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„Nie będzie w Polsce demokracji,  póki osoby z 

niepełnosprawnościami  nie przestaną być wykluczane” 
 

 Polecamy uwadze wywiad, w którym odnajdziemy treści odnoszące się do obecności 

(lub nie) niepełnosprawności w dyskursie politycznym i obywatelskim. Badaczki naukowe 

opowiadają też o sile języka.  

– Myślimy, że niewidoczność osób niepełnosprawnych jest efektem jakichś obiektywnych 

procesów, podczas gdy jest to wynik systemowej opresji, w której wszyscy 

uczestniczymy – przekonują badaczki i aktywistki środowiska osób z 

niepełnosprawnościami. – Rzecz w tym, by redefiniować pojęcie dostępu. To nie tylko 

windy i podjazdy, ale też język i szanse, jakie dostajemy. 

  (...) Warto zdać sobie sprawę, że język, którego używamy, gdy mówimy i myślimy o 

niepełnosprawności, nie jest językiem praw człowieka, lecz językiem albo religijnym (na 

przykład „niepełnosprawni jako nasi słabsi bracia”), albo medycznym, albo wręcz 

eugenicznym, czyli sugerującym, że społeczeństwo zyskałoby na całkowitej lub 

częściowej eliminacji osób z niepełnosprawnościami. 

Co więcej, organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją obywatelską w Polsce rzadko 

podejmują tę kwestię. Innymi słowy, niepełnosprawność została zawłaszczona w Polsce 

przez dyskursy religijny, charytatywny i medyczny. (...) 

 

 

 Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/nie-bedzie-w-polsce-demokracji-poki-osoby-z-

niepelnosprawnosciami-nie-przestana-byc-

wykluczane?fbclid=IwAR2wB8qkut0T4HB38EBA4ZGhZb-tu-cEpLWc_S7PSJLjiD-

dVPDuZx3i6mU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://publicystyka.ngo.pl/nie-bedzie-w-polsce-demokracji-poki-osoby-z-niepelnosprawnosciami-nie-przestana-byc-wykluczane?fbclid=IwAR2wB8qkut0T4HB38EBA4ZGhZb-tu-cEpLWc_S7PSJLjiD-dVPDuZx3i6mU
https://publicystyka.ngo.pl/nie-bedzie-w-polsce-demokracji-poki-osoby-z-niepelnosprawnosciami-nie-przestana-byc-wykluczane?fbclid=IwAR2wB8qkut0T4HB38EBA4ZGhZb-tu-cEpLWc_S7PSJLjiD-dVPDuZx3i6mU
https://publicystyka.ngo.pl/nie-bedzie-w-polsce-demokracji-poki-osoby-z-niepelnosprawnosciami-nie-przestana-byc-wykluczane?fbclid=IwAR2wB8qkut0T4HB38EBA4ZGhZb-tu-cEpLWc_S7PSJLjiD-dVPDuZx3i6mU
https://publicystyka.ngo.pl/nie-bedzie-w-polsce-demokracji-poki-osoby-z-niepelnosprawnosciami-nie-przestana-byc-wykluczane?fbclid=IwAR2wB8qkut0T4HB38EBA4ZGhZb-tu-cEpLWc_S7PSJLjiD-dVPDuZx3i6mU
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Czy Program „Za życiem” działa? 
 

 

 W 2016 r. przetoczyło się przez Polskę tsunami demonstracji: jednych w obronie tzw. 

kompromisu aborcyjnego, innych domagających się liberalizacji przepisów, kolejnych – 

całkowitego zakazu terminacji ciąży, także eugenicznej. Pojawiły się zarzuty o dbanie 

jedynie o nienarodzonych, zamiast wspierania żyjących już dzieci z niepełnosprawnością. 

Politycy w odpowiedzi zakasali rękawy i głosami 267 posłów Sejm uchwalił 4 listopada 

Ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Prawie dwa miesiące później, 1 

stycznia 2017 r., w życie wszedł świeżo przygotowany Kompleksowy program wsparcia 

dla rodzin „Za życiem”. Czy okazał się skuteczny? 

 W teorii, dokument  obejmuje ponad 100 stron: diagnoza, statystyki, źródła 

finansowania, terminarze. Już we wstępie deklaracja: „wsparcie osób niepełnosprawnych 

i ich rodzin stanowi priorytetowe zadanie państwa”. Dalej spostrzeżenie, że 

„niepełnosprawność dotyka nie tylko samą osobę niepełnosprawną, ale także członków 

jej rodziny”. Oraz obietnica: „przyjęte w programie rozwiązania (...) mają na celu 

umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz 

wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin”.  

