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Wstęp 

Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnościami 

raca  ta  dotyczy sytuacji niepełnosprawnych rodziców w naszym kraju. Autorka 

zdecydowała się na podjęcie tego tematu z powodu marginalnie przedstawionego 

problemu życia rodziców niepełnosprawnych w Polsce. Problematyka wychowywania 

i  edukacji dziecka niepełnosprawnego przez pełnosprawnych rodziców jest szeroko 

i  chętnie opisywana w literaturze. Problematyka dorosłych osób niepełnosprawnych 

najchętniej poruszana jest w określonych obszarach: zatrudnienia, zdrowia i rehabilitacji, 

opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dostosowania przestrzeni publicznej poprzez 

likwidację barier.   

Dodatkowym motywatorem do napisania pracy w proponowanym zakresie jest 

i  to, że, autorka sama będąc osobą niepełnosprawną z ponad dwudziestoletnim 

doświadczeniem zawodowym, pracując z osobami niepełnosprawnymi w systemie 

telepracy oraz współpracując z instytucjami pozarządowymi zdaje sobie, że osoba 

niepełnosprawna najszybciej i najłatwiej otrzyma wsparcie w wyżej wymienionych 

obszarach. Co więcej osoba z niepełnosprawnością otrzymuje informacje o obowiązkach 

państwa wobec osób niepełnosprawnych w określonych wcześniej obszarach. Wynika 

z  tego, iż przygotowujemy - jako społeczeństwo - osoby niepełnosprawne, które później 

postrzegane są często, jako osoby wysoce roszczeniowe – gdyż potrafią upominać się 

o  swoje prawa - jako, pracownicy, osoby korzystające ze służby zdrowia, rehabilitacji.   

Niewiele jednak mówi się o obowiązkach wobec społeczeństwa, a jeśli już to najchętniej 

wraca - co jakiś czas - obowiązek obywatelski, a już o rolach społecznych – a szczególnie 

– roli rodziców naprawdę niewiele.   

Celem pracy jest przedstawienie problemów rodziców niepełnosprawnych 

w  wychowaniu dzieci. Autorka zamierza przeanalizować problemy niepełnosprawnych 

rodziców ze względu na rodzaj niepełnosprawności i bariery społeczne 

oraz  odpowiedzieć na pytanie, jaki jest – zdaniem samych zainteresowanych (rodziców 

z  różnymi niepełnosprawnościami) – ich wizerunek we współczesnym społeczeństwie 

w  naszym kraju.  W toku prowadzonych badań autorka zamierza dokonać ich oceny 

i  przekonać się jak sami niepełnosprawni postrzegają swoją rolę, jako rodzice.  

W tym celu postawiony został główny problem badawczy, jakie są problemy 

niepełnosprawnych rodziców w wychowaniu dzieci oraz jaki jest zdaniem samych 

rodziców z  niepełnosprawnością postrzegany jest wizerunek niepełnosprawnych 

P 
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rodziców w naszym społeczeństwo. Przeprowadzony został sondaż diagnostyczny przy 

pomocy kwestionariusza ankiety. Grupa badana to niepełnosprawni rodzice lub rodzice, 

którzy są  niepełnosprawni, ale mają sprawnych współpartnerów z terenu całej Polski. 

Wywiad przedstawiony respondentom zawierał pytania szczegółowe na temat 

problemów niepełnosprawnych rodziców w wychowywaniu dzieci, barier i trudności, 

z  jakimi stykają się pełniąc swoje role rodzicielskie oraz wizerunku niepełnosprawnych 

rodziców w  naszym kraju. Badaniem objęto 84 osoby w okresie od 5 do 26 czerwca 

2019  r. Ankieta przygotowana została w  wersji online i zamieszczona w Internecie.   

Odpowiedzi respondentów również zebrano przez sieć WWW. 

W swojej pracy oparłam się na wybranej literaturze przedmiotu dotyczącej 

rodzicielstwa z różnych nauk społecznych. Aktualnie wydano już kilka pozycji 

na  proponowany w pracy temat, ale zaznaczyć trzeba, że po pierwsze są to pozycje 

dotyczące częściej macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnościami. Po drugie zaś 

istniejące publikacje na temat rodzicielstwa mają charakter poradnikowy. Po trzecie brak 

jest nawet materiałów źródłowych w opracowywanym temacie, a ojcostwo 

niepełnosprawnych mężczyzn, doczekało się dwóch publikacji naukowych.   Praca ta jest 

próbą zwrócenia uwagi zarówno na problemy rodziców z  niepełnosprawnościami, 

jak  i  próbą zmiany postrzegania i  wizerunku tej  grupy przez  polskie społeczeństwo.  

Mam nadzieję, że opracowane badania zapełnią nie tylko lukę w  literaturze, ale również 

wpłyną na lepsze poznania rzeczywistej sytuacji rodziców z różnym stopniem i rodzajem 

niepełnosprawności w ich społecznej percepcji, która przecież nie powinna opierać się 

tylko na działalności środowiskowej czy zawodowej samych niepełnosprawnych. Ważna 

jest również rola wychowawcza, która przecież jest taka sama jak rodziców 

pełnosprawnych. Jedyną różnicą są ograniczenia wynikające z  niepełnosprawności.  

Praca składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy z nich koncentruje się 

na  rodzinie. Drugi opisuje role, postawy i stereotypy oraz uprzedzenia społeczne. Trzeci 

przedstawia historię niepełnosprawności i jej trzy modele.   Następne rozdziały omawiają 

najważniejsze przepisy, orzecznictwo i postrzeganie osób z  niepełnosprawnościami 

we  współczesnym polskim społeczeństwie, jak również macierzyństwo i ojcostwo osób 

niepełnosprawnych, ale tylko w zakresie przeprowadzonych ostatnio kampanii 

społecznych w celu zmiany postawy społeczeństwa w stosunku do rodzicielstwa 

z  niepełnosprawnością. W przedostatnim rozdziale skupiam się na metodologii badań 

własnych, a w ostatnim na ich analizie w celu przedstawienia problemów rodziców 

z  niepełnosprawnością i ich współpartnerów w wychowywaniu dzieci w naszym kraju. 



  
10 

 

Rozdział 1 

Rodzina w życiu człowieka 

odzina w życiu każdego człowieka odgrywa ważną rolę (celowo nie używam 

zwrotu  „najważniejszą”, gdyż taką wydaje się tylko w  życiu  i edukacji dziecka).  

Czy dla dorosłego człowieka będzie tylko ważną czy nadal pozostanie tą najważniejszą 

to już zależy indywidualnie od każdego z nas. Nie należy jednak zapominać, że nawet 

dorastając i  tworząc już własną rodzinę, wnosimy do niej dziedzictwo naszego 

wychowania.   

1.1 Pojęcie rodziny 

literaturze naukowej znaleźć można szereg definicji pojęcia „rodzina”, 

pochodzącego od prasłowiańskiego słowa „ród”.  Jak podaje słownik 

etymologiczny języka polskiego słowo „ród” oznaczało „rodzić; RODZIC, ‘KREWNY’, RODZICZKA, 

‘KREWNA’ (…) RODZICE, DZIŚ TYLKO W LICZBIE MNOGIEJ, ZNACZĄ NAM TO, CO INNYM SŁOWIANOM RODZICIELE 

(JĘZYKI PIERWOTNE NIE MAJĄ WCALE OSOBNEGO SŁOWA DLA ‘RODZICÓW’); RODZICOWIE, ‘PLEMIENNICY’, 

‘AGNATI’, W POŁOWIE 15. WIEKU; I  RODZAJ ZNACZY PIERWOTNIE ‘RÓD, POKOLENIE, POTOMSTWO’; RODOWY, 

RODOWITY, RODOWITOŚĆ; RODZONY, RODZEŃSTWO; RODZAJ (Z *RODJAJ), RODZAJNY, URODZAJ, URODZAJNY, 

CZĘSTOTLIWE RADZAĆ; LICZNE ZŁOŻENIA: URODZIĆ (URODA, URODNY); »NARODZENIE PAŃSKIE«; PORODA; 

WYRODZIĆ SIĘ; ZRODZIĆ; DORODA, DORODNY, PRZYRODA, PRZYRODNY, PRZYRODNIK; PRZYRODNI 

(O  POKREWIEŃSTWIE); ODRODA; PRZERODZIĆ SIĘ; RODOWÓD, ‘GENEALOGJA’; NARÓD, NARODOWY, 

NARODOWOŚĆ; RODZINA, RODZINNY; RODZIMY, RODZIMOŚĆ; RODZICIEL, RODZICIELKA, RODZICIELSTWO; RODZICA 

W BOGURODZICA.(…)   RÓD ZNACZYŁ PIERWOTNIE TYLKO: ‘TRAF SZCZĘŚLIWY, POWODZENIE, PRZYROST’ (STĄD 

U  NAS »RODZĄ« I DRZEWA I ZBOŻA), I BYŁ NAZWĄ ‘BOŻKA SZCZĘŚCIA, LOSU’; JESZCZE W 12. I 13. WIEKU MODLIŁA 

SIĘ RUŚ CZY WZYWAŁA RODA (I ORSZAK JEGO, RODZANICE, ‘FEJE’).  RÓD, JAK BÓG, ZNACZYŁ I ‘POWODZENIE, 

SZCZĘŚCIE’, I ‘TEGO, CO SZCZĘŚCIE NADAJE’; BÓG ZNACZYŁ ‘BOGACTWO’ I ‘TEGO, CO JE ZSYŁA’.(…) Z CZASEM 

DOPIERO ODNIESIONO RÓD, RODZENIE, DO ‘PRZYPŁODU W  RODZINIE’. (…)”  (A. Brückner, 1985, s. 459-

460). 

Termin rodzina pojawił się, więc z połączenia słowa „ród” z formantem „-ina”, 

obecnym w naszym języku od najdawniejszych czasów. SĄ TO – jak podaje Krystyna Długosz-

Kurczabowa - KONTYNUANTY PRASŁOWIAŃSKIEGO *RODINA ‘POKREWIEŃSTWO, SPOKREWNIONE OSOBY; 

CZŁONKOWIE TEGO SAMEGO RODU; ZIEMIA RODOWA’.1  

 
 
1 https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/rodzina-i-rod;12806.html – dostęp 2019-02-02 
2 https://sjp.pwn.pl/szukaj/rodzina.html – dostęp 2019-02-02 

R 

W 

https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/rodzina-i-rod;12806.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/rodzina.html
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Jest to pojęcie niejednoznaczne i interdyscyplinarne, gdyż interesuje wielu 

badaczy w obrębie różnych nauk przyrodniczych (np. botanika, chemia) czy ścisłych 

(np.  matematyka) oraz społecznych takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia czy prawo 

lub humanistycznych (np. filozofia, językoznastwo). 

Słownik języka polskiego PWN podaje, aż sześć grup znaczeniowych tego wyrazu2:  

1. «MAŁŻONKOWIE I ICH DZIECI; OGÓLNIEJ TEŻ: OSOBY ZWIĄZANE POKREWIEŃSTWEM 

I  POWINOWACTWEM» 

2. ZOB. RÓD W ZNACZENIU «GRUPA LUDZI ZŁOŻONA Z RODZICÓW, DZIECI, WNUKÓW I BLISKICH 

KREWNYCH» 
3. «GRUPA PRZEDMIOTÓW LUB ZJAWISK TEGO SAMEGO RODZAJU» 

4. «JEDNOSTKA W SYSTEMATYCE ROŚLIN I ZWIERZĄT NIŻSZA OD RZĘDU, OBEJMUJĄCA 

NAJBLIŻEJ ZE SOBĄ SPOKREWNIONE RODZAJE» 

5. RODZINA JĘZYKOWA, RODZINA JĘZYKÓW «GRUPA JĘZYKÓW POKREWNYCH»  

6. NAJBLIŻSZA RODZINA «RODZICE, DZIECI, RODZEŃSTWO» 
 

Słownik języka polskiego W. Doroszewskiego dodaje jeszcze jedną grupę 

znaczeniową3:  

    7. MUZ.  «JEDNOSTKA KLASYFIKACYJNA OBEJMUJĄCA INSTRUMENTY O PODOBNEJ BUDOWIE»  

 

Słownik pedagogiczny podaje, że „RODZINA TO MAŁA GRUPA SPOŁECZNA, SKŁADAJĄCA SIĘ 

Z  RODZICÓW, ICH DZIECI I KREWNYCH; RODZICÓW ŁĄCZY WIĘŹ MAŁŻEŃSKA, RODZICÓW Z DZIEĆMI WIĘŹ 

RODZICIELSKA, STANOWIĄCA PODSTAWĘ WYCHOWANIA RODZINNEGO, JAK RÓWNIEŻ WIĘŹ FORMALNA 

OKREŚLAJĄCA OBOWIĄZKI RODZICÓW I DZIECI WZGLĘDEM SIEBIE”. (W. Okoń, 1981, s. 261). 

Dla innego pedagoga, wychowawcy i instruktora harcerskiego oraz przywódcy 

Szarych Szeregów „RODZINA POZOSTAJE DLA OGROMNEJ ILOŚCI DZIECI I DOROSŁYCH PODSTAWOWYM 

ZESPOŁEM WSPÓLNOTY ŻYCIA; JEST TO WSPÓLNOTA GŁÓWNIE EMOCJONALNA, W KTÓREJ PODCZAS WSZYSTKICH 

LAT ŻYCIA NASTĄPIŁO WZAJEMNE WYRÓWNANIE POGLĄDÓW I OCEN TAK WIELKIE, JAK TO TYLKO BYŁO MOŻLIWE 

(…) DLA WIELU DOM (…) STANIE SIĘ PODPORĄ EMOCJONALNĄ, OSTOJĄ BEZPIECZEŃSTWA PSYCHICZNEGO”.       

(A. Kamiński, 1975, s. 101).   

 
3 http://www.sjpd.pwn.pl/haslo/rodzina/ – dostęp 2019-02-02; wersja elektroniczna SPJD z 2004 r., trzytomowa 

edycja, gdzie hasło rodzina znajduje się w II t. 

 

 

 

http://www.sjpd.pwn.pl/haslo/rodzina/
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Z kolei według socjologa M. Ziemskiej „RODZINA JEST MAŁĄ NATURALNĄ GRUPĄ SPOŁECZNĄ, 

W KTÓREJ CENTRALNYMI ROLAMI SĄ ROLE MATKI I OJCA, STANOWIĄCĄ CAŁOŚĆ WZGLĘDNIE TRWAŁĄ, 

PODLEGAJĄCĄ DYNAMICZNYM PRZEKSZTAŁCENIOM ZWIĄZANYM GŁÓWNIE Z BIEGIEM ŻYCIA JEDNOSTEK 

WCHODZĄCYCH W JEJ SKŁAD; OPIERA SIĘ ONA NA ZASTANYCH TRADYCJACH SPOŁECZNYCH I ROZWIJA WŁASNE 

TRADYCJE” ” (M. Ziemska, 1975, s. 36). 

Psycholog Józef Rembowski twierdzi, że „RODZINA TO MAŁA I JEDNOCZEŚNIE PIERWOTNA 

GRUPA O SWOISTEJ ORGANIZACJI I OKREŚLONYM UKŁADZIE RÓL MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI CZŁONKAMI, ZWIĄZANA 

WZAJEMNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MORALNĄ, ŚWIADOMA WŁASNEJ ODRĘBNOŚCI, MAJĄCA SWE TRADYCJE 

I  PRZYZWYCZAJENIA, ZESPOLONA MIŁOŚCIĄ I AKCEPTUJĄCA SIĘ NAWZAJEM” (J. Rembowski, 1972, s. 31). 

W ujęciu filozoficznym rodziną jest „ZESPÓŁ ZŁĄCZONY ZE SOBĄ REALNYMI, OSOBOWYMI 

RELACJAMI OSÓB TWORZĄCYCH WSPÓLNOTĘ (…) DO OSIĄGNIĘCIA PODOBNIE ROZUMIANEGO DOBRA 

WSPÓLNEGO”, którym jest każdy członek rodziny. (J. Szymczak, 2002, s. 159). 

W ustawodawstwie prawnym naszego kraju samo pojęcie rodziny nie jest, 

co  prawda zdefiniowane4. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym od 1964 r. określone 

są jednak dwa kryteria, których spełnienie uznaje się za powstanie rodziny. Pierwsze 

kryterium to funkcjonowanie związku złożonego z rodziców i dzieci, czyli faktycznej 

rodziny. Drugie kryterium są to przesłanki sformalizowane, które określają, że rodzina 

powstaje na skutek zawarcia przez kobietę i mężczyznę małżeństwa. Konsekwencją 

przyjęcia przez ustawodawcę biologicznego modelu rodziny jest uznanie za członków 

rodziny poprzez pokrewieństwo lub stan cywilny: 

❖ małżonków – od momentu zawarcia związku małżeńskiego 

lub  małżonków bezdzietnych; 

❖ dzieci tych małżonków – zamieszkujące razem z rodzicami – dzieci 

małoletnie, pełnoletnie, ale nie samodzielne, bądź przysposobione przez 

małżonków; 

   

Członkami rodziny można także zostać poprzez:  

 
4 Piotr Telusiewicz , „Rodzina” i „członkowie rodziny” w świetle wybranych ustaw [w:] Pedagogia Katolicka Nr 17 

(2/2015) - s.43-64,  gdzie dokonano analizy zawiłości pojęcia rodziny i jej członków w polskim ustawodawstwie 

prawnym, na postawie wybranych przepisów. 
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• powinowactwo – rodzinne więzi, jakie prawnie łączą jednego 

z  małżonków z krewnymi drugiego małżonka 

•  stosunek bliskości – małżonek i najbliżsi krewni oraz osoby utrzymujące 

„bliskie stosunki” z daną osobą 

•  status domownika – osoba, która została przyjęta do wspólnoty domowej.  

  

W literaturze istnieje szereg definicji pojęcia rodzina, niezależnie jednak 

od  intencji ich autorów posiadają one pewne cechy wspólne: zapewnienie ciągłości 

dla  danego społeczeństwa, przekazanie dziedzictwa kulturowego poprzez potomków, 

wspólne zamieszkanie i prowadzenie gospodarstwa domowego.  

Przedmiotem pracy jest rodzicielstwo, dlatego definiując rodziców 

zdecydowałam się na ogólne definicje ujęte prawnie w kodeksie rodzinnym 

i  opiekuńczym, gdyż zawarta tam definicja odnosi się do rodziców biologicznych5.  

Współpracując przez lata z  Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom 

Niepełnosprawnych Ruchowo w  Warszawie, Stowarzyszeniem Spoza oraz kilkoma 

innymi organizacjami pozarządowymi nie słyszałam o żadnym niepełnosprawnym 

rodzicu adopcyjnym. 

Definiując matkę lub ojca przyjmuję definicje zawarte w Kodeksie rodzinnym 

i  opiekuńczym gdzie w art.61 [9] za „matkę dziecka” uznaje się KOBIETĘ, KTÓRA JE URODZIŁA, 

zaś  w  art. 62 § 1 za „ojca dziecka”, Jeżeli DZIECKO URODZIŁO SIĘ W CZASIE TRWANIA MAŁŻEŃSTWA 

ALBO  PRZED UPŁYWEM TRZYSTU DNI OD JEGO USTANIA LUB UNIEWAŻNIENIA, DOMNIEMYWA SIĘ, ŻE POCHODZI 

ONO OD  MĘŻA MATKI. DOMNIEMANIA TEGO NIE STOSUJE SIĘ, JEŻELI DZIECKO URODZIŁO SIĘ PO UPŁYWIE TRZYSTU 

DNI OD ORZECZENIA SEPARACJI.  ((Dz.U. 1964 r., Nr 9, poz. 59, ze zmianami). 

Współcześnie nie każda rodzina, decyduje się na zalegalizowanie własnego 

związku, zdecydowałam się na rozszerzenie w tej pracy definicji rodziny poprzez 

zaliczenie do niej również rodziców – wspólnie wychowujących dzieci – będących 

w  związku faktycznym, czyli w partnerstwie lub konkubinacie. 

 

 

 

 
5 co prawda jak podaje portal niepełnosprawni.pl – nikt nie zabrania adopcji osobom niepełnosprawnym, ale praktyka 

jest taka, że ostateczną decyzję podejmuje indywidualnie ośrodek adopcyjny.  W dużej mierze zależy ona  od stopnia 

i  rodzaju niepełnosprawności, od funkcjonowania danej osoby oraz możliwości opieki nad dzieckiem. Ośrodki 

adopcyjne nie ujawniają tego typu danych. Adopcja dzieci przez osoby niepełnosprawne jest rzadkością. 
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1.2  Rodzina w ujęciu historycznym  

ak już wspomniano rodzina jest pojęciem uniwersalnym, przedmiotem - rozważań  

pozostają więc ludzie. Nauki przyrodnicze zajmują się ciałem, jako organizmem 

ludzkim (np. biologia, chemia, medycyna), nauki społeczne zajmują się ich życiem 

w  społeczeństwie (np. psychologia, socjologia, ekonomia, prawo, pedagogika), a nauki 

humanistyczne – ich wytworami (np. filozofia, etyka, teologia). 

Rodziną zajmował się już Arystoteles, twierdząc, że małżeństwo jest najbardziej 

trwałą formą życia społecznego. Jednak – wg tego filozofia – związek mężczyzny 

i  kobiety (rodzina) nie był w stanie sam zaspokoić wszystkich swoich potrzeb, czyli sam 

w sobie nie był samowystarczalny, dlatego zalecał łączenie rodzin w gminy wiejskie, a  te 

później w polis, czyli państwo. Dopiero życie dla państwa było dla niego wyznacznikiem 

samowystarczalności i spełnienia.  

 Od starożytności do początków XIX w.  rodzina podlegała władzy ojca, będącego 

jej jedynym żywicielem oraz decydującym o wszystkich jej sprawach, dlatego nazywano 

ją rodziną patriarchalną. Zwykle była ona rodziną tradycyjną, instytucjonalną, 

wielopokoleniową oraz wielodzietną. Rewolucja przemysłowa, a przede wszystkim 

rozwój nauki, techniki i oświaty spowodował zrównanie praw i obowiązków małżonków, 

a przez to zanik władzy ojca i nowy typ rodziny. Jest ona tylko dwupokoleniowa, już nie 

instytucjonalna i nie wielodzietna, dlatego nazywana rodziną nuklearną.  

Rodziny tradycyjne nazywane są rodzinami WIELKIMI, a nuklearne – MAŁYMI. 

Rozpatrując rodzinę od strony jej struktury wyróżniamy jeszcze rodziny PEŁNE (rodzice 

z  dziećmi), albo NIEPEŁNE (rodzice samotni z dziećmi, przy czym samotność może nastąpić 

z powodu śmierci jednego z rodziców lub rozwodu w rodzinie) lub ZREKONSTRUOWANE, (jeśli 

jeden z rodziców ponownie wstępuje w związek małżeński).  

Do podziału tego można dodać jeszcze rodzinę ROZPROSZONĄ, – GDY jedno 

z  rodziców pracuje poza miejscem zamieszkania, obecnie szczególnie częsty przypadek.   

Współczesne rodziny są to grupy małe, które cechuje mała liczba członków 

oraz  bliskość przestrzenna, a także nieformalne stosunki oraz nieformalne wzory kontroli 

łączące jej członków. Jednocześnie zmieniło się radykalnie moim zdaniem oblicze 

rodziny poprzez sam sposób wchodzenia do tej grupy nowych członków, wyraźny zanik 

przywództwa i podział pokoleniowy oraz intymność stosunków.    

J 
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Współczesna rodzina wydaje się być grupą społeczną bardziej zamkniętą, 

chociaż  mniej sformalizowaną.  

 

1.3 Funkcje i znaczenie rodziny 

ez względu na kulturę, w jakiej przychodzi jej żyć  rodzina uważana jest  – co 

prawda – za najmniejszą, ale najważniejszą grupę społeczną w życiu każdego 

człowieka. Jej członkowie powiązani są ze sobą poprzez małżeństwo, pokrewieństwo czy 

adopcję. W interesie społeczeństwa, w  którym funkcjonuje dana rodzina oraz w interesie 

jej członków, nałożone zostają na  nią określone cele i zadania. Naukowcy zajmujący się 

problematyką rodziny stosują różne klasyfikacje jej funkcji, różniących się liczbą zadań, 

zasadami podziału, terminologią oraz opisem. Poniżej przedstawiam najważniejsze 

z  nich:  

 Słownik pedagogiczny podaje 4 główne funkcje rodziny i są to: 

1. FUNKCJE PROKREACYJNE, 

2. PRZYGOTOWANIE DZIECI DO WEJŚCIA W ŻYCIE SPOŁECZNE, ICH PIELĘGNOWANIE 

I  WYCHOWYWANIE ORAZ ZAPEWNIENIE IM ODPOWIEDNIEGO PIONU 

MORALNEGO I STARTU ŻYCIOWEGO,  

3. PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ZASPOKAJAJĄCEGO POTRZEBY 

CZŁONKÓW RODZINY,  

4. SPRAWOWANIE PIECZY NAD ŻYCIEM CZŁONKÓW RODZINY, ICH ZACHOWANIEM, 

KULTURĄ, ZDROWIEM, TRUDNOŚCIAMI ŻYCIOWYMI.   (W. Okoń, 2001, s. 

337). 

 

Cytowana już wcześniej M. Ziemska wyróżniła zaś 5 istotnych jej zdaniem 

funkcji: PROKREACYJNA, ZAROBKOWA, USŁUGOWO-OPIEKUŃCZA, SOCJALIZUJĄCA 

oraz  PSYCHOHIGIENICZNA. (M. Ziemska, 1986, s.236-253)  

Funkcja prokreacyjna przyczynia się do powstania potomstwa w rodzinie 

oraz  służy zaspokajaniu potrzeb seksualnych dorosłych członków rodziny (małżonków). 

Funkcja zarobkowa ma na celu zapewnienie potrzeb wszystkich członków rodziny 

poprzez zdobycie odpowiednich środków finansowych na ich realizowanie.  Funkcja 

usługowo-opiekuńcza gwarantuje pożywienie, podstawowe potrzeby oraz opiekę 

dla  najsłabszych członków. Funkcja socjalizująca – wychowuje i wprowadza w życie 

B 



  
16 

 

społeczne potomstwo małżonków, zaś ostatnia funkcja psychohigieniczna polega 

na  ukształtowaniu człowieka dojrzałego i psychicznie zrównoważonego gotowego 

do  pełnienia różnych ról społecznych. Funkcja ta daje poczucie bezpieczeństwa, 

stabilizacji oraz przynależności poprzez stwarzanie możliwości rozwoju osobistego 

dla  wszystkich jej członków.     

