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katowice 2020

Niepełnosprawność
zapytaj praktyka

 � CZY URZĘDY SAMORZĄDOWE ZARZĄDZAJĄCE PRZESTRZENIĄ  

         PUBLICZNĄ I USŁUGAMI NP. POMOCĄ SPOŁECZNĄ, EDUKACJĄ,   

         KULTURĄ PYTAJĄ NIESTANDARDOWYCH ODBIORCÓW CZY TA  

         PRZESTRZEŃ LUB USŁUGI SĄ DLA NICH DOSTĘPNE. 

 � CZY LIDERZY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ POTRAFIĄ  

         WSPÓŁPRACOWAĆ Z SAMORZĄDEM ZGŁASZAJĄC BARIERY            

         I DZIAŁAJĄC NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI I WSPARCIA OSÓB  

 Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.  

 � CO MOŻNA ZROBIĆ, BY TĄ OTWARTOŚĆ NA DIALOG WZMACNIAĆ?

Ta publikacja jest rezultatem projektu „PARTYCYPACJA DOSTĘPNA 
Diagnoza barier i dobrych praktyk oraz wzmocnienie dialogu śląskich 
samorządów z osobami z doświadczeniem niepełnosprawności”, 
który w 2020 roku Fundacja Transgresja realizowała dzięki dofinan-
sowaniu z  Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

FIO

projekt

Jest to raport z badań – 72 wywiadów prowadzonych przez 
niepełnosprawnych badaczy  z samorządami i liderami osób 
z niepełnosprawnościami, które miały odpowiedzieć na pytnie  
o otwartość urzędów i działaczy na dialog, w tworzeniu roz-
wiązań bardziej dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.



4 5

Kto za tym stoi 
Założyciele Fundacji Transgresja to osoby z niepełnosprawnościami 
– głuchoniewidome, które każdego dnia  doświadczają wielu barier 
w dostępie do usług i przestrzeni publicznej, ale są aktywne zawodo-
wo i społecznie, bo z powodzeniem te bariery pokonują. Transgresja, 
to organizacja działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 
promująca przekraczanie ograniczeń i działania na rzecz dostępności. 
Jej wyjątkowość polega na tym, że dostrzega i przełamuje bariery 
zarówno po stronie osób z niepełnosprawnościami, które muszą 
dokonać transgresji, jak i po stronie otoczenia, które powinno być 
bardziej dostępne dla ludzi niestandardowych. 

Czy śląskie samorządy są dostępne 
dla osób z niepełnosprawnościami?

W marcu 2019 opublikowano raport z monitoringu 54 jednostek ad-
ministracji publicznej, prowadzonego w ramach dwuletniego projektu 
Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz 
Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides” pod nazwą 
„Śląskie bez barier”, który był częścią prowadzonego wówczas 
w całej Polsce monitoringu wdrożenia postanowień konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych.

W  projekcie  na  podstawie  reprezentatywnej  losowej  próby  przepro-
wadzono  audyty  329  obiektów użyteczności  publicznej zarządzanych  
przez  śląskie  samorządy  obiektów użyteczności  publicznej. Były 
wśród nich urzędy, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, ośrodki kultury, 
sportu i rekreacji.

64,4% obiektów miało przynajmniej jedno wejście dostępne dla 
osób z niepełnosprawnościami, 40% obiektów posiadało dostępne 
dla osób z niepełnosprawnościami toalety, 28% obiektów posiadało 
windy umożliwiające dotarcie do każdego pomieszczenia, w którym 
obsługiwano klientów, a 24% obiektów to budynki parterowe niewy-
magające pokonywania schodów lub windy.

Rozmawiając z przedstawicielami urzędów zadawaliśmy pyta- 
nia o dostępność świadczonych przez nie usług. Zwykle urzęd- 
nicy mówili nam, ze urzędy są dostępne, bo mają windę lub,  
że nie są dostępne, bo mają bariery architektoniczne. Wiedzę 
o dostępności strona samorządowa czerpała głównie z infor- 
macji o zrealizowanych inwestycjach w zakresie likwidacji barier,  
a z dialogu z niestandardowymi odbiorcami. 
 
Tymczasem najtrudniejszą sytuację, jeżeli chodzi o udogodnienia  
w urzędach miały osoby słabosłyszące. Tylko  2,43%  badanych  
obiektów miało pętlę  induktofoniczną,  a  w  wielu  przypadkach zarządcy  
budynków publicznych, w ogólnie nie słyszeli o takim urzą- 
dzeniu. Tylko 20% monitorowanych obiektów zapewniało dostęp 
tłumaczy języka migowego (w gminach wiejskich jedynie 6%). 
Ponadto w większości sytuacji, w opinii osób głuchych, dane te  
i tak były przeszacowane, bo samorządy jako tłumaczy języka  
migowego wskazywały urzędników, którzy co prawda skończyli 
kurs języka migowego, ale od lat nie używali tego języka i nie  
potrafili obsłużyć klienta porozumiewającego się w tym języku. 

Badania te wykazały nie tylko bariery w dostępie do usług i przestrze-
ni zarządzanej przez śląskie samorządy, ale też fakt, że osoby zarzą-
dzające jednostkami publicznymi nie miały świadomości barier, które 
generują – nie prowadzą bowiem ani monitoringów dostępności, ani 
konsultacji z osobami z niepełnosprawnością.  

5

SZKOLENIE Z OBSŁUGI KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
 
[Na zdjęciu stoi mężczyzna, trzymający dwie białe laski w rękach, skierowane w dół, na szyi ma powieszony odbiornik systemu FM.  
Po jego prawej stronie i na wprost siedzą kobiety – uczestniczki szkolenia.]
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Dlaczego warto rozmawiać
Doświadczenie niepełnosprawności sprawia, że człowiek inaczej po-
strzega wiele spraw. To, że dana przestrzeń jest dostępna dla standar- 
dowego użytkownika, nie znaczy, że jest ona dostępna dla osoby 
poruszającej się na wózku inwalidzkim lub dla osoby niewidomej. 
Projektowanie przestrzeni i usług publicznych, bez konsultacji ze 
środowiskiem osób  z niepełnosprawnością zawsze będzie odbywało 
się z perspektywy zdrowych i sprawnych ludzi i stworzy bariery 
dostępu dla nietypowych odbiorców.

Projekt realizowany był w momencie, w którym większość samorzą-
dów zajęta była pracą nad monitorowaniem i planowaniem zwiększa-
nia dostępności. 20 września 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696), która je do tego zobowiązuje. 
Aby praca urzędów nad dostępnością nie poszła na marne konieczne 
są konsultacje ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Jak wspieraliśmy dialog

Postanowiliśmy dokładnie zbadać, co sprawia, że samorządy projek-
tując przestrzeń i usługi nie konsultują się z niestandardowymi 
użytkownikami. Dlaczego osoby z niepełnosprawnością nie dzielą się 
z władzami lokalnymi unikalną perspektywą i doświadczeniem, które 
posiadają. Naszym celem było też znalezienie i upowszechnienie 
dobrych praktyk. Wiedzieliśmy bowiem, że zarówno wśród śląskich
samorządów jak i wśród działaczy środowiska osób z niepełnos-
prawnościami znajdują się tacy, którzy bardzo dobrze radzą sobie 
w monitorowaniu barier i wdrażaniu dostępnych rozwiązań. 

Pierwszym etapem projektu było zdiagnozowanie barier i dobrych 
praktyk dialogu samorządów z osobami z niepełnosprawnością. 
Zespoły badawcze, w skład których wchodziły osoby ze znaczną 
niepełnosprawnością przeprowadziły 72 wywiady z osobami zaan-
gażowanymi w prowadzenie tego dialogu. Raport ten prezentuje 
kluczowe efekty badań i będzie szeroko upowszechniany.

W projekcie przeprowadzono też pilotażowe warsztaty adresowane  
do samorządowców i liderów środowiska osób z niepełnospraw-
nością, które miały przyczynić się do wzmocnienia dialogu. 
Zapytaliśmy uczestników wywiadów czego potrzebują, aby poprawić 
dialog we wdrażaniu dostępności na poziomie lokalnym. 
Poprowadziliśmy szkolenie dla urzędników, które pokazywały perspek-
tywę osoby z niepełnosprawnością z zakresie obsługi w urzędzie, 
postrzegania przestrzeni, korzystania ze strony internetowej urzędu. 
W projekt zawierał też szkolenia dla liderów społecznych ułatwiające 
im komunikację z urzędem. 

Kluczowym elementem projektu było zorganizowanie Pierwszego 
Śląskiego Forum Dialogu Społecznego w kontekście doświadczania 
niepełnosprawności, w którym przedstawiciele samorządów i liderzy 
środowiska osób z niepełnosprawnością mieli szansę się spotkać 
i wymienić różnym doświadczeniem. Forum odbyło się 15 paździer-
nika 2020 i było jednocześnie Konwentem Regionalnym 6 Ogólno-
polskiego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. 

Źródła danych 
prezentowanych           
w raporcie

W projekcie przeprowadzono 72 wywiady. 

Do rozmów na temat dialogu samorządów z osobami z niepełno-
sprawnościami zaproszono wszystkie samorządy powiatowe 
województwa śląskiego. 

Zaproszenia wystosowane były drogą elektroniczną, a w każdej  
kancelarii urzędu telefonicznie potwierdzono fakt odnotowa-
nia przyjęcia korespondencji i nadania jej trybu koresponden- 
cji służbowej. Poproszono o odpowiedź, a następnie co najm-
niej dwukrotnie monitorowano  telefonicznie poziom realizacji 
sprawy. Osoba dzwoniąca dopytywała o możliwość umówie-
nia na się na rozmowę, prosiła o pisemną odpowiedź zwrotną.

