu i  awansu zawodowego. Należy również wspo-
mnieć o przyznaniu osobom niepełnosprawnym prawa 
do szkolenia zawodowego na równi z osobami pełno-
sprawnymi.

Europejska Karta Społeczna została poddana weryfika-
cji i nadano jej nowe brzmienie w 1996 roku. Jest jednym 
z podstawowych dokumentów Rady Europy. W zrewido-
wanej Europejskiej Karcie Społecznej powyższy artykuł 
15 został nieco zmodyfikowany i aktualnie brzmi nastę-
pująco:

A  r t y k u  ł 15 Zrewidowanej Europejskiej Karty 
Społecznej (ZEKS).

„Prawo osób niepełnosprawnych do samodzielności, in-
tegracji społecznej i do udziału w życiu wspólnoty w celu 
zapewnienia osobom niepełnosprawnym, bez względu 
na ich wiek, charakter lub przyczynę niepełnosprawności, 
skutecznego wykonywania prawa do samodzielności, in-
tegracji społecznej i do udziału w życiu wspólnoty Strony 
zobowiązują się:

1)  podjąć konieczne środki w celu zapewnienia osobom 
niepełnosprawnym poradnictwa, kształcenia i szko-
lenia zawodowego w ramach powszechnych uregu-
lowań i wszędzie tam, gdzie to możliwe lub, jeżeli nie 
ma takiej możliwości, przez wyspecjalizowane insty-
tucje publiczne lub prywatne;

2)  popierać ich dostęp do zatrudnienia w drodze wszel-
kich środków mogących zachęcać pracodawców do 
zatrudniania lub utrzymywania zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w  zwykłym środowisku pracy 

4  Tamże.

2 Europejska Karta Społeczna.
3 Tamże.
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oraz do dostosowywania warunków pracy do po-
trzeb tych osób lub, w  razie braku możliwości ze 
względu na niepełnosprawność, w  drodze dosto-
sowywania lub tworzenia miejsc pracy chronionej, 
w zależności od stopnia niepełnosprawności. Środki 
te mogą usprawiedliwiać, w  niektórych przypad-
kach, odwołanie się do wyspecjalizowanych służb 
pośrednictwa pracy oraz do innych służb związa-
nych z nimi;

3)  popierać ich pełną integrację i pełny udział w życiu 
wspólnoty, szczególnie za pomocą środków, w tym 
w  drodze pomocy technicznej, mających na celu 
pokonywanie przeszkód w  porozumiewaniu się 
i  przemieszczaniu się oraz przez umożliwianie im 
korzystania ze środków transportu, mieszkań, dzia-
łalności kulturalnej i rozrywek5.

Artykuł 15 ZEKS gwarantuje osobom niepełnosprawnym 
prawo do samodzielności, integracji społecznej i do 
udziału w życiu wspólnoty. Przenosi ciężar działań po-
dejmowanych przez władze państw członkowskich z pro-
gramów społecznych, które miały na celu przeciwdziałanie 
eliminacji zjawiska społecznego wyłączenia osób niepeł-
nosprawnych (socialexclusion), na programy umożliwia-
jące im pełny udział w życiu społecznym, gospodarczym 
i politycznym (socialinclusion).6

Ambasador RP Piotr Świtalski 25 października 2005 r. 
w imieniu Rządu Polskiego podpisał w siedzibie Rady 
Europy w  Strasburgu Zrewidowaną Europejską Kartę 
Społeczną. Podpisanie jest realizacją uchwały Rady 
Ministrów, podjętej 27 września 2005  r. w  sprawie 
udzielenia zgody na podpisanie Zrewidowanej Euro-
pejskiej Karty Społecznej, przyjętej w Strasburgu 3 maja 
1996 roku.7

Ważnym dokumentem, który dotyczy osób niepełno-
sprawnych jest przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ 13 grudnia 2006 rezolucja nr 61/106 Konwen-
cja o prawach osób niepełnosprawnych. Rząd Polski 
podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Kon-
wencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012 r.8

Celem Konwencji jest ochrona i  zapewnienie pełnego 
i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych 
wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi 

ze wszystkimi innymi obywatelami. Polska zobowiązana 
jest do wprowadzenia w  życie zawartych w  Konwencji 
standardów postępowania w celu zapewnienia osobom 
z niepełnosprawnościami realizacji ich praw.

W Preambule Konwencji między innymi czytamy:

„Państwa Strony niniejszej konwencji, […] uzgodniły, że 
celem niniejszej konwencji jest popieranie, ochrona i za-
pewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich 
praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie 
osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania 
ich przyrodzonej godności. Do osób niepełnosprawnych 
zalicza się te osoby, które mają długotrwale naru-
szoną 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 in-
nymi osobami”.9

Dnia 25 października 2012 roku Konwencja Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełno-
sprawnych weszła do krajowego porządku prawnego, 
po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw poz. 1169 treści 
dokumentu ratyfikacyjnego wraz z  tekstami Konwencji 
w języku angielskim i w przekładzie na język polski oraz 
oświadczeniami rządowymi (Dz. U. poz. 1170) w sprawie 
mocy obowiązującej konwencji.

W  Polsce wdrażanie Konwencji polega między innymi 
na przyjmowaniu i realizacji zgodnych z jej postanowie-
niami aktów prawnych oraz programów zawierających 
rozwiązania, które mają służyć realizacji praw uznanych, 
zwłaszcza przy zastosowaniu zintegrowanego podejścia 
do niepełnosprawności, czyli włączania problematyki 
niepełnosprawności w główny nurt polityki realizowanej 
w różnych obszarach i na różnych szczeblach zarządzania 
państwem, czego przykładem są akty prawne, regulujące 
sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce:

 y  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 30, 32, 68, 
69; (Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483);

 y  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535);

 y  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierp-
nia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. 
z 13.08.1997 r. nr 50, poz. 475);

 y  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z póź. zm.);

5  Źródło: http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy/arty-
kul/zrewidowana-europejska-karta-spoleczna-perspektywy-
-ratyfikacji/

6  Źródło: http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy/arty-
kul/zrewidowana-europejska-karta-spoleczna-perspektywy-
-ratyfikacji/

7  Źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/
art,5535,4326,podpisanie-zrewidowanej-europejskiej-karty-
-spolecznej.html

8  Źródło: www.mpips.gov.pl l
9  Źródło: http://www.brpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-

-osob-nie-pelnosprawnych
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 y  Ustawa o  pomocy społecznej (Dz. U. z  2013 roku, 
poz. 820);

 y  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
nr 162, poz. 1118 z póź. zm.);

 y  Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do 
bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicz-
nego transportu zbiorowego (Dz. U. nr 54, poz. 254 
z póź. zm.);

 y  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. nr 14, poz. 176 z 2000 r., 
z póź. zm.);

 y  Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej 
z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie szczegółowych za-
sad orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wy-
dawania opinii (Dz. U. nr 7, poz. 60);

 y  Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 28 grud-
nia 2010  r. w  sprawie Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. 2011 nr 24, 
poz. 128).

Do fundamentalnych zasad demokratycznego państwa 
prawa bez wątpienia zaliczyć można, utożsamianą czę-
sto ze sprawiedliwością równość. Zgodnie z Konstytu-
cją RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. 
zm.) wszyscy wobec prawa są równi. Każdy obywatel ma 
prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 
Jednocześnie nikt nie może być dyskryminowany w ży-
ciu politycznym, społecznym lub gospodarczym z  ja-
kiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2.). Źródło wolności 
i praw człowieka stanowi jego przyrodzona, niezbywalna 
i nienaruszona godność. (art. 30) Ustawa zasadnicza na-
kłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia 
szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnospraw-
nym, (art. 68), a także obowiązek pomocy tym osobom 
w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy 
oraz komunikacji społecznej (art. 69). 

Szczególne znaczenie w rozwiązywaniu spraw wyni-
kających z codziennego funkcjonowania w życiu spo-
łecznym i zawodowym ma ustawa z dnia 27 sierpnia 
1997  r. o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 
nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Ustawa dotyczy osób, któ-
rych niepełnosprawność została potwierdzona orzecze-
niem:

1)  o  zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jed-
nego z trzech stopni niepełnosprawności określonych 
w art. 3 lub

2)  o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na 
podstawie odrębnych przepisów, lub

3)  o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 
16 roku życia – zwanych dalej „osobami niepełnospraw-
nymi”10.

Ustawa określa szczegółowo prawa i obowiązki pracowni-
ków z niepełnosprawnościami i pracodawców ich zatrudnia-
jących. W przypadku osób niepełnosprawnych praca nabiera 
szczególnego znaczenia – zapewnia niezależność osobistą 
i materialną oraz kompensuje ograniczenia wynikające z nie-
pełnosprawności.11 W Polsce coraz więcej osób niepełno-
sprawnych pracuje na otwartym rynku pracy, dzięki czemu 
zakłady pracy chronionej nie są już głównym miejscem za-
trudniania tych osób. Pomimo, że udział procentowy osób 
niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym rynku pracy 
wciąż wzrasta, to nadal głównym beneficjentem wsparcia ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych pozostają zakłady pracy chronionej.12 

Niepełnosprawność powoduje naruszenie równowagi 
fizycznej, psychicznej i  społecznej człowieka. Charakter 
i zasięg tego naruszenia jest różny i różny jest jego wpływ 
na funkcjonowanie jednostki.13 W  tym celu konieczne 
jest podjęcie stosownych działań rehabilitacyjnych które 
mają umożliwić osobie niepełnosprawnej funkcjonowa-
nie i pełnienie ról społecznych. Dlatego też rehabilitacja 
jest określana, jako proces wewnętrznych zmian, pole-
gających na odzyskaniu w maksymalnym stopniu naru-
szonej sprawności, nabyciu nowych umiejętności oraz 
ukształtowaniu, wzmocnieniu takich cech osobowości, 
które będą nieodzowne w codziennym życiu, szczególnie 
w warunkach życia rodzinnego, nauce, pracy zawodowej 
i uczestnictwie w kulturze. Celem rehabilitacji komplekso-
wej jest rozwiązanie wszystkich problemów medycznych, 
psychologicznych, edukacyjnych i społecznych oraz za-
spokojenie istotnych, żywotnych potrzeb każdej osobie 
niepełnosprawnej.14

Jednym z  wielu istotnych dokumentów potwierdzają-
cym prawa osób niepełnosprawnych jest Karta Praw 
Osób Niepełnosprawnych15 przyjęta uchwałą Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. (M.P. 
z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475), którą zamieszczamy niżej:

10  Art. 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z póź. zm).

11  Szczupał B. Sytuacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 
/w/ Zabłocki K.J, Gorajewska D (red) Pedagogika specjalna 
– kontynuacja tradycji dla przyszłości. Wydawnictwo APS, 
Warszawa, 2004, str. 76.

