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Fun da cja „Vis Ma ior” jest or ga ni za cją po żyt ku pu blicz ne go, któ 
ra od 10 lat wspie ra oso by nie wi do me i sła bo wi dzą ce w dą że niu do sa 
mo dziel no ści, roz wi ja niu zdol no ści, kwa li fi ka cji za wo do wych i za in 
te re so wań. Ak tyw nie sprze ci wia się wy klu cze niu, dys kry mi na cji i nie 
re spek to wa niu pra wa m.in. po przez po dej mo wa nie dzia łań na rzecz swo 
bod ne go po ru sza nia się nie wi do mych z psa mi prze wod ni ka mi, do stę 
pu do róż nych dóbr i usług oraz re ali za cji in nych praw oby wa tel skich.
Jest or ga ni za cją o cha rak te rze rzecz ni czym, gdyż jej pra cow ni cy i człon 
ko wie za rzą du to przede wszyst kim oso by nie peł no spraw ne wzro ko 
wo o od po wied nich kwa li fi ka cjach za wo do wych i du żym do świad cze 
niu w po dej mo wa nych spra wach, wy po wia da ją ce się w imie niu gru 
py, któ rą re pre zen tu ją. Fun da cja kształ tu je po sta wy otwar to ści wzglę 
dem osób nie peł no spraw nych, za czy na jąc już od dzie ci w wie ku przed 
szkol nym, a koń cząc na oso bach do ro słych – uczest ni kach szko leń au 
tor skich dla firm, wy kła dów, warsz ta tów psy cho lo gicz nych. Współ pra 
cu je z in sty tu cja mi i or ga ni za cja mi, któ re re ali zu ją zbież ne ce le oraz
pro mu ją po dob ne war to ści.

Fundacja na le ży do Fe de ra cji MA ZO WIA zrze sza ją cej or ga ni za 
cje po za rzą do we z Ma zow sza, bie rze udział w pra cach Ko mi sji Dia 
lo gu Spo łecz ne go ds. Nie peł no spraw no ści, w pra cach sej mo wej Ko 
mi sji ds. Ro dzi ny oraz Osób z Nie peł no spraw no ścią ja ko stro na spo 
łecz na, jest człon kiem Ko ali cji na Rzecz Rów nych Szans. Wobec nym
ju bi le uszo wym ro ku dzia łal no ści zo sta ła na gro dzo na ty tu łem Lo do ła 
ma cza w ka te go rii Pra co daw ca Nie przed się bior ca na szcze blu wo je 
wódz twa ma zo wiec kie go w kon kur sie Pol skiej Or ga ni za cji Pra co daw 
ców Osób Nie peł no spraw nych, a pre zes fun da cji Pa ni Jo lan ta Kra marz
zo sta ła uho no ro wa na ty tu łem La dy D. (La dy Di sa bled – Da ma Nie peł 
no spraw na) ja ko oso ba, któ ra mi mo nie peł no spraw no ści wno si istot 
ny wkład w ży cie spo łecz ne.

Fun da cja szko li psy prze wod ni ki i przy go to wu je oso by nie wi do 
me do współ pra cy z ni mi. W związ ku z tą częścią działalności w 2011
ro ku zo sta ła ob ję ta Pro gra mem Spo łecz nym „Po móż my Ra zem”, wspie 
ra ją cym szko le nie psów dla osób naj bar dziej po trze bu ją cych ich po 
mo cy. Przy go to wu je rów nież wo lon ta riu szy do wspie ra nia osób nie 
wi do mych, za rów no w ich ży ciu in dy wi du al nym, jak i pod czas za dań
fun da cyj nych, w któ rych uczest ni czą.

Fun da cja „Vis Ma ior” pro wa dzi:
● warsz ta ty: psy cho lo gicz ne, eko no micz ne, praw ne, z za kre su po 

rad nic twa za wo do we go, twór cze go my śle nia i roz wi ja nia pa sji,
● rehabilitację dotyczącą czyn no ści dnia co dzien ne go, orien ta cji prze 

strzen nej, te ra pii wi dze nia oraz na ukę braj la,
● do sko na le nie kwa li fi ka cji za wo do wych po przez na ukę ję zy ków ob 

cych, ob słu gi kom pu te ra,
● spo tka nia te ma tycz ne zwią za ne z dzia łal no ścią go spo dar czą, po dró 

ża mi, mo dą i uro dą.
● wyj ścia osób nie peł no spraw nych do te atrów, kin, mu ze ów, na krę 

gle, ko nie, ścian kę wspi nacz ko wą i na ba sen.
● szko le nia psów prze wod ni ków. Pro mu je my ideę po ru sza nia się z ni 

mi, ja ko wyż szy sto pień re ha bi li ta cji osób nie wi do mych, któ re chcą
pro wa dzić ak tyw ne ży cie.

O Fundacji 
„Vis Maior”

ul. Ciesz kow skie go 1/3 lokal 75
01-636 War sza wa

tel./fax 22 408 41 49
www.fun da cja vi sma ior.pl

biu ro@fun da cja vi sma ior.pl

KRS 0000 136 590
Nr konta: 95 1500 1126 1211 2008 8380 0000

Fot. Aleksander Prugar. Zdjęcia powstały w ramach projektu „Ośrodek Wspierania
Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”, realizowanego przez FISE
i prezentowane są w celu promocji tego projektu.

Fot. Aleksander Prugar. Zdjęcia powstały w ramach projektu „Ośrodek Wspierania
Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”, realizowanego przez FISE
i prezentowane są w celu promocji tego projektu.
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Pa tro nat nad kon fe ren cją ob ję li:

• Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
prof. Ire na Li po wicz

• Peł no moc nik Rzą du
ds. Osób Nie peł no spraw nych
Ja ro sław Du da

• Pre zes Pań stwo we go Fun du szu
Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych
Woj ciech Ski ba

★★★

Pro jekt „Zo bacz cie nas2012” wobec nej edy 
cji jest pro jek tem ogól no pol skim. Ukie run ko wa 
ny  zo stał  na upo wszech nia nie  po zy tyw nych
po staw spo łecz nych wo bec osób nie peł no spraw 
nych wzro ko wo, wie dzy do ty czą cej tej nie peł 
no spraw no ści oraz na pro mo wa nie ak tyw no ści
osób zdys funk cją wzro ku wróż nych dzie dzi nach
ży cia spo łecz ne go i za wo do we go. 

Ad re sa tem dzia łań te go pro jek tu jest sze ro 
ka gru pa od bior ców, wszcze gól no ści dzie ci imło 
dzież szkol na, stu den ci kie run ków pe da go gicz 
nych i po krew nych, ka dra pla có wek oświa to 
wych, po rad ni, ośrod ków wspar cia, pra cow ni cy
in sty tu cji pu blicz nych, firm pry wat nych i sek to 
ra NGO, któ rzy w swo jej pra cy ma ją oka zję co 
raz czę ściej mieć kon takt zoso ba mi nie wi do my 
mi i sła bo wi dzą cy mi. Na sze dzia ła nia bę dą do 
stęp ne dla wszyst kich za in te re so wa nych po dej 
mo wa ną te ma ty ką, szcze gól nie po przez plat for 
mę in ter ne to wą www.fun da cja vi sma ior.pl, za kład 
ka „Zo bacz cie nas 2012”.

Sta le ro sną ca ak tyw ność spo łecz na i za wo 
do wa nie wi do mych i sła bo wi dzą cych spra wia,
że ich obec ność jest co raz bar dziej wi docz na. Nie 
ste ty, wie dza spo łe czeń stwa na te mat te go ty pu
dys funk cji oraz moż li wość do stę pu dousług, pro 
duk tów, sta no wisk pra cy, awan su za wo do we go
iofert licz nych in sty tu cji nie idą wpa rze ze wzro 
stem ak tyw no ści tej gru py nie peł no spraw nych.
Aby zwięk szyć tem poocze ki wa nych zmian, pod 
ję li śmy sze reg róż no rod nych dzia łań.

W pro jek cie:
● prze pro wa dzi li śmy500 lek cji – wi zyt edu ka 

cyj nych na te mat funk cjo no wa nia osób zdys 

funk cją wzro ku oraz pra cy psa prze wod ni ka.
Zlek cji sko rzy sta ło co naj mniej9000 uczniów
wpla ców kach edu ka cyj nych róż ne go szcze 
bla – od przed szko li do uczel ni wyż szych
– na te re nie ca łej Pol ski, za rów no w du żych
mia stach, jak ima łych miej sco wo ściach,

● pro wa dzi my kam pa nię in for ma cyj ną „Zo 
bacz cie nas” do ty czą cą roz wią zań praw nych
przy słu gu ją cych oso bom nie wi do mym i sła 
bo wi dzą cym oraz pod no szą cą świa do mość
spo łecz ną o funk cjo no wa niu i ak tyw no ści ta 
kich osób. Kam pa nia wznacz nej mie rze jest
kie ro wa na do firm i in sty tu cji pu blicz nych,
a jej czę ścią są przy go to wa ne krót kie fil my
in struk ta żo wo pro mo cyj ne, któ re dziś Pań 
stwu pre zen tu je my, oraz ma ilin go wa ak cja
in for ma cyj na,

● pro wa dzi my szko le nia dla wy bra nych in sty 
tu cji z róż nych dziedzin, w któ rych oso by
nie wi do me są czę sty mi klien ta mi. Szko le 
nia słu żą prze ła my wa niu ba rier w pierw 
szych kon tak tach oraz pod nie sie niu stan dar 
dów spraw nej, sa tys fak cjo nu ją cej ob słu gi
nie wi do me go klien ta oraz pod mio to we go
trak to wa nia, 

● zor ga ni zo wa li śmy  kon fe ren cję  do ty czą cą
praw i ak ty wi za cji osób nie wi do mych i sła 
bo wi dzą cych oraz wo lon ta ria tu z oso ba mi
nie peł no spraw ny mi, na któ rej dziś Pań stwa
go ści my,

● roz bu do wu je my  por tal  in ter ne to wy
www.fund cja vi sma ior.pl,  za kład ka  „Zo 
bacz cie nas2012”, któ ry pro mu je pra wa i ak 
tyw ność  osób  z dys funk cją  wzro ku  oraz
współ pra cę  lu dzi  nie wi do mych  z psem
prze wod ni kiem. Pe łen za kres ma te ria łów wy 
pra co wa nych w pro jek cie bę dzie do stęp ny
na stro nie z koń cem grud nia 2012 r.

Udo stęp nia nie bez po śred nich do świad czeń
w kon tak cie z oso bą nie peł no spraw ną wzro ko 
wo, moż li wość wy ko ny wa nia pro stych czyn no 
ści bez uży cia wzro ku, po zna nie spo so bów co 
dzien ne go funk cjo no wa nia nie wi do mych i sła 
bo wi dzą cych, po zna nie ich moż li wo ści i praw,
po zwa la na bu do wa nie lep szej in te gra cji spo łe 
czeń stwa, wspól nej eg zy sten cji i współ pra cy.

Plan Konferencji

11.0011.30
Kon fe ren cja pra so wa
11.3012.00
Prze rwa ka wo wa i czas dla me diów
12.0012.15
Po kaz pra cy psów prze wod ni ków
12.1514.00
Część me ry to rycz na
Po wi ta nie Go ści − Jo lan ta Kra marz,
Pre zes Fun da cji „Vis Ma ior”

Wy stą pie nia:

1. Za cznij wresz cie mnie słu chać!
O spo tka niach z nie wi do my mi na uli cy
− Mag da le na Ra czyń ska

2. Na zy wam się Pies, Pies Prze wod nik
− jak wy glą dam i co ro bię...
− Jo an naWit kow ska

3. Otwórz cie drzwi!Pra ce le gi sla cyj ne do ty 
czą ce obec no ści psów prze wod ni ków wprze 
strze ni pu blicz nej
− Jo lan ta Kra marz

4. Zo bacz nas− czy li o tym, jak nie wi do mi ży 
ją i funk cjo nu ją w XXI wie ku 
− Ja cek Za droż ny

5. Nie wi do my w ban ku − ra tuj się kto mo 
że!O do stę pie osób nie wi do mych do dóbr
i usług, któ re są ofe ro wa ne przez in sty tu cje
fi nan so we – wy ni ki ba dań i re ko men da cje
– Mag da le na Ra czyń ska,
An na Ba ra now ska

6. Nie wi do my  w ko mu ni ka cji  miej skiej.
Czy tra fię doce lu?Wy ni ki an kie ty prze pro 
wa dzo nej przez Fun da cję „Vis Ma ior”
−An naMię tus

7. Nie wi do my jest... − ba da nia pro wa dzo ne
nt. po strze ga nia obec no ści osób nie wi do 
mych w prze strze ni pu blicz nej i w ży ciu
spo łecz nym
– Ju lia Sa po ciń ska, GFK Po lo nia.

8. Dys ku sja

Wy stą pie nia bę dą prze pla ta ne pre zen ta cją
krót kich fil mów do ty czą cych:

− psów prze wod ni ków,
− ob słu gi nie wi do mych klien tów – film in 

struk ta żo wy,
− ży cia co dzien ne go nie wi do mych wspie 

ra nych przez no we tech no lo gie,
− re la cji nie wi do mi wi dzą cy na uli cy, czy 

li o tym, jak po ma gać nie wi do mym, by nie
szko dzić.