Do udziału w projekcie, wspólnej pracy nad barierami i wzorco-
wymi metodami prowadzenia dialogu ze stroną samorządową 
przystąpiły 23 samorządy, z którymi przeprowadzono 25 wywia- 
dów pogłębionych (w dwóch powiatach do rozmów badawczych 
zgłosiły się 2 placówki samorządowe). To dzięki wiedzy i zaan-
gażowaniu tych właśnie urzędników w prowadzenie dialogu  
z  przedstawicielami Fundacji Transgresja i lokalnymi osobami  
z niepełnosprawnościami możliwe było stworzenie tego raportu.

Samorządy, które zgodziły się z nami rozmawiać, za co bardzo  
im w tym miejscu dziękujemy:

 � POWIAT BĘDZIŃSKI

 � MIASTO BIELSKO -BIAŁA

 � STAROSTA BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI                                                            
         (tam przyjął nas na rozmowę sam Pan Starosta)

 � MIASTO BYTOM

 � POWIAT CIESZYŃSKI

 � MIASTO CZĘSTOCHOWA

 � MIASTO GLIWICE

 � MIASTO JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 � MIASTO KATOWICE

 � POWIAT KŁOBUCKI

 � POWIAT LUBLINIECKI

 � MIASTO MIKOŁÓW (w zastępstwie za powiat mikołowski)

 � MIASTO MYSŁOWICE

 � MIASTO PIEKARY ŚLĄSKIE

 � POWIAT PSZCZYŃSKI

 � MIASTO RYBNIK

 � MIASTO SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
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 � MIASTO SOSNOWIEC

 � MIASTO ŚWIĘTOCHŁOWICE

 � MIASTO TYCHY

 � MIASTO ZABRZE

 � POWIAT ZAWIERCIAŃSKI

 � MIASTO ŻORY

Samorządy, które wykazały szczególne zainteresowanie badaniem 
dialogu społecznego w kontekście niepełnosprawności to Miasto 
Zabrze, Miasto Żory oraz Miasto Rybnik. Tam rozmawialiśmy nie 
tylko z przedstawicielami Urzędu Miasta, ale też oddelegowano do 
rozmów konkretne jednostki samorządowe zaangażowane w reali- 
zację projektów obywatelskich i prowadzenie dialogu społecznego, 
które chętnie dzieliły się z nami swoim doświadczeniem oraz szcze-
gólnie zainteresowane były metodami prowadzenia dialogu z osobami 
z niepełnosprawnością. 

Wiele samorządów odmówiło nam  spotkania, lub mimo wielu prób 
kontaktu nie dawało odpowiedzi. Zwykle odmowy lub obiekcje uza- 
sadniano brakami kadrowymi. Urzędy nie widziały potrzeby konsul-
towania z osobami z niepełnosprawnościami  dostępnych rozwiązań. 

Z działaczami społecznymi, przedstawicielami organizacji poza-
rządowych, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami 
przeprowadziliśmy 47 wywiadów.

Były to organizacje i niezależni działacze z różnych części wojewódz-
twa śląskiego m.in. Mysłowice (2), Żywiec, Pszczyna, Tychy, Gliwice, 
Łaziska Górne, Mikołów (3), Czeladź, Lędziny, Imielin, Cieszyn,  
Zawiercie, Sosnowiec, Żory, Krzyżanowice, Zabrze (3), Bytom (3), 
Rybnik (2), Jastrzębie Zdrój, Ruda Śląska (3), Bielsko-Biała, Ustroń, 
Częstochowa (3), Lędziny, Czechowice Dziedzice, Lubliniec, Chorzów 

(2)  Katowice (2) i jedna organizacja działająca na terenie całego 
województwa śląskiego. Wśród respondentów były osoby reprezentu-
jące problemy mieszkańców dużych miast powiatowych (73%), ale też 
mieszkańcy małych miasteczek (80%) i terenów wiejskich (59%). 

Wśród naszych respondentów byli zarówno działacze niezależni,  
przedstawiciele organizacji małych  (do 10 osób – jeden respondent, 
20 – 50 osób). Ponad połowę naszych respondentów stanowili jed-
nak przedstawiciele znanych i dużych organizacji społecznych, dzia- 
łających na rzecz ponad 100 osób.

Ważne dla nas było, by badaniami objąć osoby z różnymi niepełno-
sprawnościami i w różnym wieku. Wśród respondentów były zarówno 
organizacje pracujące z dziećmi z niepełnosprawnością (66% respon-
dentów), ale też wspierające dorosłe osoby z niepełnosprawnością 
(87% respondentów) oraz osoby w wieku starszym i podeszłym (70%). 
Połowa respondentów z którymi rozmawialiśmy wspierała też opie-
kunów osób zależnych i wypowiadała się w ich imieniu. Ponad po- 
łowa respondentów pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnością 
ruchową (poruszających się na wózku lub o kulach). 

Dotarliśmy też do osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Z niewi- 
domymi i słabowidzącymi pracowało aż 66 % naszych respondentów, 
na rzecz osób głuchych i słabosłyszących pracowało  odpowiednio 42 
i 59%.  Z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami 
psychicznymi lub epilepsją pracowało aż 68% respondentów (w dia-
gramie rozbito na grupy). 

Ze względu na charakter powierzanych nam w wywiadach informacji 
i ochronę danych osobowych, w raporcie nie podajemy nazw organi-
zacji społecznych oraz nazwisk osób, z którymi rozmawialiśmy.

ANNA I KRZYSZTOF - DZIAŁACZE I LIDERZY NA RZECZ ŚRODOWISKA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI PODCZAS BADANIA
[Kobieta w okularach siedzi przy stoliku i rozmawia z mężczyzną siedzącym po jej  
lewej stronie. W tle na ścianie fototapeta z napisem „Piekary Śląskie dawniej i dziś”.]

ROZMOWA ZE STRONĄ SAMORZĄDOWĄ - POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI
[Cztery uśmiechnięte osoby przy stoliku, na którym znajdują się talerze, sztućce, przeźroczysta  
karafka z napojem oraz kubki] źródło zdjęcia: Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

ROZMOWA Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
[Cztery osoby siedzą przy stole – jedna z nich pisze na laptopie, na stoliku m.in.  
butelki z wodą mineralną, filiżanki, mleko i ciastka w kryształowym półmisku]
źródło zdjęcia: Grupa Wsparcia Magnes

ROZMOWA ZE STRONĄ SAMORZĄDOWĄ W MYSŁOWICACH
[Dwie kobiety patrzą w kierunku śmiejącego się mężczyzny]
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Jak  
rozmawialiśmy? 
Metodologia 

Skład zespołu badawczego był bardzo ważnym aspektem prowa- 
dzenia badań. Fakt niepełnosprawności badacza otwierał respon-
dentów na istotę prowadzenia dialogu w zakresie barier dostęp-
ności w usługach i przestrzeni publicznej dla osób z niepełno-
sprawnością, pokazywał osobę z niepełnosprawnością w roli 
działacza, eksperta, partnera dialogu, a nie tylko w stereotypowej  
roli beneficjenta pomocy społecznej.
    
Wywiady prowadzone były od maja do września 2020 roku. Część 
wywiadów prowadzona była drogą telefoniczną, część osobiście, 
co wynikało z faktu, że był to okres zagrożenia epidemicznego 
Sars COV2. 

Wywiady trwały około 2-3 godziny. 

Wybraliśmy 8 obszarów tematycznych:

1. Obsługa urzędowa, 
2. System orzecznictwa o niepełnosprawności, 
3. Dostęp do edukacji, 
4. Dostęp kultury, sportu, rekreacji,
5. Dostęp do informacji (strona internetowa urzędu) 
6. Transport publiczny 
7. Przestrzeń publiczna
8. Współpraca samorządu z organizacjami 

pozarządowymi wspierającymi osoby  
z niepełnosprawnością.  

W oparciu o te obszary pytaliśmy osoby z niepełnosprawnościami 
o doświadczane bariery oraz o ich działania podjęte w zakresie 
zgłaszania samorządom problemów z dostępnością lub inicjatyw 
zwiększających tą dostępność.

Urzędników pytaliśmy o to jak rozmawiają z obywatelami, skąd czer-
pią wiedzę o barierach w dostępności usług i przestrzeni publicznej 
dla osób z niepełnosprawnościami. Jak wykorzystują narzędzia 
ustawowe takie jak konsultacje społeczne czy powiatowa społeczna 
rada ds. osób niepełnosprawnych do otwierania się na problemy 
i inicjatywy środowisk osób z niepełnosprawnościami. Jakie mają 
narzędzia do zbierania głosów niestandardowych użytkowników. 
Jakie procedury, sprawiające, że problemy osób z niepełnospraw- 
nością trafiają do osób decyzyjnych i przekładają się na plany rozwo-
jowe i budżetowe.   

Celem tych rozmów nie było stworzenie pełnego monitoringu i rankin-
gu dostępnych samorządów. Z tego raportu nie dowiedzą się też 
Państwo wyczerpujących informacji o problemach doświadczanych 
przez osoby z niepełnosprawnością w każdym z tych obszarów. 

Naszym celem było zrozumienie dlaczego strona samorządowa i oby-
watelska mają takie trudności w dialogu. Co jest istotą dostępności, 
a co sprawia, ze wdrażana jest tylko pozorna dostępność. Co jest 
czynnikiem sukcesu, który sprawia, że w jednych samorządach dia- 
log obywatelski w kontekście problemów osób z niepełnosprawnoś- 
ciami się udaje, a w innych kuleje.

Zespoły prowadzące wywiady składały się zwykle z dwóch  
osób, z których jedna miała doświadczenie niepełnosprawności 
znacznej, druga natomiast miała doświadczenie badawcze, doś-
wiadczenie asystowania osobom niepełnosprawnym, współpra-
cy z aktywistami i samorządowcami. 