Wreszcie najważniejsze z punktu widzenia głównych zainteresowanych (czyli rodziców 

dzieci z niepełnosprawnością) – priorytety. Wśród nich m.in. wsparcie dla kobiet w ciąży i 

ich rodzin (w tym diagnostyka i terapia prenatalna oraz opieka paliatywna i hospicyjna), 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, usługi wspierające i 

rehabilitacyjne, wsparcie mieszkaniowe, koordynacja, poradnictwo i informacja. 

  W przypadku priorytetu V Programu, czyli koordynacji, poradnictwa i informacji, a 

konkretnie: właśnie wspomnianych wyżej asystentów rodziny, trudno o jakiekolwiek 

szacunki, nawet Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny (OSAR) w Gliwicach 

nie ma takiej wiedzy. Nie wiadomo więc, ile w skali kraju rodzin do tej pory skorzystało z 

usług asystentów rodziny w ramach Programu „Za życiem”, trudno też wskazać jakieś 

tendencje. 

  Opieka wytchnieniowa 

  Pełna informacja: 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/767721;jsessionid=2E37E33C9F76679A71BBB7C4CE9

5FD31 

 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/767721;jsessionid=2E37E33C9F76679A71BBB7C4CE95FD31
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/767721;jsessionid=2E37E33C9F76679A71BBB7C4CE95FD31
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Filologia polskiego języka migowego - nowy kierunek na UW 

 

  

   Na Uniwersytecie Warszawskim powstał nowy kierunek: filologia polskiego języka 

migowego. Są to studia drugiego stopnia w całości poświęcone językowi migowemu. 

Rekrutacja niebawem, zajęcia ruszą jesienią. 

Studia drugiego stopnia mogą być kontynuacją wcześniejszej nauki lub podjęciem 

pokrewnych lub zupełnie nowych studiów. Przeznaczone są dla osób, które mają już 

dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny. 

- Cały intensywny kurs będzie trwał dwa lata. Mogą w nim wziąć udział np. absolwenci 

dowolnego kierunku licencjackiego, np. psycholog, który chciałby pracować z głuchymi; 

informatyk, który chce tworzyć rozwiązania dla głuchych, czy dowolny specjalista 

pracujący z głuchymi – zauważył Rutkowski. 

 

  Źródło: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/766532 

 

 

 

Łatwiejsze planowanie podróży.  
PKP Intercity uruchomiło specjalny numer infolinii 

 

 

  W 2018 roku z usług PKP Intercity skorzystało prawie 65 tys. pasażerów                          

z niepełnosprawnościami i było ich o 60 procent więcej niż roku poprzednim. Z myślą                  

o stale rosnącej grupie klientów 29 marca 2019 roku uruchomiono dodatkowy numer 

telefonu: 42 205 45 31. 

 Dzwoniąc pod numer 42 205 45 31 można zgłosić przejazd osoby                                       

z niepełnosprawnością, wypełnić z pomocą konsultanta formularz zgłoszeniowy, a także 

otrzymać kompleksową informację. Pasażerowie mogą dzwonić na ten numer także                  

w celu uzyskania pomocy, gdyby wystąpiły jakiekolwiek utrudnienia w podczas ich 

podróży. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora. 

 

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/informacje-dla-osob-z-

niepelnosprawnoscia-i-osob-o-ograniczonej-sprawnosci-ruchowej/ 

 W specjalnej zakładce umieszczono wiele wskazówek, ułatwiających zaplanowanie 

podróży. Są wśród nich na przykład informacje na temat ustawowych ulg przysługujących 

osobom z różnymi niepełnosprawnościami i ich opiekunom. Na stronie przewoźnika 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/766532
https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-i-osob-o-ograniczonej-sprawnosci-ruchowej/
https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-i-osob-o-ograniczonej-sprawnosci-ruchowej/
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dostępna jest także wyszukiwarka połączeń, w której jednym z kryteriów jest dostępność 

wagonu z platformą/windą dla osób poruszających się na wózkach. O tym, czy wybrany 

skład jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami można również 

dowiedzieć się w kasie biletowej lub Centrum Obsługi Klienta. 

 

Z myślą o bezpieczeństwie i komforcie podróży pasażerów z niepełnosprawnościami, 

PKP Intercity zaleca korzystanie z pociągów posiadających stosowne udogodnienia. 

Możliwe jest też uzyskanie asysty pracowników PKP Intercity. By ją otrzymać należy 

poinformować przewoźnika na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem podróży. 