14.00 – Po czę stu nek

Konferencja
MÓW DO MNIE, SŁUCHAJ MNIE, ZOBACZ NAS

Sza now ni Pań stwo!
Ser decz nie wi ta my na kon fe ren cji MÓW DO MNIE, SŁU CHAJ MNIE, ZO BACZ NAS, któ 

rej te ma tem prze wod nim jest udział osób nie wi do mych w ży ciu spo łecz nym i prze strze ni pu 
blicz nej. Ta ki te mat na sze go spo tka nia wy ni ka z na glą cej po trze by wpro wa dza nia zmian w co 
dzien nej prak ty ce in sty tu cji i firm, nie kie dy w pra wie, a przede wszyst kim z po trze by bu do wa 
nia świa do mo ści spo łecz nej w związ ku z ro sną cy mi moż li wo ścia mi moż li wo ścia mi ak tyw ne 
go i peł ne go uczest ni cze nia w ży ciu spo łecz nym i za wo do wym osób z dys funk cją wzro ku. Kon 
fe ren cja jest czę ścią kam pa nii in for ma cyj nej pro jek tu „Zo bacz cie nas 2012”.
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Brak wzro ku to brak do stę pu
do in for ma cji wzro ko wej. A to
jest ta część in for ma cji, z któ rej
czło wiek ko rzy sta w naj więk szym stop niu.
Przez ty siąc le cia je dy nym spo so bem, by
do tej in for ma cji do trzeć by ło sko rzy sta -
nie ze wzro ku in nej oso by, któ ra z ko lei mo -
gła tą in for ma cję zde ko do wać i prze ka zać
oso bie nie wi do mej. Ten spo sób miał wie -
le wad, do któ rych na le ża ły uza leż nie nie
się od in nych lu dzi oraz su biek tyw ny
prze kaz. Oba te ogra ni cze nia moż na czę -
ścio wo wy eli mi no wać dzię ki no wo cze -
snym tech no lo giom.

Czy ta nie i pi sa nie
Do po cząt ku XIX wie ku,  to  zna czy

do wy na le zie nia al fa be tu Bra il le'a, oso by nie 
wi do me  mo gły  czy tać  i pi sać  wy łącz nie
przez ludz kich po śred ni ków. Lu dwik Bra il 
le uczy nił prze łom, gdy je go punk to we pi smo
oka za ło  się  uży tecz ne  dla  osób  nie wi do 
mych. Wresz cie mo gli pi sać i czę ścio wo czy 
tać sa mo dziel nie. Czę ścio wo, bo do dys po 
zy cji mie li bar dzo ogra ni czo ny za sób tek stów
od po wied nio przy go to wa nych. I tak to trwa 
ło przez pół to ra stu le cia, aż w dru giej po ło 
wie XX wie ku po ja wi ły się książ ki dźwię ko 
we, któ re nie wy ma ga ły ucze nia się czy ta nia
al fa be tem braj la. Jed nak praw dzi wa re wo lu 
cja na stą pi ła w ostat niej de ka dzie XX wie ku,
gdy pod strze chy tra fi ły kom pu te ry, któ re mo 

gły być wy po sa żo ne w pro gram do od czy tu
ekra nu  i syn te za tor  mo wy  oraz  pro gram
do roz po zna wa nia tek stu. Swo bo da czy ta nia
i pi sa nia by ła te raz na wy cią gnię cie rę ki.

Ko lej na re wo lu cja na de szła szyb ko, gdy
roz po wszech nił  się  In ter net.  Nie prze bra ne
za so by in for ma cji go to we do czy ta nia oka za 
ły się zba wien ne dla osób nie wi do mych. No 
we me to dy ko mu ni ko wa nia się: przez pocz 
tę elek tro nicz ną, ko mu ni ka to ry, por ta le spo 
łecz no ścio we, zbli ży ły tą gru pę użyt kow ni ków
do in nych bu szu ją cych w sie ci. Kto  chciał
– mógł się włą czyć do spo łe czeń stwa in for 
ma cyj ne go i współ two rzyć je na wła sną mia 
rę. Mógł być od bior cą in for ma cji, twór cą lub
prze twór cą, na nie mal do kład nie tych sa mych
za sa dach, co in ni.

Po ru sza nie się
Tu też przez ca łe ty siąc le cia nie wy my 

ślo no nic lep sze go, niż prze wod nik ludz ki, kij
lub ewen tu al nie pies prze wod nik. Te sa me roz 
wią za nia słu żą oso bom nie wi do mym na dal,

ale no wo cze sne tech no lo gie do da ją do te go
ogrom nie du żo usług. Szcze gól nie cen ne są
tu tech no lo gia GPS oraz cy fro we ma py. Te
dwa roz wią za nia po łą czo ne ra zem w jed nym
urzą dze niu, na przy kład te le fo nie ko mór ko 
wym, po zwa la ją na sa mo dziel ne okre śle nie
swo jej  lo ka li za cji  lub  wy zna cze nie  tra sy
do ce lu. Mo bil ny In ter net i apli ka cje po zwa 
la ją na spraw dze nie roz kła dów jaz dy ko mu 
ni ka cji miej skiej, za mó wie nie tak sów ki po 
da nia in for ma cji o swo im po ło że niu ko muś
z ro dzi ny i wie le in nych rze czy.

Pra ca i na uka
   No wo cze sne tech no lo gie to tak że więk 

sza szan sa na zdo by cie wy kształ ce nia i pra 
cy. Oso by nie wi do me nie pa so wa ły do cy wi 
li za cji agrar nej, a na dej ście prze my sło wej nie 
wie le zmie ni ło w tej dzie dzi nie.

Obec nie naj więk szym bo gac twem jest in 
for ma cja, a naj więk szą umie jęt no ścią – jej
prze twa rza nie. Jest to pra ca in te lek tu al na, któ 
rą  mo gą  wy ko ny wać  oso by  nie wi do me
w tem pie nie wie le ustę pu ją cym in nym pra 
cow ni kom. Do stęp na in for ma cja i tech no lo 
gie asy stu ją ce otwie ra ją ten seg ment ryn ku
pra cy, cho ciaż te go wszyst kie go trze ba się na 
uczyć. Jed nak edu ka cja w XXI wie ku też jest
ła twiej sza, bo kom pu te ry prze twa rza ją in for 
ma cję nie do stęp ną na do stęp ną, z któ rej mo 
gą już ko rzy stać oso by nie wi do me.

Oczy wi ście – trze ba wło żyć pra cę w na 
ucze nie się, jak to ro bić, a po tem prze ko nać
pra co daw ców, że się umie to ro bić. I to jest
naj waż niej sze  za da nie  do wy ko na nia  dla
osób  nie wi do mych. Dru 
gim jest zdo by cie umie 
jęt no ści  roz róż nie nia
te go, co jest wy ko nal 
ne od nie wy ko nal ne 
go.  A po tem...  zro 
bie nie te go pierw sze go.

O tym, jak niewidomi
żyją i funkcjonują
w XXI wieku

Ja cek Za droż ny

Fot. Archiwum Fundacji „Vis Maior”

Fot. Archiwum Fundacji „Vis Maior”
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Otwórzcie drzwi!
Prace legislacyjne dotyczące obecności
psów przewodników w przestrzeni publicznej

Kie dy dzię ki po mo cy Fun da cji Hel siń skiej
9 ma ja 2008 r. wy to czy łam pro ces jed -
ne mu z hi per mar ke tów za nie wpusz cza -
nie na te ren skle pu z psem prze wod ni -
kiem, wy da wa ło się, że trud no bę dzie
w Pol sce za rów no zmie nić pra wo
w tej kwe stii, jak i men tal ność
lu dzi od no śnie ro li psa prze -
wod ni ka w po ru sza niu się
oso by nie wi do mej. 

Jed nak nie dłu go po tym wy da rze niu kil 
ka skle pów wiel ko po wierzch nio wych wpro 
wa dzi ło we wnętrz ne pro ce du ry ob słu gi klien 
tów z dys funk cją wzro ku, a na stęp nie 21 paź 
dzier ni ka 2008 r. zo sta ła uchwa lo na no we li 
za cja usta wy o zmia nie usta wy o re ha bi li ta 
cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za trud nie niu
osób nie peł no spraw nych, usta wy o po dat kach
i opła tach lo kal nych oraz usta wy o bez pie czeń 
stwie żyw no ści i ży wie nia, któ ra wpro wa dzi 
ła  ra dy kal ną  zmia nę  w kwe stii  po dej ścia
do obec no ści psów prze wod ni ków w prze 
strze ni  pu blicz nej. Dzię ki  niej  li te rą  pra wa
usank cjo no wa no  tę  obec ność.  Od tej  po ry
w sy tu acjach trud nych moż na by ło po wo ły 
wać się na te prze pi sy. 

Jed nak od mo men tu obo wią zy wa nia tej
usta wy, czy li od 19 czerw ca 2009 r., ujaw ni 
ły się jej nie do sko na ło ści i pro ble my z prak 
tycz ną  re ali za cją  za pi sów. Po pierw sze  nie
wszy scy zna li usta wę. Nie po sia da ła też ona
za pi sów o sank cjach za na ru sza nie pra wa wo 
bec osób nie peł no spraw nych, któ re po ru sza 
ją się w asy ście psów. W związ ku z tym zda 
rza ły  się przy pad ki  ła ma nia pra wa w sy tu 
acjach, kie dy oso by za ka zu ją ce wcho dze nia
do obiek tów czu ły się bez kar ne al bo kie ro wa 
ły  się  in te re sem  peł no spraw nych  klien tów.
Na przy kład  czę sto  zda rza ły  się  pro ble my
w środ kach trans por tu pu blicz ne go, po nie waż
tam je dy ną de cy zyj ną oso bą sta wał się kie row 
ca, któ ry nie przej mu jąc się prze pi sa mi, za ka 
zy wał oso bie nie peł no spraw nej ko rzy sta nia
z prze jaz du, al bo na rzu cał obo wią zek na ło że 
nia psu ka gań ca. Wie lo krot nie do ma gał się
opłat za prze wóz psa asy stu ją ce go. Mam tu
na my śli tak że prze woź ni ków pry wat nych, au 
to bu sy PKS, po dob nie trud ne by wa po dró żo 
wa nie tak sów ka mi.

Art. 20a usta wy o re ha bi li ta cji za wo do wej
i spo łecz nej oraz za trud nie niu osób nie peł no 
spraw nych za wie ra ka ta log obiek tów, w któ 

rych mo gą prze by wać oso by nie peł no spraw 
ne z psa mi asy stu ją cy mi. Ist nie nie ka ta lo gu
gro zi tym, że ja kieś miej sce zo sta nie w nim po 
mi nię te i tak sta ło się np. z par ka mi na ro do 
wy mi, w któ rych obo wią zy wa ło in ne pra wo
(Usta wa  o ochro nie  przy ro dy),  a po nad to
oso bom  nie wi do mym  tłu ma czo no,  że  ich
pra cu ją ce zwie rzę ta mo gły by za gra żać śro do 
wi sku na tu ral ne mu. Nie za uwa ża no jed nak ta 
kie go pro ble mu w od nie sie niu do psów pa ster 
skich. Pro jekt za kła dał zmia nę w art. 15 ust. 1
pkt 16 usta wy o ochro nie przy ro dy i w art. 20a
usta wy o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej
oraz za trud nie niu osób nie peł no spraw nych;
zgod nie z nim oso ba nie peł no spraw na wraz
z psem asy stu ją cym mia ła by pra wo wstę pu
do par ków  na ro do wych  oraz  re zer wa tów
przy ro dy i ko rzy sta nia z nich na wa run kach
przy słu gu ją cych wszyst kim  użyt kow ni kom
tych  obiek tów.  Pod ko mi sja  nad zwy czaj 

na do roz pa trze nia po sel skie go pro jek tu usta 
wy o zmia nie usta wy o ochro nie przy ro dy oraz
usta wy o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz 
nej oraz za trud nia niu osób nie peł no spraw nych
(druk nr 539) 15 li sto pa da 2012 r. przy ję ła
wpraw dzie po praw kę zgod nie z któ rą zno we 
li zo wa ny  zo sta nie  art. 15  ust. 1  usta wy
o ochro nie przy ro dy w ta ki spo sób, iż za kaz
wpro wa dza nia psów do par ków na ro do wych
nie  bę dzie  do ty czył  psów  prze wod ni ków
osób nie wi do mych i psów asy stu ją cych oso 
bom nie peł no spraw nym. Po praw ka prze wi du 
je tak że no we li za cję art. 20a usta wy o re ha 
bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za trud 
nie niu osób nie peł no spraw nych, ale nie li kwi 
da cję ka ta lo gu obiek tów, gdyż su ge ro wa no, że
przy obec nym na sta wie niu do osób nie peł no 

spraw nych ogól ne prze pi sy mo gły by nie sta 
no wić dla nich od po wied niej ochro ny. Za sta 
na wia no się więc, czy trze ba bę dzie każ do ra 
zo wo po sze rzać ten ka ta log o no we miej sca,
w któ rych  ist nie je  jesz cze  pro blem  za ka zu
wcho dze nia z psa mi prze wod ni ka mi. Póki co
stwier dzo no, że tak. Apo nie waż do strze gli śmy
jesz cze je den ro dzaj obiek tów, któ ry nie zo 
stał ob ję ty usta wą, za pro po no wa li śmy do łą 
cze nie go do ka ta lo gu – są nim pla że i ką pie 
li ska wod ne.

Dys kry mi na cja osób nie peł no spraw nych
z psa mi asy stu ją cy mi ma też miej sce w me 
diach kie ro wa nych wła śnie do osób nie peł 
no spraw nych. Na przy kład kie dy w czerw cu
bie żą ce go ro ku w Pol sce mia ło się od by wać
Eu ro 2012, w jed nym z cza so pism ogól no pol 
skich moc no su ge ro wa no, że na sta dio nach
pił kar skich nie ma miej sca dla osób nie peł 
no spraw nych ko rzy sta ją cych z po mo cy psów

i, jak to czę sto by wa, tłu ma czo no, że ta kie de 
cy zje po dyk to wa ne są za rów no do brem ich,
jak i zwie rząt. Nie za uwa ża no, że sa mi nie 
peł no spraw ni są zdol ni do pod ję cia de cy zji,
czy wa run ki na sta dio nie umoż li 
wia ją im prze by wa nie tam z psa mi,
któ re mo gą mieć róż ną to le ran cję

Jolanta Kramarz

Fot. Archiwum Fundacji „Vis Maior”

Dla wielu niewidomych
Polaków problemem są
koszty utrzymania psa
przewodnika. Stanowią
one barierę przy staraniu
się o niego.
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na ha łas i obec ność tłu mów. Nie ste 
ty, sta dio ny są już za war te w ka ta 

lo gu obiek tów użyt ku pu blicz ne go ja 
ko miej sca spor tu, więc trud no by ło by przy tej
dys ku sji po stu lo wać no we re gu la cje praw ne. 