 Socjolog Z. Tyszka zdefiniował aż 10 funkcji rodziny, kategoryzując je 

w  czterech grupach: 

1. FUNKCJE BIOPSYCHICZNE 

2. FUNKCJE EKONOMICZNE 

3. FUNKCJE SPOŁECZNO-WYZNACZAJĄCE  

4. FUNKCJE SOCJOPSYCHOLOGICZNE. 

Wg tej typologii do pierwszej grupy, czyli FUNKCJI BIOPSYCHICZNYCH zaliczono dwie 

funkcje: prokreacyjną i SEKSUALNĄ, zaś w grupie funkcji EKONOMICZNYCH umieszczono 

funkcje MATERIALNO-EKONOMICZNA oraz OPIEKUŃCZO-ZABEZPIECZAJĄCĄ, trzecią grupę stworzono 

z  funkcji KLASOWEJ i LEGALIZUJĄCO-KONTROLNEJ, na ostatnią grupę tj. FUNKCJE SOCJOPSYCHOLOGICZNE 

złożyły się, aż 4 funkcje i są to: FUNKCJA SOCJALIZACYJNA; FUNKCJA KULTURALNA; FUNKCJA 

REKREACYJNO-TOWARZYSKA; FUNKCJA EMOCJONALNO-EKSPRESYJNA; (Z. Tyszka, 1974 s. 69). 

 

Wybrane przeze mnie przykłady różnego podejścia do problematyki funkcji, jakie 

powinna spełniać rodzina w społeczeństwie, pokazują tylko jak trudny i  wielowątkowy 

to jest temat dla badaczy nauk społecznych. Przyglądając się tym klasyfikacjom z bliska 

można odnieść wrażenie, że na podbudowie ogólnej definicji funkcji pedagogicznej, 

każdy z badaczy dopisuje własne funkcje zależnie jak podejdzie do tematu. Najbardziej 

szczegółowa niewątpliwie jest klasyfikacja Tyszki.   

Jednak najbardziej adekwatną na potrzeby tej pracy wydaje się definicja 

i  klasyfikacja socjologa Franciszka Adamskiego, który samo pojęcie funkcji rodziny 

określił, jako „cele, DO KTÓRYCH ZMIERZA ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ RODZINNA ORAZ ZADANIA, JAKIE PEŁNI 

RODZINA NA RZECZ SWOICH CZŁONKÓW ZASPOKAJAJĄC ICH POTRZEB”. (F. Adamski, 1982 s. 49). 

Dalej dokonał ich podziału na dwie grupy: FUNKCJE INSTYTUCJONALNE oraz FUNKCJE 

OSOBOWE.   

Funkcje instytucjonalne rozpatrywane ze względu na rolę, jaką pełni rodzina 

i  małżeństwo, jako INSTYTUCJA SPOŁECZNA – podzielił na funkcje:  
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a) PROKREACYJNA (BIOLOGICZNA) MAJĄCA PODTRZYMYWAĆ CIĄGŁOŚĆ SPOŁECZNĄ; 

b) EKONOMICZNA – DOSTARCZANIE DÓBR MATERIALNYCH; 

c) OPIEKUŃCZA – ZABEZPIECZENIE CZŁONKÓW RODZINY                

W OKREŚLONYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH, GDY SAMI NIE SĄ W STANIE SOBIE 

PORADZIĆ; 

d) SOCJALIZACYJNA – WPROWADZENIE CZŁONKÓW RODZINY W ŻYCIE SPOŁECZNE; 

e) STRATYFIKACYJNA – GWARANTUJĄCA CZŁONKOM RODZINY OKREŚLONY STATUS 

ŻYCIOWY; 

f) INTEGRACYJNA – FUNKCJA SPOŁECZNEJ KONTROLI ZACHOWAŃ CZŁONKÓW RODZINY;  

Funkcje osobowe rozpatrywane ze względu na rolę, jaką pełni rodzina 

i  małżeństwo, jako grupa społeczna – podzielił następująco na funkcje:  

 

a) MAŁŻEŃSKIE – ZASPOKAJAJĄCE POTRZEBY ŻYCIA INTYMNEGO MAŁŻONKÓW 

b) RODZICIELSKIE – ZASPOKAJAJĄCA POTRZEBY UCZUCIOWE RODZICÓW          

 I DZIECI; 

c) BRATERSKIE – ZASPOKAJAJĄCA POTRZEBY UCZUCIOWE BRACI I SIÓSTR 

 

Ze względu na znaczenie rodziny i jej trwałość oraz zmienność wyróżnił dwie 

kategorie: funkcje istotne (jednorzędne) oraz akcydentalne (drugorzędne). Do istotnych 

zaliczył tylko 3 funkcje: PROKREACYJNĄ, SOCJALIZUJĄCA I MIŁOŚCI, zaś do akcydentalnych 

pozostałe funkcje: ekonomiczną, OPIEKUŃCZĄ, FUNKCJĘ STRATYFIKACYJNĄ, FUNKCJĘ REKREACYJNĄ, 

FUNKCJĘ RELIGIJNĄ.  (F. Adamski, 1982 s. 50-51).  

Właśnie ten podział wydaje się być najlepszym, gdyż zawiera wszystkie funkcje 

rodziny, będąc jednocześnie jasnym i czytelnym.  

Społecznie rodzina ma ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka, 

gdyż  po  pierwsze oddziałuje na jednostkę najdłużej, zapewniając jej prawidłowy rozwój 

fizyczny, psychiczny  oraz  moralny i  emocjonalny.  Po  drugie to poprzez rodzinę 

w  największym stopniu kształtuje się osobowość człowieka. Jestem przekonana, 

że  wychowanie w rodzinie kształtuje kompetencje kluczowe dla jednostki do życia 

w  społeczeństwie. I takie jest właśnie znaczenie i rola rodziny – przygotować człowieka 

do życia dla dobra ogółu. 
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Rozdział 2 

Role, postawy oraz stereotypy i uprzedzenia 

2.1 Role społeczne, małżeńskie i rodzicielskie   

złowiek w ciągu życia pełni wiele ról społecznych. Na jedne nie mamy wpływu 

np. rola dziecka, ucznia, a inne sami wybierany np. rola studenta, zawodowa, 

rodzica, obywatela itp. Jednostka nie może pełnić roli społecznej samotnie, gdyż zawsze 

pełni ją w odniesieniu do znanego sobie kręgu społecznego, który albo akceptuje 

jednostkę w pełnionej przez nią roli społecznej – albo ją odrzuca.   

Role – tak samo zresztą jak postawy – to również temat szeroko omawiany 

w  obszarze społecznym w ujęciu wielu dyscyplin naukowych szczególnie społecznych 

(m. in. antropologia, socjologia, psychologia, dlatego zdecydowano się na ograniczenie 

się tylko do omówienia ról i postaw związanych ściśle z problematyką tej pracy, czyli ról 

i postaw rodzicielskich.   

O rolach społecznych, jako pierwszy w polskiej literaturze naukowej pisał 

socjolog Florian Znaniecki, definiując ROLĘ, JAKO „CAŁOKSZTAŁT OBOWIĄZKÓW, KTÓRYCH 

SPEŁNIENIA SPODZIEWA SIĘ OD JEDNOSTKI KRĄG SPOŁECZNY, NA PODSTAWIE STATUSU, JAKI DANA JEDNOSTKA 

ZAJMUJE” (F. Znaniecki, 2001, s. 72).   

  Socjolog Barbara Szacka stwierdziła, że rolę społeczną określać można 

w  odniesieniu do pozycji na dwa sposoby: „PO PIERWSZE, ŻE ROLA SPOŁECZNA TO ZESPÓŁ PRAW 

I  OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z DANĄ POZYCJĄ. PO DRUGIE, ŻE JEST TO SCHEMAT ZACHOWANIA ZWIĄZANEGO 

Z  POZYCJĄ, SCENARIUSZ POZYCJI, JEJ ELEMENT DYNAMICZNY, ZACHOWANIOWY”. (B. Szacka, 2008, s. 149).  

O rolach rodzicielskich najwcześniej wypowiadał się Freud, nadając kobiecie, – 

jako matce – rolę pierwszoplanową, mężczyźnie, – jako ojcu – rolę drugoplanową.  

Spowodowane to było przede wszystkich innym modelem rodziny, jaki był 

upowszechniony na przełomie XIX i XX w.   

Poza tym uważano wtedy, że matka, jako osoba najważniejsza dla dziecka 

opiekować powinna się nim do trzeciego roku życia. Dopiero po tym okresie 

do  wychowania wkraczał ojciec. Kontakty matki z dzieckiem od urodzenia do trzeciego 

roku życia uważano za najważniejsze, gdyż tyko matka potrafiła kochać za sam fakt 

istnienia dziecka. Co ciekawe kontakty ojca z tak małym dzieckiem uważano za kontakty 

bez  znaczenia. Współcześnie na skutek zmiany modelu rodziny nikt już tak nie myśli. 

Dla prawidłowego rozwoju dziecka liczą się kontakty z obojgiem rodziców 

od  najmłodszych lat.    

C 
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Wspólne prawa i obowiązki oraz doświadczenia rodziców spowodowały bardziej 

partnerski styl interakcji w rodzinie. Co  więcej efektywność macierzyństwa lub ojcostwa 

wiąże się z  osobistym stosunkiem do pełnionej roli rodzicielskiej. W  podejściu 

do  wyznaczonej roli można wyróżnić następujące elementy:  

 

❖ przeświadczenie o ważności roli – na ile rodzice są przeświadczeni 

o ważności roli rodzicielskiej? 

❖ stopień identyfikacji z tą rolą – czy rodzice mają poczucie, 

że  powinni być zastąpieni przez kogoś innego? 

❖ treść motywacji współżycia rodzinnego – czy są realizowane 

wszystkie funkcje rodziny?   

   

    Elementy te świadczą, o jakości pełnienia ról rodzicielskich, przy czym niska 

oceny roli rodzicielskiej jest najczęściej powodem jej odrzucenia. Tak samo może się 

stać, jeśli dojdzie do kolizji roli rodzicielskiej z inną rolą społeczną (np. zawodową). 

Dziecko czuje się najlepiej w rodzinie, w której właściwie pełnione są role rodzicielskie 

i  małżeńskie przy pełnej akceptacji i miłości swoich rodziców. 

Współcześnie zauważono zmianę charakteru ról małżeńskich, gdyż więź 

małżeńska powołuje się na wartości osobowe. Dzięki temu w rodzinie zaczynają 

dominować więzi emocjonalne oraz intelektualne. Nikt już nie wierzy w to, 

że  do  prawidłowego rozwoju dziecka wystarczy zaspokoić jego podstawowe potrzeby, 

czyli ubrać, nakarmić oraz przypilnować, aby dobrze się uczyło jak kiedyś.   

 

2.2. Postawy społeczne 

 naukach społecznych terminu postawy użyli William Thomas i  Florian 

Znaniecki definiując POSTAWY, JAKO „cechy PSYCHIKI LUDZKIEJ, WIĄŻĄCE CZŁOWIEKA 

ZE  ŚRODOWISKIEM KULTURY I MOŻLIWOŚCIĄ DZIAŁANIA JEDNOSTKI WOBEC TEGO ŚRODOWISKA.” (S. Nowak, 

1973, s.17)      

  Natomiast inni badacze nawiązują do jednej z trzech koncepcji: 

BEHAWIORYSTYCZNYCH (INACZEJ ZWANYCH  PSYCHOLOGIĄ UCZENIA SIĘ) oraz TEORII POZNAWCZYCH 

stosowanych głównie w psychologii lub SOCJOLOGICZNYCH. Każda z nich kładzie nacisk 

na  inny aspekt.  

Koncepcja behawiorystyczna podkreśla powtarzające się konsekwentnie 

zachowanie człowieka i jego relacje w stosunku do świata zewnętrznego.  

W 
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Koncepcja teorii poznawczych wyróżnia postawę, jako element poznawczy, 

który  na początku kształtowania się danej postawy wyznaczają przypuszczenia 

i  jednostkowe informacje na jej temat. Dopiero, gdy postawa ukształtuje się decydują 

o  niej konkretne przekonania.   

Koncepcja socjologiczna podkreśla emocjonalno-oceniający stosunek 

do  przedmiotu postawy, który może być pozytywny, negatywny bądź obojętny.  

Obecnie najczęściej stosowana definicją postawy jest definicja, 

która  jednocześnie uwzględnia aspekt poznania, działania i emocji.  Tak jak sformułował 

to Stefan Nowak określając, że „POSTAWA TO OGÓŁ WZGLĘDNIE STAŁYCH DYSPOZYCJI DO OCENIANIA 

PRZEDMIOTU I EMOCJONALNEGO REAGOWANIA ORAZ EWENTUALNIE TOWARZYSZĄCYCH, TYM EMOCJONALNO – 

OCENIAJĄCYM DYSPOZYCJĄ WZGLĘDNIE TRWAŁYCH DYSPOZYCJI DO ZACHOWANIA SIĘ WOBEC PRZEDMIOTU”, 

zaś  jej przedmiot jest „ZAWSZE POSTAWĄ WOBEC CZEGOŚ, JEST, WIĘC ODNIESIONA SUBIEKTYWNIE 

DO  PEWNEGO PRZEDMIOTU” (S.  Nowak, 1973, s. 23-24).     

 Mieć postawę wobec obiektu lub osoby to znaczy posiadać wiedzę o tym obiekcie 

(osobie), dodatkowo posiadać negatywny, pozytywny albo obojętny stosunek do tego 

obiektu ( osoby) oraz gotowość do działania na rzecz obiektu lub osoby.  

 

2.3 Klasyfikacja postaw społecznych  

harakteryzując w ten sposób postawy przyjąć można również ich trzy 

komponenty, które nazywane są różnie zależnie od badacza jaki je opisuje. Nowak 

podaje cztery typy postaw:   

1. ASOCJACJE AFEKTYWNE - ZŁOŻONE Z NASTAWIEŃ EMOCJONALNO-OCENIAJĄCYCH; 

2. POSTAWY POZNAWCZE, – KIEDY DO NASTAWIEŃ EMOCJONALNO-OCENIAJĄCYCH 

DODAMY MNIEJSZE BĄDŹ WIĘKSZE NASTAWIENIE POZNAWCZE; 

3. POSTAWY BEHAWIORALNE, – KIEDY DO NASTAWIEŃ EMOCJONALNO-OCENIAJĄCYCH 

ORAZ POZNAWCZYCH DODAMY MNIEJSZĄ LUB WIĘKSZĄ DYSPOZYCJE DO ZACHOWAŃ 

WOBEC PRZEDMIOTU POSTAWY;   

4. POSTAWY POZNAWCZO- BEHAWIORALNE (ZWANE PEŁNYMI), – CZYLI KIEDY 

ZACHODZĄ JEDNOCZEŚNIE WSZYSTKIE 3 POSTAWY.  

(S.  Nowak, 1973,  s.  29-32).   

   

Typologia ta określa, że w najważniejszy w konstruowaniu postawy jest czynnik 

emocjonalny, zaś postawy podzielić można tylko na POZYTYWNE bądź NEGATYWNE. 

C 



  
21 

 

Jednocześnie nawyk czy opinią nie mogą być wskaźnikiem postaw, gdyż właśnie nie 

posiadają czynnika emocjonalnego. 

      Inaczej uważała Helena Larkowa, która w swojej typologii wprowadziła 

trzecią postawę.   Nazwała ją ambiwalentną, czyli pośrednią lub niezdecydowaną. Jest 

to  postawa nacechowana dwuwartościowo, czyli jednocześnie pozytywnie i negatywnie.  

 Z jednej strony na przykład zabrania się osobom niepełnosprawnym uczestnictwa 

w  życiu osobistym czy zawodowym (problem ten dotyka szczególnie osób 

z  niepełnosprawnością psychiczną bądź umysłową). Z drugiej strony jednak 

zdecydowana większość społeczeństwa gotowa jest pomagać takim osobom, jeśli spotka 

je w swoim otoczeniu. 

  Odmiennie podchodzi do problemu postaw M. Ziemska, która klasyfikując 

postawy społeczne podzieliła je najpierw na trzy składniki: MYŚLOWY, UCZUCIOWY 

oraz  DZIAŁANIA.   

Pierwszy wyrażany jest w formie poglądu na przedmiot postawy, drugi – 

zdradzamy najczęściej w zachowaniu bądź wypowiedziach o tym przedmiocie, a  ostatni 

w działaniu wobec niego.   

 Mimo odmiennego podejścia do definicji i klasyfikacji postaw większość badaczy 

tej problematyki współcześnie opowiada się za PODEJŚCIEM SYSTEMOWYM opisując relacje 

pomiędzy poszczególnymi ich elementami. Podejście to ujmuje postawy „W KATEGORIACH 

UKŁADÓW ZINTEGROWANYCH RELACJI”.   (Z. Kazanowski, 2011 s. 106).  

Dla poznania postaw istotne znaczenie posiadają również ich cechy (określane 

też, jako wymiary). Do najważniejszych cech postaw zaliczyć można: TREŚĆ I ZAKRES 

PRZEDMIOTOWY POSTAWY, KIERUNEK POSTAWY, JEJ SIŁĘ, ZŁOŻONOŚĆ, ZWARTOŚĆ, TRWAŁOŚĆ oraz STOPIEŃ 

POWIĄZANIA POSTAWY.   

Treść postawy istotna jest ze względu na różnice wynikające z  przedmiotu 

postawy. Inaczej ustosunkowujemy się do osób (np. rodziców), inaczej do  grup 

społecznych (np. osób niepełnosprawnych), jeszcze inaczej do rzeczy (np. perfumy) 

lub  jakiejś idee (np. komunizm)  

Jeśli przejawiamy określoną postawę w stosunku do określonej grupy społecznej, 

a  odmienną w stosunku do jednostki z tej grupy społecznej badamy wtedy postawę ze 

względu na jej zakres.   

Kierunek postaw wiąże się z ustawieniem stosunku większej grupy ludzi 

do  przedmiotu postawy. Najczęściej kierunek postawy ustala się od ilości 
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reprezentowanych postaw (od pozytywnych do negatywnych lub odwrotnie). Jest on 

zależny od siły, z jaką występuje dana postawa, która również może być stopniowana.  

  

Złożoność i zwartość postawy określa stopień ukształtowania się danej 

postawy,  a trwałość jest cechą, która pozostaje niezmienna bez względu na upływ czasu, 

albo zmieniającą się rzeczywistość.  

Ze względu na stopień powiązania badane są relacje między poszczególnymi 

postawami. Jeśli nie ma powiązań – dana postawa jest wyizolowana.  

 Poza dwoma pierwszymi wymiarami (treścią i zakresem przedmiotowym 

postaw) pozostałe cechy postaw zależne są od trzech przedstawionych wcześniej 

czynników kształtujących poszczególne postawy.  

Pojęcie postaw wpływa na nasze myśli,  postrzeganie i zachowanie. 

Posługujemy się nimi w  celu podsumowania poglądów, aby później bez zbytniego 

wysiłku możemy przywołać z  pamięci i wykorzystać.  

 

2.4 Postawy rodzicielskie 

pływ postaw rodziców na zaburzenia zachowań u dzieci próbował 

sklasyfikować już w 1957 r.  angielski psychiatra dziecięcy L.  Kanner. 

Na  podstawie własnych badań klinicznych dokonując podziału na następujące typy 

postaw rodzicielskich: akceptacja I UCZUCIE, JAWNE ODTRĄCENIE, PERFEKCJONIZM oraz NADMIERNE 

ODTRĄCENIE.  

 Postawa akceptacji i uczucia ma miejsce, gdy dziecko wyrasta w atmosferze 

akceptacji i bezpieczeństwa oraz znajduje się w zawsze w centrum zainteresowań 

rodziców.  Postawa ta zapewnia prawidłowy rozwój osobowości dziecka.  

Jawne odtrącenie występuje wtedy, gdy dziecko jest zaniedbywane i surowo 

karane przez rodziców. Dziecko reaguje agresywnością. Dochodzi również 

do  zahamowania uczuć wyższych.   

Perfekcjonizm, czyli nadmierne wymagania przejawia się w krytykowaniu 

i  częstych naganach.   Dziecko traci wiarę we własne siły. Objawia się to albo frustracją 

albo obsesją. 

Nadmierne chronienie występuje, gdy rodzice pobłażają lub ograniczają 

swobodę dziecka. Doprowadza to do opóźnienia dojrzałości oraz samodzielności 

jednostki.  

W 
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Z tego samego roku jest również typologia Anny Roe, przedstawiająca 

aż  jedenaście pojęć zgrupowanych w 6 postaw. Podstawowe pojęcia w tej typologii 

to  CIEPŁO i CHŁÓD w  zachowaniu emocjonalnym rodziców wobec dziecka.  

 

 
Rys 1. Postawy wg A. Roe – opracowanie własne na podstawie M. Ziemska – Postawy rodzicielskie.   

 

Z postawą CIEPŁA połączyć można zachowanie AKCEPTACJI, którą podzielić można 

na KOCHAJĄCĄ (przy występowaniu akceptacji z silnym uczuciem emocjonalnym) oraz 

OBOJĘTNĄ, (GDY występuje akceptacja, ale już bez tego uczucia). Postawę ciepła powiązać 

należy z postawą nadmiernie chroniącą (uczuciowa koncentracja na dziecku). 

Przeciwstawna do postawy ciepłej będzie postawa chodna, która połączyć należy 

z  unikaniem, które podzielić można na zaniedbujące lub odrzucające. W relacji 

uczuciowej koncentracji na dziecku w postawie chłodnej dominuje zachowanie 

nadmierne wymagające.  

Niestety zarówno typologia Kannera jak i Roe (jak również innych badaczy 

zajmujących się badaniem postaw rodzicielskich) uwzględniały przede wszystkim 

negatywne postawy rodziców wobec dzieci. 

To spowodowało, że Maria Ziemska zdecydowała się opracować własny model 

postaw rodzicielskich. Na podstawie własnych badań najpierw określiła POSTAWĘ 

RODZICIELSKĄ, jako „NABYTĄ STRUKTURĘ POZNAWCZO-DĄŻENIOWĄ-AFEKTYWNĄ UKIERUNKOWUJĄCA 

ZACHOWANIE SIĘ RODZICÓW WOBEC DZIECKA” (M. Ziemska 1973, s. 33).  
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Przy czym struktura poznawczo-dążeniową-afektywną to trzy składniki każdej 

postawy inaczej czynniki: myślowy, działania i uczucia, a stosunek rodziców wobec 

dziecka w tym przypadku powinien być utrwalony (stały).   

 Następnie wytypowała aż osiem postaw, czyli cztery dla postaw rodzicielskich 

pożądanych i tyle samo dla postaw niepożądanych. Przedstawia je rysunek poniżej, 

gdzie  kolorem czerwonym zaznaczyłam postawy pozytywne, a zielonym – negatywne. 

 

 
Rys 2. Postawy wg M. Ziemska – opracowanie własne na podstawie M. Ziemska – Postawy rodzicielskie.   

 

Właściwie postawy rodzicielskie to: AKCEPTACJA, WSPÓŁDZIAŁANIE, UZNANIE PRAW 

i  ROZUMNA SWOBODA. 

Akceptacja – pełna akceptacja dziecka, jako członka rodziny, przejawiająca się 

aprobatą, gdy dziecko na to zasługuje oraz dezaprobatą określonego zachowania, kiedy 

zachowanie jest naganne. W postawie tej rodzice akceptują dziecko takim, jakie ono jest. 

Wzajemne kontakty stają się przyjemnością. Postawa akceptacji daje poczucie 

bezpieczeństwa i zadowolenia.   

Współdziałanie – przejawia się poprzez aktywność w nawiązywaniu 

wzajemnych kontaktów oraz angażowanie dziecka w sprawy domu. Czerpanie 

przyjemności we wspólnym wykonywaniu zadań, wymianie uwag czy obserwacji. 

Postawa współdziałania daje poczucie wartości i potrzeby bycia w rodzinie. 

Uznanie praw – uznanie praw na równi z prawami innych członków rodziny. 

Rodzice pozwalając na odpowiedzialność za własne działania oczekują odpowiedniego 

zachowania. Dziecko, jakie są oczekiwania dorosłych. Oczekiwania te są zawsze 
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dostosowane do możliwości dziecka. Dzięki tej postawie dziecka jest samodzielne 

i  potrafi wyrażać swoją opinię, ale również zna i szanuje prawa innych członków 

rodziny. 

Rozumna swoboda – cechuje się obdarzaniem dziecka wolnością oraz swobodą 

ograniczoną wymaganiami i obowiązkami stosownie do możliwości dziecka. Rodzice 

zachowując swój autorytet, kierują poczynaniami dziecka, obdarzając go zaufaniem. 

Postawa ta powoduje, że dziecko lepiej reaguje na różne sytuacje społeczne, współdziała 

z kolegami, jest samodzielne, pomysłowe oraz odpowiedzialne. 

 

Do niewłaściwych postaw rodzicielskich zaliczamy: ODTRĄCAJĄCĄ, UNIKAJĄCĄ, 

NADMIERNE WYMAGAJĄCA oraz  NADMIERNE OCHRANIAJĄCA.  

 Odtrącająca – postawa, w której rodzice nie dopuszczają dziecka do głosu, 

krytykując lub okazując jawną wrogość. Rodzic nie lubi dziecka, stosuje wobec niego 

surowe kary. Nierzadko zaniedbuje go. Na skutek takiej postawy dziecko staje się 

agresywne, bywa niezaradne życiowo, znerwicowane. Często ma zaburzony rozwój 

uczuć wyższych i jest antyspołeczne. 

Unikająca – w tym przypadku rodziców cechuje niekonsekwencja 

w  przestrzeganiu zasad, lekkomyślność i beztroska w podejmowaniu decyzji 

oraz  obojętność uczuciowa wobec dziecka, które jest nieufne, niezdolne 

do  nawiązywania trwałych relacji. Jest konfliktowe.  

Nadmiernie wymagająca – dziecku stawiane są wygórowane wymagania, 

wypełniając jego czas zadaniami ponad jego możliwości. Postępowanie rodziców bardzo 

często ogranicza swobodę oraz samodzielność, stosując sztywne zasady i kary. Dziecko 

staje się niepewne, lękliwe i uległe wobec innych.  

Nadmiernie ochraniająca – rodzice są przesadnie opiekuńczy i pobłażliwi. 

Spełniają wszystkie kaprysy dziecka. Utrudniają samodzielność dziecka, izolując go 

od  społeczeństwa, rozwiązując za nie wszelkie problemy. Dziecko jest niesamodzielne, 

zależne oraz wykazuje opóźnienie dojrzałości społecznej. 

Na ukształtowanie się danej postawy ogromny wpływ ma przede wszystkim 

czas. Do innych czynników wskazywanych w literaturze przedmiotu zaliczyć można:, 

jakość związku małżeńskiego rodziców, dziedzictwo, jakie rodzice wnoszą z własnych 

rodzin do  swojej rodziny oraz uwarunkowania podmiotowe zarówno ze strony rodziców, 

jak i  dzieci. Zarówno pozytywne, jak i negatywne postawy rodzicielskie nie są stałe, 

mogą w każdej chwili przekształcić się. 
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Postawy rodzicielskie wobec dziecka mają ogromny wpływ na funkcjonowanie 

w późniejszym życiu każdego człowieka zarówno w jego osobistym jak i społecznym 

wymiarze.   

Pozytywne postawy rodzicielskie powodują, że człowiek mając szacunek 

do  siebie i  innych, uznając wartości i autorytety jest w stanie rozwijać swoje 

kompetencje, tak,  aby najlepiej służyć społeczeństwu. W przypadku negatywnych 

postaw rodzicielskich nie jest to możliwe. 

 

2.5 Stereotypy i uprzedzenia 

 postawami powiązać można takie pojęcia jak: stereotyp, uprzedzenia oraz  piętno. 

