
Wprowadzenie

Od lat 60. ubiegłego wieku w Polsce, głównie za sprawą socjologii, roz-
poczęto stopniowo odchodzić od rozumienia niepełnosprawności w ka-
tegoriach biomedycznych (deficyt, ograniczenie, brak), kładąc nacisk na 
promowanie modelu społecznego i politycznego (partycypacja społeczna, 
pełnienie różnych funkcji przez osoby z niepełnosprawnością). Współ-
cześnie rozumienie niepełnosprawności nakazuje traktować je jako zja-
wisko społeczne powstające na styku relacji jednostka  – społeczeństwo. 
Jeśli społeczeństwo nie stwarza optymalnych warunków do funkcjonowa-
nia w nim, zamiast likwidować obecne generuje kolejne bariery, wówczas 
możemy mówić o powstawaniu niepełnosprawności. Niepełnosprawność 
stanowi dynamiczne zjawisko społeczne, związane z jednej strony z poja-
wianiem się określonych problemów społecznych (bezrobocie, wyklucze-
nie społeczne i in.) i ich diagnozą, z drugiej natomiast z planowaniem i pro-
jektowaniem rozwiązań (instytucjonalnych, innowacyjnych i in.) służących 
wzmocnieniu funkcjonowania osób z ograniczoną sprawnością.

Między 2016 a 2017  r. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych re-
alizowało projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnospraw-
nych – wspólna sprawa”, którego celem była diagnoza oraz wypracowanie 
rekomendacji w odniesieniu do najważniejszych problemów zgłaszanych 
przez osoby z niepełnosprawnością i ich otoczenie społeczne. Zgromadze-
nie Generalne ONZ w 2006 r. przygotowało dokument Konwencja O Pra-
wach Osób Niepełnosprawnych, który został ratyfikowany przez Polskę 
we wrześniu 2012 r. Mimo tego, że dokument ten wyraźnie określa zestaw 
praw przysługujących osobom z niepełnosprawnością w takich obszarach 
życia, jak m.in. transport, administracja publiczna, dostępność określonych 
miejsc, prawo uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym, wyniki ww. 
projektu wyraźnie wskazują na występowanie prawnych, administracyj-
nych i organizacyjnych barier. 

Niniejszy tom poświęcony socjologicznej analizie niepełnosprawności 
jest zbiorem tekstów, w których autorzy wskazują na związek socjologii 
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i niepełnosprawności w odniesieniu do zróżnicowanych obszarów życia 
społecznego. Wśród nich należy wymienić m.in. politykę społeczną wo-
bec osób z niepełnosprawnością, rodzinny kontekst niepełnosprawności 
związany z realizacją funkcji opiekuńczej, pełnienie funkcji społecznych 
przez osoby z niepełnosprawnością oraz strategie związane z przywraca-
niem sprawności.

Teksty autorów zostały podzielone na trzy części z uwagi na to, że poka-
zują niepełnosprawność w trzech kontekstach. Pierwsza część zawiera ar-
tykuły, w których niepełnosprawność odniesiono do teorii socjologicznej. 
W drugiej prezentowane są teksty, które lokują niepełnosprawność w po-
mocy społecznej i polityce społecznej. Natomiast trzecia część poświęcona 
została dostępności przestrzeni społecznej dla osób z niepełnosprawnością.

Elżbieta Zakrzewska-Manterys w swoim tekście pisze o tym, że osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną są nieobecne w dyskursach socjolo-
gii akademickiej. Jej zdaniem, nieobecność ta ma charakter strukturalny 
i spowodowana jest dwoma czynnikami. Z jednej strony przez fakt bardzo 
małej liczebności osób niepełnosprawnych intelektualnie w populacji ogól-
nej, stosunkowo krótkim trwaniem ich życia, pojawieniem się ruchów eu-
genicznych, z drugiej – z powodu znacznej popularności pozytywistycznej 
metodologii socjologii akademickiej.