12  Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 – projekt opra-
cowany przez MPiPS, Warszawa, 2013, str. 24.

13  Pichalski R. Podstawy rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej 
i społecznej. Wydawnictwo APS, Warszawa, 2002, str. 71.

14  Tamże str. 12.
15  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 1 sierp-

nia 1997  r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. 
z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475).
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§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, 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 i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, sa-
modzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczegól-
ności prawo osób niepełnosprawnych do:
1. dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
2.  dostępu do leczenia i  opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i  edukacji leczni-

czej, a  także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i  stopień niepełnosprawności,  
w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,

3.  dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,
4.  nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa 

specjalnego lub edukacji indywidualnej,
5.  pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub 

podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
6.  pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania 

z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do 
pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,

7.  zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających 
z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,

8.  życia w  środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w  tym: dostępu do urzędów, punktów wyborczych 
i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków 
transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej,

9.  posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów 
aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,

10.  pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekrea-
cji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

 § 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, 
aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe 
do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

 § 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania corocznie, w terminie do 
dnia 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.16

16  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/karta-praw-osob-niepelnosprawnyc/

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmując Kartę Praw 
Osób Niepełnosprawnych uznał, prawo osoby niepeł-
nosprawnej do niezależnego, samodzielnego i  aktyw-
nego życia oraz przyjął zakaz dyskryminacji osób, których 
sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub 
okresowo utrudnia im, ogranicza lub uniemożliwia życie 
codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych.

Osoby niepełnosprawne mogą jednak w  praktyce na-
potykać na trudności w  korzystaniu z  niektórych praw 

– w związku ze swymi dysfunkcjami zdrowotnymi. Stąd 
też zachodzi potrzeba zagwarantowania osobom nie-
pełnosprawnym korzystania z przysługujących im praw 
i stworzenia mechanizmów wyrównania szans życiowych. 

Dlatego osoby niepełnosprawne mają specjalne 
uprawnienia wynikające zarówno z zapisów ustawo-
wych jak i  przyjmowanych przez samorządy prawa 
miejscowego, określającego ulgi i uprawnienia mające 
charakter lokalny. 

Źródło: Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (Monitor Polski z 13 sierp-
nia 1997 r. Nr 50, poz. 475)
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Tabela 1. Wybrane uprawnienia osób niepełnosprawnych

Zakres przedmiotowy regulacji prawnej Adres strony

1 2

Edukacja osób niepełnosprawnych
Najważniejsze zasady dotyczące kształcenia w Polsce, w tym kształcenia osób nie-
pełnosprawnych, reguluje ustawa z  dnia 7 września 1991  r. o  systemie oświaty  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Edukacji Narodowej.

www.men.gov.pl
www.pfron.org.pl

Szkolnictwo wyższe
Kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
wyższego.

www.pfron.org.pl”
http://www.niepelnosprawni.gov.
pl/uprawnienia-osob-niepelnosprawny/

Komunikacja/podróż
Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróży środkami 
publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS) reguluje 
ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.).
Prawa i obowiązki niepełnosprawnych pasażerów w ruchu kolejowym uregulowane 
zostały przepisami Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2007 r. 
Szczegółowych wyjaśnień związanych z tematyką praw i obowiązków niepełnospraw-
nych pasażerów w ruchu kolejowym udziela Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. 

www.transport.gov.pl
www.utk.gov.pl 
oraz
www.pasazer.utk.gov.pl

Karta parkingowa
Kwestie związane z otrzymaniem karty parkingowej reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej. 

 www.transport.gov.pl.

Poczta
Udogodnienia związane z  usługami pocztowymi regulują przepisy ustawy z  dnia 
12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.).
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej. 

www.transport.gov.pl

Telekomunikacja
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w  ramach usług telekomunikacyj-
nych reguluje ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, 
poz. 1800, z późn. zm.).
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej. 

www.transport.gov.pl

Radio i Telewizja
Kwestie zwolnień od opłaty abonamentu RTV regulują przepisy ustawy z  dnia 
21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.). 
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 

 www.krrit.gov.pl

Podatki
Ustawa z  dnia 26 lipca 1991  r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) reguluje kwestie ulg w podatku docho-
dowym.
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Finansów. 
Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych
Kwestie zwolnień od podatku od czynności cywilnoprawnych określa ustawa z dnia 
9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, 
poz. 649, z późn. zm.)
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Finansów.

www.mf.gov.pl. 

www.mf.gov.pl
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1 2

Wybory
Szereg uprawnień związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu 
Europejskiego w  Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast gwarantuje 
wyborcom niepełnosprawnym ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Szczegółowych wyjaśnień w tym zakre-
sie udziela Państwowa Komisja Wyborcza.

www.pkw.gov.pl

Kultura fizyczna i sport
Uprawnienia związane z kulturą fizyczną i sportem osób niepełnosprawnych wyni-
kają z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, 
z późn. zm.).
Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela Ministerstwo Sportu i Turystyki.

www.msport.gov.pl

Kultura i sztuka
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) nie przewiduje szczególnych 
uprawnień wynikających z niepełnosprawności, ale osoby niepełnosprawne mogą 
ubiegać się o pomoc stypendialną na ogólnych zasadach.
Szczegółowych wyjaśnień w  tym zakresie udziela Ministerstwo Kultury i  Dziedzi-
ctwa Narodowego.

www.mkidn.gov.pl 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w informacji Biura Pełnomocnika Rządu d/s Osób Niepełnosprawnych 
pt. „Uprawnienia Osób Niepełnosprawnych” – http://www.niepelnosprawni.gov.pl/uprawnienia-osob-niepelnosprawny 

Piotr Nowak-Skyrpan 
Ireneusz Lemański 
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II. WYBRANE DZIAŁANIA  
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
I INNYCH PODMIOTÓW PRAWNYCH 
DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1. Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – informacja 
ogólna

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych (PFRON) jest państwowym funduszem celowym, 
(w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) i ma 
osobowość prawną. Fundusz utworzono na mocy ustawy 
z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawo-
dowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, 
poz. 201). Aktualnie PFRON działa na podstawie ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych (PFRON) wspiera rehabilitację oraz za-
trudnienie osób niepełnosprawnych. Tworzy własne 
programy pomocowe. Obecnie realizowanych jest kil-
kanaście programów skierowanych przede wszystkim 
do indywidualnych osób niepełnosprawnych. 

Przychodami PFRON-u  są głównie środki pochodzące 
z  obowiązkowych miesięcznych wpłat pracodawców, 
którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w prze-
liczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy 
niż 6 %. 

Nadzór nad Funduszem sprawuje minister właściwy do 
spraw zabezpieczenia społecznego, który na wniosek Pre-
zesa Zarządu Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Pełnomocnika, zatwierdza statut określający organiza-
cję, szczegółowe zasady i tryb działania Funduszu, w tym 
jego organów.

1. 1. Przykładowe zadania realizowane przez samorządy 
powiatowe na rzecz osób niepełnosprawnych 
finansowane ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych pozyskane środki finansowe przeznacza na finan-
sowanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 27 sierpnia 
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, 
poz. 721, z poźn. zm.), a w szczególności na:

 y  współfinansowanie kosztów utworzenia i działalności 
warsztatów terapii zajęciowej;

 y  kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestni-
ków warsztatów terapii zajęciowej;

 y  współfinansowanie kosztów utworzenia i działania za-
kładów aktywności zawodowej;

 y  przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk 
pracy dla osób niepełnosprawnych;

 y  adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 

 y  adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobom 
niepełnosprawnym funkcjonowanie w zakładzie pracy;

 y  obniżanie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
(dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, 
refundacja składki na ZUS dla właściciela firmy); 

 y  wsparcie imprez sportowych kulturalnych i rekreacyj-
nych dla osób niepełnosprawnych;

 y  aktywnych instrumentów rynku pracy dla osób zare-
jestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy 
(szkolenia, staże, itp.);
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 y  refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla 
osób prowadzących działalność gospodarczą, niepeł-
nosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych 
do opłacania składek za niepełnosprawnego domow-
nika.

Część środków finansowych PFRON – wpierających przede 
wszystkim indywidualne osoby niepełnosprawne – dys-
trybuowana jest przez jednostki samorządu powiatowego 
i wojewódzkiego, wyraża się w dążeniu do stworzenia wa-
runków w celu umożliwienia: 

 y  rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;

 y  likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu 
się i technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 
przedmiotów ortopedycznych i  środków pomocni-
czych oraz turnusów rehabilitacyjnych;

 y  dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnospraw-
nych w turnusach rehabilitacyjnych;

 y  zaopatrzenia osób indywidualnych w sprzęt rehabilita-
cyjny i ortopedyczny oraz środki pomocnicze;

 y  wsparcia edukacji osób niepełnosprawnych, w  tym 
szkoleń i doskonalenia zawodowego;

 y  wsparcia organizacji pozarządowych, działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych;

 y  współpracy europejskiej – współfinansowania projek-
tów systemowych realizowanych ze środków pomoco-
wych Unii Europejskiej;

 y  realizacji programów PFRON-u, adresowanych przede 
wszystkim do osób indywidualnych, organizacji poza-
rządowych i jednostek administracji i samorządu (STU-
DENT, PEGAZ, KOMPUTER DLA HOMERA i in.).

1.2. Działania Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na rzecz osób 
niepełnosprawnych w  województwie mazowieckim 
na tle działań ogólnopolskich

1.2.1. Warsztaty Terapii Zajęciowej

Osoby niepełnosprawne, zgodnie z ustawą o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych korzystają z aktywności wspomagającej pro-
ces rehabilitacji społecznej w formie uczestnictwa między 
innymi w warsztatach terapii zajęciowej. 

Zajęcia w  warsztacie prowadzone są zgodnie z  indy-
widualnym programem rehabilitacji i  terapii w  formie 
różnorodnych technik. Podstawowym celem zajęć tera-
peutycznych jest usamodzielnienie osób niepełnospraw-
nych czyli nabycie przez nich podstawowych umiejętności 
wykonywania czynności życia codziennego i zaradności 
osobistej oraz rozwijania psychofizycznych sprawności, 
także podstawowych i specjalistycznych umiejętności za-
wodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu za-
wodowym albo podjęcie pracy w warunkach chronionych.

Tabela 2. Osoby niepełnosprawne, które w 2012 r. korzystały z usług warsztatów terapii zajęciowej.