Niektóre z wywiadów prowadzone były w języku migowym, gdyż 
część naszych respondentów i badaczy to osoby głuche, które 
ze względu na bariery komunikacyjne często wykluczane są  
z badań. Szczególnie ważne dla nas więc było, by uwzględnić  
w naszym raporcie ich opinie. 

Wnioski

Problem jednostki, siła grupy

Badając wiele obszarów dostępności usług samorządowych okazywa-
ło się, że osoby z niepełnosprawnościami doświadczają barier 
wówczas, gdy działają w pojedynkę. Jednostce bardzo trudno jest 
załatwić sprawy urzędowe, przebrnąć przez proces orzekania o niepeł- 
nosprawności, być mobilnym (poradzić sobie z brakiem dostępnego 
transportu publicznego). Wszędzie tam, gdzie osobom niepełnospraw- 
nym udawało się zrzeszyć i działać wspólnie, bariery braku dostęp-
ności udawało się nagłaśniać lub niwelować.

 Pytanie badacza: 

 Czy doświadczają Państwo problemów w załatwianiu 
 spraw urzędowych?
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 OdPOwiedź: 

 
             I tak i nie. Jako prezes stowarzyszenia nie doświadczam, 
 bo współpraca z urzędem jest bardzo dobra. Problemy 
 pojawiają się jedynie w kwestiach indywidualnych tzn. 
 gdy osoba głucha idzie do urzędu załatwić sprawę sama, 
 ale wtedy najczęściej ma na kartce napisane, co chce 
 załatwić i w ten sposób odbywa się załatwianie spraw.

„Nasi podopieczni nie mają takich problemów, 
bo my to z nimi załatwiamy”

Podobnie rysował się ten problem w wywiadach z urzędnikami,  
którzy wielokrotnie podkreślali, że trudno jest im dotrzeć z informa-
cjami o udogodnieniach do pojedynczych osób, łatwiej do organizacji. 
Urzędnicy mieli świadomość, że osoby zrzeszone w organizacjach są  
poinformowane i zabezpieczone, a te samotnie przebywające w swych  
domach, mogą mieć problemy, o których nie jesteśmy świadomi.

Przykład determinacji liderów z doświadczaniem 
niepełnosprawności w zapewnieniu dziennych 
placówek dla dorosłych osób z niepełnosprawnością: 
Zabrze, Kłobuck, Piekary Śląskie

Dobrym przykładem rozwiązania ważnych problemów osób z niepeł- 
nosprawnościami  jest zapewnienie opieki niesamodzielnym osobom 
dorosłym. 
 
Luka systemowa sprawiała, że w momencie ukończenia edukacji,  
czyli po 25 roku życia, osoby te pozostawały bez instytucjonalnego 
wsparcia. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami potrafili się 
zrzeszać formalnie w stowarzyszenia (Zabrze, Częstochowa) lub nie-
formalnie, tworząc grupy rodziców rozmawiających z samorządami 
(powiat Kłobucki, miasto Piekary Śląskie) i działać na rzecz powsta-
wania ośrodków wspierających dzienne funkcjonowanie i rozwój 
osób z niepełnosprawnościami. Droga do rozwiązań była często tru-
dna, kosztowna, dotyczyła stosunkowo niewielkiej grupy obywateli, 
ale współpraca samorządu i zdeterminowanych i zjednoczonych 
opiekunów osób zależnych pozwoliła wypracować rozwiązanie. 
 

 
       WSKAZÓWKA 

Pierwszym krokiem do zwiększania dostępności jest 
zrzeszanie się środowisk osób z niepełnosprawności-
ami. Wspólnie łatwiej jest zapewnić wsparcie, asystę, 
nagłośnić i rozwiązać problemy osób 

z niepełnosprawnością.
Dobry przykład: 

Miasto finansuje świadczone przez organizację pozarządową po-
radnictwo dla osób z niepełnosprawnościami: Tychy.

Fundacja Internationaler Bund Polska realizuje projekt, w którym  
osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny mogą skorzystać  
z bezpłatnych konsultacji pracownika socjalnego i prawnika.

Można tam uzyskać:

 � INFORMACJE NA TEMAT PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW,  

         ISTNIEJĄCYCH PROCEDUR, 

 � POMOC PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTÓW I PISANIU PISM 

 � INFORMACJE NA TEMAT OFERT TYSKICH INSTYTUCJI I ORGA- 

 NIZACJI SKIEROWANYCH DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Projekt finansowany jest przez Miasto Tychy, a urzędnicy podkreś- 
lają, że dzięki niemu często osoby z niepełnosprawnościami mają 
większą wiedzę i potrafią przebrnąć przez zawiłe przepisy i proce-
dury. Organizacja animuje też grupy wsparcia, co wspiera sam-
opomoc i organizowanie się ludzi doświadczających podobnych 
trudności.

Największe bariery to te,  
które są w głowach

Połowa naszych respondentów przyznała, że osoby z niepełnos-
prawnościami doświadczają trudności w załatwianiu spraw urzę-
dowych. Ciekawe, że prawie nikt nie mówił tu o barierach architek-
tonicznych. Ludzie rozumieją, że w urzędach nie ma podjazdów, że 
lady są zbyt wysokie dla siedzących na wózkach. Wielu natomiast 
wskazywało na to, że pracownicy urzędów nie mają świadomości 
czym jest niepełnosprawność, jak do takiej osoby podejść i jak ją 
obsłużyć. 

 
 Pytanie badacza: 

 Czy osoby z niepełnosprawnościami doświadczają 
 barier w załatwianiu spraw urzędowych?
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„Bardzo mało jest urzędów, które mają cokolwiek 
dostosowane dla osób z niepełnosprawnością sen-
soryczną. Kończy się najczęściej na zrobieniu pod-
jazdów dla wózków inwalidzkich i ma się poczucie, 
że bariera została już zlikwidowana. Jest dużo barier 
np. osoby słabowidzące albo niewidome nie mają tzw. 
ścieżek dostępu w urzędzie, żeby podejść do konkret-
nego okienka czy też np. na dworcu, gdzie powinna 
być kasa dla osób słabosłyszących, które potrzebują 
pętli indukcyjnych. Brakuje też tłumaczy j. migowego. 
Jak wchodzisz do urzędu to powinien być ktoś, kto 
podejdzie do Ciebie i Ci pomoże – np. udzieli infor-
macji gdzie masz pójść i załatwić daną sprawę, a tego 
niestety nie ma. Pani w urzędzie siedzi za szklaną 
barierą i nie ruszy się i nawet nie zainteresuje się tym, 
że ktoś się błąka, potrzebuje pomocy czy nie wie gdzie 
ma iść. Bardzo często osoby głuche, które nie mają 
kogo prosić o pomoc we wsparciu, muszą korzystać  
z tłumacza j. migowego z Fundacji.” 

„Najczęściej są to problemy natury komunikacyjnej, 
a coraz częściej można spotkać urzędy częściowo 
dostępne architektonicznie. Częsta jest także  
niewiedza urzędników na temat obsługi klienta  
z niepełnosprawnościami.”

      

  
       WSKAZÓWKA

Zwiększenie dostępności urzędu, to nie tylko inwe-
stowanie w podjazdy i windy. Samorządy powinny 
prowadzić monitoring dostępności: pytać osób  
z niepełnosprawnościami, które bariery są dla nich 
najbardziej uciążliwe, jakie zachowanie urzędnika  
pomoże im załatwić sprawę urzędową.

 Ponieważ problem leży bardziej w ludzkiej świado-
mości niż w barierach architektonicznych warto 
wypracować w urzędzie standardy obsługi klienta 
z niepełnosprawnością i szkolić w tym zakresie 
urzędników. Szkolić należy nie tylko osoby decyzyjne, 
ale też szeregowych pracowników, którzy mają 
najczęstszy kontakt z klientami.

Dobry przykład: Katowice, Żory i powiat pszczyński 
szkolą pracowników z obsługi klienta  
z niepełnosprawnością

Są samorządy, które zdecydowały się na przeszkolenie swoich pra-
cowników przez szkoleniowców z doświadczeniem niepełnospraw-
ności. Doświadczeni urzędnicy i dyrektorzy placówek samorządowych 
poświęcili swój czas na to, by poznać i zrozumieć perspektywę osoby 
niewidomej, głuchej, słabosłyszącej, głuchoniewidomej, niepełno-
sprawnej ruchowo. Empatia i poznanie perspektywy drugiej strony, 
to bardzo ważny element wdrażania dostępności! Szczególnie istotny 
na terenach wiejskich i peryferyjnych, gdzie osoby niepełnosprawne 
wciąż doświadczają najwięcej barier. SZKOLENIA W PRZEDSZKOLACH – MYSŁOWICE 

[Mężczyzna siedzący przy małym stoliczku, na którym stoi szklanka i dzbanek z wodą, przy stoliczku siedzi również kobieta, przed nimi siedzą dzieci wpatrujące się w mężczyznę.  
Zdjęcie wykonane w przedszkolu. W tle baner z napisem Projekt zrealizowany w ramach akcji PomocToMoc PZU]
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Zrozumieć niepełnosprawność

W wielu wywiadach podkreślano, że bariery, na które napotykają 
osoby z niepełnosprawnościami nie dotyczą tylko urzędów. W opinii 
liderów społecznych, a także w opinii urzędników, z którymi rozma-
wialiśmy, kluczowym problemem osób z niepełnosprawnościami jest 
brak społecznego zrozumienia ich chorób i trudności jakich doświad-
czają. 

