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Wykaz skrótów 

 

BDL GUS – Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility) 

DPS – Dom pomocy społecznej 

EKSMOoN – Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności 

ETR – Tekst łatwy do czytania i zrozumienia 

FGI – Zogniskowany wywiad grupowy 

IDI – Indywidulany wywiad pogłębiony 

JST – Jednostki samorządu terytorialnego 

NGO – Organizacje pozarządowe 

NSP 2011 – Narodowy Spis Powszechny przeprowadzony w 2011 r. 

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PJM – Polski Język Migowy 

S1-4 – Nazwy 4 subregionów w woj. lubelskim: S1 – lubelski, S2 – bialski, S3 – chełmski i S4 – 

zamojski, utworzonych na potrzeby projektu i badań 

ŚDS – Środowiskowe domy samopomocy 

WCAG 2.1. – Web Content Accessibility Guidelines, czyli wytyczne dotyczące dostępności treści 

internetowych. Obecnie obowiązuje wersja 2.1 tych wytycznych 

WTZ – Warsztaty terapii zajęciowej 

ZAZ – Zakłady aktywności zawodowej 
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Wprowadzenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym 

Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) „Państwa Strony”, które ją 

ratyfikowały, w tym Polska (od 2012 r.), zostały zobowiązane do podjęcia odpowiednich 

środków w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami „na zasadzie równości z innymi 

osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w 

tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, 

powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak 

i wiejskich”. W ww. przepisie Konwencji podkreślono jednocześnie, że dostępność jest 

warunkiem umożliwiającym osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział 

we wszystkich sferach życia.  

Istotna jest także druga część artykułu 9, w którym wskazano, iż Państwa Strony podejmą 

również odpowiednie środki w celu: 

(a) opracowywania, ogłaszania i monitorowania wdrażania minimalnych standardów i 

wytycznych w sprawie dostępności urządzeń i usług ogólnie dostępnych lub powszechnie 

zapewnianych, 

(b) zapewnienia, że instytucje prywatne, które oferują urządzenia i usługi ogólnie dostępne lub 

powszechnie zapewniane, będą brały pod uwagę wszystkie aspekty ich dostępności dla osób 

niepełnosprawnych, 

(c) zapewnienia wszystkim zainteresowanym osobom szkolenia na temat kwestii dostępności 

dla osób niepełnosprawnych, 
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(d) zapewnienia w ogólnodostępnych budynkach i innych obiektach oznakowania w alfabecie 

Braille’a oraz w formach łatwych do czytania i zrozumienia, 

(e) zapewnienia różnych form pomocy i pośrednictwa ze strony innych osób lub zwierząt, w 

tym przewodników, lektorów i profesjonalnych tłumaczy języka migowego, w celu ułatwienia 

dostępu do ogólnodostępnych budynków i innych obiektów publicznych, 

(f) popierania innych odpowiednich form pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych, aby 

zapewnić im dostęp do informacji, 

(g) popierania dostępu osób niepełnosprawnych do nowych technologii i systemów 

informacyjno-komunikacyjnych, w tym do Internetu, 

(h) popierania, od wstępnego etapu, projektowania, rozwoju, produkcji i dystrybucji 

dostępnych technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, tak aby technologie te i 

systemy były dostępne po najniższych kosztach. 

W Komentarzu generalnym nr 2 (2014) Komitetu do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych – 

artykuł 9: Dostępność (CRPD/C/GC/2), pkt 12 podkreślono, że dostępność jest „podstawowym 

warunkiem wstępnym pełnego i równego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w 

społeczeństwie oraz skutecznego korzystania ze wszystkich przysługujących im praw człowieka 

i podstawowych wolności”1. 

Dokumentem programowym wdrażającym postanowienia m.in. artykułu 9 Konwencji jest 

Program Dostępność Plus 2018-2025, który został przyjęty uchwałą nr 102/2018 Rady 

Ministrów z dnia 17 lipca 2018 r. Program zakłada dwutorowe zwiększanie dostępności. 

Pierwszy polega na trwałym włączeniu problematyki dostępności do wszystkich polityk 

publicznych. Natomiast drugim wymiarem są inwestycje (budowlane, transportowe, 

technologiczne) m.in. w istniejące budynki użyteczności publicznej i wielorodzinne zasoby 

mieszkaniowe, przestrzeń, środki transportu, strony internetowe czy usługi o charakterze 

powszechnym, dzięki czemu obiekty użyteczności publicznej, czy usługi staną się bardziej 

dostępne. 

W 2019 roku uchwalona została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.). Rozwiązania 

przewidziane w ustawie realizują zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Ustawa 

stwarza ramy prawno-organizacyjne do urzeczywistnienia idei dostępności w Polsce, 

 

1 General Comment No. 2 - Article 9 : Accessibility (Adopted 11 April 2014) - Plain English version, 
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-2-article-
9-accessibility-0 dostęp: 12 maja 2022 r. 

https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-2-article-9-accessibility-0
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-2-article-9-accessibility-0
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nakładając na wszystkie podmioty publiczne obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności 

w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. 

Dostępność znalazła się także wśród priorytetów strategicznych Strategii na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnościami 2021–20302 tuż po priorytecie I, w którym przewidziano działania 

zwiększające niezależność osób z niepełnosprawnościami. 

Wyżej wymienione akty prawne wyznaczają standardy dostępności i stanowią horyzontalne 

dokumenty prawne obligujące szczególnie podmioty publiczne do zapewnienia dostępności w 

aspekcie cyfrowym, architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym. 

Od 20 września 2019 r. wszystkie podmioty publiczne muszą spełniać minimalne wymagania w 

zakresie trzech obszarów dostępności, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Z kolei zgodnie z art. 5 ust. 1 

ww. ustawy przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1327), „dążą w prowadzonej działalności do zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami”. Organizacje społeczne zwykle nie mają wystarczających zasobów 

(nie tylko finansowych), aby sprostać wymaganiom określonym m.in. w ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, szczególnie w zakresie 

dostępności architektonicznej, ale także w pozostałych zakresach. Jak sami badani podkreślali 

przyczyny braku możliwości spełniania przez nich standardów dostępności wynikają często 

z braku funduszy na ten cel, ale też niewystarczającej wiedzy i kompetencji członków (zarządu) 

organizacji w tym zakresie. 

Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do 

wszystkich polityk publicznych. Zwiększenie dostępności w różnych wymiarach, nie tylko 

architektonicznej, cyfrowej, czy informacyjno-komunikacyjnej wymaga wypracowania 

i wdrożenia modelu kompleksowego programu współpracy międzysektorowej organizacji 

społecznych, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych. Podmiotów, 

które podejmą działania na rzecz dostępności, chociażby w ramach swojej działalności, 

zwiększając dostępność do swoich usług, czy otwierając się na zatrudnianie osób 

z niepełnosprawnościami.  

Działania mające na celu wypracowanie i wdrożenie w regionie lubelskim modelu współpracy 

międzysektorowej na rzecz realizacji systemowych rozwiązań w zakresie dostępności 

realizowane są w ramach projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”. Projekt 

 
2 Załącznik do uchwały nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 (M.P. z 2021 r. poz. 218). 
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realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego 

przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG przez Związek Stowarzyszeń 

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji 

Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.  

W projekcie zaplanowano m.in. badania współpracy międzysektorowej między organizacjami 

społecznymi i jednostkami samorządu terytorialnego w woj. lubelskim, w podziale na 

4 subregiony (S1 – lubelski, S2 – bialski, S3 – chełmski i S4 – zamojski) w zakresie wdrażania 

zasad dostępności (cyfrowej, architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej) w regionie.  

Eksperci ds. badań i analiz przeprowadzili 4 zogniskowane wywiady grupowe (FGI), w których 

udział wzięli m.in. przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz grup 

defaworyzowanych i jednostek administracji publicznej. Z badań FGI powstały 4 raporty, które 

zostały opracowane przez Zygmunta Klimczuka. Poza tym zrealizowano 32 indywidualne 

wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami organizacji społecznych i jednostek administracji 

publicznej, z których powstały 32 raporty autorstwa Zygmunta Klimczuka. Na podstawie analizy 

ww. badań opracowano niniejszy raport końcowy pn. „Dostępność Plus na Lubelszczyźnie – 

perspektywa współpracy różnych sektorów”. 
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I. Charakterystyka demograficzno-społeczna osób z niepełnosprawnością 

 

 

Do czasu opublikowania wyników Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 

2021 r. szczegółowe dane dotyczące osób z niepełnosprawnościami w Polsce, w tym również 

w woj. lubelskim pochodzą m.in. z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego 

w 2011 r. (NSP 2011). Na potrzeby NSP 2011 zbiorowość osób niepełnosprawnych została 

podzielona na dwie podstawowe grupy: 

– osoby niepełnosprawne prawnie, tj. takie, które posiadały aktualne orzeczenie wydane 

przez organ do tego uprawniony, 

– osoby niepełnosprawne tylko biologicznie, tj. takie, które nie posiadały orzeczenia, ale 

miały (odczuwały) całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania 

czynności podstawowych stosownie do swojego wieku. 

Wyniki NSP 2011 r. wykazały, że wśród ogółu ludności Polski żyło 4 697,0 tys. osób 

niepełnosprawnych i stanowili oni 12,2% ogólnej populacji kraju3. Najwięcej osób 

niepełnosprawnych prawnie i biologicznie było w woj. śląskim (552,1 tys.) i mazowieckim 

(515,7 tys.), a najmniej w woj. opolskim (103,2 tys.) i podlaskim (131,8 tys.). Województwo 

lubelskie zamieszkiwało 311,8 tys. osób niepełnosprawnych (zob. kartogram I.1.), w tym 

 
3 Por. Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część I. Ludność, Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, str. 51, 53–54; Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego (BDL GUS). 
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199,5 tys. osób niepełnosprawnych prawnie oraz 112,3 tys. osób niepełnosprawnych tylko 

biologicznie. 

Wykresy I.1-2. Osoby niepełnosprawne w Polsce i woj. lubelskim w 2011 r. (NSP 2011), podział 

na płeć i kategorię niepełnosprawności (w tys.) 

Polska                                                                 Woj. lubelskie 

      

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, NSP 2011. 

Najwyższy wskaźnik udziału osób z niepełnosprawnością w liczbie mieszkańców danego 

regionu odnotowano w woj. lubuskim (16,7%) i w woj. lubelskim (14,3%), a najmniejszy w woj. 

mazowieckim (9,8%) i opolskim (10,2%) (zob. kartogram I.2. 

Kartogram I.1. Liczba osób niepełnosprawnych w poszczególnych województwach (NSP 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, NSP 2011. 
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Kartogram I.2. Udział osób niepełnosprawnych w liczbie mieszkańców danego regionu  

(NSP 2011) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, NSP 2011. 

Z kolei według danych Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności (EKSMOoN), zgodnie ze stanem na dzień 25 sierpnia 2021 r., w Polsce było 

3 107,9 tys. osób niepełnosprawnych z aktualnym orzeczeniem o (stopniu) 

niepełnosprawności, w tym 53,3% zbiorowości stanowiły kobiety (1 655,9 tys.), a 46,7% – 

mężczyźni (1 452,0 tys.). 

Kartogram I.3. Osoby niepełnosprawne w Polsce z aktualnym orzeczeniem o (stopniu) 

niepełnosprawności, podział na województwa (stan na dzień 25 sierpnia 2021 r.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EKSMOoN według stanu na dzień 25 sierpnia 

2021 r. 
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Kartogram I.4. Osoby niepełnosprawne w Polsce z aktualnym orzeczeniem o (stopniu) 

niepełnosprawności, podział na powiaty (stan na dzień 25 sierpnia 2021 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EKSMOoN według stanu na dzień 25 sierpnia 

2021 r. 

W woj. lubelskim było 161,7 tys. osób z aktualnym orzeczeniem o (stopniu) 

niepełnosprawności. Kobiety stanowiły 54,0% tej grupy osób, a mężczyźni – 46,0% (zob. 

wykresy I.3-4). 

Wykresy I.3-4. Osoby niepełnosprawne w Polsce i woj. lubelskim z aktualnym orzeczeniem o 

(stopniu) niepełnosprawności, podział ze względu na płeć (stan na dzień 25 sierpnia 2021 r.) 

Polska                                                                           Woj. lubelskie 

     

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EKSMOoN według stanu na dzień 25 sierpnia 

2021 r.
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Blisko 30 tys. osób niepełnosprawnych z aktualnym orzeczeniem o (stopniu) 

niepełnosprawności mieszka w Lublinie. W powiecie puławskim mieszka 11,7 tys. osób 

niepełnosprawnych, a w kraśnickim – 8,3 tys. osób. Pod względem udziału osób z aktualnym 

orzeczeniem o (stopniu) niepełnosprawności w liczbie mieszkańców pierwsze miejsca zajmują: 

powiat puławski (osoby z niepełnosprawnością stanowią tu 10,5% mieszkańców powiatu 

ogółem), łęczyński (10,4%), Miasto Chełm (9,7%), powiat włodawski (9,3%), świdnicki (9,3%) 

i parczewski (9,0%). Najniższy udział osób niepełnosprawnych z aktualnym orzeczeniem 

odnotowano w powiecie bialskim, gdzie stanowią oni 4,9% mieszkańców powiatu ogółem oraz 

w Mieście Biała Podlaska (5,8%) (zob. tabelę I.1.) 

 

Tabela I.1. Osoby niepełnosprawne w woj. lubelskim z aktualnym orzeczeniem o (stopniu) 

niepełnosprawności, podział na powiaty (stan na dzień 25 sierpnia 2021 r.) 

Powiat 
Dzieci  
do 15 r.ż. 

Dorośli  
16 lat i więcej 

Razem 
Udział osób 
niepełnosprawnych 
w liczbie mieszkańców 

m. Biała Podlaska 297 2 973 3 270 5,8% 

bialski 535 4 818 5 353 4,9% 

biłgorajski 711 5 529 6 240 6,3% 

m. Chełm 271 5 563 5 834 9,7% 

chełmski 351 5 269 5 620 7,3% 

hrubieszowski 330 4 531 4 861 8,0% 

janowski 243 3 355 3 598 8,1% 

kraśnicki 378 7 921 8 299 8,9% 

krasnostawski 263 4 802 5 065 8,2% 

lubartowski 470 4 940 5 410 6,2% 

łęczyński 296 5 632 5 928 10,4% 

łukowski 646 7 027 7 673 7,3% 

opolski 264 4 412 4 676 8,1% 

parczewski 153 2 879 3 032 9,0% 

puławski 716 10 966 11 682 10,5% 

radzyński 393 3 906 4 299 7,5% 

rycki 335 4 177 4 512 8,2% 

świdnicki 335 6 271 6 606 9,3% 

tomaszowski 349 4 564 4 913 6,1% 

m. Lublin 1 995 27 769 29 764 8,8% 
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lubelski 905 8 882 9 787 6,2% 

włodawski 193 3 300 3 493 9,3% 

m. Zamość 304 4 579 4 883 7,9% 

zamojski 522 6 354 6 876 6,6% 

Razem 11 255 150 419 161 674 7,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EKSMOoN według stanu na dzień 25 sierpnia 

2021 r., BDL GUS – Ludność według grup wieku i płci. 

 

Analiza zbiorowości osób niepełnosprawnych z aktualnym orzeczeniem o (stopniu) 

niepełnosprawności według grup wiekowych wykazała, że ponad połowę stanowią osoby w 

wieku 60 lat i więcej (Polska – 50,9%, woj. lubelskie – 53,5%). Drugą znaczącą grupę stanowią 

osoby w wieku 41-59 lat (Polska – 27,9%, woj. lubelskie – 25,0%). Dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnościami w wieku 0–18 lat w Polsce stanowią 10,0% osób z aktualnym 

orzeczeniem o (stopniu) niepełnosprawności, a w woj. lubelskim 10,3%. Natomiast osoby w 

wieku 19-40 lat (wiek mobilny) – 11,2% (zarówno w przypadku Polski, jak i woj. lubelskiego). 

 

Tabela I.2. Osoby niepełnosprawne w Polsce i woj. lubelskim z aktualnym orzeczeniem 

o (stopniu) niepełnosprawności według grup wiekowych (stan na dzień 25 sierpnia 2021 r.) 

Wiek 
Woj. Lubelskie Polska 

N % N % 

do 3 lat 2 543 1,6% 49 087 1,6% 

4 - 7 lat 3 260 2,0% 63 359 2,0% 

8 - 15 lat 5 452 3,4% 104 499 3,4% 

16 - 18 lat 5 421 3,4% 94 174 3,0% 

19 - 25 lat 5 850 3,6% 106 303 3,4% 

26 - 40 lat 12 209 7,6% 240 849 7,8% 

41 - 59 lat 40 445 25,0% 866 336 27,9% 

60 lat i powyżej  86 492 53,5% 1 582 799 50,9% 

Razem 161 672 100,0% 3 107 406 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EKSMOoN według stanu na dzień 25 sierpnia 

2021 r. 
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Wykresy I.5-6. Osoby niepełnosprawne w Polsce i woj. lubelskim z aktualnym orzeczeniem o 

(stopniu) niepełnosprawności według grup wiekowych (stan na dzień 25 sierpnia 2021 r.) 

Polska                                                                               Woj. lubelskie 

    

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EKSMOoN według stanu na dzień 25 sierpnia 

2021 r. 

W zbiorowości osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wieku 16 lat i więcej 

niemal co druga osoba w Polsce (47,5%) i woj. lubelskim (46,4%) legitymowała się orzeczeniem 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, natomiast osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności stanowiły odpowiednio – 30,8% i 29,4%, a z lekkim – 21,7% i 24,3% osób z 

orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 

 

Wykres I.7. Osoby niepełnosprawne w Polsce i woj. lubelskim z aktualnym orzeczeniem 

o (stopniu) niepełnosprawności według stopnia niepełnosprawności (stan na dzień 25 sierpnia 

2021 r.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EKSMOoN według stanu na dzień 25 sierpnia 

2021 r. 

 

Analiza zbiorowości osób niepełnosprawnych w woj. lubelskim z aktualnym orzeczeniem 

o (stopniu) niepełnosprawności według przyczyny niepełnosprawności wykazała, że w grupie 

dzieci i młodzieży do 15 roku życia włącznie największą grupę stanowią osoby z orzeczeniami 

z symbolami: 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe (18,0% wszystkich orzeczeń o 
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niepełnosprawności), 10-N – choroby neurologiczne (15,0%), 11-I – inne (w tym: schorzenia 

endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, 

zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego) (13,9%). Na dalszych pozycjach znajdują się 

niepełnosprawności z symbolami 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia (11,2%) oraz 

05-R – upośledzenie narządu ruchu (11,2%). Orzeczenia o niepełnosprawności dzieci i 

młodzieży do lat 15 z zaburzeniami głosu, mowy, choroby słuchu (03-L) stanowią 7,2% 

wszystkich orzeczeń o niepełnosprawności w tej grupie wiekowej, natomiast osoby z 

chorobami narządu wzroku (04-O) – 3,8%.  

 

Tabela I.3. Osoby niepełnosprawne w woj. lubelskim z aktualnym orzeczeniem o (stopniu) 

niepełnosprawności według symbolu niepełnosprawności (stan na dzień 25 sierpnia 2021 r.) 

Symbol 
niepełnosprawności 

Dzieci do 15 r.ż. Dorośli 16 lat i więcej 

N* % N* % 

01-U 934 6,4% 4 685 2,1% 

02-P 411 2,8% 13 687 6,3% 

03-L 1 047 7,2% 12 995 6,0% 

04-O 548 3,8% 5 378 2,5% 

05-R 1 590 11,0% 68 002 31,2% 

06-E 830 5,7% 2 916 1,3% 

07-S 1 633 11,2% 44 969 20,6% 

08-T 270 1,9% 5 004 2,3% 

09-M 438 3,0% 7 253 3,3% 

10-N 2 185 15,0% 38 736 17,8% 

11-I 2 024 13,9% 13 673 6,3% 

12-C 2 610 18,0% 670 0,3% 

Razem 14 520 100,0% 217 968 100,0% 

* Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy 

symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EKSMOoN według stanu na dzień 25 sierpnia 

2021 r. 

W przypadku osób w wieku 16 lat i więcej dominują orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z 

symbolami: 05-R – upośledzenie narządu ruchu (31,2%), 07-S – choroby układu oddechowego 

i krążenia (20,6%) i 10-N – choroby neurologiczne (17,8%). Orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności osób w wieku 16 lat i więcej z symbolami 03-L – zaburzenia głosu, mowy, 
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choroby słuchu stanowią 6,0%, natomiast 04-O – choroby narządu wzroku – 2,5% wszystkich 

orzeczeń. 

Praca zawodowa odgrywa istotną rolę w integracji osób z niepełnosprawnością ze 

społeczeństwem. Dostępne wyniki badań dotyczące aktywności zawodowej osób z 

niepełnosprawnościami, w tym m.in. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), 

wykazują, że osoby z niepełnosprawnościami znajdują się w gorszej sytuacji na rynku pracy niż 

pozostałe grupy aktywnych zawodowo.  

 

Wykres I.8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata oraz ludności 

ogółem w wieku 18-59/64 lata w 2021 r. 

 
Źródło: BDL GUS, BAEL, 2021. 

 

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzone w 2021 r. wykazały, że wskaźnik 

aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata kształtował się na 

poziomie 28,8%, podczas gdy w grupie ludności ogółem w wieku 18-59/64lata wskaźnik ten 

wyniósł 78,4%. 

Najwyższy wskaźnik zatrudnienia ludności ogółem w wieku 18-59/64 lata odnotowano w woj. 

mazowieckim (80,8%), wielkopolskim (80,2%) i opolskim (79,7%), a najniższy w woj. 

podkarpackim (69,0%) (zob. kartogram I.5). 
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Kartogram I.5. Wskaźnik zatrudnienia ludności ogółem w wieku 18-59/64 lata w 2021 r. (w %) 

 

Źródło: BDL GUS, BAEL, 2021. 

W przypadku osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata najwyższy wskaźnik zatrudnienia 

występował w woj. dolnośląskim (35,8%), łódzkim (34,7%), opolskim (34,4%) i lubuskim 

(34,3%).  

 

Kartogram I.6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata w 2021 

roku (w %) 

 

Źródło: BDL GUS, BAEL, 2021. 
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Najniższy wskaźnik zatrudnienia występuje w woj. lubelskim (19,0%). Należy również zauważyć, 

że w przypadku Polski w perspektywie lat 2010-2021 odnotowano wzrost wskaźnika 

zatrudnienia o ponad 10 punktów proc. (z 18,2% w 2010 r. do 28,8% w 2021 r.), natomiast w 

przypadku woj. lubelskiego w analogicznym okresie nie nastąpiły znaczące zmiany. Można 

powiedzieć, że na Lubelszczyźnie od pewnego czasu występuje stagnacja – w analizowanym 

okresie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata nie przekroczył 

20%. 

 

Wykres I.9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata w Polsce 

i w województwie lubelskim w latach 2010-2021 (w %) 

 

Źródło: BDL GUS, BAEL, 2021. 
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II. Metodologia badań  

 

 

 

Badanie perspektywy współpracy międzysektorowej NGO i JST w zakresie wdrażania zasad 

dostępności (m.in. cyfrowej, architektonicznej informacyjno-komunikacyjnej) zostało 

przeprowadzone w 4 subregionach województwa lubelskiego, wydzielonych na potrzeby 

realizacji działań projektowych, w tym badań, tj. lubelskim, bialskim, chełmskim i zamojskim 

(zob. kartogram II.1).  

W skład każdego z subregionów wchodzi po 6 powiatów (1 grodzki + 5 ziemskich): 

• S1 (subregion lubelski) – m. Lublin oraz powiaty ziemskie: lubartowski, lubelski, puławski, 

opolski, kraśnicki, 

• S2 (subregion bialski) – m. Biała Podlaska oraz powiaty ziemskie: podlaski, parczewski, 

radzyński, łukowski, rycki, 

• S3 (subregion chełmski) – m. Chełm oraz powiaty ziemskie: chełmski, włodawski, 

łęczyński, świdnicki, krasnostawski, 

• S4 (subregion zamojski) – m. Zamość oraz powiaty ziemskie: zamojski, tomaszowski, 

biłgorajski, janowski, hrubieszowski. 
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Dobór uczestników do badań miał charakter celowy. Poszukiwano osób, które znają 

problematykę niepełnosprawności, a także posiadają wiedzę w zakresie dostępności. 

Przeprowadzono łącznie 4 zogniskowane wywiady grupowe (FGI) i 32 indywidualne wywiady 

pogłębione (IDI) z przedstawicielami organizacji społecznych oraz jednostek administracji 

publicznej. 

 

Kartogram II.1. Podział województwa lubelskiego na subregiony S1-4 na potrzeby 

realizowanego projektu, w tym również badań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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III. Charakterystyka uczestników badań 

 

 

III.1. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) 

W zogniskowanych wywiadach grupowych (FGI) udział wzięło łącznie 36 osób, w tym 64% 

(n=23) respondentów stanowiły kobiety, a 36% (n=13) – mężczyźni. 

 

Wykres III.1. Uczestnicy badań FGI (n=36), podział ze względu na płeć 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

W każdym subregionie (bialskim, chełmskim, lubelskim i zamojskim) przeprowadzono po 

jednym zogniskowanym wywiadzie grupowym (FGI). W każdym badaniu uczestniczyło od 7 do 

11 osób. 
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Wykres III.2. Uczestnicy badań FGI (n=36) w poszczególnych subregionach, podział ze względu 

na płeć 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Osoby uczestniczące w badaniach FGI były najczęściej w wieku 35-44 lat (n=15) oraz 45-64 lata 

(n=13). Osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły 14% (n=5) uczestników, a do 34 lat – 8,3% 

(n=3) respondentów. 

 

Wykres III.3. Uczestnicy badań FGI (n=36), podział ze względu na wiek 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

W badaniach uczestniczyły osoby z wykształceniem wyższym (n=26; 72%) i średnim (n=10; 

28%). 

 

Wykres III.4. Uczestnicy badań FGI (n=36), podział ze względu na wykształcenie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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Uczestnicy reprezentowali jednostki administracji publicznej (n=16) i organizacje społeczne 

(n=20), wśród których największą grupę stanowili przedstawiciele organizacji społecznych 

działających na rzecz osób z niepełnosprawnością (n=18). 

Wykres III.5. Uczestnicy badań FGI (n=36), podział ze względu na rodzaj reprezentowanej 

instytucji 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

III.2. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) 

 

W indywidualnych wywiadach pogłębionych (IDI) udział wzięły 32 osoby, w tym 75% (n=24) 

respondentów stanowiły kobiety, a 25% (n=8) – mężczyźni. 

 

Wykres III.6. Uczestnicy badań IDI (n=32), podział ze względu na płeć 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Indywidualne wywiady pogłębione zostały przeprowadzone w subregionie bialskim (n=4, tj. 

12,5% wszystkich uczestników badania), chełmskim (n=3, 9,4%), lubelskim (n=16, 50,0%) 

i zamojskim (n=9, 28,1%). Dobierając uczestników do badań uwzględniano liczbę organizacji i 

samorządów lokalnych działających na terenie danego subregionu. Najwięcej podmiotów, 

szczególnie organizacji pozarządowych, znajduje się w subregionie lubelskim, stąd też połowę 

uczestników badań IDI stanowią osoby z subregionu lubelskiego. 
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Wykres III.7. Uczestnicy badań IDI (n=32) w poszczególnych subregionach, podział ze względu 

na płeć 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Osoby uczestniczące w badaniach IDI były najczęściej w wieku 45-64 lata (n=16) oraz 35-44 lata 

(n=9). Osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły 18,8% (n=6) uczestników badania. W badaniu IDI 

udział wzięła również 1 osoba w wieku do 34 lat. 

 

Wykres III.8. Uczestnicy badań IDI (n=32), podział ze względu na wiek 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

W badaniach IDI uczestniczyły głównie osoby z wykształceniem wyższym (n=31; 97%), tylko 1 

osoba zadeklarowała wykształcenie średnie. 

 

Wykres III.9. Uczestnicy badań IDI (n=32), podział ze względu na wykształcenie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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Uczestnicy reprezentowali głównie organizacje społeczne (n=24; 75%), w tym większość (n=14) 

stanowiły organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz jednostki 

administracji publicznej (n=8; 25%). 

 

Wykres II.10. Uczestnicy badań IDI (n=32), podział ze względu na rodzaj reprezentowanej 

instytucji 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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IV. Pojęcie dostępności i rozumienie niezależności 

 

IV.1. Dostępność w rozumieniu respondentów 

 

Wspólnym mianownikiem pojęcia „dostępność”, przewijającym się w większości wypowiedzi 

badanych jest możliwość korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby 

z niepełnosprawnościami np. z usług świadczonych przez instytucje administracji publicznej, 

organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, możliwość podjęcia zatrudnienia, aktywności 

społecznej w różnych wymiarach, analogicznie jak osoby bez niepełnosprawności: 

Dostępność jest to możliwość dla osób, które pan wymienił i innych, z różnymi jej 

potrzebami, aby mogły jak najbardziej, w pełni korzystać z oferowanych usług, 

ofert z pracy, podejmować działania, tak samo jak wszyscy pełnosprawni. [IDI 28, 

NGO, S1] 

Dostępność jest to…, że te wszystkie osoby mogą korzystać z przestrzeni, z usług, 

z produktów, w tym samym jakby wymiarze, czyli osoby z niepełnosprawnością i 

osoby zdrowe tak samo mogą korzystać ze wszystkich dóbr. [IDI 22, NGO, S1] 

Dostępność według uczestników badań rozumiana jest najczęściej jako brak barier w instytucji, 

przestrzeni publicznej, to dostęp do usług w instytucji bez jakichkolwiek przeszkód, to 

możliwość samodzielnego poruszania się i załatwienia swojej sprawy, np. w urzędzie. 

Dostępność definiowana jest również jako proces likwidacji barier architektonicznych, 

technicznych, w komunikowaniu się, transportowych itp., który obecnie jest realizowany 

w Polsce: 
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[…] dostępność, wiadomo, jest to bardzo szerokie pojęcie i można o tym dużo 

mówić, ale ja z perspektywy mojej instytucji uważam, że dostępność  w sposób 

prosty…, czyli każdy obywatel, bez żadnej przeszkody może samodzielnie 

poruszać się po instytucji i załatwić swoją sprawę, z którą przyszedł do urzędu bez 

żadnego wsparcia, bez żadnej pomocy. Sam swobodnie się przemieszcza, 

wypełnia dokumenty. I według mnie to jest tą dostępnością. Natomiast żeby to 

osiągnąć na pewno jest jeszcze długa droga przed wszystkimi i przed instytucjami 

i przed obywatelami i organizacjami. [FGI, S1] 

[…] jest to tworzenie warunków na zasadzie współdziałania przy zaangażowaniu 

możliwych do zaangażowania środków tak, by usługi, produkty, w moim wypadku 

usługi, były równo dostępne. Równo to nie znaczy tak samo, jeśli chodzi o 

warunki [IDI 17, JST, S3] 

Respondenci wskazywali na konieczność dążenia do zapewniania realnej dostępności 

opierającej się na uniwersalnym projektowaniu rozwiązań, z których mogą skorzystać wszyscy 

użytkownicy. Problemy z dostępnością szczególnie w miejscach, które na pierwszy rzut wydają 

się być dostępne, często ujawniają się w przypadku większej grupy osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności, które chciałyby skorzystać z jakichś usług, np. w hotelu. Na miejscu 

okazuje się, że dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami zapewniania jest w 

minimalnym zakresie tylko po to, żeby spełnić wymagania określone przepisami i jednocześnie 

wykorzystać tę informację do celów promocyjnych, wskazując, że obiekt jest przystosowany do 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami:  

[…] rzeczywista, a nie pozorowana dostępność to po prostu potrzeba dostępności 

szczególnie osób poruszających się na wózkach, osób chodzących o kulach, kobiet 

w ciąży itd. do wszystkich obiektów […], do restauracji, do hoteli, […] jedziemy na 

wycieczkę, organizujemy wycieczkę i pisze hotel jest dostępny dla osób 

niepełnosprawnych, a więc mówimy w jaki sposób jest hotel dostępny? A proszę 

państwa my mamy jeden pokoik dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 

Jeżeli jedzie nas 30 ludzi i z tego połowa potrzebuje obiektu naprawdę 

dostosowanego… Jest dużo obiektów, które nie mają wind, nie są dostosowane, 

nie mają łazienek dostosowanych. To są podstawowe rzeczy. To jest naprawdę 

problem. [FGI, S4] 

W ocenie respondentów ważne jest, aby usługi dla osób z niepełnosprawnością świadczone 

przez instytucje (np. jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje społeczne) były 

dostępne i intuicyjne tak, aby osoby te nie musiały się upewniać, czy np. dany obiekt jest dla 

nich dostępny i w jaki sposób mogą skorzystać z ewentualnych udogodnień.  
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Dostępność to możliwość korzystania z różnych usług bez względu na wiek, stan zdrowia. 

Wszystkie miejsca publiczne, świadczenia, formy usług, mające charakter powszechny powinny 

być dostępne niezależnie od tego czy osoba ma jakąś niepełnosprawność, czy nie: 

Dostępność dla mnie jest to... każda osoba bez względu na wiek i stan zdrowia 

może korzystać z tej formy wsparcia czy usług, z których chce, tak. Czyli nieważne 

czy jest to sporadycznie czy... po prostu każda do każdego miejsca powinna móc 

się dostać, tak samo jak osoba pełnosprawna. [FGI, S4] 

[…] [dostępność to] możliwość skorzystania ze wszystkich usług, z których chcą 

skorzystać osoby z jakimiś niepełnosprawnościami. [IDI 7, JST, S3] 

Według mnie dostępność polega na tym, że... w odniesieniu oczywiście […] 

do naszego Urzędu…, żeby osoba, która w jakiś sposób..., ma jakieś inne potrzeby 

niż inne osoby, czyli jest ewentualnie niedowidząca, starsza, w ciąży, żeby miała 

możliwość skorzystania z naszych usług, żeby miała dostęp do informacji, żeby 

mogła się poruszać w naszym urzędzie bez przeszkód. [IDI 10, JST, S4] 

Dla mnie dostępnością jest to, że jest możliwość skorzystania ze wszystkich usług, 

ze wszystkich miejsc, ze wszystkich świadczeń, […] bez względu na to, czy ktoś ma 

jakąkolwiek niepełnosprawność, bez względu na to, czy jest [to] 

niepełnosprawność sensoryczna, motoryczna czy psychiczna. Wszystkie miejsca, 

świadczenia, formy usług powinny być dla tych osób dostępne. Jeżeli nie są, to 

znaczy, że jest problem z dostępnością. [IDI 21, JST, S1] 

Dostępność rozumiana jest również jako możliwość korzystania z sieci internetowej z 

dostępnymi stronami internetowymi, to dostęp do usług wspierających osobę 

z niepełnosprawnością nie tylko od poniedziałku do piątku, ale również w soboty i niedziele. 

Dostępność to także przyjazne postawy mieszkańców, świadomych jak zachować się w 

kontaktach z osobami z niepełnosprawnością: 

[…] jestem osobą z niepełnosprawnością i nieraz potrzebuję też drugiej osoby, 

bardzo często. Prowadzę stowarzyszenie, które ma większość osoby 

niepełnosprawne, […] w 50% leżące w domach. I dostępność […] to jest 

np. dostęp do Internetu, do opieki, ale opiekun, który przychodzi np. od 

poniedziałku do piątku, a zostaje osoba niepełnosprawna na cały weekend 

niezaopiekowania, to jest problem, bardzo duży problem, z którym borykamy się 

my chorzy. […] ludzie młodzi, niekoniecznie młodzież, ale w większości młodzi, nie 

zważają na osoby niepełnosprawne. Te postawy są bardzo nieprzyjazne. Bardzo 

przykro jest mi osobie niepełnosprawnej walczyć o swoje prawa. [FGI, S2] 
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[…] ta dostępność w skrócie mówiąc kojarzy mi się z dostępnością stron 

internetowych, z dostępnością dopasowaną do czytników ekranu 

z przemieszczaniem się klawiaturą, kojarzy mi się z oznaczonymi w brajlu 

i dźwiękowo przestrzeniami, głównie budynkami, kojarzy mi się z dostępnością do 

przewodnika, człowieka przewodnika, który jest nam w stanie zawsze 

opowiedzieć o obiekcie, jest delegowany do tego, dostępność przede wszystkim 

to jest większe zrozumienie, zwyczajne, większe zrozumienie wyedukowanego 

społeczeństwa, które wie, co to jest niepełnosprawność wzroku i wie 

przynajmniej orientacyjnie, jak się zachować. [IDI 11, NGO, S1] 

Jedna z respondentek wskazała na przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na 

równość w dostępie do usług, informacji itp., która powinna występować w przestrzeni 

publicznej. Jej zdaniem osoby z niepełnosprawnością mają takie same potrzeby jak każdy 

obywatel bez niepełnosprawności, tylko sposób ich realizowania jest inny, szczególny: 

[…] w myśl ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami te osoby nie mają szczególnych potrzeb. Te osoby mają takie same 

potrzeby jak my wszyscy, tylko sposób ich zrealizowania jest jak gdyby inny, 

szczególny. Natomiast potrzeby są takie same jak osoby pełnosprawnej i osoby 

niepełnosprawnej. Tę samą sprawę musimy załatwić, te same wnioski wypełnić, 

w związku z tym te potrzeby są identyczne jednak sposób ich realizacji 

i wykonania jest szczególny. Może w ten sposób. Dlatego ta dostępność musi być 

[zapewniona]. [FGI, S1] 

W ocenie badanych jest jeszcze wiele do zrobienia w temacie dostępności. Społeczeństwo 

nadal ma niewielką wiedzę w tym obszarze. Dostępność często kojarzy się z koniecznością 

zapewnienia udogodnień architektonicznych, czy – w przypadku stron internetowych – 

możliwością zwiększenia czcionki, zmiany kontrastu na stronie itp. Wbrew pozorom dotyczy to 

również tych podmiotów i osób, które na co dzień pracują z osobami ze szczególnymi 

potrzebami – seniorami, czy osobami z niepełnosprawnością: 

Mamy bardzo ograniczoną wiedzę jako społeczeństwo na temat dostępności. 

Nawet te osoby, które się tym zajmują. [FGI, S4] 

Jak były przeprowadzane w gminie […] w różnego rodzaju budynkach 

użyteczności publicznej [audyty dostępności], okazało się, że właśnie nawet taki 

budynek, w którym mieści się klub seniora i mieści się WTZ, ma rzeczy 

do poprawienia. […] myślałam, że z tym budyniem nie będzie problemu. On jeden 

będzie super przystosowany. Okazało się, że nie do końca tak jest. I tutaj też 
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potrzebujemy różnych zmian. Niektóre zmiany są o charakterze kosmetycznym, a 

niektóre są bardziej poważne, ale też praca nad raportami dostępności, 

analizowanie ich, też otworzyło mi osobiście oczy na jeszcze jedną rzecz, o której 

tak naprawdę też mało się mówi. Dostępność jest postrzegana przez pryzmat 

osób niepełnosprawnych ruchowo. Ale dostępność to nie tylko osoby 

niepełnosprawne ruchowo, to również osoby z różnego rodzaju deficytami, ale to 

też matki pełnosprawnych malutkich dzieci, które również z wózkami muszą 

gdzieś tam załatwiać sprawy w urzędzie albo chcą skorzystać z różnego rodzaju 

ofert czy to w postaci kina, kawiarni czegokolwiek i nie wszędzie mogą się dostać. 