Lp. Województwo

Osoby niepełnosprawne korzystające z usług warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) –  
stan na koniec 2012 r.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 dolnośląskie 41 1 442 1 349 43 0 0 24 

 2 kujawsko-pomorskie 37 1 295 1 291 4 0 0 21 

 3 lubelskie 58 1 991 1 969 22 2 55 24 

 4 lubuskie 19 642 635 7 3 85 13 

 5 łódzkie 40 1 342 1 317 0 5 165 22 

 6 małopolskie 61 2 340 2 340 0 2 75 22 

 7 mazowieckie 73 2 351 2 281 70 6 211 36 

 8 opolskie 15 443 437 6 0 0 11 

 9 podkarpackie 37 1 555 1 479 41 2 80 25 

10 podlaskie 25 812 806 6 3 92 17 

11 pomorskie 43 1 345 1 294 51 0 0 17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 śląskie 53 2 487 2 253 234 1 35 36 

13 świętokrzyskie 25 1 074 1 059 15 0 0 14 

14 war.-mazurskie 35 1 397 1 358 39 0 0 21 

15 wielkopolskie 83 2 716 2 655 111 1 30 33 

16 zachodniopomorskie 27 1 036 988 48 0 0 18 

Ogółem 672 24 318 23 611 707 25 828 354

Źródło: Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, str. 6 w części dotyczącej załączników, 
w części 2 – załączniki, str. 8.

Warsztaty terapii zajęciowej dofinansowywane są przez 
samorządy powiatowe, ze środków własnych i Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Ogółem w  2012 roku funkcjonowały: w  kraju 672 war-
sztaty terapii zajęciowej (w  województwie mazowie-
ckim 73, tj. 10,9% liczby WTZ w Polsce). W zajęciach 
warsztatów terapii zajęciowej uczestniczyło w 2012 roku 
24 318 osób niepełnosprawnych (w województwie ma-
zowieckim 2 351, tj. 9,7%). Najwięcej warsztatów terapii 
zajęciowej, poza województwem mazowieckim, funkcjo-
nowało w województwach: wielkopolskim – 83 (12,35%), 
małopolskim – 61 (9,1%). Najmniej warsztatów terapii 
zajęciowej funkcjonowało w województwie opolskim – 
15 (2,2%), lubuskim – 19 (%) oraz podlaskim i świętokrzy-
skim – po 25 (3,7%). 

W 2012 roku w Polsce 25 (3,7%) warsztatów terapii zajęcio-
wej prowadziły zakłady pracy chronionej, w tym 6 (0,9%) 
było prowadzonych przez zakłady pracy chronionej w wo-
jewództwie mazowieckim. 

W zajęciach warsztatów terapii zajęciowej zorganizowa-
nych przez zakłady pracy chronionej w Polsce uczestni-
czyło 828 osób niepełnosprawnych (3,4% ogólnej liczby 
w kraju) osób niepełnosprawnych. W województwie ma-
zowieckim w  warsztatach terapii zajęciowej zorganizo-
wanych przez zakłady pracy chronionej uczestniczyło 
211 (0,9%). Mając na uwadze liczbę mieszkańców w wo-
jewództwie mazowieckim, która wynosiła ponad 5,3 mln 
(13,75% ogólnej liczby ludności w kraju)17 i średni procen-
towy udział osób niepełnosprawnych w całej populacji na 
podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd 
Statystyczny w 2011 roku liczba warsztatów jak też liczba 
uczestników jest za mała. 

Ostatnie dane, dotyczące liczby osób niepełnospraw-
nych w Polsce pochodzą z Narodowego Spisu Powszech-
nego 2011. Według jego wyników w  2011 roku liczba 

osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła około 4,7 mln 
(dokładnie 4 697,5 tys.). Tym samym liczba osób niepeł-
nosprawnych w Polsce stanowiła 12,2% ludności kraju 
wobec 14,3% w 2002 r. (blisko 5,5 mln osób niepełno-
sprawnych w 2002 roku). Udział mężczyzn wśród osób 
niepełnosprawnych wynosił 46,1% wobec 53,9% dla ko-
biet. Odsetki te jednak mogą być zaniżone ze względu 
na występujące niedoszacowania danych18.

1.2.2. Uczestnictwo w  życiu publicznym, społecznym, 
kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji 
i  turystyce odpowiednio do zainteresowań i  potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych m.in. w życiu spor-
towym oraz w  rekreacji i  turystyce sprzyja rehabilitacji 
i  integracji społecznej tych osób, ich rozwojowi osobi-
stemu, dobremu samopoczuciu w  aspekcie fizycznym 
i psychicznym. W obszarze sportu powszechnego ze środ-
ków PFRON dofinansowane były:

 y zajęcia sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
 y imprezy sportowe dla osób niepełnosprawnych,
 y  zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych – pro-

gram „Animator sportu osób niepełnosprawnych”,
 y  organizacja obozów sportowych dla osób niepełno-

sprawnych,
 y promocja sportu osób niepełnosprawnych,
 y  zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnospraw-

nych.19

Poza wyżej wymienionymi formami PFRON dofinanso-
wywał:

 y sport wyczynowy osób niepełnosprawnych,
 y  infrastrukturę sportową do potrzeb osób niepełno-

sprawnych,

17  Źródło: www.stat.gov.pl/gus/5840_11157_PLK_HTML.htm. 
Ludność Polski na koniec grudnia 2012 roku liczyła ok. 38 
542 tys. osób).

18  Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-
-w-liczbach-/dane-demograficzne.

19  Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach po-
dejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień 
uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 
1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, str. 124.
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 y  działania umożliwiające dostęp osób niepełnospraw-
nych do usług turystycznych,

 y  programy i  przedsięwzięcia realizowane na rzecz 
udziału osób niepełnosprawnych w  życiu kultural-
nym,

 y  prace umożliwiające dostęp do książek, prasy i innych 
materiałów drukowanych osobom z wadami wzroku,

 y  tworzenie bazy danych zawierających informacje 
umożliwiające dostęp do polskich muzeów dla osób 
niepełnosprawnych.

Tabela 3. Osoby niepełnosprawne, które w 2012 r. korzystały z imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych dofinansowanych ze środków PFRON.

Lp. Województwo
Środki PFRON wydatkowane w 2012 r. na dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

osoby dorosłe dzieci i młodzież razem liczba powiatów

 1 dolnośląskie 799 833 234 054 1 033 887 26 

 2 kujawsko-pomorskie 532 909 133 645 666 554 21 

 3 lubelskie 854 068 221 241 1 075 309 23 

 4 lubuskie 195 790 37 983 233 773 13 

 5 łódzkie 856 919 121 701 978 620 16 

 6 małopolskie 1 180 024 222 656 1 402 680 21 

 7 mazowieckie 1 220 320 333 306 1 553 626 29 

 8 opolskie 335 297 31 580 366 877 12 

 9 podkarpackie 503 182 91 755 594 937 23 

10 podlaskie 178 522 49 298 227 820 15 

11 pomorskie 429 664 104 572 534 236 17 

12 śląskie 902 736 261 622 1 164 358 31 

13 świętokrzyskie 375 478 105 536 481 014 13 

14 warmińsko-mazurskie 731 426 186 806 918 232 21 

15 wielkopolskie 1 031 361 194 848 1 226 209 31 

16 zachodniopomorskie 625 721 214 425 840 146 20 

Ogółem 10 753 250 2 545 028 13 298 278 332

Źródło: Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, str. 6 w części dotyczącej załączników, 
w części 2 – załączniki, str. 9.

W 2012 roku na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i tu-
rystyki osób niepełnosprawnych PFRON wydał 13 298 278 zł, 
w  tym w  województwie mazowieckim 1 553  626 zł 
(11,7%). Na rzecz osób dorosłych wydano 10 753 250 zł, 
w tym w województwie mazowieckim 1 220 320 zł, co sta-
nowiło 11,4% środków w skali kraju. W grupie województw, 
które najwięcej otrzymały środków finansowych poza mazo-
wieckim były takie województwa jak małopolskie – 1 402 680 
oraz wielkopolskie 1 226 209. Najmniej środków PFRON 
otrzymały takie województwa, jak: lubuskie – 233 733, pod-
laskie – 227 820 oraz opolskie – 366 877. Tak więc na dofinan-
sowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej przeznaczono kwotę 2 545 028 zł, w wo-
jewództwie mazowieckim 333 306 zł (13,1%) środków ogól-
nokrajowych przeznaczonych na ten cel. 

1.2.3. Informacje dotyczące rynku pracy osób 
niepełnosprawnych

Społeczeństwo polskie starzeje się i  wraz ze wzrostem 
liczby osób starszych wzrastać będzie też liczba osób 

o ograniczonej sprawności. Mając to na uwadze poszu-
kiwane są formy i  metody sprzyjające obecności osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy, zwłaszcza tych które 
bez profesjonalnej pomocy i wsparcia nie są wstanie sa-
modzielnie uzyskać i  utrzymać zatrudnienia i  w  dużej 
mierze są zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym 
zawodowym. Dlatego niezależnie od potrzeb, które będą 
w przyszłości w chwili obecnej cenne jest efektywne wy-
korzystanie aktualnych prawnie zaakceptowanych form 
aktywności zawodowej.

Osoby niepełnosprawne wspierane są na rynku pracy 
przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorial-
nego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (m.in. Pełno-
mocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz or-
ganizacje pozarządowe. 

W  powiatowych urzędach pracy w  Polsce w  grudniu 
2012 r. było zarejestrowanych 131 254 bezrobotnych oraz 
poszukujących pracy i  nie pozostających w  zatrudnie-
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Dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy 
było przygotowanych 1  570 stanowisk pracy, w  woje-
wództwie mazowieckim 111. Na wyposażonych stanowi-
skach pracy (dostosowanych do możliwości danej osoby) 
pracowało 1 590 osób niepełnosprawnych, w wojewódz-
twie mazowieckim – 106 osób niepełnosprawnych. 

W zakładach pracy chronionej funkcjonujących w ramach 
chronionego rynku pracy, przygotowanych było 213 sta-
nowisk pracy, w województwie mazowieckim – 5. Na 

wyposażonych stanowiskach pracy w  zakładach pracy 
chronionej zatrudnionych było 219 osób niepełnospraw-
nych, w województwie mazowieckim – 10.22

Analizując liczbę stanowisk pracy przygotowanych dla 
osób niepełnosprawnych na otwartym oraz chronionym 
rynku pracy:

niu osób niepełnosprawnych, co stanowiło 6,0% ogólnej 
liczby zarejestrowanych20. W województwie mazowie-
ckim w  grudniu 2012 roku było zarejestrowanych 
10 054 osób z niepełnosprawnościami, co stanowiło 

3,7% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych 
w  powiatowych urzędach pracy21 oraz 7,7% ogólnej 
liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzę-
dach pracy w Polsce.

21  http://wup.mazowsze.pl/new/images/warszawa/STAT/2013/
styczen_2013.pdf. Bezrobocie w województwie mazowie-
ckim. Informacja miesięczna – grudzień 2012 rok.

22  Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach po-
dejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień 
uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 
1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, w części zawie-
rającej załączniki, załącznik 7, str. 59.