Dopiero w momencie kiedy szersza grupa ludzi zrozumie czym jest 
niepełnosprawność, czym są bariery i czym jest dostępność będziemy 
mogli tworzyć rozwiązania przyjazne osobom z niepełnospranościa-
mi.  Tylko osoby z niepełnosprawnościami, są kompetentnymi edu-
katorami w tym obszarze, bo mają pełną wiedzę o doświadczanych 
problemach i dobrych rozwiązaniach. Tylko liderzy instytucji samo- 
rządowych mają dojścia do placówek oświatowych i mogą pro-
mować edukację na rzecz dostępności. Prowadząc wywiady natknę- 
liśmy się na kilka dobrych przykładów partnerskiej współpracy 
samorządów z osobami z niepełnosprawnościami w zakresie edukacji 
o niepełnosprawności. 

Dobry przykład współpracy samorządu 
z osobami z niepełnosprawnościami

Katowice  / Miejska Dżungla

Program edukacyjny Miasta Katowice realizowany corocznie już od 
2009 roku. Niepełnosprawni prowadzą zajęcia uświadamiające w kato-
towickich szkołach, uczniowie uczestniczą w konkursach plastycz-
nych, multimedialnych, akcjach promujących pozytywne zachowanie 
w przestrzeni publicznej np. prawidłowe parkowanie. 

ROZMOWA DWÓCH GŁUCHONIEWIDOMYCH 
[Dwóch mężczyzn rozmawia ze sobą przy stoliku. Jeden z nich ma widoczny aparat słuchowy, trzyma w ręku nadajnik systemu FM]

Mysłowice / spotkania z edukatorami 
o niepełnosprawności w szkołach i przedszkolach

Pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób z niepełnosprawnych orga-
nizuje w szkołach i przedszkolach spotkania dzieci z osobami z nie-
pełnosprawnościami. Organizuje też konkursy plastyczne i literackie, 
wystawy i uroczyste gale, które pomagają przełamać tabu niepełnos-
prawności. 

Dąbrowa Górnicza / festiwal „Dotyk Dźwięku”

Co zrobić, aby w społecznej świadomości złamać stereotyp kruchej 
osoby niewidomej? Dobrym pomysłem okazał się festiwal muzyczny 
organizowany w ramach „Dni Dąbrowy Górniczej” na które chętnie 
przychodzi wielu mieszkańców miasta. W roku 2019 organizowano 
go po hasłem „Klasyka Polskiego Rocka”. Atrakcyjna forma i dobra 
aranżacja pomaga ludziom przełamać stereotypy i bariery pierwsze-
go kontaktu. Godna dostrzeżenia współpraca Fundacji „Wygrajmy 
Razem” i Pałacu Kultury Zagłębia.

Skoro nikt się nie skarży,  
to wszystko jest dobrze
Analizując wszystkie wykonane w projekcie wywiady widać, że oso-
by z niepełnosprawnościami powszechnie doświadczają barier i dys-
kryminacji, rzadko to jednak zgłaszają. 

Trudności te są dla nich wstydliwe i obwiniają siebie, za to, że w stan- 
dardowy sposób nie ze wszystkim sobie radzą.
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Tylko co drugi z naszych respondentów informował kogokolwiek  
o problemach, które doświadczał w załatwianiu spraw urzędowych.  
Jeśli już komuś coś mówił, to zwykle osobom mającym niewielki 
wpływ na wprowadzanie rozwiązań. Ludzie skarżyli się znajomym 
lub informowali opinię publiczną np. podczas wydarzeń otwartych 
lub warsztatów. Na 47 wywiadów z aktywistami, tylko trzem naszym 
rozmówcom udało się dotrzeć z problemem do osób decyzyjnych 
(prezydent lub jego zastępcy, burmistrz), a kolejnych trzech sygnali- 
zo-wało urzędowi problemy w formie pisemnej (np. pisma, skargi, 
raporty z monitoringu), sugerując wprowadzenie innych rozwiązań. 

W obszarach takich jak orzecznictwo o niepełnosprawności, dostęp 
do edukacji, kultury i rekreacji, transportu i przestrzeni publicznej 
luka pomiędzy dyskryminacją doświadczaną przez osoby niepełno-
sprawne, a zgłoszeniami urzędnikom i decydentom doświadczanych 
problemów jest jeszcze większa.

Co drugi nasz respondent mówił nam, że osoby z niepełnosprawno-
ściami doświadczają barier i dyskryminacji w sytuacji orzecznictwa 
o niepełnosprawności, a tylko 30% komukolwiek to zgłaszało. To 
nie jest problem poszczególnych powiatów, ale systemowy problem 
orzecznictwa niepełnosprawności, który jest reliktem przeszłości  
i pełnym barier i działań dyskryminacyjnych. Pytania o bariery w komi- 
sjach orzekania o niepełnosprawności były dla rozmówców na 
tyle krępujące, że połowa respondentów nawet nam nie udzieliła 
na nie odpowiedzi. Zgłoszenia nieprawidłowości w działaniach 
komisji orzekających o niepełnosprawności miały najczęściej formę 
odwołania od konkretnej decyzji komisji. W ogóle nie działano 
na rzecz systemowych rozwiązań w tym obszarze. Ludzie mówili 
nam o tym, że boją się formalnie wskazywać powiatom działania 
dyskryminujące, upokarzające lub sugerować usprawnienia, bo  
może to wpłynąć na orzeczenie o niepełnosprawności, które od  
takiej komisji otrzymują.

W kontakcie z urzędem w momencie orzekania o niepełnosprawności 
ludzie czują się bardzo niepewnie. Mają poczucie, że nic od nich 
nie zależy. Spotkanie z komisją zwykle jest dla nich stresujące, prze-
rażające i upokarzające. 

„Czuję się bezsilny”, „Nie wiem komu to zgłaszać”, 
„Nie mam na to żadnego wpływu”, „Nie przyszło mi 
to do głowy komu można to zgłosić” -  w takim tonie 
wypowiadały się wszystkie osoby, które doświadczały 
dyskryminacji, stając przed komisją orzekającą 
o niepełnosprawności.

Nasze wnioski, pochodzące z wywiadów z liderami społecznymi pot-
wierdziły rozmowy z przedstawicielami urzędów, którzy informowali, 
że skargi i wnioski wnoszone z inicjatywy obywateli raczej do nich nie 
wpływają. Jeśli już wpływają, to dotyczą spraw indywidualnych (np. 
skargi na nieprzyznanie mieszkania socjalnego lub dofinansowania 
do turnusu rehabilitacyjnego itp.) Jeśli osobom zgłaszającym skargę 
przyznano stosowne świadczenie sprawa była zamykana. Urzędni-
cy, z którymi rozmawialiśmy nie otrzymywali od osób z niepełno-
sprawnościami skarg na problemy strukturalne, braku dostępności 
w usługach lub w przestrzeni publicznej.

       WSKAZÓWKA
Tylko osoby z niepełnosprawnościami mają wiedzę
o braku dostępności przestrzeni i usług dla niestan-
dardowych użytkowników. Samorząd powinien czerpać 
z tej wiedzy, a oni jako eksperci muszą mieć determi-
nację i kompetencje, aby tą wiedzą się dzielić.

 

Urzędnik nie może rozwiązać problemu, który nie został 
mu formalnie zgłoszony. Samorząd nie stanie się bardziej 
dostępny dla osób z niepełnosprawnością, jeśli osoby decy-
zyjne nie będą miały świadomości barier i możliwości alter-
natywnych rozwiązań.  

Pełnomocnik ds. osób  
z niepełnosprawnościami

Jak widać w prezentowanym wcześniej diagramie. 30 procent  
samo-rządów posiadało jednak zgłoszenia problemów od osób  
z niepełnosprawnościami. Były to te samorządy, które wyznaczyły 
pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami. Pełnomocnik 
ułatwiał też przełożenie jednostkowych problemów na systemowe 
rozwiązanie sprawiające, że problemów tych było coraz mniej.

Obecność w instytucji samorządowej osoby, która personalnie od-
powiada za kwestię barier doświadczanych przez osoby niepełnos-
prawne oraz zapewnienie dostępności wymaga Ustawa z dnia 19 lip-
ca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potr-
zebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696). Aby diagnoza problemów doświ-
adczanych była trafna, ważne aby była to osoba potrafiąca nawiązać 
kontakt ze środowiskiem i słuchać ludzi.

  

 
 WSKAZÓWKA

Wyznaczenie w samorządzie pełnomocnika ds. 
osób niepełnosprawnych, który aktywnie spotyka się  
z przedstawicielami środowiska i klientami odwiedza-
jącymi urząd zwiększa świadomość barier i potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.



20 21

Wybierając pełnomocnika prezydenta miasta lub sta-
rosty ds. osób z niepełnosprawnościami warto zasta-
nowić się, czy nie znajdzie się odpowiednia osoba 
wśród działaczy społecznych. Taka, która wszystkich 
zna i wie jak rozmawiać z ludźmi, a osoby ze szcze-
gólnymi potrzebami darzą ją zaufaniem.  W rozdziale 
„Samorządowiec z doświadczeniem niepełnospraw-
ności” piszemy więcej o tym, że dobrze dla dialogu 
samorządu ze środowiskiem osób z niepełnospraw-
nościami włączyć do pracy w samorządzie lidera 
z niepełnosprawnością. 

