
Osoby z niepełnosprawnością  

we współczesnym społeczeństwie 

Projekt współfinansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy 

Zwiększenie udziału w życiu społecznym 

osób z niepełnosprawnością Intelektualną 

Integracyjne zajęcia ceramiczne 
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Choroby neurologiczne, w tym neurodegeneracyjne  

Stwardnienie rozsiane (SM) 

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) 

Udar mózgu 

Epilepsja 

Choroba Alzheimera i demencje 

Choroba Parkinsona 

  

Niepełnosprawność ruchowa  

Paraplegia i tetraplegia 

Amputacje 

Choroby reumatyczne 
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Niepełnosprawność intelektualna  

Autyzm 

Zespół Downa 

  

Choroby układu oddechowego i krążenia  

Choroby serca 

Astma 

 

Schorzenia metaboliczne  

Cukrzyca 

Choroba Leśniowskiego-Crohna 
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Niepełnosprawność narządu wzroku i głuchoślepota  

Niepełnosprawność słuchu i/lub mowy  

Choroby układu moczowo-płciowego  

Choroby rzadkie/genetyczne  

Choroby psychiczne  

Nowotwory  

Otyłość 
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Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 

z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła na koniec 

marca 2011 r. niemal 4,7 mln (dokładnie 4 697,0 tys.). Tym samym liczba 

osób niepełnosprawnych w Polsce stanowiła 12,2% ludności kraju wobec 

14,3% w 2002 r. 

Co 8 człowiek mijany na ulicy to osoba z niepełnosprawnością. 
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W 2014 r. było w Polsce 3 mln 272 tys. osób niepełnosprawnych  

w wieku powyżej 16 lat.  
 
Źródło: Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2014 

roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 1 

sierpnia 1997 r. „KARTA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”  
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W 2014 r. było w Polsce 3 mln 272 tys. osób niepełnosprawnych  

w wieku powyżej 16 lat.  
 
Źródło: Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2014 

roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 1 

sierpnia 1997 r. „KARTA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”  
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Źródło: BAEL, dane średnioroczne, opracowanie Biura Pełnomocnika Rządu do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych na podstawie danych GUS 



Integracja społeczna osób z 

niepełnosprawnościami 
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Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 

1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).  

Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być 

dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z 

jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2.).  

 

Ustawa zasadnicza nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia 

szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, (art. 68), a także 

obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu 

do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69). 
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- Podmioty publiczne 
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

- Poszczególne resorty: Wszystkie instytucje publiczne w zakresie swoich zadań  

    (np. Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo  

     Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 

- Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

- Samorządy (integracyjne placówki edukacyjne, Ośrodki Pomocy Społecznej,   

     Domy pomocy społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy,  

      Placówki medyczne) 



Kto uczestniczy w procesie integracji ON? 

Projekt współfinansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy 

10 

- Podmioty prywatne (sektor przedsiębiorstw) 
- Zakłady pracy chronionej 

- Przedsiębiorstwa zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami 

- Spółdzielnie socjalne 

 

- Sektor organizacji pozarządowych (NGO) 
- CIS 

- KIS 

- ZAZ 

- WTZ 

-   Działalność statutowa - projektowa i interwencyjna 
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- CIS 

CIS to instytucja, która ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów 

edukacji może być praca uczestników w ramach działalności handlowej, 

usługowej lub wytwórczej. 

 

- KIS 

KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i 

problemach życiowych. To jednostka pomagająca samo organizować się 

ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie 

aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. 

KIS zostaje powołany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizacja 

pozarządowa. 
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- ZAZ 

ZAZ prowadzi dwojaką działalność – rehabilitację społeczną i zawodową osób 

niepełnosprawnych określaną w przepisach jako obsługowo-rehabilitacyjną  oraz 

działalność gospodarczą. 

ZAZ utworzyć mogą: gmina, powiat, fundacja, stowarzyszenie lub inna 

organizacja społeczna, której celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa 

osób niepełnosprawnych 

 

- WTZ 

Placówka wykonująca rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych 

podopiecznych. Terapia realizowana jest poprzez terapię zajęciową 



Zaangażowanie całego społeczeństwa 

jest warunkiem prawdziwej integracji osób  

z niepełnosprawnością. 

 

Żaden system nie będzie w stanie odpowiedzieć na 

potrzeby jednostek jeśli nie będzie wzmocniony 

aktywnością oddolną. 

 

Dopiero połączenie sił różnych podmiotów może 

zapewnić wysoką efektywność procesu integracji. 
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Komisje dialogu społecznego jako przykład współpracy m.st. Warszawy  

z organizacjami pozarządowymi. 

 

- KDS ds. Niepełnosprawności przy Biurze Pomocy I Projektów Społecznych 

(59 organizacji); 

 

http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja 

-dialogu-spolecznego-ds-niepelnosprawnosci 

 

http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/775286.html 

 

- 17 dzielnicowych KDS 

 

 

http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-niepelnosprawnosci
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http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-niepelnosprawnosci
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http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-niepelnosprawnosci
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/775286.html
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/775286.html
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Stephen Hawking 
Franklin Delano Roosevelt 
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Ray Charles 

Stevie Wonder 

Ludwig van Beethoven 
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http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/niepelnosprawnosc 

 

http://www.niepelnosprawni.pl 

 

www.aktywizacja.org.p 

 

http://mimowszystko.org 

 

http://otwartedrzwi.pl/ 

 

http://www.fundacjaavalon.pl 

 

www.ksnaw.pl 

 

 

 

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/niepelnosprawnosc
http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/niepelnosprawnosc
http://www.niepelnosprawni.pl/
http://www.niepelnosprawni.pl/
http://www.aktywizacja.org.p/
http://mimowszystko.org/
http://mimowszystko.org/
http://otwartedrzwi.pl/
http://otwartedrzwi.pl/
http://www.fundacjaavalon.pl/
http://www.fundacjaavalon.pl/
http://www.ksnaw.pl/
http://www.ksnaw.pl/
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Dokumenty na szczeblu międzynarodowym 

 

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

 

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020;  

 

Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych –  

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych; 

 

Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw  

członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie  

sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej;  

 

Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych  

potrzeb edukacyjnych;  
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Dokumenty na szczeblu krajowym 

 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta 

Praw Osób Niepełnosprawnych;  

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

 

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne 

Mazowsze; 

 

Społeczna Strategia Warszawy; 

 

Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 