Dla wie lu nie wi do mych Po la ków pro ble 
mem są kosz ty utrzy ma nia psa prze wod ni ka.
Sta no wią one ba rie rę przy sta ra niu się o nie 
go. Je stem da le ka od wspie ra nia po staw rosz 
cze nio wych. Po stu lu ję jed nak że by ure gu lo 
wać  kwe stię  do fi nan so wa nia  wy ży wie nia
oraz opie ki we te ry na ryj nej tych zwie rząt, ze
wzglę du na trud niej szą sy tu ację eko no micz 
ną ich po ten cjal nych wła ści cie li, miesz ka ją 
cych w na szym kra ju. Na wet, je śli są oni ak 
tyw ni, to czę sto by wa ją go rzej sy tu owa ni, ani 
że li po zo sta ła część spo łe czeń stwa. Od li cze 
nie po dat ko we nie roz wią zu je te go pro ble mu. 

Na stęp ną  trud no ścią  jest  fi nan so wa nie
w cy klach rocz nych szko le nia psów prze wod 
ni ków. Je ste śmy wpraw dzie szczę ścia rza mi,
po nie waż każ de go ro ku wy gry wa my kon kur 
sy, ale gdy by szko le nie psów mo gło być re 
ali zo wa ne w ra mach pro jek tów wie lo let nich,
to sy tu acja, ośrod ków szko lą cych psy asy stu 
ją ce, sta ła by się znacz nie bar dziej sta bil na.

Ko lej ną nie roz wią za ną kwe stią jest ko 
niecz ność uży wa nia bia łej la ski przez oso by
nie wi do me, po ru sza ją ce się z psa mi prze wod 
ni ka mi. Je śli te go nie czy nią, to do ko nu ją wy 
kro cze nia w ru chu dro go wym. Obo wią zek po 
ru sza nia się oso by nie wi do mej z bia łą la ską
jest za war ty w art. 42 usta wy pra wo o ru chu
dro go wym. Na to miast art. 97 Ko dek su wy 
kro czeń usta na wia wy kro cze nie w po sta ci na 
ru sze nia prze pi sów usta wy pra wo o ru chu dro 

go wym, a więc tak że art. 42. Pra wo ta kie dys 
kry mi nu je oso by nie wi do me, któ re ko rzy sta 
ją z pra cy psów prze wod ni ków. Bia ła la ska
utrud nia spraw ne prze miesz cza nie się nie tyl 
ko im, lecz tak że psom asy stu ją cym. Roz pra 
sza zwie rzę ta, a nie wi do me mu od bie ra moż 
li wość ko rzy sta nia z wol nej rę ki. Ta kie prze 
pi sy mu sia ły by się zna leźć w Usta wie pra wo
o ru chu dro go wym, a nie w Usta wie o re ha 
bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za trud 
nie niu  osób  nie peł no spraw nych,  nie mniej
mo im zda niem są bar dzo po trzeb ne. Wy go 
da lu dzi wi dzą cych, któ rzy optu ją za po ru sza 
niem się nie wi do mych z la ska mi i z psa mi,
nie mo że być więk szą war to ścią niż kom fort
lu dzi  nie wi do mych,  któ rzy mo gą  prze cież
w in ny spo sób niż ozna ko wa nie się bia łą la 
ską być bar dziej wi docz ni, nie na ru sza jąc bez 
pie czeń stwa ru chu dro go we go. 

Bar dzo do brze, że obec nie to czy się dys 
ku sja o ro li psów prze wod ni ków i ma ona
swo je od zwier cie dle nie nie tyl ko w usta wach,
lecz tak że w roz po rzą dze niach i pi sem nych
sta no wi skach in sty tu cji. Spra wia ją one, że sy 
tu acja osób nie wi do mych z psa mi prze wod 
ni ka mi sta je się bar dziej kla row na. 

Przy kła dem  ta kie go  do ku men tu  mo że
być od po wiedź Głów ne go In spek to ra Sa ni tar 
ne go na pi smo, wy sto so wa ne przez Fun da cję
„Vis Ma ior”. Czy ta my w nim, że skle py po 
win ny do sto so wać prze strzeń do moż li wo ści
prze by wa nia w niej osób nie wi do mych z psa 
mi prze wod ni ka mi. Je śli te go nie ro bią, to ta 
ką sy tu ację nie wi do mi mo gą zgła szać do wła 
ści wych te re no wo sta cji sa ni tar no epi de mio 
lo gicz nych. A to ozna cza za rów no re stryk cję
dla ta kie go skle pu, jak i ko niecz ność do ko na 
nia w nim zmian ko rzyst nych dla osób nie peł 
no spraw nych z ich psa mi asy stu ją cy mi. 

WPol sce pra cu je oko ło 130 psów prze 
wod ni ków.  Pro mo wa nie  ich  wi ze run ku
i upraw nień przy czy nia się do zwięk sze nia
kom for tu osób nie wi do mych w prze miesz 
cza niu się, czy li umoż li wia po ko ny wa nie
pod sta wo we go ogra ni cze nia, zwią za ne go
z utra tą wzro ku.

Fot. Archiwum Fundacji „Vis Maior”

Biała laska utrudnia
sprawne przemieszczanie
się nie tylko im, lecz także
psom asystującym.
Rozprasza zwierzęta,
a niewidomemu odbiera
możliwość korzystania
z wolnej ręki.
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Roz wój tech no lo gicz ny stwo rzył oso bom
nie wi do mym moż li wość wy ko ny wa nia
każ dej nie mal pra cy. 

Obok  tra dy cyj nych  za wo dów  wy bie ra 
nych czę sto przez nie peł no spraw nych wzro ko 
wo, ta kich jak ma sa ży sta czy mu zyk, po ja wi 
ła się moż li wość wy ko ny wa nia sze ro kiej ga my
prac zwią za nych z róż ne go ty pu tek sta mi. Wy 
ni ka to z jed nej stro ny z fak tu po stę pu ją cej in 
for ma ty za cji róż ne go ty pu me diów, urzę dów,
ban ków iwszel kich in nych in sty tu cji czy firm,
któ re zaj mu ją się prze twa rza niem do ku men tów,
z dru giej zaś z ła twej do stęp no ści pro gra mów
od czy tu ją cych  gło sem  treść  wy świe tla ną
na ekra nie kom pu te ra. Wie le osób nie wi do mych

po słu gu ję się na co dzień te go ty pu pro gra ma 
mi. Spraw nie ko rzy sta z in ter ne tu, pi sze e ma 
ile, opra co wu je do ku men ty w edy to rach tek stu
i ob słu gu je ban ko wość elek tro nicz ną.

Dzię ki po stę po wi tech nicz ne mu nie wi do 
mi uzy ska li tak że moż li wość za po zna wa nia się
z ma te ria ła mi dru ko wa ny mi, ta ki mi jak do ku 
men ty,  ar ty ku ły  pra so we,  książ ki.  Jest  to
moż li we dzię ki ska ne rom i po wszech nie sto 
so wa nym pro gra mom do roz po zna wa nia tek 
stu (tzw. OCR). Pro gra my te go ty pu nie po 
tra fią jesz cze roz po zna wać pi sma od ręcz ne 
go, więc nie ma na ra zie moż li wo ści od czy 
ta nia ta kie go pi sma przez oso by nie wi do me.

Po za udźwię ko wio ny mi kom pu te ra mi oso 
by nie wi do me ko rzy sta ją z te le fo nów ko mór 
ko wych, no tat ni ków elek tro nicz nych, dyk ta fo 
nów itp., któ re mo gą ob słu gi wać sa mo dziel nie

dzię ki za in sta lo wa ne mu na tych urzą dze niach
opro gra mo wa niu udźwię ka wia ją ce mu.

Wie lu jest obec nie na ryn ku pra cy nie wi 
do mych in for ma ty ków, te le mar ke te rów i pra 
cow ni ków biu ro wych w róż nych spe cjal no 
ściach  (np.  pro mu ją  i sprze da ją  pro duk ty,
szko le nia, prze pro wa dza ją an kie ty te le fo nicz 
ne). Wy ko nu ją rów nież tak pre sti żo we za wo 
dy jak praw nik, czy dzien ni karz oraz spra wu 
ją funk cje kie row ni cze w fir mach z otwar te 
go ryn ku pra cy. Mi mo te go wciąż jesz cze nie 
któ re fir my nie otwo rzy ły się na za trud nia nie
nie wi do mych pra cow ni ków. Ko lej ne czę ści ni 
niej sze go opra co wa nia zo bra zu ją, jak pro sto
jest  wdro żyć  do pra cy  oso by  nie wi do me
i spró bu ją prze ko nać o tym, że za trud nia nie pra 
cow ni ków  nie peł no spraw nych  jest  wy so ko
efek tyw ne dla pra co daw cy.

Pra co daw ca dla pra cow ni ka
Co ja kiś czas po ja wia się dys ku sja na te 

mat po trze by zmniej sze nia ob cią żeń fi skal 
nych na ło żo nych na przed się bior ców. Mó wi
się wów czas mię dzy in ny mi o zbyt wy so kiej
skład ce na Pań stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta 
cji Osób Nie peł no spraw nych. Je den z pre ze 
sów te go fun du szu, od no sząc się do za rzu tu
zbyt wy so kiej skład ki na PFRON, po wie dział:
„Za trud niaj cie nie peł no spraw nych a nie bę 
dzie cie  pła cić  skła dek,  wy ni ka  to  wprost
z prze pi sów pra wa”.

No to wa ne wśród nie wi do mych bez ro bo 
cie utrzy mu je się w ostat nich la tach na po zio 
mie 85%. Po wo dy tak fa tal nej sy tu acji są róż 
ne. Jed nym z nich jest brak go to wo ści bar dzo
wie lu pol skich pra co daw ców do za trud nia nia
osób nie wi do mych. Za sad ne jest wo bec te go
py ta nie: czy za trud nie nie nie wi do me go jest tak
bar dzo nie ko rzyst ne, że nie wie lu przed się bior 
ców, po za za kła da mi pra cy chro nio nej, de cy 
du je się na ta ki krok? Czy też pod sta wo wą
przy czy ną wy so kie go bez ro bo cia wśród nie 
wi do mych są uprze dze nia?

Je śli cho dzi o szcze gól ne dzia ła nia, któ re
po dej mu je się za trud nia jąc oso bę nie wi do mą,
a któ re nie wy stę pu ją w sy tu acji za trud nia nia

wi dzą cych, moż na wy mie nić po trze bę po ka 
za nia nie wi do me mu np. usy tu owa nia dzia łów
i po koi w miej scu pra cy oraz po miesz czeń ty 
pu to a le ta czy po kój so cjal ny. Z re gu ły wy star 
czy zro bić to tyl ko raz, by oso ba nie wi do ma
mo gła się już po ru szać sa mo dziel nie.

Za sa dy i przy wi le je spe cy ficz ne dla wszyst 
kich pra cow ni ków nie peł no spraw nych wy ni 
ka ją z usta wy z dnia 26 sierp nia 1997 r. o re 
ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za trud 
nia niu osób nie peł no spraw nych (tekst jedn. Dz.
U. Nr 127 poz. 721 z 2011 r., z późn. zm.). Na 
le ży do nich po pierw sze do dat ko wy urlop, tzw.
re ha bi li ta cyj ny, w wy mia rze 10 dni. Pra cow 
ni cy nie peł no spraw ni ma ją pra wo do zwol nie 
nia od pra cy z za cho wa niem pra wa do wy na 
gro dze nia w wy mia rze do 21 dni ro bo czych
w ce lu uczest ni cze nia w tur nu sie re ha bi li ta cyj 
nym,  nie  czę ściej  jed nak  niż  raz  w ro ku.
Łącz na licz ba dni do dat ko we go urlo pu i zwol 
nie nia od pra cy w ce lu uczest ni cze nia w tur 
nu sie  re ha bi li ta cyj nym  nie  mo że  prze kro 
czyć 21 w ro ku ka len da rzo wym. Zwol nie nie
od pra cy z za cho wa niem pra wa do wy na gro 
dze nia przy słu gu je po nad to w ce lu wy ko na nia
ba dań  spe cja li stycz nych,  za bie gów  lecz ni 
czych lub uspraw nia ją cych, a tak że w ce lu uzy 

ska nia za opa trze nia or to pe dycz ne go lub je go
na pra wy, je że li czyn no ści te nie mo gą być wy 
ko na ne  po za go dzi na mi  pra cy.  Po wyż sze
upraw nie nia przy słu gu ją tyl ko oso bom za li czo 
nym do znacz ne go i umiar ko wa ne go stop nia
nie peł no spraw no ści (daw na I i II gru pa nie peł 
no spraw no ści). Lek ki sto pień jest z tych przy 
wi le jów wy łą czo ny.

Usta wo daw ca  przy znał  rów nież  kil ka
upraw nień od no szą cych się do cza su pra cy. Za 
sa dą wy ni ka ją cą z usta wy jest to, że czas pra 
cy pra cow ni ków nie peł no spraw nych nie mo 
że prze kra czać 8 go dzin dzien nie i 40 go dzin
ty go dnio wo oraz że nie mo gą być oni za trud 
nie ni w po rze noc nej i go dzi nach nad licz bo 
wych. Obec ne prze pi sy po zwa la ją jed nak, aby
nie sto so wać po wyż szych ogra ni czeń norm
cza su pra cy, je śli na wnio sek oso 
by za trud nio nej le karz, któ ry wy ko 
nu je  ba da nia  pro fi lak tycz ne  pra 

Czy istnieje specyfika zatrudniania osób
niewidomych? Dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych

Rynek pracy dostępny dla niewidomych

TEMIDA DOSTRZEGA NIEWIDOMYCH
Grzegorz Kubalski

Notowane wśród
niewidomych bezrobocie
utrzymuje się w ostatnich
latach na poziomie 85%.
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cow ni ków (lub w ra zie je go bra ku le 
karz spra wu ją cy opie kę nad tą oso 

bą), wy ra zi na to zgo dę.
Sto so wa ne w prze szło ści skró co ne nor my

cza su pra cy dla osób z umiar ko wa nym  lub
znacz nym stop niem nie peł no spraw no ści we 
dług obec nych prze pi sów obo wią zu ją tyl ko wy 
jąt ko wo, amia no wi cie wte dy, gdy le karz, o któ 
rym wspo mnia no w po przed nim aka pi cie, wy 
da  za świad cze nie  o ce lo wo ści  sto so wa nia
skró co nej nor my. Wy no si ona 7 go dzin dzien 
nie i 35 go dzin ty go dnio wo.