Dobra praktyka Miasta Mikołów – Działacz społeczny 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami zostaje doradcą 
burmistrza

W Mikołowie Główny Specjalista ds. Osób z Niepełnosprawnościami 
oraz doradca burmistrza pochodzi ze środowiska osób z niepełno-
sprawnościami. Zanim został urzędnikiem pracował w Fundacji Akty-
wnej Rehabilitacji, doprowadzając do tego, że organizacja ta prze-
niosła biuro terenowe do Mikołowa. Założył w Mikołowie Integracyjny 
Klub Sportowy „Jeźdźcy” dla trenujących paraolimpijskie dyscypliny 
Rugby na Wózkach i Boccię. Osoba ta jest znana w środowisku ludzi 
z niepełnosprawnościami,  darzona zaufaniem przez nich zaufaniem 
i otwarta na dialog. Dzięki pracy w urzędzie poznaje perspektywę 
urzędniczą, co  ułatwia jej animację współpracy samorządu ze stroną 
społeczną.

TŁUMACZ-PRZEWODNIK TO NIEOCENIONA POMOC DLA OSOBY GŁUCHONIEWIDOMEJ 
[Kobieta, która trzyma za łokieć mężczyznę, kobieta ma na szyi powieszony nadajnik systemu FM. Zdjęcie wykonane w palmiarni]
fot. Magdalena Balon
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Czy urzędy zajmują się zwiększaniem 
dostępności i niwelowaniem barier?

Nasze wywiady potwierdziły, że problem głównie leży w braku komu-
nikacji i diagnozowaniu barier, a te problemy, które urzędy już zareje-
strują są zwykle sukcesywnie rozwiązywane. Przykładowo problemy 
z załatwieniem spraw urzędowych, które zostały zgłoszone – aż 22% 
zostało rozwiązanych, a 33% są w trakcie rozwiązywania. 
 

Dobra praktyka rozwoju i promocji dostępności 
informator dla osób niepełnosprawnych on-line: powiat 
pszczyński

Dziś ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami wymaga od samorządów zbadania barier i umieszczenia  
na stronie internetowej deklaracji dostępności. Powiat pszczyński 
zaczął takie działania zanim były one obowiązkowe i robi je na tyle 
dobrze, że warto się na nim wzorować.  
 



22 23

W jednym miejscu w sieci osoby z niepełnosprawnością mogą 
znaleźć kompendium informacji o ulgach, systemie wsparcia i 
możliwości wy-pożyczenia sprzętu medycznego.

Informator o dostępność prezentuje pod kątem dostępności nie tylko 
urzędy, ale też obiekty edukacyjne, kulturalne, turystyczne, gastrono-
miczne, sportowe. Użytkownicy serwisu sami mogą dodać nowy 
obiekt i sami opisują dostępność wejścia, toalet, ścieżek komuni-
kacyjnych. Przeglądając opisy innych miejsc uczą się, co sprawia, 
że dostępność obiektu jest większa. Osoby ze szczególnymi potrze-
bami w jednym miejscu mają katalog wszystkich obiektów na pod-
stawie którego podejmą decyzję o wyborze danej szkoły, środka 
transportu lub restauracji.

https://www.powiat.pszczyna.pl/bez-barier/ 

Dobra praktyka: wydruk informatora dla osób  
z niepełnosprawnościami, powiat lubliniecki 

Przygotowując informator dla osób z niepełnosprawnościami warto 
rozważyć też wydruk tradycyjnej formy papierowej. Wśród osób 
z niepełnosprawnościami są też osoby starsze, dla których ta 
forma jest bardziej przystępna od elektronicznej.

Lubliniec jako jeden z pierwszych powiatów zainicjował wydruk infor-
matorów, za co był nagradzany na poziomie regionalnym. Informator 
prezentuje kluczowe dla osób z niepełnosprawnościami informacje 
z zakresu świadczeń pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, wsparcia 
na rynku pracy, obiekty rekreacyjne i kulturalne i organizacje pozarzą-
dowe. Niektóre edycje informatora adresowane są do konkretnych 
grup np. do osób z chorobami psychicznymi. 

Urzędniku, wyjdź poza schematy,  
wyjdź do ludzi
Badając bariery dostępności rozmawialiśmy z osobami z różną 
niepełnosprawnością: ruchową, sensoryczną, intelektualną. 
Pytaliśmy się też urzędników o ich wyobrażenia barier, na które 
napotykają w urzędach niepełnosprawni.

Nasi respondenci zwykle uznawali, że urząd jest dostępny dla niepeł-
nosprawnych, a swoją wiedzę wynosili z wydatków, które urząd po-
niósł na likwidację barier architektonicznych. Naszą ciekawą obser-
wacją badawczą, było to, że niemożliwe jest stwierdzenie barier bez 
dialogu z osobami, których one dotyczą. Bariery często nie są tam, 
gdzie spodziewają się tego osoby zdrowe. 

Przykład z naszej rozmowy z osobą poruszającą się na wózku 
inwalidzkim, na temat barier w dostępności edukacji dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

„Miałam kiedyś taki problem, że potrzebowałam jakąś 
ważną rzecz załatwić w dziekanacie na studiach. Była Pani 
koordynator ds. osób niepełnosprawnych, ale zupełnie nie 
rozumiała mojego problemu. Pracując nie mogłam się zwol-
nić, czy szybko dojechać do dziekanatu w godzinach funkc-
jonowania. Niemożliwe było też upoważnienie mojej mamy, 
by załatwiła za mnie tą sprawę. A mnie na wózku po prostu 
wiele rzeczy zajmuje znacznie więcej czasu i nie potrafię 
dojechać do dziekanatu w godzinach urzędowania”.

Gdy rozmawialiśmy z urzędnikami na temat niwelowania barier, na 
które napotykają osoby z niepełnosprawnościami wszyscy mówi-
li nam o windach, podjazdach, progach podjazdowych. Nikomu nie 
przyszło do głowy, że rozwiązaniem problemu braku dostępności jest 
zmiana godzin funkcjonowania biura obsługi lub umożliwienie alter-
natywnej formy obsługi klienta z niepełnosprawnością – zdalnie lub 
za pośrednictwem asystenta.   

Urzędy to instytucje wysoce sformalizowane, których działania są ze-
standaryzowane. Standardy obsługi bardzo ułatwiają i przyspieszają 
obsługę, ale zupełnie nie sprawdzają się w indywidualnych przypad-
kach osób ze szczególnymi potrzebami. Każda z nich ma bardzo  
indywidualne trudności i ograniczenia i dopiero poznanie ich umożli-
wia ich pokonanie. Tu potrzebne jest podejście indywidualne, kontakt 
z człowiekiem, a nie z uniwersalną procedurą.

Jedna z wypowiedzi osoby z niepełnosprawnością na temat załatwi-
ania spraw urzędowych:

„Czasem kontaktowaliśmy się z urzędem, wspierając 
konkretne sprawy z podopiecznymi. To jest bardzo indy-
widualne - jeśli trafiamy na empatycznego pracownika, 
to załatwiamy, jeśli trzyma się tylko litery prawa, to nie 
da się tego rozwiązać.” 

Stanęliśmy przed wyzwaniem: Jak ubrać w przydatne dla wszystkich 
wskazówki „urzędniczą empatię”, która sprawia, że problemy osób 
z niepełnosprawnością są dostrzeżone i stopniowo rozwiązywane.

Pomogły nam w tym urzędy, które dzieliły się z nami metodami moni-
torowania potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnością.

Dobra praktyka – wyłapanie skarg i nadanie im drogi 
urzędowej, Urząd Miasta Częstochowa 

Skutecznie odpowiedział na wyzwanie monitorowania indywidualnych 
trudności, na które napotykają osoby z niepełnosprawnościami. 
Skargę lub propozycję usprawnień w zakresie funkcjonowania urzę-
du można złożyć ustnie u Pełnomocnik Prezydenta Do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych lub w Biurze Obsługi Mieszkańca. Urzędnik spisu-
je zgłoszenie, kategoryzuje sprawę i nadaje jej bieg. To bardzo dobre 
rozwiązanie, bo umożliwia osobie z niepełnosprawnością ustne 
i natychmiastowe zgłoszenie problemu lub inicjatywy. 

Dobra praktyka- indywidualne podejście i empatia,
Starostwo powiatowe  i PCPR w Cieszynie

Fragment wywiadu: 

„Najważniejsza jest świadomość urzędnicza, o tym jak indy-
widualne ograniczenia mają osoby z niepełnosprawnością. 
Te problemy są bardzo indywidualne i trzeba być na nie wy-
czu-lonym i reagować. Gdy jest zepsuta winda, obsługujemy 
osoby na parterze. Gdy dostrzegamy, że osobom chorym tru-
dno jest przejść przez długi korytarz, ustawiamy w połowie 
ławkę. Gdy osoby mają trudność ze znalezieniem wniosku na 
stronie lub z wydrukiem wysyłamy wnioski pocztą i informu-
jemy, że można je odesłać. 

https://www.powiat.pszczyna.pl/bez-barier/
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Pracownicy mają służbowe telefony komórkowe, których 
numery podane są na stronie i osoby głuche kontaktują się 
z nami SMSami. Szybko i sprawnie załatwiamy im tłumaczy 
języka migowego.”  

Dobra praktyka – wyjście do ludzi,
Starostwo powiatowe w Pszczynie 
i Miasto Siemianowice Śląskie

Czasem nie należy czekać na inicjatywę środowiska osób z niepełno-
sprawnością w zgłaszaniu problemów lub inicjatyw.

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych musi wyjść do środowiska, 
w miejsca, gdzie spotykają się członkowie danych organizacji i tam 
z nimi rozmawiać. W trakcie takich rozmów dowiaduje się o tym 
z czym ludzie mają problem i potem nad tymi problemami pracuje. 

Dobra praktyka – spotkanie tematyczne 
w domu kultury Mikołów

W okresie przedpandemicznym w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie 
organizowane były spotkania otwarte adresowane dla osób niepełno-
sprawnych, na których mogły one dowiedzieć się o źródłach wsparcia 
i zasygnalizować miastu problemy, których doświadczają. Na spotka-
nia te trafiały nie tylko osoby zaangażowane w działalność organizacji 
społecznych, ale również te, którym brakuje wsparcia i determinacji, by 
udać się do urzędu lub ośrodka pomocy społecznej.