Wg definicji ze Słownika Języka Polskiego STEREOTYPEM NAZYWAMY  

1.  «FUNKCJONUJĄCY W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ UPROSZCZONY I ZABARWIONY WARTOŚCIUJĄCO OBRAZ 

RZECZYWISTOŚCI» lub  2. «KOPIĘ PIERWOTNEJ FORMY DRUKARSKIEJ DO DRUKU WYPUKŁEGO»6.  

Po raz pierwszy termin ten został użyty przez francuskiego drukarza w 1798 roku 

dla określenia druku, wykorzystującego gotowe matryce. W naukach społecznych 

zastosował go po raz pierwszy amerykański dziennikarz Lippmann w 1922 roku 

dla  określenia „OBRAZÓW W  NASZYCH GŁOWACH”. Stereotypy związane są ściśle z czynnikami 

poznawczymi oraz  z  indywidualnymi cechami każdej jednostki, dlatego współcześnie 

nie mają takiego znaczenia czynniki kulturowe czy społeczne. Stereotypy związane są z 

trwałością postawy, a odnoszą się bardziej do typów lub grup ludzi nie do samych 

jednostek.  

       Pojęcie UPRZEDZENIE oznacza «NIEUZASADNIONY, NEGATYWNY STOSUNEK DO KOGOŚ LUB 

CZEGOŚ»7. Uprzedzenia kształtowane najczęściej na skutek pierwotnych osądów, które 

niestety nie ulegają zmianie nawet w przypadku uzyskania nowych (lepszych) informacji. 

Związane są z czynnikiem emocjonalno-oceniającym, dlatego trudno je zmienić. Mogą 

dotyczyć zarówno grup społecznych jak i jednostek. 

  

Słownik etymologiczny języka polskiego terminem PIĘTNO OKREŚLA, ‘ZNACZYĆ', OD 

PIĘTY (?), WYPALANE, JAK RUS. KLEJMO I SŁOW. PIECZĘĆ (P.); CERK. PĘTNO, 'OSTROGA' (?), RUS. PJATNO, 

'PLAMA'. (A. Brückner, 1985, s. 412), zaś PIĘTNOWANIE ma dwa znaczenia. Pierwsze 

 
 
6 https://sjp.pwn.pl/slowniki/stereotyp.html - dostęp 2018-10-10 
7 https://sjp.pwn.pl/szukaj/uprzedzenie.html – dostęp 2018-10-10 

Z  

https://sjp.pwn.pl/slowniki/stereotyp.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/uprzedzenie.html
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wyraża się W OSTRYM POTĘPIANIU KOGOŚ LUB CZEGOŚ WOBEC OPINII OGÓŁU, a drugie – ZNACZYĆ KOGOŚ 

LUB COŚ PIĘTNEM.8  

Piętno połączone jest z czynnikiem behawioralnym (działania), precyzującym 

określone wzorce zachowań. Celem działania staje się człowiek lub grupa osób. 

Piętnowanie to naznaczanie, które może mieć różnorodną postać oraz rożne nasilenie 

(od  dystansu, poprzez niechęć, do dyskryminacji).  

Połączenie stereotypów, uprzedzeń i piętna zaproponował Z. Kazanowski, 

wskazując dzięki temu na relacje, jakie zachodzą nie tylko pomiędzy samymi terminami, 

lecz również łącząc poszczególne pojęcia z elementami postaw. Zależności 

te  przedstawia poniższy rysunek.   Relacje zachodzące między elementami postaw 

są  takie same jak pomiędzy piętnem, uprzedzeniem i stereotypem.  

 

Rys 3. Elementy postaw, a stereotypy, uprzedzenia i piętno – opracowanie własne wg Z. Kazanowski, 2011 s. 109. 

Na problem postawania stereotypów, uprzedzeń oraz piętnowania należy również 

spojrzeń rozważając temat z perspektywy trzech poznanych już i zaprezentowanych 

wcześniej aspektów.   

Współczesny rozwój Internetu, łatwość dotarcia do informacji, jej ilość i wartość 

spowodowała, że mózg ludzki musi dokonywać automatycznej klasyfikacji, 

czyli  kategoryzacji informacji (podporządkowania informacji w odpowiednie kategorie 

dla podobnych obiektów). Przypisanie informacji bądź obiektu do danej kategorii 

pozwala nie tylko na łatwiejsze zapamiętanie, ale również na szybką reakcje na daną 

informacje (lub obiekt) Taka kategoryzacja odbywa się na zasadzie podobieństw i różnic, 

czyli asocjacji. Jest to najważniejszy mechanizm powodujący powstawanie stereotypów 

w aspekcie poznawczym.9 

 
8 https://sjp.pwn.pl/szukaj/pi%C4%99tnowanie.html – dostęp 2018-10-10 
9 Szczegółowe przyczyny powstawania stereotypów i uprzedzeń z rozdzieleniem na 3 aspekty  przedstawia  m.in. 

Magdalena Skalny – „Stereotypy myślowe i uprzedzenia dotyczące osób niesłyszących” [w:]  Rocznik Komisji Nauk 

Pedagogicznych, tom LXX str. 129-132.  

https://sjp.pwn.pl/szukaj/pi%C4%99tnowanie.html


  
28 

 

Rozdział 3 

Niepełnosprawność 

3.1  W jaki sposób dawniej postrzegano niepełnosprawność? 

iewiele jest niestety danych naukowych o tym jak traktowano dawniej 

niepełnosprawnych. Jedyne, na czym mogą się oprzeć naukowcy chcąc 

przybliżyć nam ten temat – to badania archeologiczne. Niestety nie wszystkie pierwotne 

kultury stawiały nagrobki swoim zmarłym, dlatego dotarcie do śladów przedpiśmiennych 

– jest trudne. Jedyny taki przypadek – odkryty dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego 

wieku – to szkielet neandertalczyka, który odnaleziony został w jaskini na terenie Iraku. 

Pozostałości szkieletu, czyli brak jednej ręki i oka sugerują właśnie wypadek. Zmarł 

tragicznie w podeszłym wieku, dlatego wypadek musiał mieć w młodości.    Z jakiś 

przyczyn nie został odtrącony przez swoją społeczność, być  może mimo swojej 

niesprawności był dla niej użyteczny. Domyślać się można tego po sposobie pochówku. 

Co prawda był to grób zbiorowy, ale obsypany kwiatami.        

                

Starożytność 

W starożytności niepełnosprawni byli usuwani na margines społeczeństwa 

lub  zabijani.  Nie trudno się domyśleć przyczyn takiego stanu rzeczy – najczęściej były 

to uprzedzenia. Niepełnosprawność traktowano, jako karę za grzechy rodziców 

lub  przodków.  

Starożytni Inkowie stworzyli osobną kastę dla osób z różnymi 

niepełnosprawnościami, która miała wyznaczone terytorium zamieszkiwania oraz 

przebywania tylko w określonych miejscach.  Jako ciekawostkę podać można fakt, 

iż  małżeństwa w tej kaście – kojarzono ze względu na rodzaj niesprawności, czyli osoba 

po głucha mogła poślubić tylko głuchą. 

 Starożytni Grecy i Rzymianie – swój stosunek do niepełnosprawności uzależniali 

tak naprawdę od rodzaju niepełnosprawności oraz zamożności rodziny, z której 

pochodziła osoba niesprawna. Jeżeli taka osoba miała szczęście przyjść na świat 

w  bogatej rodzinie szanse przeżycia czy opieki ze strony rodziny, miała dużo większe 

niż osoba z mniej zamożnej rodziny. Wystarczy przypomnieć historię cesarza 

Klaudiusza, któremu ułomność uratowała życie. Pamiętać musimy jeszcze o jednej 

sprawie, głową rodziny był ojciec i on decydował o wszystkim, czyli jeśli nie chciał 

N 
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niepełnosprawnego dziecka, to los takiego dziecka był przesądzony, bez względu 

na  rodzaj niepełnosprawności. Współcześnie wydaje się to brutalne – w starożytności 

było jak najbardziej normalne. Czasem ojciec nawet nakazywał matce pozbycie się 

takiego dziecka i nikogo to nie dziwiło. Stosunek do samej niepełnosprawności też 

potrafił być różny. Dla przykładu w Grecji gorzej traktowano niewidomego 

od  urodzenia, a lepiej niewidomego z nabytą niepełnosprawnością na skutek wypadku, 

no chyba, że stracił wzrok w przypadku zatrucia alkoholowego. Całkiem odmiennie 

traktowano byłych żołnierzy, którzy utracili sprawność w wyniku walk – organizowano 

dla nich wsparcie. W starożytnym Rzymie, plagą było porzucanie nieślubnych dzieci 

lub  dziewczynek. Najgorzej jednak mieli niewolnicy ze względu na status społeczny.  

Niejednokrotnie celowo byli okaleczani, gdyż Rzymianie traktowali takiego 

niepełnosprawnego niewolnika jak talizman, który odganiał zło z dala od domostwa. 

Cesarz Klaudiusz wydał edykt zakazujący niewolnictwa osób z niepełnosprawnością. 

Jako ciekawostkę podać można, że według wierzeń ludzie niskiego wzrostu zbliżali 

Rzymian do niebios. Z drugiej strony nie przeszkadzało to jednak niektórym obywatelom 

rzymskim, w kupowaniu ludzi zdeformowanych dla urządzania sobie w domu rozrywek 

kosztem tych ludzi.  

Całkiem inaczej traktowano ludzi niskiego wzrostu w starożytnym Egipcie, gdzie 

osiągali oni wysoką pozycje społeczną. Egipcjanie wierzyli, że osoby karłowate chronią 

młode lub ciężarne kobiety oraz dzieci.  Osoby niesprawne mogły pełnić funkcje 

kapłanów.  

Spartanie – uśmiercali niepełnosprawne niemowlęta w myśl idei, że prawo 

do  życia zarezerwowane jest dla jednostek zdrowych i użytecznych. Zwyczaj ten 

praktykowano również podobno z powodu złagodzenia lęku przed złem 

lub  dla  uniknięcia katastrofy.   

Mezopotamia uważała narodziny dziecka niepełnosprawnego za dobrą wróżbę. 

Osoby niepełnosprawne (np. po zranieniu przez inną osobę) zostały też stworzone 

do  pracy przez bogów (na równi z pełnosprawnymi), dlatego zapewniali im wsparcie 

umożliwiając pracę w świątyniach. Podobną opieką otaczali wdowy, sieroty czy starców. 

Nie byli jednak tak wyrozumiali dla wszystkich niepełnosprawności – osoby głuche, 

niewidome, jąkające się, czy chorzy na trąd – nie zasługiwali na życie. 

Jako walkę dobra ze złem lub zaburzenie równowagi między człowiekiem, 

a  środowiskiem traktowały niesprawność Chiny i Japonia, natomiast w Indiach 

traktowano ją, jako dar Boży (B. Borowska-Beszta, 2012, s. 29-31). 
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Średniowiecze 

 Średniowiecze to dla osób niepełnosprawnych czas niezwykle trudny, dlatego, 

że  wszystkie praktycznie niepełnosprawności traktowano jak odmieńców, z których 

bezkarnie naśmiewano się. Pamiętać trzeba także o tym, że to epoka zabobonów 

i  przesądów, gdzie nader łatwo można było trafić na stos lub pod katowski pieniek. 

Wystarczył nieprzychylny sąsiad. Osoby niepełnosprawne najchętniej były izolowane, 

żeby rodzina nie była obiektem pogardy lub szyderstwa.  

 Bardzo modne stało się również umieszczanie osób karłowatych 

i  zdeformowanych w żelaznych klatkach, aby wystawiać je na widok publiczny.    

Najgorzej traktowano osoby chore umysłowo lub psychicznie. Wierzono 

po  prostu, że są one opętane przez siły nieczyste.10 Często zamykano te osoby 

w  zakładach, oddalonych od bram miasta. Trzeba jednak sprawiedliwie powiedzieć, 

że  to wtedy powstały pierwsze przytułki, gdzie głównie dzięki chrześcijańskiej miłości 

i  miłosierdzia – rozwinęła się idea pomocy i opieki dla osób jej potrzebujących. Opiekę 

nad chorymi sprawowała już nie tylko rodzina, ale także zakony, które zaczęły prowadzić 

szpitale. Cechy rzemieślnicze utworzyły fundusze chorobowe, dla tych swoich członków, którzy 

stracili możliwość zarobkowania. Formą pomocy stała się jałmużna lub żebranie.  Ciekawostką 

niech będzie fakt, że osoby głuche bądź nieme uważane były przez pisarzy tamtej epoki, 

za  chorych psychicznie, a niemające uszkodzenia narządów.  Kościół tłumaczył 

niepełnosprawność, jako karę za grzechy, działanie sił nieczystych, naznaczenie 

dla  wybrańców. 

Niepełnosprawność nie ominęła także wielkich dynastii. Wymienić tu można 

Prusjasza I, króla Bitynii, który nosił przydomek Kulawy. Po klęsce z wojskami 

rzymskimi, przeniósł się nad Bałtyk, gdzie nowe państwo nazwał Prusy. Mamy kilku 

władców niewidomych, np. Bela II Ślepy – władcę Węgier, czy Wasyl II Ślepy zwany 

Ciemnym – książę moskiewski. Najsłynniejszym władcą niepełnosprawnym był Baldwin 

IV król Jerozolimy, który cierpiał na trąd.  

O schorzeniach Piastów niewiele wiadomo, gdyż niestety nie można ufać 

zachowanym zapisom kronikarskim. W czasach, kiedy medycyna nie znała 

antybiotyków, a umrzeć można było przez przeziębienie, trudno coś wyrokować na 

podstawie zapisu „popadł w ciężką chorobę, która go nękała przez kilka miesięcy” (M. 

Garbat, 2015, s.  52). Cierpieli za to na wady rozwojowe o podłożu genetycznym.  

 
10 Wystarczy uważnie oglądać serial „Korona królów” opowiadający o  czasach Kazimierza Wielkiego.   
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Wady fizyczne i psychiczne przypisać można również Jagiellonom. Władysław 

Jagiełło – był alergikiem z wywiniętą dolną wargą, którą odziedziczył nie tylko 

Kazimierz Jagiellończyk. Jego synowie Jan Olbracht i Aleksander umarli na popularny 

wtedy syfilis. Zygmunt III Stary i jego syn Zygmunt August też okazami zdrowia nie 

byli. Pierwszy wśród wielu chorób cierpiał na zapalenie stawu kostnego, podagrę 

i  kamicę nerkową. Ostatni Jagiellończyk na tronie polskim poza malarią miał jeszcze 

np.  podagrę i chorobę nowotworową.  Przewlekle chorowali również królowie elekcyjni. 

 

Nowożytność 

Czasy odrodzenia cechowała idea humanizmu, która przejawiała się miłością 

bliźniego oraz szeroko rozumianą opieką nad chorymi. W Europie powstawały 

przyklasztorne przytułki. Szczególne zasługi w tym obszarze należą 

się  w  chrześcijańskiej Europie dla zakonu Bonifratrów oraz zakonu Szarytek.  

W europejskich państwach, które przyjęły protestantyzm – opieka nad osobami 

chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi spadła na związki wyznaniowe, różnego rodzaju 

stowarzyszenia charytatywne oraz osoby prywatne oczywiście pod nadzorem państwa. 

Dotyczyło to szczególnie Niemiec, niektórych kantonów Szwajcarii, Szwecji i obecnej 

Holandii. Nowatorskie podejście do edukacji osób niepełnosprawnych zainspirował Jan 

Amos Komeński w Wielkiej Dydaktyce. W dziele tym propagował idee powszechnego 

nauczania, które powinno obejmować wszystkich młodych nawet tych upośledzonych 

umysłowo lub fizycznie.  

W czasach nowożytnych przepisy prawne bardzo różnie traktowały osoby 

niepełnosprawne np. choroba psychiczna nie zwalniała od odpowiedzialności karnej, 

dlatego aż do XIV w. jedyne, na co mogła liczyć osoba niepełnosprawna lub jej rodzina 

to ułaskawienie przez władcę.  

Jako ciekawostkę podać można, że do osób niepoczytalnych zaliczano osoby 

głuche lub głuchonieme. Odrębną kategoria były osoby niskiego wzrostu, które trzymano 

na dworach królewskich i magnackich praktycznie do końca baroku, jako atrakcje.  

Osoby chore, okaleczone lub w inny sposób zdeformowane traktowane były, jako 

atrakcja np. w cyrku nie tylko w Europie, ale również w USA i to jeszcze na przełomie 

XIX i XX wieku. Co więcej przepisy przeforsowane, wtedy w USA wykluczały osoby 

niepełnosprawne ze społeczności (chodzi o ustawę o brzydocie). Efektem tej polityki było 

postrzeganie niepełnosprawnych, jako osób bezużytecznych. 
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Osoby z niepełnosprawnościami, były też wykorzystywane do różnego rodzaju 

okrutnych medycznych eksperymentów. Już w średniowieczu próbowano wyleczyć 

głuchotę. Za apogeum tego zjawiska można uznać hitlerowskie Niemcy po dojściu 

Hitlera do władzy w 1933 roku oraz w czasie II wojny światowej. Trzeba jednak jasno 

powiedzieć, że nie oni to wymyślili. Pierwszym państwem, które wprowadziło 

przymusową sterylizację były Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Szwecja.       

Od XVII w. walczono o godność i prawa społeczne osób niepełnosprawnych. 

Skutkowało to zmianą podejścia do niepełnosprawnych, które opierano 

na  indywidualizmie i życzliwości.  

Wspomnieć należy również o pracy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci 

głuchym i niewidomych. Dla dzieci głuchych takie zajęcia oparte na własnej metodzie 

migowej, prowadził Charles Michel de l’Épée. Nauczycielem dzieci niewidomych był 

Valentin Haüy – wprowadzając również autorską metodę nauki czytania i pisania. 

Dodatkowo przyuczał zawodu niewidome osoby dorosły.    

Szkolnictwo specjalne zapoczątkował Jean Itard, który stworzył indywidualny 

program nauczania dzieci o potrzebach specjalnych. Jako lekarz i pedagog zajął się 

edukacją głęboko upośledzonego chłopca Victora, znalezionego w Aveyronie, 

aby  przybliżyć mu kulturę i sztukę oraz nauczyć komunikowania się. Dziś wiemy, 

że  trzeba dostosować metodę nauczania do możliwości i potrzeb dziecka, biorąc pod 

uwagę również jego ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Nie wszystko, co 

założył sobie Itard udało się zrealizować, ale to, czego dokonał Victor na pewno ułatwiło 

mu dalsze życie. Chociaż chłopiec pozostał niepełnosprawny – to i tak odniesiono sukces, 

gdyż udowodniono, że warto uczyć i przygotowywać do życia osoby tak niesprawne. 

Maria Montessori wywnioskowała, że dzieci z tego typu niepełnosprawnością wymagają 

tylko odpowiednich warunków edukacyjnych, aby można je nauczać.  

Postrzeganie osób z niepełnosprawnościami najbardziej zmieniło się 

po  zakończeniu I wojny światowej, kiedy to pomoc szpitalna nie oznaczała tylko 

ratowania życia, ale również usprawnianie organizmu. Gdy to nie wystarczało 

przenoszono ich jednak do specjalnych ośrodków opiekuńczych, gdzie żyli do końca 

życia.        

W naszym kraju pierwszą placówką dla osób z niepełnosprawnościami był 

Instytut Głuchoniemych. Powstał on jeszcze w czasach zaborów w 1817 r. w Warszawie 

z inicjatywy księdza Jakuba Falkowskiego. Był on pierwszym rektorem Instytutu 

i  filantropem, gdyż przyjmował do siebie również osoby gorzej sytuowane, 



  
33 

 

które  zwalniał z opłat. Prawie sto lat później w 1910 – niewidoma zakonnica siostra 

Elżbieta (Róża Czacka) utworzyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.  Trzy lata po 

odzyskaniu niepodległości Towarzystwo zostało obdarowane ziemią niedaleko Puszczy 

Kampinoskiej i zdecydowało się na przeniesienie wszystkich swoich placówek do Lasek. 

Obecnie to największa placówka w Polsce, która nastawiona jest na edukacje 

i  rewalidacje dzieci. Obejmuje swoim zakresem także osoby dorosłe.11  

Już po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. wprowadzono dekret 

o  obowiązkowym kształceniu wszystkich dzieci, ale jednocześnie zwolniono z tego 

obowiązku wszystkie dzieci chore fizycznie lub umysłowo. Skutkiem tego do II wojny 

światowej obowiązkiem szkolnym objętych było tylko dwa tysiące dzieci 

z  niepełnosprawnością umysłową bądź psychiczną, – co stanowiło ok. 2,66% wszystkich 

dzieci, które powinny uczyć się.  

Pedagogikę specjalną rozwinęła u nas Maria Grzegorzewska. Utworzyła szkołę 

pedagogiki specjalnej. Walczyła o prawo do godności ludzkiej w myśl zasady, że każdy 

jest członkiem społeczeństwa.  

   W XIX w Niemcy, jako pierwsze państwo wprowadziło obowiązkowe 

ubezpieczenia społeczne podzielone na trzy grupy ze względu na przyczynę niezdolności 

do pracy (O. Kowalczyk, 2003 s. 18). Niestety po dojściu faszystów do władzy zaczęto 

pozbywać się osób niepełnosprawnych, jako „istnienia niewartego życia”.  

Tylko  niepełnosprawni, którzy byli w stanie coś wykonywać albo nadawali się do jakiś 

obowiązków uniknęli zagłady. Wszystkich innych sterylizowano bądź zabijano. 

Za  niepożądane uważano takie niepełnosprawności jak: upośledzenie umysłowe, 

choroba psychiczna. Niewygodne były również osoby chore na epilepsję, głuche, 

niewidome, z  uszkodzonym narządem ruchu oraz starsze.  

 

Czasy współczesne  

Po okropnościach II wojny światowej pod wpływem wzrostu osób 

niepełnosprawnych, które niepełnosprawność nabyły w czasie wojny, zweryfikowano 

poglądy na temat niepełnosprawności i możliwości zatrudnienia. Nie stało się 

to  oczywiście z dnia na dzień, co więcej potrzebny był nacisk opinii społecznej. Okazało 

się, że sama rehabilitacja medyczna nie przynosi efektów, gdyż nie pozwala 

 
11 por. zainteresowane osoby zapraszam do zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną i informacyjną tych 

placówek pod  adresem  http://instytut-gluchoniemych.waw.pl/oraz  https://www.laski.edu.pl/pl  - dostęp 2019-02-02  

http://instytut-gluchoniemych.waw.pl/
https://www.laski.edu.pl/pl
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na  wykorzystanie umiejętności i kompetencji społecznych, jakie każdy człowiek 

posiada.   

W związku ze zmianą podejścia do niepełnosprawności zmieniło się praktycznie 

wszystko. Zaczynając od samej definicji pojęcia, poprzez nowy (społeczny) model 

niepełnosprawność, kończąc na dostosowaniu przepisów prawa oraz dostosowaniu takich 

obszarów życia społecznego jak: edukacja i wychowanie, zdrowie i rehabilitacja, 

edukacja, zatrudnianie.  

W naszym kraju dostosowywano edukację i pracę zawodową do danego rodzaju 

niepełnosprawności, co doprowadziło – z jednej strony – do wykształcenia kadry, 

opracowania metod nauczania, zaś – z drugiej – do wykształcenia i zapewnienia 

zatrudnienia osobom z niepełnosprawnościami. Moim zdaniem minusem tego systemu 

w  przypadku zatrudniania było „szufladkowanie”. Osoby z niepełnosprawnościami żyły 

i  pracowały, ale funkcjonowały w obrębie swojej grupy społecznej, w której mogły 

realizować role społeczne (np. rodzicielstwo).   

 

3.2  Terminologia pojęcia niepełnosprawność  

 Starożytności używano terminu inwalida „invalidus”, co z łaciny oznaczało 

bezsilny, chory, słaby12.  Do XIX wieku za inwalidę uznawano tylko żołnierzy 

niezdolnych do dalszej służby wskutek kalectwa lub utraty zdrowia w wojsku (por. opr. 

Encyklopedyczny Słowik Wyrazów Obcych, 1939).  W poprzednim wieku zamiennie 

do  terminu inwalida funkcjonowały takie określenia jak: kaleka, ułomny.  

Po  zakończeniu II wojny światowej, jako kryterium odróżniające człowieka zdrowego 

od niepełnosprawnego przyjęto zdolność do  wykonywania pracy, a w latach 

osiemdziesiątych XX wieku w naszym kraju zdecydowano wprowadzić pojęcie „osoby 

niepełnosprawnej” zamiast wcześniej używanych pojęć o zabarwieniu wyraźnie 

pejoratywnym. Podejmując temat niepełnosprawności trzeba zaznaczyć, że samo pojęcie 

„niepełnosprawność” nie jest pojęciem jednoznacznym i uniwersalnym. Wynika to z faktu, że w 

literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji tego terminu w obrębie nauk społecznych 

i  medycznych.13   Jest to o tyle trudne, że  definiując niepełnosprawność nie można skupiać się 

tylko nad jednostką i jej zdrowiem, należy również uwzględnić środowisko i otoczenie 

tej  jednostki.  

 
12 https://sjp.pwn.pl/slowniki/inwalida.html  - dostęp 2018-10-10 
13 Przegląd definicji niepełnosprawności ujmowanej przez różne dziedziny nauki przedstawia m.in. 

Agnieszka Bieganowska, Przekaz medialny w modyfikowaniu postaw studentów pedagogiki wobec 

niepełnosprawności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 15–36 

W 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/inwalida.html
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OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA wg słownika języka polskiego to „OSOBA NIEOSIĄGAJĄCA 

PEŁNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LUB PSYCHICZNEJ.”14, a sama NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ według 

encyklopedii PWN TO OGRANICZENIE LUB BRAK ZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI W SPOSÓB 

LUB W ZAKRESIE UWAŻANYM ZA NORMALNY DLA CZŁOWIEKA, WYNIKAJĄCE Z USZKODZENIA I UPOŚLEDZENIA 

FUNKCJI ORGANIZMU15.   

Definicje te okazały się jednak zbyt ogólne i nie wyczerpywały złożoności 

pojęcia, dlatego zwrócono się do Światowej Organizacji Zdrowia o ujednolicenie pojęcia. 