Po wyż sze szcze gól ne prze pi sy od no szą ce
się do cza su pra cy nie do ty czą osób nie peł no 
spraw nych za trud nio nych „przy pil no wa niu”
(cy tat z usta wy). Ostat nim szcze gól nym upraw 
nie niem, któ re zo sta nie tu wy mie nio ne, jest pra 
wo do do dat ko wej pięt na sto mi nu to wej prze rwy
na gim na sty kę uspraw nia ją cą lub od po czy nek,
wli cza nej do cza su pra cy. Przy słu gu je ona do 
dat ko wo, awięc wy dłu ża prze rwę prze wi dzia 
ną dla wszyst kich pra cow ni ków na mo cy ko 
dek su pra cy (wy no szą cą rów nież 15 mi nut).
Wszyst kie  po wyż sze  upraw nie nia  wy ni ka ją
z czwar te go  roz dzia łu  wspo mnia nej  wy żej
usta wy o re ha bi li ta cji spo łecz nej i za wo do wej
oraz za trud nie niu osób nie peł no spraw nych.

Pra cow nik dla pra co daw cy
Kwe stię, czy od po wia da ją ce po wyż szym

upraw nie niom  obo wiąz ki  pra co daw cy  są
cięż kie czy też lek kie, moż na rze tel nie roz 
strzy gnąć tyl ko przez ze sta wie nie ich z ko rzy 
ścia mi, ja kie wią żą się z za trud nie niem osób
nie peł no spraw nych.

Bez wa ha nia moż na wska zać, że naj więk 
sza ko rzyść to roz wój po ten cja łu fir my, co
na eta pie za trud nie nia pra cow ni ków nie peł 
no spraw nych jest nie wy mier ne, w dłu giej jed 
nak per spek ty wie mo że oka zać się bar dzo zna 
czą ce.  Po ja wie nie  się  osób  nie wi do mych
w fir mie sta wia no we wy zwa nia in telek tu al 
ne jej sze fo wi oraz współ pra cow ni kom. So 

cjo lo go wie nie ma ją wąt pli wo ści, że róż no 
rod ność śro do wi ska, w tym przy pad ku wy 
ni ka ją ca z po łą cze nia śro do wisk osób wi dzą 
cych i nie wi do mych, jest twór cza i po sze rza
ho ry zon ty. W szyb kim cza sie zwięk szy kre 

atyw ność wszyst kich uczest ni ków te go przed 
się wzię cia. Je śli jed nak po wyż szy ar gu ment
ko goś nie prze ko na, ist nie ją też ko rzy ści jak
naj bar dziej wy mier ne.

Pań stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób
Nie peł no spraw nych wy pła ca dość wy so kie do 
fi nan so wa nie do wy na gro dzeń pra cow ni ków
nie peł no spraw nych. Otrzy ma nie mak sy mal 
nych kwot jest moż li we przy usta le niu wy na 
gro dze nia na od po wied nim po zio mie. Za kła 
da jąc jed nak, że pła ca jest od po wied nia, wy 
so kość  do fi nan so wa nia  do wy na gro dze nia
oso by nie wi do mej, ja ką mo że uzy skać pra co 
daw ca (nie bę dą cy za kła dem pra cy chro nio nej),
mo że wy nieść:

● dla oso by nie wi do mej
z orze cze niem o znacz nym stop niu
nie peł no spraw no ści – 2744,28 zł, 

● z orze cze niem o umiar ko wa nym
stop niu – 1933,47 zł, 

● z orze cze niem o lek kim
stop niu – 1060,29 zł.

Że by pra co daw ca mógł otrzy my wać do 
fi nan so wa nie, jest zo bo wią za ny fak tycz nie wy 
pła cać wy na gro dze nie oraz zło żyć zgło sze nie
do ewi den cji za trud nio nych osób nie peł no 
spraw nych pro wa dzo nej przez PFRON. Wy 
pła ta na stę pu je w cią gu 25 dni od zło że nia mie 

sięcz nej in for ma cji o wy na gro dze niach osób
nie peł no spraw nych oraz wnio sku o wy pła tę
do fi nan so wa nia. Dzię ki sys te mo wi elek tro 
nicz ne go prze sy ła nia da nych wy star czy za lo 
go wać się do sys te mu, a na stęp nie wpro wa 

dzić  na kom pu te rze  in for ma cje,  wy peł nić
wnio sek i klik nąć „wy ślij”. Sys tem sam ob 
li cza wy so kość do fi nan so wa nia. Szcze gó ło 
we prze pi sy do ty czą ce tej spra wy znaj du ją się
w pią tym roz dzia le wspo mnia nej wy żej usta 
wy o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz
za trud nia niu osób nie peł no spraw nych. 

Nie na le ży ro zu mieć ni niej sze go tek stu ja 
ko kry ty ki przed się bior ców, któ rzy się ga ją
po pie nią dze  na re fun da cję  wy na gro dzeń.
War to jed nak pa mię tać, że pie nią dze to tyl 
ko do da tek. Na pierw szym miej scu jest ko 
rzyść  wy ni ka ją ca  z pra cy  osób  nie wi do 
mych. Brak wzro ku nie unie moż li wia wy daj 
nej pra cy. Za trud nia jąc oso by nie peł no spraw 
ne, na le ży oczy wi ście kie ro wać się ich kwa 
li fi ka cja mi, a na stęp nie trak to wać tak, jak każ 
de go pra cow ni ka: oce niać ich pra cę, zwra cać
uwa gę na błę dy, do ce niać, gdy na to za słu żą.
Rów nież za sa dy roz wią zy wa nia umów o pra 
cę z oso ba mi nie peł no spraw ny mi są ta kie sa 
me jak z peł no spraw ny mi.

War to  uświa do mić  so bie  pod sta wo we
praw dy. Fakt nie wi dze nia nie jest rów no znacz 
ny z upo śle dze niem in nych funk cji or ga ni zmu,
w szcze gól no ści in te li gen cji. Z dru giej stro 
ny nie ma pod staw, by trak to wać oso by nie 
wi do me jak nad lu dzi, któ rzy ma ją ja kiś szó 
sty zmysł. Na le ży więc od no sić się do nich
po pro stu nor mal nie.

Zdro wy roz są dek i otwar tość umy słu to gwa ran cja PO WO DZE -
NIA we wszyst kich dzie dzi nach ży cia. W żad nym ar ty ku le czy
po rad ni ku nie ma moż li wo ści wy ja śnie nia wszyst kich istotnych
kwe stii. Dla te go też na le ży o wszyst ko py tać oso by nie -
wi do me. One naj le piej wie dzą, co jest po trzeb ne
do wy ko ny wa nia pra cy efek tyw nie.

Nie trze ba bać się kon tak tu z nie wi do my mi. Bez żad nych obaw
moż na po wie dzieć do nich „do wi dze nia” al bo za py tać, czy oglą da li
już naj now szy hit ki no wy. Więk szość osób nie wi do mych z wdzięcz 
no ścią przyj mie in for ma cję, że ubru dzi ło się im ubra nie al bo upadł ka 

wa łek ciast ka, któ re wła śnie je dzą. Nie mo gą one do strzec te go sa me,
wiec ta ka in for ma cja jest po ży tecz ną przy słu gą. Nie na le ży tak że bać
się py tań ty pu „jak nie wi do my ro bi her ba tę?”. Ta ka otwar tość i zdro 
wa cie ka wość da je szan sę na oba le nie wie lu mi tów – na przy kład ta 
kie go, że nie wi do my nie po tra fi cho dzić po scho dach. Po wyż sze ogól 
ne uwa gi ma ją na ce lu wy ka za nie, że do sto so wa nie miej sca pra cy opie 
ra się przede wszyst kim na roz mo wie o po trze bach nie wi do me go pra 
cow ni ka. Mo że oka zać się, że żad ne in we sty cje czy zmia ny w za kła 
dzie pra cy nie są ko niecz ne.

Pod sta wo wym na rzę dziem pra cy osób nie wi do mych jest obec nie
kom pu ter z pro gra mem od czy tu ją cym tekst wi docz ny na ekra nie. Aby
do sto so wać kom pu ter, wy star czy za in sta lo wać ta ki pro gram.
War to w tym miej scu wspo mnieć, że po za kom pu te rem ist 
nie je wie le urzą dzeń tech nicz nych, któ re zo sta ły przy sto so 

Dofinansowanie dostosowania
stanowisk pracy oraz szkoleń

Zatrudniając osoby niepełnosprawne, należy oczywiście
kierować się ich kwalifikacjami, a następnie traktować
tak, jak każdego pracownika: oceniać ich pracę, zwracać
uwagę na błędy, doceniać, gdy na to zasłużą.
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wa ne  do ob słu gi  przez  oso by  nie wi dzą ce.
Moż na tu wy mie nić kse ro ko piar ki, sys te my
ob słu gi  in fo li nii,  dyk ta fo ny,  ci śnie nio mie 
rze. Au tor ni niej sze go opra co wa nia nie zna
wszyst kich do stęp nych urzą dzeń te go ty pu.
Aby je po znać, na le ży skon tak to wać się z fir 
ma mi dys try bu ują cy mi sprzęt dla osób nie peł 
no spraw nych  oraz  po wszech nie  zna ny mi
pro du cen ta mi wy ro bów elek tro nicz nych.

W przy pad ku po wszech nie sto so wa nych
urzą dzeń biu ro wych ty pu dru kar ka czy ska 
ner nie wi do mi po tra fią je ob słu żyć po obej 
rze niu ich i za po zna niu się z funk cja mi przy 
pi sa ny mi po szcze gól nym przy ci skom. Je śli
przy ci ski  są  po dob ne  do sie bie,  wy star czy
ozna czyć je pla strem sa mo przy lep nym tak, aby
do ty kiem moż na by ło stwier dzić, gdzie znaj 
du je się po trzeb ny przy cisk.

Do świad cze nie po ka zu je, że do sto so wa 
nie sta no wi ska pra cy dla oso by nie wi do mej
nie na strę cza wie lu trud no ści. Gdy by jed nak
ko niecz ne oka za ły się ja kieś in we sty cje, moż 
na zwró cić się o ich re fi nan so wa nie.

We dług  obec nie  obo wią zu ją cej  usta wy
z dnia 26 sierp nia 1997 r. o re ha bi li ta cji za wo 
do wej i spo łecz nej oraz za trud nia niu osób nie 
peł no spraw nych (tekst jedn. Dz. U. Nr 127
poz. 721 z 2011 r., z późn. zm.) ist nie ją dwie
pod sta wy  praw ne  do uzy ska nia  środ ków
na do sto so wa nie miej sca pra cy do po trzeb osób
nie peł no spraw nych. 

Pierw sza wy ni ka z art. 26e tej usta wy. Or 
ga nem od po wie dzial nym za wy pła tę środ ków
jest sta ro sta, któ ry prze waż nie prze ka zu je to
za da nie po wia to we mu urzę do wi pra cy. W tym
wła śnie  urzę dzie  na le ży  zło żyć  wnio sek
o zwrot kosz tów wy po sa że nia sta no wi ska pra 
cy oso by nie peł no spraw nej. Mo że on do ty czyć
wy łącz nie osób nie peł no spraw nych za re je stro 
wa nych w po wia to wym urzę dzie pra cy ja ko
bez ro bot ne al bo po szu ku ją ce pra cy nie po zo 
sta ją ce w za trud nie niu. Mak sy mal na wy so kość
środ ków na wy po sa że nie jed ne go sta no wi ska
pra cy to pięt na sto krot ność prze cięt ne go mie 
sięcz ne go wy na gro dze nia. Moż na ubie gać się
o re fun da cję 100% pla no wa nych kosz tów do 
sto so wa nia sta no wisk pra cy. Po po zy tyw nym
roz pa trze niu wnio sku, pra co daw ca pod pi su 
je umo wę z przed sta wi cie lem sta ro sty (jak wy 
żej na pi sa no, jest to za zwy czaj oso ba z urzę 
du pra cy). Do pie ro po jej pod pi sa niu moż na
po no sić wy dat ki opi sa ne we wnio sku – ina 
czej nie bę dą one re fun do wa ne. Pra co daw ca
skła da wnio ski o wy pła tę środ ków po po nie 
sie niu wy dat ków, w ter mi nach okre ślo nych
w umo wie.

Wa run kiem otrzy ma nia ca ło ści re fun da 
cji wy ni ka ją cej z umo wy jest za trud nia nie oso 
by nie peł no spraw nej, któ rej do ty czył wnio 
sek, przez co naj mniej 36 mie się cy. Je śli do te 
go nie doj dzie, pra co daw ca bę dzie zmu szo 
ny do zwro tu czę ści re fun da cji pro por cjo nal 
nie  do licz by  mie się cy,  któ rych  za bra kło
do owych 36.  Mo że  się  jed nak  uwol nić
od obo wiąz ku zwro tu, je śli za trud ni na miej 
sce oso by, z któ rą roz wią zał sto su nek pra cy,

in ną oso bę nie peł no spraw ną za re je stro wa ną
w urzę dzie pra cy.