I dopiero analiza ustawy o dostępności, ale też tych raportów pokazała mi, że […] 

moje postrzeganie dostępności było zawężone do osób niepełnosprawnych 

ruchowo. Natomiast jest to bardzo szerokie pojęcie, o którym tak wprost się 

wcale nie mówi. [FGI, S4] 

[…] mam takie poczucie, że dostępność dzisiaj jest postrzegana jeszcze głównie 

przez pryzmat dostępności architektonicznej. […] dostępność architektoniczna to 

nie jest […] główny cel i zadanie dostępności. [FGI, S2] 

Tymczasem pojęcie dostępności powinno być rozumiane szeroko, nie powinno być zawężane 

jedynie do stosowania udogodnień głównie w obszarze architektonicznym. Dostępność w 

rozumieniu przedstawiciela subregionu chełmskiego powinna być rozumiana również jako 

empatia w podejściu do potrzeb osób z niepełnosprawnością, chodzi nie tyle o proceduralne, 

co ludzkie podejście do potrzeb/oczekiwań osoby z niepełnosprawnością, do osoby jako takiej: 

[…] mi chodzi o taką dostępność ludzką, empatię, podejście do klienta, z punktu 

urzędnika, załatwiania spraw w urzędzie. Wiem, że różni ludzie pracują na tych 

stanowiskach, ale kwestia dostępności to również empatia do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, a czasami jest brak tej dostępności z punktu widzenia 

personalnej osoby, podejścia do potrzeb [osoby z niepełnosprawnością], do 

osoby [jako takiej]. [FGI, S3] 

Dostępność, zdaniem badanego reprezentującego organizację społeczną w subregionie 

bialskim, to warunki umożliwiające uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, edukacji, 

pracy zawodowej, pełnieniu ról społecznych wszystkim osobom niezależnie od ich 

indywidualnych cech, umożliwiające jednocześnie tym osobom funkcjonowanie w przestrzeni 

publicznej, we własnym środowisku.  

Dostępność definiowana może być również jako rodzaj procesu społecznego, w którym 

następują zmiany w świadomości społecznej dotyczącej postrzegania osób z 

niepełnosprawnościami i zauważenia tych osób jako podmiotu. Proces ten wymaga czasu i 



Dostępność Plus na Lubelszczyźnie – perspektywa współpracy różnych sektorów 

 

33 

zaangażowania wielu grup społecznych, w tym organizacji społecznych, samorządów lokalnych 

i indywidualnych osób oraz osób z niepełnosprawnością: 

[…] ja mam takie spojrzenie w ogóle tej dostępności zauważalne jako pewien 

proces społeczny, w którym mamy dokonać zmiany świadomości społecznej 

dotyczącej osób niepełnosprawnych i dostosowania pewnych udogodnień dla 

tych osób, zauważenia ich jako podmiotu. […] Sądzę, że kwestia ta potrzebuje 

trochę czasu i angażowania wielu grup społecznych w rozwiązywaniu tego 

problemu. To proces na kilka lat, nie tylko organizacje pozarządowe, ale 

i samorządy, i indywidualne osoby, nie tylko niepełnosprawne. Zmiana 

świadomości polega na tym, by te osoby były zauważalne. [FGI, S3] 

[…] dostępność rozumiana jest jako udział, uczestnictwo, możliwość uczestnictwa 

w różnych sferach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, […] to w 

szerszym znaczeniu i tylko w kontekście tego, że zrealizowane są warunki udziału 

dla osób z niepełnosprawnościami i to w zależności od rodzaju 

niepełnosprawności te warunki są inne [IDI 31, NGO, S1] 

Dostępność w opinii badanych często jest powiązana z niezależnością osoby z 

niepełnosprawnością – im większa dostępność, tym większą niezależnością mogą cieszyć się 

osoby z niepełnosprawnością – dostępność umożliwia osobom z niepełnosprawnościami 

funkcjonowanie w społeczeństwie: 

[…] pojęcia podmiotowości i dostępności są […] [ze sobą] w korelacji, 

bo podmiotowość, stanowi o niezależności. Im więcej niezależności […], 

tym więcej podmiotowości. Z drugiej strony dostępność jest warunkiem 

[…] niezależnego życia, o którym mówi Konwencja [o prawach osób 

niepełnosprawnych]. Dostępność jest jednym z podstawowych narzędzi do tego, 

żeby można było mówić o niezależnym życiu osoby z niepełnosprawnością. […] 

mamy Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami [2021-2030]. W tej 

Strategii przyjętej pod koniec lutego dostępność jest [wymieniona] jako drugi 

priorytet właśnie po niezależnym życiu. Ta kolejność nie jest przypadkowa, bo 

żeby można było […] być niezależnym, a każdy z nas chce być niezależny […], to 

musi być [zapewniona] dostępność. [FGI, S4] 
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IV.2. Podmiotowość osób z niepełnosprawnością i postrzeganie ich  

w środowisku lokalnym 

 

W opinii badanych w społeczeństwie istnieje wiele stereotypów i mitów na temat 

niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnością w Polsce wciąż są postrzegane przez 

pryzmat „deficytu sprawności”, a także różne wyobrażenia społeczne, że są to osoby 

wymagające permanentnego wsparcia, którym okazuje się litość, współczuje się itp. Zdolność 

do funkcjonowania w społeczeństwie, do podejmowania aktywności, do bycia samodzielnym 

postrzegana jest przez pryzmat jej niepełnosprawności i asysty/opieki, której wymaga. Przez 

takie postrzeganie osób z niepełnosprawnością zrodziło się wiele stereotypów dotyczących 

niepełnosprawności, które do dziś funkcjonują w dyskursie publicznym. Z kolei stereotypy na 

temat osób z niepełnosprawnością wpływają na podejście społeczeństwa do tej grupy 

społecznej, na podejmowane decyzje dotyczące dostępności, jak ta dostępność jest ostatecznie 

kształtowana przez różne jednostki publiczne, firmy, czy organizacje pozarządowe. Podkreślano 

zatem, że w kwestii zmieniania wizerunku osób z niepełnosprawnością w środowisku 

społecznym, jej podmiotowości, niezależności, jest jeszcze wiele do zrobienia:  

[…] co do drugiego pytania: jak postrzegane są osoby z niepełnosprawnościami, 

to myślę, że wciąż […] postrzegane są przez […] pryzmat jakby deficytu 

sprawności, które posiadają, a także różne wyobrażenia społeczne, [że są to 

osoby, które] wymagają opieki. Ten wątek opieki jest najczęściej wątkiem […] 

dotyczącym niepełnosprawności. Przez pryzmat tej opieki też osoby 

niepełnosprawne są oceniane, oceniana jest ich zdolność do funkcjonowania w 

społeczeństwie, do podejmowania aktywności, zdolność do w ogóle bycia 

samodzielnym również. I myślę, że przez pryzmat tego wizerunku jaki w tym 

kontekście mają osoby niepełnosprawne, istnieje wiele takich stereotypowych 

prawd dotyczących niepełnosprawności, które nawet w procesie podejmowania 

decyzji, dotyczących dostępności, często mają wpływ na to, jak ta dostępność jest 

kształtowana ostatecznie przez różne rodzaje jednostki publiczne czy firmy, 

organizacje pozarządowe. […] w tym konkretnie aspekcie jest bardzo dużo do 

zrobienia i jeszcze w kwestii samego wizerunku osób niepełnosprawnych. [FGI, 

S2] 

[…] byliśmy w przestrzeni miasta… winda nowa, nowoczesna…, samodzielność to 

nie muszę kogoś prosić o pomoc, […] a co zastajemy na drzwiach [windy], jaki 

napis? „Windę obsługuje pracownik”. Mało tego, [winda jest] zamknięta na klucz. 

[…] Pamiętajmy, że proszenie o pomoc to też wykluczenie [FGI, S3] 
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W opinii części badanych niepełnosprawność wciąż jest postrzegana przez pryzmat osób 

poruszających się na wózku inwalidzkim. Pozostałe rodzaje niepełnosprawności nie są 

identyfikowane w przestrzeni publicznej lub jest to robione w ograniczonym zakresie, co w 

konsekwencji ma również wpływ na budowanie planów działań zwiększających dostępność 

danej instytucji/ organizacji, w których koncentruje się na rozwiązaniach mających wpływ 

głównie na dostępność architektoniczną obiektu. W ocenie badanych osoby „z widoczną 

niepełnosprawnością” niekiedy mają lepszy dostęp do różnego rodzaju usług, form wsparcia, 

aniżeli osoby z niepełnosprawnością psychiczną, które mają więcej barier do pokonania: 

[…] wydaje mi się, że zaczęło się o tym troszeczkę więcej mówić, niż było to 

jeszcze na przykład 5 lat temu. […] Natomiast przez cały czas jednak nam się 

niepełnosprawność kojarzy wyłącznie z niepełnosprawnością motoryczną, czyli z 

osobami poruszającymi się na przykład na wózkach inwalidzkich. Natomiast nie 

identyfikujemy innych rodzajów niepełnosprawności. W momencie kiedy pytam 

przeciętną osobę o jakąkolwiek dostępność, to im się wydaje, że jeżeli są 

podjazdy, to obiekt jest dostępny […]. Podobnie zresztą u mnie w instytucji, 

wszyscy pracownicy byli przekonani [o dostępności instytucji], dopóki nie 

zaczęliśmy troszeczkę nad tym pracować i o tym mówić, że obiekt jest całkowicie 

dostępny dla osób z niepełnosprawnością, a oczywiście mówiono tak tylko 

dlatego, że jesteśmy na parterze i mamy pełną dostępność dla osób 

poruszających się na wózkach. Natomiast nie ma żadnych innych form 

dostępności, także [dostępność] jest rozumiana bardzo powierzchownie, bardzo 

pobieżnie […] i jednak ograniczona tylko do tej jednej kategorii. [IDI 21, JST, S1] 

[…] osoby z niepełnosprawnościami widocznymi mają większe szanse na to, żeby 

uzyskać lepszy dostęp, aniżeli osoby z niepełnosprawnością niewidoczną, np. 

psychiczną. Tu jest więcej tych stereotypów i więcej trudności, i bariery są 

trudniejsze do pokonania, bo są zakotwiczone w sposobie myślenia [IDI 17, JST, 

S3] 

Zdaniem badanych społeczeństwo ma świadomość obecności w przestrzeni publicznej osób z 

niepełnosprawnościami. Wciąż jednak wiele osób obawia się kontaktu z nimi, nie wie jak z nimi 

rozmawiać, reagować na „nietypowe zachowania”. W ocenie badanych wynika to również z 

braku styczności z takimi osobami: 

[…] ludzie „zdrowi”, w cudzysłowie, […] boją się tej niepełnosprawności, której 

nie znają, są nieprzychylni ze względu na to, że się tego boją, bo tego nie znają. A 

jak człowiek pozna człowieka to jest całkiem inna rozmowa i całkiem inny kontakt 

osób. [IDI 30, NGO, S2] 
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Z kolei osoby, które pracują z osobami z niepełnosprawnościami, mają z nimi kontakt na co 

dzień, zwykle posiadają wiedzę i kompetencje do udzielania wsparcia w zakresie tych 

niepełnosprawności, z którymi zetknęli się w swojej pracy poprzez doświadczenie: 

[…] [pracownicy] posiadają umiejętności w zakresie tych niepełnosprawności, z 

którymi zetknęły się w swojej pracy […]. Ponieważ generalnie w większości 

wypadków są to osoby chorujące psychicznie, więc rzeczywiście potrafią 

reagować […] na jakieś takie sytuacje typowe dla osób chorujących psychicznie. 

Ponieważ mamy osoby z epilepsją, potrafią reagować w przypadku epilepsji. 

Ponieważ mamy osoby z uszkodzeniem słuchu […], to też nauczyły się troszeczkę 

pracować z osobami, które korzystają z aparatów słuchowych i rzeczywiście mają 

problemy ze słuchem […]. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście tacy uczestnicy 

są, to pracownicy dosyć szybko uczą się tego na konkretnym przykładzie. Sytuacja 

po prostu tego wymaga. […] Natomiast na pewno nie byłby w stanie poradzić 

sobie z taką niepełnosprawnością, której nie mają wśród obecnych uczestników. 

[IDI 21, JST, S1] 

Pojawiały się również głosy wskazujące na zmianę świadomości społecznej w postrzeganiu 

osób z niepełnosprawnością, jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich lat. Wskazywano, że 

osoby takie są coraz lepiej postrzegane w środowisku lokalnym: 

Prowadzący: Jak Państwa zdaniem osoby z niepełnosprawnością są postrzegane 

przez społeczeństwo? 

[…] Na szczęście chyba coraz lepiej. […] jeszcze kilka lat wcześniej, można było 

oceniać, że one były traktowane jak jacyś „odmieńcy”, […] a teraz myślę, że to 

jest już naturalne, że takie osoby funkcjonują w społeczeństwie, że są, że chcą 

właśnie funkcjonować, chcą mieć dostęp do różnych usług, do kina, do teatru. 

Także myślę, że tutaj sytuacja się poprawia, jeśli chodzi o postrzeganie takich 

osób. Ale pewnie jest jeszcze wiele do zrobienia. [IDI 7, JST, S3] 

Znaczącą w rolę w kształtowaniu podejścia do osób z niepełnosprawnością odgrywają również 

placówki wsparcia dziennego (np. warsztaty terapii zajęciowej – WTZ, środowiskowe domy 

samopomocy – ŚDS), czy aktywizujące je zawodowo (np. zakłady aktywności zawodowej – ZAZ, 

spółdzielnie socjalne), które działają na lokalnym terenie: 

Prowadzący: Jak Pana zdaniem osoby z niepełnosprawnością są postrzegane 

przez społeczeństwo? 

[...] Jest większa [otwartość na osoby z niepełnosprawnością]. Myślę, że tutaj 

duże też znaczenie ma to, że na terenie gminy funkcjonuje Środowiskowy Dom 
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Samopomocy i też jakby to też wpłynęło […] na postrzeganie tych osób przez 

nasze społeczeństwo, bo one wcześniej, jakby były ukryte w domu, w domach 

swoich, nie wiedzieliśmy, że takie osoby funkcjonują. W chwili obecnej widzimy, 

że są. One też biorą udział w różnych wydarzeniach w gminie. [IDI 7, JST, S3] 

[…] Odkąd powstał warsztat [terapii zajęciowej] i my zaczęliśmy wychodzić 

z osobami niepełnosprawnymi, to społeczeństwo zaczęło się z nimi „oswajać”. Na 

początku może budziliśmy takie zainteresowanie, to było coś nowego. A teraz już 

jest w porządku. [IDI 25, NGO, S2] 

[…] tutaj ten ZAZ jest pozytywnie postrzegany wśród społeczności. Tutaj 

naprawdę pracuje dużo osób [z niepełnosprawnościami], które mogą spędzić 

część swojego życia […]. [IDI 23, NGO, S1] 

W wypowiedziach badanych podkreślana była również niezależność osób 

z niepełnosprawnościami w życiu codziennym jaką powinno stwarzać dostępne otoczenie, przy 

czym nie wyklucza to zapewnienia wsparcia w wykonywaniu określonych czynności, 

szczególnie tam gdzie to wsparcie jest wymagane. W opinii respondentów większość osób z 

niepełnosprawnościami chce samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Są jednak osoby, 

które ze względu na swoją niepełnosprawność będą mimo wszystko potrzebowały wsparcia. 

Istotne jest zapewnienie wyboru osobom z niepełnosprawnościami pomiędzy samodzielnym 

załatwieniem swojej sprawy albo przy wsparciu np. innej osoby, technologii ułatwiającej 

komunikację, likwidującej barierę architektoniczną itp.: 

[…] ja bym pytała, bo pani mówiła, że bez wsparcia. No wsparcie jest potrzebne w 

przypadku osób niesłyszących, czy głuchych. Chodzi tylko o to, żeby one były 

niezależne tylko w ten sposób, żeby nie korzystały ze wsparcia rodziny, a miały to 

wsparcie że tak powiem od urzędnika państwowego. [FGI, S1] 

[…] wiadomo, że w momencie, w którym wymaga tego, czy sam chce, bo 

generalnie osoby z pewnymi niepełnosprawnościami chcą być samodzielne i chcą 

same załatwić, żeby nikt im nie pomagał, że przychodzi sam i załatwia. Jednak 

wiadomo, że są pewne niepełnosprawności i osoby, które są mniej śmiałe, mniej 

pewne siebie, które będą chciały mieć to wsparcie. Tego nie wykluczam, ale żeby 

dać możliwość całkowitego, samodzielnego tym, którzy tego oczekują, tym którzy 

tego chcą. [FGI, S1] 

Podmiotowość takiej osoby polega na tym, że ta osoba nie tylko sama decyduje, 

na przykład o jakimś posunięciu, ale też sama może to wykonać. Nie musi polegać 

na osobie trzeciej cały czas. Może, oczywiście z pomocą na przykład urzędnika, ale 

może załatwić sprawę osobiście [IDI 10, JST, S4] 
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Niezależność powinna przejawiać się również w dostępie do rynku pracy, nauki, mieszkania, 

rehabilitacji. To możliwość swobodnego korzystania z kina, teatru, restauracji. Osoby 

z niepełnosprawnościami powinny czuć się jak pełnoprawni obywatele, samodzielnie załatwiać 

swoje sprawy. W ocenie badanych należałoby zatem wdrożyć rozwiązania, które w jak 

największym stopniu będą „budowały” obecność osób z niepełnosprawnościami w 

społeczeństwie, jako równoprawnych obywateli w każdej dziedzinie: 

Niezależność [osób z niepełnosprawnościami polega na tym], że mają dostęp do 

pracy na rynku pracy, do nauki, do mieszkania, do normalnych czynności takich 

jak każdy człowiek, ale w miarę swoich oczywiście możliwości. [IDI 30, NGO, S2] 

[…] na pewno aktywność zawodowa. Mi się wydaje, że to jest jedna 

z ważniejszych rzeczy, aktywność zawodowa, czyli samodzielność de facto 

finansowa. Przy niewielkim wsparciu na przykład asystenta osoby 

niepełnosprawnej czy jakiegoś opiekuna ta osoba może nabierać tej 

samodzielności. [IDI 4, NGO, S4] 

[…] osoby niepełnosprawne na rynku pracy najlepiej się realizują. Dla mnie to jak 

taka dobra rehabilitacji […]. Praca, rehabilitacja tych osób niepełnosprawnych. Do 

dzisiaj myślę, że rehabilitacja tu kuleje, bo osoby niepełnosprawne zapisując się 

na rehabilitację, czekają czasami kilka miesięcy. [IDI 9, NGO, S4] 

[Chodzi] właśnie [o] takie traktowanie, żeby ta osoba czuła, że jest 

pełnoprawnym obywatelem, może w sposób taki integralny wyrażać swoją 

opinię, ma pełnię praw. [IDI 18, JST, S3] 

[Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością może być zapewniona przez] 

umożliwienie tym osobom w pełni korzystania z całej oferty dla społeczności 

lokalnej, z tego co władze państwowe, szczególnie władze samorządowe oferują 

swoim mieszkańcom, to właśnie poprzez umożliwienie, czy to skorzystania z kina, 

z teatru, z restauracji czy np. załatwienia sprawy w urzędzie. Żeby były te 

podstawowe takie rzeczy, nawet jak podjazd, winda, cokolwiek, żeby te osoby 

same mogły załatwić ważną sprawę. To też jest tą pomocą i w ten sposób, że one 

stają się samodzielne i czują się, przynajmniej w mojej ocenie, że mogą same 

sobie poradzić w życiu i nie muszą być zdane na kogoś. [IDI 2, NGO, S4] 

Podmiotowość powinna […] wyrażać się w […] dostępie, dostępności na tych 

samych zasadach, według tych samych kryteriów, co każda osoba ze sprawnością. 

Należałoby doprowadzić do rozwiązań i zbudować postawy, które by w jak 

największym stopniu rzeczywiście budowały obecność osób 

z niepełnosprawnością jako równoprawnych obywateli w każdej dziedzinie. Tutaj 
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już nie będę wymieniał, bo tych dziedzin jest sporo. Za Konwencją [o prawach 

osób niepełnosprawnych] można by wyróżnić kilka podstawowych, czyli w 

zakresie opieki medycznej, w zakresie edukacji i rynku pracy, udziału w życiu 

publicznym […]. [IDI 31, NGO, S4] 

Zdaniem respondenta reprezentującego organizację społeczną zrzeszającą osoby z 

niepełnosprawnością i działającą na ich rzecz kluczowa jest możliwość podejmowania przez 

osobę z niepełnosprawnością pracy, zakładania własnej działalności gospodarczej, bez obawy o 

utratę świadczeń socjalnych, w tym renty socjalnej: 

[…] niepełnosprawni bardzo zaradni czują się pokrzywdzeni i skrzywdzeni wręcz 

przez państwo, bo oni chcą się wybić na tle społeczeństwa, po prostu sobie radzić, 

pracować, mieć pełne prawa obywatelskie, a z drugiej strony są karani za to, no 

bo tak wygląda, jakby państwo chciało ich ukarać za to, że te prawa pełne 

obywatelskie mają. Zamiast dostać list, podpisany przez na przykład prezydenta, z 

gratulacjami za to, że sobie super radzą, że są przykładem i oby tak dalej, dostają 

w sumie karę finansową. I to bardzo wiele osób zniechęca do podjęcia pracy, 

zatrudnienia stałego, założenia własnej działalności i właśnie to jest traktowanie 

przedmiotowe, myślę, że niezamierzone. [IDI 11, NGO, S1] 

Instytucją, która godzi w podmiotowość osób z niepełnosprawnością, szczególnie osób 

z niepełnosprawnością intelektualną, jest instytucja ubezwłasnowolnienia, na co zwracała 

uwagę jedna z respondentek: 

[…] to […] z czym się nie mogę pogodzić, to przez cały czas funkcjonująca w Polsce 

instytucja ubezwłasnowolnienia. Uważam, że to jest pierwsza kwestia, która 

mówi o tym, że nie traktuje się osoby z niepełnosprawnością podmiotowo. […] 

nie wydaje mi się, że niepełnosprawność intelektualna bądź psychiczna 

powoduje, że mamy prawo do tego, żeby osoby ubezwłasnowolniać. Oczywiście 

wymaga ona pewnej […] asysty prawnej, dlatego żeby rzeczywiście nie została 

skrzywdzona, bądź nie zrobiła sobie krzywdy, ale na pewno nie powinna w ten 

sposób być [pozbawiana zdolności do czynności prawnych], bo już samo to 

powoduje, że ta podmiotowość osoby zostaje naruszona. [IDI 21, JST, S1] 

Problemem ograniczającym samodzielność i podmiotowość osób m.in. z niepełnosprawnością 

jest także „pielęgnowane zjawisko pokoleniowej zależności” i opiekuńcze podejście do nawet 

już dorosłej osoby z niepełnosprawnością, że sobie nie poradzi i albo zostanie „zaopiekowana”, 

np. przez członka rodziny, albo trafi do np. domu pomocy społecznej (DPS): 

[…] Po drugie – przez cały czas […] pielęgnujemy takie zjawisko pokoleniowej 

zależności. […] nie uczymy rodzin osób z niepełnosprawnością, że osoba, która się 
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u nich pojawia jako dziecko, bądź która z nimi funkcjonuje jako osoba dorosła, ma 

takie same prawa jak oni. I to widać [np.] […] w kwestii dziedziczenia – […] 

majątek jest dziedziczony przez dzieci pełnosprawne, a dziecko niepełnosprawne 

umieszczane jest w instytucji, bądź ewentualnie rodzeństwo jest proszone, żeby 

się nim zajęło. Nikt nie myśli o tym, że [to dziecko/ta osoba z 

niepełnosprawnością] ma takie same prawa, więc kwestia jest tego, że nie 

traktujemy tych osób […] na równi. [IDI 21, JST, S1] 

No i przez cały czas taka funkcjonująca kwestia, że rodzic – w momencie kiedy ma 

dziecko niepełnosprawne – to przez cały czas wydaje mu się, że jest rodzicem do 

końca życia i to też jest naruszeniem podmiotowości [tej osoby 

z niepełnosprawnością]. Jemu się nie wydaje, że to jego dorosłe już dziecko ma 

prawo do podejmowania decyzji, ma prawo do niezależnego życia, chcieliby [je] 

chronić. Oczywiście najczęściej wynika to z troski po prostu, ale takiej trochę 

fałszywie pojętej rzeczywiście, takiego podejścia do tego, że na pewno coś [mu] 

się stanie. Także uważam, że podmiotowości u nas w ogóle nie ma jeżeli chodzi o 

osoby z niepełnosprawnością. My przez cały czas mamy tylko takie postawy, że 

albo […] ograniczamy tym osobom w ogóle wolność i całkowicie ograniczamy im 

możliwość decydowania, albo odgradzamy się [od nich] i umieszczamy w 

instytucjach, na przykład w DPS-ach. [IDI 21, JST, S1] 

[…] tutaj musiałby się zmienić bardzo punkt widzenia rodziców. Bardzo duża 

praca z rodzicami czy innymi opiekunami i dopiero chyba byśmy mogli wtedy 

mówić o tym, żeby oni rzeczywiście podmiotowo mogli się poczuć […]. [IDI 1, 

NGO, S1] 

Badani, szczególnie ci, którzy reprezentowali organizacje działające na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami, z określonym rodzajem niepełnosprawności (np. osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, głuche, chore na padaczkę lekooporną G40), wskazywali na niezrozumienie osób 

z niepełnosprawności z konkretnymi rodzajami niepełnosprawności, które ich zdaniem wynika 

z niewiedzy, lęku przed niepełnosprawnością drugiej osoby, jak się z taką osobą komunikować, 

jak reagować w przypadku nasilenia się choroby itp. Zdaniem badanych niewiele jest osób 

przygotowanych do np. komunikacji z osobami z trudnościami komunikacyjnymi, znające 

np. język migowy lub inne alternatywne sposoby komunikowania się: 

[…] ja przedstawiam grupę osób, które są bardzo chorymi osobami, czyli padaczka 

lekooporna G40, najgorszy rodzaj i tu jest wielki problem w moim stowarzyszeniu 

właśnie z postrzeganiem osób jest bardzo trudne. Oni sami przychodzą do mnie z 

boleścią, nagłaśniają temat, że nie tak zostali odebrani, […], jest już lepiej, nie 
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powiem, bo też prowadzimy szkolenia, ale wiedza o pomocy przy ataku jest 

bardzo nikła, ograniczona. [FGI, S1] 

[…] w związku z tym, że pracuję z osobami z zaburzeniami psychicznymi, głównie 

są to schizofrenicy, więc temat jest szeroki i na szczęście na przestrzeni dziesięciu 

lat wiedza i podejście do innych ludzi, do osób chorych na choroby psychiczne, 

zaburzenia psychiczne ulega zmianie. Jest coraz większa wiedza i informacja, 

niemniej jednak myślę, że tej profilaktyki i takiej ogólnej informacji jest zbyt mało 

na ten temat […]. Dla tych ludzi jest bardzo ciężko jeśli chodzi o otwarty rynek 

pracy. Otóż, u mnie też są osoby, które poza tym, że mają zdiagnozowaną 

schizofrenię, też mają epilepsję. Także to są te choroby też sprzężone, które 

całkowicie wykluczają z pracy, a np. nie mogą się starać o rentę, bo im nie 

przysługuje. [FGI, S1] 

[…] potężny problem mają też osoby głuche, bo wiadomo pracodawcy patrzą 

przez pryzmat słuchu i te osoby jakby są, brakuje mi słowa, po prostu pracodawcy 

nie chcą przyjmować tych osób, bo jest ta bariera komunikacyjna i wolą 

przyjmować osoby z innym rodzajem niepełnosprawności niż osoby głuche. […] 

osoby same z siebie proponują, że mogą się komunikować na kartce, gestami. 

Mimo wszystko dla pracodawcy to jest jakby dodatkowe utrudnienie, że muszą 

stosować takie alternatywy, jak pisanie na kartce, żeby się komunikować. [FGI, 

S1] 

[…] my mamy o tyle komfortową sytuację, że na tym samym piętrze, gdzie 

funkcjonuje dział osób niepełnosprawnych, jest też wydział ds. osób 

niepełnosprawnych Urzędu Miasta i tam jest pracownik, który posiada 

umiejętność posługiwania się językiem migowym. Oczywiście ta komunikacja, o 

której pani wspomniała, poprzez pisanie na kartce rzadko się zdarza, ale też się 

zdarza, ale generalnie ten pracownik nam jest bardzo pomocny i w takiej sytuacji, 

kiedy taka osoba do nas trafia, my korzystamy z pomocy tego pracownika. Są to 

nieliczne osoby, ale zdarzają się. [FGI, S1] 

Podmiotowość osób z niepełnosprawnościami powinna być zapewniana również przez 

zwiększenie dostępu do lokalnego mieszkalnictwa (m.in. mieszkań treningowych): 

[…] na pewno powinno być więcej mieszkań, takich do ćwiczenia, takich 

chronionych czy właśnie treningowych, żeby oni mogli spróbować tego 

samodzielnego, w miarę samodzielnego życia. Więcej, żeby dokonywać zakupów i 

gotować, i sprzątać, no wszystkie te czynności, które rzeczywiście człowiek, który 

samodzielnie chce żyć, musi wykonywać, bo nawet my tutaj na miejscu w 
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warsztacie, powiedzmy sobie, mamy małe możliwości trenowania takich rzeczy, 

jest to [robione] głównie na wyjazdach. [IDI 1, NGO, S1] 

Badani wskazywali na potrzebę organizacji szkoleń w zakresie dostępności. Szkolenia powinny 

być skierowane nie tylko do pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych, czy koordynatorów 

ds. dostępności, zarządzających przedsiębiorstwem, lecz również innych urzędników, działaczy 

w organizacjach pozarządowych czy pracowników w przedsiębiorstwach. Ich zdaniem szkolenia 

powinny być otwarte dla wszystkich chętnych. Potrzebne są również akcje uświadamiające, 

zwiększające zrozumienie dla potrzeb osób ze specjalnymi wymaganiami:  

[…] tak jak kolega wspomniał, mamy doświadczenie życiowe, bo się obracamy w 

takim środowisku, natomiast nie mamy uszeregowanej, usystematyzowanej 

wiedzy z poszczególnych zagadnień. […] błądzimy po omacku i sami nie potrafimy 

zachować się w różnych sytuacjach. Teraz szeroką grupą społeczną jest grupa ze 

spektrum autyzmu, o której bardzo mało społeczeństwo wie i często takich ludzi, 

dzieci odbiera, że są źle wychowane, rodzice nie reagują na ich zachowania, nie 

zdają sobie sprawy, że to może być spektrum autyzmu. Nieświadomość 

społeczna. [ …] dlatego też uważam, że takie szkolenie nie tylko przydałoby się 

tym, o których wspominaliśmy, nie tylko chodzi o pełnomocników,  nie tylko o 

osoby, które są w innych organizacjach, urzędach, ale też i do samych ludzi. 

Informować publicznie o tym, że takie szkolenia są, zapraszać. […] I może 

wtenczas […] zrozumienie w stosunku do takich osób byłoby coraz lepsze. [FGI, 

S3] 

Rozwiązania zapewniające dostępność należy projektować w taki sposób, aby mogli z nich 

korzystać wszyscy, zarówno osoby z różnymi szczególnymi potrzebami, jak i osoby 

niewymagające szczególnych rozwiązań (projektowanie uniwersalne): 

[…] Chodzi o to, żeby z dostępności była zadowolona każda grupa osób. 

Dostępność tworzymy dla wszystkich, a nie w rozumieniu tego, że np. dostępność 

to tylko dla osób niepełnosprawnych ruchowo i tyle […]. Nie. Dostępność jest 

tworzona dla całej populacji 38 milionowego kraju. [FGI, S3] 
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V. Dostosowanie organizacji/instytucji do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami 

 

 

V.1. Budynki, pomieszczenia 

 

W trakcie badania FGI i IDI respondentów zapytano czy wszystkie budynki i pomieszczenia, 

znajdujące się w ich dyspozycji są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, 

kobiet w ciąży/ z małymi dziećmi itp. Jakie są to ewentualnie ułatwienia, a jeśli nie są 

zapewniane, to dlaczego? 

Przedstawiciele organizacji społecznych podkreślali, że korzystają z wynajętych budynków, 

które w większości nie są jednak dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 

Internetowe badania internetowe, które przeprowadzono w 2020 r. wykazały, że w grupie 135 

organizacji społecznych aż 43,7% użycza lokal nieodpłatnie (np. w lokalnym domu kultury). 

Odpłatny wynajem deklarowało 33,4% organizacji, w tym od samorządu lokalnego – 17,8%, a 

na rynku komercyjnym – 15,6% organizacji. Własną siedzibę ma tylko 10,4% badanych 

organizacji. Część respondentów wskazywała również, że ich organizacja ma siedzibę 

w mieszkaniu prywatnym jednego z członków (zarządu) organizacji (16,3%). 
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Wykres V.1. Zasoby lokalowe organizacji pozarządowych w woj. lubelskim pozwalające na 

prowadzenie działalności 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Większość organizacji społecznych uczestniczących w badaniach FGI i IDI funkcjonuje realizując 

projekty (do)finansowane z różnych źródeł, niewiele jest organizacji prowadzących działalność 

gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego. Organizacje społeczne nie mają 

zatem dodatkowych środków finansowych, które pozwoliłyby im na przeprowadzenie 

niezbędnych inwestycji w wynajmowanych obiektach i w ten sposób dostosować je do potrzeb 

osób ze szczególnymi potrzebami: 

[…] nasze stowarzyszenie [znajduje się na drugim piętrze]. Z padaczką przychodzą 

i to ciężką padaczką. Często mają ataki i jest nawet problem, jak przyjeżdża 

karetka pogotowia, żeby zejść i znieść  tego chorego. Zdarzało się to już 

wielokrotnie, ale też cieszymy się, że mamy to miejsce, bo w razie ataku no to ja 

dłużej będę i zostanę aż ten człowiek dojdzie do zdrowia jako takiego. [FGI, S1] 

[…] na terenie Białej Podlaskiej też jest ciężko zdobyć lokal dostosowany. W tej 

chwili lokal, który mamy jest niestety niedostosowany. [FGI, S2] 

[…] my wynajmujemy, to jest lokal lubelski, po dawnym urzędzie wojewódzkim, 

przy szpitalu. I muszę tutaj powiedzieć, że taką barierą w znalezieniu lokalu są 

fundusze. […] nie stać nas niestety na remont takiego lokalu, który byłby 

dostosowany [FGI, S2] 

[…] niestety stowarzyszenia często nie mają wyboru, bo albo dostają lokal taki 

jaki jest, taki na jaki ich stać, chcieliby by ten lokal miał windę, podjazd, ale to 

wszystko niestety podnosi koszty. Albo musi to zrobić stowarzyszenie swoimi 
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środkami, albo wystąpić o dofinansowanie. […] lokal istnieje 10-15 lat, lokal 

dostało się lub odziedziczyło czy się wynajęło w takim stanie w jakim jest i czasem 

jest go trudno dostosować, bo nie ma takich technicznych możliwości. Czasem 

organizacja rzeczywiście nie ma możliwości dostosowania lokalu do osób 

niepełnosprawnych, bo to są zaszłości z wielu lat. […] Organizacje mają takie 

lokale jakie mają. [FGI, S3] 

Nasze stowarzyszenie dzierżawi [lokal]. Sami zrobiliśmy sobie drewniany podjazd, 

ale jako takiej dostępności architektonicznej nie mamy zachowanej, bo to jest 

budynek stary, w którym cały czas coś robimy, pozyskując pieniądze na to, 

a wiadomo, że na to trudno jest pozyskać pieniądze, bo musimy mieć wszelkie 

zgody […], to nie jest nasz budynek. Jest bardzo trudno zdobywać pieniądze na 

coś, co nie jest nasze […]. Ale staramy się, bo przychodzą do nas osoby na wózku, 

przychodzą do nas osoby niewidome, bo mamy różne niepełnosprawności w 

stowarzyszeniu. Więc sami na zasadach takich, że ktoś kupi albo sobie zrobi. 

Staramy się zachowywać [dostępność], ale nie na wszystko nas stać, bo rzeczy, 

które są związane z dostępnością architektoniczną są drogie. [IDI 30, NGO, S2] 

[…] naszym największym problemem to jest siedziba, […] wynajmujemy na rynku 

komercyjnym, na pierwszym piętrze, niestety w takim budynku, w którym 

równocześnie znajduje się też samorząd, Starostwo Powiatowe, bank, jedna z 

dużych ubezpieczalni. Ale to jest niestety pierwsze piętro, bez windy, bez 

możliwości dojazdu na wózku np. i z utrudnieniami. [IDI 2, NGO, S4] 

W subregionie chełmskim jedna z organizacji pozarządowych, która funkcjonuje już 20 lat, ma 

swoją siedzibę w lokalu wynajętym od samorządu lokalnego, który nie jest jednak dostosowany 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak dostępności w tym lokalu przez dłuższy okres 

czasu nie był jakoś szczególnie odczuwalny. Teraz jest on dostrzegany, organizacja chciałaby 

zmodernizować wejście do lokalu, ale wcześniej musi uzyskać stosowne zgody i pozwolenia, 

a także wsparcie finansowe na realizację kosztownej inwestycji: 

Problem z dostępnością i przygotowaniem tych pomieszczeń pojawia się dopiero 

teraz. My funkcjonujemy 20 lat i w ogóle o tym się nie rozmawiało, nie było to 

takim problemem związanym ze społecznym oddziaływaniem. Pamiętam Rysio 

przyjechał do nas i we 4 wzięliśmy wózek i jakoś go tam wnieśliśmy na spotkanie. 

Teraz poprzez te spotkania zmienia się sposób myślenia mojego własnego, i 

tworzą się zalążki pomysłów jak to przebudować i zorganizować. Akurat w moim 

stowarzyszeniu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym […]. To nie jest 

jakaś nowość, zastanawialiśmy się, robiliśmy poręcze, znaki, ale myślę, że trzeba 
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trochę więcej zaangażowania. Nie zrobimy tego jeśli samorząd nie poda nam ręki. 

Musi wyrazić zgodę, musi nasz projekt poprzeć. [FGI, S3] 

Barierą w przeprowadzaniu inwestycji podnoszących dostępność w lokalach wynajmowanych 

przez organizacje społeczne są zatem nie tylko fundusze, których organizacje zwykle nie mają, 

ale także konieczność uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację tych inwestycji, 

na co wskazują m.in. powyższe wypowiedzi badanych. 

W ocenie przedstawicielki organizacji społecznej działającej w subregionie bialskim, samorządy 

mają własne środki finansowe, ale mogą również korzystać z różnych źródeł finansowania, 

które są przeznaczone na cele związane np. z likwidacją barier architektonicznych w obiekcie 

(przykładowo w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar B, gminy, 

powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy 

samopomocy mogą ubiegać się dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier w 

urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie 

umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania4. Samorządy mogą 

uzyskać wsparcie również w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”, 

wspófinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. W projekcie przewidziano przyznanie 

520 grantów w wysokości maksymalnej 100 000 zł oraz 124 grantów, przeznaczonych na 

dostosowania architektoniczne o większej skali, w wysokości maksymalnej 250 000 zł5).  

Organizacje natomiast nie dość, że zwykle nie mają własnych środków na przeprowadzenie 

chociażby drobnych prac remontowych, to mają również ograniczone możliwości pozyskania 

ich ze źródeł zewnętrznych. Nie ma programów dedykowanych organizacjom pozarządowym (z 

wyjątkiem pożyczki z Funduszu Dostępności6), które pozwoliłyby im przeprowadzić niezbędne 

prace dostosowujące ich lokal do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, analogicznych do 

tych z jakich korzystają samorządy:   

 
4 Treść Programu wyrównywania różnic między regionami III, https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-
zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-
programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/ dostęp: 12 maja 2022 r. 

5 Dostępny Samorząd – granty, https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-
wiedza-edukacja-rozwoj/dostepny-samorzad-granty/ dostęp: 12 maja 2022 r. 