Chodziło również o to, aby wprowadzić jasną i czytelną dla wszystkich definicję osoby 

z  niepełnosprawnością. Definicja ta musiała zawierać w sobie jej wszystkie możliwe 

rodzaje.  W 1980 roku WHO ogłosiła, że za „OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE UWAŻA SIĘ TAKIE OSOBY, 

U  KTÓRYCH ISTOTNE USZKODZENIA I OBNIŻENIE SPRAWNOŚCI FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU POWODUJĄ 

UNIEMOŻLIWIENIE, UTRUDNIENIE LUB OGRANICZENIE SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE, 

BIORĄC POD UWAGĘ TAKIE CZYNNIKI JAK PŁEĆ, WIEK ORAZ CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE”.  Rozbudowując tak 

szczegółowo definicję samego pojęcia niepełnosprawności poprzez uwzględnienie w niej 

stanu zdrowia człowieka, tak naprawdę podzielono je na  trzy składowe:   

❖ NIESPRAWNOŚĆ (IMPARIMENT) – KAŻDA UTRATA SPRAWNOŚCI LUB NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 

W  BUDOWIE CZY FUNKCJONOWANIU ORGANIZMU POD WZGLĘDEM PSYCHOLOGICZNYM, 

PSYCHOFIZYCZNYM LUB ANATOMICZNYM; 

❖ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ (DISABILITY) – KAŻDE OGRANICZENIE BĄDŹ NIEMOŻNOŚĆ (WYNIKAJĄCE 

Z NIESPRAWNOŚCI) PROWADZENIA AKTYWNEGO ŻYCIA W SPOSOBIE LUB ZAKRESIE, KTÓRE 

SĄ  UZNAWANE ZA TYPOWE DLA CZŁOWIEKA; 

❖ OGRANICZENIA W ZAKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI SPOŁECZNYCH (HANDICAP) – UŁOMNOŚĆ 

OKREŚLONEJ OSOBY WYNIKAJĄCA Z NIESPRAWNOŚCI LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, 

OGRANICZAJĄCA LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCA PEŁNĄ REALIZACJĘ ROLI SPOŁECZNEJ 

ODPOWIADAJĄCEJ WIEKOWI, PŁCI ORAZ ZGODNEJ ZE SPOŁECZNYMI I KULTUROWYMI 

UWARUNKOWANIAMI.  (A.Klimczuk, 2013 s.13). 

Są to kryteria, według których określa się czy dana osoba jest osobą 

niepełnosprawną czy nią nie jest. Nie oznacza to absolutnie, że zaliczyć kogoś do grupy 

osób z niepełnosprawnością muszą być spełnione wszystkie trzy kryteria jednocześnie, 

wystarczy tak naprawdę jedno. Stan zdrowia danej osoby może jednak ulec pogorszeniu. 

Wpływ na to tak naprawdę na wiele czynników.   

 
14 https://sjp.pwn.pl/sjp/niepelnosprawny-I;2489264.html – dostęp 2018-10-10 
15 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/niepelnosprawnosc;3947453.html – dostęp 2018-10-10 

https://sjp.pwn.pl/sjp/niepelnosprawny-I;2489264.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/niepelnosprawnosc;3947453.html
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Najłatwiej to wytłumaczyć biorąc pod  uwagę czynnik wieku. Wiadomo, 

że  sprawna osoba czynna zawodowo, kochająca swoją rodzinę i spełniająca się 

dodatkowo, jako żona i matka, po ukończeniu 60-tego roku życia – orzeczenia 

o  niepełnosprawności nie dostanie, bo nie choruje przewlekle, ale w pełni sprawna 

już  też nie jest ze względu na wiek będzie już można ją zaliczyć do  grupy osób 

z  ograniczeniami w zakresie pełnienia funkcji społecznych (handicap).   

Dwa pierwsze kryteria, – czyli niesprawność i niepełnosprawność odpowiadają za 

fizyczne bądź psychiczne funkcjonowanie jednostki, ostatnie kryterium – oznacza 

właśnie aspekt społeczny.  

Jest to najlepsza wg mnie obecnie klasyfikacja niepełnosprawności, gdyż bierze 

pod uwagę nie tylko aspekt prawny, czy medyczny, ale przede wszystkim społeczny. 

 

3.3  Modele niepełnosprawności 

spółczesna literatura naukowa  wyróżnia dwa podstawowe modele  

niepełnosprawności: medyczny oraz społeczny. W pierwszym przypadku 

definicje kładą nacisk na motywacje osób do usprawniania ich funkcjonowania 

w  społeczeństwie. Drugi przypadek zakłada się, że niepełnosprawność powstaje 

na  skutek ograniczeń, jakie doświadczają jednostki nią dotknięte. W tym modelu ważne 

są bariery, na jakie może natrafić osoba niepełnosprawna np. indywidualne uprzedzenia, 

niedostosowanie transportu, rynku pracy, edukacji (C. Barnes, G. Mercer, 2008, s. 7-26). 

 

Model medyczny 

W modelu medycznym niepełnosprawność określa się biorąc pod uwagę tylko 

i  wyłącznie zdrowie, a właściwie jego brak. Definiuje się ją, jako długotrwały stan, 

w  którym występują pewne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. 

Ograniczenia te zazwyczaj obniżają sprawność fizyczną bądź psychiczną.  

Rozpatrując niepełnosprawność w ten sposób można ją podzielić ze względu na: 

❖ rodzaj uszkodzenia bądź wady 

❖ przyczynę niepełnosprawności 

❖ jej rodzaj 

W 
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Ad 1. Ze względu na RODZAJ USZKODZENIA BĄDŹ WADY niepełnosprawność można 

podzielić na utratę lub wadę:  

❖ psychiczną,  

❖ fizjologiczną  

❖ anatomiczną.  

UTRATĘ lub WADĘ rozgrupować jeszcze można na: 

❖ całkowitą lub częściowa,   

❖ trwałą lub okresową,  

❖ wrodzoną lub nabytą,  

❖ ustabilizowaną lub progresywną 16.   

Ad 2.  Ze względu na PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI mamy: wady wrodzone, 

choroby przewlekłe oraz nagłe urazy, zatrucia i wypadki. 

Ad 3. Ze względu na RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wyróżniamy:  

❖ niepełnosprawność sensoryczną związaną z uszkodzeniami zmysłów 

–  wzroku, słuchu; 

❖ niepełnosprawność fizyczną – uszkodzenie narządu ruchu i mowy; 

❖ niepełnosprawność psychiczną (intelektualną) – upośledzenie umysłowe 

lub choroby psychiczne 

❖ niepełnosprawność złożoną – osoby, które dotknięte są więcej niż jedną 

niepełnosprawnością (T. Majewski, 1995, s. 24-25) 

Ostatnią definicją wartą uwagi, którą można zaliczyć do modelu medycznego jest 

definicja Międzynarodowej Organizacji Pracy, która przyjęła w 1983 roku konwencję, 

dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  „ZA OSOBĘ 

NIEPEŁNOSPRAWNĄ UZNAJE SIĘ OSOBĘ, KTÓREJ MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA I UTRZYMANIA ODPOWIEDNIEGO 

ZATRUDNIENIA I AWANSU ZAWODOWEGO SĄ ZNACZNIE OGRANICZONE W WYNIKU UBYTKU ZDOLNOŚCI FIZYCZNYCH 

LUB UMYSŁOWYCH, WŁAŚCIWIE ORZECZONYCH.17.  

 
16 http://www.siecrownosci.gov.pl/slownik-pojec/art,77,niepelnosprawnosc.html – dostęp 2018-10-10  
17 Konwencja Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r., Dz.U. z 2005 r. Nr 43, poz. 412 

http://www.siecrownosci.gov.pl/slownik-pojec/art,77,niepelnosprawnosc.html
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Jedyny aspekt, jaki został w tej definicji poruszony  dotyczy  ograniczenia 

zatrudnienia na skutek ubytku zdolności do pracy. Zdolności te muszą zostać dodatkowo 

właściwie orzeczone. Przyznać się muszę, że nie rozumiem intencji MOP w  tej kwestii. 

Dla mnie definicja ta rodzi jeszcze więcej pytań niż odpowiada. Czy jeśli moje zdolności 

nie zostaną właściwie orzeczone to pracodawca uzna mnie za pełnosprawną?   

Niezrozumiałe też dla mnie, – jako osoby niepełnosprawnej z ponad 

dwudziestopięcioletnim stażem pracy – jest pominięcie w tej konwencji problematyki 

funkcjonowania pracowników z niepełnosprawnościami w tak specyficznej grupie 

społecznej, jaką tworzą pracownicy każdej firmy. Pominięcie problemów społecznych, 

z  jakimi mogą się spotkać obie grupy pracowników oraz niejasne kryteria określania 

powoduje, iż niepełnosprawność definiowana w tym modelu różnicuje oraz negatywnie 

ocenia osoby niepełnosprawne.     

  

Model społeczny 

Całkiem inaczej niepełnosprawność definiowana jest w modelu społecznym 

gdzie, „POJĘCIE TO OBEJMUJE RÓŻNE OGRANICZENIA FUNKCJONALNE JEDNOSTEK LUDZKICH W KAŻDYM 

SPOŁECZEŃSTWIE, WYNIKAJĄCE Z USZKODZENIA ZDOLNOŚCI WYKONANIA JAKIEJŚ CZYNNOŚCI W SPOSÓB UWAŻANY 

ZA NORMALNY, TYPOWY DLA ŻYCIA LUDZKIEGO. OGRANICZENIA TE MOGĄ MIEĆ CHARAKTER STAŁY 

LUB  PRZEJŚCIOWY, CAŁKOWITY LUB CZĘŚCIOWY, MOGĄ DOTYCZYĆ SFERY SENSORYCZNEJ, FIZYCZNEJ 

I  PSYCHICZNEJ”. (W. Dykcik, 2005 s.15)  

Ważny jest człowiek, a rola społeczeństwa polega na zapewnieniu równości 

wszystkim jej członkom. Istotne jest przede wszystkim znoszenie barier, aby osoby 

niepełnosprawne również mogły wnosić wkład w rozwój społeczeństwa.                                            

 Definiując niepełnosprawność tym modelu należy zwrócić uwagę, że nie jest 

możliwa jednoznaczna definicja, gdyż poruszamy się w obrębie różnych nauk takich jak: 

pedagogika, psychologia, socjologia czy prawo.    Na tym modelu oparte są obowiązujące 

definicje niepełnosprawności takich organizacji jak: Światowa Organizacja Zdrowia 

czy  Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ten model spaja oraz pozytywnie ocenia 

osoby niepełnosprawne.  
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Model scalony 

 Trzeba wyraźnie powiedzieć, że oba przedstawione powyżej modele 

rozpatrywane osobno, nie są w stanie zdefiniować do końca niepełnosprawności. Dzieje 

się tak, dlatego, iż niepełnosprawności nie da się zdefiniować tylko poprzez czynnik 

biologiczne czy społeczne. Biorąc to pod uwagę w 2001 r. w czasie Światowego 

Zgromadzenia na rzecz Zdrowia przedstawiono Międzynarodową Klasyfikacją 

Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of 

Functioning, Disability and Health – ICF)18.    Dokument ten stwierdza, że każdy 

człowiek może doświadczyć pogorszenia stanu zdrowie i stać się niepełnosprawnym. 

Łączy również oba aspekty niepełnosprawności – biologiczny i społeczny tworząc 

zintegrowany model biopsychospołeczny (M. Wiliński, 2010 s.15-56).  

 

 

Rys. 4 – Różnica pomiędzy modelem medycznym, a zintegrowanym modelem biopsychospołecznym – opracowanie 

własne za „Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – model 

biopsychospołeczny” [w:] Bezpieczeństwo Pracy nr 8/2015, s. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 http://lista.icd10.pl/ - Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, Światowa 

Organizacja Zdrowia – dostęp 2018-10-10.  

 

http://lista.icd10.pl/
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3.4 Uwagi końcowe do rozdziału o niepełnosprawności  

ak opisałam wyżej już sama definicja niepełnosprawności nastręczała przez lata 

wiele problemów. W pojmowaniu niepełnosprawności najpierw obowiązywał tylko 

model medyczny. Niestety nawet on posiadał szereg klasyfikacji, co w moim przekonaniu 

jeszcze bardziej komplikowało sprawę.  Z rozwojem nauk społecznych definicje 

proponowane przez lekarzy okazały się nie do końca użyteczne dla socjologa, pedagoga 

czy prawnika. Zaczęło propagować model społeczny, który pozwala na  większy 

wachlarz możliwości, ale jednak nie potrafił opisać wszystkiego. Dopiero scalenie dwóch 

modeli pozwoliło na stworzenie jasnej i przejrzystej definicji niepełnosprawności. Stało 

się to prawie 20 lat temu. W krajach Unii Europejskiej nie powstała jedna definicja 

niepełnosprawności, każdy kraj używa własnej klasyfikacji, w  zależności od celów, do 

jakich trzeba ją zastosować (np. rentowych, rehabilitacyjnych, zdrowotnych czy 

edukacyjnych).    

 Pierwszym na świecie prawnym dokumentem próbującym nadążyć za postępem 

cywilizacyjnym i kompleksowo potraktować osoby niepełnosprawne jest Konwencja 

ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r., która definiuje osoby 

niepełnosprawne, jako te, „które MAJĄ DŁUGOTRWALE NARUSZONĄ SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ, PSYCHICZNĄ, 

INTELEKTUALNĄ LUB W ZAKRESIE ZMYSŁÓW, CO MOŻE, W ODDZIAŁYWANIU Z RÓŻNYMI BARIERAMI, UTRUDNIAĆ 

IM PEŁNY I SKUTECZNY UDZIAŁ W ŻYCIU SPOŁECZNYM, NA ZASADZIE RÓWNOŚCI Z INNYMI OSOBAMI.” 19 

Definiując osoby niepełnosprawnie na potrzeby tej pracy opierać się będę 

na  podziale ze względu na rodzaj niepełnosprawności z tą różnicą, że rozdzielam osobno 

niepełnosprawności sensoryczne na:  

❖ za słabowidzące lub niewidome – osoby z uszkodzonym 

narządem wzroku   

❖ z uszkodzonym narządem słuchu – osobę z uszkodzonym 

narządem słuchu  

 

Choroby przewlekłe lub inne niewymienione klasyfikuję do ostatniej grupy, 

którą nazywam niepełnosprawność sprzężona lub inna. 

 
19 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001169 – dostęp 2018-10-10 
 

J 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001169
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Rozdział 4 

Osoby niepełnosprawne  

roblematyka osób niepełnosprawnych jest bardzo złożona, dlatego  w tym rozdziale  

zdecydowano się na poruszenie tylko niektórych aktów prawnych, orzecznictwa, 

podmiotowości czy postrzegania osób niepełnosprawnych w naszym kraju.   

4.1  Osoby niepełnosprawne w Polsce 

 rozdziale tym przedstawiono tylko najważniejsze akty prawne, dotyczące osób 

niepełnosprawnych, które w mojej ocenie mają wpływ na rodzicielstwo osób 

z  niepełnosprawnościami 20.  

Najważniejsze akta prawne 

 W naszym kraju kwestie związane z niepełnosprawnością regulują różne akty 

prawne. Najważniejsze z nich to: 

❖ Konstytucja RP 

❖ Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 

❖ Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

❖ Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

❖ Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

Pierwszym z nich, jednocześnie najważniejszym jest Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.    Jako ustawa zasadnicza ogólnie 

odnosi się do niepełnosprawności.  W artykule 30 zapewniając ochronę godności każdego 

człowieka zamieszkującego nasz kraj, zaś w artykule 32 równość i zakaz 

dyskryminowania z jakiejkolwiek przyczyny.  

Jednocześnie w artykułach 68 i 69 nakładając na władze publiczne określone 

obowiązki. Pierwszy z nich, stanowi o szczególnej pomocy zdrowotnej. Drugi mówi 

 
20 Informacje na temat wszystkich  przepisów prawnych, orzecznictwa, świadczeń, opieki zdrowotnej,  edukacji, pracy 

oraz transportu i innych uprawnień dla osób niepełnosprawnych znaleźć można pod adresem 

http://abc.lzinr.lublin.pl/news.html – dostęp 2019-02-02.     

P 

W 

http://abc.lzinr.lublin.pl/news.html
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o  tym, że osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą trzeba udzielić wsparcia 

w  zabezpieczeniu egzystencji oraz przysposobieniu do  pracy i komunikacji społecznej21.   

Ważnym dokumentem jest Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, czyli uchwała 

Sejmu z dnia 1 sierpnia 1997 r, która uznaje za “OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE”, czyli OSOBY, 

KTÓRYCH SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA, PSYCHICZNA LUB UMYSŁOWA TRWALE LUB OKRESOWO UTRUDNIA, OGRANICZA 

LUB UNIEMOŻLIWIA ŻYCIE CODZIENNE, NAUKĘ, PRACĘ ORAZ PEŁNIENIE RÓL SPOŁECZNYCH …”.  Ustawa ta 

przyznawała również osobom niepełnosprawnym prawo do niezależnego, samodzielnego 

i aktywnego życia oraz zakazywała dyskryminacji w dostępie do:  

❖ dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, 

❖ leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji 

leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj 

i  stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, 

❖ wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną, 

❖ nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak 

również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji 

indywidualnej, 

❖ pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej 

umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych 

i  zawodowych, 

❖ pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem 

i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego 

i  pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – 

prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb 

niepełnosprawnych, 

❖ zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia 

zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również 

uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym, 

❖ życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu 

do  urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, 

swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków 

 
21Pełny tekst http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm - dostęp 2019-02-02 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
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transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji 

międzyludzkiej 

❖ posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska 

oraz  do  konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych 

dotyczących  osób niepełnosprawnych, 

❖ pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, 

artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio 

do  swych zainteresowań i potrzeb.22 

W 1997 roku pracowałam w Fundacji Osób Niepełnosprawnych, która starała 

się o uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej tego dokumentu. Jest to pierwsza 

ustawa, która przyznawała prawo do niezależnego, aktywnego życia w aż tylu obszarach 

życia społecznego.     

Orzecznictwo o niepełnosprawności 

W naszym kraju kwestie orzecznictwa o niepełnosprawności uregulowano 

dopiero w  1954 roku dekretem o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, 

nowelizowanym dwukrotnie – w 1968 i 1982 roku. W tamtych czasach orzecznictwo 

opierało się wyłącznie na modelu medycznym i wyznaczało trzy grupy inwalidztwa, 

zgodnie z  możliwością podjęcia pracy zarobkowej. Pierwszą grupę stanowiły osoby, 

niezdolne do jakiejkolwiek zatrudnienia oraz samodzielnej egzystencji, drugą dostawały 

osoby niezdolne do zatrudnienia, ale w miarę samodzielne. Do trzeciej grupy zaliczano 

osoby niesprawne, które zdolne były do podjęcia zatrudnienia23.  Ustawa uniemożliwiała 

praktycznie zatrudnienie wszystkim osobom, jakie Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

zaliczył do I lub II grupy inwalidztwa, dyskryminując osoby niepełnosprawne.  

Zmiana podejścia do niepełnosprawności na świecie oraz nacisk organizacji 

pozarządowych wymusiły wprowadzenie w 1997 r. podwójnego orzecznictwa. Pierwsze 

orzeczenie wydawane jest tylko do celów rentowych, reguluje to ustawa o emeryturach 

i  rentach. ZUS określa jedynie stopień niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, 

zaliczając osobę, jako: całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji, 

 
22 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 

(M.P.  z 1997 r. Nr 50, poz. 475) – dostęp 2019-02-02 
23 Ustawa z 14 grudnia 1982 o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin; https://www.infor.pl/akt-

prawny/DZU.1982.040.0000267,metryka,ustawa-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-pracownikow-i-ich-rodzin.html – 

dostęp z 2019-02-02 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP19970500475
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1982.040.0000267,metryka,ustawa-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-pracownikow-i-ich-rodzin.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1982.040.0000267,metryka,ustawa-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-pracownikow-i-ich-rodzin.html
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niezdolną do samodzielnej egzystencji, całkowicie niezdolną do pracy, częściowo 

niezdolną do pracy24.    

Drugie orzeczenie służy do celów poza rentowych, (czyli regulujących wszystkie 

inne świadczenia). Orzeczenie to wydawane jest przez zespoły do spraw orzekania 

o  niepełnosprawności (powiatowe lub wojewódzkie) Zasady przyznawania precyzuje 

ustawa o  rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

z  dnia 27 sierpnia 1997 roku, która wprowadziła społeczną definicje osoby 

niepełnosprawnej, brzmiącą: „NIEPEŁNOSPRAWNYMI SĄ OSOBY, KTÓRYCH STAN FIZYCZNY, PSYCHICZNY 

LUB UMYSŁOWY TRWALE LUB OKRESOWO UTRUDNIA, OGRANICZA BĄDŹ UNIEMOŻLIWIA WYPEŁNIANIE RÓL 

SPOŁECZNYCH, A  W  SZCZEGÓLNOŚCI OGRANICZA ZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA PRACY 

ZAWODOWEJ”.  Ustawa ta formułuje trzy stopnie niepełnosprawności: 

❖ Znaczny – do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę 

z  naruszona sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy 

jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról 

społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku 

z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, 

❖ Umiarkowany – do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się 

osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną 

do  pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej 

albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, 

❖ Lekki – do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę 

o  naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie 

zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje 

osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością 

fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się 

kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki 

pomocnicze lub środki techniczne25.   

 

 
24 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1270) - dostęp z 2019-02-02 
25 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511) 

- dostęp z 2019-02-02 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001270
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001270
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000511
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Jest to zgodne z obowiązującą obecnie definicją niepełnosprawności, gdzie 

o  niepełnosprawności decyduje jedno z trzech kryteriów: niepełnosprawność 

albo  niesprawność, lub  ograniczenie ról społecznych.   

Znaczny stopień otrzymują osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, 

umiarkowany - niesprawnością, a lekki – osoby z ograniczeniami w pełnieniu ról 

społecznych.   Dzięki takim rozwiązaniom nie orzeka się już zakazu pracy, a osoba na 

przykład pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji 

może pracować, jeśli tylko będzie chciała, a  pracodawca zapewni jej odpowiednie 

warunki. Obecnie dzięki rozpowszechnieniu sieci WWW coraz więcej osób 

niepełnosprawnych decyduje się na pracę w domu w systemie telepracy. 

Ostatnim dokumentem poruszającym prawa osób z niepełnosprawnościami jest 

Konwencja ONZ o prawach osób niesprawnych z 13 grudnia 2006 r. Celem tego 

dokumentu jest ochrona praw i godności osób niepełnosprawnych. Odwołuje 

się  do  poszanowania takich wartości jak: godność, autonomia, wolność i niezależność 

osób niepełnosprawnych. Zakazuje dyskryminacji. Nakazuje pełny udział w życiu 

i  integracji społecznej oraz poszanowanie inności osób niepełnosprawnych. Gwarantuje 

dostęp do wymiaru sprawiedliwości, równość szans i płci, wolność i bezpieczeństwo 

osobiste. Zapewnia ochronę integralności i mobilności osobistej. Zezwala 

na  samodzielne funkcjonowanie oraz pełnego udziału we wszystkich sferach życia 

zawodowego i prywatnego.    

Mam nadzieję postrzeganie osób niepełnosprawnych w różnych obszarach życia 

ulegnie poprawie, dzięki tej Konwencji.  

 

4.2  Osoby niepełnosprawnie czy osoby z niepełnosprawnością? 

 literaturze opisującej zagadnienia lub problemy osób niepełnosprawnych 

ostatnio promuje się termin „osoba z niepełnosprawnością”. Postulat 

traktowania osób niepełnosprawnych „bardziej po ludzku” od dawna obecny jest 

w  problematyce zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Od zakończenia II wojny 

światowej walczymy, jako grupa społeczna – o prawo do takiego samego traktowania 

jak  osoby w pełni sprawne.  

W 
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Szczerze - jako osoba niepełnosprawna - mam z tym problem. Wcale nie 

leksykalny czy lingwistyczny, rozumiem intencje wszystkich, którzy pisząc „osoba 

z  niepełnosprawnością” chcą zaznaczyć podmiotowość, a nie przedmiotowość.  

Problematyka podmiotowości poruszana była już na początku lat 

dziewięćdziesiątych w publikacjach wielu autorów poruszających zagadnienia związane 

z  niepełnosprawnością, a szczególnie integracją w kontekście społecznym. Dlaczego 

wtedy był to temat poruszany głównie wśród osób związanych w sposób zawodowy 

lub  społeczny z problematyką osób niepełnosprawnych? Wydaje się, że ponad 20 lat 

temu większość osób poruszająca ten temat chciała jednak widzieć w osobach 

z  niepełnosprawnościami przede wszystkim obywateli, dla których wystarczy 

dostosować edukację, umożliwić rehabilitację i dostosować prawo.  Tymczasem problem 

poruszamy był w wąskim kręgu specjalistów i osób społecznie zaangażowanych, 

nie  mając szans na przeskoczenie bariery informacyjnej i dotarcie do samych 

zainteresowanych. Zaryzykuje nawet stwierdzenie, że jeśli chodzi o podmiotowość nadal 

istnieje swoisty podział na dwie zasadniczo odmienne części. Współcześnie stopień 

zintegrowania jednostek z otaczającym światem oceniam na dużo wyższy poziomie niż 

kiedyś, za  to zdolność sprawowania kontroli nad rzeczywistością wydaje się być na dużo 

niższy poziomie niż kiedyś. Winę za taki stan rzeczy ponosi w mojej ocenie sam 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Polityka dofinansowywania wynagrodzeń za zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych dla podmiotów gospodarczych to pomyłka. Wprowadzone 

od  stycznia 2018 r. zmiany kwot dofinansowania, a właściwie niższe kwoty refundacji 

za pracowników, którzy orzeczony mają umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

doprowadziły do masowych zwolnień już w listopadzie 2017. W styczniu 2020 roku 

minimalna płaca brutto ma wynosić 2450 zł, jest to wzrost brutto aż o 200 zł, 

ale  pracodawcy nie wiedzą czy za wzrostem płacy minimalnej, pójdzie w górę kwota 

refundacji z PFRON-u, która obecnie wynosi 1800 zł – za pracownika ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności26. Od czerwca tego roku mimo stałych umów o pracę, 

redukuje się zatrudnienie, „przerzucając do innej firmy” lub zwalniając 

niepełnosprawnych pracowników.  Nie mogę się z tym zgodzić, że instytucja, która 

 
26 https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/wysokosc-dofinansowania/ - dokładne 

wysokości dofinansowania z PFRON-u, uzależnione od stopnia niepełnosprawności i schorzenia - dostęp 2019-05-

20.  

https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/wysokosc-dofinansowania/
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została powołana do pomocy indywidualnej oraz instytucjonalnej, nie  widzi, że pomoc 

oferowana zakładom pracy wymaga głębokiej reorganizacji27. 

 Indywidualna pomoc dla osób niepełnosprawnych zrównuje szanse poprzez 

dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych (np. studiów, sprzętu komputerowego, 

likwidując bariery architektoniczne w mieszkaniach). Pomoc instytucjonalna dla sektora 

publicznego (np. likwidacja barier w miejscach publicznych), bądź sektora 

pozarządowego (dofinasowanie na szkolenia i warsztaty organizowane dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym).  

Niektórym wydaje się, że jak powiedzą „osoba niepełnosprawna” – to będzie to 

dla nich jak piętno, stygmatyzacja.  Termin „osoba z niepełnosprawnością” nie określa 

cechy, a  tylko jedną z okoliczności życia. Podobno taki zabieg leksykalny jest mniej 

stygmatyzujący, co więcej staje się tylko informacją i dzięki temu brzmi to tak samo jak 

osoba pracująca, ucząca się.   

Na temat różnic między określeniami „osoba niepełnosprawna”, a osoba 

z  niepełnosprawnością” wypowiedział się również Dariusz Galasiński28. Argumentacja 

przedstawiona w tym artykule jest ciekawa, jednak nie zgadzam się z nią. Uważam, że 

język opisuje i konstruuje rzeczywistość, ale to człowiek, jako jednostka jest 

odpowiedzialny za tą rzeczywistość. I  tylko człowiek jest w stanie ją zmieniać. Termin 

„osoba z niepełnosprawnością” to  dosłowne tłumaczenie z Konwencji Organizacji 

Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, którą już wcześniej 

przy  okazji definicji niepełnosprawności prezentowałam w tej pracy. To, że artykuł 

Dariusza Galasińskiego można znaleźć na stronach PFRON-u uznaję za swoisty chichot 

losu. Głównie poprzez politykę dofinansowywania wynagrodzeń, którą oceniam 

za  wysoko krzywdzącą, piętnującą, ale i dzielącą niepełnosprawnych.    