20  Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach po-
dejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień 
uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 
1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, s. 56.

Tabela 5. Refundowane nowe stanowiska pracy osób niepełnosprawnych 

Refundowane nowe stanowiska pracy osób niepełnosprawnych 

Lp. Województwo
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 1 dolnośląskie 111 111 16 17 127 128 26 

 2 kujawsko-pomorskie 120 127 11 11 131 138 19 

 3 lubelskie 64 65 0 0 64 65 15 

 4 lubuskie 34 34 12 12 46 46 10 

 5 łódzkie 163 163 12 12 175 175 17 

 6 małopolskie 101 101 7 7 108 108 17 

 7 mazowieckie 111 106 5 10 116 116 25 

 8 opolskie 17 17 18 18 35 35 7 

 9 podkarpackie 102 107 21 21 123 128 19 

10 podlaskie 50 50 10 10 60 60 9 

11 pomorskie 100 101 22 22 122 123 17 

12 śląskie 116 118 28 28 144 146 28 

13 świętokrzyskie 112 115 3 3 115 118 11

14 warm.-mazurskie 107 109 4 4 111 113 17 

15 wielkopolskie 153 156 44 44 197 200 27 

16 zachodniopomorskie 109 110 0 0 109 110 17 

Ogółem 1 570 1 590 213 219 1 783 1 809 281

Źródło: Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, str. 6 w części dotyczącej załączników, 
w części 2 – załączniki, str. 59.
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Najwięcej stanowisk było przygotowanych w  woje-
wództwach:
1) otwarty rynek pracy: 

– wielkopolskie – 153, – kujawsko-pomorskie – 120, 
– śląskie – 116.

2) chroniony rynek pracy:
– wielkopolskie– 44, – śląskie – 28, – pomorskie – 22.

Najmniej stanowisk było przygotowanych w  woje-
wództwach:

1) otwarty rynek pracy: 
– opolskie – 17, lubuskie – 34, podlaskie – 50.

2) chroniony rynek pracy:
Nie odnotowano utworzenia stanowisk pracy w ramach 
chronionego rynku pracy w takich województwach jak: 
lubelskim i zachodniopomorskim, natomiast najmniej 
stanowisk pracy w ramach chronionego rynku pracy 
odnotowano w  województwach: świętokrzyskie – 3, 
warmińsko-mazurskie – 4, małopolskie – 7.

2. Inicjatywy podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2007–2013) , finan-
sowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, ma na 
celu wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. 
Działania współfinansowane z tego programu wspierają 
m.in. poprawę zdolności do zatrudnienia wśród osób 
niepełnosprawnych, a  także rozwój usług społecznych 
pozwalających na włączenie tej grupy osób w rynek pracy. 

2.1. Osoby niepełnosprawne, które rozpoczęły udział 
w  projektach PO KL w  podziale na województwa 
i priorytety (wg stanu na koniec 2012 r.)

Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (od 2007 roku) do końca 2012 roku w projektach 
PO KL rozpoczęło udział blisko 218 tys. osób niepełno-
sprawnych, co stanowi blisko 3,7 % wszystkich uczest-
ników PO KL. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać 
ze wszystkich Działań i Poddziałań PO KL. Jednocześnie 
na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych wyodręb-
niono Poddziałanie 1.3.6. (wdrażane od początku reali-
zacji PO KL) i Działanie 7.4, które zostało uruchomione 
od początku 2012 roku. 

Tabela 4. Liczba osób niepełnosprawnych, które rozpoczęły udział w projektach PO KL w podziale na województwa i priorytety (wg stanu na koniec 2012 r.)

Województwo Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet IX Łącznie

1 2 3 4 5 6

dolnośląskie 3 253 7 035 181 933 11 402 

Kujawsko-pomorskie 4 117 7 830 354 2 627 14 928 

lubelskie 2 570 7 869 423 1 089 11 951 

lubuskie 2 079 3 684 93 441 6 297 

łódzkie 2 750 8 759 484 1 879 13 872 

małopolskie 3 616 10 185 854 1 357 16 012 

mazowieckie 2 862 14 831 536 2 474 20 703 

opolskie 1 769 3 447 75 822 6 113 

podkarpackie 1 444 5 619 154 410 7 627 

podlaskie 1 474 3 532 98 767 5 871 

pomorskie 2 018 6 148 470 1 340 9 976 

śląskie 3 412 11 118 93 2 094 16 717 

świętokrzyskie 2 079 5 207 307 1 129 8 722 

war.-mazurskie 2 441 6 183 243 761 9 628 

wielkopolskie 3 515 3 10 797 966 1 643 16 921 

zachodniopomorskie 1 530 5 559 111 952 8 152 

Polska – komponent 
regionalny PO KL 40 929 117 803 5 442 20 718 184 892 

Źródło: Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, str. 6 w części dotyczącej załączników, 
w części 2 – załączniki, str. 41.
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Według „Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działa-
niach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postano-
wień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 
1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”, osoby niepełno-
sprawne, od początku uruchomienia PO KL najczęściej biorą 
udział w realizacji następujących priorytetów: 

 y  Priorytet VI. Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich – 
40 929; w województwie mazowieckim – 2 862 osoby 
(7,0% w stosunku do danych ogólnopolskich). Więcej 
osób niepełnosprawnych, objętych projektem PO KL 
– Priorytet VI od województwa mazowieckiego odno-
towały takie województwa jak: kujawsko – pomorskie 
– 4 117, małopolskie – 3 616, wielkopolskie – 3 515, 
dolnośląskie – 3 253;

 y  Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej – 
117 803; w województwie mazowieckim – 14 831 osób 
(12,6% w stosunku do danych ogólnopolskich). Najwię-
cej osób niepełnosprawnych, objętych projektem PO KL 
– Priorytet VII poza województwem mazowieckim od-
notowały następujące województwa: śląskie – 11 118, 
wielkopolskie – 10 797 oraz małopolskie – 10 185;

 y  Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki – 5 442; 
w  województwie mazowieckim – 536 osób (9,0% 
w stosunku do danych ogólnopolskich). Więcej osób 
niepełnosprawnych, objętych projektem PO KL – Prio-
rytet VIII niż w województwie mazowieckim odnoto-
wano w  województwach: wielkopolskie – 966 oraz 
małopolskie – 854;

 y  Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji 
w Regionach –20 718; w województwie mazowie-
ckim – 2 474 osoby (11,9% w stosunku do danych 
ogólnopolskich). Tylko w województwie kujawsko 
– pomorskim była wyższa liczba uczestników i wy-
niosła 2 627.

Łącznie liczba osób niepełnosprawnych, które roz-
poczęły udział w projektach PO KL w Priorytetach  
VI–IX (wg stanu na koniec 2012 r.) wyniosła 184 892 be-
neficjentów, w tym największy udział odnotowały takie 
województwa jak: mazowieckie – 20 703, wielkopol-
skie – 16 921 oraz małopolskie – 16 012. Najmniejszy 
udział odnotowano w  województwach: podlaskim – 
5 871, opolskim – 6 113, lubuskim – 6 297.

3. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych
W  budowaniu społeczeństwa równych szans istotne 
znaczenie odgrywają organizacje pozarządowe osób 
z  niepełnosprawnością.23 Osoby niepełnosprawne,  
ich rodziny i  najbliższe otoczenie korzystają w  pełni 
z  prawa do posiadania samorządnej reprezentacji 
swojego środowiska tworzą organizacje o  charakte-
rze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim w  formie  
m.in. instytucji pozarządowych (np. stowarzyszeń, fun-

dacji). Organizacje te oferują różnego rodzaju wspar-
cie osobom niepełnosprawnym w  formie np. usług  
w  zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji leczniczej, 
zwłaszcza dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, reha-
bilitacji zawodowej i społecznej, w tym m.in. poradni-
ctwa i  doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, 
imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i  tu-
rystycznych24.

23  Gorajewska D. (red) Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,  
Warszawa, 2005, str. 23.

24  Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, str. 119.

Tabela 6. Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na rzecz osób niepełnosprawnych (finansowane lub współfinansowane ze środków publicznych).

Lp. Województwo Liczba organizacji/dane stowarzyszenia 
Klon/Jawor/

1 2 3

1 dolnośląskie 182

2 kujawsko-pomorskie 85

3 lubelskie 106

4 lubuskie 60

5 łódzkie 120
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1 2 3

 6 małopolskie 142

 7 mazowieckie 318

 8 opolskie 37

 9 podkarpackie 92

10 podlaskie 53

11 pomorskie 158

12 śląskie 223

13 świętokrzyskie 54

14 warmińsko-mazurskie 88

15 wielkopolskie 169

16 zachodniopomorskie 69

Ogółem 1 956

Źródło:Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, str. 6 w części dotyczącej załączników, 
w części 2 – załączniki, str. 217.

Według „Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o dzia-
łaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji po-
stanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych” nie 
ma miarodajnych danych statystycznych dotyczących 
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby niepeł-
nosprawne lub działających na rzecz osób niepełnospraw-
nych, a nawet realizujących czasowo konkretne projekty 
adresowane do osób niepełnosprawnych. Dane zawarte 
w powyższej tabeli były aktualizowane przez stowarzysze-

nie Klon/Jawor, które jest największym źródłem wiedzy 
o organizacjach pozarządowych w Polsce oraz aktywno-
ści społecznej w Polsce.

Z powyższych informacji wynika, że najwięcej organiza-
cji pozarządowych prowadziło działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych w województwach: mazowieckim 
(318), śląskim (223), dolnośląskim (118), najmniej – w wo-
jewództwie opolskim (37), podlaskim (53), świętokrzy-
skim (54).

Piotr Nowak-Skyrpan 
Ireneusz Lemański
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III. DZIAŁANIA MAZOWIECKIEGO 
CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ 
NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1. Aktywne formy aktywizowania środowisk lokalnych na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy 
społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z poźn. 
zm.) do zadań samorządu województwa należy opracowa-
nie, aktualizacja i realizacja strategii województwa w zakre-
sie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii 
rozwoju województwa obejmującej między innymi pro-
gram wyrównania szans osób niepełnosprawnych. 

Sejmik Województwa Mazowieckiego w  dniu 7 wrześ-
nia 2009 roku przyjął do realizacji „Wojewódzki Pro-
gram Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 
i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz 
Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób 
Niepełnosprawnych w  Województwie Mazowieckim 
na lata 2009 – 2013”. Powyższy program objął nastę-
pujące cele strategiczne:

1.  Kształtowanie postaw społecznych mających na celu 
adaptację społeczną i zawodową osób niepełnospraw-
nych.

2.  Podniesienie poziomu dostępu do rehabilitacji me-
dycznej oraz zajęć poza rehabilitacyjnych.

3.  Wsparcie działań mających na celu tworzenie warun-
ków dla pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji poprzez spe-
cjalistyczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. 