6 Fundusz Dostępności, https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-dostepnosci/ dostęp: 12 maja 

2022 r. Fundusz Dostępności skierowany jest głównie do sektora publicznego oraz spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych. Na wsparcie liczyć mogą również podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz 

instytucje kultury. Z pożyczki mogą korzystać także organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli prowadzą statutową działalność 

ukierunkowaną na wsparcie osób o szczególnych potrzebach, w szczególności osób z niepełnosprawnościami lub 

osób starszych. 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/dostepny-samorzad-granty/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/dostepny-samorzad-granty/
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-dostepnosci/
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Szkolenia byłyby potrzebne, ale też byłaby potrzebna pomoc, gdzie znaleźć na to 

pieniądze, bo szukając, słuchając nawet i czytając, to samorządy mają tak zwaną 

ścieżkę pozyskania pieniędzy, a my jako stowarzyszenie niestety nie […]. [IDI 30, 

NGO, S2] 

Organizacje, których działalność statutowa nastawiona jest na wspieranie osób z 

niepełnosprawnością zwykle deklarowały dostępność lokali, w których mają swoją siedzibę: 

Nasze budynki, w których funkcjonujemy, oczywiście, że są dostępne. Byłoby 

wołaniem o pomstę do nieba, gdyby było inaczej. […] Dostosowanie polega 

na zlikwidowaniu barier architektonicznych, zapewnieniu wszystkich tych 

wymogów dotyczących korytarzy, prawda, łazienek, również, jeśli chodzi o sprzęt 

ten technologiczny, więc tutaj ta dostępność informatyczna… Więc jak 

najbardziej. My, z uwagi na to, że obsługujemy wyłącznie osoby 

z niepełnosprawnością i ich rodziny oraz instytucje, które zajmują się tymi 

osobami, to dostępność zapewniliśmy. [IDI 31, NGO, S1] 

[…] mamy nowy budynek, bardzo ładny, dostosowany dla osób 

niepełnosprawnych, bo tam są i windy na pierwsze piętro, nowe pracownie, 

wszystko jest elegancko wyposażone, także tylko się cieszyć. Tam jest naprawdę 

dobrze. [FGI, S2] 

W internetowych badaniach ankietowych przeprowadzonych w 2020 roku 57,4% organizacji 

pozarządowych deklarowało, że ich lokal jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, dotyczy to szczególnie tych organizacji, których działalność jest sprofilowana na 

wspieranie osób z niepełnosprawnościami. 

 

Wykres V.2. Rozwiązania stosowane przez organizację społeczną, które nie dyskryminują osoby 

ze względu na ich niepełnosprawność, czy wiek: dostosowanie lokalu do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami (n=135) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Respondenci w badaniach FGI i IDI wskazywali, że organizacja, która chce wynajmować lokal z 

udogodnieniami dla osób ze szczególnymi potrzebami musi się liczyć z koniecznością 

ponoszenia większych opłat za czynsz: 
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[…] akurat tak się złożyło, że moja organizacja miała konieczność zmiany siedziby. 

I ten aspekt był priorytetem, […] jak sama nazwa wskazuje – wspieramy osoby z 

niepełnosprawnościami. Nie mięliśmy wielkiego wyboru. Musieliśmy opuścić 

siedzibę, gdzie była winda i dostosowanie do [potrzeb] osób 

z niepełnosprawnościami, więc pozostał nam jeden budynek, lokal, który […] był 

w naszym zasięgu, w Chełmskim Domu Kultury, gdzie jest dostępność dla 

wszystkich na wózkach i problemami wzrokowymi, natomiast jest problem 

komercyjny, niestety za coś trzeba zapłacić. Za to, że spełniamy standardy, 

potrzeby [osób z niepełnosprawnościami], musimy dosyć sporo zapłacić. [FGI, S3] 

Większość budynków, którymi dysponuje samorząd lokalny, a które są udostępniane 

organizacjom społecznym, to często obiekty wieloletnie, zwykle wymagające gruntownej 

modernizacji. Na tę kwestię wskazywał m.in. przedstawiciel Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej, 

który przez wiele lat działał również w sektorze pozarządowym: 

[…] zanim jeszcze rozpocząłem pracę w Urzędzie Miasta też prowadziłem 

organizację pozarządową związaną z kulturą […]. My również w ramach naszej 

działalności byliśmy [skoncentrowani] na poszukiwaniu miejsca, w którym 

moglibyśmy prowadzić naszą działalność. Moje jakby obserwacje, problemy 

z dostępnością pomieszczeń dla organizacji pozarządowych, wynikają głównie z 

faktu, że większość pomieszczeń, którymi dysponuje samorząd czy inne instytucje 

publiczne, które są udostępniane dla organizacji pozarządowych, są to budynki, 

które powstały często w tamtym stuleciu jeszcze. Są to budynki, w których nikt 

nigdy w ogóle nie myślał, budując je, o dostępności. Dlatego jeśli samorządy w 

ramach swoich działań chcą udostępniać pomieszczenia dla organizacji 

pozarządowych to niewiele tak naprawdę [ich mają], choćby z perspektywy Białej 

Podlaskiej. Takim działaniem, które może spowodować, żeby te pomieszczenia 

były dostępne, to po prostu budowanie nowych budynków. Dlatego, że większość 

tych budynków, które są w naszym zasobie często ich konstrukcja i architektura 

nie umożliwia realizacji dostępności w takim zakresie, jakiego spodziewamy się, 

zgodnie z dzisiejszymi standardami dostępności. Taki budynek, w którym będą 

[…] przynajmniej zgodnie z założeniami, pomieszczenia dla organizacji 

pozarządowych, które będzie dostępne, ma powstać w niedalekim czasie koło 

Urzędu […]. W związku z tym myślę, że dostępność pomieszczeń ona jest 

ograniczona przez fakt, że budynki, z którymi mamy dzisiaj do czynienia są to 

stare budynki, które powstały dawno temu i głównie nie brały tego zakresu 

[związanego z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami] pod uwagę. 

[FGI, S2] 
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Podobną opinię sformułowała przedstawicielka samorządu lokalnego w subregionie 

chełmskim. Jej zdaniem nie ma możliwości zastosowania dostosowań w części budynków 

usytuowanych na terenie miasta Chełm ze względu na techniczne ograniczenia lub konieczność 

zastosowania bardzo kosztownych rozwiązań: 

[…] budynki nie są dostosowane, czasami jest tak, że w przedszkolach nie ma 

możliwości zrobić podjazdu i windy, ponieważ budynki są stare i nie ma 

możliwości technicznych…, technicznie byłaby możliwość ale duże środki trzeba 

by było na to wydać. [FGI, S3] 

W badaniach udział wzięli również przedstawiciele organizacji społecznej z niewielkim stażem 

działalności. Ich organizacja nie ma jeszcze własnej siedziby. Jej przedstawiciele chętnie 

wzięliby udział w szkoleniu, żeby zdobyć wiedzę jak powinien wyglądać lokal dostosowany do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 

[…] jesteśmy młodą organizacją, nie mamy siedziby, będziemy dopiero się [o nią 

starać]... Więc w ogóle nie mamy wiedzy takiej dokładnej […] jak powinien 

wyglądać taki lokal dostępny. Więc uważam, że bardzo ważne są szkolenia i 

bardzo ważne jest uświadamianie innych ludzi jak powinno takie miejsce 

wyglądać. [FGI, S2] 

W instytucjach publicznych, zwłaszcza w tych zlokalizowanych w dużych ośrodkach miejskich, 

obiekty urzędów, szczególnie głównych siedzib, są zwykle dostosowane do potrzeb osób ze 

szczególnymi wymaganiami: 

Budynek Urzędu Miasta jest budynkiem stosunkowo nowym, bo powstał już 

w tym stuleciu i już na etapie projektowania w Urzędzie Miasta wzięto pod 

uwagę m.in. konstrukcję ram, pochylni, umożliwiających przemieszczanie się 

pomiędzy poziomami osób na wózkach, wzięto pod uwagę możliwość 

przemieszczania się pomiędzy piętrami z użyciem windy, więc podstawowe 

elementy dostępności na szczęście mieliśmy już dość wcześnie. [Obiekt] ma 

również łazienki, które w teorii powinny wszystkie spełniać wymogi [dostępności 

dla] osób z niepełnosprawnościami, ale w życiu bywa z tym różnie, dlatego, że 

różne są też potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że […] taką 

przestrzenią, w której mamy jeszcze dużo do zrobienia jest dostępność 

komunikacyjna w UM, dostępność dla osób niesłyszących, dla osób niewidomych. 

To jest jeszcze przestrzeń, w której mamy wiele do zrobienia. [FGI, S2] 

W przypadku urzędów zlokalizowanych w różnych budynkach i miejscach, zdarza się, że nie 

wszystkie obiekty, w których te urzędy się mieszczą są dostępne dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. Urzędy podejmują jednak stosowne działania, aby ta dostępność była zapewniona: 
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Urząd Marszałkowski jest dużą jednostką, mamy kilka lokalizacji. Budynek główny 

jest w miarę nowym budynkiem, bo z 2015 roku, w związku z tym na pewno te 

podstawowe [udogodnienia] jak winda jest zapewniona. Natomiast, cóż tu 

jeszcze można powiedzieć, są budynki, szczególnie filie, które ma Urząd w 

Zamościu – to jest budynek totalnie niedostępny i jeden z budynków na terenie 

miasta, gdzie jest departament, no ale jest to departament, który obsługuje urząd 

generalnie, w związku z tym jedynie pracownicy nasi. Ale też jest to 

wynajmowany budynek, jest niedostępny. Był robiony audyt, poczyniono 

działania, ale jaki będzie finał nie jestem w stanie tego określić. Na pewno 

świadomość tego, że mamy pewne obszary niedostępne jest, i nie pozostawiamy 

tego tak sobie, tylko w miarę możliwości, w miarę środków stopniowo na pewno 

będziemy dążyć [do zwiększania tej dostępności]. [FGI, S1] 

[…] Ośrodek ma łącznie 5 budynków, które realizują różne zadania. I tak siedziba 

główna jest [zastosowany] dostęp alternatywny. Mamy platformę, mamy osobę, 

która doprowadza osobę z niepełnosprawnością ruchową na partner, gdzie 

uruchomiono stanowisko z możliwością obsługi dla osób 

z niepełnosprawnościami czy o szczególnych potrzebach oraz pokój specjalny do 

takiej obsługi. Mamy piktogramy oczywiście […]. Na [ulicy X], gdzie mamy zespół 

pieczy zastępczej, ośrodek interwencji kryzysowej, budynek jest niedostępny 

architektonicznie. Mamy umowę z zespołem żłobków, który ma w stałym 

zarządzie budynek. I tam jest wydzielone pomieszczenie, gdzie mogą się te osoby 

umawiać i tam są obsługiwane jeżeli taka potrzeba zachodzi. Dzienny Dom Senior 

Plus – jest podjazd, jest on dostępny […]. Mieszkania chronione wieloprofilowe 

[…], chyba jeden, to dostępny jest budynek. To jest „parterówka” i jest tam 

podjazd, i tam jest w porządku. Świetlica środowiskowa […] tam jest niestety 

bariera przy wejściu, schodki są nie do pokonania. No ale niestety nie jest to nasz 

budynek i samo wejście też wychodzi na parking, który nie jest w stałym zarządzie 

naszym [IDI 17, JST, S3] 

Niektóre jednostki organizacyjne urzędu gminy korzystają z wynajmowanych pomieszczeń, 

gdzie ciągi komunikacyjne są dostosowane, jest winda, ale brakuje innych rozwiązań 

zapewniających dostępność, np. sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, brakuje 

również odpowiedniego oznakowania: 

[…] nasz budynek, ciągi komunikacyjne są dostosowane szerokością. Brakuje 

oznakowania. Jest troszeczkę problem, bo jest tylko jedna winda, nie ma 

alternatywy do tego. Mięliśmy przykład z kolegą, jeden z pracowników jest osobą 
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jeżdżącą na wózku i przy braku prądu my byliśmy alternatywą dla tego pana. [FGI, 

S1] 

[…] na pewno dużym problemem jest brak oznakowania. Tu jest bardzo duży 

minus w naszym urzędzie. Wiadomo, że to są kosztowne rzeczy, ale w przyszłym 

roku na pewno postaramy się, żeby jak najszybciej to zrobić. [FGI, S1] 

Niektórzy badani mają świadomość dostosowania instytucji do potrzeb osób ze szczególnymi 

wymaganiami, które należałoby wprowadzić w ich instytucji, np. w zakresie ewakuacji osób 

z niepełnosprawnościami. Wskazują przykładowo, że poza instrukcją, powinny być urządzenia 

niezbędne do ewakuacji takiej osoby (krzesła specjalne do noszenia, maty) i stosowne 

oznakowania. Wdrożenie tych rozwiązań wymaga jednak nakładów finansowych 

i odpowiedniego przeszkolenia pracowników urzędu, szczególnie tych, którzy będą odpowiadać 

za ewakuację instytucji w przypadku zagrożenia (np. pożaru). 

Bariery architektoniczne występują przede wszystkim w obiektach wieloletnich. Kierownictwo 

jednostki administracji publicznej – zdaniem badanych – jest zwykle świadome konieczności 

przeprowadzenia prac w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Wymaga to jednak stworzenia planu 

działania, określającego co w pierwszej kolejności należy wykonać w obiekcie, a także 

zarezerwowania środków w budżecie na realizację przedsięwzięć zwiększających dostępność 

urzędu: 

Budynek Starostwa jest całkowicie niedostosowany do osób ze szczególnymi 

potrzebami. Przejęliśmy nieruchomość od Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej 

w grudniu 2020 roku. Jest tam bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Zacznę od tego, 

że wejście do budynku jest już niedostępne, jest tam podjazd, który jest 

niedostosowany. Także my mamy bardzo dużo do zrobienia w tej kwestii. Został 

powołany zespół […] robimy audyt. Więc myślimy, że małymi krokami, powolutku 

będziemy [zwiększać tę dostępność] […]. 

Prowadzący: Czy Zarząd Powiatu ma świadomość, że istnieje możliwość 

finansowania m.in. jednostek samorządów w programie Dostępność + tej 

dostępności?  

Tak, o tym, że jest taka możliwość decydenci są poinformowani, ale trzeba to 

umieścić w budżecie i mieć swoje środki, trzeba przemyśleć podstawy planu, co 

chcemy w pierwszej kolejności robić. Także dopiero raczkujemy w tej kwestii, ale 

jestem pełna nadziei, że będzie to szło w dobrą stronę i cieszymy się, że katalog 

został rozszerzony nie o osoby niepełnosprawne, tylko o osoby z różnymi 
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potrzebami. Tutaj cieszymy się, że ustawodawca poszedł w takim kierunku. [FGI, 

S2] 

W przypadku dużych obiektów przeprowadzenie stosownych inwestycji zapewniających 

dostępność obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami jest bardzo kosztowne i wymaga 

czasu. Stąd też niektóre samorządy mieszczące się w takich budynkach dążą do zastosowania 

rozwiązań alternatywnych/tymczasowych, które polegają chociażby na przeniesieniu działów, 

których zadaniem jest obsługa klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami (osób 

starszych, z niepełnosprawnościami, matek z małymi dziećmi, kobiet w ciąży itp.), do 

pomieszczeń usytuowanych na parterze: 

PCPR mieści się w budynku Starostwa Powiatowego. Mieścimy się na 3 piętrze. W 

ciągu roku korzysta z naszej pomocy około 2500 osób. Są to różne wnioski. Osoby 

przychodzą do nas bezpośrednio do budynku lub jakby składają wnioski przez 

Pocztę Polską. […] tym osobom udaje się dotrzeć do naszej instytucji, do PCPR, 

aczkolwiek zgłaszają swoje jakby uwagi. Budynek jest „leciwy”, ma swoje lata, 

windy potrzebują szybkiej modernizacji. Oczywiście podstawowe rzeczy, które 

powinien ten budynek posiadać, czyli dostęp do łazienki, windy i ten podjazd, on 

posiada. Aczkolwiek […] [jego stan pozostawia] wiele do życzenia i […] potrzeba 

tam dużej inwestycji. […] osoby, które decydują w powiecie […] mają tą 

świadomość i są nastawione na ten kierunek i mamy zapewnienia, że te budynki, 

ten budynek będzie dostępny. Z naszej perspektywy PCPR i tych osób, liczymy na 

to, że zostaniemy przeniesieni z 3 piętra przynajmniej do obsługi tych osób, 

przynajmniej na parter. Przygotowanie jakiegoś pomieszczenia dla tych osób, 

gdzie będzie pętla, będzie możliwość obsłużenia nie tylko naszych osób, które do 

nas przychodzą do PCPR, ale wszystkich osób, które chcą skorzystać z budynku 

Starostwa i inne sprawy załatwić w Starostwie. [FGI, S2] 

Problemy z dostępnością występują nawet w nowo wybudowanych obiektach. Jedna z 

respondentek zilustrowała to przykładem urzędu gminy, której była reprezentantką. Wskazała, 

że w nowym obiekcie urzędu gminy nie zastosowano wszystkich udogodnień w zakresie 

dostępności architektonicznej. Podkreśliła jedocześnie, że samorząd jest na etapie 

opracowywania dokumentacji, która będzie podstawą do przeprowadzenia niezbędnych prac, 

podnoszących dostępność tego urzędu: 

[…] jeżeli chodzi o nasze budynki to niestety nie jest to aż tak kolorowo z tą 

dostępnością i tak jakbyśmy chcieli. Są budynki typu WTZ, który praktycznie ma 

podjazd dla osób niepełnosprawnych, ma odpowiednio szerokie drzwi, [szerokie] 

korytarze, gdzie osoby swobodnie mogą się poruszać, ale mamy takie budynki, 
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które niestety nie do końca są przystosowane. […] budynek stosunkowo 

niedawno wybudowany, ale zamysł architektoniczny był taki, że osoby z 

wszelkiego rodzaju niepełnosprawnością, czy to ruchową czy też nawet innego 

rodzaju, nie będą mogły dostać się na piętro, tylko będą specjalnie wydzielone 

pokoje na parterze, gdzie będą [obsługiwane] […] A na piętrze jest sala 

konferencyjna rady gminy. […] jeżeli chodzi o załatwianie petentów, nie ma z tym 

absolutnie żadnego problemu, bo faktycznie każdy urzędnik schodzi, te 

pomieszczenia są tak usytuowane, że jest komfort psychiczny załatwiania sprawy, 

jeżeli to są sprawy, dotyczące np. aktów stanu cywilnego, czy takich jak uznanie 

dziecka, gdzie np. osoba nie chce, żeby jeszcze ileś osób postronnych słyszało jej 

sytuację […], to jest [to] zapewnione. Natomiast problemem jest… póki co [go] 

nie ma, nie występuje, ale może pojawić się taki problem, że sala narad, która jest 

na 1 piętrze jest bardzo duża […] i gdyby był radnym osobą z niepełnosprawnością 

już nie mógłby uczestniczyć w obradach rady gminy, no bo przecież obrad nie 

przeniesie się na parter, na korytarz. Więc tutaj […] taki układ się nie sprawdził i 

teraz szukamy źródeł finansowania windy, oczywiście nie wchodzi w grę u nas 

winda zewnętrzna, ponieważ jesteśmy w strefie konserwatora zabytków. 

Wojewódzki konserwator zabytków nie wyraził zgody na montaż windy 

zewnętrznej, więc tutaj mamy spory problem, bo albo winda wewnętrzna […] 

albo po prostu platforma […] i nie ukrywam, że teraz jesteśmy na etapie 

tworzenia strategii, która jest poddawana konsultacjom i też chcemy […] 

dostosować budynek ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych. […] w 

pozostałych budynkach te zmiany […] będą […] kosmetyczne na tle tego, bo tam 

są [pomieszczenia usytuowane na parterze], więc nie ma potrzeby robienia 

wielkich […] podjazdów, klinów między progami, […] na tle tej windy 

i podnośników to jest naprawdę kosmetyka […]. [FGI, S4] 

Przeprowadzenie inwestycji w budynku, które tylko w podstawowym zakresie zapewnią 

dostępność nie oznacza, że dzięki temu instytucja stanie się dostępna. Jedna z respondentek 

wskazywała na wciąż niską świadomość społeczeństwa w zakresie stosowania rozwiązań 

dostępnościowych. Wielu osobom wydaje się, że np. ich miejsce pracy, urząd jest dostępny, bo 

ma zainstalowany podjazd, platformę schodową, podczas gdy np. w obiekcie nie ma 

zainstalowanej windy pozwalającej osobie mającej trudności w poruszaniu się dostać się na 

wyższe kondygnacje, w drzwiach występują progi, łazienka nie ma wszystkich wymaganych 

przepisami udogodnień itp. Na tę kwestię zwracała respondentka pracująca w obiekcie, który 

jej zdaniem nie spełnia nawet kluczowych wymagań zapewniających dostępność: 
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[…] pracownicy do tej pory byli przekonani, że budynek jest dostępny dla osób z 

niepełnosprawnością. Faktycznie, jeżeli chodzi o dostęp do budynku, do 

poszczególnych pomieszczeń, to z tym nie ma problemu. Aczkolwiek nie jest to 

budynek [w pełni] przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością i muszę 

powiedzieć, że nawet na przykład toalety, które […] były remontowane ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 

kontrolowane w ich budowie, nie spełniają norm. […] ktoś to kiedyś kontrolował i 

ktoś dopuścił te toalety i odebrał te toalety, a one nie spełniają norm. […] myślę, 

że dopóki ktoś nie spojrzał na to fachowym okiem, w momencie kiedy jakoś się 

trochę na tym znam, i kiedy weszłam i powiedziałam to niemożliwe, że to jest 

toaleta przystosowana, to dopiero wszyscy byli bardzo mocno zaskoczeni, bo byli 

naprawdę głęboko przekonani, że to jest toaleta w pełni dostosowana do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością. Więc przez cały czas nawet w cudzysłowie wśród 

pracowników, którzy zajmują się osobami z niepełnosprawnością, bo mówię 

nawet o tej  części budynku, która jest wyłącznie dla takich osób, która służy 

wyłącznie na ośrodek wsparcia, bo połowa budynku, w którym obecnie jestem, 

połowa budynku to jest ta część zajmowana przez ośrodek interwencji 

kryzysowej, a druga połowa tego samego budynku to jest ta część zajmowana 

wyłącznie przez osoby z niepełnosprawnością, czyli przez ośrodek wsparcia i klub. 

Czyli od 7 do 19 wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością. Więc nawet ta część 

nie jest do końca przystosowana, ale każdy myślał, że jest. Więc jakby wydaje mi 

się, że z tą dostępnością obiektu nie jest za dobrze, aczkolwiek mówię, nie są to 

typowe bariery, także osoba jest rzeczywiście w stanie dostać się wszędzie. 

Natomiast nie jest to komfortowe miejsce. W tym momencie otrzymaliśmy środki 

i w tym roku jeszcze będę zaczynała dużą  inwestycję, ponieważ właśnie dostałam 

5 milionów złotych na przebudowę, dobudowę tego obiektu i już wstępne plany, 

które sobie poczyniłam, będą powodowały, że będę miała obiekt w pełni 

dostępny i mam nadzieję, że to wszystko zostanie dopilnowane w ramach tego 

już nowego projektu […]. [IDI 21, JST, S1] 

Samorządy gmin z niewielką liczbą mieszkańców dostrzegają potrzebę zapewnienia 

dostępności, w tym również dostosowywania obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami. Przeszkodą w likwidacji barier architektonicznych w urzędach często są jednak 

środki finansowe: 

[…] wiemy, że musimy w kilku budynkach na przykład zastosować windy, ale to 

jest dosyć duży koszt dla takiego samorządu, jak nasz. Szukamy w tej chwili […] 

zewnętrznych źródeł finansowania, czy przynajmniej współfinansowania takich 
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zadań, takich działań. […] widzimy potrzebę zapewnienia tej dostępności, ale nie 

mamy na to wystarczających środków finansowych. [IDI 7, JST, S3] 

W małych miejscowościach nie występuje duża liczba osób z niepełnosprawnościami, jak w 

dużych aglomeracjach miejskich. Należy jednak zauważyć, że obszary wiejskie cechuje szybszy 

proces starzenia się ludności w porównaniu do obszarów miejskich czy podmiejskich 

(suburbanizacja). Młodzi wyjeżdżają z małych miejscowości często do dużych miast, gdzie 

kształcą się, znajdują pracę i zakładają swoje rodziny. Grupę docelową rozwiązań 

dostępnościowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, oddalonych od dużych aglomeracji 

miejskich, będą zatem stanowiły przede wszystkim osoby starsze, w tym takie, których 

niepełnosprawność, niesamodzielność jest wynikiem procesu starzenia się. 

Przeprowadzając modernizacje obiektów o dostępności często myśli się w kategoriach 

rozwiązań architektonicznych, nie zawsze bierze się pod uwagę potrzeby osób z innymi 

rodzajami niepełnosprawności (np. osób niewidomych), na co zwracała uwagę jedna z 

badanych osób, która reprezentowała samorząd lokalny: 

[…] budynek został oddany do użytku w 2019 roku, po modernizacji […]. Jeśli 

chodzi o osoby niepełnosprawne ruchowo jest super […] są podjazdy […], pod 

tym kątem jest super. Natomiast dla osób niedowidzących nie ma żadnych 

ułatwień. [FGI, S4] 

Według badanych społeczeństwo nie do końca rozumie idę dostępności. Trzeba je zatem 

informować, uczyć i wychowywać do empatii. Konieczne są zatem działania podnoszące 

poziom świadomości przez np. organizowanie spotkań, szkoleń, które pomogłyby pogłębiać 

wiedzę na temat dostępności: 

Na wyjściu po mieście mieliśmy przykład jak miejsca dla osób niepełnosprawnych 

zajmowane są przez osoby nieuprawnione, bądź zajeżdżają na chodniki. Jakby 

społeczeństwo tego nie rozumiało. […] należałoby społeczeństwo bardziej 

poinformować, nauczyć może nie, ale wychować do empatii. [FGI, S3] 

[…] z mojej strony jako osoby z niepełnosprawnością, jak najbardziej jestem za 

tym by była możliwość organizowania spotkań. To mało powiedziane – szkoleń, 

które by pomogły w tym, by ta wiedza była pogłębiana, i byśmy mieli  możliwość 

współpracy w tej dziedzinie. [FGI, S3] 

Preferowane są głównie „szkolenia praktyczne”, połączone z doradztwem, które odnosi się do 

konkretnych przykładów występujących np. na stronie internetowej (w zakresie dostępności 

cyfrowej), w konkretnych obiektach (w zakresie dostępności architektonicznej), urządzeniach 

ułatwiających komunikowanie się, czy tekstach, które należałoby przedstawić w formie 
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przystępnej i zrozumiałej również dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (w zakresie 

dostępności informacyjno-komunikacyjnej): 

Najprawdopodobniej rzeczywiście byłoby lepiej, gdyby był to jakiś doradca, który 

przyjdzie na przykład, skontroluje obiekt i powie czego brakuje i dlaczego, 

wytłumaczy. Myślę, że to było zdecydowanie lepsze niż jakiekolwiek szkolenia. 

[…] także tak rzeczywiście to powinno wyglądać, że [ten doradca] przychodzi do 

konkretnego obiektu i konkretnie punkt po punkcie pokazuje: nie ma tego, nie 

ma tego, powinno być to, to i to dlatego, że… i wtedy jest to jasne i to powinno 

być pokazywane na konkretnym obiekcie. To było najbardziej skuteczne. Ale 

jeżeli chodzi o szkolenia, to […] kompletnie nie mówią o dostępności. Nie wiemy, 

co to jest dostępność strony internetowej, zupełnie nie wiemy, co to jest 

dostępność tekstu. [IDI 21, JST, S1] 

Można to zilustrować na przykładzie tworzenia tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (ETR) 

– nie wystarczy powiedzieć na szkoleniach o standardach ETR i pokazać na przykładowych 

prezentacjach jak takie informacje łatwe do zrozumienia należy tworzyć. Wiedza o konieczności 

tworzenia takich tekstów nie jest równoznaczna z umiejętnością ich tworzenia. 

 

V.2. Personel instytucji administracji publicznej, organizacji społecznej 

 

Respondentów zapytano jak oceniają swoją wiedzę w zakresie zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (np. architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, 

cyfrowej, ale też np. w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji osób 

z niepełnosprawnościami itp.), czy w tym zakresie potrzebne są dodatkowe szkolenia, 

doradztwo, w jakim ewentualnie? 

Respondenci podkreślali, że wejście w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami sprawiło, że w wielu urzędach dąży się teraz 

do zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi wymaganiami, co niekiedy wiąże się 

również z koniecznością podnoszenia wiedzy w tym zakresie przez udział pracowników urzędu 

w szkoleniach, seminariach, konferencjach itp. poświęconych problematyce dostępności usług 

świadczonych m.in. przez urzędy:  

[…] z uwagi na wejście w życie tej ustawy o dostępności [wiedza w zakresie 

dostępności] musiała się podnieść, poziom tej wiedzy. […] osoby na pewno 

uczestniczyły w szkoleniach w zakresie dostępności, kilka osób w urzędzie [IDI 7, 

JST, S3] 
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W badaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji, czy instytucji publicznych, często z 

wieloletnim doświadczeniem w zakresie współpracy z osobami z niepełnosprawnościami i 

udzielania im wsparcia. Wśród nich organizacje, które same organizują szkolenia dla 

mieszkańców, szkół oraz instytucji w jaki sposób pomagać i udzielać pierwszej pomocy osobom, 

w tym osobom z niepełnosprawnością, np. z epilepsją: 

[…] my jako stowarzyszenie organizujemy bardzo dużo szkoleń dot. jak udzielać 

pierwszej pomocy, są to szkolenia darmowe, to jest działalność z serca naszego 

stowarzyszenia, bo chcemy po prostu…, jeśli się wydarzy jakiś atak na ulicy, żeby 

przeciętny Kowalski wiedział jak udzielać pomocy. Nie mamy pieniędzy na te 

szkolenia. Robimy to z serca, sami, i też – że tak powiem – po kontaktach z 

lekarzami, neurologami, epileptologami, umawiamy się. […] to jest bardzo temat 

potrzebny i my na ile możemy…, proszę Państwa, na dowód tego, z NFZ 

przeprowadzaliśmy rok temu, półtora roku temu, jak udzielać pierwszej pomocy. 

Każdy petent, który stał w kolejce, np. żeby otrzymać skierowanie na wyjazd do 

sanatorium, mógł przyjść i my szkoliliśmy. My szkoliliśmy też pracowników MOPR 

swego czasu. Naprawdę szkolenia są niesamowicie potrzebne, tylko potrzeba 

nam trochę pieniędzy. [FGI, S1] 

W badaniach udział wzięły m.in. osoby, które deklarowały wysoki poziom wiedzy w obszarze 

dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przykładowo jedna z respondentek 

wskazała, że urzędnicy uczestniczą w szkoleniach w ramach projektu „Dostępny Samorząd” w 

ilości 130 godzin. Korzystają ze wsparcia ministerialnego. Wskazują jednocześnie, że obecnie 

jest dużo opracowań w zakresie dostępności, z których mogą skorzystać, żeby pogłębić wiedzę 

w tym temacie:  

[…] myślę, że mam dość szeroką wiedzę na ten temat, jednak oczywiście szkolić 

się i pogłębiać nigdy nie jest prawda za mało. Aktualnie uczestniczę wraz z 

dwoma kolegami z mojego zespołu ds. dostępności w takim projekcie 

ministerialnym Dostępny Samorząd – akcelerator dostępności mikroregionów 

wschodnich. Mamy jako koordynatorzy 130 godzin takich szkoleń. Online i 

stacjonarnych. O tej dostępności bardzo dużo mówimy. W ogóle na tę chwilę jest 

dużo takich darmowych szkoleń właśnie w ramach różnych projektów, dla 

urzędów. Są dostępne środy w […] Ministerstwie Cyfryzacji, [które] obecnie jest w 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie się mówi o dostępności cyfrowej. Jeśli 

ktoś ma jakieś pytania, to są dwie godziny gdzie ci panowie z Ministerstwa na 

wszystkie pytania udzielają odpowiedzi. [FGI, S1] 

[…] jest dużo teraz, mnóstwo opracowań na temat dostępności. [FGI, S1] 
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Jednak same szkolenia, wiedza zawarta w publikacjach, to – zdaniem niektórych badanych – za 

mało, potrzebne są również zajęcia praktyczne, terenowe, gdzie osoba będzie mogła 

zastosować w praktyce zdobytą wiedzę. Konieczne są również warsztaty pozwalające ich 

uczestnikom na doświadczenie barier, z którymi zmagają się osoby z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności: 

Ja swoją wiedzę oceniam, tak nieskromnie powiem, dość wysoko, dlatego że dużo 

o tym czytałam i teoretycznie jestem w miarę przygotowana. Natomiast przejście 

do praktyki to jest dla mnie kosmos. [IDI 10, JST, S4] 

[…] myślę, że tutaj wskazane by były jak najbardziej te działanie edukacyjne, jak 

też warsztatowe bym nawet powiedział. Po prostu posadzić szefa jednostki 

administracyjnej, niech sobie pojeździ na przykład na wózku po Zamościu. [IDI 5, 

NGO, S4] 

Dzięki różnym formom kształcenia (szkolenia, warsztaty, seminaria, studia podyplomowe) z 

zakresu dostępności (architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej) oraz licznym 

opracowaniom i materiałom poświęconym problematyce dostępności, które powstały w 

ostatnim czasie, urzędnicy, a zwłaszcza ci, którym została powierzona rola koordynatora 

ds. dostępności, mogą podnieść swoją wiedzę w przedmiotowym zakresie: 

Jeżeli chodzi o mnie, to cały czas się kształcę, robię kolejne studia, ale skończone 

mam studia koordynatora dostępności, ukończyłam je w zeszłym roku. To są 

studia w Warszawie, […] to nie jest kurs, to są studia podyplomowe. Staram się tą 

wiedzę cały czas poszerzać. Wiedzę na temat dostępności posiada też…, posiadają 

wszyscy pracownicy, natomiast jeden z pracowników jest z wykształcenia… i teraz 

dalej dokształca [się] na studiach w zakresie budownictwa, pod tym kątem. […] 

jesteśmy zespołem, który garnie się do wiedzy, który chce. Stworzyliśmy tutaj z 

panią dyrektor zespół ds. dostępności. [IDI 18, JST, S3] 

Badani podkreślali jednocześnie potrzebę dalszego podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie 

przez szkolenia, warsztaty, ale również różnego rodzaju opracowania, poradniki napisane 

prostym językiem, w formie konkretnych wskazówek. Zagadnienia dotyczące zapewniania 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w różnych wymiarach, nie tylko w zakresie 

dostępności architektonicznej, cyfrowej czy informacyjno-komunikacyjnej, są na tyle obszerne, 

że nie da się ich przyswoić w ramach pojedynczego szkolenia: 

[…] przeszłam teraz 16-dniowe szkolenie, od godziny 9.30 do 12.30 online z trzech 

rodzajów dostępności i powiem szczerze, że wszystko to jest takie nowe i pracy 

jest ogrom. Powołałam sobie zespół, na szczęście była zgoda władz, bo 

jednoosobowo nie da się tego zrobić i mam pod sobą też kilka osób: z 
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budownictwa, informatyka, […] jest nas więcej osób do tego zadania. 

Ale uważam, że mimo że przeszłam to szkolenie to jest taki ogrom materiału, 

że jednak [swoją wiedzę oceniam] na 50% […]. [FGI, S2] 

[…] na pewno jest potrzebne jakieś doradztwo, szkolenia, może jakiś na przykład 

taki prosty podręcznik napisany prostym językiem, żeby każdy…, nawet 

wynajmując sobie pomieszczenie jakieś, żeby wiedział, że musi zapewnić […] 

wymagania czy to architektoniczne, czy na przykład zamawiając stronę 

internetową, to w specyfikacji zamówienia trzeba wpisać to, to, a to oznacza to i 

tamto na przykład. Nie takim językiem technicznym, […] brakuje […] takiego 

podręcznika, czy takiego szkolenia dla osób, które nie mają takiej specjalistycznej 

wiedzy. [IDI 2, NGO, S4] 

W badaniach, które przeprowadzono w subregionie zamojskim respondenci również ocenili 

swoja wiedzę w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jako 

niewystarczającą. Ich zdaniem zawsze będą występowały deficyty wiedzy w tym zakresie, 

najważniejsze jest, aby mieć świadomość, że są różne rodzaje niepełnosprawności, a – co za 

tym idzie – sposoby zapewniania dostępności: 

[…] Tego nie ma się co wstydzić, […] żebym nie wiem ile lat był w stowarzyszeniu, 

zawsze będę miał niewiedzę w tym zakresie i po prostu ważne jest, żeby mieć 

tego świadomość i w pełni […], [że są] osoby z różnymi niepełnosprawnościami 

[…]. [FGI, S4] 

Powyższą myśl potwierdza również wypowiedź przedstawiciela samorządu lokalnego w 

subregionie bialskim, który sam jest osobą z niepełnosprawnością ruchową: 

[…] ze względu na to, że jestem osobą niepełnosprawną, tematyka 

niepełnosprawności jest mi trochę bliższa, chociaż muszę szczerze powiedzieć, że 

to, że jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową i to, że poruszam się na 

wózku, nie czyni mnie ekspertem ani w kwestii bycia i w kwestii 

niepełnosprawności narządów słuchu, wzroku, mowy czy innych specyficznych 

niepełnosprawności. Myślę, że […] bardzo dużym czynnikiem, który pomaga 

w obsłudze klientów ze specjalnymi potrzebami jest empatia. […] istnieją 

oczywiście szkolenia, poradniki różnego rodzaju, które przedstawiają nam pewne 

style, scenariusze obsługi klienta, na podstawie których my możemy nasze 

działania klientowi oferować, ale myślę, że ostatecznie potrzebne jest przede 

wszystkim otwartość na tego klienta, jakby też często najprostszym rozwiązaniem 

takiej specyficznej sytuacji, gdzie naszym... ja mogę powiedzieć na przykładzie 

własnym, pewnego klienta, którego miałem w ubiegłym roku, osoby niesłyszącej, 
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która nie posługiwała się językiem migowym. Jedyną formą komunikacji z tą 

osobą, jaką mogliśmy […] zastosować, była komunikacja przy użyciu…, na 

szczęście ta osoba była pisząca i czytająca, mogliśmy się tylko skomunikować się z 

tą osobą po prostu pisząc na kartce. To był starszy mężczyzna, który nie 

posługiwał się komputerem, więc tylko w ten sposób byliśmy w stanie się z nim 

komunikować i zrealizować sprawę, z którą do nas przyszedł. […] chcę 

powiedzieć, że bardzo ważne jest otwarcie się na tego klienta. Może czasami 

wystarczy zapytanie takiego klienta, w jaki sposób chciałby zostać obsłużony 

i postarać się w miarę swoich możliwości dostosować się do oczekiwań takiego 

klienta. [FGI, S2]  

W subregionie chełmskim respondenci również wskazywali na dostateczną wiedzę w zakresie 

dostępności. Znają oni ogólne zasady projektowania uniwersalnego i wytyczne określone w 

ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

nie znają jednak szczegółowych wymogów. Wiedzą np. jakie rozwiązania muszą być 

zastosowane w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami, żeby można było ją uznać za 

dostępną, ale nie znają parametrów, wymiarów, które są wymagane konkretnymi przepisami, 

czy normami: 

[…] Moja [wiedza] jest na poziomie, uczciwie mówiąc, dostatecznym, ponieważ 

nie jestem z wykształcenia budowlańcem, są mi znane założenia głównie 

uniwersalnego projektowania oraz wytyczne ustaw o dostępności. Natomiast 

parametry szczegółowe wymagają wsparcia osoby już wykwalifikowanej. [IDI 17, 

JST, S3] 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy samorząd został zobligowany do powołania w 

swojej jednostce przynajmniej jednego koordynatora ds. dostępności. Koordynatorami zostają 

m.in. osoby, których dotychczasowe obowiązki były zbliżone do tego czym mają zajmować się 

w nowej lub dodatkowej funkcji. W jednym z samorządów w subregionie bialskim 

koordynatorem ds. dostępności został pracownik inspektoratu promocji i ochrony zdrowia. W 

związku z tym, że są to dla tej osoby nowe zagadnienia, wskazuje na konieczność podnoszenia 

wiedzy w tym zakresie: 

[…] w mojej instytucji wyglądało to trochę w ten sposób, że ustawodawca zmusił 

do powołania koordynatora dostępności, było to zrobione w ostatniej chwili. […] 

jestem z inspektoratu promocji i ochrony zdrowia. Podciągnęli to po prostu pod 

zdrowie i tak to się stało, że stamtąd przyszłam. Myślę, że umiejętności moje to 

jedynie empatia i zrozumienie dla osób, taka moja cecha, że ja po prostu bardzo 
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lubię pomagać ludziom, a jeśli chodzi o umiejętności merytoryczne, to uważam, 

że musiałam się wszystkiego od samego początku nauczyć, dlatego dla mnie jest 

to takie trudne zadanie. Było mi ciężko. [FGI, S2] 

W ocenie przedstawiciela organizacji społecznej podejście urzędników do tematu dostępności i 

potrzeb osób z niepełnosprawnością zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat: 

[…] Chcę powiedzieć tak, może bez kompleksów, że […] w Polsce sytuacja się 

zmienia i dobrze, że się zmienia. Natomiast […] w urzędach jest większa 

świadomość tego, jakie są potrzeby osób niepełnosprawnych. [FGI, S4] 

Badanych zapytano czy osoby zatrudnione w ich organizacji/ instytucji lub angażujące się 

społecznie posiadają dodatkowe umiejętności lub wiedzę przydatną w kontaktach z osobami 

ze szczególnymi potrzebami, w tym osobami z niepełnosprawnościami. 