Jeżeli jako ludzie nie będziemy traktowani tak samo jak osoby pełnosprawne 

to  naprawdę niewiele zmieni to czy w mediach lub publikacjach będziemy nazywani 

osobami niepełnoprawnymi czy osobami z niepełnosprawnością. Tak naprawdę nie 

 
27 Korzystam z pomocy PFRON od 1992 r – indywidualnie, a jako osoba zatrudniana na tzw. refundacje dla  podmiotów 

gospodarczych od 1993 r. – i od 19 lat zarabiam najniższą krajową. Nie liczą się moje predyspozycje i umiejętności. 

Liczy się tylko i wyłącznie kwota jaką dostanie pracodawca z PFRON za zatrudnienie.    

28 https://www.pfron.org.pl/download/5/477/01-DariuszGalasinski.pdf  - dostęp 2019-05-20.  
 

 

https://www.pfron.org.pl/download/5/477/01-DariuszGalasinski.pdf
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istnieje różnica dopóty w społeczeństwie, w którym żyjemy respektuje się prawo 

jednostek do samostanowienia w sposób bardzo wybiórczy.  Z jednej strony dając szanse 

w pełnym dostępie do edukacji, respektowaniu praw obywatelskich, likwidacji barier 

architektonicznych czy komunikacyjnych, z drugiej zaś – zapominając na przykład: 

o  zatrudnieniu na godziwych warunkach, opiece zdrowotnej, prawie do małżeństwa czy 

posiadania dzieci.   

 

4.3 Postrzeganie osób niepełnosprawnych  

soby niepełnosprawne są bez problemu – zazwyczaj – akceptowane w roli ucznia 

czy studenta. Co do innych ról bywa różnie. Obecność osób niepełnosprawnych 

w życiu społecznym wreszcie jest dostrzegana. O charakterze postaw wobec osób 

z  niepełnosprawnościami decyduje przede wszystkim osobisty kontakt. Istnienie takiego 

kontaktu powoduje pozytywną postawę jak również pozytywne nastawienie wobec osób 

niepełnosprawnych. Gdy brak jest takiego kontaktu – łatwiej wtedy o nastawienie 

negatywne spowodowane stereotypami. Drugim ważnym elementem wpływającym na 

postrzeganie społeczne jest kultura, która postrzegana jest, jako narzędzie służące nie 

tylko do utrwalania wartości i norm. Kultura jest również narzędziem do tworzenia 

wzorców oraz postaw. Kulturę najłatwiej przekazywać poprzez język i media. Obraz osób 

niepełnosprawnych w prasie, radiu czy telewizji, a nawet w Internecie (polskojęzyczne 

strony WWW) wypada raczej blado. Nadal niepełnosprawność przedstawia się głównie, 

jako tragedię, a osoby niepełnosprawne albo, jako potrzebujące pomocy lub cierpiące, 

albo, jako super bohaterów, którzy robią coś ponad swoje ograniczenia. Jest to o tyle 

ważne, że utrwala, jeśli nie powiela stereotypy na temat niepełnosprawności i jest 

krzywdzące dla samych niepełnosprawnych. Osoby pełnosprawne nie zawsze mają 

możliwości weryfikacji tego wizerunku. Próby pokazania osób niepełnosprawnych 

w  pozytywnych rolach społecznych to nadal jeszcze rzadkość.  

W polskiej literaturze znajdziemy szereg publikacji o wsparciu osób 

niepełnosprawnych w rolach społecznych. Istnieje szereg publikacji nt. praw 

obywatelskich, zdrowia i zatrudnienia. Istnieją różne badania nt. sytuacji społecznej osób 

O 
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niepełnosprawnych. Niestety w większości koncentrują się one albo na sytuacji 

materialno-bytowej lub na zagrożeniu ubóstwem.  

Historia pokazuje jak przez wieki zmieniało się postrzeganie niepełnosprawności 

oraz osób z niepełnosprawnościami przez osoby pełnosprawne. Od epoki wykluczenia, 

poprzez epokę akceptacji doszliśmy do epoki integracji. Na przestrzeni 20 lat bardzo dużo 

się zmieniło, nie znaczy jednak, że możemy spocząć na laurach. Wiele obszarów 

społecznych jest jeszcze „białymi plamami”, które należy zmieniać.  

Przykładem „takich plam” niech będą dane GUS z ostatniego Narodowego Spisu 

Ludności, gdzie można znaleźć udział procentowy zamieszkania w poszczególnych 

województwach (rysunek 5) i podział osób niepełnosprawnych ze względu na stopień 

niepełnosprawności (rysunek 6). Brak jest innych wiarygodnych danych o osobach 

z  niepełnosprawnościami (przykładem niech będzie brak danych o małżeństwach tych 

osób, chociaż istnieją oczywiście dane na temat liczby zawieranych małżeństw). 

W Polsce żyje 4,7 mln niepełnosprawnych wg spisu ludności z 2011 roku. 

Zamieszkanie osób niepełnosprawnych w Polsce i w poszczególnych województwach 

przedstawia rysunek:  

 

Rys. 5 – Zamieszkanie osób niepełnosprawnych opracowanie własne wg Raport końcowy PFRON – str.22  
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Najwięcej osób niepełnosprawnych mieszka w województwie lubuskim – 13%, 

a  10% niepełnosprawnych mieszka w województwie warmińsko-mazurskim. 

Aż  w  7  województwach (pomorskie, kujawsko-pomorskie wielkopolskie, dolnośląskie, 

łódzkie, małopolskie oraz lubelskie) przebywa 9% osób niepełnosprawnych. 

Po  8%  mieszka w województwie zachodniopomorskim i świętokrzyskim, zaś 7% 

w  trzech województwach (podlaskie, podkarpackie oraz śląskie). Najmniej osób 

z  niepełnosprawnościami mieszka w województwie mazowieckim i opolskim – po 6 %. 

Udział osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców naszego kraju wynosi 8%.   

Podział osób niepełnosprawnych ze względu na stopień niepełnosprawności 

 

Wykres. 1 - Struktura populacji na podstawie stopnia niepełnosprawności - opracowanie własne wg Raport końcowy PFRON str. 23 

Osoby z niepełnosprawnościami obecne są jeszcze tylko w dwóch danych. 

Pierwsze dotyczą zagrożenia ubóstwem, a drugie – warunków życia w gospodarstwach 

domowych z osobami niepełnosprawnymi.  

 

29%

38%

26%

4%

4%

8%

osoby niepełnosprawne z prawnie orzeczonym znaczym stopniem niepełnosprawności -
dawniej I

osoby niepełnosprawne z prawnie orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- dawniej II

osoby niepełnosprawne z prawnie orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności -
dawniej III

osoby niepełnosprawne z prawnie nieustalonym stopniem niepełnosprawności

osoby niepelnosprawne z orzeczeniem niepełnosprawności  w przedziale wieku 0-15 lat
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Rozdział 5 

Rodzicielstwo osób niepełnosprawnych 

 polskiej literaturze naukowej temat rodzicielstwa osób niepełnosprawnych 

podejmowany jest bardzo rzadko.  Wiąże się to ogólnym brakiem przyzwolenia 

osób pełnosprawnych na ten typ relacji społecznych. O ile jeszcze społeczeństwo daje 

przyzwolenie na zawieranie małżeństw przez osoby niepełnosprawne - chociaż 

wyjątkiem są tu osoby niepełnosprawne intelektualnie – to już w kwestii posiadania 

dzieci zdania są podzielone. Wśród osób niepełnoprawnych najchętniej badaną 

i  opisywaną grupą społeczną są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Wśród tematów 

najchętniej poruszanym są kwestie seksualności osób niepełnosprawnych. W dniach 11 

i  12 maja 2019 r. Fundacja Avalon zorganizowała konferencje nt. SexON. Była to 

pierwsza taka konferencja poświęcona seksualności i rodzicielstwie osób 

niepełnosprawnych ruchowo. W dwóch miastach odbyły się dwie niezależne konferencje, 

poświęcone tej problematyce. Udział wzięli zaproszeni eksperci oraz rodzice chcący 

podzielić się swoim doświadczeniem z uczestnikami tych konferencji29. Poza godnymi 

zaprezentowania kampaniami społeczno-informacyjnymi oraz publikacjami naukowymi 

wydanymi przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie znalazłam kilka wywiadów 

z  niepełnosprawnymi rodzicami – zarówno matek jak i ojców – opowiadającymi 

o  swoich przeżyciach i postrzeganiu niepełnosprawności przez inne osoby. Telewizja 

Polska w programie 2 w audycji Magazyn Express Reporterów zaprezentowała reportaż 

o niewidomych rodzicach wychowujących pełnosprawnego synka. Jak widać 

problematyka rodzicielstwa osób z niepełnosprawnościami jest nieśmiało poruszana 

w  naszej literaturze społecznej.  

Nawet raport końcowy PFRON pt. „Badania potrzeb osób niepełnosprawnych” 

uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych w obszarach: sytuacja materialna osób 

niepełnosprawnych, mieszkalnictwo, rehabilitacja fizyczna, integracja, komunikacja 

i  informacja, edukacja, aktywność zawodowa, nie stawia na  pierwszym miejscu 

potrzeby posiadania własnej rodziny.  

Diagnozując potrzeby osób niepełnosprawnych z ich punktu widzenia potrzeba 

ta,  co prawda pojawiała się, ale  w  obszarze integracja, co powoduje, iż sami badani 

 
29Zainteresowanych odsyłam do strony internetowej o konferencji oraz transmisji z warszawskiej konferencji  

https://www.fundacjaavalon.pl/start/aktualnosci/seks_on_konferencja_o_seksualnosci_i_rodzicielstwie_osob_z_niep

elnosprawnoscia_ruchowa.html oraz https://www.konferencja-sekson.pl/?utm_source=website&utm_medium=wpis-

o-konferencji&utm_campaign=strona – dostęp 2019-06-20. 

W 

https://www.fundacjaavalon.pl/start/aktualnosci/seks_on_konferencja_o_seksualnosci_i_rodzicielstwie_osob_z_niepelnosprawnoscia_ruchowa.html
https://www.fundacjaavalon.pl/start/aktualnosci/seks_on_konferencja_o_seksualnosci_i_rodzicielstwie_osob_z_niepelnosprawnoscia_ruchowa.html
https://www.konferencja-sekson.pl/?utm_source=website&utm_medium=wpis-o-konferencji&utm_campaign=strona
https://www.konferencja-sekson.pl/?utm_source=website&utm_medium=wpis-o-konferencji&utm_campaign=strona
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w  zależności od rodzaju niepełnosprawności stawiają ją w hierarchii własnych potrzeb 

odpowiednio na:   

❖ 15 miejscu w przypadku osób upośledzonych umysłowo i chorych 

psychicznie 

❖ 16 miejscu w przypadku osób z uszkodzonym wzrokiem 

❖ 18 miejscu w przypadku osób z uszkodzeniami słuchu i narządu ruchu. 

 

Potrzebę miłości i posiadania własnej rodziny uważało za szczególnie istotną 

aż  15% wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie badanych przez PFRON.  Chociaż 

29% deklaruje mieszkanie w gospodarstwach 2-osobowych to tak naprawdę nie 

wiadomo, jaki procent z nich to gospodarstwa gdzie mieszkają małżonkowie lub 

partnerzy30. 

„WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODSETEK OSÓB STANU WOLNEGO (KAWALERÓW LUB PANIEN) JEST WYŻSZY, 

NIŻ WŚRÓD OGÓŁU POLAKÓW – WYNOSI 35% W PORÓWNANIU DO 29% DLA OGÓŁU LUDNOŚCI. NATOMIAST 

ODSETEK OSÓB OWDOWIAŁYCH LUB ROZWIEDZIONYCH JEST ZBLIŻONY (OKOŁO 15%). W ZWIĄZKACH 

MAŁŻEŃSKICH POZOSTAJE 49% BADANYCH (W PORÓWNANIU DO 56% WŚRÓD OGÓŁU LUDNOŚCI). STRUKTURA 

POD WZGLĘDEM STANU CYWILNEGO W PRZYPADKU OSÓB Z DYSFUNKCJAMI SŁUCHU, WZROKU I RUCHU JEST 

PODOBNA, JAK WŚRÓD OGÓŁU BADANYCH. ODBIEGAJĄ OD NIEJ JEDNAK GRUPY OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM 

UMYSŁOWYM, WŚRÓD KTÓRYCH OGROMNĄ WIĘKSZOŚĆ STANOWIĄ OSOBY STANU WOLNEGO (68%) ORAZ 

WSPOMNIANE WCZEŚNIEJ OSOBY CHORUJĄCE PSYCHICZNIE.” (Raport końcowy – Badanie potrzeb ON 

s. 105) 

 

Wykres 2 - Źródło: Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych.- rys.58 str. 105 

 
30 Raport PFRON z 18 maja 2017 r.  
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Badania Zbigniewa Izdebskiego z 2005 roku dowodzą, że związek małżeński 

dwóch osób niepełnosprawnych ruchowo aż popiera 85% badanych Przyzwolenie 

społeczne na rodzicielstwo wykazuje aż 76% badanych, ale tylko dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo.  

Osoby niepełnosprawne intelektualnie w tym samym badaniu wypadły dużo 

gorzej. Tylko 39% badanych akceptuje ich związek małżeński, a prawie 50% uważa, 

że nie powinny posiadać potomstwa.  (Z. Izdebski, 2005 s. 35-47)   

Analizując zaś literaturę dotyczącą problematyki samego rodzicielstwa 

powiedzieć trzeba, że chętniej omawiane są problemy macierzyństwa kobiet 

niepełnosprawnych niż ojcostwa niepełnosprawnych mężczyzn.  

Obecnie sytuacja trochę się zmieniła.  Wydano kilka publikacji dotyczących 

poradnictwa dla przyszłych rodziców i jest to aż 5 pozycji. Po dwie pozycje wydał 

Instytut Badań Społecznych oraz Stowarzyszenie Integracja, jedną Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych.  Niepełnosprawny rodzic znajdzie w nich informacje jak załatwić sprawę 

w urzędzie, czy gdzie złożyć wniosek świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.   Brakuje 

informatorów skierowanych do niepełnosprawnych rodziców z różnymi 

niepełnosprawnościami będących np. instruktażem, co zrobić w konkretnych sytuacji 

z  życia rodzica i małego dziecka.  

5.1 Macierzyństwo 

la zmiany  społecznego wizerunku  niepełnosprawności w Polsce jakiś czas temu 

ruszyła   w województwie kujawsko pomorskim kampania „Rodzicielstwo bez 

barier”.  Była to pierwsza tego typu kampania społeczno-informacyjna dotycząca 

rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością oraz działań realizowanych przez samorząd 

województwa na rzecz osób niepełnosprawnych w Kujawsko-Pomorskiem. Gośćmi 

ośmiu audycji w Radiu Pik byli specjaliści z dziedziny ginekologii i położnictwa, 

seksuologii, psychologii, pediatrii, neonatologii, oraz niepełnosprawne kobiety, które w 

tamtym momencie były w ciąży i zgodziły się wziąć udział w projekcje tzn. opowiedzieć 

o swoim macierzyństwie. Projekt poruszał tematy dotyczące zdrowia niepełnosprawnych 

rodziców, ewentualnych problemów opiekuńczo-wychowawczych, zatrudnienia, 

rekreacji i wypoczynku, życia codziennego - wizyty w szkole, przychodni, wzajemne 

relacje niepełnosprawnego rodzica ze zdrowym dzieckiem.  Częścią tej kompanii była 

wystawa o tym samym tytule przedstawiająca rodziców niepełnosprawnych z dziećmi.  

D 
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Jeśli zastanawiamy się czy takie kampanie społeczne mają sens, trzeba spojrzeć 

na to, co może zmienić taka kampania w życiu osoby niesprawnej.  

W tym wypadku okazało się, że bardzo wiele, gdyż jedna z mam biorących udział 

w projekcie Rodzicielstwo bez barier postanowiła razem z koleżanką założenia Fundacji 

jedyna Taka, mającej na celu integrację społeczną oraz zmianę wizerunku osób 

z  niepełnosprawnościami w szczególności kobiet, przez propagowanie macierzyństwa 

wśród niesprawnych mam.  

W dniu 26 maja 2019 r. w Warszawie w C.H. „Arkadia” odbyło się otwarcie 

wernisażu Wystawy Jedyna Taka Mama, której pomysłodawcą jest właśnie Fundacja, 

a  organizatorem Urząd Dzielnicy Wola. Wystawa składa się z 15 fotografii „Jedynych 

Takich Mam”, czyli piętnastu różnych historii, które łączy jedno - wszystkie poza 

niepełnosprawnością ruchową – są cudownymi mamami. Wystawa w stolicy gościła do  9 

czerwca 2019 r. Fotografie z wystawy zamieściłam na następnej stronie.  

5.2 Ojcostwo 

jcostwo z niepełnosprawnością  nie jest popularnym tematem, dlatego pewnie 

znalazłam tylko jedną kampanię na temat wizerunku ojców 

z  niepełnosprawnością.  Fundacja, która zrobiła ten wspaniały projekt niestety już nie 

istnieje. W 2013 r. zakończyła się kampania Fundacji „Otwórz oczy” pod tytułem „Ja 

ojciec.” Przeprowadzono 5 wywiadów z ojcami niepełnosprawnymi poprzedzoną 

przedmową Doroty Podgórskiej-Jachnik na temat problemu ojcostwa 

z  niepełnosprawnością w ujęciu naukowych.    Fundacja wydała również serię książek 

o  mamach – „Moja mama jeździ na wózku”, „Moja Mama nie słyszy” i „Moja mama nie 

widzi”.  

Fundacja Jedyna taka Mama – w ramach zmian wizerunku osób 

z  niepełnosprawnościami – zachęca również niepełnosprawnych ojców do uczestnictwa 

w akcji „Aktywni Rodzice”. Celem tej akcji jest stosowanie innowacyjnych urządzeń 

technologicznych w opiece i transporcie małych dzieci.    

 

 

 

O 
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Fotografia 1 i 2 – opracowanie własne 

 



  
56 

 

5.3 Rodzicielstwo z niepełnosprawnościami uwagi końcowe 

Mimo braku danych, w Polsce jest dużo rodzin, w których jeden bądź dwoje 

rodziców jest niepełnosprawnych. Wychowują oni jedno lub więcej dzieci. Rodzic bądź 

rodzice niepełnosprawni na skutek ograniczeń fizycznych, somatycznych lub 

psychicznych mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnej egzystencji. Stopień 

niepełnosprawności w sposób istotny wpływa na funkcjonowanie rodziny osoby 

niepełnosprawnej. Są to możliwości materialne oraz związane z koniecznością realizacji 

zwiększonych zadań pielęgnacyjno-opiekuńczych zarówno wobec rodziców 

z  niepełnosprawnościami jak i ich dzieci. Ci rodzice też spełniają role rodzicielskie 

wobec swoich dzieci oraz prowadzą normalne życie pomimo niepełnosprawności. 

Niezależnie, z jakim zaangażowaniem i skutecznością rodzice podejmują swoje 

role, rodzicielstwo posiada pewne atrybuty.  Stały atrybut to fakt, że rodzicielstwo 

stanowi wieloaspektowy układ więzi z dzieckiem. Rodzicielstwo osób 

niepełnosprawnych to szczególne relacje między rodzicami i dzieckiem. Jest to ciągły, 

niezbywalny, nieodwracalny i permanentny atrybut.   

Potrzeby osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nich ról rodzicielskich 

muszą być dostosowane i zależne od rodzaju niepełnosprawności. Niepełnosprawność 

umysłowa potrzebuje wsparcia w rozwijaniu i utrwalaniu ról rodzicielskich 

w  największym stopniu. Pomoc powinna opierać się na stałej pracy z  rodzicem u niego 

w domu, a także uwzględniać zmieniające się potrzeby dziecka.    Niepełnosprawność 

psychiczna – potrzebuje przede wszystkim pomocy stałej specjalistycznej opieki 

oraz  odpowiedniej terapii. Przy niepełnosprawności ruchowej oraz wzrokowej 

najważniejszą potrzebą jest zminimalizowanie lub wyeliminowanie ograniczeń 

związanych z przemieszczaniem się w domu i poza domem przy opiece nad dzieckiem 

oraz zakupami, a przy niepełnosprawności słuchu – największym problemem jest 

komunikacja z otoczeniem.  

Trzeba jasno powiedzieć, że w naszym kraju system wsparcia dla rodziców 

z  niepełnosprawnościami nie istnieje, tak samo zresztą jak system wsparcia dla rodzin 

w  przypadku, gdy nagle na skutek choroby czy wypadku członek rodziny staje się osobą 

niepełnosprawną. Istniejące obecnie systemy wsparcia oferowane przez nasze państwo 

opierają się przede wszystkim na kryterium dochodowym, które rygorystycznie jest 

przestrzegane, gdzie nie liczy się np. zasada złotówka za złotówkę, tylko zasada, jeśli 
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przekraczasz kryterium musisz płacić za usługę. Jest to krzywdzące, gdyż powoduje, 

iż  rodzice z niepełnosprawnością nawet, jeśli wiedzą, że takie usługi istnieją 

nie  występują o to, gdyż spowodować to może np. znaczne uszczuplenie dochodów 

w  rodzinie.   Bezpłatna opieka asystenta należy się tylko przy niepełnosprawności 

intelektualnej (psychicznej lub umysłowej), ale ze względu na potrzebę długotrwałej 

lub  stałej opieki takiego asystenta, osoby odpowiedzialne za ich przydzielanie wolą 

wnioskować o odebranie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej. Nie dziwi, więc fakt, 

że  rodzic z niepełnosprawnością intelektualną zamiast pracować z asystentem zrobi 

wszystko, aby szybko wykazać się „samodzielnością” lub po prostu o żadną pomoc nie 

wystąpi. Jako rodzice niepełnosprawni możemy w całości odliczyć wydatki na kolonie 

wakacyjne naszych pociech, reszta ulg dotyczy niepełnosprawnych dzieci do lat 18.       

Warto zaznaczyć, że artykuł 23 Konwencji ONZ o prawach osób 

z  niepełnosprawnością wyraźnie mówi o poszanowaniu domu i rodziny, 

w  tym  likwidacji dyskryminacji osób niepełnosprawnych we wszystkich sprawach 

dotyczących małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa i związków, na zasadzie równości 

z  innymi osobami. Nakłada na państwo obowiązek zapewnienia odpowiedniej pomocy 

w wypełnianiu tych ról, czyli wychowaniu dzieci.  Polska podpisała tą konwencję 

we  wrześniu 2012 r. z pewnymi zastrzeżeniami. Jednym z nich jest właśnie artykułu 23 

ustęp 1 w punkcie a i b, który brzmi: „PAŃSTWA STRONY PODEJMĄ EFEKTYWNE I ODPOWIEDNIE ŚRODKI 

W CELU LIKWIDACJI DYSKRYMINACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE WSZYSTKICH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH 

MAŁŻEŃSTWA, RODZINY, RODZICIELSTWA I ZWIĄZKÓW, NA ZASADZIE RÓWNOŚCI Z INNYMI OSOBAMI, W TAKI 

SPOSÓB, ABY ZAPEWNIĆ: (A) UZNANIE PRAWA WSZYSTKICH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRE SĄ 

W  ODPOWIEDNIM DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA WIEKU, DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA I DO ZAŁOŻENIA RODZINY, 

NA PODSTAWIE SWOBODNIE WYRAŻONEJ I PEŁNEJ ZGODY PRZYSZŁYCH MAŁŻONKÓW, (B) UZNANIE PRAWA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PODEJMOWANIA SWOBODNYCH I ODPOWIEDZIALNYCH DECYZJI O LICZBIE I CZASIE 

URODZENIA DZIECI ORAZ DO DOSTĘPU DO DOSTOSOWANYCH DO WIEKU EDUKACJI I INFORMACJI DOTYCZĄCYCH 

PROKREACJI I PLANOWANIA RODZINY, A TAKŻE DO ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z TYCH PRAW,” 

(DZ.U. z 2012 r. poz. 1169).  

Pomoc systemowa nie powinna być uzależniona od niskiego kryterium 

dochodowego, rehabilitacja i dostęp do opieki zdrowotnej nie może zależeć od stopnia 

niepełnosprawności. Zatrudnienie, które przecież warunkuje sytuację materialną rodziny 

z osobą niepełnosprawną nie powinno być uzależnione od wysokości refundacji 

z  PFRON. W literaturze przedmiotu spotkałam się z zarzutem, że osoby niepełnosprawne 
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są roszczeniowe, albo nie chcą pracować. To nie jest prawda, system refundacji 

zatrudnienia, który miał być pomocą w znalezieniu i utrzymaniu pracy stał się pułapką. 

Niepełnosprawny zatrudniony w warunkach specjalnych, otrzymuje najniższą wypłatę, 

z  której niejednokrotnie musi pokryć koszty dojazdu do pracy lub koszty utrzymywania 

stanowiska pracy w domu, więc z niskiej pensji niewiele zostaje. Jeśli zwróci się o pomoc 

– wszędzie – nawet w organizacjach pozarządowych o przyznaniu pomocy decyduje 

sytuacja materialna – słyszy, że przecież pracuje. Drugim problemem jest dostępność do 

pracy, pracodawcy zatrudniają najchętniej osoby, za które dostaną jak największą 

refundacje, ale   nie wszystkie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą 

pracować, a osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie są  zatrudniane. 

W związku z tym duży odsetek osób niepełnosprawnych nie pracuje, a  jak nie pracuje 

zgłasza się o pomoc. 

Pozostaje mieć nadzieję, że Konwencja, wpływie na zmianę polityki społecznej 

państwa polskiego w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności 

rodziców, gdyż naprawdę wiele jest do zrobienia. Same konferencje i kampanie 

społeczne organizacji pozarządowych są w stanie zmienić postrzeganie osób 

niepełnosprawnych wśród społeczeństwa. Natomiast do zmiany sytuacji osób 

niepełnosprawnych w Polsce potrzebne są głębokie zmiany systemowe we wszystkich 

obszarach życia społecznego, a u nas wprowadza się skromne programy pomocowe, 

oparte głównie na pomocy finansowej, które jeszcze bardziej dzielą niepełnosprawnych. 
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Rozdział 6 

Metodologia badań własnych 

6.1 Przedmiot i cel badań 

a przedmiot badań pedagogicznych uznaje się „ŚWIADOMĄ DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNĄ, 

A WIĘC PROCESY WYCHOWANIA, NAUCZANIA, SAMOWYCHOWANIA, UCZENIA SIĘ,       ICH CELE, TREŚCI, 

PRZEBIEG, METODY, ŚRODKI I ORGANIZACJA” (W. Zaczyński, 1997, s.15), zaś cel wymaga 

„UŚWIADOMIENIA SOBIE, PO CO PODEJMUJEMY BADANIA ORAZ DO CZEGO MOGĄ BYĆ PRZYDATNE UZYSKANE 

W  NICH WYNIKI”.  (M. Węglińska, 2004, s.12). Przedmiotem tej pracy jest rodzicielstwo osób 

niepełnosprawnych, a celem badań jest zbadanie (zdiagnozowanie) sytuacji 

niepełnosprawnych rodziców w naszym kraju.  