4.  Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełno-
sprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy. 

5.  Zwiększanie dostępu do dóbr i usług umożliwiających 
rehabilitację społeczną, pełne uczestnictwo w  życiu 
społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, 
rekreacji i turystyce.

6.  Zwiększanie aktywności podmiotów i organizacji dzia-
łających na rzecz osób niepełnosprawnych.

7.  Monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych na 
Mazowszu.

Na poszczególne cele strategiczne składają się cele opera-
cyjne, których realizacja odbywa się poprzez szereg dzia-
łań na rzecz osób niepełnosprawnych, podejmowanych 
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Obecnie trwa podsumowywanie efektów osiągniętych 
w ramach powyższego programu i jednocześnie prowa-
dzone są prace nad nowym projektem Mazowieckiego 
Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na 
lata 2014 – 2020 (roboczy tytuł dokumentu). Program zo-
stanie przedłożony do akceptacji przez Sejmik Wojewódz-
twa Mazowieckiego w marcu 2014 roku.

Na uwagę zasługuje fakt, że większość działań strate-
gicznych założonych w  „Wojewódzkim Programie 
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 
i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz 
Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób 
Niepełnosprawnych w  Województwie Mazowieckim 
na lata 2009–2013” była realizowana w  ramach rocz-
nych programów współpracy Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. 

W roku 2012 roku zrealizowano 118 projektów i osiągnięto 
między innymi następujące efekty:

a) w zakresie szkoleń, kursów i warsztatów

Zrealizowano 51 przedsięwzięć o  charakterze szkole-
niowym. W 10 z nich uczestniczyły 233 osoby niepełno-
sprawne, a  w  41 pozostałych osoby z ich najbliższego 
otoczenia: rodzice, opiekunowie, nauczyciele, wycho-
wawcy, wolontariusze – razem 1 274 osoby. Szkolenia 
osób niepełnosprawnych skierowane były głównie na 
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nabycie nowych umiejętności w coraz pełniejszym i efek-
tywniejszym społecznym funkcjonowaniu. Służyły przeła-
mywaniu barier emocjonalnych, rozwijaniu umiejętności 
wyrażania własnych myśli, potrzeb, poznawania różnych 
sposobów zachowań. 

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, iż coraz częściej specja-
listyczne szkolenia odbywają się w mniejszych ośrodkach, 
jak np. ośrodek w  Radomiu (Stowarzyszenie Słoneczny 
Dom, Caritas Pallotyńska), w Ciechanowie (Mazowiecka 
Fundacja Rozwoju) i Sokołowie Podlaskim (Caritas Diecezji 
Drohiczyńskiej).

b) w  zakresie poradnictwa psychologicznego, spo-
łeczno-prawnego i udzielania informacji o przysługu-
jących uprawnieniach i usługach

Zrealizowano 8 projektów dotyczących zorganizowania 
placówek poradnictwa, umożliwiającym osobom niepeł-
nosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom dostęp do 
specjalistycznych porad psychologicznych i  prawnych. 
W ramach zrealizowanych działań przeprowadzono do-
datkowe konsultacje w zakresie możliwości pozyskania 
odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego i leczniczego. 
Z  usług skorzystało ponad 1 300 osób niepełnospraw-
nych oraz członków ich rodzin. Łącznie przeprowadzono 
1 600 godzinach porad i konsultacji.

c) w zakresie działań związanych z nabywaniem, roz-
wijaniem i podtrzymaniem umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego funkcjonowania

Zorganizowano 10 projektów, których zadaniem było na-
bywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności sa-
modzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 
Działania były skierowane do grup liczących od 10 do 60 
osób, co przełożyło się na przygotowanie i przeprowadze-
nie zindywidualizowanych szkoleń i warsztatów. W zaję-
ciach uczestniczyło łącznie ponad 400 uczestników.

d) w zakresie organizowania regionalnych imprez kul-
turalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 

Łącznie zrealizowano 38 zadań, w tym 8 imprez o charakterze 
sportowo-integracyjnym, w których łącznie udział wzięło 
1 445 osób niepełnosprawnych. Między innymi w Radomiu 
Klub Sportowy START przeprowadził dwudniową Sparta-
kiadę z  udziałem 100 niepełnosprawnych sportowców. 
W Sokołowie Podlaskim Stowarzyszenie Lokalne Salezjań-
skiej Organizacji Sportowej SALOS przeprowadziło I Soko-
łowskie Spotkanie Aktywnych Niepełnosprawnych gdzie 
w sportowych konkurencjach rywalizowało 126 osób nie-
pełnosprawnych. Fundacja AVE z  Warszawy zorganizo-
wała Kajakową Akademię Niepełnosprawnych I i III wieku 
– edycja VII, w ramach której 189 osób niepełnosprawnych 
z Mazowsza uczestniczyło w 11 spływach kajakowych na 
najbardziej atrakcyjnych szlakach. 

e) w zakresie organizowania kampanii informacyjnych 

Zrealizowano łącznie 14 zadań. Przeprowadzono 6 kam-
panii informacyjnych, których celem było rozpowszech-
nienie wiedzy na temat specyfiki schorzeń określonych 
grup osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zapobiegania wszelkim przejawom dyskrymina-
cji i wykluczenia społecznego. Akcję pod nazwą „Symfonia 
serc” przeprowadziło w Warszawie Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego. Poprzedzono ją pięciotygo-
dniową emisją radiową spotu reklamowego, licznymi 
spotkaniami i wystawami. 

W  ramach zasadniczej akcji zorganizowanej na Kra-
kowskim Przedmieściu odbyły się kiermasze, występy 
niepełnosprawnych tancerzy, prezentacje filmów in-
formacyjnych, akcje ulotkowe i  plakatowe oraz bez-
pośrednie przekazy radiowo-telewizyjne. W  akcji 
uczestniczyło 150 wolontariuszy. Działania te pozwo-
liły dotrzeć do co najmniej 55 000 odbiorców indywi-
dualnych i  niewątpliwie przyczyniły się do lepszego 
poznania i  zrozumienia problemów osób ze stward-
nieniem rozsianym. 

Są to tylko przykłady kampanii informacyjnych, które są 
bardzo bogate w swej treści i formie i tym samym obej-
mują szeroką grupę osób zarówno niepełnosprawnych, 
jak też przełamują stereotypy na temat osób niepełno-
sprawnych.

f) w zakresie opracowywania i wydawania publikacji 
i wydawnictw

Łącznie zrealizowano 14 zadań w tym między innymi za-
dania obejmujące:

 y  16 artykułów prasowych w  regionalnym tygodniku 
„Kurier Południowy” (Stowarzyszenie Dobra Wola), 

 y  jeden numer specjalny gazety regionalnej „Nasz 
Wspólny Powiat” (Stowarzyszenie Rozwoju Gmin 
i Miast Powiatu Garwolińskiego) o nakładzie 3 000 eg-
zemplarzy;

 y  wydanie 3 numerów kwartalnika Oblicza Nadziei (PTSR 
Oddział Warszawski/ po 900 egzemplarzy) porusza-
jącego problemy osób ze stwardnieniem rozsianym;

 y  specjalistyczne poradniki, broszury i  foldery infor-
macyjne: poradnik informacyjny dla osób niepeł-
nosprawnych z  terenu powiatu nowodworskiego, 
legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego i  otwo-
ckiego wydany w nakładzie 12 000 egzemplarzy (Sto-
warzyszenie AMICUS z Legionowa), 

 y  wydanie książkowe materiałów z konferencji „Zdrowe 
dziecko – wspólny cel” w nakładzie 1000 egzemplarzy 
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(Koło Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym w Wyszkowie),

 y  przewodniki: 1500 egzemplarzy przewodnika zawie-
rającego informacje turystyczne ułatwiające osobom 
niepełnosprawnym zaplanowanie i przeprowadzenie 
w sposób indywidualny wycieczek turystycznych na 
terenie powiatu wołomińskiego, nowodworskiego 
i legionowskiego, (Fundacja Emanio Arcus Michałów 
Reginów), przewodnik „Warszawa Dla Mojej Mamy” 
– opracowany dla mam dzieci niepełnosprawnych, 
zawierający propozycje krótkich tras spacerowych po 
Warszawie wraz informacją i wybranymi ciekawost-
kami dla dzieci – wydany w 500 egzemplarzach oraz 
udostępniony w  Internecie przez Fundację „Otwórz 
Oczy” w Warszawie.

Ponadto w 2012 roku Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej w ramach działań na rzecz osób niepełno-
sprawnych było między innymi współorganizatorem: 

 y  III Mazowieckiego Sejmiku ds. Osób Niepełnospraw-
nych;

 y VI Płockich Targów Pracy dla Osób Niepełnosprawnych;

 y  Forum poświęconego aktywizacji zawodowej osób nie-
pełnosprawnych i wykluczonych społecznie pn. „Wszy-
scy Równi”;

 y  Przeglądu Zespołów Artystycznych Osób Niepełno-
sprawnych – PROMIEŃ 2012 r.”

zrealizowano również:

 y  nagranie dla osób niewidomych zaktualizowanego in-
formatora “Z  informacją sprawniej” oraz wytłoczenie 
3500 sztuk płyt DVD z nadrukiem do samodzielnego 
nagrywania;

 y  nagranie dla osób niesłyszących informatora „Z infor-
macją inaczej” oraz wytłoczenie i nadruk 3 500 sztuk 
płyt DVD;

 y  budowę systemu elektronicznego raportowania finan-
sowego zakładów aktywności zawodowej i  jego roz-
budowę.

2. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności zakładów aktywności 
zawodowej
Od stycznia do grudnia 2012 r. na terenie województwa 
mazowieckiego prowadziło działalność pięć zakładów ak-
tywności zawodowej: 

1.  Galeria „Apteka Sztuki” Zakład Aktywności Zawo-
dowej Osób Niepełnosprawnych działający w War-
szawie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie 
„Otwarte Drzwi”. Zakład jest galerią sztuki współczes-
nej. „Apteka Sztuki” prezentuje i  promuje dzieła ar-
tystów niepełnosprawnych tworzących wszystkie 
rodzaje sztuki. Organizuje wernisaże i spotkania z ar-
tystami. W zakładzie były zatrudnione 34 osoby, w tym 
24 osoby niepełnosprawne. 

2.  Zakład Aktywności Zawodowej „Pracownia Rzeczy 
Różnych SYNAPSIS” działający w Wilczej Górze (po-
wiat piaseczyński), którego organizatorem jest Fun-
dacja. W zakładzie działają cztery pracownie: drewna, 
witrażu, ceramiki i  papieru. Zakład zatrudnia osoby 
z autyzmem. W zakładzie były zatrudnione 34 osoby, 
w tym 24 osoby niepełnosprawne. 