Jedna z respondentek reprezentująca samorząd lokalny deklarowała, że uczestniczyła w 

szkoleniach, na których przekazywano wiedzę w jaki sposób zwracać się do osób z 

niepełnosprawnościami, jak im pomagać. Przy czym nie miała jeszcze okazji przećwiczyć tych 

umiejętności. Zdaniem badanej dużą pomocą dla urzędów byłyby organizacje społeczne 

przeprowadzające audyt procedur i obsługi klientów w urzędzie, na podstawie którego 

wskazałyby obszary wymagające dodatkowych usprawnień: 

[…] sama też uczestniczyłam w takich szkoleniach. Jak się zwrócić do osoby, czy w 

ogóle się zwracać, czy w czymś pomóc, czy mogę, pomogę. Niektórzy na siłę 

gdzieś tam prowadzą osobę, mimo że ona nie chce, chce sama się przemieścić w 

danym punkcie. Na pewno u nas jest brak kontaktu z takim klientem i […] nie ma 

jak przećwiczyć. Czasami nawet zastanawiałam się, czy nie zwrócić się do jakiejś 

organizacji, żeby takie osoby po prostu…, co jakiś czas przyszła taka osoba i wtedy 

zobaczyć jaka jest ta obsługa i wskazać obszary, gdzie mamy jeszcze coś do 

przerobienia, do przepracowania. [FGI, S1] 

Instytucje publiczne szkolą swoich pracowników w zakresie obsługi osób ze szczególnymi 

potrzebami. Uczestniczyli oni w szkoleniach takich, jak praca z klientem ze szczególnymi 

potrzebami czy też szkolenia z PJM. Codziennie mają kontakt z różnymi osobami 

z niepełnosprawnością: 

[…] [jest wiele] dedykowanych […] szkoleń, o czym? Nawet praca z klientem 

trudnym czy też praca z klientem ze szczególnymi potrzebami. My jak najbardziej 

korzystamy z takich możliwości, myślę że mamy też doświadczenie w pracy 

praktycznej. Rzeczywiście na co dzień mamy kontakt z różnymi klientami, więc te 

szkolenia są na pewno bardzo przydatne. Jeśli chodzi o język migowy, też były 
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tego typu szkolenia prowadzone, ale […] to jest tak, jak z każdym językiem 

obcym, jednym szkolenie podstawowe, jak też dwa kursy nie zapewnią, że 

będziemy sprawnie posługiwać się tym językiem i będziemy potrafili świetnie 

dojść do porozumienia z klientem. Na szczęście mamy też inne rozwiązania typu 

platforma, na której możemy tłumaczyć, połączyć się z […] i tak tradycyjnie, 

posługujemy się tym, co mamy pod ręką […]. Po tych szkoleniach z języka 

migowego uczymy się jak formułować zdania, co może […] i być niezrozumiałe dla 

naszego rozmówcy. [FGI, S4] 

Organizacje zrzeszające osoby z określonymi rodzajami niepełnosprawności dysponują 

ekspertami, którzy szkolą np. urzędników, przedstawicieli firm czy organizacji w zakresie 

dostępności miejsca pracy, organizowanego wydarzenia itp. do potrzeb osoby z określonym 

rodzajem niepełnosprawności: 

[…] bardzo dbamy o to, żeby nasza kadra była możliwie jak najbardziej 

wykwalifikowana. I robimy to następująco: po pierwsze, przede wszystkim nasza 

kadra jest przez cały czas wystawiona na kontakt z członkami i nie mamy takiego 

pracownika, który by nie miał kontaktu z niewidomymi i słabowidzącymi. Myślę, 

że gdyby się ktoś taki znalazł, to będziemy go jak najbardziej zachęcać, żeby nie 

stanowił takiej niechlubnej tradycji i się szkolił, natomiast nie było jeszcze do tej 

pory takiego przypadku. To jest najlepsze szkolenie, po prostu żywy kontakt. Ale z 

drugiej strony szkolenia teoretyczne tak samo są potrzebne. Wysyłam swoją 

kadrę na szkolenia, sama się doszkalam, też z dostępności, teraz to chyba, nawet 

głównie z dostępności, bo jest niesamowicie modna. Nasi pracownicy mają 

przeróżne uprawnienia dodatkowe: instruktor orientacji przestrzennej, instruktor 

czynności dnia codziennego, tyfloinformatyk, są wszelkie uprawnienia 

wspierające już typowo do pracy edukacyjnej z osobami niewidomymi i 

słabowidzącymi. [Organizacja] ma status instytucji szkoleniowej, więc w zasadzie 

taka działalność edukacyjna, edukacyjno-informacyjna powiedziałabym nawet, 

jest naszym głównym celem. Także kadrę musimy mieć przeszkoloną, inaczej nie 

dalibyśmy z tym rady. [IDI 11, NGO, S1] 

Respondentka z organizacji społecznej wskazywała z kolei na brak dostępności do tłumaczy 

języka migowego. Jej zdaniem szkolenia, które są organizowane obecnie na rynku, często nie są 

dostępne dla osób głuchych, brakuje tłumaczy języka migowego, brakuje transkrypcji na żywo. 

Jej organizacja zatrudnia tłumacza języka migowego, ale jest tylko jeden tłumacz, a potrzeby 

niekiedy są większe, zwłaszcza gdy w jednym czasie organizuje się np. kilka szkoleń, 

warsztatów: 
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[…] jak są te szkolenia organizowane, to niestety nie są dostępne dla osób 

głuchych, bo brakuje albo tłumaczy języka migowego, a jak dla osób 

słabosłyszących, to musi być transkrypcja na żywo w sumie. Tłumacz języka 

migowego tutaj nie będzie potrzebny, trzeba napisy w formie takiej na żywo. […] 

tak naprawdę w tej organizacji jest jeden tłumacz języka migowego, w sumie i on 

po prostu stara się pośredniczyć w takich rozmowach, ale wiadomo, tłumacz też 

ma swoją pracę i nie jest w stanie po prostu być wszędzie. Jest mało tłumaczy i to 

ogranicza. [FGI, S1] 

W instytucjach, w których występuje częsty kontakt z osobami z niepełnosprawnościami, 

pracownicy mają wypracowane ścieżki współpracy z takimi osobami. Przykładowo w 

placówkach, takich jak ŚDS, czy WTZ wypracowano wewnętrzne/własne metody pracy 

kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami. Pracownicy wiedzą także jak postępować 

z nowymi osobami przyjmowanymi do tych placówek. Jednocześnie pracownicy tych placówek 

cały czas podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności w tym zakresie, byliby również 

zainteresowani udziałem w szkoleniach specjalistycznych, dotyczącymi pracy z osobami z 

określonymi rodzajami niepełnosprawności: 

[…] myślę, że ogólnie pracownicy, u nas jest taka nietypowa kadra, która się od 

piętnastu lat praktycznie nie zmienia. Więc to jest bardzo rzadkie jeśli chodzi o 

ŚDS, WTZ, nie ma takiej rotacji. Więc tutaj przez lata udało nam się wypracować 

pewne rzeczy, i z naszym uczestnikami i wiemy co należy robić, kiedy przychodzą 

nowe osoby, jak je wdrożyć, żeby się czuły bezpieczne i zaopiekowane. Potrafimy 

to robić i robimy to dobrze. Stabilizacja, to jest takie poczucie bezpieczeństwa. 

Szkolimy się dużo. [FGI, S1] 

[…] chętnie byśmy pogłębili wiedzę na temat prowadzenia zajęć, postępowania z 

osobami z autyzmem. Mamy 3 takie osoby, są to osoby nisko funkcjonujące, 

potrzebujące indywidualnej terapii. […] nasza placówka nie jest dostosowana w 

sensie, nie takie jest założenie funkcjonowania tej placówki, żeby pomagać 

osobom ze spektrum autyzmu. […] potrzebujemy, jakby takiego szkolenia, w jaki 

sposób z nim specjalistycznie pracować. [IDI 24, NGO, S2] 

Przedstawiciele niektórych organizacji podkreślali, że zatrudniają wykwalifikowany personel – 

osoby, które swoją wiedzę i kwalifikacje podniosły na studiach, np. w ramach pedagogiki 

specjalnej, czy poprzez studia podyplomowe, wszelkiego rodzaju kursy m.in. w zakresie 

problematyki niepełnosprawności: 

Terapeuci oraz osoby współpracujące tutaj w Fundacji jak najbardziej muszą być 

uczulone na aspekty osób z niepełnosprawnością, nie tylko związaną z naszą 
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specyfiką, naszej Fundacji. […] osoby, które do nas przychodzą, również mają 

doświadczenia w innych placówkach z osobami z niepełnosprawnościami. Tutaj, 

żeby współpracować w naszej Fundacji… jak najbardziej doświadczenie oraz 

szereg takich kwalifikacji poprzez studia podyplomowe, wszelkiego rodzaju kursy. 

[…] Dość duża też liczba naszych terapeutów i rehabilitantów, którzy z nami 

współpracują, są to nauczyciele, którzy pracują na co dzień… przede wszystkim są 

to praktycy, pracujący na co dzień, czy to w przedszkolach, w szkołach 

specjalnych, gdzie mają duży kontakt z osobami z naszego obszaru. [IDI 19, NGO, 

S1] 

Wszystkie osoby prowadzące działania z dziećmi mają przygotowanie 

pedagogiczne, więc są z założenia przygotowane do pracy i mają ten aspekt 

z pewnych niepełnosprawności, gdyż często są szkolone i niekoniecznie przez nas. 

Mają wykształcenie kierunkowe na przykład. Czasami mają kierunkowe, a 

czasami bardzo bliskie albo pokrewne [IDI 28, NGO, S1] 

Ponieważ jesteśmy instytucją, która od samego początku zajmuje się 

i współpracą, i pomocą, i wsparciem osób z niepełnosprawnościami, więc wydaje 

mi się, że i podejście do tych osób i wiedza na temat ich ograniczeń jest dosyć 

duża, ponieważ pracownicy systematycznie uczęszczają na szkolenia, które 

podnoszą ich wiedzę i kwalifikacje. […] Pracownicy wszyscy mają przygotowanie 

merytoryczne w zakresie psychologii i pedagogiki, natomiast dodatkowe 

szkolenia były realizowane w ramach […] projektów unijnych, w tej chwili są to 

szkolenia zamawiane od firm zewnętrznych i były to szkolenia dotyczące 

asystencji osobistej, dotyczące wspierania osób niepełnosprawnych […]. [IDI 12, 

JST, S4] 

W ocenie respondentów reprezentujących samorząd lokalny urzędnicy powinni cechować się 

empatią w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami, dotyczy to szczególnie 

pracowników działów, których zadaniem jest obsługa osób ze szczególnymi potrzebami, w tym 

osób z niepełnosprawnościami. Niezależnie od tego pracownicy są otwarci na podnoszenie 

kwalifikacji w zakresie problematyki niepełnosprawności: 

[…] myślę, że występowanie i prowadzenie jakichkolwiek rozmów z osobami 

niepełnosprawnymi to jest postępowanie, które wynika z zakresu czynności 

niejako każdego z pracowników działu ds. osób niepełnosprawnych. Każdy ma 

świadomość tego, że spokój, rozwaga, ogromna wyrozumiałość, to są takie cechy, 

które powinny charakteryzować każdego z pracowników, który zajmuje się 

osobami niepełnosprawnymi. Co nie znaczy, że nie byłoby wskazane, żeby takowe 
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spotkania z osobami niepełnosprawnymi mogły mieć miejsce. Myślę, że należy 

swój warsztat pracy wzbogacać, należny go uzupełniać i jeżeli byłyby takie 

możliwości, myślę że bylibyśmy na to otwarci. [FGI, S1] 

[…] uważam, że szkolenia są bardzo potrzebne. W tej chwili, jeżeli chodzi 

o powiat bialski, co prawda jest w dziale rehabilitacji społecznej jedna osoba, 

która przeszła kurs języka migowego, podstawowy kurs języka migowego, ale ten 

kurs jakby […] zanika w trakcie, jeżeli się go nie używa. […] Może jeszcze 

uzupełnię to, że empatia i pomoc to jest chyba najważniejsza kwestia w pomocy 

społecznej, no i chęć w ogóle pomocy i wyjścia naprzeciw tej osoby […]. [FGI, S2] 

Zdaniem respondentów brakuje szkoleń dla osób w instytucjach i organizacjach, które są 

na pierwszej linii kontaktu z osobą z niepełnosprawnością (np. w sekretariatach). Instytucje 

w takich przypadkach korzystają z pomocy organizacji społecznych, szczególnie tych 

działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, np. w zakresie możliwości korzystania 

z tłumacza języka migowego: 

[…] u nas na pewno brakuje szkolenia [dla] osób, które pracują w sekretariacie, 

które mają ten pierwszy kontakt z petentem. Wydaje mi się, że na taką jednostkę 

jak nasza, powinna być przynajmniej jedna osoba z podstawową znajomością 

języka migowego […]. [FGI, S1] 

[…] my mamy dobry kontakt ze stowarzyszeniami, jeśli potrzebujemy tłumaczy, 

to nie ma problemu. [FGI, S1] 

 

V.3. Dostępność w zakresie informacji 

 

Kluczowe informacje, w tym na temat usług świadczonych przez instytucje publiczne, 

organizacje społeczne itp., dostępne są w sieci internetowej. Ponadto coraz więcej spraw 

urzędowych (i nie tylko) można załatwiać drogą internetową, bez konieczności wychodzenia 

z domu. Dla wielu osób z niepełnosprawnościami (i nie tylko) internet jest „oknem na świat”. W 

wielu wypadkach informacje zamieszczane w sieci internetowej, czy sposób załatwiania spraw 

drogą elektroniczną, nie są jednak dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób 

z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza tych, które wymagają szczególnych potrzeb 

w komunikowaniu się, co potwierdzają również wyniki badań FGI i IDI. 

Przedstawiciele jednostek administracji publicznej wskazywali, że ich instytucje posiadają 

strony internetowe, które ich zdaniem są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, jednak informacje zamieszczane na stronie często są niedostosowane do potrzeb 
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wszystkich odbiorców. W związku z tym, że wiele osób odpowiada za zamieszczanie informacji 

na portalu i nie każdy przestrzega standardów związanych z zapewnieniem dostępnych treści, 

stają się one często niedostępne, zwłaszcza dla odbiorców ze szczególnymi potrzebami (np. 

skany dokumentów urzędowych, czy plakaty różnych wydarzeń zamieszczone jako obraz – bez 

możliwości odczytania ich zawartości za pomocą programów czytających). Pracownicy zwracają 

uwagę przede wszystkim na to, aby dokument był estetyczny, kwestia jego dostępności jest 

natomiast wtórna, co niekiedy jest również wynikiem niskiej świadomości i wiedzy w zakresie 

dostępności cyfrowej osób odpowiedzialnych za zamieszczanie ich na stronie internetowej: 

[…] my posiadamy dwie oficjalne strony [internetowe]. Są to w miarę niedawno 

wykonane strony i są wszystkie udogodnienia, lecz przez to, że ileś osób wrzuca 

informację na strony, te informacje nie są dostosowane. [FGI, S1] 

[…] U nas w urzędzie do zamieszczania informacji na stronie są 4 osoby. Każdy 

pracownik z udostępnieniem informacji zgłasza się do tych osób i bez problemu 

zamieszczają, dlatego jest problem z tym. W Ośrodku są chyba dwie osoby. Tam 

jest troszeczkę mniej informacji, tam są takie informacje bez filmów, gdzie to jest 

problematyczne w tym momencie. Robiliśmy szkolenia jak robić dokumenty 

dostępne, lecz każdy…, teraz ludzie patrzą na to, żeby dokument był ładny, a nie, 

żeby był dostępny. [FGI, S1] 

Przedstawicie reprezentujący instytucje administracji publicznej mają świadomość, że część 

zamieszczanych dokumentów nie spełnia standardów dostępności. Wskazują jednocześnie, że 

niekiedy wynika to ze stosowania przestarzałego oprogramowania, np. skanującego 

dokumenty do formatu pdf, które ma formę obrazu i nie jest możliwy do odczytania przez 

programy do odczytu zawartości dokumentu dla osób niewidomych lub niedowidzących. 

Podejmują jednak starania, aby stosować udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami 

na tyle, na ile jest to możliwe: 

[…] Jesteśmy na dobrej drodze. Tak. Nasi informatycy na bieżąco po prostu 

pracują nad tym. Nie wszystko, jak się okazało, [jest dostępne] […] Po prostu 

specjalistyczne programy działające w poszczególnych referatach i generujące 

jakieś dokumenty, które trzeba zamieścić na stronie, niestety nie wszystko jest 

kompatybilne z ustawą o dostępności i nie zawsze można to zrobić. […] Ale tak jak 

mówię, staramy się na bieżąco teraz to wszystko wprowadzać na tyle, na ile jest 

to możliwe. [FGI, S4] 

W przypadku dużych ośrodków miejskich, które mają rozbudowane strony internetowe, z dużą 

ilością różnych informacji, dokumentów itp. – ich migracja na zupełnie nową platformę 

spełniającą standardy WCAG 2.1. będzie wymagała czasu. Przedstawiciel bialskiej jednostki 
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administracji publicznej podkreślał, że wejście ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848, 

z późn.) było zaskoczeniem dla wielu samorządów, zwłaszcza tych, którzy mieli stosunkowo 

nową stronę. Tymczasem okazywało się, że nowa strona internetowa urzędu, która była 

stworzona jeszcze pół roku przed uchwaleniem nowej ustawy, nie spełnia wymagań 

określonych w tej ustawie: 

[…] wiele samorządów jakby trochę zostało zaskoczonych przez wprowadzenie 

tego standardu, […] ustawa o dostępności cyfrowej pojawiła się dla wielu 

samorządów tak naprawdę z dnia na dzień i strony internetowe, które były 

przygotowane nawet powiedzmy w perspektywie obecnej, pół roku przed 

wprowadzeniem ustawy, rok przed wprowadzeniem ustawy po prostu nie wzięły 

tego pod uwagę. U nas sytuacja jest taka, że nasza strona internetowa w 

obecnym kształcie pochodzi jeszcze z 2014 roku, a sama specyfika pracy Urzędu 

Miasta i oferowania przez UM na stronach internetowych jest na tyle szczególna, 

że poza utrzymywaniem aktualnej strony internetowej również wciąż 

utrzymujemy jeszcze poprzednią stronę internetową, na której mamy swoje 

informacje zgromadzone. Jest to na tyle skompilowane w kontekście wdrożenia 

tych standardów, że prawda jest taka, że my standardy wdrożymy w pełni tak 

naprawdę, kiedy stworzymy jeszcze kolejną stronę internetową, która już zastąpi, 

miejmy nadzieję, te dwie istniejące na dzień dzisiejszy i wtedy będziemy mieli to 

zrealizowane, dlatego że po prostu w 2014 roku kiedy powstawała nasza główna 

strona internetowa, standardy oczywiście, o których tutaj mówimy, one gdzieś 

już istniały, bo wiele [rozwiązań w zakresie] […] dostępności takich, jak wysoki 

kontrast dla osób słabowidzących, czy narzędzia do maszynowego czytania strony 

internetowej dla osób niewidzących, czy różne inne rozwiązania, one gdzieś były 

kiedyś dostępne, ale były rozproszone. [FGI, S2] 

Sytuacja z dostępnością stron internetowych w przypadku organizacji społecznych jest 

zróżnicowana. Przedstawiciele niektórych organizacji społecznych podkreślali, że ich 

organizacje nie mają własnej strony internetowej, prowadzą tylko stronę na Facebooku. 

Umieszczają tam krótkie informacje tekstowe i filmy z podkładem muzycznym. Multimedia te 

nie są jednak dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 

[…] niestety w stowarzyszeniu nie ma strony internetowej, prowadzi tylko stronę 

na Facebooku. No i tam się umieszcza bardzo krótkie informacje tekstowe i 

większość filmiki z podkładem muzycznym. Niestety te filmiki nie są dostosowane 

dla osób niewidomych, bo nie ma tam audiodeskrypcji. Ale barierą jest też 
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właśnie ten język polski. Nie napisał tej audiodeskrypcji, musiałaby to robić 

[osoba] znająca biegle język polski. [FGI, S1] 

[…] własnej strony internetowej nie mamy, tylko jesteśmy na Facebooku. […] jeśli 

chodzi o stronę już były robione przymiarki, umawialiśmy się kilkukrotnie, jakoś 

to ciągle nie dochodziło do skutku, bo był koniec roku, albo akurat nie było 

pieniędzy albo… ogólnie finansowy powiedzmy jest problem. [IDI 1, NGO, S1] 

Nasza organizacja nie ma strony internetowej, była kiedyś prowadzona. Po prostu 

nie ma osoby, która by się tym zajęła. To też jest dodatkowy koszt, 

a stowarzyszenie utrzymuje się ze składek. [IDI 25, NGO, S2] 

Z kolei organizacje, które posiadają własną stronę internetową, zwracały uwagę, że jest ona 

zwykle niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

W badaniach ankietowych, które przeprowadzono w 2020 roku tylko 31,9% respondentów 

deklarowało zgodność ze standardami WCAG 2.1, a 37,8% badanych udzieliło negatywnej 

odpowiedzi. Kolejne 30,4% ankietowanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. 

 

Wykres V.3. Rozwiązania stosowane przez organizację społeczną, które nie dyskryminują osoby 

ze względu na ich niepełnosprawność, czy wiek: dostosowanie strony internetowej do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami (n=135) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Respondenci biorący udział w badaniach FGI i IDI wskazywali na małe kompetencje osób 

administrujących stroną internetową i osób zamieszczających na niej treści oraz braku szkoleń 

u tych osób w tym zakresie. Często też strony internetowe organizacji prowadzone są przez 

członków organizacji, pracowników placówki typu WTZ czy ŚDS, ponieważ nie stać je na 

zatrudnienie profesjonalnego informatyka, który poprowadziłby im stronę zgodną z 

obowiązującymi standardami WCAG 2.1: 

[…] u nas jest strona internetowa, aczkolwiek mam wrażenie, że nie jest ona 

prowadzona i nie jest dostosowana [tak], jak właśnie powinna być. Wynika to być 

może myślę z braku szkoleń w tej materii. Przydałoby się tutaj szkolenie. Też nie 

ma nas na Facebooku, nie prowadzimy… Więc myślę, że to jest ten problem, że 
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nie ma osoby, która ma wystarczającą wiedzę, umiejętności i kompetencje do 

tego. [FGI, S1] 

[…] Zupełnie nie mam wiedzy na […] temat [dostępności cyfrowej] i myślę, że u 

nas pracownik też zupełnie nie ma wiedzy na ten temat, ponieważ nie jest to 

wykwalifikowany informatyk, tylko jest to terapeuta, który przy okazji prowadzi 

stronę […]. Instytucje takie jak środowiskowe domy samopomocy, warsztaty 

terapii zajęciowej nie mają środków na to, żeby coś takiego profesjonalnie mogło 

funkcjonować. My nie możemy sobie zatrudnić, nawet na umowę zlecenie, 

informatyka, który zrobi coś profesjonalnie. My po prostu nie mamy możliwości 

opłacenia takiego człowieka, stąd jest to zrobione zawsze własnym sumptem, 

według własnej wiedzy i umiejętności. [IDI 24, NGO, S2] 

Przedstawicielka jednej z badanych organizacji społecznych nie potrafiła udzielić odpowiedzi na 

pytanie, czy strona jej organizacji spełnia kryteria dostępności WCAG 2.1. Nie znała tych 

standardów. Chciałaby, aby ktoś sprawdził stronę internetową jej organizacji pod kątem 

dostępności. 

W badaniach uczestniczyli również przedstawiciele organizacji, których strony spełniają 

standardy WCAG 2.1. Respondenci podkreślali jednak, że problemy z dostępnością pojawiają 

się przy zamieszczaniu nowych treści na portalu organizacji – nie wszyscy są przygotowani/ 

przeszkoleni pod kątem tworzenia i zamieszczania w sieci internetowej dostępnych 

materiałów: 

[…] akurat niedawno powstała strona, [działa] od roku, [została wykonana] przez 

firmę profesjonalną, testowana została przez przedstawiciela Fundacji Świat 

Według Ludwika Braille'a i mamy informację, że działa prawidłowo, jest 

dostępna. Natomiast wiedza moja w tym zakresie jak powinna być wykonana 

strona i jakie powinny wymogi spełniać jest nieduża. [FGI, S3] 

Strony internetowe – zdaniem badanych – należy poddawać testom pod kątem dostępności, 

przy czym najlepszym testerem są same osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jeśli 

one będą mogły korzystać z danej strony internetowej, to znaczy, że jest ona dostępna: 

[…] często niestety […] zamiast myślenia włącza się WCAG i całą stronę robi się od 

góry do dołu jeśli chodzi o dostępność z normami WCAG. Owszem WCAG 

powinno być taką bazą wskazówek i porad, natomiast my nie powinniśmy w pełni 

bazować na wytycznych. My powinniśmy po prostu testować strony zgodnie z 

czytnikiem ekranu, to po pierwsze, po drugie powinny to testować osoby 

słabowidzące, po trzecie osoby słabosłyszące i po czwarte osoby niesłyszące. Jeśli 
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przetestuje wszelka grupa osób z niepełnosprawnością to strony będą bardziej 

dostępne. [FGI, S3] 

Porównując dostępność stron internetowych administrowanych przez organizacje 

pozarządowe a samorząd lokalny jeden z respondentów wskazał na administrację publiczną, 

jako ten sektor, który ma bardziej dostosowane strony i treści. Podkreślił jednocześnie, 

że jednak jeszcze wiele dokumentów ma formę skanu, albo zamieszczane są w postaci obrazu 

(np. plakaty zapraszające na jakieś wydarzenie), przez co są one niedostępne. Potrzebne są 

zatem cykliczne szkolenia dla pracowników/osób odpowiedzialnych za tworzenie stron 

internetowych i administrowanie nimi: 

[…] mamy to szczęście […] wynająć firmę, więc jakby tutaj firma zrobiła stronę 

internetową […]. Natomiast z użytkowaniem, zamieszczaniem tekstów jest 

różnie. […] trzeba pilnować i przypominać, że […] to jest już tekst, który osoba 

niewidoma i niedowidząca nie przeskoczy. W urzędach […] są jeszcze […] czy 

uchwały jakieś skanowane, pisma […], więc generalnie wydaje się, że jest dobrze, 

chociaż nie jest […]. Natomiast jeśli chodzi o użytkowanie stron ciągłe, 

pamiętajmy są różni użytkownicy, różni odbiorcy […], to jest jakby proces ciągły, 

wychowanie kadr w tym zakresie. [FGI, S4] 

Organizacje społeczne posiadające własną stronę internetową wskazywały również, że nie 

zawsze są one aktualizowane. Ich przedstawiciele podkreślali, że organizacja skupia się przede 

wszystkim na działalności statutowej, często jest to działalność nieodpłatna, organizacje nie 

mają pracowników, czy wolontariuszy, którzy mogliby poprowadzić stronę internetową: 

[…] my mamy swoją stronę, mamy, ale z racji, że mamy tą padaczkę najgorszego 

rodzaju, większość nie może korzystać. [FGI, S1] 

[…] No i widzicie Państwo, ja jestem prezesem i strasznie przeżywam, 

że w dzisiejszej epoce ja nie mogę korzystać ze strony i innych narzędzi 

i korzystam z różnych osób, żeby ta strona internetowa, cokolwiek na tej stronie 

[było], bo ja nie mam pracowników. My jesteśmy… typowo społeczną działalność 

prowadzimy, wolontariacką, […] a zdrowi ludzie nie chcą przychodzić za darmo 

pracować, być wolontariuszem. My działamy, my nie pracujemy, my działamy 

społecznie. [FGI, S1] 

Respondent reprezentujący samorząd w Białej Podlaskiej zasugerował ponadto, aby 

organizując szkolenia w zakresie dostępności cyfrowej przewidzieć również moduł/czas na 

zagadnienia dotyczące formułowania czytelnych i jasnych informacji. Informacje publikowane 

na stronach internetowych samorządów czy innych instytucji publicznych często są napisane 



Dostępność Plus na Lubelszczyźnie – perspektywa współpracy różnych sektorów 

 

71 

trudnym, urzędowym językiem. Są one niezrozumiałe dla przeciętnego użytkownika strony, a 

co dopiero osoby z niepełnosprawnością, np. intelektualną: 

[…] myślę, że bardzo duży nacisk w przyszłości należałoby położyć na to, żeby 

prowadzić szkolenia nie tylko z obsługi systemów do zarządzania treścią 

na stronach internetowych, ale w ogóle w formułowaniu czytelnych i jasnych 

informacji, bo – pomijając kwestie dostępności – to też jest problem, bo my 

mówimy tutaj o dostępności w kontekście osób ze szczególnymi potrzebami, ale 

informacje publikowane na stronach internetowych samorządów, czy innych 

instytucji publicznych, są często trudne do interpretacji nawet dla osób, które nie 

mają żadnych szczególnych potrzeb. Istnieje problem w ogóle z przekazaniem 

często samych treści, tego co się chce przekazać. [FGI, S2] 

Badani widzą potrzebę organizacji szkoleń z zakresu dostępności cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej: 

Tutaj pan informatyk zgłaszał mi taką potrzebę i otrzymał takie przyzwolenie, 

żeby znaleźć takie szkolenie, które będzie dla niego zadowalające i będzie na 

pewno przydatne. [IDI 17, JST, S3] 

Na pewno z dostępności cyfrowej. Chciałabym cały zespół przeszkolić w tejże 

materii. [IDI 3, NGO, S1]  

W ocenie jednej z przedstawicielek samorządu w subregionie bialskim każdy urzędnik powinien 

umieć sporządzić dostępną informację. Badana wyraziła jednocześnie obawę, że urzędnicy 

nie będą jednak zainteresowani takimi szkolenia, w związku z tym najlepszym rozwiązaniem 

będzie przekonanie jej przełożonych, aby takie szkolenia były obowiązkowe dla wszystkich 

urzędników:  

[…] szkolenia są bardzo potrzebne dla wszystkich pracowników, […] każdy jeden 

pracownik powinien być przeszkolony. I ja będę właśnie do swojego urzędu 

wnioskowała o to, żeby akurat tą kwestię szkoleń dla pracowników ustawić jako 

priorytet, bo naprawdę mija już rok i dużo osób ode mnie ze starostwa w ogóle 

nie wie, co to jest dostępność, o czym ja w ogóle piszę, jak przychodzi jakieś 

pismo odkładają na bok... […] nie są tym zainteresowani, ale gdyby to było 

odgórnie, że wszyscy mamy być przeszkoleni nawet z pisania, jak powinien 

wyglądać tekst, czcionka, interlinie, półtorej punktu, do lewej… [FGI, S2] 
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V.4. Organizacja wydarzeń (np. kulturalnych, sportowych), szkoleń, 

konferencji itp. 

 

Organizacje społeczne, ale też samorządy, a zwłaszcza jednostki organizacyjne zajmujące się 

upowszechnianiem kultury, sportu, często są organizatorami lub współorganizatorami różnego 

rodzaju wydarzeń kulturalnych, promujących zdrowy styl życia, czy też konferencji, szkoleń, 

warsztatów, seminariów itp., w których udział mogą wziąć również osoby ze szczególnymi 

potrzebami. Badani podkreślali, że dzięki ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami od pewnego czasu można zaobserwować 

wzrost świadomości organizatorów różnych imprez/ wydarzeń pod kątem zapewnienia 

dostępności danego wydarzenia dla grup/osób wymagających szczególnych rozwiązań. Dotyczy 

to głównie samorządów, które są zobligowane ww. ustawą do stosowania rozwiązań 

zapewniających dostępność: 

[…] Ostatnio organizowaliśmy wiele wydarzeń kulturalnych […]. Jeżeli są to 

imprezy na świeżym powietrzu […], to praktycznie nie ma problemu. To te 

imprezy są organizowane, czy to jest teren targowiska miejskiego, czy to jest 

teren nad stawem, [teren] jest bez [barier] [...], płaski, nie ma problemu 

z dojazdem. Ostatnio organizowaliśmy koncert […] teraz w dobie pandemii, kiedy 

są te jeszcze częściowo obostrzenia odnośnie liczby osób, koncert był po prostu 

niebiletowany, tylko trzeba było zgłosić wcześniej udział. I tu na koncerty zgłosiły 

się też osoby, które zaznaczyły, że są niepełnosprawne. Jedna osoba była po 

prostu o kulach poruszająca się, druga była osobą na wózku inwalidzkim. 

Budynek Domu Kultury jest parterowy, więc nie ma schodów, nie ma problemu z 

podjazdem […]. Pracownicy Domu Kultury wiedzą, że będą takie osoby, od razu 

pierwszy rząd, jak gdyby był dla osób niepełnosprawnych. Było też pytanie, czy 

będą z kimś czy nie, czy potrzebują oprócz tego miejsca na wózek, miejsca na 

kule, żeby sobie swobodnie ułożyć i móc skorzystać z tego wydarzenia, czy 

potrzebują dodatkowo jakichś osób towarzyszących […]. My jako osoby 

pełnosprawne nie zdajemy sobie sprawy z takich szczególików, nie zwracamy na 

nie uwagi, dla nas to jest normalne, a tutaj pracownicy Domu Kultury wzięli pod 

uwagę wymagania tych osób, pytając wprost czego potrzebują, jaki będzie 

problem, czy potrzebują jakiejś pomocy, czy będą z kimś dostosowali tą 

przestrzeń, w której te osoby będą mogły korzystać, wiedząc, że nie będą mogły 

wstać by coś zobaczyć […]. [FGI, S4] 

[…] nie organizowaliśmy w tym roku dożynek, ale co u nas się zmieniło, to jak 

konstruujemy umowę, jakiekolwiek umowy zlecenia, o dzieło, każdą umowę musi 
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przejrzeć od strony dostępności koordynator ds. dostępności, czy są zawarte w 

niej [stosowne] zapisy. [FGI, S2] 

Organizując zatem jakieś wydarzenie lub powierzając organizację tego wydarzenia podmiotowi 

wyłonionemu w konkursie lub postępowaniu przetargowym, samorządy zwracają uwagę, aby 

były one dostępne również dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Samorządy poszukują miejsc na organizację imprez dostosowanych do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami, a także przekazują informację o wydarzeniu w taki sposób, aby była 

dla nich dostępna. Istotne jest również, aby zidentyfikować potrzeby potencjalnych 

uczestników organizowanego wydarzenia, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Ich 

zdaniem pozwoli to uniknąć sytuacji, w której wydarzenie okaże się być niedostępne dla 

niektórych grup/osób lub zastosowane zostaną niepotrzebne udogodnienia, które znacznie 

podniosą koszty organizowanego wydarzenia:  

[…] na pewno przy organizacji takich imprez w urzędzie wśród osób jest 

świadomość tego i to też wpłynął na to przepis art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnieniu 

dostępności, gdzie wyraźnie jest napisane, że podmiot publiczny, który zleca coś 

podmiotowi niepublicznemu w swojej umowie musi zawrzeć zapisy dot. 

zapewnienia dostępności. Jest to trochę takim batem, ale jest to obowiązkiem. W 

związku z tym teraz, po wejściu tego przepisu w życie, mam bardzo wiele 

telefonów od pracowników co do poszczególnych działań, jak tę dostępność 

zapewnić, jak w przypadku organizacji różnych imprez… Także staramy się szukać 

miejsc takich dostosowanych. Jeżeli to jest w plenerze, żeby były miejsca 

parkingowe dla takich osób, […] ale też w jakiś sposób zapewnić dla tych osób, 

żeby informacje na stronach internetowych były w prostym języku, jeżeli są 

filmiki zapraszające, to oczywiście transkrypcja… Świadomość i współpraca z 

naszymi jednostkami, ROPS-em, który dużo takich imprez organizuje. Staramy się 

szukać miejsc, żeby ta dostępność chociaż w tym minimalnym stopniu była 

zapewniona. [FGI, S1] 

[…] jeżeli wiadomo jaka grupa osób będzie uczestniczyła, to może łatwiej. Bo jak 

to jest impreza plenerowa, gdzie mogą przyjść wszyscy mieszkańcy, to asystent 

osobisty i transport. […] wszędzie się apeluje, żeby jednak ta dostępność 

oczywiście była zapewniana i w miarę racjonalnie podchodzić do tego. Tak, bo 

czasami pewne udogodnienia mogą przerosnąć wartość samej imprezy. [FGI, S1] 

Zapewniana jest m.in. dostępna informacja o organizowanym wydarzeniu (plakaty, 

zaproszenia, mapy lokalizacyjne, informacja o wydarzeniu), jak i rozwiązania architektoniczne 

(miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością położone blisko organizowanego 
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wydarzenia, dojścia pozbawionych barier, miejsca pod sceną itp.). Niektórzy badani deklarowali 

również zapewnianie asystenta podczas organizowanego przez siebie wydarzenia. Organizacje 

zapewniają rozwiązania związane z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami, o ile w 

planie finansowym danego wydarzenia jest możliwość zabezpieczenia środków finansowych na 

ten cel: 

Akurat ostatnio w Wojewódzki Dzień Seniora udało nam się [zapewnić 

rozwiązania związane z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami], bo 

byli tłumacze migowi i byli asystenci osób niepełnosprawnych na wózkach. Każdy 

indywidualnie już miał zapewnionego asystenta. Tu się udało [temu] sprostać. 