Szcze gó ło we wa run ki uzy ska nia re fun da 
cji są opi sa ne w roz po rzą dze niu Mi ni stra Pra 
cy  i Po li ty ki Spo łecz nej w spra wie  zwro tu
kosz tów wy po sa że nia sta no wi ska pra cy oso 
by nie peł no spraw nej z dnia 11 mar ca 2011 r.
(Dz. U. 2011 Nr 62 poz. 317), któ re za wie ra
rów nież wzór wnio sku. Re fun da cję moż na
uzy skać pod wa run kiem, że urząd pra cy po 
sia da środ ki na ich re ali za cję. Pod ko niec ro 
ku za zwy czaj ta kich środ ków nie ma. Po ja wia 
ją się one w pierw szym kwar ta le ro ku ka len 
da rzo we go, gdy uchwa la się bu dże ty i pla ny
po szcze gól nych in sty tu cji pań stwo wych.

Dru gą  pod sta wą  przy zna nia  środ ków
na do sto so wa nie miej sca pra cy  jest  art. 26
wspo mnia nej wy żej usta wy o re ha bi li ta cji spo 
łecz nej i za wo do wej oraz za trud nia niu osób
nie peł no spraw nych.  Or ga nem  wła ści wym
jest rów nież sta ro sta. Środ ki moż na uzy skać
w związ ku z za trud nie niem osób nie peł no 
spraw nych, któ re są bez ro bot ne lub po szu ku 
ją ce pra cy i nie po zo sta ją w za trud nie niu, a zo 
sta ły skie ro wa ne do pra cy przez po wia to wy

urząd  pra cy,  lub  po zo sta ją  w za trud nie niu
u pra co daw cy wy stę pu ją ce go o zwrot kosz 
tów, je że li nie peł no spraw ność tych osób po 
wsta ła w okre sie za trud nie nia u te go pra co daw 
cy, z wy jąt kiem przy pad ków, gdy przy czy ną
po wsta nia nie peł no spraw no ści by ło na ru sze 
nie prze pi sów za wi nio ne przez pra cow ni ka lub
przez pra co daw cę.

Za kres in we sty cji, na któ re moż na uzy skać
do fi nan so wa nie, jest szer szy niż w przy pad 
ku re fun da cji prze wi dzia nej w art. 26e. Moż 
na, bo wiem wnio sko wać o zwrot kosz tów ada 
pta cji  po miesz czeń  za kła du  pra cy  do po 
trzeb osób nie peł no spraw nych, ada pta cji lub
na by cia urzą dzeń uła twia ją cych oso bie nie peł 
no spraw nej wy ko ny wa nie pra cy lub funk cjo 
no wa nie w za kła dzie pra cy, za ku pu i au to ry 
za cji opro gra mo wa nia na uży tek pra cow ni ków
nie peł no spraw nych oraz urzą dzeń i tech no lo 
gii  wspo ma ga ją cych  lub  przy sto so wa nych
do ich po trzeb, a tak że roz po zna nie przez służ 
by me dy cy ny pra cy wy mie nio nych wy żej po 
trzeb. Mak sy mal na wy so kość zwro tu to dwu 
dzie sto krot ność  prze cięt ne go mie sięcz ne go
wy na gro dze nia na każ de do sto so wa ne sta no 
wi sko pra cy.

Aby otrzy mać środ ki fi nan so we, na le ży
zło żyć od po wied ni wnio sek, a po je go po zy 
tyw nym roz pa trze niu pod pi sać umo wę z oso 
bą wska za ną przez sta ro stę. Me cha nizm re ali 
za cji in we sty cji jest po dob ny jak w przy pad 
ku opi sa nym w art. 26e. Naj pierw na le ży za 
wrzeć umo wę, po czym do ko nać in we sty cji,

gro ma dząc po trzeb ne do ku men ty księ go we
(fak tu ry, ra chun ki itp.). Na stęp nie, w ter mi nach
opi sa nych w umo wie, zło żyć wnio sek o wy 
pła tę. Wy dat ki do ko na ne przed pod pi sa niem
umo wy nie są zwra ca ne.

Rów nież w tym przy pad ku, aby za trzy 
mać peł ną kwo tę zwro tu, na le ży za trud niać
nie peł no spraw nych pra cow ni ków, któ rych sta 
no wi ska do sto so wa no, przez co naj mniej 36
mie się cy. Je śli pra co daw ca nie do trzy ma te 
go wa run ku, bę dzie zmu szo ny zwró cić otrzy 
ma ne  środ ki w wy so ko ści  pro por cjo nal nej
do okre su bra ku ją ce go do owych 36 mie się 
cy za trud nie nia. Mo że zwol nić się z obo wiąz 
ku zwro tu, je śli za trud ni na miej sce oso by,
z któ rą roz wią za ny zo stał sto su nek pra cy, in 
ną oso bę nie peł no spraw ną.

Szcze gó ło we za sa dy uzy ski wa nia środ ków
na pod sta wie art. 26 oraz wzór wnio sku są za 
war te w roz po rzą dze niu Mi ni stra Pra cy i Po 
li ty ki  Spo łecz nej  z dnia 11  mar ca 2011  r.
w spra wie  zwro tu  do dat ko wych  kosz tów
zwią za nych z za trud nia niem pra cow ni ków nie 
peł no spraw nych (Dz. U. Nr 62, poz. 316).

Prze pi sy prze wi du ją rów nież moż li wość
uzy ska nia  środ ków  fi nan so wych  na do 
kształ ca nie osób nie peł no spraw nych. Wy mie 
nić tu war to dwa źró dła. Pierw sze z nich to
art. 41 wspo mnia nej usta wy o re ha bi li ta cji za 
wo do wej  i spo łecz nej  oraz  za trud nia niu
osób nie peł no spraw nych, któ ry prze wi du je
re fun da cję kosz tów szko le nia pra cow ni ków
nie peł no spraw nych. Dru gie to pro gram „Stu 
dent”. Obok po wyż szych od by wa ją się licz 
ne szko le nia fi nan so wa ne ze źró deł kra jo 
wych oraz unij nych. Or ga ni zu ją je fun da cje
oraz sto wa rzy sze nia, a tak że pry wat ni przed 
się bior cy. Wy star czy prze szu kać stro ny in ter 
ne to we, aby od na leźć in for ma cje o te go ty 
pu przed się wzię ciach.

Ni niej szy ma te riał zo sta nie ogra ni czo ny
do omó wie nia pierw szych dwóch z wy żej wy 
mie nio nych źró deł.

Zwrot kosz tów szko le nia pra cow ni ków
nie peł no spraw nych jest re ali zo wa ny przez sta 
ro stę. Re fun da cja po kry wa od 35% do 80%
kosz tów tzw. kwa li fi ko wa nych, czy li wy mie 
nio nych w prze pi sach ja ko pod le ga ją ce zwro 
to wi. Mak sy mal na kwo ta przy pa da ją ca na jed 
ne go pra cow ni ka nie mo że prze kro czyć dwu 
krot no ści prze cięt ne go mie sięcz ne go wy na 
gro dze nia.

Pro cen to wo okre ślo na wy so kość zwro tu
jest uza leż nio na od ty pu szko le nia oraz od ro 
dza ju przed się bior cy. 

Wprzy pad ku szko le nia tzw. spe 
cja li stycz ne go  moż na  uzy skać

Doświadczenie pokazuje, że dostosowanie stanowiska
pracy dla osoby niewidomej nie nastręcza wielu
trudności. Gdyby jednak konieczne okazały się jakieś
inwestycje, można zwrócić się o ich refinansowanie.
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do 55% re fun da cji je go kosz tów (ma ły przed się bior ca), 45%
(śred ni  przed się bior ca)  lub 35%  (du ży  przed się bior ca).

Przez szko le nie spe cja li stycz ne ro zu mie się ta kie, któ re po le 
ga  na prze ka zy wa niu  wie dzy  głów nie  i bez po śred nio  zwią za nej
z obec nym lub przy szłym sta no wi skiem pra cow ni ka w przed się bior 
stwie oraz na prze ka zy wa niu umie jęt no ści, któ rych wy ko rzy sta nie w in 
nym przed się bior stwie lub ob sza rze za trud nie nia jest moż li we tyl ko
w ogra ni czo nym stop niu lub w ogó le nie jest moż li we.

Pro cen to wo okre ślo na wy so kość re fun da cji kosz tów szko leń ogól 
nych jest wyż sza. Wy no si 80% dla przed się bior ców ma łych i śred nich
oraz 70% dla du żych. Szko le nie jest uzna ne za ogól ne, gdy po le ga
na prze ka zy wa niu wie dzy, któ ra nie jest wy łącz nie lub głów nie zwią 
za na z obec nym lub przy szłym sta no wi skiem pra cow ni ka w przed się 
bior stwie i prze ka zu je umie jęt no ści, któ re moż na wy ko rzy stać w in nym
przed się bior stwie lub ob sza rze za trud nie nia.

Je śli da ne szko le nie za wie ra ele men ty za rów no spe cja li stycz ne 
go, jak i ogól ne go i nie ma moż li wo ści wy od ręb nie nia ich w ta ki spo 
sób, aby ob li czyć re fun da cję w sto sun ku do ele men tów spe cja li stycz 
nych i ogól nych, sto su je się wskaź ni ki od no szą ce się do szko le nia
spe cja li stycz ne go.

Po po zy tyw nym roz pa trze niu je go wnio sku, pra co daw ca pod pi 
su je umo wę z przed sta wi cie lem sta ro sty i do pie ro po tym do ko nu je
wy dat ków na szko le nie – w prze ciw nym ra zie nie bę dą one zwra ca 
ne. Wy pła ta zwro tu kosz tów szko le nia jest do ko ny wa na na wa run kach
okre ślo nych w umo wie.

Szcze gó ło we za sa dy re fun da cji szko leń są ure gu lo wa ne w roz po rzą 
dze niu Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 30 mar ca 2009 r. w spra 
wie wa run ków i try bu do ko ny wa nia re fun da cji kosz tów szko le nia pra 
cow ni ków nie peł no spraw nych (Dz. U. Nr 57, poz. 472).

W od mien ny spo sób ure gu lo wa no wspar cie kształ ce nia osób nie 
wi do mych w ra mach pro gra mu „Stu dent II”. Przede wszyst kim, wnio 
sek o do fi nan so wa nie skła da ją w nim oso by nie peł no spraw ne, a nie
pra co daw cy.

Co do za sa dy, wa run kiem uzy ska nia środ ków fi nan so wych w tym
pro gra mie jest po sia da nie orze cze nia o znacz nym lub umiar ko wa nym
stop niu nie peł no spraw no ści. Przy słu gu ją one na po kry cie nie któ rych
kosz tów zwią za nych z od by wa niem stu diów (w tym po dy plo mo wych,
dok to ranc kich i za gra nicz nych) lub na uką w ko le giach oraz szko łach
po li ce al nych, a tak że od by wa niem sta ży za wo do wy za gra ni cą w ra 
mach pro gra mów Unii Eu ro pej skiej.

Do fi nan so wa ne mo gą być w szcze gól no ści kosz ty cze sne go, za 
kwa te ro wa nia, do jaz dów, In ter ne tu, uczest nic twa w za ję ciach pod no 
szą cych spraw ność fi zycz ną lub psy chicz ną, za ku pu przed mio tów uła 
twia ją cych lub umoż li wia ją cych na ukę oraz or ga ni zo wa nych podczas
za jęć szkol nych. Nie ma na to miast moż li wo ści otrzy ma nia środ ków
na za kup sprzę tu kom pu te ro we go. Do fi nan so wa nie nie mo że prze kro 
czyć  fak tycz nie  po nie sio nych  wy dat ków  zwią za nych  z kształ ce 
niem. Mak sy mal na je go wy so kość jest za leż na od do cho du przy pa 
da ją ce go na jed ną oso bę w go spo dar stwie do mo wym wnio sko daw cy
oraz je go wy ni ków w na uce.

Wnio sek na le ży zło żyć w od dzia le Pań stwo we go Fun du szu Re 
ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych wła ści wym dla sie dzi by szko ły,
uczel ni lub jej ośrod ka za miej sco we go. Stu den ci za gra nicz ni skła da 
ją wnio ski w Od dzia le Ma zo wiec kim. 

Szcze gó ło we wa run ki te go pro gra mu okre ślo no w Uchwa le Ra dy
Nad zor czej PFRON nr 19/2010 z dnia 9 wrze śnia 2010 r. pod ję tej na pod 
sta wie art. 47 ust. 1 pkt 4 (lit. a) wspo mnia nej już usta wy o re ha bi li ta 
cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za trud nie niu osób nie peł no spraw nych.

Wspie ra nie kształ ce nia jest naj efek tyw niej szą for mą re ha bi li ta cji
za wo do wej. Po twier dza ją to sta ty sty ki. Oka zu je się bo wiem, że wśród
osób nie peł no spraw nych po sia da ją cych wy kształ ce nie gim na zjal ne lub
niż sze sto pa bez ro bo cia wy no si oko ło 60%. Na to miast, w tej sa mej gru 
pie osób, ale z wy kształ ce niem wyż szym, bez ro bot nych jest za le d 
wie 5,4% (in for ma cje o pro gra mie oraz da ne o bez ro bo ciu za czerp nię 
to ze stro ny in ter ne to wej: http://www.pfron.org.pl/por tal/pl/81/82/Stu 
dent_II.html).

Zgod nie z art. 183a Ko dek su pra cy pra 
cow ni cy  po win ni  być  rów no  trak to wa ni
w kwe stii na wią za nia i roz wią za nia sto sun ku
pra cy, wa run ków za trud nie nia, awan so wa nia
oraz do stę pu do szko le nia w ce lu pod no sze 
nia kwa li fi ka cji. War to zwró cić uwa gę, że za 
kaz dys kry mi na cji obo wią zu je rów nież pod 
czas re kru ta cji. Kwe stię tę trzeba do kład niej
opi sać, gdyż prak ty ka po ka zu je, że ten wła 
śnie etap jest dla osób nie wi do mych naj trud 
niej szy  do przej ścia.  Aby  roz wi nąć  ar gu 
men ta cję, na le ży wy ja śnić, że Ko deks pra cy

wy róż nia trzy ro dza je dys kry mi na cji: bez po 
śred nią, po śred nią oraz mo le sto wa nie. 