6.2 Problemy i hipotezy badawcze 

a temat problemu i hipotezy badawczej wypowiada się wielu naukowców. 

Podchodząc do problemu ogólnie można powiedzieć, że „PROBLEMY BADAWCZE, 

TO  INACZEJ PYTANIE, NA KTÓRE SZUKAMY ODPOWIEDZI NA DRODZE BADAŃ NAUKOWYCH”. (M. Węglińska, 

2004, s.15), hipoteza zaś jest „NAUKOWYM PRZYPUSZCZENIE, CO DO ISTNIENIA LUB NIEOBECNOŚCI 

DANEGO FAKTU W OKREŚLONYM MIEJSCU I CZASIE”. (M. Węglińska, 2004, s.20).  

 W celu zbadania problematyki rodzicielstwa z niepełnosprawnością 

przedstawiono trzy główne pytania problemowe: 

Pytanie o problemy rodziców z niepełnosprawnością zbadałam zadając pytania 

szczegółowe w obszarach: ról rodziców z niepełnosprawnością, własnych doświadczeń 

związanych z byciem rodzicem, rodzicielstwa, a pracy zawodowej, wsparcia z pełnieniu 

tych ról, sposobów spędzania czasu z dzieckiem. 

Pytanie o to, jakie problemy napotykają niepełnosprawni rodzice 

w  wychowywaniu dzieci zbadałam zadając pytanie badawcze na temat trudności i barier 

w wychowywaniu dzieci.     

Pytanie o to jak są postrzegani przez społeczeństwo rodzice 

z  niepełnosprawnością zbadano pytając respondentów o to, jaki jest ich  zdaniem 

wizerunek niepełnosprawności w społeczeństwie. 
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W związku z problemami badawczymi postawiono 3 hipotezy badawcze. 

Pierwsza hipoteza zakłada, że rodzaj niepełnosprawności różnicuje problemy 

w  wychowaniu dzieci. Druga hipoteza stwierdza, że trudności i bariery wpływające 

na  wychowanie dzieci wskazywane przez rodziców są różne. Trzecia hipoteza 

przewiduje, że społeczeństwo negatywnie postrzega rodziców z niepełnosprawnościami.   

6.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze 

etoda badawcza zastosowana w tym badaniu jest to sondaż diagnostyczny. 

Technika badawcza – to ankieta, a narzędziem badawczym w tym wypadku jest 

kwestionariusz ankiety, który składa się z trzech części: wstępnej, zasadniczej 

i  zakończenia. Pierwsza część ankiety określa cel badania, grupę badaną. Część 

ta  zawiera również informacje o poufności i anonimowości badania. W części 

zasadniczej znajduje się 12 pytań zamkniętych i 5 otwartych. Na zakończenie 

ankietowani odpowiedzieli na  8 pytań metryczki.  

6.4 Określenie zmiennych i wskaźników 

mienne dzielimy na niezależne i zależne, a wskaźniki określają te zmienne. W  tym 

badaniu ZMIENNYMI NIEZALEŻNYMI są: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, 

TRUDNOŚCI I BARIERY WARUNKOWANE STOPNIEM I RODZAJEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.  

ZMIENNE ZALEŻNE to: PROBLEMY NIEPEŁNOSPRAWNYCH RODZICÓW, PROBLEMY W WYCHOWANIU 

RODZICÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POSTRZEGANIE PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO.  

Wskaźniki do problemów rodziców niepełnosprawnych: ROLE RODZICÓW 

Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, WŁASNE DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BYCIEM RODZICEM, RODZICIELSTWO, 

A  PRACA ZAWODOWA, WSPARCIE Z PEŁNIENIU TYCH RÓL, SPOSOBY SPĘDZANIA CZASU Z  DZIECKIEM.  

Wskaźniki do problemów w wychowaniu: UTRUDNIENIA DLA RODZICÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, zaś wskaźniki do postrzegania: WIZERUNEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

 

6.5 Organizacja i przebieg badań 

o określeniu przedmiotu, celu oraz zakresu badań, wybrałam i przeczytałam 

dostępną literaturę naukową. Następnie zajęłam się formułowaniem problemów 

i  hipotez badawczych. Po zatwierdzeniu fazy budowania koncepcji badawczej 

przystąpiłam do projektowania warsztatu badawczego.   Dobór próby badanej był losowy. 

Określiłam metody, techniki i narzędzia badawcze. Ze względu na specyfikę grupy 
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badanej, którą stanowili rodzice z niepełnosprawnościami z terenu całego kraju, 

zdecydowałam się na  stworzenie internetowej wersji ankiety badawczej i zrobienie 

badania za pomocą Internetu, tym bardziej, iż okazało się, że pierwotna grupa jest za 

mała. Rozesłałam ankietę online wśród innych respondentów(metoda kuli śnieżnej), 

którzy spełniali warunki badania tj. byli rodzicami z  niepełnosprawnościami. W fazie 

realizacji badania, przeprowadziłam jednorazowe badanie przez Internet. Później 

przeszłam do  etapu gromadzenia materiałów empirycznych. W  fazie analityczno-

opisowej uporządkowałam, zebrałam i opracowałam zgromadzony materiał badawczy. 

Następnym krokiem była analiza i opis danych empirycznych. Ostatnim etapem było 

zweryfikowanie problemów i hipotez badawczych oraz  wyciągnięcie wniosków.  

 

6.6 Charakterystyka obszaru badań i grupy badanej 

adaniem objęto  niepełnosprawnych rodziców z terenu całego kraju. Ankietę 

udostępniono na Facebooku i różnych stronach poświęconych tematyce osób 

niepełnosprawnych przez 21 dni (w okresie od 5 do 26 czerwca 2019 roku). W badaniu 

brali również udział pracownicy Ogólnopolskiego Biura Pracy Osób Niepełnosprawnych 

w Warszawie i firm współpracujących z tym biurem, jeśli miałam z ich pracownikami 

osobisty kontakt przez komunikator Skype. Jak również podopieczni stowarzyszenia 

„Spoza”, Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo”, Polskiego 

Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki, do których dotarłam poprzez kontakt 

telefoniczny bądź  email.  

Łącznie zebrano 84 ankiet, z czego poprawnie wypełnionych zostało 57, 

co  stanowi 68%. Odrzucono 27 ankiet ze względu na brak wypełnionych pytań ankiety 

lub brak pytań metryczki.  

 

Grupę badaną stanowili rodzice z niepełnosprawnościami oraz ich pełnosprawni 

partnerzy, spełniający następujące kryteria:  1. obydwoje rodzice 

z  niepełnosprawnościami żyjący w związku/partnerstwie, 2. samotne matki/ojcowie 

niepełnosprawni, 3. małżeństwa/partnerstwa, gdzie jedno z rodziców jest osobą 

niepełnosprawną.  
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Respondentów badania podzielić można ogólnie na 2 grupy. Wykres 3 

ich  przedstawia ilościowy i procentowy rozkład.  

 

 

Wykres 3 – rozkład ilościowy i procentowy grupy badanej 

Następnie sklasyfikowano rodziców z niepełnosprawnościami ze  względu 

na  rodzaj posiadanej niepełnosprawności na: 1.  rodziców z uszkodzonym narządem 

wzroku, 2. słuchu, 3. mowy, 4. ruchu, 5. z  niepełnosprawnością  intelektualną, 

6.   z  niepełnosprawnością sprzężoną lub inną.  Ostatnią 7 kategorię stanowili 

pełnosprawni małżonkowie bądź partnerzy niepełnosprawnych rodziców.  

 Rozpatrując rodzaj niepełnosprawności rodziców z niepełnosprawnościami 

przedstawiony na wykresie 4 można powiedzieć, że najwięcej osób (aż 56%) posiada 

uszkodzony narząd ruchu, na drugim miejscu są osoby słabowidzące 

i  z  niepełnosprawnością sprzężoną lub inną po 12%, ostatnie miejsce zajmują osoby 

z  uszkodzonym narządem słuchu oraz niepełnosprawnością intelektualną po 10%.  Mimo 

dołożenia wszelkich starań nie udało się dotrzeć do rodziców z  uszkodzonym narządem 

mowy lub głuchoniemych.   

 

72% 28%

41

16

NIEPEŁNOSPRAWNI PEŁNOSPRAWNI PARTNERZY 



  
63 

 

Wykres 4 – Rodzaj niepełnosprawności badanych osób  

   

W badaniu wśród respondentów większość stanowiły matki.  

 

   

Wykres 5 – Płeć respondentów 

 

słabowidząca lub 
niewidoma; 5; 12%

narząd ruchu; 23; 
56%

narząd słuchu; 4; 
10%

intelektualna ; 4; 
10%

inne lub sprzężone; 
5; 12%

Kobieta; 39; 68%

Mężczyzna; 18; 32%
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 W przedziale wieku pomiędzy 20, a 41 lat. Nie ma osób poniżej 20 roku życia. 

Wykres 6 – Wiek respondentów 

Spośród ankietowanych 82% stanowiły osoby w związku, z czego aż 56% to  rodzice 

z niepełnosprawnościami.  W przypadku samotnych rodziców sytuacja jest gorsza 16% 

respondentów to osoby z niepełnosprawnością, a tylko 2% to pełnosprawni opiekunowie 

dzieci.   

Wykres 7 – Typ rodziny respondentów 

20-41 ; 22; 39%

41-60; 20; 35%

> 60; 15; 26%

Niepełnosprawny rodzic - w 
związku/partnerstwie; 32; 56%

Niepełnosprawny 
rodzic - Samotnie; 9; 

16%
pełnosprawny 

partner/rodzic w 
związku; 15; 26%

pełnosprawny 
partner/rodzic / 
samotnie; 1; 2%

Osoby 
Pełnosprawne; 16; 

28%
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 Najwięcej z pośród badanych (53%) wychowuje jedno dziecko, a dwoje dzieci – 

40%. Trójkę dzieci posiada 5% respondentów, a tylko 2% - ponad czworo.  

Wykres 8 – Liczba dzieci w rodzinie 

Dorosłe dzieci, które same są już rodzicami posiada 30% ankietowanych. Spośród 

70% pozostałych najwięcej, bo 33% jest rodzin z dziećmi w wieku szkolnym od 7-19 lat., 

A 19% stanowią rodziny z małymi dziećmi do 6 lat. Dorosłe dzieci niemające własnej 

rodziny posiada 18% ankietowanych.  

 

Wykres 9 – Wiek dzieci w rodzinie 

jedno; 30; 53%

dwoje; 23; 40%

troje; 3; 5%

ponad czworo
1; 2%

poniżej 3 lat;
3; 5%

3 - 6 lat; 8; 14%

7 - 19 lat; 19; 33%

powyżej 20 
lat 10; 18%

ma już własną 
rodzinę; 17; 30%



  
66 

 

Ostatnimi cechami, o jakie zapytałam respondentów to wykształcenie i miejsce 

zamieszkania.   

Biorąc pod uwagę wykształcenie 56% ankietowanych posiada wykształcenie 

wyższe (w tym licencjackie -14%), średnie wykształcenie deklaruje 21% rodziców, 

a  zawodowe 23%. Osób, które zakończyły edukację na poziomie podstawowym nie ma 

wcale   

 

Wykres 10 – Wykształcenie badanych 

Mieszkają najczęściej (w 58%) w mieście, różnica pomiędzy zamieszkaniem 

na  wsi, a w małym mieście wynosi tylko 2%.  

 

 

Wykres 11 – Miejsce zamieszkania 

zawodowe; 
13; 23%

średnie; 12; 
21%

licencjackie; 
8; 14%

wyższe; 24; 
42%

podstawowe gimnazjalne zawodowe

średnie licencjackie wyższe

wieś; 11; 19%

miasteszko; 13; 
23%miasto; 33; 58%
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Rozdział 7 

Analiza wyników  

a zdiagnozowanie sytuacji niepełnosprawnych rodziców zdecydowano się z kilku 

powodów. Po pierwsze okazało się, że w naszym kraju jedyną dobrze opisaną 

w  literaturze przedmiotu grupą osób z niepełnosprawnościami jest grupa osób 

z  niepełnosprawnością intelektualną, co, do której nie ma przyzwolenia na pełnienie ról 

rodzicielskich. Po drugie po wnikliwej analizie literatury okazało się, że brak jest 

na  rynku polskim literatury nt. rodzicielstwa z niepełnosprawnościami, a  istniejąca 

literatura przedmiotu – ma charakter poradników, bądź wybranych wycinków 

z  problematyki (bardzo poczytny jest temat seksualności osób z  niepełnosprawnościami, 

samooceny osób niepełnosprawnych). Brak jest nawet danych źródłowych na ten temat.  

Raport PFRON potrzebę miłości i małżeństwa w swoim raporcie kategoryzuje 

w  integracji, powodując, że niepełnosprawni respondenci tego badania, w  ogóle nie 

zauważają tej potrzeby.  Po trzecie jestem rodzicem z  niepełnosprawnością, chciałam 

przybliżyć problematykę tej grupy społecznej. 

Niniejsza analiza obejmuje 17 pytań badawczych przypisanych do trzech pytań 

problemowych.  

Dla przejrzystości badania i analizy pierwsze pytanie problemowe, „Jakie 

są  problemy niepełnosprawnych rodziców” podzielone na 5 obszarów, a obejmujące 

aż  15  pytań szczegółowych omówiono w rozdziałach od 7.1 do 7.5.  Drugie pytanie 

problemowe, „Jakie problemy napotykają niepełnosprawni rodzice w wychowaniu 

dzieci” przedstawiono w  rozdziale 7.6.  Trzecie pytanie problemowe „Jak są postrzegani 

przez społeczeństwo rodzice z  niepełnosprawnością” zanalizowano w rozdziale 7.7.  

 Na wykresach kołowych zaprezentowano rozkład zarówno ilościowy jak 

i  procentowy. W analizie poszczególnych pytań zastosowałam częściej rozkład 

ilościowy, wychodząc z założenia, że rozkład procentowy i tak jest na nich widoczny 

Na wykresach kolumnowych i słupkowych dotyczących określonych grup 

respondentów podano rozkład ilościowy, a tam gdzie uznałam to za niezbędne (dla 

przejrzystości) dodatkowo zastosowałam legendę. Analizę tych pytań oparłam też na 

rozkładzie ilościowym.  

 

N 
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7.1 Problemy niepełnosprawnych rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich  

celu zbadania problemów osób z niepełnosprawnościami w pełnieniu ich ról 

rodzicielskich zadałam  pytanie o to   „jaka powinna być według respondentów 

rola rodzica  z niepełnosprawnością w  wychowaniu dziecka?”  

Wykres 12 - Jaka powinna być według Pani/Pana rola rodzica z niepełnosprawnością w  wychowaniu dziecka? 

Pytanie to było pytaniem opisowym, dlatego zdecydowałam się 

na  skategoryzowanie odpowiedzi.  Wszystkie 57 odpowiedzi skategoryzowałam według 

odpowiedzi respondentów na - 7 kategorii. Pierwszą kategorię nazwano opieka, następną 

– wsparcie. Trzecią kategorią było wychowanie, czwartą – miłość. Piąta kategoria – rola 

taka sama jak pełnosprawnego, a szóstą – akceptacja siebie. Ostatnią kategorią było inne. 

Najwięcej respondentów odpowiadając na to pytanie (aż 30 osób) uznało, że role 

rodziców nie różnią się wcale. Wśród pozostałych 27 odpowiedzi, na drugim miejscu – 

znalazła się odpowiedź, że rodzić powinien przede wszystkim dawać miłość oraz 

pielęgnować i opiekować się swoim dzieckiem. Na trzecim miejscu też wskazano dwie 

odpowiedzi. Pierwszą było wsparcie dziecka, a drugą akceptacja siebie, jako rodzica. Dla 

dwojga rodziców ważne były inne wartości (tolerancja i wczucie się w samą rolę). Jedna 

osoba przyznała się, że za bardzo nie wie, jaka tak naprawdę powinna być rola 

niesprawnego rodzica.  Wychowanie w roli rodzicielskiej wg badanej grupy nie ma 

znaczenia.  

opieka; 10; 17%

wsparcie; 4; 7%
wychowanie; 0; 

0%

miłośc; 10; 17%
jak 

pełnosprawnego; 
30; 52%

akceptacja siebie; 2; 4% inne; 2; 3%
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Biorąc pod uwagę typ respondentów odpowiedzi na to pytanie przedstawiały się 

w następujący sposób:  

 

Wykres 13 - Jaka powinna być według Pani/Pana rola rodzica z niepełnosprawnością w  wychowaniu dziecka? – odpowiedzi 

uwzględniające typ respondentów.  

Dla rodziców słabowidzących lub niewidomych rola rodzicielska powinna 

być  taka jak pełnosprawnych rodziców (4 odpowiedzi) oraz opierać się na wspieraniu 

dziecka. Rodzice z uszkodzonym narządem ruchu też najczęściej podnoszą to, że role 

rodzicielskie wcale nie powinny się różnić (14 odpowiedzi), wskazują jednak jeszcze, 

jako ważne opiekę (5 odpowiedzi) oraz miłość (3 odpowiedzi). Po jednej odpowiedzi 

uzyskała akceptacja i inne (tolerancja).  Dla rodziców z uszkodzonym narządem słuchu 

ważne w tym samym stopniu są: opieka, miłość, akceptacja oraz rola taka sama jak 

pełnosprawnych rodziców. Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną, jako 

najistotniejsze dla swojej kategorii niepełnosprawności wskazali opiekę (aż 2 

odpowiedzi) oraz na tym samym poziomie wsparcie, miłość Rodzice w tej grupie 

niepełnosprawności, jako jedyni nie zaznaczyli „roli takiej samej jak pełnosprawnego. 

Dla  rodziców z innymi bądź sprzężonymi niepełnosprawnościami najważniejsza okazała 

się być rola taka sama jak pełnosprawnego (3 odpowiedzi) oraz miłość (1  odpowiedź). 

Pełnosprawni partnerzy też wskazywali najczęściej na to, że rola rodziców nie powinna 

się różnić (8 odpowiedzi). Ważna dla nich jest również miłość (4  odpowiedzi) oraz 

opieka i wsparcie dla dziecka (po 2 odpowiedzi). 
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Nie mniej ważna jest sama definicja dobrego rodzica, dlatego również zadając 

pytanie opisowe spytałam respondentów o to, „jaka ich zdaniem jest definicja dobrego 

rodzica?”  Podobnie jak w przypadku poprzedniego pytania również to 

skategoryzowałam. W tym wypadku jednak zastosowano aż 11 kategorii, gdyż tyle było 

różnych definicji. Przy czym respondent mógł zaznaczyć wiele odpowiedzi. Odpowiedzi 

skategoryzowano wg klucza: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

brak wsparcie odpowiedzialność kontakt wychowanie miłość opieka edukacja szacunek rozwój inne 

 

 

Wykres, 14 – Jaka jest definicja dobrego rodzica? 

Definiując pojęcie dobrego rodzica ankietowani wskazywali najczęściej miłość 

do  dziecka. Dla 23 osób była to najważniejsza cecha. Następną cechą podawaną była 

odpowiedzialność - ważna dla 21 osób.         Na trzecim miejscu znalazło się wychowanie 

dziecka cecha podkreślana przez 17 osób. Czwarte i piąte miejsce – to odpowiednio 

kontakt z dzieckiem (15 osób) oraz opieka i pielęgnacja dziecka – ważna dla 12 osób. 

miłość; 23; 22%

odpowiedzialność; 
21; 20%

wychowanie; 17; 
16%

kontakt; 15; 15%

opieka; 12; 12%
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Wśród odpowiedzi eksponowano jeszcze wsparcie (8 osób).  Trzy osoby zdefiniowały 

edukacje dziecka, jako atrybut dobrego rodzica. Znikome znaczenie dla uczestników 

badania miał szacunek (2 takie odpowiedzi) i rozwój dziecka (tylko 1 odpowiedź). Jedna 

osoba zaznaczyła zarabianie, czyli czynnik finansowy, jako ważny atrybut dobrego 

rodzica.  

Analizując to pytanie ze względu na typ respondentów odpowiedzi prezentuje 

wykres poniżej. 

Wykres 15 – Definicja dobrego rodzica z podziałem na typ respondentów 

Dla 1 grupy rodziców istotne są prawie wszystkie cechy dobrego rodzica. Nie 

wymienili tylko szacunku oraz edukacji. Dla rodziców z 2 grupy najważniejszą cechą 

dobrego jest odpowiedzialność – 10 odpowiedzi. Dla rodziców z 3 grupy najważniejsza 

jest miłość – 4 odpowiedzi. Dla niepełnosprawności intelektualnej najważniejsze są dwie 

cechy opieka oraz wychowanie. Niepełnosprawności sprężone natomiast wskazują, aż 6 

cech nie wymieniając tylko wsparcia, kontaktu i edukacji. Przy definiowanie dobrego 

rodzica dla partnerów ważne są miłość, wychowanie, odpowiedzialność i kontakt.  
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Rozpatrując pełnienie ról rodzicielskich przez niepełnosprawnych rodziców 

należy również zwrócić uwagę na więź z dzieckiem. Chcąc przekonać się jak relacje 

na  płaszczyźnie rodzic – dziecko widzą ankietowani rodzice zastosowano 

pięciostopniową skalę Likerta dla stwierdzenia „Moja więź z dzieckiem jest bardzo dobra”, 

gdzie: 1 oznaczało – zdecydowanie tak nie jest, 2 oznaczało – w niewielkim stopniu, 

3  –  w niewielkim stopniu, 4 – raczej tak jest, 5 – zdecydowanie tak jest. 

 

Wykres 16 – Moja więź z dzieckiem jest bardzo dobra 

 

Zebrane odpowiedzi pokazują, że 52 osoby oceniły bardzo dobrze lub dobrze więź 

z  własnym dzieckiem. Tylko 2 osoby miały wątpliwości czy  rzeczywiście tak jest, 

a  3  –  uznały, że więź jest, ale w niewielkim stopniu.   
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Z uwagi na typ respondentów relacje dziecko – rodzic przedstawia wykres 17. 

 

Wykres 17 – Moja więź z dzieckiem jest bardzo dobra odpowiedziałem na typ respondentów 

 

Rodzice słabowidzący, z uszkodzeniem słuchu i pełnosprawni wskazali te same 

odpowiedzi, czyli „raczej tak jest” i „zdecydowanie tak jest”. Natomiast rodzice 

z  niepełnosprawnością narządu ruchu oraz niepełnosprawnością inną lub sprzężoną też 

wypowiadali się na temat swoich więzi z dzieckiem identycznie wskazując dodatkowo 

odpowiedzi „w niewielkim stopni” i „mam wątpliwości”. Cechą wspólną różnicują te 2 

grupy jest ilość odpowiedzi. Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną wskazali 

najczęściej stwierdzenie „zdecydowanie tak jest” – dwie odpowiedzi oraz po jednej 

odpowiedzi dla stwierdzenia „w niewielkim stopniu” i „raczej tak jest” 
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7.2 Problemy niepełnosprawnych rodziców w doświadczeniach 

rodzicielskich  

a prawidłowe pełnienie ról rodzicielskich niezwykle duży wpływ mają 

doświadczenia własne rodziców. Rozważając doświadczenia osobiste 

zdecydowano się zadać przede wszystkim pytanie o wyobrażenia rodzicielstwa, 

a  zastaną rzeczywistość. Zarówno pytanie kierowane do matek dotyczące wyobrażeń 

macierzyństwa, a zastanej rzeczywistości, jak i to skierowane do ojców (o wyobrażenia 

ojcostwo, a zastaną rzeczywistość) były to pytania otwarte, gdzie odpowiedzi 

respondentów sklasyfikowano na podstawie wyobrażeń na cztery stopnie: 

nie  dotyczy/nie wiem, idealistyczne, trud oraz prawidłowe.  Ciekawostką dotyczącą 

tych  dwóch pytań jest fakt, że w temacie macierzyństwa wypowiedziało się 6 ojców, 

a  w  temacie ojcostwa 28 matek.  W analizie pod względem typu respondentów nie 

uwzględniałam wariantu nie dotyczy.   

Na temat macierzyństwa idealistyczne wyobrażenia miało 21 osób. Odpowiedź 

nie dotyczy lub nie wiem podało 12 osób. Jako trud potraktowało je tylko 6 osób.  Tylko 

18 osób oceniło swoje wyobrażenia za prawidłowe.  

Na temat ojcostwa idealistycznie wypowiedziało się 19 osób. Nie dotyczy 

lub  nie  wiem zaznaczyło 14 osób. Za trud ojcostwo uznało 9 osób, a jako prawidłowe 

oceniło je 15 osób. Wykresy 18 i 19 przedstawiono na następnej stronie. Porównując 

wyniki obu wykresów powiedzieć można, że jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę 

odpowiedzi są one niemal identyczne.  

Oba wykresy przedstawiono na następnej stronie. 

 

 

N 
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Wykres 18 – wyobrażenia macierzyństwa, a rzeczywistość 

 

Wykres 19 – wyobrażenia ojcostwa, a rzeczywistość 
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Porównując wyobrażenia o rodzicielstwie, a zastaną rzeczywistość pod względem 

typu respondentów powiedzieć można, że wyniki są już bardziej zróżnicowane. 

 

Wykres 20 – wyobrażenia macierzyństwa, a rzeczywistość – typologia ankietowanych  

Wykres 21 – wyobrażenia ojcostwo, a rzeczywistość – typologia ankietowanych  
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W grupie respondentów słabowidzących lub niewidomych w wyobrażeniach 

macierzyństwa znajduje się odpowiedź idealistyczne, a w wyobrażeniach ojcostwa 

występuje trud.  

Respondenci z uszkodzonym narządu i pełnosprawni rodzice wskazali wszystkie 

4 warianty odpowiedzi w obu przypadkach. Zachodzące różnice dotyczą raczej liczby 

odpowiedzi, w przypadku wyobrażeń idealistycznych i trudu.  

W grupie rodziców z uszkodzonym słuchem, w przypadku wyobrażeń 

macierzyństwa występują tylko wyobrażenia idealistyczne, zaś w przypadku ojcostwa 

idealistyczne i trud.  

Respondenci z intelektualną niepełnosprawnością zarówno w przypadku 

macierzyństwa i ojcostwa zaznaczyli tylko 2 warianty odpowiedzi prawidłowe 

oraz  idealistyczne.  

Wyobrażenia macierzyństwa i ojcostwa dla rodziców z niepełnosprawnością inną 

bądź sprzężoną też są różne. Wyobrażenia macierzyństwa są idealistyczne i prawidłowe, 

a wyobrażenia ojcostwa tylko idealistyczne. 