3.  Zakład Aktywności Zawodowej działający w Siedl-
cach, którego organizatorem jest Caritas Diecezji 
Siedleckiej. Zakład prowadzi działalność gastrono-
miczną na miejscu i  świadczy usługi cateringowe, 
posiada salę bankietowo-konferencyjną gdzie można 

organizować imprezy okolicznościowe oraz gabinet 
odnowy biologicznej, świadczy usługi aromaterapii 
połączone z elementami koloroterapii. W zakładzie 
było zatrudnionych 49 osób, w tym 36 osób niepeł-
nosprawnych. 

4.  Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla 
Osób Niewidomych działający w  Stanisławowie 
k/Drobina (powiat płocki), którego organizatorem 
jest Fundacja „Praca dla Niewidomych”. Zakład jest 
gospodarstwem rolnym, w  jego skład wchodzą: 
sad, plantacje owoców, prowadzone są uprawy 
polowe oraz warzyw gruntowych. Prowadzona jest 
hodowla kóz, kur oraz pasieka. Prócz działalności 
rolniczej zakład prowadzi także działalność gastro-
nomiczną, z  własnych produktów przygotowuje 
posiłki i  dostarcza do klientów. W  zakładzie było 
zatrudnionych 75 osób, w tym 55 osób niepełno-
sprawnych. 

5.  Zakład Aktywności Zawodowej w  Klwowie, któ-
rego Organizatorem jest Stowarzyszenie Abstynentów 
Klubu Opoka z Przysuchy. Zakład prowadził działalność 
usługowo-wytwórczą polegającą na produkcji kompo-
zycji i wiązanek okolicznościowych, gastronomiczną, 
ogrodniczo-porządkową, krawiecką, rękodzielniczą, 
zajmował się także organizacją imprez okolicznościo-
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wych. W zakładzie było zatrudnionych 39 osób, w tym 
30 osób niepełnosprawnych. 

Dla wyżej wymienionych zakładów aktywności zawo-
dowej przekazano ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 660 039, 83 zł, 
z tego na działalność w/w zakładów przekazano dofinan-
sowanie w wysokości 3 308 207,78 zł.

W  2012  r. został utworzony i  rozpoczął działalność 
Zakład Aktywności Zawodowej w  Płocku. Na ten  
cel przyznano dofinansowanie w  wysokości  
351 832,05 zł. Założycielem ZAZ-u  jest Fundacja Eko-
nomii Społecznej. Zakład prowadził działalność usłu-
gowo-wytwórczą – bar szybkiej obsługi. W  zakładzie 
zatrudniono 33 osoby, w tym 25 osób niepełnospraw-
nych.

3. Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów 
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, 
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów 
W ramach realizacji ww. zadania pn. „Roboty budowlane, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, 
z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilita-
cji, w  związku z  potrzebami osób niepełnosprawnych, 
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” do Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej w 2011 r. wpłynęło 17 wnio-
sków o udzielenie dofinansowania robót budowlanych 
(termin realizacji zadań – 2012 r.).W wyniku weryfikacji 
wniosków pod względem formalnym do dalszej oceny 

merytorycznej zakwalifikowanych zostało 9 wniosków 
na kwotę 2 467 336,02 zł.

Zarząd Województwa Mazowieckiego po uwzględ-
nieniu wizji lokalnej przeprowadzonej przez Zespół 
ds. weryfikacji wniosków na podstawie przyjętych 
ogólnych kryteriów weryfikacyjnych dla wszystkich 
wniosków, podjął w  dniu 8 maja 2012  r. uchwałę 
Nr  884/156/12 o  dofinansowaniu 7 wniosków na 
kwotę 1 297 891,78 zł.

Artur Pozorek – Pełnomocnik Zarządu  
Województwa Mazowieckiego  

ds. Osób Niepełnosprawnych
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IV. AKTYWNOŚĆ SAMORZĄDÓW 
LOKALNYCH W DZIAŁANIACH NA RZECZ 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEDŁUG 
„OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM ZA 2012 ROK”

Niepełnosprawność to problem nie tylko zdrowotny, ale 
także społeczny. Staje się niezwykle istotny, gdyż żyjemy 
coraz dłużej. Nie trzeba udowadniać, że dłuższe życie nie-
uchronnie wiąże się z pogorszeniem sprawności zarówno 
fizycznej, jak i psychicznej. Oczywiście problem niepełno-
sprawności nie dotyczy tylko osób starszych. Może on wystą-
pić także wśród osób bardzo młodych, a nawet małych dzieci, 

wskutek wad wrodzonych, chorób przewlekłych, wypadków 
czy urazów. Bez względu na przyczyny niepełnosprawności 
jest ona poważnym problemem społecznym25. Potwierdzają 
to również badania przeprowadzane przez Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej – Obserwatorium Integracji Spo-
łecznej, w których niepełnosprawność występuje jako jeden 
z ważniejszych powodów ubiegania się o pomoc społeczną.

1. Powody ubiegania się o pomoc społeczną w gminach przez osoby 
niepełnosprawne bądź chore na podstawie „Oceny zasobów pomocy społecznej 
w województwie mazowieckim za 2012 rok”
Szacunkowa liczba rodzin, które wymagały pomocy 
społecznej w 2012 roku z powodu niepełnosprawno- 
ści zdrowotnej i społecznej przedstawia się następu-
jąco:

 y z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby 
– liczba rodzin 48 033,

 y  z powodu niepełnosprawności  
– liczba rodzin – 39 269,

 y  z powodu alkoholizmu  
– liczba rodzin – 11 263,

 y  z powodu narkomanii  
– liczba rodzin – 633.

Wykres 1. Szacunkowa liczba rodzin, objętych pomocą społeczną w gminach woj. mazowieckiego w latach 2010–2012 z powodu niepełnosprawności fizycznej i społecznej 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczna i demograficzną w wo-
jewództwie mazowieckim za 2012 rok”

25  Główny Urząd Statystyczny. Stan zdrowia ludności w 2009 roku. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, 2011, str. 69.
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W  okresie 2010 – 2012 nastąpił w  gminach spadek 
liczby rodzin objętych badaniem (długotrwale lub 
ciężko chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych od 
alkoholu bądź narkomanii) korzystających z  pomocy 
społecznej. 

Rodziny długotrwale lub ciężko chore: 
– 2010 rok – 50 247; 2011 rok – 48 932 (spadek o 2,62%); 
2012 rok – 48 033 (spadek o 1,8%).

Rodziny, w której jest osoba niepełnosprawna:
– 2010 rok – 40 632; 2011 rok – 40 235, (spadek o 0,98%; 
2012 rok – 39 269. (spadek o ,4%).
Rodziny, w której wystąpiło uzależnienie od alkoholu:
– 2010 rok – 12 119; 2011 rok – 11 426, (spadek o 5,7%); 
2012 rok – 11 263. (spadek o 1,4%).
Rodziny, w której wystąpiło uzależnienie od narkotyków:
– 2010 rok – 679; 2011 rok – 597, (spadek o 12,1%); 2012 
rok – 633. (wzrost o 5,7%).

2. Powody ubiegania się o pomoc społeczną w powiatach przez osoby 
niepełnosprawne bądź chore
Na podstawie danych umieszczonych w  formularzach 
„Oceny zasobów pomocy społecznej (…)” w ramach rea-
lizacji powiatowych zadań z zakresu pomocy społecznej 
powiatowe centra pomocy rodzinie wykazały następującą 
liczbę rodzin, którym przyznano świadczenie z powodu:

 y niepełnosprawności – liczba rodzin – 11 521,

 y długotrwałej lub ciężkiej choroby – liczba rodzin– 8 516.

W porównaniu do roku 2011, w powiatach zwiększyła się 
w 2012 roku liczba rodzin, którym udzielono pomocy z po-
wodu: niepełnosprawności o 1 001 rodzin, długotrwałej 
lub ciężkiej choroby o 565 rodzin.

Wykres 2. Szacunkowa liczba rodzin, objętych pomocą społeczną w powiatach woj. mazowieckiego w latach 2010–2012 z powodu niepełnosprawności fizycznej i społecznej 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczna i demograficzną w wo-
jewództwie mazowieckim za 2012 rok”

W okresie 2010 – 2012 na szczeblu samorządów powia-
towych wystąpił wzrost liczby rodzin objętych badaniem 
(długotrwale lub ciężko chorych, niepełnosprawnych) ko-
rzystających z pomocy społecznej. 

Rodziny, w której jest osoba niepełnosprawna:

– 2010 rok – 10 479; 2011 rok – 10 520, (wzrost o 0,39%); 
2012 rok – 11 521 (wzrost o 8,69%).

Rodziny długotrwale lub ciężko chore: 
– 2010 rok – 7 893; 2011 rok – 7 951 (wzrost o 0,73%); 2012 
rok – 8 516 (wzrost o 6,6%).

3. Zasiłki i świadczenia pomocy społecznej w gminach województwa 
mazowieckiego przyznane osobom niepełnosprawnym bądź chorym
Według decyzji administracyjnych w  2012 roku zasiłki 
okresowe przyznano 34 159 osobom na łączną kwotę 
świadczeń 45 395 420 zł w tym między innymi:

 y  zasiłek okresowy z  tytułu długotrwałej choroby dla 
3 867 osób na łączną kwotę 3 121 320 zł,

 y  zasiłek okresowy z  tytułu niepełnosprawności dla  
3 150 osób na łączną kwotę 2 667 601 zł.

Jednocześnie gminy w 2012 roku opłaciły pobyt w Do-
mach Pomocy Społecznej 2 803 osobom wydatkując na 
ten cel 57 804 902 zł.
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Usługi opiekuńcze były świadczone dla 12 218 osób na 
łączną kwotę 47 315 480 zł w tym:

 y  usługi specjalistyczne były świadczone dla 836 osób na 
łączną kwotę 2 473 972 zł.

 y  specjalistyczne usługi i dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi były świadczone dla 1 697 osób na kwotę 
7 625 737 zł.

Wykres 3. Usługi świadczone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej w gminach woj. mazowieckiego (OPS), z których w latach 2010–2012 mogły korzystać 
osoby niepełnosprawne bądź chore
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczna i demograficzną w wo-
jewództwie mazowieckim za 2012 rok”

W latach 2010–2012 w gminach występowały nieznaczne 
przesunięcia (spadek bądź wzrost) dostępnych usług, z któ-
rych mogły korzystać osoby niepełnosprawne. W badanym 
okresie liczba wybranych usług świadczonych między in-
nymi osobom niepełnosprawnym była następująca:

Poradnictwo specjalistyczne:
–2010 rok – 23 188; 2011 rok – 23 888 (wzrost o 2,9%); 
2012 rok – 21 969 (spadek o 8,0%).

Usługi opiekuńcze ogółem:
– 2010 rok – 13 308; 2011 rok – 12 701 (spadek o 4,6%); 
2012 rok – 12 218 (spadek o 3,8%).