„Bez po śred nia, któ ra po le ga na mniej ko 
rzyst nym trak to wa niu pra cow ni ka z po wo 
du je go nie peł no spraw no ści, płci, orien ta cji
sek su al nej,  itp.  Dys kry mi na cja  po śred nia
po le ga  na róż ni co wa niu  pra cow ni ków
na pod sta wie po zor nie neu tral ne go kry te rium,
któ re w rze czy wi sto ści po wo du je po gor sze 
nie sy tu acji osób na le żą cych do grup wy mie 
nio nych w po przed nim zda niu. Ja ko przy kład
dys kry mi na cji po śred niej moż na po dać prze 

pro wa dza nie  te stu  na spo strze gaw czość
wśród kan dy da tów na urzęd ni ków pań stwo 
wych, co de fac to eli mi nu je kan dy da tów nie 
wi do mych. Nie by ło by dys kry mi na cją prze 
pro wa dza nie  te stu  na spo strze gaw czość
wśród kan dy da tów na kie row ców za wo do 
wych, gdyż jest to obiek tyw nie uza sad nio ne
wy mo ga mi tego za wo du. Trze ci ro dzaj dys 
kry mi na cji to mo le sto wa nie, czy li ta kie za 
cho wa nie prze ło żo nych lub współ pra cow ni 
ków, któ re pro wa dzi do po ni że nia lub upo 
ko rze nia oso by. Prze pi sy za ka zu ją rów nież
za chę ca nia i na ka zy wa nia dys kry mi no wa nia
in nych.” (cyt. za G. Ku bal ski, „Nie wi do my
kie row ca  Mar ti na  Lu the ra  Kin ga”:,  „Po 
chod nia” nr 5 (860), maj 2009.

Trze ba otwar cie po wie dzieć, że wbrew po 
wyż szym prze pi som do cho dzi do dys kry mi 
na cji osób nie wi do mych, szcze gól nie pod czas
pro ce su re kru ta cji. Moż na tu wy mie nić dwie
gru py przy czyn. Pierw sza to ni ski po ziom kul 
tu ry oso bi stej re kru te rów oraz po 
ku tu ją ce w nich uprze dze nia do osób
nie peł no spraw nych, szcze gól nie nie 

Zakaz dyskryminacji
pracowników z niepełnosprawnością

Za kaz dys kry mi na cji w pra cy na le ży do pod sta wo wych za sad obo wią zu ją -
cych w pol skim pra wie. Ko deks pra cy je dy nie przy kła do wo wy mie nia kry -
te ria, któ re nie mo gą być pod sta wą róż ni co wa nia sy tu acji pra cow ni ków. Są
to: płeć, wiek, ra sa, re li gia, na ro do wość, prze ko na nia po li tycz ne, przy na leż ność
związ ko wa, po cho dze nie et nicz ne, wy zna nie, orien ta cja sek su al na, za trud nie nie
na czas okre ślo ny lub nie okre ślo ny al bo w peł nym lub w nie peł nym wy mia rze cza su
pra cy i oczy wi ście nie peł no spraw ność. Przy czy ny róż ni co wa nia sy tu acji osób za trud -
nio nych i kan dy da tów do pra cy mu szą być obiek tyw nie uza sad nio ne.
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peł no spraw nych wzro ko wo. Nie moż na uspra 
wie dli wiać nie wie dzy o moż li wo ściach in te 
lek tu al nych  oraz  spo so bie  funk cjo no wa nia
nie wi do mych w ży ciu co dzien nym. Ta wła śnie
nie wie dza jest głów ną przy czy ną uprze dzeń.
Dru ga – to zbyt ma ła otwar tość pra co daw cy
na za trud nia nie osób nie wi do mych. Zda rza się,
że re kru ter od rzu ca kan dy da ta, któ ry ujaw ni,
że ma dys funk cję wzro ku, nie da jąc mu szans
na za pre zen to wa nie  swo ich  umie jęt no ści
na roz mo wie kwa li fi ka cyj nej.

Aby uszcze gó ło wić po wyż sze prze pi sy od 
no szą ce się ogól nie do dys kry mi na cji, wpro 
wa dzo no do usta wy z dnia 26 sierp nia 1997 r.
o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za 
trud nia niu  osób  nie peł no spraw nych  (tekst
jedn. Dz. U. Nr 127 poz. 721 z 2011 r. z późn.
zm.) re gu ły trak to wa nia pra cow ni ków nie peł 
no spraw nych. Zgod nie z art. 23a tej usta wy pra 
co daw ca  jest  zo bo wią za ny  do do ko na nia
zmian lub do sto so wań do szcze gól nych, zgło 
szo nych mu po trzeb wy ni ka ją cych z nie peł no 
spraw no ści da nej oso by, któ ra u nie go pra cu 
je  al bo  uczest ni czy  w pro ce sie  re kru ta cji,
ewen tu al nie od by wa szko le nie, staż, prak ty ki
lub przy go to wa nie za wo do we. Pra co daw ca jest
zwol nio ny  z po wyż sze go  obo wiąz ku,  je śli
zmia ny lub do sto so wa nia po cią gnę ły by za so 
bą nie pro por cjo nal nie wy so kie ob cią że nia. Wy 
ją tek opi sa ny w po przed nim zda niu nie ma za 
sto so wa nia w sy tu acji, gdy moż li we jest uzy 
ska nie re kom pen sa ty wy ko na nych zmian czy
do sto so wań ze środ ków pu blicz nych.

Nie peł no spraw nym  pra cow ni kom  oraz
kan dy da tom do pra cy przy zna ny zo stał na to 
miast in stru ment w po sta ci po wódz twa o od 
szko do wa nie z ty tu łu na ru sze nia wo bec nich
za sa dy  rów ne go  trak to wa nia.  Zgod nie
z art. 183d Ko dek su pra cy mo gą do ma gać się
oni od szko do wa nia, w wy so ko ści nie niż szej
niż mi ni mal ne wy na gro dze nie za pra cę. Gór 
na gra ni ca ta kie go od szko do wa nia nie zo sta 
ła okre ślo na.

Tekst opra co wa ny zwy ko rzy sta 
niem ar ty ku łu au to ra pt. „Nie wi do 
my kie row ca Mar ti na Lu the ra Kin ga”, opu bli 
ko wa ne go w mie sięcz ni ku „Po chod nia”, nr 5
(860), maj 2009.

Nie można
usprawiedliwiać
niewiedzy
o możliwościach
intelektualnych oraz
sposobie funkcjonowania
niewidomych w życiu
codziennym. Ta właśnie
niewiedza jest główną
przyczyną uprzedzeń.

Na le ży pod kre ślić, że w obec nym sta -
nie praw nym oso ba nie wi do ma mo że
sa mo dziel nie pod pi sy wać róż ne go ro -
dza ju do ku men ty, w tym umo wy, i ta -
ki pod pis jest waż ny. Za sa da ta obo wią -
zu je w Pol sce od 16 kwiet nia 2010 r.
Przed tą da tą pod pis oso by okre śla nej
w Ko dek sie cy wil nym ja ko
„nie mo gą cej czy tać”, wy ma -
gał do swej waż no ści for my
ak tu no ta rial ne go.

Ist nie ją ce przed 16 kwiet nia 2010 r. od 
ręb ne za sa dy pod pi sy wa nia do ku men tów
przez oso by nie wi do me wy ni ka ły z prze ko 
na nia usta wo daw cy, że ko niecz ne jest udzie 
le nie szcze gól nej ochro ny tym, któ rzy nie
mo gą sa mo dziel nie za po znać się z tre ścią pi 
sma, któ re za mie rza ją pod pi sać. Nie mo gą 
cy czy tać mógł po wo łać się na nie waż ność
swo je go pod pi su  i w ten spo sób unik nąć
zwią za nia się pod pi sa ną umo wą.

W chwi li obec nej oso by nie wi do me są
trak to wa ne  tak  sa mo  jak  wi dzą ce.  Je śli
pod pi szą  do ku ment,  nie  ma ją  pod staw
do unik nię cia od po wie dzial no ści przez po 
wo ła nie się na fakt, że nie wie dzia ły, co pod 
pi su ją. Obec ny stan praw ny na kła da na oso 
by nie wi do me od po wie dzial ność za za po 
zna nie się z tre ścią pi sma przed zło że niem
pod nim pod pi su. Spo sób za po zna nia  się
z tre ścią  pi sma  mo że  wy glą dać  róż nie.

Dzię ki  udźwię ko wio nym  urzą dze niom,
o któ rych  na pi sa no  wcze śniej,  moż li we
jest prze czy ta nie pi sma przed spo tka niem,
na któ rym ma ono być pod pi sa ne. Za war 
tość do ku men tu mo że od czy tać tak że ktoś
wi dzą cy, na przy kład oso ba zna jo ma lub pra 
cow nik in sty tu cji, z któ rą nie wi do my za mie 
rza pod pi sać umo wę lub zło żyć w niej in 
ne go ro dza ju pi smo. Nor mal ną prak ty ką jest
prze czy ta nie umo wy przez przed sta wi cie 
la fir my, z któ rą ma być ona pod pi sa na i bez 
po śred nio po tym zło że nie pod pi su przez
oso bę nie wi do mą.

Wszyst kie  spo so by  za po zna wa nia  się
z tre ścią do ku men tu na le ży uznać za rów no 
waż ne. Trze ba jed no cze śnie
pod kre ślić, że to oso by
nie wi do me, ja ko peł 
no praw ni, su we ren ni
oby wa te le, ma ją pra 
wo wy brać  ten  spo 
sób, któ ry im naj bar 
dziej od po wia da.

Podpisywanie dokumentów
przez osoby niewidome

Obecny stan prawny
nakłada na osoby
niewidome
odpowiedzialność
za zapoznanie się
z treścią pisma
przed złożeniem
pod nim podpisu.

Fot. Archiwum Fundacji „Vis Maior”
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Po ru sza nie się z po mo cą psów prze wod -
ni ków przy no si oso bom nie wi do mym
wie le ko rzy ści, któ rych są po zba wio ne, gdy
uży wa ją wy łącz nie bia łej la ski. War to te atu -
ty wska zać, by wy ja śnić, jak waż ne jest, aby
oso by nie wi do me mia ły moż li wość
wstę pu wraz z psa mi prze wod -
ni ka mi wszę dzie tam, gdzie
chcą do trzeć.

Przede wszyst kim po ru sza nie się z psa mi
prze wod ni ka mi jest znacz nie mniej stre su ją 
ce niż cho dze nie wy łącz nie z po mo cą bia łej
la ski. Wy szko lo ne psy omi ja ją spraw nie i bez 
piecz nie prze szko dy w ta ki spo sób, aby omi 
nę li je rów nież ich opie ku no wie. Na wet naj 
le piej opa no wa na tech ni ka cho dze nia z la ską
nie za pew ni po dob ne go kom for tu. Po dru gie
psy prze wod ni ki czę sto spra wia ją, że po ru sza 
ją ce się z ni mi oso by są le piej od bie ra ne przez
spo ty ka nych lu dzi. Bia ła la ska cza sem nie ste 
ty od stra sza, a pies od wrot nie – przy cią ga uwa 
gę i sym pa tię.

Psy prze wod ni ki to naj czę ściej la bra do ry,
czy li psy o ła god nym uspo so bie niu i po czci 
wym wy glą dzie. Mo że to nie ste ty za chę cać
do kon tak tu z ni mi, a na le ży pa mię tać, że oso 
by po stron ne nie po win ny ich roz pra szać i gła 
skać, są to bo wiem psy pra cu ją ce i po win ny
być na pra cy sku pio ne. Trze ba naj pierw za py 
tać wła ści cie la, czy moż na do ty kać psa.

Pod kre ślić na le ży, że to nie wi do mi kie ru 
ją swo imi psa mi, a nie psy nie wi do my mi. Psy
prze wod ni ki są je dy nie po mo cą osób nie peł 
no spraw nych. Wy da je się to oczy wi ste, lecz
ma jąc  na uwa dze  do świad cze nia,  war to
przypomnieć, że pod czas roz mo wy z oso ba 
mi nie wi do my mi na le ży za wsze zwra cać się
bez po śred nio do nich, a nie do ich prze wod 
ni ków, nie za leż nie od te go, czy prze wod ni ka 
mi są psy czy też lu dzie.

Psy prze wod ni ki są w Pol sce rza dziej wy 
ko rzy sty wa ne niż w kra jach Eu ro py Za chod 
niej  czy Ame ry ki  Pół noc nej.  Ich  re gu lar ne
szko le nie w licz bie kil ka do kil ku na stu osob 
ni ków rocz nie za po cząt ko wa no w Pol sce do 
pie ro  przed pa ro ma  la ty.  Po ja wie nie  się
w miej scach pu blicz nych osób z psa mi prze 
wod ni ka mi spo tka ło się prze waż nie z przy ja 
zną re ak cją oto cze nia. Wnie któ rych jed nak in 
sty tu cjach ich go spo da rze za ję li nie prze jed na 
ne sta no wi sko i upar cie od ma wia li wpusz cza 
nia psów prze wod ni ków lub żą da li, aby oso 

by nie wi do me po zo sta wia ły je w ho lu i po bu 
dyn ku po ru sza ły się bez ich po mo cy. Na nie 
chlub ną li stę miejsc, w któ rych od ma wia no
wstę pu  psom  prze wod ni kom,  wpi sa ły  się
nie któ re su per mar ke ty, urzę dy – w tym spe 
cja li zu ją ce  się  w spra wach  osób  nie peł no 
spraw nych, a tak że nie któ re świą ty nie ka to 
lic kie. Śmia ło moż na po sta wić te zę, że przy 
czy ną  po wyż sze go  zja wi ska  by ła  przede
wszyst kim nie wie dza. Psy prze wod ni ki by ły
ko ja rzo ne z pie ska mi, któ re wła ści cie le za bie 
ra li wszę dzie ze so bą dla przy jem no ści wła 
snej i swo ich pu pi li.