W tekście Włodzimierza Piątkowskiego przedstawiono rozwój włącza-
nia niepełnosprawności w spektrum zainteresowań socjologii medycyny. 
Autor wskazuje na początki konceptualizacji niepełnosprawności, doko-
nane przez prof. Magdalenę Sokołowską, pierwszą socjolog w Polsce, która 
włączyła „kalectwo”, niepełnosprawność i rehabilitację w nurt rozważań 
socjologicznych. Artykuł Włodzimierza Piątkowskiego to kompendium 
wiedzy na temat kształtowania się i rozwijania wiedzy o niepełnospraw-
ności w socjologii oraz dynamicznym rozwoju socjologii medycyny, która 
zyskała uznanie w Europie i na świecie.

Ewa Giermanowska w swoim tekście stawia tezę, że upowszechnie-
nie społecznego modelu niepełnosprawności zwiększyło rolę socjologów 
i wiedzy socjologicznej w diagnozowaniu i wspieraniu zmian w polity-
ce publicznej. Autorka swoje rozważania odnosi do kwestii zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, wskazując, że nie jest możliwe pełne włączenie 
osób z niepełnosprawnością w rynek pracy. Nawiązuje ona do koncepcji 
prekariatu Guya Standinga, prac związanych z „zarządzaniem chorobą” 
(illness’management) Juliet Corbina i Anselma Straussa oraz koncepcji 
społeczeństwa obywatelskiego (civil society) Ulricha Becka, prezentując 
zróżnicowane stosunki między osobą z niepełnosprawnością a tym, co 
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zwykło się nazywać pracą. W końcowej części artykułu Ewa Giermanow-
ska, odwołując się do klasycznych prac Adama Podgóreckiego, wskazuje na 
funkcje, jakie może pełnić socjologia (diagnostyczna, demaskatorska i so-
cjotechniczna) w odniesieniu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

W swoim tekście analizuję rodzinę osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną, uwzględniając zróżnicowane teorie socjologiczne. Charakteryzu-
ję wybrane obszary związane z funkcjonowaniem rodzin osób z niepełno-
sprawnością intelektualną – role rodzinne, samoorganizacja (w odniesieniu 
do tworzenia się nowych form wspólnotowości), mechanizm genezy i iden-
tyfikacji problemów społecznych (w nawiązaniu do trzech metafor zapropo-
nowanych przez Krzysztofa Gorlacha: społeczeństwa jako organizmu, jako 
pola walki, jako teatru), uwzględniając trzy sfery oddziaływań społecznych 
(mikrospołeczną, mezospołeczną i makrospołeczną).

W kolejnym artykule Magdalena Wałachowska podejmuje proble-
matykę przygotowania osób z niepełnosprawnością do odgrywania ról 
małżeńskich i rodzicielskich. Autorka pisze o wykluczających społecznie 
wymiarach niepełnosprawności oraz czynnikach, które mają największy 
wpływ na to zjawisko. Charakteryzuje wybrane przypadki życia małżeń-
skiego osób z niepełnosprawnością, przedstawia strukturę organizacyjną, 
metody, formy oraz praktyk przygotowania do małżeństwa i rodzicielstwa 
osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności.

Pierwszy rozdział kończy tekst Moniki Frąckowiak-Sochańskiej. Poru-
sza w nim ona problematykę społecznego konstruowania kategorii zdrowia 
psychicznego, chorób i zaburzeń psychicznych z perspektywy zróżnicowa-
nych aktorów społecznych. Autorka prezentuje wyniki badań ilościowych 
(ogólnopolskie badania sondażowe) i jakościowych  – m.in. analizę ma-
teriałów zastanych w postaci wypowiedzi biograficznych, osób mających 
doświadczenie kryzysu psychicznego, członków rodzin osób chorujących 
psychicznie oraz wywiady pogłębione z ekspertami w zakresie zdrowia 
psychicznego. Zróżnicowany materiał badawczy umożliwia wskazanie 
mentalnych reprezentacji procesów przenikania się zdrowia i choroby, 
w odniesieniu do wiedzy potocznej, jak i profesjonalnej.