Z myślą o pasażerach z niepełnosprawnościami PKP Intercity prowadzi we współpracy                   

z Fundacją Integracja specjalistyczne szkolenia dla swojego personelu. Zajęcia obejmują 

prezentacje filmów, dyskusje oraz symulacje. Ich uczestnicy zdobywają cenną wiedzę na 

temat rodzajów niepełnosprawności oraz trudności napotykanych przez nie w trakcie 

podróży. To także nauka komunikowania się z osobami o szczególnych potrzebach                        

i savoir-vivre. W części praktycznej jednym z elementów jest zadanie z wykorzystaniem 

gogli symulujących niepełnosprawność wzroku, na przykład spowodowaną przez zaćmę, 

jaskrę czy retinopatię cukrzycową. Instruktorzy fundacji kładą także duży nacisk na 

aspekty techniczne związane z pomocą osobom z niepełnosprawnością. 

Takie specjalistyczne szkolenie ukończyło już ponad 1600 pracowników drużyn 

konduktorskich PKP Intercity. Ponadto warsztaty z obsługi osób z niepełnosprawnościami 

będą zorganizowane także pracowników kas i doradców klienta. 

 W 2023 wszystkie pociągi będą dostosowane. 

 

 

 Źródło:  

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/766547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/766547
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Komunikacja empatyczna w zespole.  
Jak mówić o tym, co dla mnie ważne?  

Materiały po webinarium portalu ngo.pl [film] 
 

 

  „To, co powiesz może zmienić świat”. To dzięki słowom budujemy porozumienie i 

nawiązujemy kontakt. Sposób komunikacji wpływa na nasze relacje, także w pracy. 

 

 Źródło: https://poradnik.ngo.pl/webinaria/komunikacja-empatyczna-w-zespole-jak-

mowic-o-tym-co-dla-mnie-wazne-materialy-po-webinarium-portalu-ngo-pl-film-289865 

 

 

Wytchnienie dla opiekunów.  

Nowy program z podpisem minister rodziny 
 

 Minister rodziny, pracy i polityki społecznej podpisała drugi program – po usługach 

opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych – który finansowany będzie z środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  

Opieka wytchnieniowa to program adresowany do członków rodzin lub 

opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi/osobami 

niepełnosprawnymi.  

  Głównym celem programu (poprzez możliwość uzyskania doraźnej, 

czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej) jest wsparcie członków 

rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

– dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby                    

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji; 

 

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

 Program adresowany jest do gmin i powiatów. Zakłada finansowe wsparcie 

samorządów (do 80 proc. kosztów realizacja zadania) w zakresie świadczenia opieki 

wytchnieniowej – w formie pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub w formie 

poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz w zakresie 

nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. 

 

https://poradnik.ngo.pl/webinaria/komunikacja-empatyczna-w-zespole-jak-mowic-o-tym-co-dla-mnie-wazne-materialy-po-webinarium-portalu-ngo-pl-film-289865
https://poradnik.ngo.pl/webinaria/komunikacja-empatyczna-w-zespole-jak-mowic-o-tym-co-dla-mnie-wazne-materialy-po-webinarium-portalu-ngo-pl-film-289865
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 Program będzie realizowany w trzech Modułach: 

1. W Module pierwszym świadczenie opieki wytchnieniowej (w formie pobytu dziennego) 

skierowane będzie do opiekunów, którzy nie korzystają z innych form usług w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej. 

2. Moduł drugi to rozszerzenie usług opiekuńczych w formie pobytu całodobowego:                    

w ośrodkach wsparcia posiadających miejsca całodobowego pobytu; w mieszkaniach 

chronionych. 

3. Z kolei Moduł trzeci zakłada zapewnieniem opiekunom możliwości skorzystania                       

z poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki                    

w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. 

Do wykorzystania w trzech Modułach opiekunowie będą mieli 14 dni dla opieki 

wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki 

wytchnieniowej w formach, o których mowa w module pierwszym i trzecim. 

Po przekroczeniu limitu opiekunowie, których dochód nie przekracza 350 proc. 

obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, 

nadal będą mogli korzystać ze wsparcia – za kolejne 240 godzin opieki  i 14 dni opieki 

wytchnieniowej zapłacą połowę kosztów jej realizacji. 

Gmina będzie przyznawać opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub 

opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wydając decyzję administracyjną. 