Tym cza sem, psy prze wod ni ki są świet nie
wy szko lo ne w swo jej „bran ży” i w związ ku
z tym za cho wu ją się w bar dzo zdy scy pli no wa 
ny spo sób. Aby uzy skać sta tus prze wod ni ka,
są przy go to wy wa ne przez wy so kiej kla sy tre 
ne rów. Je śli szko le nie za koń czy się suk ce sem,
uzy sku ją od po wied ni cer ty fi kat. Mo że on być
nada wa ny wy łącz nie przez pod mio ty wpi sa 
ne do re je stru pro wa dzo ne go przez Peł no moc 
ni ka Rzą du do spraw Osób Nie peł no spraw nych
(wy mo gi te okre ślo no w art. 20a i 20b usta wy
z dnia 26 sierp nia 1997 r. o re ha bi li ta cji za wo 
do wej i spo łecz nej oraz za trud nia niu osób nie 
peł no spraw nych,  tekst  jedn. Dz. U. Nr 127
poz. 721 z 2011 r., z późn. zm.).

Pra co daw ców mo że in te re so wać szcze gól 
nie to, jak bę dą za cho wy wać się psy prze wod 
ni ki  w cza sie  prze by wa nia  nie peł no spraw 
nych pra cow ni ków w miej scu pra cy. Mo że to
prze cież trwać wie le go dzin. Tre se rzy, prze wi 
du jąc ta kie sy tu acje, szko lą od po wied nio psy,
któ re bę dą spo koj nie cze kać, aż ich właściciele
za koń czą swój dzień pra cy. Psy nie wy ma ga 
ją w tym cza sie opie ki ze stro ny po zo sta łych
pra cow ni ków, le żą spo koj nie we wska za nym
im miej scu. Ko niecz ne jest tyl ko wy pro wa dze 
nie na spa cer raz na 4 go dzi ny.

Tak  więc  spe cja li stycz na  tre su ra  psów
prze wod ni ków czy ni je czymś zu peł nie róż nym
od po zo sta łych, na wet tre so wa nych przed sta 
wi cie li  psie go  ga tun ku.  Ma jąc  po wyż sze
na wzglę dzie, wo bec zda rza ją cych się sy tu acji
od mo wy wpusz cza nia  psów  prze wod ni ków
do miejsc pu blicz nych, usta wo daw ca jed no 

znacz nie  przy znał  oso bom  nie peł no spraw 
nym pra wo wstę pu do ta kich miejsc wraz z psa 
mi  prze wod ni ka mi.  Od po wied nie  prze pi sy
we szły w ży cie w czerw cu 2009 r. (na pod sta 
wie usta wy z dnia 21 li sto pa da 2008 r. o zmia 
nie usta wy o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz 
nej  oraz  za trud nia niu  osób  nie peł no spraw 
nych, usta wy o po dat kach i opła tach lo kal nych
oraz usta wy o bez pie czeń stwie żyw no ści i ży 
wie nia, Dz. U. Nr 223 poz. 1463). Umoż li wia 
ją one wstęp dowszyst kich obiek tów uży tecz 
no ści pu blicz nej. Prze pis w obec nym brzmie 
niu za wie ra wy li cze nie te go ty pu obiek tów, lecz
ma ono cha rak ter je dy nie przy kła do wy. Wy li 
cze nie to mo że być kie dyś znie sio ne, to czą się
na ten te mat dys ku sje w pol skim par la men cie.

W od nie sie niu do świą tyń ka to lic kich de 
cy zję omoż li wo ści wpro wa dza nia do nich psów
prze wod ni ków pod ję ła w mar cu 2010 r. Kon 
fe ren cja Epi sko pa tu Pol ski. Księ ża bi sku pi, jak
sta no wi ko mu ni kat z 27 kwiet nia 2010 r., pod 
ję li  po wyż szą  de cy zję  w ce lu  uła twie nia
uczest nic twa osób nie wi do mych w Eu cha ry 
stii i po zo sta łych ak tach kul tu Bo że go. Obec 
nie jest więc ja sne, że wi szą cy przy wej ściu
do obiek tu uży tecz no ści pu blicz nej na pis „Za 
kaz wpro wa dza nia psów” nie do ty czy psów
prze wod ni ków.

Pu bli ka cje i kon fe ren cje do ty czą ce sy tu 
acji osób nie wi do mych, udo sko na la ne cią gle
prze pi sy  oraz  sta no wi sko Ko ścio ła  rzym 
sko ka to lic kie go  przy czy nią  się  za pew ne
do przy śpie sze nia  zmian  świa do mo ści  na 
sze go spo łe czeń stwa, co wy da ję się spra wą
naj waż niej szą.

Pies przewodnik w służbie
niewidomego pracownika

Specjalistyczna tresura
psów przewodników
czyni je czymś zupełnie
różnym od pozostałych,
nawet tresowanych
przedstawicieli
psiego gatunku.

Psy przewodniki są w Polsce rzadziej wykorzystywane
niż w krajach Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej.
Ich regularne szkolenie w liczbie kilka do kilkunastu
osobników rocznie zapoczątkowano w Polsce
dopiero przed paroma laty.
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Ulgi przysługujące
osobom niepełnosprawnym

1. Ulgi przejazdowe

Zasady przyznawania ulg w publicznej komunikacji krajowej zostały
ustalone  jednolicie  dla  całej  Polski,  poprzez  ustawę  z dnia 20
czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie zww. ustawą ulgi kolejowe przysługują tylko wklasie drugiej.
Jeśli ktoś posiada bilet ulgowy i chce podróżować w klasie pierwszej,
powinien dokonać dopłaty. Jej wysokość odpowiada różnicy pomiędzy
ceną biletu normalnego wklasie drugiej a ceną biletu normalnego wklasie
pierwszej.  Pociągami  InterCity  oraz  ekspresami można  podróżować
wykorzystując tę ulgę. Zniżki nie przysługują pasażerom odbywających
podróż pociągami EuroCity i InterCity wkomunikacji międzynarodowej.
Ulgi autobusowe nie przysługują natomiast w komunikacji ekspresowej.
Inne zasady obowiązują przy sprzedaży biletów jednorazowych, a inne
biletów okresowych (miesięcznych itp.).

1.1. Bi le ty jed no ra zo we

Do ulgi 95%  przy prze jaz dach  ko le jo wych  i au to bu so wych
upraw nio ny jest prze wod nik lub opie kun to wa rzy szą cy w po dró ży oso 
bie nie wi do mej al bo oso bie nie zdol nej do sa mo dziel nej eg zy sten cji.
Przez prze wod ni ka ro zu mie się jed ną oso bę peł no let nią, a w przy pad 
ku prze wod ni ka oso by nie wi do mej – oso bę, któ ra ukoń czy ła 13 lat,
al bo psa prze wod ni ka.

78% zniż ki na za kup bi le tów au to bu so wych i ko le jo wych przy 
słu gu je dzie ciom i mło dzie ży do tknię tym nie peł no spraw no ścią oraz
jed ne mu z ro dzi ców lub opie ku no wi dzie ci lub mło dzie ży nie peł no 
spraw nej, ale tyl ko na prze jazd z do mu do okre ślo nych pla có wek i z po 
wro tem. Na le żą do nich m.in. przed szko la, szko ły, szko ły wyż sze, pla 
ców ki opie kuń czo wy cho waw cze, pla ców ki oświa to wo wy cho waw 
cze, spe cjal ne ośrod ki szkol no wy cho waw cze, ośrod ki re ha bi li ta cyj 
no wy cho waw cze, do my po mo cy spo łecz nej, ośrod ki wspar cia, za kła 
dy opie ki zdro wot nej, po rad nie psy cho lo gicz no pe da go gicz ne, a tak 
że prze jazd na tur nus re ha bi li ta cyj ny i z po wro tem. Dzie ci po dró żu 
ją na pod sta wie le gi ty ma cji szkol nej, na to miast ro dzic lub opie kun
na pod sta wie za świad cze nia wy da ne go przez pla ców kę.

Rów nież z 78pro cen to wą zniż ką w po cią gach oso bo wych i po 
spiesz nych oraz au to bu sach w ko mu ni ka cji zwy kłej, przy spie szo nej
i po spiesz nej po dró żu ją cy wil ne nie wi do me ofia ry dzia łań wo jen nych
uzna ne za oso by nie zdol ne do sa mo dziel nej eg zy sten cji.

Do dwóch prze jaz dów w cią gu ro ku z ulgą 37% w po cią gach oso 
bo wych, po spiesz nych i eks pre so wych upraw nie ni są eme ry ci i ren ci ści
oraz ich współ mał żon ko wie, na któ rych po bie ra ne są za sił ki ro dzin ne.

Oso by nie wi do me nie zdol ne do sa mo dziel nej eg zy sten cji ko rzy 
sta ją z 93% ulgi w prze jaz dach po cią ga mi oso bo wy mi oraz au to bu 
sa mi w ko mu ni ka cji zwy kłej. W po zo sta łych po cią gach i au to bu sach
przy słu gu je im ulga w wy so ko ści 51%.

Oso by nie wi do me, je śli nie są uzna ne za oso by nie zdol ne do sa 
mo dziel nej eg zy sten cji, otrzy mu ją zniż kę 37% w po cią gach i au to bu 
sach, za rów no zwy kłych jak i po spiesz nych.

1.2. Bi le ty miesięczne

Je śli cho dzi o bi le ty mie sięcz ne, to na za kup au to bu so wych lub ko 
le jo wych bi le tów imien nych oso bom nie wi do mym uzna nym za nie 
zdol ne do sa mo dziel nej eg zy sten cji przy słu gu je ulga 93% na po cią 

gi oso bo we i au to bu sy w ko mu ni ka cji zwy kłej, a w po zo sta łych po 
cią gach i au to bu sach ulga w wy so ko ści 51%.

Dzie ciom i mło dzie ży nie peł no spraw nej przy słu gu je ulga 78%
na za kup bi le tów mie sięcz nych..

Do ulgi 37% przy za ku pie bi le tów mie sięcz nych imien nych upraw 
nio ne są na to miast oso by nie wi do me, je śli nie są uzna ne za oso by nie 
zdol ne do sa mo dziel nej eg zy sten cji.

Po wyż sze prze pi sy nie obej mu ją ko mu ni ka cji miej skiej. Za sa dy
w niej obo wią zu ją ce są usta la ne w uchwa łach po dej mo wa nych przez
po szcze gól ne ra dy miast.

2. Nie peł no spraw ni w mu zeum

W dość spe cy ficz ny spo sób ure gu lo wa ne zo sta ły za sa dy przy zna 
wa nia zni żek przy za ku pie bi le tów do mu ze ów pań stwo wych. W na 
szym kra ju mo gą ist nieć, obok pań stwo wych, rów nież mu zea pro wa 
dzo ne przez sa mo rzą dy i oso by pry wat ne. Prze pi sy o ulgach do ty czą
wy łącz nie pla có wek pań stwo wych.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 10 czerw ca 2008 r. w spra 
wie okre śle nia grup osób, któ rym przy słu gu je ulga wopła cie lub zwol nie 
nie z opła ty zawstęp domu ze ów pań stwo wych, oraz ro dza jów do ku men 
tów po twier dza ją cych ich upraw nie nia, za wie ra po niż sze po sta no wie nia.

Oso bom nie peł no spraw nym wraz z opie ku na mi na le żą się bi le ty
ulgo we.Do ku men ta mi, któ re po świad cza ją pra wo do ulg w opła 
cie za wstęp do mu ze ów, są le gi ty ma cja ren ci sty po świad cza ją ca
nie peł no spraw ność al bo in ne do ku men ty po świad cza ją ce upraw 
nie nia do ulgi wraz z do ku men tem toż sa mo ści.

Roz po rzą dze nie nie okre śli ło wy so ko ści ulgi. Kom pe ten cje w tej spra 
wie przy zna no dy rek to rom mu ze ów, któ rzy na pod sta wie usta wy o mu ze 
ach pań stwo wych usta la ją wy so kość opłat zawstęp. Na tym wła śnie po le 
ga spe cy fi ka te go roz wią za nia. Prak ty ka wska zu je, że ulgi są po wszech nie
przy zna wa ne przez dy rek to rów mu ze ów, któ rzy so lid nie wy wią zu ją się z te 
go obo wiąz ku. Czę sto spo ty ka się jed nak in for ma cję o„uldze dla in wa li dy”.
Czas już chy ba zmie nić ter mi no lo gię i do sto so wać się do tre ści naj now sze 
go roz po rzą dze nia, któ re po słu gu je się ter mi nem „nie peł no spraw ny”.

Oso by dys po nu ją ce du żą ilo ścią wol ne go cza su mo gą oszczę dzać
jesz cze bar dziej. W jed nym dniu ty go dnia wstęp na wy sta wy sta łe mu 
ze ów jest, bo wiem nie od płat ny. Ze wzglę du na swo ją spe cy fi kę pań 
stwo we mu zea mar ty ro lo gicz ne ofe ru ją bez płat ny wstęp przez wszyst 
kie dni ty go dnia.

3. Ulgi te le ko mu ni ka cyj ne

Ulgi te le ko mu ni ka cyj ne są udzie la ne na pod sta wie ta ryf opra co 
wa nych przez po szcze gól nych ope ra to rów. Z ni mi na le ży kon tak to 
wać się w spra wie wy so ko ści i wa run ków przy zna nia zni żek.