Niemniej jednak była to duża impreza, w której mogliśmy, że tak powiem, 

finansowo sobie na to pozwolić, przy większości [organizowanych wydarzeniach] 

niestety tak dobrze nie jest. [IDI 8, NGO, S1] 

Organizacja wydarzeń dostępnych również dla osób ze szczególnymi potrzebami jest dla wielu 

podmiotów biorących udział w badaniu, standardem. Dotyczy to szczególnie tych organizacji, 

których profil działalności jest skoncentrowany na wspieraniu osób z niepełnosprawnościami: 

[…] jeśli chodzi o wydarzenia, jakieś konferencje, to zawsze wynajmujemy salę, 

która będzie umożliwiała właśnie dojazd, dojście osób niepełnosprawnych, czy z 

jakimiś trudnościami w poruszaniu się, czy to na wózku, tutaj jest jakby standard i 

tutaj jakby nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, zwłaszcza przy tych takich 

zewnętrznych działaniach, poza siedzibą. Teraz, od tego roku właściwie, pisząc 

projekty i organizując w ramach projektu konferencje też staramy się zapewnić 

środki na tłumacza języka migowego. To też jako taki standard, że jeśli jest jakieś 

szkolenie, jeśli robimy jakieś szkolenie, robimy jakąś konferencję, zawsze staramy 

się zapewnić tłumacza języka migowego, w taki czy inny sposób. [IDI 2, NGO, S4] 

[…] organizując konferencje, przede wszystkim miejsce organizacji danego 

wydarzenia jest dostosowane […] zaczynając od wejścia, czyli miejsce parkingowe 

– są wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, tak żeby osoby, czy 

też poruszające się na wózku, bądź przy pomocy kul mogły spokojnie wejść do 

budynku. Budynek jest z podjazdem. […] jeżeli organizujemy konferencje, 

korzystamy z miejsca, które musimy wynająć. Nie mamy własnego, sali 

szkoleniowej, dlatego na to zwracamy uwagę. Dostępna jest winda. Jeżeli jest 

taka możliwość staramy się, żeby te wydarzenia, na przykład konferencja, była 

przede wszystkim na parterze, żeby nie sprawiała takiej trudności, kluczenia po 

budynku, ewentualnie szukania, bądź jeżeli ktoś ma słabą orientację czy w 

terenie, przestrzeni, biorąc pod uwagę jeszcze specyfikę naszych podopiecznych, 
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bo też oni korzystają z takich wydarzeń, żeby nie sprawiało trudności, żeby był 

prosty, jasny komunikat dotarcia. Oczywiście [istotne jest również] odpowiednie 

oznakowanie czy to strzałki tak, żeby to można poprowadzić do miejsca 

docelowego na salę konferencyjną. […] Miejsca: staramy się, żeby to powiedzmy 

nie było na zasadzie auli czy podium, żeby te osoby mogły jakieś tam stopnie 

pokonywać, tylko żeby to było w miarę na płaskiej przestrzeni, gdzie ewentualnie 

można i wózkiem obok stanąć, i osoba na wózku inwalidzkim może […] dojechać 

bezpośrednio do tego rzędu. Mając na uwadze jakiś podest czy aulę, byłoby to 

trudne. […] jeszcze też musimy wziąć pod uwagę nagłośnienie, bo to jest dość 

istotne. Wiemy, że nasi podopieczni mają nadwrażliwość wzrokową, więc tak 

światła też bierzemy pod uwagę, żeby to można było na przykład w zależności 

jaka jest pora dnia, żeby można było zaciemnić okna roletami, ewentualnie 

światło, żeby też miało taką możliwość, jakby to powiedzieć ściemniania. […] 

bierzemy to jak najbardziej pod uwagę i już pomijam sprawy sprzętowe, ale to już 

jest chyba standardem. [IDI 19, NGO, S1] 

W wydarzeniach, które organizuje samorząd lokalny szczebla wojewódzkiego są zatrudniani 

tłumacze języka migowego. W ankietach organizatorzy zamieszczają pytania określające 

potrzeby uczestników danego wydarzenia, szczególnie osób z niepełnosprawnościami, np. czy 

będzie potrzebny tłumacz języka migowego. Wskazano jednocześnie, że nie we wszystkich 

obiektach, w których są lub mogą być organizowane wydarzenia występują ułatwienia dla osób 

z niepełnosprawnościami (np. brak pętli indukcyjnej): 

[…] u nas, jeśli jest większa impreza, zawsze można w ankiecie [dla] uczestników 

taką informację zawrzeć czy będzie potrzebny właśnie tłumacz języka migowego, 

czy będzie taka potrzeba, zawsze jest taki punkt. Ale my te duże imprezy raczej, 

konferencje, fora… raczej dbamy, tak, staramy się.  

[…] W urzędzie nie ma [pętli indukcyjnej], ale w LCK [Lubelskim Centrum 

Konferencyjnym] jest, w jednej sali. [FGI, S1] 

Niektórzy badani wskazywali natomiast na problem z zapewnianiem tłumaczy języka 

migowego, bo albo są oni trudno dostępni, albo ich zaangażowanie znacząco podnosi koszty 

organizowanego wydarzenia i niektórzy organizatorzy po prostu z niego rezygnują: 

[…] Nie dysponujemy niestety tłumaczem języka migowego, ani środkami na jego 

zatrudnianie na takich wydarzenia. Natomiast jeśli chodzi o organizację […] 

szkolenia, otwarte spotkania poświęcone właśnie niepełnosprawności, osobom 

ze szczególnymi potrzebami, konferencje też mieliśmy w ostatnim półroczu… na 

pewno plakaty, informacje medialne są w pełni dostępne i na zaproszeniach oraz 
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mapach pojawiają się informacje o dostępności miejsca realizacji wydarzenia i 

dbamy o to, żeby te miejsca były jak najbardziej dostępne. [IDI 17, JST, S3] 

Na wysokie koszty organizowanych wydarzeń, na których zapewniono dostęp do tłumacza 

języka migowego, wskazywał również przedstawiciel samorządu lokalnego w subregionie 

bialskim: 

[…] w ubiegłym roku, przygotowując w realiach pandemii narodowe czytanie, 

postanowiliśmy, że Narodowe czytanie 2020 będzie dostępne w formie video 

w Internecie i że będzie również dostępne z tłumaczem języka migowego 

i z tekstem […] [łatwym] do czytania. […] ale dość mocno w cudzysłowie to pod 

względem finansowym zabolało, dlatego że tłumaczenie niespełna godzinowego 

video w formie języka migowego kosztowało nas 6 000 zł, bo był to tłumacz […] 

z Warszawy, który zawodowo tłumaczy, prowadzący działalność [gospodarczą]. 

[…] I do czego zmierzam, ja również jako koordynator dostępności staram się, tzn. 

między instytucjami miejskimi zajmującymi się kulturą i edukacją tak wspólnie 

organizować wydarzenia miejskie, żeby one były dostępne i w formie 

architektonicznej, ale i w formie komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych. 

Ale ten ostatni rok i próba przygotowania różnych wydarzeń nas uświadomiła w 

tym, że dostęp do tłumaczy języka migowego jest, może nie tyle trudny, bo oni 

są, ale gdybyśmy chcieli jako samorząd, aby wszystkie nasze wydarzenia miejskie 

były tłumaczone przez tłumaczy języka migowego, to nasze koszty w tej materii 

prawdopodobnie by się zamknęły na poziomie 30 tys. zł. [FGI, S2] 

Odnosząc się do kosztów związanych z zapewnianiem dostępności danego wydarzenia inny 

przedstawiciel samorządu lokalnego w subregionie bialskim, który jest osobą z 

niepełnosprawnością, wskazał, że jednak wszystkie wydarzenia powinny być dostępne. 

Nie można wykluczać z danego wydarzenia, zwłaszcza jeśli jest ono skierowane do szerokiego 

grona osób, określonych grup (w tym przypadku osób głuchych) tylko dlatego, że zastosowanie 

określonych rozwiązań zapewniających dostępność podniesie koszty organizowanej imprezy: 

[…] ja jako osoba niepełnosprawna się wypowiem. Uważam, że jeśli deklarujemy, 

że dostępność jest ważna, że ona jest istotna, jest pewną wartością, którą chcemy 

realizować dla naszych mieszkańców, to wszystkie [wydarzenia] powinny być 

dostępne w takim razie. [FGI, S2] 

Osoby z niepełnosprawnością często nie korzystają z różnych wydarzeń organizowanych przez 

samorząd lokalny właśnie dlatego, że nie mają pewności/wiedzy, czy oferta, która powinna być 

skierowana do wszystkich mieszkańców, nie wyklucza je jednak z udziału w danym wydarzeniu. 

Jeśli informacja o zastosowanych rozwiązaniach w zakresie dostępności będzie standardem 
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każdego organizowanego wydarzenia, to będą się na nich pojawiały również osoby 

z niepełnosprawnościami. Standardem stanie się również organizacja dostępnych wydarzeń: 

[…] ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli dostępność będzie zapewniona 

to [osoby z niepełnosprawnością] […] chętnie się pojawią. Ja mam wrażenie, mam 

poczucie, też jako osoba z niepełnosprawnością, poruszająca się na wózku, że […] 

jako osoby z niepełnosprawnością często nie korzystamy z różnych wydarzeń, 

różnych ofert naszych samorządów dlatego, że jesteśmy po prostu 

przyzwyczajeni, że nigdy ta oferta nie była dla nas dostępna. Tak więc nie 

korzystaliśmy i ja uważam, że dostępność powinna zacząć się od tego, że ona 

będzie oferowana, później będą ludzie, do których będzie docierała informacja o 

tym, że ona jest, później będą z niej korzystać. I stanie się to naturalne i naturalne 

stanie się również dla osób, które odpowiadają za realizację tej dostępności. Ale 

jesteśmy teraz w takim krytycznym momencie, że te obowiązki trochę na nas 

spadły, trochę jeszcze nie wiemy co z nimi zrobić. Jeszcze ekonomicznie jak na to 

patrzymy, to nam się zupełnie nie kalkuluje momentami. Myślimy sobie, że za te 

pieniądze może warto by było zrobić coś innego, ale mamy też ten sposób 

myślenia, […] że to wszystko stanie się normalne dla nas. [FGI, S2] 

Badani wskazali ponadto, że ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami dała możliwość każdemu obywatelowi, w tym osobom 

z niepełnosprawnościami, wskazywania urzędom obszarów, w których występuje 

niedostępność i w jaki sposób można byłoby ją zapewnić: 

[…] teraz w tej ustawie [o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami] jest taki zapis, że każdy może wskazać podmiotowi publicznemu 

obszar, w którym widzi tę niedostępność. W związku z tym […] myślę, że właśnie 

ta współpraca pomiędzy instytucjami a organizacjami pozarządowymi tak 

mogłaby też ułatwić i otworzyć szerzej oczy. [FGI, S1] 

Niektórzy badani reprezentujący stronę społeczną zwracali jednak uwagę, że nie wszystkie 

obiekty, w których samorząd organizuje różnego rodzaju wydarzenia spełniają standardy 

dostępności architektonicznej. Dotyczy to również nowych obiektów lub dopiero co 

wyremontowanych: 

[…] przed oddaniem wyremontowanego amfiteatru zrobiliśmy […] wizję lokalną. 

Apelowaliśmy u naszych władzach, że obiekt jest nieprzystosowany, że osoby na 

wózkach będą zagrożone. Z racji tego, że poruszają się na wózkach, nie mogą 

pójść do sektorów innych niż tylko przed scenę i w momencie kiedy zbiera się pod 

sceną tłum osób, one są zagrożone. […] zgłaszaliśmy też tę kwestię podejścia do 
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budynku, tam gdzie jest toaleta, że drzwi otwierają się nie w tę stronę co trzeba, 

na siebie, czyli nie ma możliwości przejechać na wózku. Przekonały się tu między 

innym panie z miasta na poprzedniej kawiarence i następnie, no nie wiem czy nie 

dało się architektonicznie czy jak, toaleta jest na piętrze, trzeba wejść do windy, 

i windą pokonać kondygnację i dopiero dostać się do toalety. [FGI, S3] 

W związku z tym, że inwestycja została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego 

również środkami zewnętrznymi, nie ma – zdaniem urzędników – możliwości dokonania zmian: 

[…] to było w projekcie i się tego nie da zmienić, bo jest dofinansowanie i przez 3 

lata nie można żadnych przeróbek robić. Nie wiem czy taka rzeczywiście jest, ale 

jak tak jest, to może to zmienić i że jeśli w trakcie jakaś komisja zobaczy, że to 

miejsce nie jest dostępne, reagować jak najszybciej, nie czekać jakiś czas, aż się 

skończy gwarancja.  

Prowadzący: Wszystkie obiekty muszą być dostosowane z mocy prawa, nowe.   

A myśmy słyszeli taką odpowiedź, że się nie da, bo tak zostało zaprojektowane i 

jest jakaś gwarancja. [FGI, S3] 

Podmioty organizujące różne wydarzenia starają się, aby były one dostępne również dla osób 

ze szczególnymi potrzebami, ale nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza w przypadku dużych 

imprez organizowanych na kilkaset osób. 

Jedna z organizacji pozarządowych, której działalność statutowa polega m.in. na wspieraniu 

osób z niepełnosprawnościami, organizuje duże imprezy na 300 osób. Sala, w której jest ona 

organizowana nie ma jednak wszystkich wymaganych dostosowań, przy czym jest to jedyna 

sala w mieście, która jest w stanie pomieścić taką liczbę osób: 

[…] Tak, generalnie organizujemy imprezy dla osób z niepełnosprawnościami. 

Nasze imprezy generalnie się na tym opierają, więc jak najbardziej uwzględniamy 

[rozwiązania zwiększające dostępność]. […] jesteśmy organizatorem bardzo 

dużego balu, który mieści ponad 300 osób. Jedyną salą w mieście dostępną jest 

sala, gdzie mamy pewnie z 10 schodków do pokonania. Z jednej strony jest to sala 

miejska, sala widowiskowa, a z drugiej strony budynek jest stary i nikt nie 

pomyślał, żeby do tej sali widowiskowej, pomimo, że na parterze jest podium z 

jednej strony i jest winda, można na górę do różnych urzędów wjechać windą, ale 

już na tą salę, gdzie my organizujemy ten bal, takiego podjazdu nie ma. Więc tutaj 

wiadomo, siła mięśni terapeutów, uczestnicy są po prostu wnoszeni na salę. [IDI 

24, NGO, S2] 
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Organizacje pozarządowe, szczególnie te, które swoją działalność adresują do osób ze 

szczególnymi potrzebami, organizując różnego rodzaju wydarzenia, także starają się zapewnić 

rozwiązania z zakresu dostępności:  

[…] organizując konferencję, to samo przez to, że jesteśmy organizacją, która 

potrzebuje dostępności, bo są to osoby na wózkach, przeważnie o chodzikach 

i o kulach chodzące, zawsze staramy się organizować [różne wydarzenia] 

w dostępnych miejscach, ale ostatnie 1,5 roku były to przeważnie konferencje, 

[które odbywały się] on-line. [FGI, S2] 

[…] u nas to dzieje się z automatu, bo obracamy się w środowisku z osobami z 

niepełnosprawnościami i wśród osób starszych. Natomiast staramy się zawsze 

wybierać miejsca, gdzie są organizowane nasze przedsięwzięcia tak, żeby mogli 

wszyscy dotrzeć. [FGI, S3] 

Tak, my to robimy siłą rzeczy. Skoro pracujemy przez cały czas 

z niepełnosprawnymi, to gdzieś tam zawsze z tyłu głowy mamy dbałość 

o niepełnosprawnych i zawsze przy wydarzeniach, jeżeli my jesteśmy 

organizatorem, zapewniamy im wsparcie. [IDI 11, NGO, S1] 

Asystent to jest raz, dobór odpowiednich pomieszczeń, gdzie ci ludzie mogą się 

zgłosić, nie robimy tego tutaj, u nas tylko wspólnie z Urzędem Miasta, które 

udostępnia nam nieodpłatnie pomieszczenia dostosowane. [IDI 6, NGO, S4] 

Badania ankietowe on line, które przeprowadzono w 2020 roku również potwierdzają, że 

organizacje społeczne, a zwłaszcza te, których działalność ukierunkowana jest na wspieranie 

osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, starają się organizować różnego rodzaju 

wydarzenia w miejscach i formach dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami (68,1%), 

14,1% badanych nie zapewnia stosownych dostosowań, a 17,8% nie miało zdania w tej kwestii. 

Wykres V.4. Rozwiązania stosowane przez organizację społeczną, które nie dyskryminują osoby 

ze względu na ich niepełnosprawność, czy wiek: organizacja szkoleń/ konferencji/ seminariów 

itp. w miejscach i formach dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami (n=135) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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Respondenci biorący udział w badaniach FGI i IDI podkreślali, że organizując różnego rodzaju 

wydarzenia zwraca się uwagę na udogodnienia zapewniające dostępność architektoniczną, 

zapominając jednak o innych rodzajach niepełnosprawności, np. o osobach głuchych. Badani 

reprezentujący zarówno sektor pozarządowy, jak i administracji publicznej zwracali uwagę na 

problem związany z zapewnieniem tłumacza języka migowego na różnego rodzaju 

imprezach/wydarzeniach, oznaczeń dla osób z niepełnosprawnością wzroku, czy pomocy 

asystenta. Uwaga organizatorów koncentruje się na zapewnieniu dostępności 

architektonicznej, a niekiedy zapomina się o dostępności informacyjno-komunikacyjnej lub też 

– ze względu na dodatkowe koszty związane z zapewnieniem np. tłumacza języka migowego – 

świadomie rezygnuje się z zastosowania rozwiązań dostępnościowych w zakresie informacyjno-

komunikacyjnym, o czym już szerzej wcześniej wspomniano: 

[…] my jakby skupiamy się na tej podstawie, ma być winda, ma być podjazd, 

bardziej architektoniczne [udogodnienia]. A rzeczywiście organizując imprezę, 

nawet tą naszą imprezę, ja też nie pomyślałam o tym, że będą stowarzyszenia, 

które działają w obszarze niepełnosprawności, może będzie stowarzyszenie osób 

niedowidzących, może będzie związek głuchych. Nie mamy osoby, nie 

przewidzieliśmy osoby – tłumacza [języka migowego]. Właśnie, przy takich 

spotkaniach otwierają nam się oczy, że acha, jeszcze są takie osoby i takie osoby, i 

że ta winda, i ta dostępność architektoniczna nie wystarcza, to za mało. [FGI, S3] 

Nigdy na przykład nie myśleliśmy przy organizacji tego typu działań, nigdy nie 

myśleliśmy właśnie o osobach głuchych, niedosłyszących. [IDI 6, NGO, S4] 

Jeżeli budynek nie jest do końca dostępny, musi być wydelegowany człowiek 

z pracowników, któremu można zgłosić, że przyjeżdża do nas niepełnosprawny i 

trzeba mu pomóc. […] Brakuje mi wszędzie przy dostępności budynków 

człowieka, który po tym budynku oprowadzi, ewentualnie będzie służył jakąś inną 

radą. […] Dla mnie najważniejsze jest to, żeby właśnie wydarzenie było 

odpowiednio zabezpieczone zasobami ludzkimi, bo możemy mieć rampy 

wjazdowe dla wózków, możemy mieć strefę komfortu, w której sobie odpoczną 

osoby przestymulowane, ale mimo wszystko jeśli nie będzie zaplecza czysto 

ludzkiego, to nie będzie można trafić do tych miejsc tak, jakby się tego chciało. 

Nawet niepełnosprawni nie będą ich szukać, jak nie będą wiedzieli, że takie 

miejsce jest [IDI 11, NGO, S1] 

Badani wskazywali również na ograniczony dostęp do tłumaczy języka migowego, niektórzy 

respondenci nie wiedzą też gdzie takiego tłumacza można znaleźć, dotyczy to szczególnie 

organizacji działających w małych miejscowościach:  



Dostępność Plus na Lubelszczyźnie – perspektywa współpracy różnych sektorów 

 

81 

[…] nigdy na naszych spotkaniach czy przedsięwzięciach nie ma tłumacza [języka] 

migowego, po prostu nie wiemy gdzie go pozyskać i nie jesteśmy w stanie go 

pozyskać. Także tutaj, gdyby brały udział osoby niesłyszące lub niedosłyszące 

głęboko, […] nie możemy tego wymogu spełnić. Nie mamy takich możliwości. 

[FGI, S3] 

Wydaje mi się, że na przykład z językiem migowym u nas jest bardzo duży 

problem, nie mamy żadnej wiedzy [gdzie go szukać]. Co więcej, nie ma specjalisty, 

który by nam nawet mógł pomóc, że tak powiem, jakbyśmy mieli taką osobę, 

którą by trzeba było jakoś wesprzeć, to brakuje na przykład telefonu, żeby do 

kogoś zadzwonić, nawet za opłatą, żeby zapłacić, żeby ktoś przyjechał pomóc, to 

nawet nie wiemy za bardzo do kogo i gdzie. [IDI 2, NGO, S4] 

Podsumowując, respondenci biorący udział w badaniach FGI i IDI deklarowali zainteresowanie 

przeszkoleniem kadry (np. pracowników, wolontariuszy, członków organizacji, pracowników 

jednostek administracji publicznej) w zakresie wdrażania dostępności architektonicznej, 

cyfrowej, czy informacyjno-komunikacyjnej. Ich preferencje w zakresie udziału w szkoleniach 

dotyczących kwestii dostępności wydają się być zbieżne ze wskazaniami ankietowanych, którzy 

uczestniczyli w badaniach przeprowadzonych on line w 2020 roku. Większość respondentów 

deklarowała wówczas chęć udziału w szkoleniach w zakresie dostępności informacyjno-

komunikacyjnej (68,1%), cyfrowej (65,9%) i społeczno-publicznej (65,9%). Na szkolenia 

w zakresie dostępności architektonicznej wskazywało tylko 27,4% badanych.  

Wykres V.5. Zainteresowanie organizacji społecznych (n=135) przeszkoleniem kadry w zakresie 

dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej i społeczno-publicznej  

 

 

 

Można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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VI. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w organizacji społecznej, 

administracji publicznej 

 

 

W trakcie badań uczestników pytano również o zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w 

ich organizacji/instytucji. 

Respondenci reprezentujący samorząd lokalny w dużych ośrodkach miejskich deklarowali, że 

ich urząd zatrudnia osoby z niepełnosprawnością: 

[…] Zatrudniamy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i stosujemy 

wszystkie wymogi ogólne, takie jak skrócony czas pracy, [dostosowujemy] 

stanowisko, jeżeli wymaga dostosowania. […] Sama pani Przewodnicząca […] jest 

osobą z orzeczeniem. Mamy pana archiwistę, zastępca dyrektora jest osobą z 

orzeczeniem. […] są to osoby piastujące stanowiska decyzyjne i ostatniej klasy 

specjaliści. [IDI 17, JST, S3] 

Według respondentów osoby z niepełnosprawnością sprawdzają się na swoich stanowiska, 

realizują powierzone im obowiązki. W opinii badanych należałoby przewidzieć szkolenia 

w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami dla kadry zarządzającej jednostkami 

administracji publicznej czy organizacjami pozarządowymi. Dotyczy to szczególnie tych 

instytucji czy organizacji, w których osoby z niepełnosprawnościami mogłyby się z 

powodzeniem odnaleźć, ale kadra kierownicza z różnych powodów nie jest przekonana 

do zatrudniania takich osób, kierując się niekiedy uprzedzeniami, stereotypami. Z kolei 

przedstawiciele instytucji, które zdecydowały się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością 

z uznaniem wyrażały się o ich zaangażowaniu w pracy:  



Dostępność Plus na Lubelszczyźnie – perspektywa współpracy różnych sektorów 

 

83 

[…] w naszej jednostce jest zatrudniona jedna osoba niepełnosprawna, która 

porusza się na wózku inwalidzkim, posiada wykształcenie wyższe. Jest osobą, 

która w pełni realizuje swój zakres czynności. Osobiście jestem zadowolony z tego 

pracownika. Myślę natomiast, że w innych jednostkach może być różnie z tym 

zatrudnianiem. I jakieś szkolenia dla pracodawców, którzy zastanawiają się bądź 

rozważają możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, na pewno byłyby 

wskazane. [FGI, S1] 

U nas, jeśli chodzi o PCPR są 2 osoby zatrudnione ze stopniem 

niepełnosprawności, aczkolwiek one nie wymagają po prostu dodatkowego, 

jakiegoś specjalistycznego sprzętu […], a jeżeli chodzi o pracę tych osób, 

ja uważam, że te osoby nawet są znacznie bardziej zaangażowane niż osoby, 

tak kolokwialnie powiem, zdrowe, normalsi. […] wdrażamy taki system obsługi 

wsparcia osób niepełnosprawnych, czyli możliwość składania wniosków przez 

Internet, wszystkich wniosków i [ta] osoba świetnie się realizuje, pomimo wieku 

już emerytalnego. Poradziła sobie świetnie i naprawdę jestem bardzo 

zadowolony z jej pracy. [FGI, S2] 

W instytucjach zatrudniających osoby z niepełnosprawnością zapewnione są rozwiązania nie 

tylko w zakresie dostępności np. architektonicznej, ale też w formie przystosowania stanowiska 

pracy, a w niektórych zapewniany jest także dostęp do asystenta, który wspomaga osobę 

z niepełnosprawnością w realizacji obowiązków służbowych: 

Ja przede wszystkim jestem osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Fizycznie całkowicie niesamodzielną, dlatego wymagałem m.in. asystenta, który 

będzie mi pomagał w realizacji mojej pracy, zawiezie mnie z domu do urzędu, 

pomoże mi wrócić z pracy do domu, pomoże mi nosić w różnych miejscach, w 

których realizuję swoje obowiązki służbowe. Pod tym względem myślę, że u nas 

to zostało wzorowo zrealizowane.  

Prowadzący: A jakieś techniczne usprawnienia? 

Ja nie wymagam. Dlatego, że ja komputer obsługuję, komputer taki jak wszyscy, 

ewentualnie wymagam pomocy jeszcze ze strony asystenta w obsłudze telefonu 

komórkowego, bo nie jestem w stanie go samodzielnie wziąć do ręki. […] 

wszystko to, co było mi potrzebne do realizacji swoich obowiązków, zostało przez 

urząd zapewnione, zgodnie z ustawą o dostępności. [FGI, S2] 

Badani wskazywali ponadto na takie czynniki mające wpływ na zatrudnianie osób 

z niepełnosprawnością jak dostępność obiektu, miejsca pracy dla osób z 

niepełnosprawnościami, zrozumienie dla tych osób, ich potrzeb, istotna jest również 
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świadomość i wiedza pracowników zatrudnionych w instytucji/organizacji jak współpracować z 

osobami z niepełnosprawnościami, jak postępować w przypadku nawrotów choroby osoby z 

niepełnosprawnością (np. ataku padaczki), jak im pomóc w takich sytuacjach. Pomocne mogą 

być wówczas organizacje społeczne zrzeszające osoby z konkretnymi rodzajami 

niepełnosprawności. Organizacje te organizują szkolenia, udzielają doradztwa jak 

współpracować z pracownikami z określonymi schorzeniami/rodzajami niepełnosprawności, 

jak ich wesprzeć i udzielić im niezbędnej pomocy: 

[…] w JST jest jedna osoba niepełnosprawna. Obowiązki pełni dlatego, że jest 

winda i mogła być zatrudniona. [FGI, S1] 

[…] u mnie jest troszkę trudniejsza sprawa. Moi chorzy tak to określają, że jeśli są 

zatrudnieni to do pierwszego ataku. Jak już pracodawca zobaczy, że jest ten atak 

„z grubej rury”, jak my to nazywamy, czyli ciężki. No to kończy się współpraca. 

Prowadzący: Z czego to wynika? 

Z braku wiedzy pracodawcy, braku znajomości tematu, jak udzielać tej pierwszej 

pomocy, lęku pracodawcy. [FGI, S1] 

Ciężko jest znaleźć pracę na otwartym rynku pracy dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną. Wynika to z niewystarczającej wiedzy 

pracodawców. Rolą organizacji społecznej jest tłumaczenie jak postępować 

z takimi pracownikami. Ale mimo to udało  się znaleźć kilka miejsc, gdzie te osoby 

pracują. [FGI, S1] 

[…] u nas nie ma pracowników niepełnosprawnych, ale my jako prawnicy staramy 

się znaleźć na otwartym rynku pracy miejsca dla naszych uczestników. I to jest 

olbrzymi problem, znaleźć miejsce pracy dla naszych podopiecznych. Ale to 

wynika właśnie z braku wiedzy potencjalnego pracodawcy. Także naszą rolą jest, 

żeby pójść, wytłumaczyć mu na czym polega choroba, na czym polega 

schizofrenia, że jest czas remisji, że to są świetni pracownicy, że dobrze pracują i o 

dziwo udało nam się znaleźć kilka miejsc pracy i osoby pracowały. [FGI, S1] 

Przedstawiciel jednego z samorządu wskazał, że jego jednostka zatrudnia osoby z 

niepełnosprawnością (ok. 3,1% wszystkich pracowników stanowią osoby z 

niepełnosprawnościami, głównie ze stopniem lekkim i umiarkowanym). W urzędzie nie ma 

zatrudnionych osób z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych czy głuchych. Zdaniem 

badanej osoby takie mogłyby jeszcze bardziej uwrażliwić urząd na problemy z dostępnością, 

związane chociażby z ich rodzajami niepełnosprawności: 
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[…] u nas w urzędzie też nie ma osób z widocznymi niepełnosprawnościami. 

Ostatnio przygotowywałam jakąś informację w ankiecie odnośnie procenta [jaki 

stanowią osoby z niepełnosprawnością], więc 3,1% to osoby 

z niepełnosprawnościami, ale w stopniu lekkim i umiarkowanym. W znacznym… 

być może. […] Natomiast nie ma [osoby] jeżdżącej na wózku, nie ma osoby 

niewidomej, nie ma osoby głuchej. Także na pewno w ogłoszeniach ofert pracy 

jest zapis, że w pierwszej kolejności są te osoby z niepełnosprawnościami. W tych 

ofertach jest to zawarte. Pracownicy kadr szkolą się z tego zakresu. Ale to 

wygląda właśnie tak, nie ma takich osób. Myślę, że gdyby była taka osoba na 

wózku, też by było łatwiej realizować wiele zadań związanych z dostępnością. 

[FGI, S1] 

Na niski wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w urzędach administracji publicznej 

wskazywali również respondenci z subregionu bialskiego: 

W Urzędzie Miasta mamy [zatrudnione osoby z niepełnosprawnością], nie mogę 

podać konkretnej liczby w tej chwili, bo to ulega zmianie […]  

Prowadzący: Przekracza 6%?  

Z tego co się orientuję to raczej nie jednak. Przynajmniej w tym momencie, ale to 

się zmienia, przychodzą, odchodzą i jest pewna rotacja. Czasami te osoby np. 

przychodzą na staż, mają nadzieję zostać, a później z różnych powodów się 

okazuje, że nie ma oferty, aktualnej możliwości. [FGI, S2] 

[…] u nas jest poniżej 6% […]. [FGI, S2] 

W przypadku organizacji społecznych sytuacja z zatrudnianiem pracowników, w tym osób z 

niepełnosprawnościami wygląda różnie. Organizacje zwykle nie zatrudniają pracowników, 

opierają się na działalności społecznej swoich członków, również tych 

z niepełnosprawnościami.  

W badaniach ankietowych przeprowadzonych w 2020 roku tylko 25,2% badanych organizacji 

deklarowało zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w organizacji. 

Wykres VI.1. Czy organizacja zatrudnia osobę/osoby z niepełnosprawnościami (n=135)? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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Duże organizacje, zatrudniające pracowników, najczęściej deklarowały, że w ich zespole są 

również pracownicy z niepełnosprawnościami: 

[…] mamy pana psychologa zatrudnionego. […] pan ma niepełnosprawność 

ruchową, natomiast ja nie dostrzegam, żeby pracował gorzej lub inaczej niż osoby 

pełnosprawne. [IDI 24, NGO, S2] 

[…] akurat stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą osoby głuche no i tam nie 

pracują żadne osoby.  

Prowadzący: Korzystacie ze wsparcia PFRON przy zatrudnianiu? Nie korzystacie?  

Nie. [FGI, S1] 

[…] my nie zatrudniamy osób [z niepełnosprawnością] […]. [FGI, S2] 

Osoby działające w organizacjach społecznych, w tym osoby z niepełnosprawnościami 

zatrudniane są w organizacji zwykle wtedy, kiedy uda jej się pozyskać środki na realizację 

projektu lub też organizacja realizuje zadanie publiczne, np. w zakresie prowadzenia placówki 

wsparcia dziennego typu WTZ, czy ŚDS: 

Osoby u nas nie są zatrudnione, bo nie mamy zatrudnienia w tym momencie. 

Zatrudniamy tylko z projektów, więc [jeśli są] jakieś tam projekty, to zatrudniamy 

na wykonywanie usług dla tych osób niepełnosprawnych, czy na działania stricte 

rehabilitacyjne i typowo logopedyczne. Zatrudniamy oczywiście z kwalifikacjami, 

bo nie możemy inaczej, ponieważ nas też obowiązuje jakaś tam sprawozdawczość 

i nie możemy na zasadzie wzięcia osoby z ulicy i zajmowania się osobą 

niepełnosprawną. Do tego trzeba mieć też podejście, znać człowieka i oczywiście 

mieć wykształcenie ku temu. [IDI 30, NGO, S2] 

Z projektu mamy [środki na zatrudnienie], ale jak się projekt skończy oczywiście, 

nie jesteśmy przedsiębiorstwem, więc nie zatrudniamy. [IDI 30, NGO, S2] 

Jedna z organizacji, której działalność jest sprofilowana pod kątem wspierania osób z 

niepełnosprawnościami, szczególnie w obszarze aktywizacji zawodowej, zatrudnia również 

osoby z niepełnosprawnościami, które średniorocznie stanowią ok. 30% kadry zatrudnionej 

w organizacji. Badany podkreślił jednocześnie, że przy zatrudnianiu nowych osób stosowane są 

rozwiązania preferujące osoby z niepełnosprawnością, ale tylko wtedy, gdy np. osoba 

z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności mają porównywalne kompetencje: 

Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnością. Średniorocznie w ostatnich kilku 

latach wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w kadrze, w personelu 

Fundacji, to jest ponad 30%. Jednakże w samym zatrudnieniu te osoby mają 
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preferencje, ale tylko wtedy, kiedy spełniają te warunki merytoryczne. Nie 

stosujemy tutaj technik dyskryminacyjnych. Odwrotnie. Dajemy także szanse i w 

przypadku, kiedy osoby sprawne i niepełnosprawne zgłaszają się, mają 

porównywalne kompetencje, to wybieramy wtedy niepełnosprawnych. A tak to 

kierujemy się wyłącznie profilem, niezależnie czy to jest sprawna czy niesprawna 

osoba, profilem kompetencyjnym do konkretnego stanowiska pracy […]. Jeżeli 

poszukujemy psychologa, to potrzebujemy psychologa, a nie psychologa z 

niepełnosprawnością czy psychologa sprawnego. To jest wtórne, to nie ma 

znaczenia. Jednakże też prowadzimy taką specjalną politykę, w tym znaczeniu, że 

nawet kiedy nie zgłaszają się, to czynimy działania, żeby ten wskaźnik był jak 

najwyższy. I tak jak mówię, w tej chwili jest 34% w tym roku. [IDI 31, NGO, S1] 

Zatrudnienie w instytucjach publicznych czy organizacjach pozarządowych, zdaniem części 

badanych, znajdują głównie osoby „z mniejszymi niepełnosprawnościami”, u których 

niepełnosprawność nie wpływa znacząco na jej sprawność umysłową. Osoby „z większymi 

niepełnosprawnościami”, których niepełnosprawność wpływa znacząco na ich codzienne 

funkcjonowanie, trafiają do zakładu aktywności zawodowej, zakładu pracy chronionej, czy 

firmy, w której zatrudnienie znajdują głównie osoby z niepełnosprawnościami: 

[…] w organizacjach pozarządowych, to wydaje mi się, że nie ma jakichś 

większych obaw co do zatrudnienia osób, szczególnie jeżeli chodzi o takie, 

powiedzmy, drobne niepełnosprawności. Nie ma, nie widać jakby osób 

z większymi niepełnosprawnościami zatrudnionych w urzędach, czy 

w organizacjach pozarządowych. Tutaj nie ma…, poza oczywiście zakładem 

aktywności zawodowej, który jest takim typowym pracodawcą dla osób 

niepełnosprawnych, a poza tym to nie ma takich osób, właśnie z dużą 

niepełnosprawnością. Nie mówiąc o stopniach, tylko o osobach z bardziej 

widoczną niepełnosprawnością. [IDI 2, NGO, S4] 

Natomiast mniejsze organizacje, działające lokalnie, lub adresujące swoją działalność do 

wąskiej grupy osób, zwykle nie zatrudniają pracowników, w tym osób 

z niepełnosprawnościami, ze względu na brak środków na ten cel. Organizacje te podkreślały, 

że prowadzą działalność społeczną, nie mają potrzeby zatrudniania pracowników, lub też po 

prostu nie stać je na zatrudnienie pracowników: 

[…] w naszej organizacji nie zatrudniamy żadnego pracownika, również osoby 

niepełnosprawnej ze względu na kruchość finansową organizacji. Nie jesteśmy w 

stanie po prostu utrzymać nawet części etatu. Wszystkie pracujemy 

woluntarystycznie i są to osoby również niepełnosprawne. [FGI, S1] 
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Przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie zatrudniają osób z niepełnosprawnościami 

zapytano czy, gdyby była taka możliwość, zatrudniliby taką osobę. W badaniach FGI 

przedstawiciel jednej z organizacji pozarządowych w subregionie bialskim zadeklarował, że 

bierze pod uwagę zatrudnienie takiej osoby:  

Chcielibyśmy, żeby osoby niepełnosprawne pracowały w naszej Fundacji […]. Na 

razie nikogo nie zatrudniamy, ale bierzemy to pod uwagę, dlatego że wiemy, że 

osoby niepełnosprawne potrzebują tego, żeby pracować, żeby wychodzić ze 

swoich domów. [FGI, S2] 

Podobną deklarację składali niektórzy przedstawiciele samorządów: 

Chcielibyśmy zatrudnić osobę niepełnosprawną, pozyskać jakieś dofinansowanie 

na nią, ale tam też występuje pewna bariera prawna. [IDI 7, JST, S3] 

Badani deklarowali otwartość na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością. Wskazywali 

jednocześnie, że kiedy organizowane są nabory na konkretne stanowiska pracy, do których 

może przystąpić każdy spełniający wymagania, osoby z niepełnosprawnościami rzadko lub w 

ogóle nie aplikują:  

[…] żadna osoba niepełnosprawna nie zwróciła się do nas, jak poszukaliśmy 

pracownika. Osoby z niepełnosprawnościami nie zgłaszały się do nas też do pracy. 