Druga część niniejszej publikacji składa się z tekstów poświęconych 
osadzeniu niepełnosprawności w pomocy i polityce społecznej. Wskaza-
ne w niej zostały zarówno problemy związane z funkcjonowaniem osób 
z niepełnosprawnością i ich najbliższego otoczenia, jak i ewolucja poglą-
dów i zmiana paradygmatu w świadczeniu pomocy. W pierwszym artykule 
Teresa Zbyrad prezentuje zmiany, jakie dokonały w systemie pomocy spo-
łecznej w odniesieniu do niepełnosprawności. Autorka rozpoczyna swo-

Koperski_Niepełnosprawność_w_socjologii_2019.indb   9 24.05.2019   08:57:09



Wprowadzenie10

je rozważania od opisania działań określanych jako filantropijne, poprzez 
stopniowe odchodzenie od opieki na rzecz pomocy i samopomocy podej-
mowanej przez osoby z niepełnosprawnością. W tekście zostały zawarte 
kamienie milowe związane z przekształcaniem się dyskursu oraz reorgani-
zacją specjalnych działań dla osób z niepełnosprawnością. 

Hubert Kaszyński i Olga Maciejewska piszą o możliwości zastąpienia 
określenia „niepełnosprawność psychiczna” pozytywnymi terminami, 
takimi jak recovery („odzyskanie zdrowia”), resilience (interakcyjna prze-
strzeń uczenia się) oraz empowerment („umacnianie”). Autorzy, nawiązu-
jąc do realizowanych w Instytucie Socjologii UJ badań nad „Krakowskim 
projektem szkoleń promujących zdrowie psychiczne”, proponują zastoso-
wanie klinicznej pracy socjalnej – osoby z „niepełnosprawnością psychicz-
ną”, które znajdują się w sytuacji problemowej, mogą dokonać jej redefi-
nicji. Bycie w relacji, wchodzenie w interakcje z pracownikiem socjalnym 
umożliwia mobilizowanie i wzmacnianie indywidualnego potencjału.

W niniejszej książce podjęto też zagadnienie roli ekonomii społecznej 
wobec osób z niepełnosprawnością. Anna Waligóra w swoim tekście do-
konuje uporządkowania wiedzy dotyczącej ram prawnych i podmiotów 
wchodzących w skład gospodarki społecznej (przedsiębiorczości społecz-
nej). Przedsiębiorczość społeczna została scharakteryzowana jako typy 
zorganizowanych praktyk gospodarczych, które wykraczają poza obowią-
zujące dla ekonomii społecznej ramy prawne, jednocześnie uwzględniające 
wartości społeczne oraz wymóg racjonalności ekonomicznej. Autorka pre-
zentuje m.in. statystyki odnoszące się do procentowego zatrudnienia osób 
z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach społecznych, zwracając uwa-
gę w końcowej części tekstu, że ekonomia społeczna stanowi alternatywne 
rozwiązanie w procesie integracji i aktywizacji tych osób.

W kolejnym artykule została przedstawiona sytuacja opiekunów ro-
dzinnych osób niesamodzielnych. W interesujący i bardzo szczegółowy 
sposób Rafał Bakalarczyk zaprezentował takie kwestie, jak nieostrość i wie-
lowymiarowość kategorii opieki, trudności związane z określeniem rze-
czywistej skali zjawiska niesamodzielności i liczby osób niesamodzielnych 
w Polsce, a także konsekwencje wynikające z odgrywania roli opiekuna 
rodzinnego. Jednocześnie autor zaproponował przyjęcie strategii minima-
lizowania negatywnych skutków realizacji funkcji opiekuńczej przez nie-
formalnych opiekunów rodzinnych, określając je jako wyzwanie do polityk 
publicznych.