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi: 
– 2010 rok – 1 558; 2011 rok – 1 647 (wzrost o 5,4%); 2012 
rok – 1 697 (wzrost o 3,0%).

4. Wybrane usługi pomocy społecznej w powiatach województwa 
mazowieckiego świadczone osobom niepełnosprawnym bądź chorym
Usługi pomocy społecznej w  powiatach województwa 
mazowieckiego według formularzy „Oceny zasobów po-
mocy społecznej (…)”, były świadczone w postaci:

 y poradnictwa specjalistycznego dla 13 417 rodzin,
 y  specjalistyczne usługi dla osób z  zaburzeniami psy-

chicznymi dla 1 359 rodzin.

Wykres 4. Usługi świadczone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej w powiatach woj. mazowieckiego (PCPR), z których w latach 2010–2012 mo-
gły korzystać osoby niepełnosprawne bądź chore
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jewództwie mazowieckim za 2012 rok”
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Poradnictwo specjalistyczne:
– 2010 rok –9 752; 2011 rok – 12 420 (wzrost o 21,5%); 
2012 rok – 13 417 (wzrost o 7,43).

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi: 
– 2010 rok – 143; 2011 rok – 142 (spadek o  0,70%);  
2012 rok – 1 359 (wzrost wielokrotny).

Z informacji zebranych w ramach działań prowadzonych 
przez Obserwatorium Integracji Społecznej w Mazowieckim 
Centrum Polityki Społecznej i  na podstawie informacji 
zawartych w rejestrach wojewody wynika, że na terenie 
województwa mazowieckiego w 2012 roku funkcjonowała 
następująca liczba placówek, w których osoby niepełno-
sprawne otrzymały bądź mogły otrzymać pomoc:

 y Domy Pomocy Społecznej – 101;
 y Środowiskowe Domy Samopomocy – 62;
 y Dzienne Domy Pomocy – 26;
 y Kluby samopomocy –  16;
 y Jednostki specjalistycznego poradnictwa –  72;
 y Dzienne placówki wsparcia –  236;
 y Centra Integracji Społecznej –  5;
 y Warsztaty Terapii Zajęciowej –  73;
 y Zakłady Aktywności Zawodowej –  6;
 y RAZEM –  597

Analiza danych uzyskanych za pośrednictwem formularzy 
„Ocena zasobów pomocy społecznej 2012” w części do-
tyczącej osób niepełnosprawnych pozwala sformułować 
następujące wnioski:

1. W gminach:
1)  nastąpił spadek liczby rodzin z osobami długotrwale 

bądź ciężko chorymi korzystających z  pomocy spo-
łecznej (1,8%),

2)  systematycznie spada liczba rodzin korzystających z po-
mocy społecznej z powodu uzależnienia od alkoholu 
(4,0%),

3)  w  2012 roku wzrosła liczba rodzin korzystających 
z pomocy społecznej z powodu narkomani (wzrost 
o 5,7%),

4)  spadła liczba usług (poradnictwa specjalistycznego), 
z  których mogły korzystać osoby niepełnosprawne 
(8,0%),

5)  spadła liczba usług opiekuńczych, z których mogły ko-
rzystać osoby niepełnosprawne (3,8%),

2. W powiatach: 
1)  nastąpił wzrost liczby rodzin korzystających z  po-

mocy społecznej, w której jest osoba niepełnosprawna 
(8,7%),

2)  nastąpił wzrost liczby rodzin korzystających z pomocy 
społecznej, w której jest osoba długotrwale lub ciężko 
chora (8,7%),

3)  wzrosła liczba poradnictwa specjalistycznego (7,43%).
4)  wzrosły specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – ze 142 d0 1 359.

Spadek świadczenia usług najczęściej związany jest 
ze zjawiskami demograficznymi (starzenie się społe-
czeństwa) oraz ograniczonymi środkami, które samo-
rządy lokalne mogą przeznaczyć na usługi w pomocy 
społecznej.

Piotr Nowak- Kyrpan 
Ireneusz Lemański  

Tomasz Błacha
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V. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK NA RZECZ 
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZECIWDZIAŁANIA 
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Integracja społeczna a życie osobiste mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w  Nasielsku 
rozpoczął działalność 01.07.2005 r., mieści się w centrum 
Mazowsza 50 km od Warszawy. Jest to nowoczesny za-
projektowany przez architektów duńskich obiekt, po-
zbawiony wszelkich barier architektonicznych. Dom 
przeznaczony i przystosowany jest do całodobowej opieki 
nad 100 przewlekle psychicznie chorymi Mieszkańcami. 
W chwili obecnej brak jest wolnych miejsc, a na przyjęcie 
oczekuje 26 osób. 

Zgodnie z obowiązującymi standardami nasz Dom pro-
wadzi zajęcia terapeutyczne. Posiada salę rehabilitacyjną, 
kulturalno-oświatową, pracownię plastyczną, gastrono-
miczną, ceramiczną, w których instruktorzy terapii mają 
bogatą ofertę aktywizacji czasu wolnego. Posiadamy bar-
dzo dobrze wyposażoną salę fizjoterapeutyczną, w której 

wykonywane są zabiegi wspomagające farmakoterapię 
i rehabilitację. Wszyscy instruktorzy terapii ściśle współ-
pracują ze sobą przy organizacji różnego rodzaju imprez 
starając się zaangażować do tych działań jak największą 
liczbę Mieszkańców. 

Nasz Dom preferuje spotkania o charakterze integracyj-
nym proponowane według nowatorskich metod, takich 
jak: dni otwarte pracowni, poranki z poezją i muzyką w tle, 
spotkania z dobrą książką i wspomnieniami – gdzie rolę 
pomysłodawców i w znacznej części prowadzących peł-
nią Mieszkańcy. W Domu funkcjonuje Kawiarenka ,,Pod 
Altaną”– miejsce kameralnych spotkań Pensjonariuszy, 
treningu ekonomicznego prowadzonego przy udziale 
terapeutów, polegającego m.in. na planowaniu, wybo-
rze, wzmacnianiu deficytów naszych Mieszkańców. Ze-

spół redakcyjny złożony głównie z Mieszkańców 
wydaje pismo ,,Zielony Promień”, prezentujące 
czytelnikom przegląd wydarzeń z naszym udzia-
łem – zarówno w Domu, jak i poza nim. W Pla-
cówce funkcjonuje zespół muzyczny ,,Promień” 
w skład którego wchodzą zarówno Mieszkańcy 
i  instruktorzy terapii, muzycy grają na klawi-
szach, akordeonie, gitarze i  saksofonie. Piękną 
i  radosną kartą w życiu Domu jest współpraca 
z dziećmi i młodzieżą szkolną, w ramach której 
odwiedzamy się wzajemnie, często prezentując 
przygotowane uprzednio programy artystyczne 
oraz przyjaźń z  ponad trzydziestoma DPS-ami 
z terenu całego kraju. Od pięciu lat współpracu-
jemy z miejscowym gimnazjum, którego ucznio-
wie są wolontariuszami dającymi wiele ciepła 
i radości naszym Podopiecznym, natomiast mło-
dzież uczymy empatii i bezinteresownej pomocy 
drugiemu człowiekowi. Nasi Mieszkańcy mają 
dostęp do codziennej prasy, kina domowego, 
stanowisk komputerowych z  dostępem do in-
ternetu, punktu bibliotecznego, kącika czytel-Fot. 1. Cyganeczkę Janeczkę znają wszyscy. Na zdjęciu grupa muzy-

ków z 4 DPS w trakcie przygotowywania się do koncertu
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niczego, siłowni, stołu do tenisa stołowego, rowerów 
górskich. 

W DPS organizowanych jest bardzo dużo imprez, oprócz 
tradycyjnych, są również spotkania okolicznościowe 
związane z  obchodami świąt narodowych i  lokalnych. 
Stałym elementem życia są comiesięczne Imieniny Miesz-
kańców i związane z tym pieczenie ciast, gry, konkursy, 
muzyka, taniec oraz śpiew. Zdobywamy doświadczenia 
i poznajemy przyjaciół uczestnicząc w różnego rodzaju 

imprezach organizowanych poza Placówką zarówno na 
terenie naszej gminy, powiatu, województwa ale rów-
nież u przyjaciół z Pomorza, Warmii, Mazur, Podlasia i Ło-
dzi. Każda z takich imprez jest odrębna co do tematyki 
i  przygotowania do uczestnictwa, wiążą się z  zaanga-
żowaniem i  twórczym wysiłkiem Mieszkańców, stano-
wiąc dla nich znakomitą formę terapii. Wydarzeniem 
na ogromną skalę organizowanym przez nasz Dom jest 
Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnospraw-
nych ,PROMIEŃ”, który skupia i integruje reprezentacje 
z ponad dwudziestu domów pomocy społecznej z 5-ciu 
województw północo wschodniej i  centralnej Polski. 
Jest to impreza utrzymana w  klimacie muzyki i  oby-
czajów romskich. Nagrodą dla wszystkich uczestników 
przeglądu jest corocznie występ Don Vasyla Szmidta 
i zespołu Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. Przegląd od trzech 
lat jest organizowany w nowopowstałym Ogrodzie Te-
rapeutycznym. W tym nowocześnie zagospodarowanym 
terenie wyróżnić można Ogród Sztuk, Ogród Koloru, 
Ogród Powietrzny, Ogród Zapachu i  Dźwięku, Ogród 
Pobudzający, Ogród Użytkowy i Ogród Uspokajający oraz 
Część Sportową. Stwarza to znakomite warunki do pro-

wadzenia programów jak również zajęć o charakterze te-
rapeutycznym i rehabilitacyjnym. Organizowane są m.in. 
działania arteterapeutyczne umożliwiające uczestnikom 
budowanie więzi społecznych w kontakcie ze sztuką oraz 
w procesie jej współtworzenia.