[IDI 25, NGO, S2] 

Pracuję 14 lat, nigdy nie zgłosiła się osoba, która mówiła, że szuka pracy. Czy było 

zatrudnienie, czy nie. Po prostu się nie zgłosiła. [IDI 16, JST, S4] 

W badaniach ankietowych przeprowadzonych on line w 2020 roku, przedstawicieli organizacji 

społecznych, które nie zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami (74,8%) zapytano czy 

zdecydowaliby się na zatrudnienie takiej osoby. Odpowiedź twierdzącą udzieliło tylko 26,7% 

badanych, a negatywną – aż 40,6% ankietowanych. Na inną odpowiedź wskazało 32,7% 

respondentów, w tym 17,8% podkreślało, że ich organizacja nie zatrudnia pracowników, 

ponieważ jej działalność ma charakter społeczny. 
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Wykres VI.2. Zainteresowanie organizacji społecznej, która nie zatrudnia osoby z 

niepełnosprawnością potencjalnym zatrudnieniem takiej osoby (n=101) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Respondentów FGI i IDI pytano również czy np. w ciągu ostatniego roku starali się o pomoc na 

zatrudnianie osób niepełnosprawnych, dostępną np. w ramach dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Organizacje, które korzystają z (do)finansowania zadań ze środków publicznych wskazywały, że 

nie mają możliwości korzystania z pomocy polegającej na dofinansowaniu ze środków PFRON 

wynagrodzenia osoby z niepełnosprawnością: 

Nie staraliśmy się nigdy, bo nawet jak zatrudnialiśmy osoby 

z niepełnosprawnością w żaden sposób nie należały nam się żadne zwroty, 

ponieważ my zatrudniamy w oparciu o zadania, które już jest [(do)finansowane] 

ze środków publicznych, więc nic nam się nie należy, więc ta osoba 

niepełnosprawna, która u nas była zatrudniona, była również wynagradzana, 

stuprocentowo. [IDI 15, NGO, S1] 

Badania wykazały, że osoby znające problematykę zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, 

mają również wiedzę na temat instrumentów wspierających pracodawców w zatrudnianiu 

osób z niepełnosprawnościami, a także osoby z niepełnosprawnością w podjęciu aktywności 

zawodowej, lub które zdecydują się na założenie własnej działalności gospodarczej: 

[…] są do stanowisk pracy dofinansowania […] ze środków PFRON, i tutaj takie 

możliwości  dostosowania pracownika, jego stanowiska pracy i jego wydajności, 

można zwiększyć poprzez dofinansowanie z PFRON. [FGI, S3] 

Jeden z respondentów wskazywał również, że urzędy pracy corocznie planują środki na 

utworzenie miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, z których mogą korzystać również 
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pracodawcy (np. zwrot kosztów szkolenia pracownika z niepełnosprawnością, przystosowania 

dla niego stanowiska pracy), ale też osoby z niepełnosprawnością (różne formy wsparcia 

przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.), np. szkolenia, staże, środki na założenie 

działalności gospodarczej): 

[…] Chciałbym powiedzieć tak, rokrocznie zabezpieczamy określone środki na 

utworzenie miejsca pracy przez Miejski Urząd Pracy (MUP). Te środki są PFRON-

owe i są kierowane do MUP, za pośrednictwem którego taka osoba 

niepełnosprawna może otrzymać to wsparcie. [FGI, S1] 

Wsparcie można uzyskać również w ramach różnych programów dofinansowywanych ze 

środków PFRON, np. w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Przykładowo w 

ramach Modułu II osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie lub 

refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Natomiast w ramach 

Modułu III można uzyskać środki na sfinansowanie kosztów szkolenia kadr samorządów oraz 

organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności: 

[…] chciałem przekazać informacje dla osób niepełnosprawnych i dla 

potencjalnych pracodawców. Jeżeli macie Państwo w swoim otoczeniu osoby, 

które chciałyby podnieść swój potencjał, podwyższyć kwalifikacje, a konkretnie 

ukończyć studia wyższe, to w ramach programu „Aktywny Samorząd” jesteśmy w 

stanie o zrobić, posiadamy wystarczające środki na tego typu działania, także i 

osoba niepełnosprawna i potencjalny pracodawca może z tego skorzystać. [FGI, 

S1] 

Zdaniem respondentów potrzebne są szkolenia dla urzędników pod kątem kontaktów i 

załatwiania urzędowych spraw dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ocenie 

przedstawiciela jednego z urzędów w subregionie chełmskim urzędnicy obawiają się kontaktu z 

osobami z niepełnosprawnością, bo często nie wiedzą jak się wobec nich zachować, jak z nimi 

rozmawiać (np. czy można zapytać czy osoba jest ubezwłasnowolniona i sprawy urzędowe 

może załatwiać przez pełnomocnika?) 

[…] jeśli chodzi o urząd to czy mamy taką wiedzę? Myślę, że większość 

urzędników nie ma i nie wie jak postąpić, rozmawiać, jak załatwić sprawę. Boja 

się osób niepełnosprawnych. Urzędnicy się boją. My z departamentu mamy 

częściej kontakt z osobami niepełnosprawnymi, […] natomiast ja powiem 

szczerze, ja też się bałam, […] bo nie byłam przygotowana, szczerze mówię, na 

takie reakcje, takie zachowania, ale ja już się nie boję, dla mnie to jest normalne. I 

myślę, że urzędnicy też się tego boją, bo nikt ich nie nauczył, nie przeszkolił i boją 
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się czegoś czego nie znają. […] wydaje mi się, że przydałoby się szkolenie dla 

urzędników, z postępowania, załatwiania, z podejściem do osób 

niepełnosprawnych, bo tego brakuje. [FGI, S3] 

Organizacje, które zrzeszają osoby z niepełnosprawnością i/lub działają na ich rzecz wiedzą jak 

sobie radzić w sytuacjach kiedy u nich pojawia się osoba z niepełnosprawnością, jak z nią 

rozmawiać, wesprzeć w razie konieczności, choć ich przedstawiciele przyznali, że nie mają 

pełnej wiedzy w tym zakresie: 

[…] organizacje, które zajmują się osobami z niepełnosprawnością… uważam, że 

dla nas ta wiedza jest jakby jakąś tam wiedzą, ale nie do końca, bo może 

wszystkiego nie wiemy, […] wywodzimy się z takich środowisk, że albo mamy w 

rodzinie osobę  niepełnosprawną albo kolega, albo znajomy, albo sami jesteśmy 

niepełnosprawni i troszkę wiedzy posiadamy jak traktować takie osoby, bo nas to 

życie nauczyło, czy jest taka konieczność, czy czujemy taką potrzebę, bo wiemy, 

że mamy blisko taką osobę w swojej rodzinie czy w swoim gronie i po prostu 

wiemy, że potrzebuje ona jakiegoś wsparcia, empatii i nasze spotkania z takimi 

ludźmi trochę jest poparte doświadczeniem. [FGI, S3] 
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VII. Podejście pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondentów pytano również o to, jakie ich zdaniem są główne bariery w zatrudnianiu osób z 

niepełnosprawnościami? Czy pracodawcy, organizacje, instytucje samorządowe/rządowe 

obawiają się zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób 

z niepełnosprawnościami? Czy ewentualnie obawy pracodawców oparte są na ich 

doświadczeniach, czy też dominują tutaj stereotypy, np. o niskich kwalifikacjach osób z 

niepełnosprawnościami?  

Bariery w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami identyfikowane są zarówno po stronie 

pracodawców, pracowników, z którymi osoba z niepełnosprawnością będzie współpracowała, 

jak i samych pracowników z niepełnosprawnością. 

Pracodawcy, w ocenie respondentów, obawiają się, że nie poradzą sobie w kontakcie z 

osobami z niepełnosprawnością. Obawy wynikają z braku wiedzy pracodawców, ale też 

pracowników organizacji/ instytucji, co należy zrobić, jak się zachować w stosunku do osób 

z określoną niepełnosprawnością, np. w stosunku do osób niewidomych, czy w przypadku 

nawrotu choroby osoby z niepełnosprawnością (choroba psychiczna, epilepsja):  

[…] z racji tego, że osoba zatrudniona [jest np. osobą] z padaczką czy schizofrenią, 

to pracodawcy dostają dotację, i to spore dotacje, to przyjmą [taką osobę]. Ale 

tak jak powiedziałam, jest to do pierwszego ataku, do drugiego. Widzą i nie są 

przygotowani. […] inni po prostu się boją, że np. na dyżurze dostanie atak czy coś, 

i co ja zrobię? [FGI, S1] 
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Oczywiście, że się obawiają, a jako głównego winowajcę wskazuję brak wiedzy. 

Praktycznie wszędzie brak fachowej rzetelnej wiedzy i ten brak wiedzy u 

pracodawcy potencjalnego rodzi ogromny strach przed zatrudnieniem osoby 

niepełnosprawnej. [IDI 11, NGO, S1] 

Zdaniem respondentów pracodawcy wciąż kierują się stereotypami o osobach z 

niepełnosprawnością jako „niskowydajnych pracownikach”, które nie poradzą sobie 

z wyznaczonymi im zadaniami. Ponadto obawiają się, że osoba z niepełnosprawnością będzie 

tylko generowała koszty (np. będzie korzystała z częstych zwolnień, dostosowanie jej 

stanowiska pracy będzie kosztowne). W ocenie niektórych respondentów samorządy lokalne są 

bardziej otwarte na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością niż prywatni przedsiębiorcy: 

[…] ja myślę, że pracodawcy obawiają się… i to są takie stereotypy… że ten 

niepełnosprawny jak przyjdzie, to będzie chodził na zwolnienia, że ta jego praca 

nie jest... roszczeniowa postawa, i tak się podchodzi do osoby niepełnosprawnej, 

że nie patrzy się jak na pracownika tylko na osobę z automatu, która będzie 

generowała koszty, [że będzie z nią] więcej problemów niż zysków. [FGI, S2] 

[…] jeśli ktoś wzbrania się przed zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej, pewnie 

uważa, że ona nie będzie pracowała tak jak na 100%, tak jakby pracowała inna 

osoba [bez niepełnosprawności]. [IDI 7, JST, S3] 

Myślę, że [pracodawcy opierają swoją wiedzę o osobach 

z niepełnosprawnościami] głównie na stereotypach, dużo rzadziej na 

doświadczeniach. Jest też tak, że niepełnosprawni się nie sprawdzili, może tak być 

oczywiście, [że to jest] człowiek jak każdy inny i będzie się rządził tymi samymi 

prawami, może się nie sprawdzić. To jest jedna rzecz, ale głównie niestety są to 

stereotypy i tym niepełnosprawnym nie daje się szansy spróbować. Związane jest 

to na pewno, chyba w największym stopniu, z różnymi informacjami mniej lub 

bardziej sprawdzonymi o dostosowywaniu stanowiska. Z perspektywy osoby, 

która pomaga niewidomym znaleźć zatrudnienie, mogę powiedzieć, że naprawdę 

pracodawcy nie mają pojęcia jak do tego podejść i myślą, że stanowisko osoby 

niewidomej to jest komputer z klawiaturą całą oklejoną Braille'a-skimi 

naklejkami, na pewno drogimi, a to też nieprawda, udźwiękawiającym jakimś 

dziwnym oprogramowaniem na pewno niesamowicie drogim, albo może nawet 

niektórzy pracodawcy nie wiedzą, że w ogóle osoba niewidoma jest w stanie 

korzystać z komputera na tyle, żeby wypełnić samodzielnie arkusz kalkulacyjny. 

[IDI 11, NGO, S1] 
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[…] pracodawcy obawiają się po prostu absencji, bo niestety te osoby mają 

rehabilitację, mają różnego rodzaju turnusy, sanatoria i inne rzeczy dla 

podtrzymania swojego zdrowia i myślę, że to jest główną barierą. Nie tyle brak 

kompetencji, co właśnie obawa o tę absencję, a teraz czas to pieniądz. Jeżeli są 

jakieś zadania do wykonania, a kogoś nie ma trzy miesiące w ciągu roku czy 

nawet dłużej, no to jest to utrudnione. No i zawsze jest to ryzyko, że ci pójdzie 

taki pracownik na zwolnienie lekarskie […]. [IDI 15, NGO, S1] 

[…] pracodawca często boi się absencji chorobowej, zwolnień, krótszego czasu 

pracy, specjalnego dostosowania, albo że pracownik może nie być na tyle 

efektywny jak pracodawca [by tego oczekiwał]. [IDI 18, JST, S3] 

[…] Ja myślę, że jest to strach w ogóle tych pracodawców przed zatrudnieniem, 

ponieważ oni nie wiedzą jak z nimi rozmawiać, jak z nimi pracować. Wydaje się 

pracodawcom, że te osoby będą i nieodpowiedzialne, i nie będą jakby 

wywiązywać się z tych obowiązków, ale jest to po prostu mylne założenie […]. [IDI 

22, NGO, S1] 

Wydaje mi się, że strach, zwyczajny strach przed tym, że pracodawca nie poradzi 

sobie w kontakcie z osobą niepełnosprawną. [IDI 24, NGO, S2] 

Respondenci wskazywali także, że przywileje w pracy dla osób z niepełnosprawnościami są 

traktowane przez pracodawców jako pewnego rodzaju ciężar w realizacji pracy. Ich zdaniem 

uciążliwe są również procedury związane z zatrudnieniem i refundacją kosztów ze środków 

PFRON. Duża część pracodawców postrzega to jako pewnego rodzaju obowiązek, który nie 

przekłada się według nich na wymierne zyski: 

[…] te udogodnienia, które są oferowane w pracy z osobą niepełnosprawnościami 

w polskim Kodeksie Pracy one są przez pracodawców, nie mówię, że przez 

wszystkich, bo to też nie byłaby prawda oczywiście, ale przez wielu pracodawców 

są traktowane jako pewien ciężar dla realizacji pracy. I jest teraz również 

sytuacja, że np. jeśli się podaje prywatnemu pracodawcy, nie publicznemu, 

argument taki, że warto zatrudnić osobę niepełnosprawną, bo można uzyskać na 

stworzenie takiego stanowiska pracy środki, chociażby z PFRON, to ja 

wielokrotnie słyszałem taki argument, że… „to ja jeszcze będę z jakimiś papierami 

chodził i jeszcze załatwiał jakieś dofinansowania do zatrudnienia pracy?”. 

Generalnie pracodawcy, o których ja mówię oczywiście, postrzegają pracownika 

niepełnosprawnego jako pewien obowiązek […], który nie przekłada się na 

wymierne zyski. [FGI, S2] 
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[…] tak ogólnie, prawda, wiem, natomiast w szczegółach jak tam wypełniać 

poszczególne druki itd., to takich rzeczy jeszcze nie robiłam, więc tutaj może bym 

wymagała [wsparcia]. [IDI 1, NGO, S1] 

W opinii badanych należałoby uprościć do maksimum wszystkie formalności związane z 

zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. 

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami traktowane jest niekiedy jako element 

podwyższonego ryzyka podejmowany przez podmiot gospodarczy, którego działalność 

nastawiona jest przede wszystkim na zysk. Z czasem takie podmioty przekonują się jednak, że 

osoby z niepełnosprawnościami także mogą realizować się zawodowo, przynosząc firmie nie 

tylko zyski finansowe, ale też korzyści społeczne – firma/instytucja będzie odbierana również 

jako podmiot prowadzący społecznie odpowiedzialny biznes (CSR): 

[…] osoby, które prowadza działalność, które zdecydowały się na to, żeby 

zatrudniać osobę z niepełnosprawnością na pewno podejmowały swego rodzaju 

decyzję związaną z ryzykiem, ale te osoby później się przekonały, bo takie 

sytuacje i takie informacje docierają, że jednak z czasem jest całkiem inaczej. 

Zmieniają swój pogląd i to są takie dowody na to, że można, ale też są takie w 

moim przekonaniu takie obawy, czy rzeczywiście sobie poradzimy, jak to będzie, 

czy takie osoby sobie poradzą. [FGI, S3] 

[…] u nas pracowała w wydziale zarządzania kryzysowego [osoba z 

niepełnosprawnością]. […] Ja z nią nie współpracowałam, […] wiem tylko z opinii 

osób, które z nią ściśle współpracowały, że ona normalnie pracowała jak 

normalny pracownik, wywiązywała się super ze swoich obowiązków, była 

sumienna, może nawet jeszcze bardziej starała się niż osoby pełnosprawne. [FGI, 

S3] 

W ocenie części respondentów obawy związane z zatrudnianiem osób 

z niepełnosprawnościami występują również po stronie pracowników z niepełnosprawnością i 

ich współpracowników.  

Osoby, które będą współpracowały z osobą z niepełnosprawnością obawiają się, że osoby te 

nie będą miały odpowiednich kwalifikacji, a także – w związku z ich niepełnosprawnością – 

częściej będą brały zwolnienia, będą mało dostępne w pracy, przez co ich praca będzie musiała 

być wykonana przez innych pracowników. Pracownicy niepełnosprawni korzystają z szerszych 

gwarancji ochronnych niż pozostali zatrudnieni. Pracownik ze znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności ma skrócony dzień pracy do 7 godzin, co niekiedy budzi 

kontrowersje u innych pracowników. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności przysługuje także dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 
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dni roboczych w roku kalendarzowym. Osoby z niepełnosprawnością boją się zatem ujawniać w 

swoim środowisku pracy, boją się być oceniani poprzez swoją niepełnosprawność, że będą 

postrzegani inaczej:  

[…] ja z takiego swojego doświadczenia zawodowego, pracowałam w firmie, 

w której pracodawca, to osoba prywatna, postanowiła zatrudnić osobę 

niepełnosprawną i barierą tutaj pierwszą był opór współpracowników. Osoby 

w tej firmie, jak dowiedziały się, że to będzie osoba z niepełnosprawnością ruchu, 

dosyć znaczną, to że to będzie im przeszkadzało w pracy, że to będzie kolidowało 

z ich sprawnością, obniży wydajność, że oni będą mieli dodatkowe obowiązki. 

Mocno to manifestowali. Ponieważ jednak pracodawca podjął próbę i udała się ta 

próba, to dopiero po tym, w takim zderzeniu udało się zmienić nastawienie do tej 

osoby, wszyscy się dostosowali i było to możliwe. [FGI, S1] 

Ja w sumie dziwię się tak naprawdę osobom, które utajają swoją 

niepełnosprawność w kontekście aktywizacji zawodowej. Jakby jest wciąż takie 

przekonanie, czego doświadczyłem też pracując jeszcze przed okresem pracy w 

Urzędzie Miasta w różnych innych miejscach, że praca osoby 

z niepełnosprawnością jest pracą niepełnowartościową. Wiele osób wciąż 

reprezentuje taki [pogląd], wielu pracodawców wciąż reprezentuje taki styl 

myślenia. Problem też polega na tym, że u osób takich jak ja, czy jest znaczny 

stopień niepełnosprawności, w związku z tym np. ja mam skrócony czas pracy o 1 

h.  I wiem, że może nie w moim konkretnie przypadku, ale wiem, że np. to 

stanowi problem […] u pozostałych pracowników […], „bo my musimy być 

godzinę dłużej w pracy, a jego już nie ma”. To się zdarza. […] Myślę, że to też 

czasami stanowi problem, poza tym […] w ubiegłym roku [w 2020 r.] 

przygotowywaliśmy z TV Lublin taki program. Ten program ostatecznie nie 

doszedł do skutku, bo pandemia się rozpoczęła, ale mieliśmy w Urzędzie Miasta 

zrealizować program. Pani Ania Dąbrowska, która miała zrealizować ten program 

prosiła mnie, żebym poprosił innych pracowników z urzędu, niepełnosprawnych, 

żeby się pojawili w tym programie. Proszę państwa, […] zgłosiła się tylko jedna 

[osoba], […] a drugą musiałem na siłę tak naprawdę ściągnąć. Więc ludzie nie 

chcą się afiszować ze swoją niepełnosprawnością, w szczególności tam, gdzie ona 

nie jest jasno widoczna. Chcą po prostu…, też mam takie poczucie, że jeśli […] ta 

niepełnosprawność stanie się wiedzą powszechną, to może będą nas jakoś 

oceniali przez to, może się boją pod kątem też życia osobistego, że jakoś będą 

postrzegani inaczej […]. [FGI, S2] 



Dostępność Plus na Lubelszczyźnie – perspektywa współpracy różnych sektorów 

 

97 

Niektóre osoby obawiają się ujawniać swoją niepełnosprawność, uważają, że z tego powodu 

pracodawca może ich odrzucić już na starcie: 

[…] ja powiem ze strony osoby chorej [na SM], bo mam styczność z takimi ludźmi 

[…]. Nie chcą iść na [Komisję], żeby dostać grupę inwalidzką, żeby nikt się nie 

dowiedział, że oni są chorzy, bo nie mogą dostać się do pracy. […] ludzie myślą, że 

jeśli mają grupę inwalidzką, to nagle wszyscy dookoła wiedzą, że on jest 

niepełnosprawny, a niekoniecznie chce mówić, […]. Ona bardziej chce, żeby nikt 

nie wiedział, że ona jest chora. I może dlatego też, jak idzie do pracodawcy, to 

może nieraz nie mówi, wręcz bardzo dużo osób nie mówi, że jest chorych na SM, 

stwardnienie rozsiane. Jest to utrudnienie przy przyjmowaniu. [FGI, S2] 

W ocenie przedstawiciela samorządu lokalnego osoby z niepełnosprawnością powinny mówić o 

swojej niepełnosprawności potencjalnemu pracodawcy, a także informować go o 

uprawnieniach jakie mu przysługują, na przykład że będzie miał prawo do dłuższego urlopu, czy 

prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni 

roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym itp.: 

[…] myślę, że to [absencja z powodu choroby związanej z niepełnosprawnością 

osoby zatrudnianej, prawo do dłuższego urlopu itp.] powinno być w jakiś sposób 

wpisane gdzieś w to zatrudnienie takiej osoby. Jeżeli decydujemy się na taką 

osobę, to miejmy też świadomość, że możemy ją traktować… i powinniśmy ją 

traktować jak zupełnie zdrową, ale ona nie jest zupełnie zdrowa i to nie jest nic 

złego, i powinniśmy z góry wiedzieć, żeby potem pracodawca nie był 

rozczarowany, że ona będzie…, bo ona to z góry wie, że ma turnusy 

rehabilitacyjne i że będzie w tym roku tyle i tyle tygodni nieobecna w pracy. Więc 

jakby niepełnosprawni nie powinni tego zatajać, a pracodawcy nie powinni tego 

brać za złą [wolę niepełnosprawnego kandydata], jakby za wadę ich kandydatury, 

ale też nie powinno się tego, moim zdaniem, zatajać […]. Zatrudniając osobę 

niepełnosprawną liczmy się z tym, że to mogą być jakieś tam częstsze niż u osoby 

zupełnie zdrowej absencje, bo to zależy oczywiście też od tej niepełnosprawności. 

Być może są takie niepełnosprawności, na przykład ta moja dziewczyna w ogóle 

nie miała takiej potrzeby. […] natomiast wiele schorzeń niestety wymaga 

podtrzymania dla zdrowia tych absencji, brania udziału właśnie w różnego 

rodzaju rehabilitacjach, które są czasochłonne i to powinno być ustalone, moim 

zdaniem, z pracodawcą. [IDI 15, NGO, S1] 

Respondenci wskazywali ponadto, że osoby z niepełnosprawnością nie chcą podjąć 

zatrudnienia, bo boją się, że stracą rentę socjalną. Osoby te obawiają się, że zatrudnienie może 
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wpłynąć na decyzję orzecznika o nieprzyznaniu, bądź nieprzedłużeniu ww. świadczenia. Ci 

natomiast, którzy zdecydują się na podjęcie zatrudnienia, muszą pilnować, żeby nie 

przekroczyć określonych progów, po których ich renta zostanie zmniejszona lub zawieszona: 

[…] jest wiele takich ograniczeń […]. Każdy kto ma rentę socjalną boi [się, że] […] 

za pół roku, za rok, dwa [straci prawo do renty socjalnej]. Możesz pracować, nie 

masz renty socjalnej. […] człowiek pozostaje bez środków do życia. O rentę 

socjalną powinien z powrotem się ubiegać. Także jest to temat bardzo trudny. 

[FGI, S4] 

Wiele osób na pewno poszłoby do pracy, ale obawia się, że pójście do pracy, przy 

następnej weryfikacji skaże ich na [utratę renty socjalnej]… składka [będzie] 

opłacana, a jeśli opłacana to znaczy, że pracuje i że jest zdolny [do pracy]. [FGI, 

S3] 

[…] mam przyjaciółkę w Siedlcach, która jest osobą poruszającą się na wózku i tak 

naprawdę tylko rękami do myszki może sięgać, […] i jej głównym problemem jest 

to, że ona jest niezwykle aktywna, ale nie może pewnych kwot przekroczyć w 

zatrudnieniu, bo jej rentę zabiorą. [IDI 15, NGO, S1] 

[…] Bariera, która wynika z obawy przed utratą świadczenia rentowego. [IDI 18, 

JST, S3] 

Jeśli chodzi o osoby głuche – zasadnicza bariera w zatrudnianiu, w ocenie badanych, wynika z 

niepełnosprawności tej grupy osób i trudności w komunikowaniu się z nimi: 

[…] na pewno bariera językowa, jeśli chodzi o zatrudnianie osób głuchych […]. 

Osoby głuche posługują się wyłącznie językiem migowym. [FGI, S1] 

W przypadku organizacji społecznych zasadniczą barierą identyfikowaną przez badanych 

reprezentujących ten sektor jest brak środków na zatrudnienie etatowego pracownika, a 

niekiedy również na partycypowanie w kosztach zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością: 

[…] w przypadku organizacji […] to jest wsparcie tylko tego zatrudnienia. 

Natomiast nie mamy tej drugiej części, żeby uzupełnić to zatrudnienie. 

W przypadku gdybyśmy chcieli kogoś zatrudnić na pełen etat, to tam [zależy] 

oczywiście od stopnia niepełnosprawności, ale to jest do 2 000 zł miesięcznie. 

[FGI, S1] 

Badani wskazywali również na niespójny system orzecznictwa w Polsce i nazewnictwa 

stosowanego na orzeczeniach, np. określenia typu „całkowita” lub „częściowa niezdolność do 
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pracy”, które przez niektórych pracodawców interpretowane są niekiedy jako brak możliwości 

podjęcia przez osobę z niepełnosprawnością zatrudnienia albo w ograniczonym zakresie: 

Pracodawca nie zatrudni osoby, która przychodzi do niego i ma orzeczenie o tym, 

że jestem niezdolny do pracy. Bo pracodawca przeciętny nie zna prawa i nie wie o 

tym, że orzeczenie, w którym napisane jest niezdolny do pracy wcale nie oznacza, 

że jest niezdolny do pracy. Pracodawca czyta je literalnie. System orzecznictwa 

jest po prostu... nie może być tak, że osoba jest niezdolna do pracy z powodu 

niepełnosprawności, bo to jest właśnie uwłaczające jej godności. To jest 

stygmatyzacja. Nie można osobie powiedzieć, że jest do czegoś niezdolna z 

powodu niepełnosprawności, a my robimy coś takiego, że osobie mówimy, jesteś 

niezdolny z powodu niepełnosprawności i te osoby są przekonane, że faktycznie 

są niezdolne […]. I tak myśli [również] pracodawca. […] Musiałby ktoś przyjść i 

powiedzieć: „Proszę pana, tak jest napisane, bo taki mamy system orzecznictwa, 

ale to wcale nie znaczy, że jest niezdolny i wcale nie znaczy, że pan go nie może 

zatrudnić”. Więc jakby system orzecznictwa jest upokarzający dla osób 

z niepełnosprawnością, nie wprowadzający [ich] na rynek pracy, powodujący 

odstraszanie pracodawcy […]. [IDI 21, JST, S1] 

W ocenie badanych pracodawcy powinni mieć możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami 

– firmami, instytucjami, które zdecydowały się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami: 

[…] myślę, że pracodawcy czy decydenci powinni mieć możliwość spotkania  

z takimi ludźmi i z pracodawcami, którzy takie ryzyko jakby na początku podjęli 

tak, że zatrudnili takie osoby i jak to funkcjonuje. [FGI, S1] 

Potrzebne są również działania uświadamiające pracodawców, że osoby z niepełnosprawnością 

są wartościowymi pracownikami. Działania powinny być skierowane nie tylko do prywatnych 

przedsiębiorstw/przedsiębiorców, ale także do pracowników administracji publicznej: 

Trzeba edukować, nie tylko zakresie tego, co można zyskać, ale też w zakresie 

tego, że osoby ze szczególnych potrzebami, z niepełnosprawnościami są 

pełnoprawnymi pracownikami i mogą być wartościowi. [IDI 17, JST, S3] 

Wydaje mi się, że [należałoby] bazować na przykładach, umieszczać w Internecie 

przykłady osób, które są niepełnosprawne i pokazywać co one tak naprawdę 

potrafią, co sobą reprezentują. […] tak mi się wydaje, takie świadectwa jakby. […] 

trudno też pracodawcom dawać więcej, oni naprawdę sporo mają tych profitów z 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jednak okazuje się, że [to] nie działa. 

Szczególnie w „samorządówce”. To są samorządowe pieniądze. Pracodawcy jest 

wszystko jedno, czy on zapłaci ten PFRON czy nie. Nie chce mieć, kolokwialnie 
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mówiąc, problemu z osobą niepełnosprawną, a PFRON może zapłacić, to są „nie 

moje pieniądze”, nie prywatne, nie zapracowane, „ja nie muszę tego oszczędzać”. 

[IDI 24, NGO, S2] 

Niektórzy respondenci podkreślali również, że pracodawców trzeba uświadomić na czym 

polega dostosowanie stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością i czego na danym 

stanowisku taka osoba wymaga. Często bowiem okazuje się, że takie stanowisko można 

dostosować bez ponoszenia większych nakładów finansowych: 

Na pewno trzeba by było im powiedzieć jasno i wyraźnie, na czym polega 

dostosowanie stanowiska pracy i czego na stanowisku wymaga osoba z daną 

niepełnosprawnością, bo wtedy się okaże, że większość stanowisk da się 

dostosować bez większego problemu. Przecież żeby zatrudnić słabowidzącego, 

wystarczy niejednokrotnie włączyć odwrócone kolory albo lupę systemową i to 

jest całe dostosowanie. [IDI 11, NGO, S1] 

Najlepszym sposobem na zmianę podejścia pracodawców do zatrudniania osób z 

niepełnosprawnościami jest kierowanie takich osób na praktyki zawodowe w konkretnych 

miejscach pracy, dzięki czemu pracodawca będzie mógł sprawdzić czy osoba 

z niepełnosprawnością sprawdzi się na danym stanowisku pracy i w rezultacie będzie mogła 

być tam zatrudniona: 

[…] Ja uważam, że najlepszą metodą są praktyki zawodowe w takich zakładach, 

żeby pracodawca poznał te osoby, które przychodzą pod kierownictwem, 

oczywiście osoby, która je zna i wtedy mogą zobaczyć, czy one się do tej pracy 

rzeczywiście nadają, czy są jakieś problemy z ich zachowaniem, to jest najlepsze. 

[IDI 1, NGO, S1] 

Istotne są również działania, które pozwolą na utrzymanie się osoby z niepełnosprawnością w 

miejscu pracy. W opinii jednego z badanych znalezienie pracy dla osoby z niepełnosprawnością 

zwykle nie jest problemem, o wiele trudniej jest utrzymać się takiej osobie na stanowisku 

pracy, szczególnie tym, którzy mogą mieć trudności z wykonywaniem niektórych czynności. 

Takim osobom można byłoby pomóc zatrudniając pracownika wspomagającego: 

[…] brakuje ciągle dostępności usługowej, tzn. asystentów pracy, prowadzenia na 

rynku pracy, utrzymania na rynku pracy. Nie jest problemem znalezienie pracy dla 

osób z niepełnosprawnościami, problemem jest utrzymanie na dłuższy, tak jak 

wszystkie badania mówią, tu jest największy problem, utrzymać to stanowisko 

pracy. […] nie ma obciążenia, jak jest OK. Jak zaczynają się schody, to […] już nie 

jest OK. W ogóle dużo na ten temat można rozmawiać, ale generalnie ja bym 

chciał […] dostosowania stanowiska pracy, ale pod kątem wsparcia, 
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wprowadzenia, edukowania środowiska w pracy, współpracowników, szefów itd. 

To jest bardzo ważne. [FGI, S4] 

[…] ja mam takie złe przykłady zatrudniania osób niepełnosprawnych, że jednak 

w tym zakładzie powinna być osoba, która zna ten problem, albo żeby ta osoba 

poszła z osobą, która ten problem zna. […] od nas poszła osoba sprzątać z 

warsztatów terapii zajęciowej. […] była tylko te 3 miesiące takie obligatoryjne, że 

tak powiem i od razu ją zwolniono, ale ona była pod opieką innej sprzątaczki, 

która się po prostu na niej wyżywała, krzyczała cały czas na nią. [IDI 1, NGO, S1] 

Koszty pracy asystenta pomagającego w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z 

otoczeniem i/lub czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez 

pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy, mogą być dofinansowane ze środków 

PFRON7. 

Badani uważają również, że powinno się zwiększać zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w 

szeroko pojętej administracji publicznej tak, aby osoby takie mogły znaleźć zatrudnienie także 

w służbach mundurowych, jak wojsko, czy policja. 

Jeden z respondentów wskazywał ponadto, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnością 

wpływa na poprawę wizerunku instytucji publicznych: 

[…] jest kwestią, czy powinno być, w poprawie wizerunku instytucji publicznych 

to, żeby zatrudniały osoby z widoczną niepełnosprawnością, bo to dobrze wpływa 

na otoczenie. Ja byłam w Olsztynie, troszkę patrzę na tę niepełnosprawność bliżej 

niż inni może, ale w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w punkcie 

informacyjnym mocno przeszklonym jest dziewczyna na wózku, obsługuje, jest 

pierwszy kontakt osoby, która przychodzi z tą osobą niepełnosprawną. Jest to 

rodzaj towarzyszenia, które jednocześnie każdego klienta dobrze nastawia, że 

można. Jakoś dopasowali, wypracowali to stanowisko. Myślę, że to świetnie 

świadczy o tej instytucji. [FGI, S1] 

Wskazywano również na konieczność wspierania pracodawców w procesie zatrudniania osób z 

niepełnosprawnościami. Przedstawiciel organizacji społecznej, która zajmuje się takimi 

działaniami od lat podkreślał, że pracodawcy, którzy decydują się na zatrudnienie osoby z 

niepełnosprawnością, często nie mają wiedzy skąd i jak pozyskać środki na przykład na 

 
7 Zatrudnienie pracownika wspomagającego, https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/zatrudnienie-pracownika-
wspomagajacego/ dostęp: 20.05.2022 r. 

https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/zatrudnienie-pracownika-wspomagajacego/
https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/zatrudnienie-pracownika-wspomagajacego/
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dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych8, jak otrzymać pomoc 

finansową na przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej9, czy refundację 

kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy10 w związku z zatrudnieniem 

niepełnosprawnej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Nie mają również wiedzy jakie 

prawa i obowiązki ma zatrudniony pracownik z niepełnosprawnością. Doradztwo i szkolenia w 

tym zakresie potrzebne jest także dla osób z niepełnosprawnością: 

[…] jest potrzebna pomoc wielu osobom i szefom prywatnych firm, które chcą 

zatrudniać osoby niepełnosprawne […] odnośnie praw i obowiązków 

[zatrudnionych osób z niepełnosprawnością] […]. Prawa takie jak dodatkowy 

urlop i inne rzeczy, to dla wielu osób niepełnosprawnych nie są znane. […] [np.] 

dodatkowy urlop, który przysługuje osobie z niepełnosprawnościami. [FGI, S4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Dofinansowanie wynagrodzeń, https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/ 
dostęp: 20.05.2022 r. 

9 Adaptacja stanowisk pracy, https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/adaptacja-stanowisk-pracy/ 
dostęp: 20.05.2022 r. 

10 Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy, 
https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/wyposazenie-stanowisk-pracy/ dostęp: 20.05.2022 r. 

https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/
https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/adaptacja-stanowisk-pracy/
https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/wyposazenie-stanowisk-pracy/
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VIII. Czynniki ułatwiające i utrudniające współpracę międzysektorową 

 

 

 

 

Badanych zapytano jakie są praktykowane formy współpracy w ich organizacji lub instytucji, 

którą reprezentują z innymi instytucjami w ramach sektora publicznego, biznesowego oraz 

społecznego i obywatelskiego, a także jakie czynniki ułatwiają współpracę międzysektorową, a 

jakie je utrudniają? 

 

VIII.1. Czynniki ułatwiające współpracę międzysektorową 

 

Przedstawiciele samorządu wojewódzkiego wskazywali m.in. na regionalne ciała konsultacyjno-

doradcze, w skład których wchodzą przedstawiciele różnych sektorów, instytucję koordynatora 

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, programy określające/ regulujące współpracę 

międzysektorową (np. coroczny program współpracy samorządu wojewódzkiego z 

organizacjami pozarządowymi). Istotnym elementem procesu partycypacji społecznej jest także 

instytucja konsultacji społecznych, w tym również z organizacjami społecznymi, różnych aktów 

prawnych, dokumentów, szczególnie takich, które ich dotyczą:  

[…] działa Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, […] jest też u Marszałka 

koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, […] [co roku] 

opracowany jest program współpracy samorządu województwa lubelskiego 

[z organizacjami pozarządowymi], [który jest] konsultowany z organizacjami 

pozarządowymi. Konsultowanie różnych aktów sejmiku, również z organizacjami 
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pozarządowymi. Natomiast może jest zbyt mało takich roboczych spotkań, gdzie 

organizacje przychodzą z jakimiś problemami. […] nie mamy czasami wiedzy na 

temat problemów jakie…, z jakimi borykają się organizacje, co by chciały 

ewentualnie zmienić, przedsięwziąć. Więc sugestie ze strony organizacji na 

pewno byłyby pomocne. [FGI, S1] 

Współpraca międzysektorowa może być realizowana także w strukturach konsultacyjno-

doradczych tworzonych na niższych szczeblach samorządu lokalnego. Na poziomie 

powiatu/miast na prawach powiatu są to najczęściej miejskie/powiatowe społeczne rady 

ds. osób niepełnosprawnych. Ważna jest również wzajemna wymiana doświadczeń, spotkania, 

które mają miejsce np. w trakcie różnych konferencji oraz wzajemne zrozumienie swoich 

potrzeb:  

[…] w miejskiej społecznej radzie do spraw osób niepełnosprawnych […] 

na pewno miejsce społecznej rady to miejsce, gdzie samorząd i organizację 

pozarządowe mogą się spotkać; różnego rodzaju konferencje tematyczne […] to 

są też na pewno okazje do spotkania, ale też utrzymuje się relacje towarzyskie. 

[FGI, S2] 

[…] zacznijmy od stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnościami. […] współpraca układa się dobrze, nawet bym 

powiedziała, że bardzo dobrze, staramy się wzajemnie rozumieć, nie ma tutaj 

bariery. Mówię tutaj o swoim zespole i o mnie. […] wzajemna współpraca 

i wzajemne zrozumienie swoich potrzeb, naszych, ich i wzajemnie, i takie dbanie 

o to środowisko jest tego dowodem. [IDI 18, JST, S3] 

Przedstawiciele samorządu lokalnego wskazywali również na wymianę informacji, 

konstruktywną rozmowę, w tym utrzymywanie dobrych relacji – jako te czynniki, które 

ułatwiają współpracę międzysektorową: 

Wymiana informacji, kontaktów, to jest bardzo ważne. [FGI, S4] 

[…] dobre relacje nam ułatwiają, złe relacje nam utrudniają. [FGI, S2] 

[…] przedtem urzędnicy zamykali przede mną drzwi i mówili: „powiedz, że mnie 

nie ma”, bo tak ich nękałem. Teraz jest wizja trochę inna, bo liczą na pewną 

współpracę, są działania konsultacyjne, rozmawiam. […] Żeby dobrze 

współpracować, idę do samorządu codziennie i mówię im: „Miłego dnia”. 

[FGI, S3] 

Wspólne działania, wizyty, spotkania itp. oraz bliskie relacje powodują zmniejszanie barier we 

współpracy międzysektorowej. Dla organizacji pozarządowych ważna jest również stabilność 



Dostępność Plus na Lubelszczyźnie – perspektywa współpracy różnych sektorów 

 

105 

finansowa, ich zdaniem powinny być większe dotacje na realizację zadań publicznych, które są 

realizowane przez organizacje społeczne: 

[…] pamiętam te nasze wyjazdy do Lublina [na] różnego rodzaju konferencje, to 

buduje pewne takie zmiany świadomości pracowników urzędu. Wspólne 

działania, wspólne wizyty i te bliższe relacje powodują wtedy mniej tych barier. 

[FGI, S3] 

[…] myślę, że taka otwartość urzędu względem organizacji pozarządowych. 

Oprócz tego takie spotkania informacyjne, które urzędy jakby proponują 

organizacjom, oczywiście też dotacje, o które możemy jakby walczyć [IDI 22, NGO, 

S1] 

Cykliczne spotkania powinny być poświęcone konkretnym tematom i różnym formom 

dostępności: 

Od lipca tego roku zostały uruchomione […] konsultacje społeczne, takie cykliczne 

spotkania poświęcone osobom z niepełnosprawnościami, kierowane głównie do 

organizacji pozarządowych i osób niezrzeszonych, ale działających w naszych 

środowiskach. One co 2-gi miesiąc się odbywają zazwyczaj. Tematyczne one są... 

wybieramy jakiś temat. Pierwsze dotyczyło współpracy, nawiązania współpracy 

MOPR-u właśnie z organizacjami i zasysania potencjału społecznego ich 

organizacji, bo to jest ta wartość dodana i niemierzalna, i mierzalna jednocześnie 

dla naszej instytucji. Drugie było właśnie dostępności poświęcone. Teraz 

planujemy spotkanie w marcu poświęcone różnym formom właśnie dostępności, 

ułatwieniom, które zostały zrobione […] [IDI 17, NGO, S3] 

W ocenie przedstawiciela samorządu lokalnego współpraca sama w sobie jest korzyścią, 

dlatego wartą ją podejmować. Potrzebne są jednak chęci wszystkich stron zaangażowanych we 

współpracę, ważne są również korzyści jakie dana instytucja/ organizacja może czerpać z tego 

Partnerstwa: 

Prowadzący: Jakie czynniki ułatwiają współpracę międzysektorową? 