Marta Zaręba w swoim tekście opisała zagadnienie jakości życia osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka nawiązała do zrealizowane-
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go na terenie województwa wielkopolskiego w 2014 r. badania pt. „Obiek-
tywna i subiektywna jakość życia dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną zamieszkujących województwo wielkopolskie. Uwarunkowa-
nia środowiskowe oraz poziom wsparcia realizatorów polityki społecznej”. 
Uwzględnienie obiektywnego, jak i subiektywnego wymiaru jakości życia 
osób z niepełnosprawnością umożliwiło uchwycić czynniki środowiskowe 
oraz indywidualne związane z percepcją sytuacji życiowej przez jednostki. 

Artykuł kończący drugi rozdział został poświęcony polityce społecz-
nej wobec osób z niepełnosprawnością w Republice Czeskiej. Tomasz Ka-
sprzak prezentuje najważniejsze etapy związane z kształtowaniem się insty-
tucji i mechanizmów wsparcia osób z niepełnosprawnością, podkreślając, 
że dopiero rok 1989 stanowił początek odchodzenia od modelu polityki 
społecznej ściśle kierowanej przez państwo (wówczas po raz pierwszy po-
jawiły się organizacje pozarządowe jako realizatorzy usług społecznych), 
natomiast w 2014 r. opracowano krajowy plan promujący równe szanse dla 
osób niepełnosprawnych. Można zauważyć, że polityka społeczna wobec 
osób z niepełnosprawnością w Republice Czeskiej kształtowała się podob-
nie jak w Polsce.

Trzeci rozdział tej publikacji poświęcono dostępności (infrastruktury, 
miejsc, usług itd.) oraz społecznym konsekwencjom jej braku w odnie-
sieniu do funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Paweł Aleksan-
drowicz w artykule rozpoczynającym trzecią część książki pisze o wyklu-
czeniu osób głuchych z obiegu kultury audiowizualnej. Autor prezentuje 
złożoność problematyki dostosowania napisów do potrzeb osób głuchych, 
proponując tzw. model szerokiej dostępności, zgodnie z którym dany pro-
dukt powinien być przystosowany do możliwości i preferencji użytkowni-
ka, a także przystępny i zrozumiały niezależnie od jego poziomu wiedzy 
i umiejętności językowych.

O dostępności przestrzeni dla osób z wadami wzroku pisze Andrey 
Tikhonov, znawca tej problematyki. Autor prezentuje w swoim tekście 
przykłady programowych i technicznych rozwiązań, które służą podnosze-
niu jakości życia osób z wadami wzroku, pozwalają tym osobom wchodzić 
w role (studenta, pracownika) i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. 
Andrey Tikhonov wskazuje na istotny problem, jakim jest ograniczona do-
stępność technologii funkcjonujących w oparciu o dźwięki/komunikaty 
głosowe i alfabet Braille’a  – nie są powszechnie dostępne dla osób słabo 
widzących.

Kolejny artykuł – Heleny Jadwiszczok-Molenckiej i Jacka Molenckie-
go – stawia interesujące pytanie: czy ważniejsze jest dziedzictwo kulturowe 
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(dobro całego społeczeństwa), czy potrzeba osoby z niepełnosprawnością, 
która w przestrzeni historycznej ze względu na swoje ograniczenia nie 
może funkcjonować na równi z innymi użytkownikami? Autorzy opisu-
ją ważne zagadnienie, jakim jest projektowanie uniwersalne (a często jego 
brak). Jest to filozofia projektowania produktów i otoczenia, w taki sposób 
by mogły być one użyte przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim za-
kresie, również uwzględniając złożoność i specyfikę trudności osób z nie-
pełnosprawnością. Kontekst miasta historycznego, projektowanego i budo-
wanego w XIX, a także funkcjonowania w nim osób z niepełnosprawnością 
to zagadnienie wciąż aktualne w kontekście likwidowania barier architek-
tonicznych.

Na podobny problem zwróciła uwagę Marta Sęk, autorka kolejnego ar-
tykułu. Prezentuje ona problematykę dostępności instytucji kultury dla osób 
z niepełnosprawnością, m in. z perspektywy z teorii architektury i plano-
wania przestrzennego, aktów prawnych (np. dostępność w prawie budowla-
nym i dostępność Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych z 2006 r.) 
i nauk społecznych, wskazując m.in. na występowanie paradoksów systemo-
wych i wzajemne wykluczanie się dokumentów regulujących dostępność.