Oferta zajęć terapeutycznych obejmuje również ama-
torską twórczość filmową a zatrzymane w kadrze wyda-
rzenia ukazują codzienne życie naszego Domu. W 2011 
roku przy naszej Placówce rozpoczęło działalność Stowa-

rzyszenie Przyjaciół osób Niepeł-
nosprawnych ,,Promień”, którego 
członkami są pracownicy dps, 
a którego celem jest min. popiera-
nie i upowszechnianie nowoczes-
nych metod rehabilitacji i  terapii, 
niesienie pomocy osobom nie-
pełnosprawnym oraz integrowa-
nie ich ze społecznością lokalną. 
Stowarzyszenie zrealizowało mię-
dzy innymi programy – ,,Spotkanie 
z Mikołajem”, w którym paczki oraz 
świąteczny poczęstunek otrzymało 
158 dzieci. ,,Sprawnie w przyszłość 
– warsztaty samodzielności dla 
osób niepełnosprawnych”, zor-
ganizowanym dla 50 uczestników 
z dwóch Domów Pomocy Społecz-
nej oraz Środowiskowego Domu 
Samopomocy z trzech powiatów. 
Wszystkie zrealizowane programy 
były wspaniałą integracją, a przede 
wszystkim możliwością pokonania 
zarówno barier jak i uwierzeniem 
w  siebie oraz spędzeniem czasu 

w miłej atmosferze, dobrej zabawie, gdzie często zapo-
mniany uśmiech pojawiał się na twarzach uczestników. 
W pracy z Mieszkańcami nasz Dom stawia na aktywiza-
cję, poznanie osobistych potrzeb i zainteresowań, sytua-
cji rodzinnej, pomoc w niwelowaniu problemów, a przede 
wszystkim na indywidualne podejście i  troskę o zacho-
wanie godności osobistej, ponieważ jak pisał Józef Ba-
bicki – DPS to nie tylko „dach nad głową, strawa, odzież 
i szczoteczka do zębów, to subtelna sieć wpływów, bodź-
ców i zahamowań, to laboratorium ducha ludzkiego, który 
rozwijając się i potężniejąc, sam znajduje najodpowied-
niejszą dla siebie strawę”.

Zarówno wystrój placówki, jak i przyjazny personel spra-
wiają, że panuje tutaj wyjątkowa rodzinna atmosfera, 
a Dom Pomocy Społecznej to dla wszystkich Dobry Pro-
mień Słońca. 

Agata Nowak 
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II  

w Nasielsku

Fot. 2. Przegląd twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych PROMIEŃ.  
Występ zespołu również pod nazwą Promień
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2. Art. kawiarnia – miejsce zaczarowane

„...Są miejsca w których czujemy się dobrze, gdzie zatrzymuje się czas, gdzie jest blisko człowiek przy człowieku 
tak zwyczajnie ...bez pośpiechu...” 

Przy ul. Sosnkowskiego 43 w Mińsku Mazowieckim za to-
rami wśród drzew, znajduje się nasz Powiatowy Środowi-
skowy Dom Samopomocy, miejsce wyjątkowe jak mówią 
jego mieszkańcy. Tutaj mogą realizować swoje marzenia, 
uczą się samodzielności i niezależności, a przede wszyst-
kim spotykają się z drugim człowiekiem, pokonując w ten 
sposób swój lęk i brak akceptacji. Główna ideą naszego 

Domu, od samego początku jego powstania, była szeroko 
rozumiana integracja ze środowiskiem lokalnym, ponie-
waż to tu osoby niepełnosprawne intelektualnie żyją i chcą 
być jego pełnoprawnymi obywatelami. Dlatego też wszy-
scy, którzy stanowią wspólnotę naszego PŚDS zapragnęli 
stworzyć taką przestrzeń gdzie mogliby podzielić się swoimi 
umiejętnościami i talentami z innymi ludźmi, bez podziałów 
na „sprawny” i „niepełnosprawny”, bez barier i uprzedzeń. 
Tak powstała Art.-kawiarnia, która została w całości sfinan-
sowane ze środków Wojewody Mazowieckiego i przychyl-
ności Wydziału Polityki Społecznej w Warszawie.

Art.-kawiarnia ma charakter społecznościowy, skupiony 
głównie wokół działań artystycznych takich jak muzyka, 
plastyka, rękodzieło artystyczne. Działania Art.-kawiarni 
skierowane są do różnych grup społecznych, które two-
rzą ludzie pragnący zmiany w swoim środowisku lokalnym 
na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ini-
cjatorem tych działań przy niewielkim wsparciu terapeu-
tów PŚDS są przede wszystkim osoby niepełnosprawne 
intelektualnie. To one są współtwórcami i współorgani-
zatorami różnorodnych inicjatyw o  charakterze kultu-
ralno-integracyjnym, realizowanym w ramach działalności 

Art.-kawiarni. Ponadto w Art.-kawiarni prowadzone są na-
stępujące treningi umiejętności samoobsługowych i ak-
tywizacji zawodowej:

Trening aktywizacji zawodowej teoretyczny – Uczest-
nicy zdobywają umiejętności z zakresu autoprezentacji, 
pozytywnego budowania obrazu własnej osoby, za-
poznają się z zasadami panującymi na otwartym rynku 
pracy, itp. Trening aktywizacji zawodowej praktyczny 
– Uczestnicy zdobywają umiejętności związane z pracą 
w kawiarni (dbanie o czystość na stanowisku pracy, ob-
sługa gości, parzenie i podawanie kawy i herbaty)

Trening spędzania czasu wolnego – Uczestnicy naby-
wają umiejętności z  zakresu savoir-vivre, uczą się roz-
począć oraz prowadzić rozmowę, a także zapoznają się 
z alternatywnymi sposobami spędzania wolnego czasu.

Planujemy w przyszłości w Art.-kawiarni przeprowadzić mię-
dzy innymi projekt integracyjny pn. „Międzypokoleniowe 
inspiracje”. Zostanie on skierowany do różnych grup spo-
łecznych – seniorów, młodzieży, rodzin oraz Uczestników 
naszego Domu. Celem spotkań Międzypokoleniowych inspi-
racji będzie budowanie więzi sąsiedzkich i lokalnych poprzez 
zaproponowanie różnorodnych aktywności artystycznych, 
które będą wykonywane podczas wspólnych warsztatów 
m.in. ceramicznych, plastycznych, krawieckich. Dodatkowo 
przewidujemy przeprowadzić profesjonalny kurs parzenia 
kawy i savoir-vivre dla Uczestników naszego Domu. 

Pragniemy wychodzić naprzeciw społeczności lokalnej, 
chcemy budować mosty porozumienia, chcemy poko-
nywać uprzedzenia, chcemy walczyć z  wykluczeniem 
społecznym. Dlatego jesteśmy przekonani, że to w szcze-
gólności same osoby niepełnosprawne intelektualnie po-
winny proponować, zapraszać, łamać stereotypy poprzez 
propozycje konkretnych inicjatywy społecznych aby w ten 
sposób dotrzeć do serca drugiego człowieka. Być może 
przy kawie, pysznym własnoręcznie upieczonym ciastku 
cynamonowym, w  atmosferze zrozumienia i  akceptacji 
spotkają się wzajemnie różni ludzie aby bez uprzedzeń 
poznawać swoje pasje i marzenia. Bowiem każdy z nas bez 
względu na niepełnosprawność, wiek, status społeczny 
chce być szanowany i traktowany godnie. Mamy nadzieję, 
że pomoże nam w tym nasza Art.-kawiarnia.

Justyna Juszczak 
Wioleta Wiktoruk 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Mińsku Mazowieckim

Fot. 3. Art. Kawiarnia to miejsce, w którym można wypić ulu-
biony napój, jak również miejsce interesujących spotkań 
i możliwość spędzenia wolnego czasu.
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3. Przez twórczość do zdrowia

 „… każdy człowiek jest bez ustanku tworzącym się dziełem sztuki, wspaniałą, niezwykle bogatą i różnorodną konstrukcją, 
której budowa nigdy się nie kończy, trwa od chwili poczęcia aż do śmierci.”

Antoni Kępiński

W ramach dobrej praktyki pragniemy przybliżyć Państwu 
inicjatywę, którą Środowiskowy Dom Samopomocy przy 
MOPR w Siedlcach wspólnie z Oddziałem Psychiatrycznym 
SPZO w Siedlcach, realizuje w ramach obchodów Świato-
wego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Ideą naszą jest kruszenie barier, przezwyciężanie zaha-
mowań, tworzenie klimatu wzajemnej akceptacji i  zro-
zumienia.

„Przez twórczość do zdrowia” – pod tym hasłem od 
dziewięciu lat spotykamy się z  mieszkańcami Sied-
lec na wernisażu oraz wystawie prac plastycznych 
i  rękodzielniczych, autorstwa uczestników naszego 
Domu oraz pacjentów Oddziału Psychiatrycznego. 
Właśnie dziewięć lat temu w  naszym mieście, Sztuka 
po raz pierwszy stała się potężnym orężem w walce ze 
stereotypami i stygmatyzacją społeczną osób dotknię-
tych problemami zdrowia psychicznego. Dzięki zaan-
gażowaniu dwóch środowisk mogliśmy powiedzieć 
jednym głosem – Jesteśmy! i  już nikt nie mógł udać, 

że nas nie widzi, a  wręcz przeciwnie, zobaczył Kogoś 
wyjątkowego, Kogoś, Kogo nie należny się bać, należy 
tylko nauczyć się rozumieć problem, który bez wyjątku 
może dotknąć każdego. 

Wystawa „Przez twórczość do zdro-
wia” na stałe wpisała się kalendarium 
corocznych imprez. Organizując wer-
nisaż wychodzimy na zewnątrz na-
szych murów. Wernisaż odbywa się 
w różnych miejscach naszego miasta: 
Muzeum Regionalne, Urząd Miasta, 
Szpital Wojewódzki oraz dwukrotnie 
w ramach konferencji naukowych or-
ganizowanych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w  Siedlcach. Goś-
ćmi wernisażu są ważne osobistości 
naszego miasta min.: władze miasta, 
radni, przedstawiciele duchowień-
stwa, przedstawiciele instytucji kul-
turalnych, przedstawiciele służby 
zdrowia, przedstawiciele szkolni-
ctwa i  innych instytucji. Organizując 
wernisaż staramy się dotrzeć do róż-
nych środowisk naszego miasta, aby 
w wyjątkowej atmosferze, wbrew po-
wszechnym stereotypom, porozma-
wiać o  ludziach, którzy na co dzień 
borykają się z  problemami niezrozu-
mienia, braku akceptacji i jakże często 
wykluczenia społecznego.

Gdy emocje już opadną (jak po wielkiej bitwie kurz...) czas 
na kolejny krok. Chcąc dotrzeć do jak największej grupy 
mieszkańców Siedlec i nie tylko, po wernisażu, wystawa 
„Przez twórczość do zdrowia” jest eksponowana w for-
mie wystawy wędrującej w różnych instytucjach naszego 
miasta. Szczególnie ważne dla nas jest docieranie do lu-
dzi młodych, stąd chętnie gościmy z wystawą w szkołach, 
oraz wszędzie tam, gdzie ekspozycja będzie ważnym 
aspektem szeroko rozumianej integracji społecznej 
w środowisku lokalnym, oraz kreowaniem pozytywnego 
wizerunku osoby chorującej psychicznie. 

Kamil Wielogórski  
Środowiskowy Domu Samopomocy  

w Siedlcach

Fot. 4. Sztuka to nie tylko sposób wyrażania siebie ale też „potężna oręż w walce 
ze stereotypami i  stygmatyzacją społeczną osób dotkniętych problemami 
zdrowia psychicznego”.
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