[…] jakieś wspólne korzyści, chęć. Generalnie te dwie rzeczy. Widzimy potrzebę 

współpracy, już tak generalizując, bo jest łatwiej współpracując. [IDI 7, JST, S3] 

Z kolei przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazywali, że nie chcą być tylko 

realizatorami zadań publicznych zlecanych np. przez samorząd lokalny czy PFRON. Oczekują 

stałej współpracy i zwiększania jej zakresu, wspólnego planowania i zmieniania otaczającej 

rzeczywistości, a nie tylko być wykonawcą zadania publicznego, czegoś co już zostało 

zaplanowane, wypracowane, niekoniecznie w dialogu z sektorem obywatelskim. W ocenie 
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przedstawicieli sektora społecznego organizacje pozarządowe traktowane są niekiedy jako te 

podmioty, które przychodzą do urzędu tylko po, żeby podzielić się swoimi problemami, chcą 

środki finansowe, czegoś oczekują. Innymi słowy – organizacje chcą być traktowane po 

partnersku, a nie z pozycji klienta/petenta: 

[…] myślę, że generalnie to organizacje kanałem zadań zleconych się kierują i to 

jest taka podstawowa współpraca. Będą pieniądze, coś zrobimy, ile tych 

pieniędzy będzie, więcej, mniej. Mamy pomysł taki, a taki…, to jest ta realizacja. 

Natomiast ta współpraca [powinna polegać na tym], żeby planować, myśleć, 

przekształcać, opracowywać rzeczy, zbierać, robić jakąś syntezę. Do tego nie ma 

czegoś stałego. […] Byłam kilkukrotnie na takich spotkaniach w latach ubiegłych, 

pojedynczych, nie cyklicznych, nie jakichś stałych. Myślę, że one przebiegały w 

takim duchu: przychodzą prosić, zarzucać instytucje swoimi problemami i niech 

się to skończy, potem niech będzie jakiś spokój, zrobimy co się da, a nie ma tego 

stałego jakby wałkowania i wytwarzania rzeczy, które byłyby w tej współpracy 

lepsze. [FGI, S1] 

Część organizacji pozarządowych tylko sporadycznie współpracuje międzysektorowo, 

utrzymują współpracę z instytucjami głównie w obszarze swoich zainteresowań, działalności 

statutowej, którą podejmują: 

[…] raczej nie ma jakiejś stałej współpracy. […] Ośrodków wsparcia organizacji nie 

ma. Jeżeli już, to współpracujemy z lekarzem psychiatrą psychologiem. [FGI, S1] 

[…] u mnie jest tak samo. W większości są to kontakty medyczne, ale bardzo 

chwalę np. MOPR. Dlaczego? Dlatego, że chorzy na padaczkę nie mogą jeździć do 

sanatorium i jedyna pomoc to jest…, mimo że mają bardzo małą kołderkę 

pieniędzy do podziału, zawsze pamiętają o chorych na padaczkę. [FGI, S1] 

W jakimś stopniu za czynnik budujący współpracę międzysektorową uznawany jest również 

potencjał, doświadczenie organizacji społecznych, to że działają niestandardowo, co jest ich 

atutem, w przeciwieństwie do podmiotów publicznych: 

Mamy taki system, który się sprawdza u nas od lat. Działamy z osobami 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym, jest działanie wzajemnej pomocy, 

że osoby, które przeszły problem, które były dotknięte problemem, czy nawet 

niepełnosprawnością poprzez uzyskanie wsparcia i uporządkowanie swojego 

życia i dowartościowania, angażują się w działania na rzecz innych, […] budują na 

tym swoją tożsamość, czyli angażują się w działania [na rzecz] innych [osób] i 

wtedy, można powiedzieć, rozwiązują w pewnym sensie swoje problemy, czują 
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się dowartościowani, czują się potrzebni, czują się zaangażowani w działania 

społeczne. Rozwiązują problemy samorządu […] [FGI, S3] 

Istotnym czynnikiem jest też sam człowiek, jego otwartość na drugiego człowieka, na potrzeby 

innych, w tym osób z niepełnosprawnościami: 

Czynnikiem jest człowiek. […] człowiek otwarty na drugiego człowieka, na jego 

potrzeby, na niepełnosprawność, chce zrozumieć, bo nie każdy jednak rozumie, 

ale chce się nauczyć osób niepełnosprawnych, chce z nimi przebywać. [IDI 24, 

NGO, S2] 

Czynnikiem, który – zdaniem przedstawicieli organizacji społecznych – ułatwia współpracę 

międzysektorową jest też znajomość po stronie samorządu zagadnienia, problemu, który 

później może stać się wspólnym mianownikiem rozmów, konsultacji, a nawet wspólnych 

działań. Istotna jest również znajomość tematu po stronie kierownictwa samorządu lokalnego – 

jeśli dostrzegają dany problem, są na niego uwrażliwieni, łatwiej będzie im wówczas podjąć 

jakieś działania: 

[…] ta współpraca nie tylko zależy od urzędnika na najniższym szczeblu, czyli tego, 

z którym wy się kontaktujecie [bezpośrednio], [ważne jest również] jaki ma 

pogląd na pewne sprawy „góra” i podejście pracodawcy. To też się przekłada na 

tę współpracę […]. [FGI, S3] 

 

VIII.2. Czynniki utrudniające współpracę międzysektorową 

 

Wśród czynników utrudniających współpracę międzysektorową wskazywana była niewielka 

liczba roboczych spotykań, na których organizacje pozarządowe mogą zgłosić swoje problemy 

i zaproponować konkretne rozwiązania, czy inicjatywy, które mogą być realizowane wspólnie z 

samorządem lokalnym. Czynnikiem utrudniającym współpracę są także ograniczenia 

wynikające z zakresu obowiązków jakie realizowane są w urzędzie przez poszczególne komórki 

organizacyjne urzędu, czy nawet samych pracowników, co powoduje, że brakuje ogólnego 

spojrzenia na problem związany z dostępnością: 

U nas może problemem też jest to, że jako instytucja, jako jednostka 

samorządowa, jako pracownicy jesteśmy w pewnym sensie bardzo ograniczeni, 

bo wykonujemy pewien zakres obowiązków, gdzie czasami brakuje nam takiego 

ogólnego spojrzenia na sprawę i bardziej szerokim ujęciu, pod szerokim kątem. 

Rzeczywiście, pewne rzeczy dotyczące niepełnosprawności dzieją się, realizowane 

są w kilku jakby oddziałach i czasami nawet nam trudno jest zebrać wszystkie 
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wiadomości i informacje, i posiadać [pełną wiedzę w tym zakresie] jako 

reprezentant powiedzmy jednej jednostki […]. [FGI, S4] 

Czynnikiem utrudniającym mogą być również dysproporcje w zakresie zasobów jakie każdy z 

partnerów może wnieść do Partnerstwa, a zwłaszcza tych instytucji/organizacji, które same 

wymagają wsparcia: 

Organizacje [pozarządowe] są małe i mają niewiele zasobów, jeśli chodzi 

o robienie…, o wchodzenie w projekty i oni wiedzę przyjmują chętnie, 

rozmawiają, natomiast aktywności jest mało, bo wymagają wsparcia. [IDI 17, JST, 

S3] 

Utrudnia współpracę na pewno to, że jakby nie ma takiej kompleksowej pomocy 

dla organizacji pozarządowych. My musimy cały czas, jakby walczyć o ten byt, 

walczyć o te środki, no i jest to jakby trudne. Też na przykład dla nowych 

organizacji […]. [IDI 22, NGO, S1] 

Współpracę utrudnia również brak czasu na podejmowanie wspólnych działań. Podmioty są 

skoncentrowane na swoich działaniach, mogą nie mieć czasu na realizację przedsięwzięć 

podejmowanych w ramach Partnerstwa: 

Czynnikiem, który utrudnia taką współpracę, to jest jak zawsze brak czasu na to 

wszystko. [IDI 10, JST, S4] 

Utrudnia ją również wzajemna rywalizacja, zwłaszcza jeśli kilka podmiotów działa w podobnym 

obszarze, np. w sferze pomocy społecznej, w tym przypadku działań skierowanych do osób 

z niepełnosprawnościami (np. działania podejmowane przez ośrodek pomocy społecznej, 

powiatowe centrum pomocy rodzinie, organizacje pozarządowe i placówki wsparcia dziennego 

typu WTZ, ŚDS oraz ZAZ, które mogą ze sobą „konkurować” o osoby z niepełnosprawnościami): 

Organizacja głównie swoje działania kieruje w zakresie, powiedzmy, szeroko 

rozumianej pomocy społecznej i postrzegana jest jako pewien konkurent dla 

ośrodka pomocy społecznej. I na początku była niechęć z tego względu […]. 

A teraz jest jakby troszeczkę taka rywalizacja, bo oni swoje projekty robią i nie ma 

żadnej współpracy. [IDI 2, NGO, S4] 

Wśród identyfikowanych czynników utrudniających współpracę wymieniano również przepisy i 

biurokratyczne podejście, a także ograniczone fundusze: 

[…] Czasami przepisy, bądź takie biurokratyczne podejście do pewnych sytuacji. 

Wymagania za duże, na przykład pewnych rzeczy nie możemy [realizować] 

ze względu na przepisy, na brak funduszy. To jest taka bolączka. [IDI 18, JST, S3] 
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[…] Myślę, że ogólnie dostęp [do instytucji samorządowej] w dużym mieście jest 

trudniejszy niż w małym mieście do właśnie tych samorządowych organizacji, do 

samorządu ogólnie i jest to bardziej tak zbiurokratyzowane […]. na przykład w 

MOPR-e musiałam złożyć podanie, że chcę się z panią dyrektor spotkać. No tak 

było autentycznie, żeby porozmawiać na jakichś temat. Więc to jest dla mnie 

takie utrudnienie. [IDI 1, NGO, S1] 
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IX. Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności w opinii badanych 

 

 

             www.liderzydostepnosci.pl 

 

W badaniach ankietowych, które przeprowadzono w 2020 r. zapytano organizacje społeczne w 

województwie lubelskim - czy byłyby zainteresowane przystąpieniem do ogólnopolskiego 

Partnerstwa na rzecz dostępności, a także do jego lubelskiego odpowiednika, gdyby powstało. 

W przypadku ogólnopolskiego Partnerstwa 3,7% (n=5) organizacji zadeklarowało, że już należy 

do tego partnerstwo, 51,9% byłoby zainteresowane przystąpieniem do niego. W grupie 135 

organizacji 17,0% nie wyraziło zainteresowania przystąpieniem do ogólnopolskiego 

Partnerstwa, a 27,4% nie miało zdania w tej kwestii. 

 

Wykres IX.1. Zainteresowanie organizacji społecznych (n=135) przystąpieniem do 

Ogólnopolskiego i Lubelskiego Partnerstwa na rzecz Dostępności 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Z kolei do Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności chciałoby przystąpić 61,5% 

ankietowanych, a 20,0% nie ma zdania na ten temat. Negatywną odpowiedź udzieliło 18,5% 

respondentów. 
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W trakcie badań FGI i IDI respondentów poproszono o wyobrażenie sobie powstanie 

Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności, którego członkami są m.in. ich 

instytucje/organizacje. Następnie, w serii pytań, poproszono ich o określenie strategii 

nowopowstającego Partnerstwa, tj. wizji i misji, celów (głównego i szczegółowych) i działań, 

które powinno podejmować tak utworzone Partnerstwo. Do kogo powinno skierowane, jakie 

powinny być warunki uczestnictwa w Partnerstwie? Wreszcie jakie ich zdaniem mogą być 

mocne i słabe strony Partnerstwa, a także jakie są szanse i zagrożenia, które mogą istotnie 

wpłynąć na funkcjonowanie Partnerstwa (analiza SWOT). 

 

IX.1. Cele i działania Partnerstwa 

 

W ocenie respondentki reprezentującej samorząd lokalny w subregionie chełmskim Lubelskie 

Partnerstwo na Rzecz Dostępności powinno podejmować analogiczne działania, jak to 

Partnerstwo na poziomie centralnym, tylko należałoby je przenieść na poziom lokalny. W 

ramach Partnerstwa należałoby wypracować m.in. standardy dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami, uwzględniające obowiązujące przepisy i normy w przedmiotowym 

zakresie: 

[…] Myślę, że [Partnerstwo] powinno zajmować się tym, co centralne 

partnerstwo11, natomiast filtrować to na poziom lokalny […]. Myślę, że standardy 

powinny powstać, chociażby takie jak w Gdyni, standard minimum dla osób z 

niepełnosprawnością, standard rehabilitacji i terapii dla ośrodków terapii 

zajęciowej. Być może nad tym należałoby popracować. [IDI 17, JST, S3] 

Lubelskie Partnerstwo mogłoby być podzielone dodatkowo na grupy robocze: chełmską, 

bialską, lubelską i zamojską: 

Tak jak OWES pracują w subregionach, to równie dobrze grupy robocze mogłyby 

powstać tutaj na powiedzmy region chełmski to Lublin i Chełm, zamojski byłby 

tam swój, bialski, […] natomiast potrzeby są jednak troszkę inne. […] Widać, że i 

możliwości i siatka wsparcia jest bardzo różna w tych regionach. Jedne są białą 

plamą, inne nie. [IDI 17, JST, S3] 

 
11 Badana nawiązuje do ogólnopolskiego Partnerstwa na rzecz dostępności, w skład którego wchodzą podmioty 
z różnych sektorów, które zobowiązały się do realizacji założeń Programu Dostępność Plus: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-
plus/partnerstwo-na-rzecz-dostepnosci/ dostęp: 24 maja 2022 r. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/partnerstwo-na-rzecz-dostepnosci/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/partnerstwo-na-rzecz-dostepnosci/


Dostępność Plus na Lubelszczyźnie – perspektywa współpracy różnych sektorów 

 

112 

Partnerstwo powinno zajmować się zwiększaniem udziału osób z niepełnosprawnością w 

życiu społeczności. Należy pokazywać osoby z niepełnosprawnością, ich możliwości, jak wiele 

potrafią, prezentować pozytywne przykłady i dobre praktyki: 

[…] [należy] zwiększać udział osób niepełnosprawnych generalnie w życiu, 

pokazywać te osoby, że one potrafią jakiś sport uprawiać na przykład […]. 

Pokazywanie tych pozytywnych przykładów. [IDI 7, JST, S3] 

W ocenie respondentów w ramach Partnerstwa powinna być stworzona baza ekspertów, 

którzy wspieraliby różne podmioty w zakresie dostępności, np. w ramach szkoleń lub 

doradztwa. Przy Partnerstwie powinno powstać również kompendium wiedzy na temat 

dostępności: 

[…] myślę, że generalnie powinniśmy stworzyć silną bazę szkoleniową, dlatego że 

każdy…, tak jak pan tutaj mówi, mamy imprezę i zaraz ktoś dożynki organizuje i 

chce wiedzieć, to jaką dostępność ja mam zrobić, co ja mam zrobić, chodniczek, 

barierkę postawić, czy tłumacza migowego zawołać czy ogłoszenie odpowiednie 

skomponować, gdzie ona ma tego szukać, w Internecie? Dobrze by było, żeby w 

ramach tego partnerstwa powstała taka silna grupa, która mogłaby odpowiadać 

wprost na takie informacje, czy nawet strona internetowa, rodzaj komunikatora, 

w którym eksperci z tego Porozumienia... ekspert poradziłby coś takiego. [FGI, S1] 

[…] jeżeli byłaby taka szansa, żeby zgłosiły się osoby, które pozyskały certyfikaty 

nawet w ramach innych szkoleń i chciały w tym partnerstwie pracować, byłoby 

świetnie. Jeżeli nie, może sami byśmy szkolenia przeprowadzali i jako 

partnerstwo weryfikowali jakby tę wiedzę. [FGI, S1] 

Czym miałoby się zajmować [Partnerstwo]? Doradztwem, doradztwem takim na 

miejscu. Dostosowywać szkolenia do tego co zauważą właśnie podczas rozmów 

w środowisku, w konkretnych instytucjach. [IDI 16, JST, S4] 

W ramach Partnerstwa można byłoby wypracować systemowe rozwiązania, standardy 

możliwe do wdrożenia w praktyce, uwzględniające specyfikę danego sektora, określonych 

instytucji. Przy czy procedury i standaryzacja dostępności to nie wszystko. Zdaniem jednej z 

badanych osób potrzebne są również wspólne spotkania połączone z wymianą doświadczeń. 

Wspólne spotkania organizowane co jakiś czas mogłyby być również okazją do wzajemnego 

inspirowania się, dzielenia się doświadczeniami w zakresie rozwiązań zwiększających 

dostępność instytucji/organizacji i usług świadczonych przez nią. Ponadto można byłoby 

stworzyć również bazę dobrych praktyk, w tym również zagranicznych: 
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[…] może jakieś opracowanie jakichś rozwiązań systemowych, jakichś procedur 

ułatwiających, wiadomo w urzędzie to się wszystko sprowadza do procedur, do 

zero jedynkowego odhaczania, to ma być, to ma być, to ma być… Także, te 

standardy również… Jest dużo takich różnych opracowań. Ale np. tu na naszym 

gruncie, jakie są oczekiwania. Na pewno też spotkania i rozmowy, to jest 

podstawa, żeby w takim partnerstwie sukcesywnie, czy w jakimś określonym 

obszarze się spotykać. Nie wszystko na raz, ale tematycznie, poszczególne 

obszary. [FGI, S1] 

[…] myślę, że takie spotkania to jest bardzo ważne. […] poznajemy się nawzajem 

[…]. [FGI, S2] 

Na pewno wypracowanie jakichś standardów […], które by obowiązywały w tej 

dostępności […] żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak to powinno rzeczywiście 

wyglądać, żeby było dobrze. No i też bliższych innych przy okazji kontaktów, […]. 

[IDI 1, NGO, S1] 

[…] na pewno chciałabym, żeby to partnerstwo przeanalizowało, czy nawet 

zatrudniło kogoś, kto przedstawiłby dobre praktyki z innych krajów. Bo po 

pierwsze, to co wyważać otwarte drzwi, a po drugie naprawdę niektóre rzeczy są 

takie proste […]. [IDI 15, NGO, S1] 

W Partnerstwie istotne jest także precyzyjne określanie planów, możliwych do realizacji: 

[…] w tych relacjach, nie tylko relacjach samorządu z organizacjami 

pozarządowymi, ale w relacjach między samorządami i jednostkami publicznymi, 

bardzo ważne jest, […] aby precyzyjnie określać to, co się chce zrobić i określić 

swoje plany. […] przez ten czas kiedy pracuję w Urzędzie Miasta już kilkakrotnie 

spotkałem się z takimi sytuacjami, że np. przychodził do mnie przedstawiciel czy 

organizacji, czy jakiejś jednostki, który chciał zaproponować jakieś działanie 

wspólne do realizacji. I ja mówię, OK, super, fajnie, zróbmy to, ale chciałabym, 

żebyśmy sprecyzowali dokładnie co chcemy zrobić, bo np. musimy poszukać 

środków na to, musimy poszukać projektu, jakiegoś działania z zewnętrznych 

środków, żeby coś zrealizować musimy to przedstawić ja swojemu decydentowi, 

ty musisz swojemu decydentowi przedstawić. Często temat umiera na etapie 

właśnie sprecyzowania tego, co chcemy właściwie zrobić. [FGI, S2] 

Zadaniem Partnerstwa powinna być edukacja w zakresie dostępności skierowana do 

urzędników i organizacji, prowadzona w taki sposób, aby ci mogli wykorzystywać tę wiedzę nie 

tylko przez stosowanie jej w miejscu pracy, ale także upowszechniali tę wiedzę na poziomie 

swoich społeczności: 
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My jako Stowarzyszenie już złożyliśmy wniosek o przystąpienie do Partnerstwa. 

[…] a czym [Partnerstwo ma się] zajmować? Przede wszystkim edukacją jak dla 

mnie, edukacją, edukacją, jeszcze raz edukacją. Edukacją od urzędników po 

organizacje pozarządowe. I żeby oni mogli dalej edukować społeczności lokalne. 

[IDI 2, NGO, S1] 

Partnerstwo, zdaniem badanych, powinno pełnić również rolę uświadamiającą, inspirować 

innych do zmieniania postawy w zakresie dostępności, ponadto powinno pełnić rolę 

rzeczniczą,. W ocenie niektórych badanych organizacjom i instytucjom zrzeszonym w 

Partnerstwie łatwiej będzie wymóc respektowanie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych: 

[…] dostępność to jest stosunkowo nowe hasło, każdy stawia sobie takie pytanie, 

no dobrze skoro jest ustawa i ja coś muszę, to w jakim zakresie ja to muszę, czy ja 

mogę to zrobić minimalnie, ile ja muszę zrobić, żebym już był kryty, żeby była 

ustawa „załatwiona”. […] część instytucji po prostu będzie na to patrzyła [w ten 

sposób:] no dobra nie robimy windy, bo to kosztuje majątek, to zrobimy podjazd, 

czy platforemkę, […] te instytucje trzeba w tym partnerstwie… przeorganizować 

myślenie, żeby myślały, że to jest proces, że to się nie da załatwić tak na chwilę, 

rozporządzeniem i już mamy spokój. [FGI, S1] 

W kwestiach dostępności na pewno organizacjom zrzeszonym, instytucjom 

ogólnie zrzeszonym, będzie łatwiej niż pojedynczym wymóc respektowanie 

ustawy [o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami], bo to, 

że ustawa o dostępności i Konwencja [o prawach osób niepełnosprawnych] […] 

jest wdrożona, obie są wdrożone już przecież od dłuższego czasu, to wcale nie 

znaczy, że są tak super respektowane, bo do tej pory zdarzają się na przykład 

budynki, w których nie da się wprowadzić żadnych zmian na przykład 

informacyjno-komunikacyjnych zmian, stylu oznaczenia schodów, dlatego, że 

zgoda architekta, który budynek zaprojektował, wybudował, jest ważniejsza od 

ustawy o dostępności. Taki przypadek osobiście znam. Myślę, że każda 

organizacja, która zajmuje się teraz dostępnością taki przypadek zna. A skoro 

zgoda architekta jest ważniejsza niż po pierwsze dokument krajowy, przepis 

prawny, a już co gorsza umowa międzynarodowa […], to znaczy, że musi wkroczyć 

duży zespół ekspertów, który będzie w stanie przeforsować pewne rzeczy. [IDI 11, 

NGO, S1] 
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Partnerstwo powinno aktywnie uczestniczyć w konsultacjach na poziomie wojewódzkim, 

czy ogólnokrajowym, szczególnie w tych obszarach, które dotyczą praw osób 

z niepełnosprawnościami, również w zakresie dostępności: 

[Partnerstwo powinno] brać udział w różnych konsultacjach społecznych 

i chociażby takich, jakie w minionym 2021 roku, przez cały rok prowadził PFRON 

razem z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, ponieważ tam będzie 

powstawał nowy projekt i owoce tego projektu, jeżeli projekt się przyjmie, 

zostaną wprowadzone do przepisów krajowych, staną się obowiązującym 

prawem. I na takich konsultacjach społecznych potrzebne są zawiązane 

partnerstwa blisko współpracujące ze sobą, wielu organizacji, wielu osób, które 

będą zwracały baczną uwagę decydentom na to, co się dzieje, co jest niedobrze i 

co trzeba zmienić, które też będą chwaliły to, co jest dobrze i czego nie trzeba 

zmieniać i później po wdrożeniu będą patrzeć na to, co Ministerstwo zrobiło. 

Ministerstwo, to nie musi być Ministerstwo, może być jakakolwiek instytucja, 

która zleca konsultacje, żeby potem po zakończeniu konsultacji, duży zespół 

ekspertów miał możliwość patrzenia na to, co się dzieje z tymi ich raportami, z 

tym co zostało wypracowane na bazie doświadczeń każdej organizacji, 

partnerstwa. [IDI 11, NGO, S1] 

Niektórzy badani wskazywali również, że powinno się więcej mówić o potrzebach osób z 

niepełnosprawnościami, jak mogą funkcjonować w swoich społecznościach, na lokalnym 

rynku pracy: 

[…] powinno się więcej mówić o tym, że są osoby niepełnosprawne i czego one 

potrzebują. Bądź też przy zatrudnianiu, żeby więcej pracodawcy mówili o swoich 

możliwościach zatrudnienia osób niepełnosprawnych. [IDI 30, NGO, S2] 

Badani reprezentujący stronę samorządową podkreślali, że świadomość po stronie instytucji 

publicznych w zakresie dostępności jest wysoka. Wiele jest jednak do zrobienia w sektorze 

usług prywatnych. Potrzebne są – ich zdaniem – działania uświadamiające skierowane przede 

wszystkim do sektora rynkowego: 

[…] podmioty publiczne mają już tę świadomość, natomiast właśnie gorzej 

prywatni przedsiębiorcy, czy w sklepach, czy w aptece, hotele. [FGI, S1] 

Inwestycje mające na celu zwiększenie dostępności w przestrzeni publicznej, w obiektach 

użyteczności publicznej, lokalach zajmowanych przez organizacje pozarządowe wymagają 

nakładów finansowych. Kosztowne inwestycje zwiększające dostępność, jak np. budowa windy, 

gruntowna modernizacja toalety, odkładane są w czasie lub też próbuje się je zastąpić 

pozornymi rozwiązaniami (np. schodołazem), które nie są zalecane przez ekspertów 
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zajmujących się sprawami dostępności. Organizacje często nie stać na przeprowadzenie nawet 

mniej kosztownych inwestycji. W związku z tym proponowano m.in., aby w ramach 

Partnerstwa przekazywać również informacje na temat źródeł finansowania takich inwestycji: 

[…] bariery architektoniczne są tym spowodowane, że zwyczajnie organizacje nie 

mają pieniędzy. To się wszystko jakby rozbija o finanse. Ja nie widzę jakby w 

organizacjach, w właścicielach budynków, zarządcach budynków złej woli, tylko 

zwyczajnie chodzi o środki finansowe, więc myślę, że tacy partnerzy też powinni 

się zajmować wskazywaniem możliwości uzyskania środków na likwidację barier. 

[IDI 24, NGO, S2] 

Szkolenia przede wszystkim pracodawców, żeby korzystali na rynku pracy z osób 

niepełnosprawnych. [IDI 9, NGO, S4] 

Partnerstwo może prowadzić również kampanie budujące pozytywny wizerunek osoby z 

niepełnosprawnością, inicjować badania i analizy w zakresie dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami, monitorować wdrażanie ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w regionie lubelskim, a także 

realizować projekty pilotażowe dotyczące dostępności na Lubelszczyźnie, dzięki którym będzie 

można wspomagać samorządy lokalne, jak również (mniejsze) organizacje pozarządowe we 

wdrażaniu dostępności: 

[…] oczekiwania jakie ja mogę mieć od takiego partnerstwa? No, że w jakiś 

sposób będą monitorowały wdrażanie tej ustawy o dostępności. [IDI 15, NGO, S1] 

[Partnerstwo powinno zajmować się] przede wszystkim właśnie tą dostępnością, 

czyli jakby badać różne obszary, […] w których te osoby jakby mogą mieć szansę 

[otrzymywać] takich samych jakby korzyści jakie [otrzymują] zdrowe osoby. W 

ten sposób bym widziała, podpowiadać samorządom, podpowiadać też urzędom 

w jakiś sposób poprawić tą dostępność. [IDI 22, NGO, S1] 

 

IX.2. Członkostwo w Partnerstwie 

 

Partnerstwo powinno być trójsektorowe: 

A kogo zaprosić? No tutaj chyba nie będzie odkrycie, jak powiem, że musi być 

trójsektorowe, czyli samorząd, biznes i organizacje pozarządowe, […] żeby też 

było równomierne udostępnianie przestrzeni publicznej, czy to właśnie firm, 

samorządów, czy w ogóle urzędów i organizacji […]. [IDI 2, NGO, S4] 
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Członkostwo w Partnerstwie nie powinno być ograniczane do wąskiej grupy podmiotów. 

Partnerstwo powinno mieć charakter otwarty, o ile działania podmiotu, który do niego 

przystąpił lub będzie się ubiegał o akces, nie będą sprzeczne z zasadami określonymi w ramach 

Partnerstwa (np. brak prodostępnościowego nastawienia w działaniach, które podejmuje): 

[…] ja akurat jestem w tym Partnerstwie, bo odczuwam taką potrzebę. Im nas 

będzie więcej, [tym] nasz głos będzie silniejszy i większa będzie [również] wiedza i 

świadomość. [FGI, S3] 

Ważnym aspektem jest również udział przedstawicieli jednostek administracji publicznej (i nie 

tylko) we wspólnych debatach, spotkaniach, szkoleniach, dzięki temu będą mogli podnieść 

wiedzę w zakresie dostępności, kontaktów z osobami z niepełnosprawnościami, 

co w konsekwencji później przełoży się pozytywnie na działania w zakresie zwiększania 

dostępności w ich instytucji: 

Na pewno jednostkę samorządu terytorialnego, bo […] kiedy wspólnie będą 

poruszane problemy i będą, że tak powiem przedstawiciele JST, ale i nie tylko, 

instytucji publicznych, uczestniczyły w takich debatach, takich rozmowach, takich 

szkoleniach, automatycznie ich wiedza też się, że tak powiem, poszerzy i […] 

przełoży później na ich działania. [FGI, S3] 

W Partnerstwie powinny znaleźć się również instytucje zajmujące się biznesem, zwłaszcza te, 

które już mają doświadczenie w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami lub mogą być ich 

potencjalnymi pracodawcami: 

W praktyce to będzie pewnie wyglądało tak, że zbiorą się znowu same 

organizacje pozarządowe, a brakuje nam instytucji zajmujących się stricte 

biznesem, czyli przedsiębiorców różnego typu, którzy zatrudnili bądź mają zamiar 

zatrudnić osobę niepełnosprawną. [IDI 11, NGO, S1] 

W ocenie respondentów Partnerstwo powinno dotyczyć nie tylko tych instytucji czy organizacji, 

które obszarowo zajmują się problematyką niepełnosprawności: 

[…] jest to spotkanie o dostępności, niepełnosprawności, czy partnerstwo dotyczy 

tylko organizacji, które działają w obszarze niepełnosprawności? […] 

Prowadzący: wszystkich [organizacji]  

My też musimy jako samorząd patrzeć globalnie na wszystkie organizacje, więc 

jakby było Partnerstwo to rozumiem, że wszystkich organizacji chętnych, 

działających w różnych obszarach. [FGI, S3] 
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Zdaniem Respondentów reprezentujących organizacje społeczne do Partnerstwa 

należałoby zaprosić przede wszystkim urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, czy 

powiatowe centra pomocy rodzinie – instytucje, które odgrywają kluczową rolę 

w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami: 

Samorząd czy prezydent, ani wojewoda, ani starosta nie przyjdzie z nami tu 

rozmawiać. Ja myślę tak, że trzeba by było zaangażować instytucje podległe. I 

mam na myśli także urzędy pracy, PCPR, GOPS, MOPR. Ale myślę, że te jednostki 

trzeba zapraszać na nasze spotkania i one mają największy przekaz i 

doświadczenie, i mogą przenieść te informacje do tych osób. Przecież w urzędzie 

pracy jest cały sektor osób niepełnosprawnych. Oni mają do nich dojścia. PCPR 

mają środki na osoby niepełnosprawne. Myślę, że oni dzisiaj tu powinni być. [FGI, 

S3] 

Jedna z badanych osób reprezentujących samorząd lokalny w Partnerstwie widzi 

koordynatorów ds. dostępności: 

[…] Widziałabym tylko koordynatorów gminnych [ds. dostępności], którzy są 

wskazani, ponieważ taka osoba powinna być […] przynajmniej na danym terenie, 

w małej gminie, w małej lub dużej może być więcej osób, a jedna która ma pełną 

taką wiedzę dotyczącą co zrobić, jak masz się zachować, gdzie należy się zwrócić, 

do kogo należy się zwrócić. […] Natomiast fajnie by było, gdybyśmy mieli tutaj w 

gminie taką osobę, jeśli chodzi o niepełnosprawność wszyscy byśmy wiedzieli, 

gdzie mamy iść, czy to dotyczy spraw remontowych, czy szkoleniowych, czy to 

dotyczy dostosowania […]. [IDI 16, JST, S4] 

W Partnerstwie powinno się znaleźć również miejsce dla opiekunów osób niepełnosprawnych, 

jak i samych osób z niepełnosprawnością. Często najlepszą wiedzę na temat 

niepełnosprawności, potrzeb osób z niepełnosprawnością, mają one same i ich opiekunowie, 

dlatego powinni być zapraszani, by wypowiadać się na temat praktycznych aspektów 

funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym. Osoby 

z niepełnosprawnościami są też w wielu wypadkach self-adwokatami swoich spraw: 

Najlepszą wiedzą są osoby, które mają taką osobę niepełnosprawną. One 

doskonale wiedzą i powinny być zapraszane, nawet czy to jest opiekun osoby 

danej czy dana osoba może powiedzieć…. Zapraszać i to podkreślam bardzo 

dobitnie, dlatego, że bardzo często organizujemy coś dla tych osób, ale ich nie 

pytamy, czy takie usprawnienia, o których my myślimy, o takiej grupie, czy to jest 

dobre dla nich. Najlepiej rozmawiać z osobami, które znają potrzeby praktyczne, 

na co dzień, jak to się mówi, czy ich doświadczają na sobie. [IDI 14, NGO, S1] 
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Na pewno bym nie zamieniła współpracy wieloletniej z [osobami 

z niepełnosprawnościami zatrudnionymi w organizacji na szczeblu krajowym 

i wojewódzkim], tych osób, na pełnoprawnego pracownika, tylko dlatego, że oni 

są niepełnosprawni. Dla mnie oni w tym momencie są niezastąpieni, bo mam 

zawsze takie świeże spojrzenie człowieka, który to przeżył. Można być wybitnym 

tyflopedagogiem, świetnym specjalistą od pracy z niewidomymi, przepracować z 

nimi całe życie, ale jak się samemu widziało od zawsze, to się pewne rzeczy 

będzie siłą rzeczy znało tylko z teorii. Niektóre sprawy po prostu trzeba przeżyć, 

żeby efektywnie pracować w tej branży i dlatego oni u nas są nieocenieni. [IDI 11, 

NGO, S1] 

Współpracuję na przykład teraz w projekcie dotyczącym rzadkich genetycznych 

chorób siatkówki i jestem tam self-adwokatem, każdy self-adwokat ma odwiedzić 

biuro poselskie wybranego posła ze swojego terenu i mu przedstawić nasze 

zapytanie o pomoc w tej kwestii, całą w ogóle kwestię, bo myślę, że w tym 

momencie rząd nie jest za bardzo nawet świadomy jeszcze jak duże jest spektrum 

problemu, bo dopiero w ramach tego projektu przeprowadziliśmy ankiety, 

zebraliśmy osoby z takimi rzadkimi chorobami i dopiero teraz możemy 

zainteresować posłów. […] Tym bardziej całe partnerstwo miałoby większą szansę 

reprezentowania swoich racji, bo skoro jeden człowiek da radę, prywatny 

człowiek, self-adwokat, to partnerstwo tym bardziej da radę […]. [IDI 11, NGO, 

S1] 

W partnerstwie powinny być jasno określone role i zakres odpowiedzialności tak, aby każdy z 

partnerów wiedział, co ewentualnie mógłby wnieść do tego Partnerstwa: 

[…] może podam wam przykład. Zobaczmy jak funkcjonuje mrowisko […]. Każdy 

ma swoją rolę [do spełnienia], ale i każdy tą rolę wykonuje w sposób odpowiedni. 

I teraz tutaj jeśli założymy partnerstwo i każdy ze swojej strony malutką cegiełkę 

dołoży na rzecz polepszenia życia w przestrzeni publicznej, no to to urośnie do 

jakiejś rangi i miary dużo większej niż pojedyncza jednostka. [FGI, S3] 

 

IX.3. Analiza SWOT 

 

Mocne strony 

 

Mocną stroną Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności mogą być współdziałające ze 

sobą podmioty reprezentujące różne sektory: instytucje publiczne, podmioty ekonomii 



Dostępność Plus na Lubelszczyźnie – perspektywa współpracy różnych sektorów 

 

120 

społecznej, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze. Jego mocną stroną 

mogłaby być także funkcja rzecznicza (np. w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim, czy 

z ministerstwem odpowiedzialnym za realizację działań podnoszących dostępność dla osób 

ze szczególnymi potrzebami), a także konsultacyjna: 

To właśnie wspólne działanie takich trzech sektorów, ale też wydaje mi się, 

że takie partnerstwo byłoby dobrym takim, w cudzysłowie, orężem nawet dla 

Urzędu Marszałkowskiego, czy żeby zgłaszać pewne inicjatywy do ministerstwa, 

ale też jakby takie partnerstwo mogło być dobrym partnerem dla Ministerstwa w 

konsultacjach, dyskusjach, czy dla Urzędu Marszałkowskiego, który jednocześnie 

będąc w partnerstwie, miałby na bieżąco możliwość konsultacji ze środowiskiem 

najbardziej zaangażowanym w danym temacie, czy właśnie niepełnosprawności 

[…]. [IDI 2, NGO, S4] 

Mocną stroną tego partnerstwa i każdego partnerstwa będzie zgoda i wspólne 

działanie, bo tego nam w kraju trochę brakuje. […] Ja jestem zawsze za 

współpracą, zawsze za wspólnymi projektami i w miarę możliwości zachęcamy 

partnerów, żeby mieć przynajmniej jednego partnera do projektów. Nie  każde 

projekty też są tak pisane, żeby partnerstwo mogło zaistnieć, ale są bardzo 

wymierne korzyści merytoryczne i wszelkie inne z tej siły wspólnego działania. Im 

więcej zrzeszonych, tym więcej też pomysłów, tym więcej opinii, więcej 

horyzontów, z których można spojrzeć na jedną sprawę. [IDI 11, NGO, S1] 

Mocną stroną Partnerstwa mogą być różne spojrzenia partnerów z różnych sektorów na 

kwestię dostępności. Partnerstwo może stać się płaszczyzną wymiany, ale też łączenia wiedzy, 

umiejętności i doświadczeń w zakresie dostępności. Dzięki Partnerstwu możliwe będzie 

osiągnięcie efektu synergii – rezultaty uzyskane w ramach Partnerstwa mogą przynieść 

znacznie większe korzyści niż rezultaty uzyskane przez poszczególnych jego członków. 