Tekst Renaty Maciejewskiej poświęcono roli komunikacji wspoma-
gającej i alternatywnej (Augmentative and Alternative Communications – 
AAC) w procesie inkluzji społecznej dorosłych osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Autorka z jednej strony, prezentuje występujące u osób 
z niepełnosprawnością deficyty odnoszące się do sfery komunikacji (np. 
niedostateczna kontrola przekazu werbalnego, występowanie błędów skła-
dniowych), z drugiej natomiast wskazuje zasadność stosowania komuni-
kacji opartej na systemie AAC, podkreślając, że stanowi on szansę na po-
dejmowanie przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną nowych ról 
społecznych, np. pracownika.

W kolejnym artykule trzeciego rozdziału Beata Stasiak-Cieślak, Paweł 
Dziedziak, Adam Sowiński prezentują założenia projektu „Kompleksowy 
system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo (AMC-2)” 
oraz charakteryzują powołane w 2015 r. Centrum Usług Motoryzacyjnych 
dla Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego realizowane są zadania 
służące osiągnięciu samodzielności społeczno-zawodowej osób z niepeł-
nosprawnościami motorycznymi. Artykuł ma charakter praktyczny i kom-
pleksowo opisuje zagadnienia organizacyjno-prawne, związane z prowa-
dzeniem pojazdów przez osoby z niepełnosprawnością.

Artykułem, który kończy trzeci rozdział, jest tekst autorstwa Pawła 
Kalinowskiego, Olgi Bugaj, Dariusza Pietranisa, Tomasza Zaporowskiego, 
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Roksany Kubiak, Agaty Konarskiej i Kariny Szczęsnej. Prezentują oni za-
łożenia i wyniki badań przeprowadzonych wśród reprezentantów Polski 
w ampfutbolu  – piłce nożnej dla osób po amputacjach jednostronnych. 
Motywy podejmowania aktywności sportowej przez tych zawodników to 
m.in. radość z uprawiania sportu, utrzymanie dobrej kondycji, zadowole-
nie ze współzawodnictwa, poprawa siły mięśniowej ramion i tułowia. Au-
torzy wskazują, że uprawianie sportu przez osoby z niepełnosprawnością 
ma wymiar rehabilitacji rozumianej dwojako – medycznie (np. poprawa 
kondycji fizycznej) i społecznie (integracja społeczna).

Podsumowując, analizy dokonane przez autorów niniejszej pracy po-
kazują, że niepełnosprawność jest ważnym obszarem dla socjologii. Zjawi-
sko niepełnosprawności można określić jako „stary problem” oczekujący 
na „nowe rozwiązania”. Rolę socjologii, zwłaszcza socjologii stosowanej, 
stanowi diagnoza określonych problemów dotykających osoby z niepeł-
nosprawnością i bliskie im osoby oraz proponowanie rozwiązań służących 
poprawie ich funkcjonowania w sferze mikro-, mezo- i makrospołecznej. 
Znajomość pojęć i teorii socjologicznych umożliwia szerokie przyjrzenie 
się niepełnosprawności w kontekście regulacji życia społecznego, funkcjo-
nowania instytucji, tworzenia związków i stosunków społecznych. Dyna-
mika życia społecznego, w odniesieniu do obszarów funkcjonowania i ról 
osób z niepełnosprawnością oraz ram prawnych i polityk publicznych wo-
bec zjawiska niepełnosprawności, powoduje, że przed socjologami stawia-
ne są nowe wyzwania. Być może staną się one interesującym materiałem do 
opracowania kolejnego tomu.

Pragnę podziękować serdecznie wszystkim autorom za trud przygoto-
wania tekstów i zawarte w nich bogate refleksje, które niewątpliwie wzbo-
gacą wiedzę o związku socjologii z niepełnosprawnością oraz będą inspira-
cją do planowania kolejnych badań.

Łukasz Koperski
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