Źródło: 

https://granty.pl/20990/?fbclid=IwAR2BE7Jm4PbDMMT0vPTim7TP4xmkfRTvZu-

GZszgLG08r_ypPNoR-pUzlz8 

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-

wychnieniowa-edycja-2019 

 

 

Efekty programu Dostępność Plus 

 

   W ramach Programu Dostępność Plus realizowanych jest wiele zadań. Już wkrótce 

zobaczymy ich efekty, a będą to między innymi: 

 50 szkół podstawowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  

 45 uczelni dostosowanych do potrzeb studentów i pracowników z 

niepełnosprawnościami  

 50 psów przeszkolonych jako psy asystujące dla osób niewidomych  

 Co najmniej 100 innowacyjnych usług lub produktów na rzecz dostępności  

 Działania aktywizacyjne dla 100 tys. osób niepełnosprawnych i osób starszych na 

rynku pracy 

To tylko niektóre z planowanych efektów programu. Więcej dostępnych pod linkiem: 

https://granty.pl/20990/?fbclid=IwAR2BE7Jm4PbDMMT0vPTim7TP4xmkfRTvZu-GZszgLG08r_ypPNoR-pUzlz8
https://granty.pl/20990/?fbclid=IwAR2BE7Jm4PbDMMT0vPTim7TP4xmkfRTvZu-GZszgLG08r_ypPNoR-pUzlz8
https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wychnieniowa-edycja-2019
https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wychnieniowa-edycja-2019
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 Źródło: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-

barier/dostepnosc-plus/efekty-programu-dostepnosc-

plus/?fbclid=IwAR1YTRyxirmTNudcNDd7CAzJeoQsSz8rWrzQ8QxCM3xY3B_ESv0V7gdAmA

4 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-

barier/dostepnosc-plus/ 

 

 

 
Wybory do PE - 26 maja  

- uprawnienia osób z niepełnosprawnościami 
 

  

 

 Kodeks wyborczy przewiduje specjalne uprawnienia dla osób z 

niepełnosprawnościami, by ułatwić im uczestnictwo w wyborach, m.in. głosowanie 

korespondencyjne czy przez pełnomocnika. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje 

jednak, że lokale wyborcze nie są wystarczająco dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 Zgodnie z przepisami, wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskiwania pełnej 

informacji o: właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania, lokalach 

obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, warunkach 

dopisania do spisu wyborców w takim obwodzie głosowania, terminie wyborów oraz 

godzinach głosowania, komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz 

zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów oraz o warunkach i formach 

głosowania. 

Informacje te są podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej, są także przekazywane przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, telefonicznie lub w drukowanych 

materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. 

Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

przysługują także dwie specjalne formy udziału w głosowaniu: głosowanie 

korespondencyjne i przez pełnomocnika. 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/efekty-programu-dostepnosc-plus/?fbclid=IwAR1YTRyxirmTNudcNDd7CAzJeoQsSz8rWrzQ8QxCM3xY3B_ESv0V7gdAmA4
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/efekty-programu-dostepnosc-plus/?fbclid=IwAR1YTRyxirmTNudcNDd7CAzJeoQsSz8rWrzQ8QxCM3xY3B_ESv0V7gdAmA4
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/efekty-programu-dostepnosc-plus/?fbclid=IwAR1YTRyxirmTNudcNDd7CAzJeoQsSz8rWrzQ8QxCM3xY3B_ESv0V7gdAmA4
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/efekty-programu-dostepnosc-plus/?fbclid=IwAR1YTRyxirmTNudcNDd7CAzJeoQsSz8rWrzQ8QxCM3xY3B_ESv0V7gdAmA4
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/
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 Ułatwienia w miejscu głosowania  

W przypadku majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego, zamiar głosowania 

korespondencyjnego wyborca z niepełnosprawnościami musi zgłosić 

komisarzowi wyborczemu do 13 maja. W zgłoszeniu wyborca może zażądać 

dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a. 

Pakiet wyborczy dostarczany jest wyborcy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. 

Jeśli wyborca niepełnosprawny chce zagłosować w eurowyborach przez 

pełnomocnika musi najpóźniej do 17 maja złożyć wniosek w urzędzie gminy 

(miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców w celu sporządzenia aktu 

pełnomocnictwa. 

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w 

pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie 

może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny. 

Co ważne, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego komisja jest zobowiązana do 

przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach 

wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach i listach 

kandydatów. 

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym 

dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale 

zamieszkuje. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w 

obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego (w majowych wyborach do PE wniosek 

należy złożyć do 21 maja). 

 

 Co najmniej połowa lokali wyborczych dostosowana 

A jak jest w Państwa gminie/powiecie? 

 

 Artykuł dostępny pod linkiem: 

http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Wybory-do-PE-uprawnienia-osob-z-

niepelnosprawnosciami,193780,2.html 

 

 

 

 

 
Zebranie i opracowanie powyższych informacji: 

Małgorzata Sajkiewicz, Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide 
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