Partnerstwo będzie mogło mieć też większą siłę odziaływania na kwestie dotyczące praw osób 

z niepełnosprawnościami, szczególnie w zakresie dostępności, niż gdyby te działania były 

podejmowane przez każdy podmiot odrębnie. Mocną stroną Partnerstwa może być również 

możliwość inspirowania się nawzajem, dzielenia dobrymi praktykami, rozwiązaniami, które 

najlepiej się sprawdziły: 

[możliwość uzyskania] efektu synergii […]. Duże partnerstwo ma większą siłę 

oddziaływania. [IDI 7, JST, S3] 

Do mocnych stron zaliczono również wymianę informacji, wymianę doświadczeń, dzielenie się 

dobrymi praktykami: 
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Wymiana informacji, wymiana doświadczeń, dzielenie się pozytywnymi takimi 

dobrymi praktykami jest bardzo istotne […]. [IDI 17, JST, S3] 

Istotne jest również skonkretyzowanie potrzeb i stworzenie planu działań: 

Mocną stroną mogłoby być skonkretyzowanie potrzeb. […] Jeżeli mówimy 

o Lubelszczyźnie no to skonkretyzowanie czy zbudowanie takiego planu działań, 

który zacząłby realizować te potrzeby, które na dzień dzisiejszy są. I do tego 

trzeba by było przymierzyć środki, jakimi dysponujemy, działania, kto zrobi, jak 

zrobi i co zrobi. [IDI 5, NGO, S4] 

 

Słabe strony 

 

Niektórym respondentom trudno było wskazać obecnie słabe strony Partnerstwa: 

W tym momencie ja nie widzę, jeszcze tego nie widzę. […] uważam, że nie byłoby 

to chyba słabą stroną, jeżeli by się grupa osób tak jakby scaliła, zjednoczyła, żeby 

działać wspólnie. […] w tym momencie nie widzę tych słabych stron. [IDI 30, NGO, 

S2] 

W opinii niektórych badanych słabą stroną w Partnerstwie składającym się różnych podmiotów 

mogą być trudności w dochodzeniu do kompromisu, konsensusu i uzgadniania wspólnych 

kierunków działań: 

[…] jak jest więcej ludzi, tym bardziej trzeba dojść do tak zwanych kompromisów 

albo takich rozmów, co jest najbardziej ważne, co jest bardziej potrzebne. [IDI 30, 

NGO, S2] 

Słabą stroną może być również niewielkie zainteresowanie organu wykonawczego samorządu 

lokalnego (np. wójt, burmistrz, prezydent) przystąpieniem do Partnerstwa. W opinii jednej 

z badanych, jeśli do Partnerstwa przystąpi tylko ośrodek pomocy społecznej, to jego 

sprawczość, np. w zakresie promowania dobrych rozwiązań w zakresie dostępności w gminie, 

będzie ograniczona. W takich przypadkach kluczowa jest jednak rola decydentów: 

Słaba strona jest taka, że jeżeli przystępuje na przykład Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie, a nie przystępuje do tego organ prowadzący, to jest niewielka 

sprawczość. Jednak nie jesteśmy dysponentami finansowymi ostatecznymi, tylko 

biorcami, limitu budżetowego i na pewno nie mamy wpływu. […] jeżeli nie będzie 

tutaj współpracy i nie będzie [po stronie] miejskich jednostek, takich głównych, 

zaangażowania, no to będzie trudno, żeby tam była sprawczość [IDI 17, JST, S3] 
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Na początku Partnerstwo może spotykać się z nieufnością, brakiem akceptacji: 

Na pewno będzie się zmagało na początku z brakiem akceptacji, bo zanim się 

przyzwyczają decydenci do tego, że takie partnerstwo jest, będą się dziwili, będą 

podchodzili nieufnie, że za tym coś się kryje może jeszcze o tym dostępności. Nie 

będą po prostu wiedzieli na początku co się stało i dlaczego ci, którzy nigdy nie 

działali wspólnie, nagle działają razem. [IDI 11, NGO, S1] 

Nieformalny charakter Partnerstwa również uznano za jego słabą stronę. Struktura 

nieposiadająca osobowości prawnej nie będzie mogła np. składać wnioski o dofinansowanie: 

[…] nieformalny charakter partnerstwa. […] partnerstwo nieformalne […] nie 

będzie mogło złożyć wniosku o dofinansowanie, no bo nie będzie miał kto, […] 

brak osobowości prawnej. [IDI 2, NGO, S4] 

Badani wskazywali również na brak działań, niewystarczające zaangażowanie partnerów oraz 

wyznaczanie celów ponad własne możliwości, ponadto – organizowanie bezcelowych spotkań, 

które będą tylko zabierały czas uczestników spotkania nie przynosząc konkretnych 

rozstrzygnięć/ustaleń: 

Więc dla mnie przede wszystkim [słabą stroną Partnerstwa może być] brak 

konsekwencji działań. Początek bywa fajny, zapał jest, tak zwany „słomiany 

zapał” i później, jeżeli nie widać efektów, no to partnerzy powoli zaczynają 

słabnąć. Myślę, że tu musi być stuprocentowe zaangażowanie i też 

niewytwarzanie, czy też nie realizowanie celów ponad własne siły. [IDI 5, NGO, 

S4] 

[…] oczywiście czas takiego spotkania powinien być realizowany, […] to jest 

bardzo ważne. […] bardzo uważamy kto, co prowadzi, bo to może być strata 

czasu, a my nie możemy sobie [na to] pozwolić, bo jest nas bardzo mało [w 

Urzędzie]. […] rozmowy mogły by być konkretne, na dany jakiś konkretny temat 

[…] z tej dziedziny. [IDI 16, JST, S4] 

[Słabą stroną jest to, że może być dużo] takich rozmów, które by nie niosły 

konkretnych rozwiązań. [IDI 29, NGO, S1] 

[…] mi się wydaje, że słabą stroną może być takie coś, że to się odbije, że tak 

powiem, głośnym echem, że mamy partnerstwo i na tym kończymy. Czyli brak 

działania, o to tak [bym] powiedział, brak działania konkretnego. [IDI 8, NGO, S1] 

Ryzykiem może być to, jak tak z doświadczenia patrzę, bo różne partnerstwa 

zawiązały się, żeby nie było ono martwe. Ono musi żyć, żeby przynosiło efekty, bo 
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to nie chodzi tylko o to, żeby się raz na kwartał spotkać i wymienić informacjami, 

ale jednak, żeby każdy członek partnerstwa miał przypisane zadania i obowiązki i 

żeby ktoś nad tym panował, i nadzorował, i jednak motywował do działania. [IDI 

12, JST, S4] 

Słabą stroną może być również skoncentrowanie każdego z partnerów na działania własnej 

organizacji, brak realizacji wspólnie nakreślonych celów:  

Każdy też z nas od zawsze myśli o swojej organizacji i o swoich… To jest 

największy problem i też organizacji, które zajmują się osobami 

niepełnosprawnymi, ale także innych środowisk, ale czasami gdzieś tam 

przebrzmiewają, nie ma tego wspólnego celu. [IDI 32, NGO, S1] 

 

Szanse 

 

Szansą partnerstwa będzie zrealizowanie przynajmniej pierwszego etapu zaplanowanych 

działań i tym samym przekonanie wszystkich, że stworzenie tej struktury miało sens:  

[…] dla mnie szansą, to jest zrealizowanie pierwszego etapu jakiegoś działania, bo 

wtedy wszyscy się przekonają, że ma to sens, jest to słuszne i potrafimy to zrobić. 

I wtedy takie partnerstwo przetrwa na 100%. Bo jeżeli pierwsze niepowodzenie 

rozłoży się, to jak mówię, obserwowałem ileś tam organizacji, czy takich 

partnerstw, które się rozpadły. Oczywiście zaraz po pierwszym niepowodzeniu 

połowa ucieka z takiego partnerstwa, rezygnuje z działań, jeżeli nie ma sukcesu. I 

to nie może […] być cel, którego nie potrafią osiągnąć wszyscy. Wszyscy powinni 

wiedzieć, że potrafimy to zrobić i możemy to zrobić. [IDI 5, NGO, S4] 

Partnerstwa są zwykle szansą na zapoznanie się z dobrymi praktykami, nawiązanie kontaktów 

i znajomości, które mogą przełożyć się na lepszą współpracę, np. z instytucjami 

samorządowymi. Partnerstwo może być również okazją do wzajemnego inspirowania się:  

[…] jestem zwolennikiem szkoleń, spotkań, ja najbardziej uznaję wizyty studyjne. 

Jest czas […], żeby porozmawiać, jest czas żeby coś zobaczyć i przenieść dobre 

praktyki na nasz grunt. [FGI, S4] 

Inni respondenci szansę upatrywali w możliwości udzielania wzajemnej pomocy, działaniach 

samopomocowych, we wzajemnym doradztwie oraz realizacji konkretnych działań: 

[…] [szansą jest] pomoc wspólna. Ktoś mi może [pomóc], my w jakiś sposób 

możemy komuś pomóc, doradztwem, na pewno takimi nawet konkretnymi 
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działaniami. Myślę, żeby też się udało, bo jeżeli jesteśmy w jednej grupie osób, 

które pomagają konkretnym osobom, to myślę, że byłoby nam wszystkim łatwiej 

w jakiś sposób pomagać. Na przykład, my nie mamy podjazdu i załóżmy ktoś by 

nam pomógł, a my jako stowarzyszenie pomoglibyśmy w jakiś inny sposób, więc 

na takiej zasadzie współpracy ogólnej, wspólnej. […] chodzi o ogólną pomoc, 

żebyśmy sobie nawzajem pomagali. Byłoby nam wtedy łatwiej pomóc tym 

osobom, które potrzebują [pomocy]. [IDI 30, NGO, S2] 

Szanse upatrywane są również w promocji właściwych postaw w stosunku do osób z 

niepełnosprawnościami, zmiana świadomości społecznej: 

[Szansą jest] zmiana nastawienia [społeczeństwa]. Jeżeli mamy świadome 

społeczeństwo i w ślad za tym pojawią się środki, które będą umożliwiały 

wprowadzanie tych zmian, to to jest [szansa]. [IDI 6, NGO, S4] 

Istotne jest również takie umocowanie przedstawicieli i ich reprezentacji w Partnerstwie, aby 

byli słuchani i mieli większy wpływ na wypracowywane kierunki działań. Partnerstwo będzie 

mogło wpływać na władze w zakresie podejmowania działań zwiększających dostępność w 

społecznościach lokalnych: 

Przedstawiciel, który ma za sobą…, który jest umocowany w takim partnerstwie, 

[…] inaczej się wtedy z nim, przynajmniej tak to wygląda w praktyce, rozmawia 

[…]. [IDI 18, JST, S3] 

[Partnerstwo może mieć] wpływ nie tyle na społeczności, ile na władze, […] żeby 

mogli podejmować jakieś działania czy decyzje konkretne, już wpływające na 

społeczność lokalną. [IDI 2, NGO, S4] 

Gdzie będą jakby różne podmioty i biznes, i urzędy, i organizacje na rzecz tych 

osób niepełnosprawnych, to możemy dużo razem jakby spróbować zrobić na tej 

działce. Trudno jest jednej osobie czy jednej organizacji coś wywalczyć, a tak 

można będzie ewentualnie też… [Partnerstwo] może wpływać na przykład na 

różne ustawy, które będą, jakby właśnie będą zmieniane pod wpływem właśnie 

tego, że są takie tutaj wnioski. [IDI 22, NGO, S1] 

Szansą może być także wypracowanie modelu dostępności, budowanie wiedzy na temat barier 

osób z niepełnosprawnością, różnych procedur oraz kompetencji miękkich i komunikowanie tej 

wiedzy na zewnątrz: 

[…] myślę sobie, że wypracowanie takiego modelu to jest to kluczowe, co jest 

potrzebne, jakby komunikowanie i budowanie też tej wiedzy na temat barier 

osób z niepełnosprawnością, czy to możliwości różnych procedur, ale z drugiej 
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strony też takich kompetencji miękkich, bo one są bardzo, bardzo ważne, 

a naprawdę można je wypracować. [IDI 29, NGO, S1] 

 

Zagrożenia 

 

Jednym z zagrożeń wskazywanych przez respondentów jest projektowe podejście do 

Partnerstwa, tzn. dopóki realizowany jest projekt, dopóty działania partnerskie będą 

realizowane. Badani wyrażali obawę, że wraz z zakończeniem projektu Partnerstwo przestanie 

istnieć: 

[…] moja organizacja była już w szeregu różnych partnerstw. Różnie to się 

kończyło. […] było partnerstwo, póki mięliśmy pieniądze na to partnerstwo. [FGI, 

S4] 

Najważniejsze, żeby to nie był kolejny twór papierowy, że tak powiem. To jest 

rzecz najistotniejsza. [IDI 16, JST, S4] 

Zagrożeniem może być brak wizji, konkretnych działań zaplanowanych do realizacji w 

określonej perspektywie czasowej, innymi słowy – brak strategii Partnerstwa, z realnymi 

i możliwymi do osiągnięcia celami: 

[…] programów różnych, dotyczących osób niepełnosprawnych było naście, 

nazwijmy to, żeby nie wymienić kilkadziesiąt. Przede wszystkim konsekwencja 

realizacji tego [co chcemy zrobić], albo chcemy to zrobić, albo tylko markujemy 

działania, deklarujemy, deklaratywna chęć uczestniczenia w tym. Ja myślę, że 

przede wszystkim to warunkuje jak gdyby efekty tego, co może powstać. Tutaj 

ludzie powinni […] mieć nakreślony konkretny cel, gdzie załóżmy do roku 

któregoś tam, prawda, 2030 czy 2027 mamy zrealizować określone działanie. [IDI 

5, NGO, S4] 

Badani wskazywali ponadto, że sprawy związane z zapewnianiem dostępności nie są traktowe 

przez wiele podmiotów jako coś istotnego, co należy przestrzegać organizując różnego rodzaju 

wydarzenia, modernizując przestrzeń publiczną (np. przebudowa chodników, tworzenie placów 

zabaw, rewitalizacja parków itp.), obiekty użyteczności publicznej, organizując konsultacje 

społeczne on-line czy „face to face”, dotyczące chociażby zagospodarowania przestrzennego, 

programu współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi itp. Zagrożeniem 

może być zatem znikoma rola Partnerstwa w zwiększaniu w regionie dostępności w różnych 

wymiarach: 
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[…] jednak jeszcze wiele osób, czy wiele samorządów traktuje sprawę tak 

„po macoszemu”, […] znam ze słyszenia takie sytuacje, że [samorządy] mogły 

realizować jakieś działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ale nie chciały, no 

bo po co? [IDI 7, JST, S3] 

Wydaje mi się, że to przeszkadza, że jeżeli my nawet robimy jakiś audyt, 

czy monitorujemy, czy nawet możemy… żeby były wszystkie rekomendacje 

wykonywane. Centrum Spotkań Kultur w Lublinie, piękna sala itd., wejście 

na schody powyżej parteru jest niedostępne dla osoby niepełnosprawnej 

ruchowo. Ja z córką nie mogę tam wejść na przykład. [IDI 14, NGO, S1] 

Zagrożeniem dla Partnerstwa może być również spadająca aktywność członków spowodowana 

brakiem lub niewielkimi rezultatami działań podejmowanych przez Partnerstwo w zakresie 

upowszechniania idei dostępności, brak realnego sprawstwa, organizowaniem spotkań, które 

nic nie będą wnosiły: 

Jeżeli to nie będzie przynosiło realnych skutków, tylko będą takie spotkania co nic 

nie będą wynosiły, nie będzie w tym właśnie takiego sprawstwa, to aktywność 

członków będzie spadać. [IDI 17, JST, S3] 

Zagrożeniem mogą być sprzeczne interesy w ramach Partnerstwa, a także zdominowanie 

struktury przez część podmiotów i chęć wykorzystania Partnerstwa do własnych celów: 

[…] za dużo jest interesów sprzecznych w takim partnerstwie, to jest właśnie 

zagrożenie. Albo też, jeśli jeden z partnerów powiedzmy, silny partner, który 

zdominuje całe partnerstwo i wykorzystuje dla swoich celów statutowych, a nie 

celów partnerstwa. [IDI 2, NGO, S4] 

Wśród badanych pojawiały się również odmienne stanowiska w kwestii tworzenia 

nowych partnerstw. Badani, które je wyrażali wskazywali, że ich działalność nie przynosi 

wymiernych efektów, nie przekłada się na konkrety, a po jakimś czasie, kiedy ich 

aktywność spada, przestają działać. Jeden z respondentów wskazywał również na 

ograniczone kompetencje członków rad konsultacyjno-doradczych, jakim są m.in. 

wojewódzka czy powiatowe społeczne rady ds. osób niepełnosprawnych: 

Powiedz mi jakie owoce powstały z tych różnych partnerstw ekonomii 

społecznej? […] ja osobiście uczestniczyłem w pracach Wojewódzkiej Rady 

do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Byliśmy tylko kwiatkiem do kożucha, 

żadnych kompetencji decyzyjnych nie mieliśmy, […] tylko opiniodawcze i dobór 

był z reguły do rady taki, żeby przychodzić, wypić kawę i przyklepać to, co urząd 

robi, czyli żadna rola tak de facto. Ja tak specjalnie to wyostrzam, bo oczywiście 

są przykłady też dodatkowych bodźców z tej działalności. To nie jest tak, że to jest 
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wszystko złe, ale samo potem, żeby to przełożyć na jakieś konkrety…, no to to nie 

działa. Kolejna rzecz: tworzy się też takie pewne ciało, które będzie na przykład 

nieformalne. Po co? Spotkacie się, pogadacie i się rozejdziecie. [IDI 31, NGO, S1] 

[…] ja zaufania do tych partnerstw to za bardzo nie mam. W kilku brałam udział, 

jakoś nie widzę, żeby oni mieli jakieś specjalnie wpływ na coś, ale małą mam też 

wiedzę na ten temat, więc tu niestety nie podzielę się żadną refleksją. [IDI 15, 

NGO, S1] 

Zapewnianie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z 

niepełnosprawnościami, jest obowiązkiem i powinno być przestrzegane – tak uważa 

jedna z respondentek, która również nie jest przekonana do tworzenia tego typu 

partnerstw. Jej zdaniem rozwiązania w zakresie dostępności były zapisane 

w odpowiednich aktach prawnych już od dłuższego czasu, począwszy od ratyfikacji 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, tylko nie zawsze były przestrzegane. Po 

tylu latach dostępność powinna być zapewniana, natomiast tam gdzie jej nie ma powinno 

się dołożyć starań, aby nadrobić te zaległości jak najszybciej, albo stosować kary 

w stosunku do tych podmiotów, które będą uchylały się od obowiązku zapewniania 

dostępności. Do realizacji tego celu, jej zdaniem, nie jest potrzebne partnerstwo. Jeżeli 

już ono powstanie, to powinno się skupić na przeglądzie przepisów prawnych, procedur, 

które nie regulują kwestii dostępności, albo pozwalają na ich omijanie i wskazywać 

rozwiązania, propozycje zmian. Badana podkreślała jednak, że obecnie prace w zakresie 

zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym są na innym 

etapie. Obecnie pracuje się np. nad budżetem osobistym, czy likwidacją instytucji 

ubezwłasnowolnienia, zastępując ją innymi rozwiązaniami, jak np. asysta prawna: 

[…] nie wiem czy jestem na pewno zwolenniczką tego typu partnerstw, czy tego 

typu rozwiązań. Dlaczego? Bo ja uważam, że my przez cały czas w Polsce 

stosujemy troszeczkę takie półśrodki. Chodzi o to, że my przede wszystkim jako 

reprezentanci środowiska, które pracuje z osobami z niepełnosprawnością, 

powinniśmy zadbać o takie rozwiązania prawne, żeby żadne partnerstwa na rzecz 

dostępności nie były nam potrzebne. Dlatego, że po prostu my powinniśmy 

przede wszystkim dbać o to, żeby rzeczywiście było to zapisane i żeby spotykały 

instytucje odpowiednie kary za nieprzestrzeganie zasad dostępności i żeby to było 

powszechne. Zrobiliśmy wiele lat temu kwestię dostępności architektonicznej i 

my o tym wciąż mówimy, ale i tak nadal budowane są obiekty, które tych norm 

nie spełniają. I tutaj jakby partnerstwo niczego nie załatwi. Jeżeli już – nie 

chciałabym kwestionować instytucji partnerstw – to bym powiedziała, że w 

zasadzie ja widzę ich rolę jako zdecydowanie takie osoby, które tworzą konkretne 
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rozwiązania prawne, które przekładają do procesu legislacyjnego. W takim sensie, 

że tworzą konkretne rozwiązania prawne, czyli robią przegląd aktów prawnych, 

które gdzieś nie regulują tej dostępności. Samo partnerstwo, tych osób i tych 

instytucji, będzie to, że oni faktycznie wewnątrz swojego partnerstwa będą o tym 

dużo mówili i będą gdzieś nawet tą informację rozsyłali gdzieś na zewnątrz, ale to 

nie rozwiązuje podstawowego problemu. […] jesteśmy ileś czasu po ratyfikacji 

Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością, to nie jest już czas na 

partnerstwo, my mamy już akty prawne. Konwencja jako akt prawny zobowiązuje 

nas do wdrożenia tego w akty prawne. My jesteśmy już od tego…, bo jeżeli my 

coś zaczynamy, jesteśmy w niektórych rozwiązaniach na jakimś tam etapie 

początkowym, czyli na przykład, tak jak powiedziałam, mamy przez cały czas 

instytucję ubezwłasnowolnienia, będziemy się dopiero uczyć instytucji asysty 

prawnej, czy wspieranego podejmowania decyzji. Tego w Polsce jeszcze nie ma, 

[…] [czy] budżetu osobistego. Jeżeli chodzi o takie rozwiązania, których w Polsce 

[jeszcze] nie ma, jestem za tym…, że nie możemy, jakby od początku wywrócić 

systemu prawnego, tylko powinniśmy to zrobić tak, że najpierw musimy ludzi z 

tym zapoznać, […] przekonać do tych rozwiązań. Natomiast jeżeli chodzi o 

zjawisko dostępności, to my już teraz […] jesteśmy [na etapie] wdrażania 

rozwiązań prawnych, bo my już dawno o tej dostępności mówiliśmy i mamy 

konkretne akty prawne, które powinny nas do tego zobligować. [IDI 21, JST, S1] 
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Podsumowanie 

 

 

 

Wnioski oparto na analizie wyników badań, które obejmowały 4 zogniskowane wywiady 

grupowy (w każdym subregionie przeprowadzono po jednym badaniu FGI) oraz 32 

indywidulanych wywiadów pogłębionych (IDI). Dobór respondentów do badań miał charakter 

celowy – do udziału w FGI i IDI zapraszano przedstawicieli organizacji społecznych i jednostek 

administracji publicznej, którzy mieli wiedzę dotyczącą zasad związanych z zapewnianiem 

dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a w szczególności podmioty działające w 

obszarze pomocy społecznej (głównie organizacje działające na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami, instytucje pomocy społecznej). 

Pojęcie dostępności i niezależności w opinii badanych 

Pojęcie dostępności rozumiane jest jako możliwość korzystania z różnych usług bez względu na 

wiek, stan zdrowia, możliwość samodzielnego poruszania się i załatwienia swojej sprawy, 

np. w urzędzie, możliwie samodzielnie, bez pomocy innych osób. To warunki umożliwiające 

uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, edukacji, pracy zawodowej, pełnieniu ról 

społecznych wszystkim osobom niezależnie od ich indywidualnych cech, umożliwiające 

jednocześnie tym osobom funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, we własnym środowisku 

lokalnym, w rodzinie. 
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Dostępność identyfikowana jest również z obecnie prowadzonymi na szeroką skalę działaniami 

w zakresie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, 

transportowych itp. w urzędach oraz w przestrzeni publicznej. 

W ocenie badanych osoby z niepełnosprawnością mają takie same potrzeby jak osoby bez 

niepełnosprawności, tylko sposób realizowania tych usług, zapewniania dostępności jest inny, 

szczególny. 

Kwestia dostępności powiązana jest z niezależnością/ samostanowieniem osoby z 

niepełnosprawnością – dostępne otoczenie, instytucje, usługi itp. jest – zdaniem respondentów 

–istotnym czynnikiem niezależności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami w życiu 

codziennym. Osoby z niepełnosprawnościami w większości chcą być samodzielne, chcą same 

załatwiać swoje sprawy. Są jednak osoby, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności będą 

wymagały wsparcia.  

W opinii respondentów należałoby zatem wdrożyć rozwiązania, które w jak największym 

stopniu będą umacniały obecność osób z niepełnosprawnościami w lokalnym środowisku (a nie 

w zamkniętych placówkach), jako równoprawnych obywateli w każdej dziedzinie. Istotne jest 

zatem zapewnienie wyboru osobom z niepełnosprawnościami pomiędzy samodzielnym 

załatwieniem swojej sprawy, albo przy wsparciu np. innej osoby, technologii ułatwiającej 

komunikację, rozwiązań zapewniających dostępność architektoniczną obiektu itp. 

Dostosowanie organizacji/instytucji do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami 

Odnosząc się dostępności architektonicznej badani reprezentujący organizacje społeczne 

podkreślali, że ich organizacje korzystają z wynajętych obiektów, które w wielu wypadkach są 

obarczone różnymi barierami architektonicznymi, nie są więc dostosowane do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami (pojedyncze stopnie lub lokal mieszczący się na wyższych 

kondygnacjach, do którego prowadzą tylko schody, toalety niedostosowane do potrzeb osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, wąskie drzwi itp.). Organizacje opierają się głównie 

na działalności społecznej swoich członków, nie mają własnych funduszy, stąd też nie stać je na 

dokonanie niezbędnych dostosowań. 

Organizacje, których działalność statutowa nastawiona jest na wspieranie osób z 

niepełnosprawnością zwykle deklarowały dostępność lokali, w których mają swoją siedzibę. W 

związku z profilem działalności swojej organizacji muszą one zapewniać dostępność pod 

względem architektonicznym, cyfrowym (dostępne strony internetowe i zamieszczane na niej 

treści), a także informacyjno-komunikacyjnym.  



Dostępność Plus na Lubelszczyźnie – perspektywa współpracy różnych sektorów 

 

131 

Z kolei przedstawiciele jednostek administracji publicznej wskazywali, że tylko nieliczne urzędy 

są w pełni dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jednostki administracji publicznej 

podejmują jednak starania, aby zwiększać dostępność swoich urzędów i usług dla obywateli 

ze szczególnymi potrzebami. 

Odnosząc się do dostępności informacyjno-komunikacyjnej badani wskazywali na konieczność 

objęcia szkoleniami osób, które są na pierwszej linii kontaktu z klientem (np. osoby pracujące 

w sekretariacie, w działach wydających dokumenty tożsamości, przyznających świadczenia 

itp.). 

Przedstawicie samorządu lokalnego podkreślali, że organizując różnego rodzaju wydarzenia 

biorą pod uwagę potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami wykorzystując w tym celu krótkie 

pytania stosowane w ankiecie podczas rekrutacji uczestników danego wydarzenia. 

Jednocześnie przyznali, że nie zawsze możliwe jest zapewnienie pełnej dostępności danego 

wydarzenia, przykładowo nie wszystkie sale, w których mogą się one odbywać wyposażone są 

w pętle indukcyjne. 

Respondenci reprezentujący samorząd lokalny, jak i organizacje zwracali uwagę na problem 

związany z dostępnością tłumaczy języka migowego. Z kolei w przypadku osób słabosłyszących 

często brakuje transkrypcji na żywo.  

Niektórzy badani przyznali również, że przy organizacji niektórych wydarzeń analizowana jest 

możliwość rezygnacji z obecności tłumacza języka migowego, co ich zdaniem pozwoli obniżyć 

koszty organizowanej imprezy. Niektórzy respondenci nie zgodzili się z tą argumentacją, 

podkreślając, że koszt zatrudnienia tłumacza języka migowego nie może być czynnikiem 

decydującym o zapewnieniu dostępności tłumacza lub rezygnacji z jego usługi. Warto 

jednocześnie pokreślić, że wielu respondentów zgłaszało problem z dostępem do tłumaczy 

języka migowego, zwłaszcza w okresach, kiedy w jednym czasie organizowana jest duża liczba 

różnych wydarzeń. Jest to kwestia, nad którą można byłoby się jeszcze pochylić i dogłębnie 

zbadać. 

W badaniach uczestniczyły również organizacje wyspecjalizowane w określonych rodzajach 

niepełnosprawności (zrzeszające np. osoby chorujące na padaczkę, czy schizofrenię), których 

działalność koncentruje się na akcjach pro-świadomościowych – szkolą lub doradzają, jak 

wesprzeć osoby z określonymi rodzajami niepełnosprawności, czy w przypadku nawrotu 

choroby.  

W ocenie badanych dzięki ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami i licznym szkoleniom, wydarzeniom, akcjom, a także opracowaniom, 

które są poświęcone problematyce dostępności, wzrosła świadomość w przestrzeni publicznej 

na temat zapewniania dostępności chociażby przy organizacji różnego rodzaju imprez, szkoleń, 
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konferencji itp. Samorządy lokalne poszukują miejsc dostosowanych na organizację imprez oraz 

informują o nich w sposób dostosowany do odbiorców ze szczególnymi potrzebami. Ponadto 

sami obywatele, a także organizacje mogą wykorzystywać instrumenty przewidziane w ww. 

ustawie, wskazując obszary, w których dostępność powinna być zapewniona. 

Odnosząc się do pytań dotyczących dostępności cyfrowej przedstawiciele samorządów 

lokalnych wskazali, że ich instytucje mają strony internetowe, są one dostosowane do potrzeb 

osób ze szczególnymi potrzebami. Problem pojawia się jednak na etapie zamieszczania treści. 

W związku z tym, że za zamieszczanie treści na stronie odpowiada kilka osób nie zawsze jest 

ona dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Estetyka zamieszczanych informacji często 

wygrywa z formą zapewniającą dostępność. 

Z kolei respondenci reprezentujący sektor społeczny wskazywali, że nie mają środków na 

stworzenie i prowadzenie strony internetowej swojej organizacji. Ograniczają się do 

prowadzenia profilu swojej organizacji na portalu społecznościowym jakim jest np. Facebook. 

Umieszczają tam również krótkie filmiki, które jednak nie są dostępne dla osób mających 

trudności ze słuchem (brak audiodeskrypcji, tłumaczenia w języku migowym). 

Organizacje, które posiadają własną stronę internetową wskazywały, że jednak w wielu 

wypadkach nie są one zgodne ze standardami WCAG 2.1. Brakuje osób z wiedzą w tym 

obszarze, ale też organizacji nie stać na zatrudnienie osoby, która na bieżąco administrowałaby 

portalem, zapewniając jednocześnie dostępność treści, które są w nich zamieszczane.  

Respondenci zgłaszali potrzebę szkoleń w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej. 

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w organizacji społecznej, administracji 

publicznej 

Respondenci reprezentujący samorząd lokalny, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, 

deklarowali, że ich urząd zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami. Przedstawiciele instytucji, 

które zdecydowały się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością z uznaniem wyrażały się o 

ich zaangażowaniu w pracy. Osoby te sprawdzają się na swoich stanowiskach, realizują 

powierzone im obowiązki. 

W instytucjach zatrudniających osoby z niepełnosprawnością zapewnione są rozwiązania nie 

tylko w zakresie dostępności np. architektonicznej, czy cyfrowej. Osoby z 

niepełnosprawnościami, które tego wymagają, mają przystosowane stanowisko pracy. 

Niektórzy badani deklarowali również, że ich urząd zapewnia osobom niepełnosprawnym 

asystenta, który wspomaga je w realizacji obowiązków służbowych. 
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W przypadku organizacji społecznych sytuacja z zatrudnianiem pracowników, w tym osób z 

niepełnosprawnościami wygląda różnie. Organizacje zwykle nie zatrudniają pracowników, 

opierają się na działalności społecznej swoich członków. Organizacje, które mogą sobie 

pozwolić na zatrudnienie pracowników (realizacja projektów lub zleconych zadań publicznych), 

najczęściej deklarowały, że w ich zespole są również pracownicy z niepełnosprawnościami. 

Podejście pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami 

Pracodawcy, w ocenie respondentów, obawiają się kontaktów z osobami z 

niepełnosprawnościami. Obawy wynikają z braku wiedzy pracodawców i pracowników 

organizacji/instytucji, co należy zrobić, jak się zachować w stosunku do osób z określoną 

niepełnosprawnością, np. w stosunku do osób niewidomych, czy w przypadku nawrotu 

choroby osoby z niepełnosprawnością chorującej psychicznie, czy np. w przypadku napadu 

padaczki. 

W ocenie badanych jeszcze wielu pracodawców kieruje się stereotypami o osobach z 

niepełnosprawnością jako „niskowydajnych pracownikach”, które nie poradzą sobie 

z powierzonymi im zadaniami. Ponadto obawiają się, że osoba z niepełnosprawnością będzie 

tylko generowała koszty (np. będzie korzystała z częstych zwolnień).  

W ocenie części respondentów obawy związane z zatrudnianiem osób z 

niepełnosprawnościami występują również po stronie pracowników, którym przyjdzie 

współpracować z osobą z niepełnosprawnością. Obawiają się oni, że osoby 

z niepełnosprawnością nie będą miały odpowiednich kwalifikacji, a także – w związku z ich 

niepełnosprawnością – częściej będą brały zwolnienia i ich absencja spowoduje, że 

wykonywane przez nich obowiązki spadną na innych pracowników. 

Pracodawcy, którzy zdecydowali się na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością – według 

większości badanych – z czasem przekonują się jednak, że osoby z niepełnosprawnościami 

także mogą realizować się zawodowo, przynosząc firmie nie tylko zyski finansowe. 

Z kolei osoby z niepełnosprawnością boją się ujawniać w swoim środowisku pracy, wychodząc z 

założenia, że będą postrzegani inaczej. 

Respondenci wskazywali ponadto, że osoby z niepełnosprawnością nie chcą podejmować 

zatrudnienia, bojąc się utraty renty socjalnej. 

W przypadku organizacji społecznych zasadniczą barierą identyfikowaną przez badanych 

reprezentujących ten sektor jest brak środków na zatrudnienie etatowego pracownika, a 

niekiedy również na partycypowanie w kosztach zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością. 
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Pracodawcy powinni mieć możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami – firmami, 

instytucjami, które zdecydowały się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Potrzebne 

są również działania uświadamiające pracodawców, że osoby z niepełnosprawnością są 

wartościowymi pracownikami.  

Badani postulowali również, aby zwiększać zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w 

administracji publicznej. 

Istotne są również działania, które pozwolą na utrzymanie się osoby z niepełnosprawnością w 

miejscu pracy. Osobom, które mogą mieć trudności z wykonywaniem niektórych czynności 

można byłoby pomóc zatrudniając pracownika wspomagającego. 

Badani wskazywali również na konieczność wspierania pracodawców w procesie zatrudniania 

osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza tych, którzy mogą zatrudniać takich pracowników po 

raz pierwszy i nie mają wiedzy jak skorzystać z różnych form wsparcia w związku z 

zatrudnieniem bezrobotnej lub poszukującej pracy osoby niepełnosprawnej. Nie mają również 

wiedzy jakie prawa i obowiązki ma zatrudniony pracownik z niepełnosprawnością. Doradztwo 

i szkolenia w tym zakresie potrzebne jest także dla osób z niepełnosprawnością. 

Jednocześnie należy podkreślić, że – zgodnie z Badaniami Aktywności Ekonomicznej Ludności 

(BAEL) – w województwie lubelskim występuje najniższy w kraju wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. W 2021 roku wynosił on 19% i od 2010 roku utrzymuje się na zbliżonym 

poziomie, podczas gdy w skali kraju wskaźnik ten systematycznie rośnie i obecnie wynosi 

28,8%. Konieczne są zatem działania zwiększające zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 

regionie, w tym również działania proponowane przez badanych. 

Czynniki ułatwiające i utrudniające współpracę międzysektorową 

Czynnikami ułatwiającymi współpracę międzysektorową według respondentów, są m.in. różne 

struktury pośrednie i ciała konsultacyjno-doradcze, w skład których wchodzą przedstawiciele 

różnych sektorów, instytucja koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

programy określające/ regulujące współpracę międzysektorową (m.in. program współpracy 

samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi). Ważnym elementem procesu 

partycypacji społecznej jest także instytucja konsultacji społecznych. 

We współpracy międzysektorowej ważna jest również wzajemna wymiana doświadczeń, 

informacji, konstruktywna rozmowa, utrzymywanie dobrych relacji, spotkania, które mają 

miejsce np. w trakcie różnych konferencji oraz wzajemne zrozumienie swoich potrzeb. 

Istotnym czynnikiem jest też sam człowiek, jego otwartość na drugiego człowieka, na potrzeby 

innych, w tym osób z niepełnosprawnościami. 
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W ocenie badanych współpraca sama w sobie jest korzyścią, dlatego wartą ją podejmować. 

Potrzebne są jednak chęci, ważne są również korzyści jakie dana instytucja/organizacja może 

czerpać w ramach Partnerstwa. 

Organizacje chcą być traktowane po partnersku, a nie z pozycji klienta/petenta. Oczekują stałej 

współpracy i zwiększania jej zakresu, wspólnego planowania i zmieniania otaczającej 

rzeczywistości. 

Z kolei czynnikiem utrudniającym współpracę mogą być dysproporcje w zakresie zasobów jakie 

każdy z partnerów może wnieść do Partnerstwa. Dotyczy to szczególnie tych instytucji/ 

organizacji, które same wymagają wsparcia. Barierą może być również rywalizacja wewnątrz 

Partnerstwa wynikająca z braku jasnego podziału obowiązków, jak i uzgodnień co do 

podejmowanych działań przez Partnerstwo i jego członków. 

Współpracę może utrudniać również brak czasu na podejmowanie wspólnych działań. 

Podmioty są skoncentrowane na swoich działaniach, mogą nie mieć czasu na udział w 

działaniach podejmowanych w ramach Partnerstwa. 

Wśród identyfikowanych czynników utrudniających współpracę wymieniano również przepisy i 

biurokratyczne podejście, a także ograniczone fundusze. 

Lubelskie partnerstwo na rzecz dostępności w opinii badanych 

Partnerstwo, w ocenie jednego z respondentów, powinno podejmować analogiczne działania, 

jak Partnerstwo na poziomie centralnym. Proponowano również, aby Lubelskie Partnerstwo 

podzielić dodatkowo na grupy robocze: chełmską, bialską, lubelską i zamojską. W ramach 

Partnerstwa należałoby wypracować m.in. standardy dostępności dla osób ze szczególnymi 

potrzebami, a także kompendium wiedzy na temat dostępności, bazę dobrych praktyk 

regionalnych, ale też krajowych czy zagranicznych. Ponadto powinna być stworzona baza 

ekspertów, którzy wspieraliby różne podmioty w zakresie dostępności (np. przez szkolenia, 

doradztwo). 

Wspólne spotkania, organizowane co jakiś czas, mogłyby być również okazją do wzajemnego 

inspirowania się, dzielenia się doświadczeniami w zakresie rozwiązań zwiększających 

dostępność instytucji/organizacji i usług świadczonych przez nią. 

Partnerstwo powinno mieć swoją strategię – plan precyzyjnie określonych działań, możliwych 

do realizacji i z określonym harmonogramem. 

Zdaniem respondentów zadaniem Partnerstwa powinna być m.in. edukacja w zakresie 

dostępności skierowana do urzędników i organizacji. Ponadto powinno pełnić ono rolę 

uświadamiającą, inspirować innych do zmieniania postawy w zakresie dostępności. 
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Partnerstwo powinno pełnić rolę rzeczniczą, a także zajmować się zwiększaniem udziału osób 

z niepełnosprawnością w życiu społeczności.  

Partnerstwo może prowadzić również kampanie budujące pozytywny wizerunek osoby 

z niepełnosprawnością. 

Istotną jego rolą może być także prowadzenie systematycznych badań i analiz w zakresie 

dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, które pozwolą na zobrazowanie sytuacji w 

tym zakresie na Lubelszczyźnie i zaplanowanie działań zwiększających dostępność. 

Partnerstwo powinno mieć charakter otwarty, o ile działania podmiotu, który do niego 

przystąpił lub będzie się ubiegał o akces, nie będą sprzeczne z zasadami określonymi w ramach 

Partnerstwa. 

Wśród badanych pojawiały się również odmienne stanowiska w kwestii tworzenia nowych 

partnerstw, w tym na rzecz dostępności. Badani, którzy je wyrażali wskazywali, że ich 

działalność nie przynosi wymiernych efektów, nie przekłada się na konkrety, a po jakimś czasie, 

kiedy ich aktywność spada, przestają działać. Jedna z respondentek wskazywała ponadto, że 

zapewnianie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób 

z niepełnosprawnościami, jest obowiązkiem i powinno być przestrzegane. Do realizacji tego 

celu nie jest potrzebne partnerstwo. Badana podkreślała, że obecnie prace w zakresie 

zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym są na innym etapie. 

Aktualnie pracuje się np. nad budżetem osobistym, czy likwidacją instytucji 

ubezwłasnowolnienia, zastępując ją innymi rozwiązaniami, jak np. asysta prawna. 
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