Do oceny stwierdzenia „Czuję się dobrym rodzicem” zastosowano również skalę 

Likerta.  Tylko 6 osób spośród wszystkich ankietowanych nie do końca ocenia się, jako 

dobry rodzic. (5 osób ma wątpliwości, a jedna uważa, że jest dobrym rodzicem, tylko 

w  niewielkim stopniu). Zdecydowana większość, bo 51 osób stwierdziła, że czuje się 

dobrym rodzicem. 29 osób stwierdziło, iż raczej tak jest.   Nikt nie zaznaczył odpowiedzi 

zdecydowanie tak nie jest. Wynik obrazuje poniższy wykres    

 

Wykres 22 – Czuję się dobrym rodzicem 

w niewielkim 
stopniu; 1; 2%

mam wątpliwości; 
5; 9%

raczej tak jest; 29; 
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zdecydowanie tak  
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Poszczególne grupy ankietowanych odpowiadały w następujący sposób 

 

Wykres 23 – Czuję się dobrym rodzicem z uwzględnieniem podziału na grupy 

Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną oraz słabowidzący 

jak  i  pełnosprawni na określenie bycia dobrym rodzicem we własnym odczuciu 

odpowiadali stosując 2 warianty, czyli „raczej tak jest” lub „zdecydowanie tak jest”. 

Różnice dotyczą liczby odpowiedzi. Dwa warianty odpowiedzi wskazali też rodzice 

z  niepełnosprawnością słuchu wybierając warianty „mam wątpliwości” 

oraz  „zdecydowanie tak jest”. Na trzy warianty odpowiedzi zdecydowali się rodzice 

z  uszkodzonym narządem ruchu zaznaczając – „zdecydowanie tak jest” w dziewięciu 

przypadkach, raczej tak jest w jedenastu oraz w trzech przypadkach mam wątpliwości. 

Aż 4 warianty zaznaczyli rodzice z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub innymi.  
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W identyczny sposób zbadano 2 ostatnie pytania z tej grupy tj. pytanie dotyczące 

przygotowania do bycia rodzicem oraz umiejętności rodzicielskie badanej grupy osób. 

 Pytanie o przygotowanie do bycia rodzicem – też oceniane jest przez 

respondentów wysoko (w sumie aż 46 zaznaczyło taką odpowiedź).   Wątpliwości ma 

tylko 9 osób, a 2 osoby uważają, że  zdecydowanie tak nie jest. W tym wypadku żaden 

rodzic nie zaznaczył odpowiedzi w niewielkim stopniu.  

 

Wykres 24 – Przygotowanie do bycia rodzicem 
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Wykres poniżej przedstawia rozkład grupowy 

 

Wykres 25 – Przygotowanie do bycia rodzicem z uwzględnieniem typologii badanych 

Identyczne trzy warianty odpowiedzi zaznaczały aż 3 grupy rodziców 

tj.  z  niepełnosprawnością ruchu, z niepełnosprawnością intelektualną 

oraz  niesprawnościami innymi. I tak jak w kilku wcześniejszych przypadkach różnice 

między tymi grupami dotyczą liczby poszczególnych odpowiedzi. Trzy warianty 

zaznaczyła też grupa rodziców słabowidzących lub niewidomych, z tą różnicą, że zamiast 

odpowiedzi „mam wątpliwości” jedna osoba stwierdziła, że zdecydowanie tak nie jest, – 

czyli uważa się za nieprzygotowaną dobrze do bycia rodzice. Rodzice głusi zaznaczyli 

tylko 2 warianty odpowiedzi – to „mam wątpliwości” i „zdecydowanie tak jest”. 

Pełnosprawni rodzice zaakcentowali aż 4 warianty.  

Podobnie wygląda odpowiedź na stwierdzenie „moje umiejętności rodzicielskie 

są  bardzo wysokie”.  45 osób uznaje swoje umiejętności rodzicielskie za bardzo wysokie. 

Innego zdania jest 12 osób. Dziesięcioro z nich twierdzi, że ma, co do tego stwierdzenia 

wątpliwości. Jedna osoba ocenia swoje umiejętności za wysokie w niewielkim stopniu, 

a  jedna wręcz stwierdza, że zdecydowanie tak nie jest.    
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W porównaniu do 3 poprzednich pytań, zauważyć można jeszcze jedną różnicę 

badane osoby skorzystały w tym pytaniu ze wszystkich dostępnych odpowiedzi. 

 

Wykres 26 – Moje umiejętności rodzicielskie są bardzo wysokie  

Typologię ankietowanych ilustruje ten wykres 

 
Wykres 27 – Moje umiejętności rodzicielskie są bardzo wysokie wg typologii 
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Identyczne trzy warianty odpowiedzi zaznaczały tym razem 4 grupy rodziców 

tj.  z niepełnosprawnością słuchu, intelektualną, niesprawnościami innymi oraz 

pełnosprawni.   I tak jak w kilku wcześniejszych przypadkach różnice między tymi 

grupami dotyczą liczby poszczególnych odpowiedzi. Trzy warianty zaznaczyła też grupa 

rodziców słabowidzących lub niewidomych, z tą różnicą, że zamiast odpowiedzi „mam 

wątpliwości” jedna osoba stwierdziła, że zdecydowanie tak nie jest, – czyli uważa, że nie 

ocenia swoich umiejętności wysoko. Dokładnie jak w poprzednim przypadku. Tym 

razem 4 warianty zaznaczyli rodzice z niepełnosprawnością ruchową. 

 

7.3 Problemy niepełnosprawnych rodziców w zatrudnieniu 

atrudnienie dla rodziców z niepełnosprawnością również ma ogromne  znaczenie 

w pełnieniu ról rodzicielskich. Nie sposób, bowiem zakładać rodziny nie mając 

zapewnionych środków finansowych na jej utrzymanie. Każdy lub prawie każdy 

niepełnosprawny posiada jakiś dochód. W większości jest to renta lub inne świadczenie 

pieniężne. Niestety dochód ten jest niewystarczający do utrzymania się jednej osoby, a  co 

dopiero całej rodziny. Chcąc godnie żyć i utrzymać rodzinę, na jako takim poziomie 

trzeba niestety szukać dodatkowego zatrudnienia. Odnosząc się do kwestii rodzicielstwa 

zapytano badaną grupę tylko o dwie kwestie. Po pierwsze ogólnie o samo zatrudnienie, 

a  chęć posiadania dzieci. Po drugie o to czy urlop jest przeszkodą w powrocie do  pracy. 

Oba pytania ułożono, jako zdania twierdzące w pięciostopniowej skali Likerta, 

aby  ankietowani łatwiej odnieśli się do problemu. Zamieszczony poniżej wykres ilustruje 

odpowiedzi na twierdzenie „Posiadanie dzieci nie przeszkadza w pracy”.  

 

 

Wykres 28 – Posiadanie dzieci nie przeszkadza w pracy 

zdecydowanie tak 
nie jest; 3; 5%

w niewielkim stopniu; 
8; 14%

mam wątpliwości; 
6; 11% raczej tak jest; 15; 

26%

zdecydowanie tak  
jest; 25; 44%

Inne; 40; 70%

Z 



  
83 

 

Łącznie aż 40-stu ankietowanych uważa, że posiadanie dzieci nie przeszkadza 

w  pracy. Wątpliwości, co do tego stwierdzenia ma 6 osób. Osiem osób uważa posiadanie 

dzieci w niewielkim stopniu przeszkadza w pracy, zaś tylko 3 osoby uważają, 

że  zdecydowanie tak jest i dzieci przeszkadzają w posiadaniu pracy. 

Ustosunkowując się do kwestii posiadania dzieci, a zatrudnienia po raz drugi 

badani wypowiedzieli się wykorzystując wszystkie 5 wariantów skali.  

 

Wykres 29 – Posiadanie dzieci nie przeszkadza w pracy opinia badanych 

 Dwie grupy respondentów odpowiadały identycznie. Pierwszą grupę 

stanowią rodzice z uszkodzonym narządem ruchu i pełnosprawni partnerzy, 

którzy  wskazywali wszystkie odpowiedzi w tym przypadku.  Drugą grupę tworzą rodzice 

z niepełnosprawnością intelektualną oraz słuchu, który odpowiadając na to pytanie 

zaznaczyli 2 warianty – „raczej tak jest” i „zdecydowanie tak jest”. Rodzice słabowidzący 

nie mieli wątpliwości i zaznaczyli 4 warianty, a niepełnosprawności sprzężone – 3.      
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Co się tyczy kwestii urlopów przysługujących po urodzeniu dziecka opinie 

respondentów przedstawia ten wykres: 

 

Wykres 30 – Urlop nie przeszkadza w powrocie do pracy 

 

Odpowiedzi respondentów są podobne. Łącznie 35 osób jest zdania, iż urlop 

nie  przeszkadza w powrocie do pracy. Innego zdania jest 22 rodziców, w tym 8 osób 

uważa, że urlop zdecydowanie przeszkadza w powrocie do pracy, a łącznie 14 osób ma, 

co do tego wątpliwości lub stwierdza, że jeśli tak jest to w niewielkim stopniu. 
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Uwzględniając typ ankietowanych problem urlopów przedstawia się następująco: 

 

Wykres 31 – Urlop nie przeszkadza w powrocie do pracy opinia respondentów 

Tak jak w poprzednim pytaniu dwie grupy respondentów odpowiadały 

identycznie. Pierwszą grupę stanowią rodzice z uszkodzonym narządem ruchu 

i  pełnosprawni partnerzy, którzy  wskazywali wszystkie odpowiedzi w tym przypadku. 

Druga składa się z rodziców słabowidzących, z niepełnosprawnością spędzoną 

oraz  rodziców z niepełnosprawnością słuchu, którzy zaznaczyli 4 warianty, 

zaś  niepełnosprawność intelektualna określiła tylko 2 warianty – „raczej tak jest” 

i  „zdecydowanie tak jest”. 

Porównując obydwa stwierdzenia z obszaru zatrudnienia można powiedzieć, 

że  identyczne odpowiedzi padły dla rodziców słabowidzących lub niewidomych, 

rodziców z uszkodzonym narządem ruchu, rodziców z niepełnosprawnością intelektualną 

oraz rodziców pełnosprawnych.  
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7.4 Wsparcie rodziców z niepełnosprawnościami 

rzedostatnim obszarem jaki zbadano w celu określenia problematyki pełnienia ról 

rodzicielskich przez badaną grupę było wsparcie na jakie ta grupa może liczyć. 

Wiadomo przecież, że różne niepełnosprawności mają różne ograniczenia, 

które  powodują niejednokrotnie, iż pełnienie roli rodzica samodzielnie jest wykluczone 

szczególnie w pierwszym etapie życia małego człowieka.  

Badając ten obszar zdecydowano się zadać trzy pytania. Dwa z nich oparto 

na  skali Likerta.  

 Odpowiadając na pierwsze z nich „Mogę liczyć na wsparcie” osoby badane 

oceniły, że w 84% tak jest (aż 48 osób odpowiedziało twierdząco). 

 

Wykres 32 – Mogę liczyć na wsparcie  

zdecydowanie tak 
nie jest; 3; 5%

w niewielkim 
stopniu; 5; 9%

mam wątpliwości; 
1; 2%

raczej tak jest; 24; 
42%

zdecydowanie tak  
jest; 24; 42%

Inne; 48; 84%

P 
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Z punktu widzenia grup respondentów problem ten wygląda tak: 

 

Wykres 33 – Mogę liczyć na wsparcie wg grup respondentów 

 Rodzice słabowidzący zgłaszają w jednym przypadkach, 

że  zdecydowanie nie mogą liczyć na żadne wsparcie. Rodzice posiadający dysfunkcję 

narządu ruchu zgłaszają, że to wsparcie jest, ale w niewielkim stopniu tylko w jednym 

przypadku.  Rodzice z niepełnosprawnością słuchu w większości też zgłaszają problem 

niewielkiego wsparcia (2 odpowiedzi). Rodzice z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

lub innymi poza wsparciem w niewielkim stopni, zgłaszają jeszcze wątpliwości, 

co  do  samego wsparcia. Partnerzy pełnosprawni poza brakiem wsparcia w dwóch 

przypadkach, zgłaszają jeszcze wsparcie w niewielkim stopniu. Wszystkie grupy 

zaznaczyły przy tym pytaniu „zdecydowanie tak jest” i „raczej tak jest”, ale tylko 

w  grupie niepełnosprawności intelektualnych nie ma innych odpowiedzi.     
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Pytanie o wsparcie w podziale obowiązków domowych też nie stanowiła problemu, 

jednak tu wyniki są inne niż przy poprzednim pytaniu. 16 osób deklarowało brak 

wsparcia, ale tylko 1 osoba odpowiedziała, że zdecydowanie tak nie jest. Inaczej tez 

okładają się odpowiedzi potwierdzające pomoc w podziale obowiązków domowych. 

W  tym pytaniu mniej jest odpowiedzi raczej tak jest.  

   

 

Wykres 34 – Mogę liczyć na wsparcie w podziale obowiązków domowych  

zdecydowanie tak 
nie jest; 1; 2%

w niewielkim 
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28%
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jest; 25; 44%

Inne; 41; 72%



  
89 

 

Wsparcie przy podziale obowiązków domowych w poszczególnych grupach 

ilustruje wykres 35.  

 

Wykres 35 – Mogę liczyć na wsparcie w podziale obowiązków domowych opinie respondentów 

Ankietowani z grupy rodziców słabowidzących lub niewidomych tylko 

w  jednym przypadku zaznaczyli, ze mają wątpliwości, co do podziału obowiązków 

domowych. Rodzice z niepełnosprawnością ruchu w 4 przypadkach określili, że mają 

to  wsparcie przy podziale obowiązków domowych, ale w niewielkim stopniu.  

Respondenci z niesprawnością słuchu łącznie w 3 przypadkach stwierdzili, że mają 

wątpliwości, co do tego faktu (1 odpowiedź) oraz podział obowiązków istnieje, 

ale  w  niewielkim stopniu. Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną twierdzili 

z  kolei, że raczej mają pomoc w obowiązkach domowych, tylko jedna osoba określiła 

to  na poziomie niewielkiej pomocy.  Rodzice z innymi niepełnosprawnościami określili, 

pomoc w obowiązkach domowych w niewielkim stopniu. Inne odpowiedzi mieściły się 

w skali od mam wątpliwości do zdecydowanie tak jest. Pełnosprawni rodzice skorzystali 

w tym pytaniu z całej skali, jednak najwięcej odpowiedzi dotyczy stwierdzenia „raczej 

tak” i „zdecydowanie tak jest”.  
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Ostatnie trzecie pytanie omawiane w tym obszarze dotyczyło określenia „Z czyjej 

strony jest to wsparcie?”.  Było to pytanie wielokrotnego wyboru, do którego ułożono 

skalę wg klucza: 

1 2 3 4 5 

związek/partnerstwo rodzice/teście znajomych 
brak 

wsparcia 
inne 

 

 

Wykres 36 – Z czyjej strony mogę oczekiwać na wsparcie? 

 Największe wsparcie niepełnosprawni rodzice otrzymują w związku, 

na  drugim miejscu jest pomoc ze strony rodziców lub teściów. Trzecie miejsce 

to  wsparcie ze strony przyjaciół lub znajomych. Brak wsparcie deklarowano tylko 4 razy. 

Ciekawa jest ostatnia kategoria inne gdzie wśród ośmiu odpowiedzi deklarowano również 

pomoc ze strony: brata, 6 x sąsiadów, 1 x dzieci sąsiadów. Jedna osoba w tej kategorii 

napisała od wszystkich. 

 

w związku /partnerstwie ; 
43; 43%

ze strony rodziców/teściów ; 
23; 23%

ze strony przyjaciół/znajomych ; 
22; 22%

brak wsparcia; 4; 
4%

inne osoby; 8; 8%

12; 12%
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Podział na grupy pozwala dokładniej, na jaka grupa niepełnosprawności na czyje 

wsparcie może liczyć.  

 

 
Wykres 37 – Z czyjej strony mogę oczekiwać na wsparcie? – wg grup respondentów 

Wszystkie grupy ankietowanych – mogą oczekiwać na wsparcie 

w  związku/partnerstwie oraz ze strony rodziców/teściów. Ze strony 

przyjaciół/znajomych wsparcia nie mogą oczekiwać tylko rodzice z niepełnosprawnością 

intelektualną.  Ze strony nie wymiennych wcześniej osób na wsparcie mogą liczyć 

rodzice z niepełnosprawnościami: wzroku, ruchu, słuchu oraz niepełnosprawności innych 

lub sprzężonych. Brak jakiekolwiek wsparcia zgłosili rodzice z niepełnosprawnością 

ruchu (2 osoby) i oraz niepełnosprawnością intelektualną. (1 Osoba). Jeśli przyjrzymy się 

ostatniej grupie to okazuje się, że pełnosprawni partnerzy dostają wsparcie zarówno 

od  wszystkich grup, jakie określiłam w tym pytaniu. Jedna osoba jednak zgłasza brak 
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7.5 Sposoby spędzania wolnego czasu z dziećmi 

statnim obszarem jaki zbadano były sposoby spędzania czasu z dziećmi. W celu 

ustalenia jak niepełnosprawni rodzice spędzają wolny czas z dziećmi zadano dwa 

pytania. Były to pytania wielokrotnego wyboru z określoną specjalnie na potrzeby tego 

badania siedmiostopniową skalą wg klucza: 

1 2 3 4 5 6 7 

zabawa spacery/park hobby czytając sport lekcje Inne 

 

Na pytanie „Jak spędzacie czas wolny z dzieckiem/dziećmi?” odpowiadano 

w  następujący sposób: 

 

Wykres 38 – Jak spędzacie czas wolny z dzieckiem? 

Najwięcej (aż 44 razy) padła odpowiedź - wychodząc na spacery lub do parku. Na 

drugim miejscu (40 razy) wskazywano – zabawę. Trzecie miejsce (30 razy) zajęło 

czytanie książek. Nieznacznie mniej (28 razy) pomagano w lekcjach. Do uprawiania 

sportów przyznano się 22 razy, wspólne hobby zadeklarowano 19 razy. 5 osób podało 

inną kategorie. Dwukrotnie były to rozmowy z dziećmi. Jednokrotnie padła odpowiedź: 

opieka nad zwierzętami, rehabilitacja i prace domowe.   
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W rozbiciu na grupy respondentów wyniki obrazuje wykres zamieszczony poniżej  

 

Wykres 39 – Jak spędzacie czas wolny z dzieckiem? wg grup ankietowanych 

 

Czas wolny z dziećmi najchętniej spędzamy na spacerze lub w parku tak 

stwierdzili prawie wszystkie rodziców grupy. Tylko rodzice z niepełnosprawnością 

słuchu przyznali, że wolny czas z dziećmi częściej poświęcają na odrabianie lekcji. 

Na  drugim i trzecim miejscu znajdują się różne aktywności w zależności, od rodzaju 

niepełnosprawności.   

 

2

17

2 2

3

14

4

18

2 2

4

14

1

7

1

2 2

6

2

13

2

1 1

11

3

5

2 2 2

8

2

14

3

1

8

1

2

1

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

słabowidząca
lub niewidoma

 narząd ruchu narząd słuchu intelektualna inne lub
sprzężone

pełnosprawny
partner/rodzic

zabawa spacery/park hobby czytając sport lekcje inne



  
94 

 

Pytanie, „Co kochacie robić razem z dzieckiem?” pokazało trochę inny rozkład tych 

samych kategorii: 

 

Wykres, 40 – Co kochacie robić razem z dzieckiem? 

Najwięcej, bo 47 razy ankietowani wybierali kategorię inne. Na drugim miejscu 

znalazły się spacery lub wyjścia do parku. Na trzecim miejscu znalazła się zabawa 

z  dzieckiem (14 razy), a  na czwarte spadło czytanie książek. Na piątym miejscu znalazło 

się hobby (7 razy). Na ostatnim jest pomaganie w lekcjach i sport.  

Ciekawostką w tym podrozdziale niech będzie zilustrowanie odpowiedzi 

w  kategorii inne. Przedstawia to wykres 41, który zamieściłam na następnej stronie. 

Tym, co kochają robić wspólnie z dzieckiem lub dziećmi niepełnosprawni rodzice 

najczęściej jest rozmowa (wskazana 8 razy).Na drugim miejscu znalazły się różne rodzaje 

spędzania czasu oraz podróże i wyjazdy (po 7 razy), na dalszych miejscach znalazł się 

kontakt z naturą (4 razy), wycieczki piesze i rowerowe oraz grill lub piknik ( po 3 razy). 

Na przedostatnim piątym miejscu pojawiły się też dwie kategorie: malowanie i rysowanie 

oraz kino i oglądanie filmów po 2 razy. Inne odpowiedzi padały już jednostkowo (aż 11 

razy): boksowanie, chodzenie w góry, meczy piłkarskie, pielęgnacja zwierząt, spotkania 

z dziećmi, rehabilitacja, samodzielne spędzanie czasu przez nastolatka. Zaskoczyły mnie 

sen, występy na Arenie czy zakupy oraz przytulanie, gdyż nie zostały bliżej 

sprecyzowane.   
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Wykres, 41 – Co kochacie robić razem z dzieckiem – kategoria inne, najczęściej zaznaczana przez respondentów. 
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Dla innych aktywności rozkład poniżej 

 

Wykres, 42 – Co kochacie robić razem z dzieckiem?  

 

 Zabawę i czytanie oraz lekcje najchętniej wskazywali rodzice z niesprawnością 

ruchu, spacery i hobby – też rodzice z niepełnosprawnością ruchową oraz  pełnosprawni, 

sport – rodzice z trzema niepełnosprawnościami: słabowidzący, ruchu oraz sprzężonymi.  
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7.6  Problemy, jakie napotykają niepełnosprawni rodzice w wychowywaniu 

dzieci 

roblemy z jakimi stykają się niepełnosprawni rodzice w wychowywaniu dzieci 

diagnozowałam w oparciu o pytanie badawcze „Co Pani/Pana zdaniem 

najbardziej utrudnia życie niepełnosprawnym rodzicom?”. Pytanie to również było 

pytaniem wielokrotnego wyboru. Określiłam czternaście utrudnień i barier, z jakimi 

spotykają się niepełnosprawni rodzice, wprowadziłam również kategorie inne, dając tym 

samym możliwość wypowiedzenia się również ankietowanym.  Wyniki ilustruje poniżej. 

 

Wykres 43 – Trudności i bariery rodziców z niepełnosprawnościami oraz ich pełnosprawnych małżonków/partnerów 
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Najczęściej wskazywano na bariery architektoniczne – 44 razy, na drugim miejscu 

znalazły się bariery komunikacyjne – 29 razy, na trzecim brak samodzielności – 25 razy, 

biurokracja w urzędach zaznaczana była 23 razy. Brak zrozumienia ze strony 

pełnosprawnych określano 22 razy, a nietolerancja – wystąpiła 21 razy.  Na bariery 

psychiczne zwracano uwagę 19 razy. Brak pracy i obojętność typowano 17 razy, 

zaś  samotność i poczucie bycia innym – 13 razy. Po 11 razy odczuwano bezradność 

i  brak zrozumienia ze strony lekarzy w sytuacji, w jakiej są rodzice niepełnosprawni.  

Tylko 3 osoby zdecydowały się podać jeszcze inne trudności, a były to: problemy 

z  pielęgnacją oraz samodzielne wychodzenie na spacery z małym dzieckiem, sposób 

wymowy i poruszania, schody, rowery śmigające po chodnikach, pośpiech sprzedawców 

przy zakupach. Dwa razy wyszczególniono – natarczywe przyglądanie się. Wykres 44 

pokazuje wartości procentowe 

 

 
Wykres 44 – Trudności i bariery rodziców z niepełnosprawnościami oraz ich pełnosprawnych małżonków/partnerów – wartości 
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Ze względu na przejrzystość analizy w przypadku przedstawienia barier 

i  trudności zdecydowałam rozdzielić poszczególne grupy respondentów.  Pierwszy 

wykres z tej grupy ilustruje odpowiedzi rodziców słabowidzących lub niewidomych.  

Wykres 45 – Trudności i bariery rodziców słabowidzących lub niewidomych 

 

Wśród rodziców z tej grupy najczęściej wyróżniane są bariery architektoniczne 

oraz biurokracja. Drugie miejsce zajmują bariery komunikacyjne i brak zrozumienia 

ze  strony osób pełnosprawnych. Na trzecim miejscu znalazły się brak akceptacji, 

obojętność oraz brak zrozumienia tym razem ze strony lekarzy. Nie wybrano barier 

psychicznych oraz nie określono innych. Pozostałe bariery występują w tej grupie 

jednostkowo.   
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Następny wykres prezentuje odpowiedzi rodziców z niepełnosprawnych 

ruchowo 

 

Wykres 46 – Trudności i bariery rodziców niesprawnych ruchowo 

Wśród rodziców z tej grupy najczęściej wyróżniane są bariery architektoniczne 

oraz brak samodzielności.  Trzecie miejsce zajmują bariery komunikacyjne.  

Na  czwartym miejscu znalazły się brak pracy, nietolerancja oraz biurokracja Piąte 

miejsce zajął brak zrozumienia ze strony pełnosprawnych. Na kolejnym miejscu znalazły 

się takich barier jak: brak zrozumienia ze strony lekarzy, obojętność i samotność. Dalej 

wskazano bariery psychiczne. Następnie – bezradność i poczucie bycia innym, zaś na 

ostatnim miejscu umieszczono brak akceptacji i inne   
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  Kolejny wykres pokazuje odpowiedzi rodziców z niepełnosprawnością słuchu 

 

Wykres 47 – Trudności i bariery rodziców z niepełnosprawnością słuchu 

Wśród rodziców z tej grupy najczęściej wyróżniane są bariery architektoniczne. 

Drugie miejsce zajmują bariery psychiczne, brak zrozumienia ze strony pełnosprawnych 

oraz brak akceptacji i biurokracji.  Na  trzecim miejscu znalazły się bariery 

komunikacyjne oraz obojętność. Czwarte miejsce zajęła bezradność, nietolerancja, 

samotność i poczucie bycia innym.   Nie wskazano: braku pracy, braku zrozumienia 

ze  strony lekarzy oraz innych.  
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Następny wykres ukazuje bariery, które wskazywali rodzice 

z  niepełnosprawnością intelektualną  

 

  
Wykres 48 – Trudności i bariery rodziców z niepełnosprawnością intelektualną 

Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną, jako najważniejszą barierę 

wskazali barierę psychiczną. Drugie miejsce przyznali barierom komunikacyjnym, 

nietolerancji, obojętności oraz biurokracji. Na trzecim miejscu znalazły się: brak pracy, 

brak zrozumienia ze strony lekarzy i pełnosprawnych, brak akceptacji oraz poczucie 

bycia innym. Innych barier i trudności nie zaznaczyli.  
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Przedostatni wykres pokazuje bariery ważne dla rodziców 

z  niepełnosprawnościami sprzężonymi lub innymi.  

 

Wykres 49 – Trudności i bariery rodziców z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub innymi 

 

Rodzice z niepełnosprawnościami sprzężonymi za najważniejsze uznali bariery 

architektoniczne oraz brak zrozumienia ze strony pełnosprawnych. Na drugim miejscu 

umieścili aż 4 bariery i trudności tj. komunikacyjne, brak akceptacji, bezradność 

oraz  samotność. Na trzecim miejscu znalazły się: bariery psychiczne, brak 

samodzielności, a także obojętność. Na ostatnim miejscu wskazali: brak pracy, brak 

zrozumienia ze strony lekarzy, nietolerancja, jak również biurokracja i poczucie bycia 

innym. Nie zaznaczono tylko innych. 
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Ostatnią grupę respondentów reprezentują pełnosprawni małżonkowie 

lub  partnerzy. Grupa ta wskazała wszystkie trudności i bariery, jakie określiłam 

w  badaniu.  