ŚLĄSKIE FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO LIDERZY ORGANIZACJI I ŚRODOWISKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
[Pięć osób w maseczkach siedzi za stołem, jedna osoba mówi coś do mikrofonu. Za nimi wyświetlony na białym ekranie slajd:  
„Witamy na Śląskim Forum Dialogu Społecznego w kontekście niepełnosprawności. Loga: Transgresja, NIW, FIO]

Pytanie badacza: 

Czego potrzebuje samorząd, by lepiej współpracować 
ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami?

Władze samorządowe, odpowiedni urzędnicy powinni do-
brze wiedzieć jakie organizacje są w rejonie. Do kogo się 
zwrócić, kto jest decyzyjny w jakich obszarach. Jak naw-
iązywać relacje, jak współpracować, rozmawiać z ludźmi. 
Jak powszechnie informować środowisko. Nie należy za-
praszać na spotkania tylko wybranych, ale też cały prze-
krój reprezentujący środowisko osób z niepełnospraw-
nością – nawet tych, którzy generują więcej problemów. 
Samorząd powinien wiedzieć jak budować transparen-
tność i otwartość. Powinien też organizować regularne 
spotkania. Pełnomocnik, który co najmniej raz w roku 
odwiedza wszystkich, bo bardzo ważne są relacje.



26 27

Dobra praktyka „Partnerstwo Częstochowa 
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością”

Przedstawiciele instytucji miejskich i organizacji pozarządowych 
powołali partnerstwo miejskich instytucji działających na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami. Partnerstwo spotyka się kilka razy w roku, 
omawia plany działań, wymienia się informacjami i wiedzą o proble-
mach osób z niepełnosprawnościami. Spotkania odbywają się  
w różnych przestrzeniach, co pomaga zaprezentować się różnym 
organizacjom i instytucjom.

Dobra praktyka – przestrzeń do działań 
społecznych dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,

Katowice – Centrum Organizacji Pozarządowych 
przy ul. Kopernika 14

W wielu sytuacjach największą przeszkodą dla inicjowania działań 
społecznych jest brak miejsca do pracy i spotkań. Katowice są jed-
nym z przykładów samorządów, które taką przestrzeń działaczom 
społecznym udostępniło. W samym centrum miasta, tuż za głównym 
dworcem autobusowym i kolejowym jedna z kamienic została udos-
tępniona na działania organizacji pozarządowych. Można tam zare-
jestrować adres organizacji i nieodpłatnie otrzymać salę do spotkań 
i przestrzeń do pracy biurowej. Lokalizacja sprawia, że miejsce to 
jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, które poruszają 
się komunikacją publiczną. Odpowiednio dostosowane toalety, 
podnośnik windowy, najazdy umożliwiają korzystanie z tego miejsca 
osobom na wózkach inwalidzkich.  

Lędziny – Centrum Usług Społecznych

Obiekt w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnoś-
ciami, osób starszych i zależnych. Przestrzeń integracji społecznej, 
wyposażona również w miejsca wypoczynku, pokój z łóżkiem, na 
którym można się położyć w momencie osłabienia. W budynku są też 
mieszkania dla osób starszych, niepełnosprawnych, chronione oraz 
dla ofiar przemocy domowej.

Planując przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami warto wziąć 
pod uwagę stan osłabienia i czynności fizjologiczne.  

 
Potrzeba liderów i partnerów dialogu

Wywiady pokazały nam, że problemy osób z niepełnosprawnościami 
nie kończą się na jednorazowym zgłoszeniu. Sprawy poważne i trud-
ne wymagają długotrwałego dialogu, a nawet ścisłej współpracy 
przedstawicieli jednostki samorządowej oraz lidera społecznego.

Dialog odbywa się nie między instytucjami, a między konkretnymi 
ludźmi.

Pierwszym krokiem samorządu w kierunku rozwiązania problemów 
osób z niepełnosprawnościami jest wyznaczenie pełnomocnika ds. 
osób z niepełnosprawnością. Pierwszym krokiem strony społecznej 
jest wyłonienie się społecznie akceptowalnych liderów, którzy będą 
umieli współpracować z instytucjami samorządowymi. 

        

        Pytanie dO urzędnika: 

„Co poprawiłoby jakość konsultacji z osobami 
z niepełnosprawnością?”

„Aby druga strona była bardziej aktywna. 
Aby w proces konsultacji włączyli się nowi ludzie”

„Często jest tak, że jest brak aktywności, a potem 
roszczenie. Ale choroba czasem to uzasadnia i trzeba 
nam to z pokorą przyjąć.”

„Zaangażowanie i trud ze strony mieszkańców, grup 
społecznych. Nie zawsze też strona jest nastawiona 
na dialog - nie wszystko możemy przyjąć, strona musi 
rozumieć kontekst prawny, dokument nadrzędny 
i wydawanie środków publicznych.”

Zespół ds. osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej – dobry przykład konsultacji pomiędzy 
instytucjami Miasta Gliwice

Dostrzeżono problem dużej specjalizacji i braku dialogu w obszarach 
wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością. W wy-
niku spotkań interdyscyplinarnego zespołu możliwe było dostrzeże-
nie problemów, ale też wypracowanie rozwiązań w obszarze lepszej 
współpracy podmiotów wspierających osoby z niepełnosprawnościa-
mi. Aby było to możliwe musiał pojawić się animator takiego dialogu 
i dofinansowanie dodatkowych działań sieciujących ze środków 
zewnętrznych. 
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Błędy pozornej dostępności –  
czyli co się dzieje gdy wdrażamy 
dostępność bez konsultacji

 komunikacja publiczna

W opinii większości osób zarządzających transportem miejskim – jest 
on dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, bo autobusy są 
niskopodłogowe i mają podnośniki. Nic bardziej mylnego!

Z transportu publicznego korzystają również osoby niewidome, sła-
bosłyszące, a także głuche. Dla nich to podstawa mobilności. Roz-
kłady jazdy nie są na Śląsku dostępne dla osób niewidomych, auto-
busy najczęściej nie posiadają systemu głośnomówiącej komunikacji 
zewnętrznej informującej o tym, który autobus nadjechał. Komunika-
cja głosowa informująca wewnątrz autobusu lub tramwaju o przystan-
ku, do którego nadjeżdża pojazd jest często wyłączona lub przyciszo-
na. Na przystankach są często bariery – szyldy i tabliczki, w które łat- 
wo może uderzyć osoba z niepełnosprawnością wzroku.  

Brakuje też linii naprowadzających, pól uwagi, pętli indukcyjnych, ko-
munikatów testowych np.  o opóźnieniu przyjazdu lub zmianie pero-
nu lub stanowiska odjazdu. Czy naprawdę jesteśmy tak dostępni jak 
myślimy? Zapytajmy o to niewidomych, głuchych i słabosłyszących!

Rozwiązanie – dobrą praktyką jest konsultowanie z osobami z niepeł- 
nosprawnościami przestrzeni oraz innych miejsc użyteczności pub-
licznej na etapie projektowania, wdrażania oraz użytkowania. Tak jak 
ma to miejsce np. w Mikołowie.

 Język migowy w urzędzie

W wielu urzędach odpowiadano nam, że dostępność tłumacza języka 
migowego jest – bo kilka lat temu Pani urzędniczka została wysłana 
na roczny kurs języka migowego i posiada certyfikat.  Czy to wystarczy 
aby urząd był dostępny dla głuchych? 

Większość głuchych mówiło nam, że trafiają na niekompetentnego 
tłumacza. Nie mają dostępu do tłumaczy  u lekarza, prawnika, psy-
chologa, w szpitalu itp. Sugeruje im się, że powinni nie przychodzić 
tam bez odpowiedniej asysty. 

Zadbaj, aby w placówce był dostęp do wysokiej klasy tłumacza języ-
ka migowego. Urząd Miejski w Pszczynie angażuje do tego działacza  
Pszczyńskiego Stowarzyszenia Niesłyszących i środowisko bardzo 
chwaliło takie rozwiązanie. Najlepszymi tłumaczami mogą być słyszą-
ce dzieci niesłyszących rodziców (CODA). Regularnie kontaktuj się  
z głuchymi, aby przetestowali poziom znajomości języka migowego, 
zatrudnionego w urzędzie tłumacza. Jeśli głusi nie będą zadowoleni  
z jego usług można skorzystać z usług wideotłumacza.

TŁUMACZKA JĘZYKA MIGOWEGO DLA OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH, POROZUMIEWAJĄCYCH SIĘ ZA POMOCĄ JĘZYKA MIGOWEGO ODBIERANEGO DOTYKIEM 
[Kobieta stoi i miga prawdopodobnie “dziękuję”, ubrana jest w turkusową koszulkę z napisem: “Jedynymi ograniczeniami w twoim życiu są te, które sam sobie narzucasz” ]
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Narzędzie dialogu: Społeczna Rada ds. 
Osób Niepełnosprawnych
Dialog samorządu powiatowego ze środowiskiem osób z niepełnos-
prawnością to zadanie obowiązkowe, regulowane ustawą z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zat-
rudnieniu osób niepełnosprawnych a także Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r.
w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i Powiato-
wych Społecznych Rad do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Narzędziem tego dialogu jest  Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 

Art. 44b. Ustawy. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnieniu osób niepełnosprawnych Powiatowe Społeczne Rady do 
spraw Osób Niepełnosprawnych

1. Przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady 
 do spraw osób niepełnosprawnych, zwane dalej 
 “powiatowymi radami”, będące organami opiniodawczo-
 doradczymi.

2.  Do zakresu działania powiatowych rad należy:
1)  inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

 a) integracji zawodowej i społecznej osób 
      niepełnosprawnych,
 b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2)  opiniowanie projektów powiatowych programów 
     działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

 3)  ocena realizacji programów;

 4)  opiniowanie projektów uchwał i programów 
       przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem 
       ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Art. 44c. Ustawy. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nieniu osób niepełnosprawnych Wojewódzkie i Powiatowe Społecz- 
ne Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

1.       Wojewódzkie rady składają się z 7 osób powoływanych 
spośród przedstawicieli działających na terenie wojewódz-

          twa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedsta-
          wicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego 

(powiatów i gmin).
2.       Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych 

spośród przedstawicieli działających na terenie danego 
powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przed-
stawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów 
i gmin).

3.       Członków wojewódzkich rad powołuje i odwołuje 
marszałek województwa, a członków powiatowych rad - 
starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organi-
zacje i organy, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2.

4.       Rady, o których mowa w ust. 1 i 2, wybierają przewod-
niczącego spośród swoich członków.

5.       Członek rady może zostać odwołany:

WOJEWÓDZKA SPOŁECZNA RADA DS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KATOWICACH 
[Siedem osób stoi, za nimi niebieskie tło z napisem „Śląskie”. Osoby te trzymają w rękach teczkę z kartką w środku i widocznym na niej napisem „Powołanie”]
Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiegi 
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                    1.   na swój wniosek;
                    2.   na wniosek organizacji lub organu, 
                          które zgłosiły jego kandydaturę;
                    3.   na wniosek marszałka lub starosty, po            
                          zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, 
                          które zgłosiły jego kandydaturę.

6.       Kadencja rad trwa 4 lata.
7.       Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 

określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz tryb 
działania wojewódzkich i powiatowych rad, w tym sposób 
powoływania i odwoływania członków rad oraz częstotli-
wość posiedzeń, mając na względzie zapewnienie właści-
wego wykonywania zadań przez te rady.

8.       Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od 
pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach rady. Za 
czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wyn-
agrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących 
przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

9.       Na wniosek członków rady zamieszkałych poza miejs-
cem obrad rady mogą być finansowane, odpowiednio 
z budżetu samorządu województwa i powiatu, koszty 
przejazdów na warunkach określonych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 775 należności z tytułu podróży 
służbowej § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy i koszty ekspertyz związanych z realizacją zadań 
rady wojewódzkiej i powiatowej.

Zapytaliśmy liderów organizacji pozarządowych i przedstawicieli 
urzędów czy społeczne powiatowe rady ds. osób niepełnosprawnych 
to dobre narzędzie dialogu społecznego. 

Większość przedstawicieli urzędów pozytywnie odpowiedziało na
to pytanie.Tylko trzech naszych rozmówców miało co do tego pew-
ne wątpliwości. Wynikały one głównie z faktu, że osoby zasiadają-
ce w radzie nie są reprezentatywne dla środowiska osób z niepełno-
sprawnościami lub nie mają pełnych kompetencji do opiniowa- 
nia dokumentów, które im się przedstawia. Nie każda osoba z nie-
pełnosprawnością potrafi przecież profesjonalnie wypowiedzieć się  
na temat dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami prezen-
towanych jej projektów architektonicznych. Wątpliwości co do fun-
kcji konsultacyjnej rady miały też te powiaty, w których środow-
isko osób z niepełnosprawnością nie wyłoniło liderów, chętnych do 
współpracy z urzędem i w radzie z konieczności zasiadali głównie 
przedstawiciele urzędów i instytucji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych.
 

ŚLĄSKIE FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO 
[Kobieta z mikrofonem stoi przy blacie mównicy z logiem województwa śląskiego. Druga kobieta stoi obok ubrana na czarno i miga.  
Trzecia kobieta siedzi na przeciw tłumaczki i patrzy się w jej kierunku, również ubrana na czarno. Przed nimi kilka osób siedzących na widowni]
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Opinia liderów społecznych o skuteczności działania rady nie była aż 
tak pozytywna.

Większość osób z którymi rozmawialiśmy w ogóle o takim podmiocie 
nie słyszała. O radzie wiedzieli głównie przedstawiciele dużych orga-
nizacji, którzy otrzymywali propozycje zasiadania w radzie. Nic dziw-
nego. Żadna z badanych przez nas rad nie zachęcała osób z nie-
pełnosprawnościami do zgłaszania problemów lub inicjatyw, a tylko 
nieliczne publikowały  na stronie internetowej protokoły swoich 
posiedzeń. Protokoły te umieszczane były często w formie skanów 
niedostępnych dla osób niewidomych.

Osoby, które zasiadały w radzie skarżyły się na to, że są tam głównie 
od tego, by zatwierdzać przedstawiane im dokumenty, co zajmuje 
dość dużo czasu. W radzie jest mało miejsca na działania inicjatywne 
i dyskusje. 

Pytaliśmy o częstotliwość spotkań rad. Zwykle spotykały się one 
2-4 razy w roku. Bywały też i takie rady, które ze względu na wielość 
spraw do opiniowania spotykały się nawet raz w miesiącu.

Interesowało nas też jakimi sprawami zajmowała się rada. Każda 
opiniowała podział środków z PFRON na aktywizację i wspieranie 
osób z niepełnosprawnych oraz regulaminy wg których te środki były 
przyznawane. Rady opiniowały też powiatowe programy dotyczące 
osób z niepełnosprawnościami. Niektóre rady zajmowały się opinio- 
waniem projektów architektonicznych inwestycji powiatowych pod 
kątem ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dobry przykład: Regularne spotkania, opiniowanie 
projektów inwestycji miejskich, transparentność: 
rady z miasta Katowice i Bielska-Białej
 
Społeczna rada spotykała się co miesiąc, zasiadają w niej osoby 
z niepełnosprawnościami, które zostały odpowiednio przygotowane 
do opiniowania projektów inwestycyjnych. Protokoły z posiedzeń 
rady umieszczane są na stronach internetowych i widać w nich, że 
przedstawiciele rady dają architektom rzetelne wskazówki w zakresie 
dostosowania obiektów do potrzeb niestandardowych odbiorców. 

link do strony internetowej rady Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Katowicach 

link do strony internetowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej 

  WSKAZÓWKI, ABY RADA 
	 	BYŁA	DOBRYM		NARZĘDZIEM	 
	 	KONSULTACYJNYM	:

Należy zorganizować powszechny nabór do rady, 
zachęcić przedstawicieli wszystkich lokalnych or-
ganizacji pozarządowych do stworzenia programu 
działań w radzie i zaprezentowania go środowisku 
(dobra praktyka Miasta Częstochowa).

LIDERZY ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
[Trzy stojące osoby: kobieta od lewej strony w okularach trzyma w ręce białą laskę, obok niej druga uśmiechnięta kobieta 
w okularach patrzy w kierunku mężczyzny w okularach przeciwsłonecznych i z kozią bródką]

https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/dla-os%C3%B3b-z-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami/powiatowa-spo%C5%82eczna-rada-ds-niepe%C5%82nosprawnych 
https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/dla-os%C3%B3b-z-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami/powiatowa-spo%C5%82eczna-rada-ds-niepe%C5%82nosprawnych 
https://bielsko-biala.pl/polityka-spoleczna/niepelnosprawnosc/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych-przy
https://bielsko-biala.pl/polityka-spoleczna/niepelnosprawnosc/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych-przy
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Dobrze jest organizować spotkania tematyczne 
i zapraszać na nie przedstawicieli zewnętrznych  
ze środowiska osób z niepełnosprawnościami 
i urzędów.

Dobrze, aby powiatowa społeczna rada ds. osób 
niepełnosprawnych miała kontakt z władzami po-
wiatu – radnymi, prezydentem lub jego zastępcami, 
starostą lub jego zastępcami. Inicjatywy zgłaszane 
przez radę powinny trafiać do osób decyzyjnych.  

Dobra praktyka współpracy Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych z Radą Miasta: Zabrze

Społeczna Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych 
z Zabrza uczestniczy i a nawet inicjuje spotkania tematycznych 
Komisji Rady Miasta, na przykład Komisji  Zdrowia. 

Sprawy dotyczące osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia 
omawiane są z przedstawicielami osób zainteresowanych. 

Dobra praktyka: Miejska Społeczna Rada 
ds. Osób z Niepełnosprawnościami: Mikołów

W samorządzie gminnym w Mikołowie pokazano, że Społeczna 
Rada ds. Osób z Niepełnosprawnościami to dobre narzędzie dialogu 
samorządu z osobami ze szczególnymi potrzebami. Dla Mikołowa 
jest to zadanie fakultatywne, bo nie jest to miasto na prawach po-
wiatu. Rada została powołana w 2017 roku. Powołano w jej skład 
osoby z doświadczeniem różnych niepełnosprawności i barier: oso-
bę niewidomą, osobę z niepełnosprawnością słuchu, matkę niepełno-
sprawnego dziecka, osobę poruszającą się na elektrycznym wózku in-
walidzkim. Rada jest otwarta na poszerzanie swojego grona 
o nowych ekspertów. 

Samorządowiec z doświadczeniem 
niepełnosprawności
Dialog to rzecz trudna. Trudne jest zrozumienie niepełnosprawności, 
a wdrożenie rozwiązań dostępnych dla osób z niepełnosprawnoś-
ciami wymaga często nie tylko zmiany świadomości, ale też poniesie-
nia kosztów finansowych i organizacyjnych, do których trzeba prze-
konać radę miasta lub powiatu.