Wykres 50 – Trudności i bariery rodziców pełnosprawnych – małżonków i partnerów 

 

 Za najbardziej utrudniające życie społeczne grupa ta uznała bariery 

architektoniczne. Na drugim miejscu znalazły się bariery komunikacyjne. Następnie 

nietolerancja i obojętność. Piąte miejsce zajęły: bariery psychiczne, brak pracy, a także 

brak samodzielności. Szóste – brak akceptacji, biurokracja oraz poczucie bycia innym. 

Na siódmym miejscu zaznaczono brak zrozumienia ze strony pełnosprawnych. Ósme 

miejsce zajęła bezradność i samotność. Na przedostatnim miejscu umieszczono, brak 

zrozumienia ze strony lekarzy. Ostatnie miejsce przypadło kategorii inne.   
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Reasumując bariery i trudności wskazywali wszyscy rodzice, zależnie od stopnia 

i rodzaju niepełnosprawności. I tak powiedzieć można, że: 

 

Wykres 51 – Trudności i bariery rodziców pełnosprawnych – podsumowanie 

1. Bariery architektoniczne najbardziej odczuwają rodzice 

z  niepełnosprawnością ruchową (45% odpowiedzi), na drugim miejscu 

znaleźli się pełnosprawni rodzice, będący współpartnerami (27% 

4

3

1

1

2

3

2

1

1

2

4

1

1

20

9

4

7

14

5

6

2

3

7

5

7

5

3

2

4

2

3

1

3

3

1

1

2

3

1

1

2

3

1

1

1

1

2

2

2

1

4

3

2

1

2

1

4

3

3

1

2

1

3

1

12

10

7

7

7

2

5

6

3

9

9

6

3

6

1

0 10 20 30 40 50

b. architektura

b. komunikacja

b.psychika

brak pracy

brak samodzielności

brak zrozumienia ze strony
lekarzy

brak zrozumienia ze strony
pełnosprawnych

brak akceptacji

bezradność

nietolerancja

obojętność

biurokracja

samotność

poczucie bycia innym

inne

słabowidząca lub niewidoma

 narząd ruchu

narząd słuchu

intelektualna

inne lub sprzężone

pełnosprawny partner/rodzic



  
106 

 

odpowiedzi). Bariera ta uciążliwa jeszcze była dla rodziców słabowidzących, 

z niesprawnością słuchu bądź sprzężoną (po 9% odpowiedzi). 

2. Bariery komunikacyjne również najbardziej doświadczają rodzice 

pełnosprawni (34% odpowiedzi) i z  niepełnosprawnością ruchową – 31% 

odpowiedzi. Na  trzecim miejscu znaleźli się rodzice z niesprawnościami 

wzroku i  sprzężonymi (po  10%  odpowiedzi), zaś na ostatnim – z 

niesprawnością intelektualną oraz słuchu (po 7 % odpowiedzi).  

3. Bariery psychiczne najbardziej przeżywają znowu rodzice pełnosprawni (37% 

odpowiedzi) oraz niepełnosprawni ruchowo (21% odpowiedzi). Dalej 

wskazali ją rodzice niepełnosprawni intelektualnie i słuchowo (po 16% 

wszystkich odpowiedzi). Na ostatnim miejscu wskazali ją rodzice 

z  niepełnosprawnością sprzężoną (11%).  

4. Brak pracy również najdotkliwiej odczuwają rodzice z niepełnosprawnością 

ruchową i pełnosprawni (po 41% odpowiedzi). Na drugim miejscu wskazali 

to rodzice aż 3 niesprawności (słabowidzący/niewidomi, niesprawni 

intelektualnie bądź sprzężenie) zaznaczając po 6% odpowiedzi. 

5. Brak samodzielności najmocniej wyczuwają rodzice z niesprawnością 

ruchową (56% wszystkich odpowiedzi). Jako bariera na drugim miejscu jest 

dla pełnosprawnych rodziców (28% odpowiedzi). Rodzice 

z  niepełnosprawnościami sprzężonymi sklasyfikowali tą barierę na trzecim 

miejscu (8% odpowiedzi). Na ostatnim miejscu umieścili ją rodzice głusi 

i  słabowidzący lub niemi (po 4 %).   

6. Brak zrozumienia ze strony lekarzy – jest najbardziej istotny dla niesprawnych 

ruchowo rodziców (45% wszystkich odpowiedzi). Ważny jest też 

dla  rodziców słabowidzących lub pełnosprawnych (po 18% odpowiedzi). 

Odczuwalny jest dla rodziców z niesprawnościami innymi 

oraz  intelektualnymi (po 9%). 

7. Brak zrozumienia ze strony pełnosprawnych wskazywali wszyscy 

respondenci. Najmocniej odczuwają to rodzice niepełnosprawni ruchowo 

(27% odpowiedzi) i pełnosprawni (23%). Mocno odbierają to również rodzice 

z niepełnosprawnością sprzężoną (18%), zaś rodzice głusi lub niewidomi 

słabiej (po 14% wszystkich odpowiedzi). Najsłabiej przeżywają to rodzice 

niepełnosprawni intelektualnie (5%). 



  
107 

 

8.  Brak akceptacji, jako utrudnienie najczęściej zaznaczali pełnosprawni 

partnerzy (35% odpowiedzi). Na drugim miejscu klasyfikowali to rodzice 

z  niepełnosprawnościami sprzężonymi i słuchu (po 18%). Dalej wskazywali 

to niepełnosprawni ruchowo i niewidomi lub słabowidzący (po 12%). 

Najsłabiej deklarowali to niepełnosprawni intelektualnie (6%). 

9. Bezradność doskwiera rodzicom pełnosprawnym oraz niesprawnym ruchowo 

i sprzężenie (po 27% odpowiedzi), zaś słabowidzącym lub niewidomym 

oraz  głuchym znacznie mniej (po 9%).  

10.  Nietolerancja najbardziej dotyka pełnosprawnych partnerów 43% 

i  niesprawnych ruchowo 33%. Na trzecim miejscu zaznaczali ją rodzice 

niesprawni intelektualnie (10%). Na ostatnim miejscu umieściły ją pozostałe 

grupy respondentów (po 5%). 

11. Obojętność najbardziej przeżywają pełnosprawni partnerzy 41% 

oraz  niepełnosprawni ruchowo rodzice 23% odpowiedzi. Pozostałe grupy 

respondentów zaznaczyli po 9 % odpowiedzi. 

12. Biurokracja – najbardziej odczuwana jest przez niepełnosprawnych ruchowo 

(30%  odpowiedzi) oraz pełnosprawnych partnerów (26% wszystkich 

odpowiedzi).  Mocno przeżywają ją również rodzice słabowidzący (17%) 

oraz  głusi – 13% odpowiedzi.  Najsłabiej biurokracją przejmują się rodzice 

z  niepełnosprawnością intelektualną (9%) i sprzężoną (4%). 

13. Samotność najbardziej doskwiera rodzicom z niepełnosprawnością ruchową 

aż 38% odpowiedzi. Bardziej pełnosprawnym partnerom oraz rodzicom 

z  niepełnosprawnością inną/sprzężoną (po 23% odpowiedzi). Na ostatnim 

miejscu umieścili ją rodzice słabowidzący oraz głusi (po 8%). 

14.  Poczucie bycia innym najbardziej odczuwają znowu pełnosprawni partnerzy 

46% oraz niepełnosprawni ruchowo rodzice 23%. Pozostałe 4 grupy 

respondentów zaznaczyły po 8% odpowiedzi.  

15. Kategorię inne zaznaczyły tylko 2 grupy ankietowanych, czyli rodzice 

niepełnosprawni ruchowo (67% odpowiedzi) oraz pełnosprawni partnerzy 

(33% odpowiedzi).      
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7.7 Postrzeganie rodziców z niepełnosprawnościami przez społeczeństwo 

 celu zdiagnozowania postrzegania rodziców niepełnosprawnych przez nasze 

społeczeństwo zadałam pytanie szczegółowe pt., „Jaki Pani/Pana zdaniem 

wizerunek rodziców z niepełnosprawnościami w społeczeństwie?”  

 Rozkład odpowiedzi prezentuje poniżej 

 

Wykres 52– pytanie o wizerunek niepełnosprawnych rodziców w społeczeństwie 

 

 Tylko dwunastu respondentów udzieliło odpowiedzi, że odczuwa pozytywny 

stosunek społeczny do niepełnosprawnych rodziców. Podobna, ale również stosunkowo 

niska była liczba osób odczuwających zdecydowanie odmienne poglądy. Trzynastu 

ankietowanych przyznało, iż nie ma wyrobionego zdania na temat wizerunku 

niepełnosprawnych rodziców.   Najwięcej zaznaczono jednak odpowiedzi, sugerujących 

obojętny stosunek społeczeństwa do rodziców niepełnosprawnych (21 odpowiedzi).  

Wizerunek obojętny w tym akurat przypadku ma znaczenie takie jak negatywny. Liczba 

osób obojętnych w społeczeństwie na problemy niepełnosprawnych rodziców wg samych 

zainteresowanych zwiększa się do 32 osób, co stanowi już 56 procent.  
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Sądzę jednak, że jest to prawdziwe odczucie niepełnosprawnych rodziców, 

którzy  przecież, na co dzień borykają się z różnymi problemami, bardzo często jednak 

są  po prostu niewidziani przez innych mieszkańców naszego kraju. Łatwiej niestety 

być  obojętnym, albo negatywnie nastawionym do  niepełnosprawnego rodzica. 

Tak wygląda ten sam problem w rozbiciu na grupy poszczególnych respondentów  

 

Wykres 53 -  pytanie o wizerunek niepełnosprawnych rodziców w społeczeństwie. 

 

Pozytywny wizerunek odczuwali najczęściej rodzice słabowidzący 

lub  niewidomi.  Rodzice z niepełnosprawnością ruchu, słuchu, sprzężoną 

oraz  pełnosprawni współmałżonkowie/współpartnerzy najczęściej odczuwali 

obojętność. Tylko rodzice z niepełnosprawnością intelektualną zaznaczyli 

po  2  odpowiedzi na odczucia obojętne i nie mam zdania. 

Rodzice słabowidzący/niewidomi i rodzice z uszkodzonym narządem ruchu 

oraz  pełnosprawni współmałżonkowie zaznaczyli po 4 warianty odpowiedzi, zaś rodzice 

z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną tylko po 2 warianty odpowiedzi 

(obojętny i brak zdania). Rodzice z niepełnosprawnością słuchu zaznaczyli 3 warianty 

odpowiedzi (negatywny, obojętny i brak zdania).   
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7.8 Podsumowanie i wnioski z badań   

Badanie ukończyło 57 respondentów, większość z nich stanowiły jednak kobiety, 

z wykształceniem wyższym, w wieku od 21 do 40 lat, żyjące w związku małżeńskim, 

posiadające jedno dziecko.  

Diagnozując obszar pełnienia ról rodzicielskich przez niepełnosprawnych 

rodziców wywnioskować można, że wg ankietowanych ich role rodzicielskie wcale się 

nie różnią i są takie same jak i pełnosprawnych rodziców. Dla niepełnosprawnych 

intelektualnie rodziców najważniejsza w tym obszarze okazała się opieka i pielęgnacja 

dziecka. Rodzice ci uważają też, że  dobry rodzic przede wszystkim powinien okazywać 

dziecku miłość. Definiując dobrego rodzica stawiali jeszcze na taką cechę jak 

odpowiedzialność oraz  wychowanie. Więź z własnym dzieckiem dobrze bądź bardzo 

dobrze ocenia łącznie 91% ankietowanych. Pomimo drobnych wątpliwości (tylko 8% 

badanych), żaden rodzic nie ocenił relacji z dzieckiem, jako niedobre.  

Podsumowując obszar doświadczeń rodzicielskich powiedzieć można, 

że  niepełnosprawni rodzice i ich pełnosprawni współmałżonkowie lub współpartnerzy 

mają najczęściej idealistyczne wyobrażenia o rodzicielstwie. Dotyczy to zarówno 

macierzyństwa jak i ojcostwa. Rodzicielstwo, jako trud traktowane jest łącznie przez 

6  grup respondentów, czyli rodziców z niepełnosprawnością ruchu, rodziców 

pełnosprawnych, będących współpartnerami, ojców słabowidzący oraz ojców 

z  niepełnosprawnością słuchu. Prawidłowe wyobrażenia o  rodzicielstwie deklarują 

znowu rodzice z niepełnosprawnością ruchu, rodzice pełnosprawni, 

będący  współpartnerami, rodzice z niesprawnością intelektualną oraz matki 

z  niepełnosprawnością sprzężoną bądź inną (łącznie 7 grup).  

Zdecydowana większość respondentów (79%) wysoko ocenia swoje umiejętności 

rodzicielskie, oraz przygotowanie do bycia rodzicem (80%). Prawie wszyscy ankietowani 

(89%) czują się również dobrymi rodzicami. Rodzice słabowidzący lub niewidomi nie 

zgłaszają wątpliwości w tym obszarze badań.  

Analizując obszar zatrudnienia przyjąć, zatem można, że zdaniem rodziców 

z  niepełnosprawnościami zarówno chęć posiadania dzieci jak i urlop nie mają większego 

wpływu na zatrudnienie. Spośród wszystkich ankietowanych aż 70% stwierdza, 

że  posiadanie dzieci nie przeszkadza w pracy zawodowej. Najwięcej wątpliwości 
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zgłaszają rodzice z niepełnosprawnością ruchową i pełnosprawni współpartnerzy. Więcej 

wątpliwości jest za to przy kwestii urlopów, gdyż 39% respondentów badania jednak jest 

zdania, że na jakieś wątpliwości może natrafić. Tylko rodzice z niepełnosprawnością 

intelektualną przy tym pytaniu nie zgłaszali żadnych problemów. 

Reasumując obszar wsparcia powiedzieć można, że 96% wszystkich 

respondentów deklaruje korzystanie z różnego wsparcia ze strony rodziny i otoczenia, 

w  którym mieszka. Z czego silne wsparcie odczuwa 84% osób, wsparcie w niewielkim 

stopniu 9% badanych. Wsparcie w obowiązkach domowych sygnalizuje 72% 

ankietowanych. 

Podsumowując obszar wolnego czasu powiedzieć trzeba, iż spośród siedmiu 

wyznaczonych przy tym pytaniu kategorii najwięcej głosów otrzymało wychodzenie na 

spacery lub parku. Na drugim miejscu znalazły się zabawy z dziećmi. Trzecie miejsce 

zajęło czytanie książek.  Biorąc pod uwagę kategorię Inne – ulubiony sposób spędzania 

czasu wolnego razem to rozmowy z  dzieckiem (8 razy) oraz rozmaite formy spędzania 

czasu i podróże i wyjazdy( po 7 razy), zaś biorąc pod uwagę kategorie z poprzedniego 

pytania na drugim miejscu znalazł się spacer bądź park. Trzecie miejsce zajęła zabawa, 

a  czytanie książek trafiło na 4 miejsce. 

Rodzice niepełnosprawni i ich pełnosprawni współpartnerzy wskazali piętnaście 

najistotniejszych ich zdaniem barier i trudności w wychowaniu dzieci i  komunikacji 

społecznej.  Tylko rodzice z niesprawnością ruchu oraz pełnosprawni współpartnerzy 

wskazali wszystkie 15 trudności (w tym inne).  W innych przypadkach rodzaj i stopień 

niepełnosprawności warunkował wskazanie bądź pominięcie bariery. 

Dla rodziców z niepełnosprawnością intelektualną nie są problemem 4 bariery: 

architektoniczne, brak samodzielności, bezradność i samotność. Dla rodziców 

z  niepełnosprawnością słabowidzącą nie są problemem bariery psychiczne, zaś przy 

niepełnosprawności słuchu, jako jedynej nie jest problemem brak pracy i brak 

zrozumienia ze strony lekarzy.  

Bez względu na rodzaj i stopień niesprawności, jako wspólne uznano 7 barier tj. 

bariera komunikacyjna, brak zrozumienia ze strony pełnosprawnych, brak akceptacji, 

nietolerancja, obojętność, biurokracja oraz poczucie bycia innym.  

Sądzę, że właśnie te wspólne bariery przyczyniają się do tego, iż niepełnosprawni 

rodzice oceniają swój wizerunek społeczny, jako negatywny, a wręcz obojętny.  
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Zakończenie   

elem pracy było zdiagnozowanie problematyki rodzicielstwa 

z  niepełnosprawnością w naszym kraju. Postawiono 3 pytania problemowe 

oraz  trzy hipotezy badawcze. Pierwsza hipoteza zakładała, że rodzaj niepełnosprawności 

różnicuje problemy w wychowaniu dzieci. Druga hipoteza stwierdzała, że trudności 

i  bariery wpływające na wychowanie, a wskazywane przez samych rodziców są różne. 

Ostatnia hipoteza przewidywała, że społeczeństwo negatywnie postrzega rodziców 

z  niepełnosprawnościami.    

Rodzice niepełnosprawni i ich pełnosprawni partnerzy wskazali najbardziej 

utrudniające ich zdaniem bariery komunikacji społecznej i wychowaniu dzieci. Chociaż 

2 grupy respondentów (niepełnosprawni ruchowo oraz pełnosprawni partnerzy) wskazali 

wszystkie dostępne w sondażu diagnostycznym bariery i utrudnienia to jednak cztery inne 

grupy respondentów wskazywały bariery i trudności związane tylko, że swoją 

niepełnosprawnością. Mimo, iż rola rodzica jest jedyną wybieralną rolą, która jest 

akceptowana przez społeczeństwo, to rodzice z wszystkimi niepełnosprawnościami, 

zgodnie twierdzą, że postrzeganie ich w tych rolach jest jeszcze negatywne. 

Społeczeństwo polskie zaakceptowało integrację w edukacji, rehabilitacji.  Chociaż 

system zatrudniania posiada wiele wad i luk to w tym obszarze też można mówić 

przynajmniej o akceptacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Likwiduje się 

również wiele utrudnień i barier, aby osobom niepełnosprawnym lepiej się żyło się 

wygodnej mimo niepełnosprawności, czyli przynajmniej próbuje się niepełnosprawnych 

integrować, jako obywateli. Jednak postrzeganie rodziców niepełnosprawnych nadal jest 

negatywne, nadal dużo jest do zmiany w tej kwestii. Samo przyzwolenie na rolę rodzica 

to jeszcze nie wszystko, aby mówić o integracji w tym obszarze życia. Praca ta tylko to 

potwierdziła. Osoby niepełnosprawne też mają prawo do tego, aby żyć i kochać pomimo 

własnych ograniczeń. Trzeba również podkreślić, że pomimo negatywnego wizerunku 

jaki odczuwają niepełnosprawni rodzice w naszym społeczeństwie, to role rodzicielskie 

przez nich pełnione oraz kontakt z dziećmi są  postrzegane bardzo dobrze. Stwierdzają 

nawet, że ich rola jako rodziców nie różni się w niczym od roli pełnosprawnych rodziców. 

Co tylko dowodzi, że ograniczenia wynikające z różnych niepełnosprawności nie mają 

wpływu na to jakim jest się rodzicem.      
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Aneks 

Załącznik nr 1 

Ankieta do pracy magisterskiej 

Szanowni Państwo! 

 

Nazywam się Elżbieta T. Rakowska.  

Jestem studentką Wydziału Pedagogiki UW oraz niepełnosprawną mamą.  
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety badawczej 
w sposób zgodny z Państwa odczuciami i doświadczeniem.  
Ankieta jest całkowicie anonimowa, a badania przeprowadzane tylko i wyłącznie na 
potrzeby pracy magisterskiej nt. sytuacji niepełnosprawnych rodziców w Polsce.  

Ankieta ta skierowana jest do rodziców z niepełnosprawnością, którzy wychowują dzieci 
w związkach (małżeńskich/ partnerskich) lub samotnie. Ankietę mogą również wypełnić 
współmałżonkowie (współpartnerzy) rodziców niepełnosprawnych nawet jeśli są 
pełnosprawni.  

Dziękuję za poświęcony czas. 

* pola wymagane 
 

Adres e-mail  (podaj jeśli wypełniasz tą ankietę przez Internet) 

 

 

 

 

 

 

 



  
120 

 

 

Ankieta  

1. Jaka jest wg Pani/Pan definicja dobrego rodzica? * 
Napisz  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….................................................................... 
……..………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………........................................................................ 
   
2. Czuje się Pani/Pan dobrym rodzicem * 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 
 

☐  1 - oznacza: "zdecydowanie tak nie jest"  

☐  2 - oznacza: "w niewielkim stopniu"  

☐  3 - oznacza: "mam wątpliwości"  

☐  4 - oznacza: "raczej tak jest"  

☐  5 - oznacza: zdecydowanie tak jest"  
 

3. Moja więź z dzieckiem jest bardzo dobra * 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 
 
☐  1 - oznacza: "zdecydowanie tak nie jest"  

☐  2 - oznacza: "w niewielkim stopniu"  

☐  3 - oznacza: "mam wątpliwości"  

☐  4 - oznacza: "raczej tak jest"  

☐  5 - oznacza: zdecydowanie tak jest"  

 
4. Jaka powinna być wg Pani/Pana rola rodzica z niepełnosprawnością w 
wychowaniu dziecka? * 
Napisz  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….................................................................... 
……..………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………........................................................................ 
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5. Jakie były wyobrażenia o macierzyństwie, a rzeczywistość? * 
Napisz  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..................................................................... 
……..………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………....................................................................... 
  
 
6. Jakie były wyobrażenia o ojcostwie, a rzeczywistość? * 
Napisz  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..................................................................... 
……..………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………....................................................................... 
 
 
7. Jestem przygotowana/przygotowany do bycia rodzicem * 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 
 
☐  1 - oznacza: "zdecydowanie tak nie jest"  

☐  2 - oznacza: "w niewielkim stopniu"  

☐  3 - oznacza: "mam wątpliwości"  

☐  4 - oznacza: "raczej tak jest"  

☐  5 - oznacza: zdecydowanie tak jest"  

 
8. Moje umiejętności rodzicielskie są wysokie * 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 
 
☐  1 - oznacza: "zdecydowanie tak nie jest"  

☐  2 - oznacza: "w niewielkim stopniu"  

☐  3 - oznacza: "mam wątpliwości"  

☐  4 - oznacza: "raczej tak jest"  

☐  5 - oznacza: zdecydowanie tak jest" 
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9. Posiadanie dzieci nie przeszkadza w pracy * 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

☐  1 - oznacza: "zdecydowanie tak nie jest"  

☐  2 - oznacza: "w niewielkim stopniu"  

☐  3 - oznacza: "mam wątpliwości"  

☐  4 - oznacza: "raczej tak jest"  

☐  5 - oznacza: zdecydowanie tak jest"  

 
10. Urlop macierzyński/tacierzyński/wychowawczy nie przeszkadza w 
powrocie do pracy * 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 
 
☐  1 - oznacza: "zdecydowanie tak nie jest"  

☐  2 - oznacza: "w niewielkim stopniu"  

☐  3 - oznacza: "mam wątpliwości"  

☐  4 - oznacza: "raczej tak jest"  

☐  5 - oznacza: zdecydowanie tak jest"  

 
11. Mogę liczyć na wsparcie * 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 
 
☐  1 - oznacza: "zdecydowanie tak nie jest"  

☐  2 - oznacza: "w niewielkim stopniu"  

☐  3 - oznacza: "mam wątpliwości"  

☐  4 - oznacza: "raczej tak jest"  

☐  5 - oznacza: zdecydowanie tak jest"  
 

12. Z czyjej strony jest to wsparcie? * 
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi 
 

☐  w związku lub partnerstwie  

☐  ze strony rodziców lub teściów  

☐  ze strony przyjaciół lub znajomych  

☐  brak wsparcia  

☐  Inne:  
 

13. Mogę liczyć na wsparcie w podziale obowiązków w domu * 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 
 
☐  1 - oznacza: "zdecydowanie tak nie jest"  

☐  2 - oznacza: "w niewielkim stopniu"  

☐  3 - oznacza: "mam wątpliwości"  

☐  4 - oznacza: "raczej tak jest"  

☐  5 - oznacza: zdecydowanie tak jest"  
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14. Jak spędzacie czas wolny z dzieckiem/dziećmi? * 
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi 
 

☐  na zabawie  

☐  wychodząc na spacery/do parku  

☐  wspólne hobby  

☐  czytając  

☐  uprawiając sport  

☐  pomagając w lekcjach  

☐  Inne:  
 

15. Co kochacie robić razem z dzieckiem/dziećmi? * 
Napisz  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..................................................................... 
……..………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………....................................................................... 
  
  
 
16. Co Pani/Pana zdaniem najbardziej utrudnia życie niepełnosprawnym 
rodzicom ? * 
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi 
 

☐  bariery architektoniczne  

☐  bariery komunikacyjne  

☐  bariery psychiczne  

☐  brak pracy  

☐  brak samodzielności  

☐  brak zrozumienia ze strony lekarzy  

☐  brak zrozumienia ze strony pełnosprawnych  

☐  brak akceptacji ze strony innych  

☐  bezradność  

☐  nietolerancja  

☐  obojętność  

☐  biurokracja  

☐  samotność  

☐  poczucie bycia innym  

☐  Inne:  
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17. Jaki jest Pani/Pana zdaniem wizerunek niepełnosprawnych rodziców w 
społeczeństwie? * 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 
 
☐  pozytywny  

☐  negatywny  

☐  obojętny  

☐  nie mam zdania  
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Metryczka 

         Na koniec kilka pytań statystycznych.... 

1. Kim Pani/Pan jest? * 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

☐kobietą  

☐mężczyzną  
 

2. Jaki jest Pani/Pana wiek?  
Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

☐poniżej 20 lat  

☐21 - 40 lat  

☐41 - 60 lat  

☐powyżej 60 lat  
 

3. Czy wychowuje Pani/Pan dziecko/dzieci? * 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

☐w związku/partnerstwie  

☐samotnie  
 
4.Ile dzieci Pani/Pan wychowuje bądź wychowała/ł? * 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

 

☐jedno  

☐dwoje  

☐troje  

☐czworo  

☐powyżej czworga  
 
5. Ile lat ma Pani/Pan dziecko/dzieci? * 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

☐poniżej 3 lat  

☐3 - 6 lat  

☐7 - 19 lat  

☐powyżej 20 lat  

☐ ma już własną rodziną
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6. Jakie posiada Pani/Pan wykształcenie? * 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

☐podstawowe  

☐gimnazjalne  

☐zawodowe  

☐średnie  

☐licencjackie  

☐wyższe  
 

7. Gdzie Pani/Pan mieszka? * 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

☐na wsi  

☐w małym mieście (do 500 tys. ludności)  

☐w dużym mieście (powyżej 500 tys. ludności)  
 
 
8. Jest Pani/Pan osobą niepełnosprawną * 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 

☐słabowidząca lub niewidomą  

☐z uszkodzonym narządem ruchu  

☐z uszkodzonym narządem słuchu  

☐z uszkodzonym narządem mowy  

☐z niepełnosprawnością intelektualną  

☐z niepełnosprawnością sprzężoną lub inną  

☐jestem partnerem bądź rodzicem pełnosprawnym  

 

 

 

 

 

 

 

 