Aby tego dokonać środowisko osób z niepełnosprawnością musi 
mieć bardzo dobrych liderów, którzy w wyborach samorządowych 
przekonają do swojej racji wielu mieszkańców, albo będą godne zau-
fania dla władz samorządowych, które powierzą in odpowiedzialne sta-
nowiska.

Podczas wywiadów wskazano nam, że najskuteczniejszą metodą 
wpływania na decyzje jednostek samorządu terytorialnego dotyczą-
ce osób z niepełnosprawnością jest obecność tych osób z struktu-
rach urzędów powiatowych. 

„Pracując na co dzień z osobą z niepełnosprawnością 
wiele się nauczyłam” wypowiedź jednego z urzędników, 
z którym rozmawialiśmy.

Ważne, aby osoby z niepełnosprawnością i z ich otoczenia prezento-
wały się jako liderzy społeczni z wizją i zrozumieniem ludzkich pot-
rzeb. Ważne, by potrafili wejść do władz samorządowych i wpływali  
w ten sposób na postrzeganie osób niepełnosprawnych.
 
 
Dobry przykład: Radny na wózku inwalidzkim:  
Świętochłowice

W mieście Świętochłowice Urząd Miasta mieści się w zabytkowym 
budynku pełnym barier architektonicznych. Miasto ma wiele tego 
typu budynków użyteczności publicznej i bariery architektoniczne są 
tu powszechne. W Świętochłowicach już drugą kadencję radnym jest 
Marcin Bawej, który po wypadku w 2002 roku porusza się na wózku 
inwalidzkim. W momencie, w którym został on radnym sala posie-
dzeń rady miasta była zupełnie niedostępna dla osób poruszających 
się na wózku. Urzędnik, z którym rozmawialiśmy mówił, że radnego 
trzeba było na posiedzenia rady wnosić. Obecnie zamontowana zos-
tała winda, a dzięki obecności radnego na wózku urzędnicy i osoby 
decyzyjne mają świadomość istniejących barier i konieczności ich 
niwelowania. 

Dobry przykład: Zastępcą prezydenta zostaje działacz 
społeczny: Rybnik

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika, to organi-
zacja od lat wspierająca  dialog, inicjatywy oddolne, osoby z niepełno-
sprawnościami. Na odpowiedzialnym stanowisku pracuje tam osoba 
niewidoma, co pomaga w praktyce zrozumieć bariery dostępności. 
W momencie, w którym Piotr Masłowski, wieloletni prezes tej orga-
nizacji zostaje wiceprezydentem Rybnika, należy się spodziewać, że 
samorząd będzie znacznie lepiej rozumiał bariery osób z niepełno-
sprawnościami i skuteczniej realizował inicjatywy zwiększające 
dostępność.

Dobry Przykład: Prezydent miasta wywodząca się 
z organizacji działających na rzecz osób 
z niepełnosprawnością: Jastrzębie Zdrój

Anna Hetman, obecna prezydent Jastrzębia Zdroju to osoba od 23 
lat związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych jako nauczy-
ciel, a od 2002 roku dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych. Wielokrotnie 
była nagradzana m.in. nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora 
Oświaty i Prezydenta Miasta. W 2014 roku uzyskała honorowy tytuł 
profesora oświaty – najwyższy stopień awansu zawodowego nauczy-
cieli. Anna Hetman kształci młode kadry pedagogiczne na studiach 
podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Publikuje dla środowisk 
związanych z oświatą.
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NAUKA JĘZYKA MIGOWEGO - OSOBA GŁUCHA JAKO LEKTOR 
[Kobieta stoi i pokazuje znak migowy, po jej lewej stronie biała tablica z rysunkami i wypisanymi czasownikami,  
na pierwszym planie widoczne po obu stronach fragmenty głów uczestniczek szkolenia].

Inicjatywa zamiast skargi

Zdarzało się, że w wywiadach z przedstawicielami samorządu przewi-
jał się negatywny obraz osób z niepełnosprawnościami. 

„Są roszczeniowe”, „walczą, często dość nachalnie, 
o przyznanie im świadczeń lub praw, które w ich mnie-
maniu im się należą” - to fragmenty wypowiedzi 
naszych respondentów. 

Urzędnicy często nawet rozumieli postawy tych osób, które w wyniku 
życiowych trudności muszą być roszczeniowe i walczące. Niestety 
pracownicy samorządowi podlegający przepisom i procedurom nie 
mogli wiele zrobić i musieli znosić wylewające się na nich frustracje 
osób z niepełnosprawnościami. To nie budowało atmosfery dialogu 
i współpracy.

Spotkaliśmy się z kilkoma liderami społecznymi, którzy podkreślali, 
że rolą osób  niepełnosprawnych jest nie tylko uświadamianie prob-
lemów, na które napotykają, ale też inicjowanie rozwiązań. Nie jest do-
brze walczyć z władzami lokalnymi i urzędami o poszanowanie praw 
i przyznanie przywilejów, dobrze jest na swoim przykładzie pokazać 
nowe standardy działań, pozyskiwać sprzymierzeńców i promować 
dobre rozwiązania. 

Wypowiedź działaczki organizacji pozarządowej:

„Szansą na rozwiązania problemów osób z niepełno-
sprawnościami jest ludzka przedsiębiorczość i inicjatywa. 
Wierzę w nią. Formy instytucjonalne mają pod górkę, są 
oporne na zamiany, są przepisy, są struktury. Trudno tam 
rozwinąć inicjatywę.

Naszą rolą jest właśnie rozwijanie inicjatywy i stopniowe 
przekonywanie do niej przedstawicieli lokalnych władz 
i urzędów. 

Tak było z naszą asystenturą, którą rozwijaliśmy najpierw 
projektowo, potem w oparciu o stałe rozwiązania w mieś-
cie, a teraz zaczyna to działać systemowo”.
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Rozmawiamy, 
idziemy 
w dobrym 
kierunku

Ponieważ w wielu obszarach rozmawialiśmy z naszymi respondenta-
mi o barierach, poprosiliśmy ich też, aby opisali nam zmiany pozyty-
wne, które dostrzegają w samorządzie w  dostępie do obsługi klienta, 
edukacji, kultury, rekreacji, informacji, usług np. integracyjnych czy re-
habilitacyjnych. 

W każdym z tych obszarów nasi rozmówcy dostrzegali w ostatnich 
latach rozwój. 

„Jest znaczenie lepiej – ustawa o języku migowym ot-
worzyła obsługę urzędową dla Głuchych i widać teraz 
ogromny postęp, przynajmniej w porównaniu z dostęp-
nością tłumaczy w placówkach medycznych czy na 
rynku pracy” - Mówiła jedna z naszych rozmówczyń. 

„Wiele zgłaszanych nam problemów w dostępie do edukacji, 
to już przeszłość. Rodzice pozytywnie oceniali dostęp do 
szkół rejonowych, które na prośbę rodziców muszą wpro-
wadzić integrację i nauczycieli wspomagających, wzrasta 
liczba szkół specjalnych, ośrodków, placówek wczesnej 
interwencji.”

Widoczny jest wzrost dostępności tłumaczy języka migowego w teat- 
rach (szczególnie chwalony był Teatr Polski w Bielsku-Białej,  
ale dostrzeżono również teatry w Zabrzu, Katowicach i Chorzowie),  
a w kinach propozycje filmów z audiodeskrypcją (Katowice, Cieszyn).  
Stopniowo zwiększa się dostępność stron internetowych dla osób 
słabowidzących i niewidomych. W wielu instytucjach samorządowych 
pojawia się pętla indukcyjna.

Nowopowstające inwestycje publiczne tworzone są z myślą o niestan-
dardowych użytkownikach, a nawet stare budynki remontuje się dobu- 
dowując podjazdy, windy, podnośniki, linie naprowadzające, toalety 
dla osób z niepełnosprawnością.

We wszystkich tych pozytywnych zmianach i dobrej woli ustawodaw-
cy i władz samorządowych, nasi rozmówcy podkreślali ważną rolę 
współpracy z osobami z niepełnosprawnościami. Bez dialogu ze śro-
dowiskiem lokalnym stworzymy tak zwaną pozorną dostępność. Wy-
damy sporo publicznych pieniędzy, a obiekty nadal będą miały bariery 
dla wózków inwalidzkich, osób niewidomych, słabosłyszących czy 
głuchych.

Osoby niewidome powinny uczestniczyć w testowaniu stron inter-
netowych, osoby słabosłyszące w procesie doboru i montażu pętli 
indukcyjnych, osoby głuche najlepiej jakby miały swojego reprezen- 
tanta, pochodzącego z ich środowiska i posługującego się biegle 
językiem migowym (PJM). Osoby z różnego rodzaju niepełnospraw-
nościami  powinny konsultować projekty inwestycji publicznych oraz 
uczestniczyć w oddawaniu obiektów do użytku. Perspektywa osoby 
poruszającej się na wózku inwalidzkim zawsze będzie inna niż pers-
pektywa osoby chodzącej. 

Jak pokazują nasze wywiady, narzędzia ustawowe są dobre, potrze-
ba jednak dobrych liderów zarówno w samorządach jak i w organiza- 
cjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Potrzeba 
nam więcej organizacji strażniczych, animujących dialog i wdrażanie 
rozwiązań przyjaznych dla wszystkich. 
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 Czy urzędy zajmują się zwiększaniem dostępności i niwelowaniem barier?     21
 Urzędniku, wyjdź poza schematy, wyjdź do ludzi                     22
 Potrzeba liderów i partnerów dialogu          26
 Błędy pozornej dostępności                                                                         29
 Narzędzie dialogu: Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych                   30
 Samorządowiec z doświadczeniem niepełnosprawności        36
 Inicjatywa zamiast skargi                                                                        39
                                                                                           
Rozmawiamy, idziemy w dobrym kierunku                       40
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