4. Zwol nie nie z abo na men tu ra dio we go i te le wi zyj ne go

Z opłat abo na men to wych zwol nio ne są na stę pu ją ce oso by
nie peł no spraw ne:
• za li czo ne do I gru py in wa li dów,
• cał ko wi cie nie zdol ne do pra cy i sa mo dziel nej eg zy sten cji,
• z orze czo nym znacz nym stop niem nie peł no spraw no ści,
• z orze czo ną, trwa łą lub okre so wą, cał ko wi tą nie zdol 

no ścią do pra cy w go spo dar stwie rol nym, któ rym przy 
słu gu je za si łek pie lę gna cyj ny,
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• oso by nie sły szą ce, u któ rych stwier dzo no cał ko wi tą głu 
cho tę  lub  obu stron ne  upo śle dze nie  słu chu  (mie rzo ne
na czę sto tli wo ści 2000 Hz o na tę że niu od 80 dB),

• oso by nie wi do me, któ rych ostrość wzro ku nie prze kra 
cza 15%.

Zwol nie nie obo wią zu je od pierw sze go dnia mie sią ca na stę pu ją ce 
go po mie sią cu, w któ rym zło żo no na po czcie oświad cze nie o speł nia 
niu wa run ków ko niecz nych do je go uzy ska nia wraz z do ku men ta mi po 
twier dza ją cy mi pra wo do zwol nie nia. Oso ba, któ ra nie mu si pła cić abo 
na men tu, nie jest jed nak zwol nio na z obo wiąz ku re je stra cji po sia da ne 
go od bior ni ka ra dio we go lub te le wi zyj ne go. Re je stra cji po win na do 
ko nać na po czcie w cią gu 14 dni od wej ścia w je go po sia da nie.

5. Ulgi pocz to we

Usta wa pra wo pocz to we za wie ra dwie gru py upraw nień przy słu 
gu ją cych oso bom nie peł no spraw nym. 

Pierw sza z nich do ty czy tyl ko po sia da czy orze czeń o za li cze niu
do znacz ne go lub umiar ko wa ne go stop nia nie peł no spraw no ści z ty 
tu łu dys funk cji wzro ku. Prze sył ki po mię dzy ta ki mi oso ba mi a bi blio 
te ką lub or ga ni za cją osób nie wi do mych, bądź or ga ni za cją, któ rej ce 
lem sta tu to wym jest dzia ła nie na rzecz osób nie wi do mych, są zwol 
nio ne od opła ty pocz to wej za przy ję cie, prze miesz cze nie i do rę cze nie.
Zwol nie nie nie do ty czy prze sy łek eks pre so wych oraz opła ty za po twier 
dze nie od bio ru prze sył ki re je stro wa nej. Cał ko wi te zwol nie nie z opła 
ty do ty czy rów nież prze sy łek skie ro wa nych do oso by nie wi do mej lub
przez nią wy sła nych, któ re za wie ra ją in for ma cje utrwa lo ne wy łącz 
nie pi smem wy pu kłym.

Wy kaz bi blio tek, or ga ni za cji osób nie wi do mych oraz or ga ni za cji,
któ rych ce lem sta tu to wym jest dzia ła nie na rzecz osób nie wi do mych,
któ rych i do któ rych ko re spon den cja jest zwol nio na z opłat pocz to wych,
zo stał za war ty w roz po rzą dze niu Mi ni stra Po li ty ki Spo łecz nej i Mi 
ni stra Kul tu ry z dnia 15 czerw ca 2004 r. 

Dru ga gru pa przy wi le jów do ty czy osób ma ją cych trud no ści z sa 
mo dziel nym po ru sza niem się. Prze pi sy wy mie nia ją tu taj dwie ka te 
go rie: oso by po ru sza ją ce się na wóz ku in wa lidz kim oraz nie wi do me.
Pocz ta jest zo bo wią za na, na ich wnio sek i bez po bie ra nia do dat ko wych
opłat, do rę czać prze sył ki li sto we, prze sył ki re je stro wa ne, w tym prze 
sył ki z za de kla ro wa ną war to ścią oraz kwo ty pie nięż ne okre ślo ne w prze 
ka zach pocz to wych, z po mi nię ciem od daw czej skrzyn ki pocz to wej oraz
bez ko niecz no ści od bie ra nia prze sył ki w pla ców ce pocz to wej. Do obo 
wiąz ku Pocz ty na le ży tak że przyj mo wa nie od oso by nie peł no spraw 
nej w miej scu jej za miesz ka nia pra wi dło wo opła co nej prze sył ki nie 
bę dą cej prze sył ką re je stro wa ną.

Szcze gó ło we za sa dy od no szą ce się do opi sa nych w tym roz dzia 
le upraw nień są za war te w usta wie z dnia 12 czerw ca 2003 r. pra wo
pocz to we.

6. Ulga pasz por to wa

Oso by nie peł no spraw ne oraz po zo sta ją cy na ich wy łącz nym utrzy 
ma niu  współ mał żon ko wie  ko rzy sta ją  z 50%  zniż ki  w opła tach
za wy da nie pasz por tu. Opła ta dla nich wy no si 70 zł (peł na opła ta to 140
zł). W przy pad ku za gu bie nia lub znisz cze nia pasz por tu z wi ny je go
po sia da cza pod sta wo wa opła ta wy no si 420 zł. Oso by upraw nio ne
do ulgi pła cą w ta kim wy pad ku 210 zł.

7. Ulgi po dat ko we

Ulga re ha bi li ta cyj na
Oso bom nie peł no spraw nym oraz po dat ni kom, na któ rych utrzy 

ma niu po zo sta ją bli skie oso by nie peł no spraw ne, przy słu gu je pra wo od 
li cze nia od do cho du (któ ry pod le ga opo dat ko wa niu) wy dat ków na ce 
le re ha bi li ta cyj ne, a tak że wy dat ków zwią za nych z uła twie niem wy 
ko ny wa nia czyn no ści ży cio wych (tzw. ulga re ha bi li ta cyj na).

Usta wa z dn. 26 lip ca 1991 r. o po 
dat ku do cho do wym od osób fi zycz 
nych po zwa la na od li cze nie od do 
cho du  tyl ko okre ślo nych w niej
wy dat ków po nie sio nych na ce le
zwią za ne z re ha bi li ta cją Na le żą
do nich wy dat ki na:

1) ada pta cję i wy po sa że nie miesz 
kań oraz bu dyn ków miesz kal nych
sto sow nie do po trzeb wy ni ka ją cych
z nie peł no spraw no ści,

2) przy sto so wa nie po jaz dów me cha nicz nych do po trzeb wy ni ka ją 
cych z nie peł no spraw no ści,

3) za kup i na pra wę in dy wi du al ne go sprzę tu, urzą dzeń i na rzę dzi tech 
nicz nych nie zbęd nych w re ha bi li ta cji oraz uła twia ją cych wy ko 
ny wa nie czyn no ści ży cio wych, sto sow nie do po trzeb wy ni ka ją 
cych z nie peł no spraw no ści, z wy jąt kiem sprzę tu go spo dar stwa do 
mo we go,

4) za kup wy daw nictw i ma te ria łów (po mo cy) szko le nio wych, sto 
sow nie do po trzeb wy ni ka ją cych z nie peł no spraw no ści,

5) od płat ność za po byt na tur nu sie re ha bi li ta cyj nym,
6) od płat ność za po byt na le cze niu w za kła dzie lecz nic twa uzdro 

wi sko we go, za po byt w za kła dzie re ha bi li ta cji lecz ni czej, za kła 
dach opie kuń czo lecz ni czych i pie lę gna cyj no opie kuń czych oraz
od płat ność za za bie gi re ha bi li ta cyj ne,

7) opła ce nie prze wod ni ków osób nie wi do mych I lub II gru py in wa 
lidz twa oraz osób z nie peł no spraw no ścią na rzą du ru chu za li czo 
nych  do I gru py  in wa lidz twa,  w kwo cie  nie prze kra cza ją cej
w ro ku po dat ko wym 2280 zł,

8) utrzy ma nie  przez  oso by nie wi do me  i nie do wi dzą ce  za li czo ne
do I lub II gru py in wa lidz twa oraz oso by z nie peł no spraw no ścią
na rzą du ru chu za li czo ne do I gru py in wa lidz twa psa asy stu ją ce 
go, o któ rym mo wa w usta wie o re ha bi li ta cji za wo do wej, w kwo 
cie nie prze kra cza ją cej w ro ku po dat ko wym 2280 zł,

9) opie kę pie lę gniar ską w do mu nad oso bą nie peł no spraw ną w okre 
sie prze wle kłej cho ro by unie moż li wia ją cej po ru sza nie się oraz usłu 
gi opie kuń cze świad czo ne dla osób nie peł no spraw nych za li czo 
nych do I gru py in wa lidz twa,

10) opła ce nie tłu ma cza ję zy ka mi go we go,
11) ko lo nie i obo zy dla dzie ci i mło dzie ży nie peł no spraw nej oraz dzie 

ci osób nie peł no spraw nych, któ re nie ukoń czy ły 25 ro ku ży cia,
12) le ki – w wy so ko ści sta no wią cej róż ni cę po mię dzy fak tycz nie po 

nie sio ny mi wy dat ka mi w da nym mie sią cu a kwo tą 100 zł, je śli
le karz spe cja li sta stwier dzi, że oso ba nie peł no spraw na po win na
sto so wać okre ślo ne le ki (sta le lub cza so wo),

13) od płat ny, ko niecz ny prze wóz na nie zbęd ne za bie gi lecz ni czo re 
ha bi li ta cyj ne:
a) oso by nie peł no spraw nej – ka ret ką trans por tu sa ni tar ne go,
b) oso by nie peł no spraw nej, za li czo nej do I lub II gru py in wa lidz 

twa oraz dzie ci nie peł no spraw nych do lat 16 – rów nież in ny 
mi środ ka mi trans por tu niż wy mie nio ne w lit. a,

14) uży wa nie sa mo cho du oso bo we go, sta no wią ce go wła sność (współ 
wła sność) oso by nie peł no spraw nej za li czo nej do I lub II gru py in 
wa lidz twa lub po dat ni ka ma ją ce go na utrzy ma niu oso bę nie peł 
no spraw ną za li czo ną do I lub II gru py in wa lidz twa al bo dzie ci nie 
peł no spraw ne, któ re nie ukoń czy ły 16 ro ku ży cia, dla po trzeb zwią 
za nych z ko niecz nym prze wo zem na nie zbęd ne za bie gi lecz ni czo 
re ha bi li ta cyj ne – w wy so ko ści nie prze kra cza ją cej w ro ku po dat 
ko wym kwo ty 2280 zł;

15) od płat ne prze jaz dy środ ka mi trans por tu pu blicz ne go zwią za ne z po 
by tem:
a) na tur nu sie re ha bi li ta cyj nym,
b) w za kła dach, o któ rych mo wa w pkt 6,
c) na ko lo niach i obo zach dla dzie ci i mło dzie ży, o któ 

rych mo wa w pkt 11.
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Po wyż sze wy dat ki pod le ga ją od li cze niu
od do cho du, je że li nie zo sta ły sfi nan so wa ne
ze  środ ków  pu blicz nych  (np.  ze  środ ków
PFRON lub NFZ, lub za kła do we go fun du szu
świad czeń so cjal nych) al bo nie zo sta ły zwró 
co ne  po dat ni ko wi w ja kiej kol wiek  for mie.
Wprzy pad ku, gdy wy dat ki by ły czę ścio wo sfi 
nan so wa ne z tych fun du szy, od li cze niu pod 
le ga róż ni ca po mię dzy po nie sio ny mi wy dat 
ka mi a kwo tą do fi nan so wa nia lub zwro tu, któ 
ry otrzy mał po dat nik. 

Co do za sa dy od li czyć moż na tyl ko te wy 
dat ki, któ re zo sta ły udo ku men to wa ne. Wy jąt 
kiem są wy dat ki na opła ce nie prze wod ni ków
(pkt 7), utrzy ma nie psa asy stu ją ce go (pkt 8)
i po nie sio ne w związ ku z ko niecz nym prze 
wo zem na nie zbęd ne za bie gi lecz ni czo re ha 
bi li ta cyj ne (pkt 14). W tych przy pad kach prze 
pi sy wy ma ga ją jed nak, aby na żą da nie or ga 
nów  skar bo wych  lub  kon tro li  skar bo wej
przed sta wić do wo dy nie zbęd ne do usta le nia
pra wa do od li cze nia, któ re go da na oso ba do 
ko na ła. Wusta wie wy mie nio no przy kła do wo
do wo dy, któ rych moż na od po dat ni ka żą dać.
Je śli więc oso ba nie wi do ma od li czy ła wy dat 
ki po nie sio ne na opła ce nie prze wod ni ka, bę 
dzie mu sia ła, je śli or gan skar bo wy te go za żą 
da, wska zać z imie nia i na zwi ska oso by, któ 
re opła co no w związ ku z peł nie niem przez nie
funk cji prze wod ni ka. W przy pad ku od li cze 
nia wy dat ków na utrzy ma nie psa prze wod ni 
ka  ta kim  do wo dem  bę dzie  cer ty fi kat  po 
twier dza ją cy sta tus psa asy stu ją ce go. Gdy zo 
sta ną od li czo ne kosz ty do jaz du na za bie gi, trze 
ba oka zać do ku ment po twier dza ją cy zle ce nie
i od by cie nie zbęd nych za bie gów lecz ni czo re 
ha bi li ta cyj nych.

Do ko nu jąc od li czeń, na le ży pa mię tać, iż
za sa dą jest pła ce nie po dat ków w peł nej wy 
so ko ści a wszel kie od li cze nia i ulgi są wy jąt 
kiem. Wy jąt ki na to miast na le ży in ter pre to wać
zwę ża ją co Tak więc wy peł nia jąc rocz ne ze 
zna nie po dat ko we, war to od li czyć tyl ko te wy 
dat ki re ha bi li ta cyj ne, któ re ści śle od po wia da 
ją przed sta wio nym prze pi som, a nie, że we 
dług su biek tyw nej opi nii ja kiejś oso by miesz 
czą się w de fi ni cji po da nej w usta wie. W ten
spo sób unik nie  się ko niecz no ści  zwra ca nia
bez pod staw nie od li czo nych kwot wraz z na 
li czo ny mi od nich od set ka mi.

8. Opła ta od po sia da nia psa

Zgod nie z usta wą z dnia 12 stycz nia 1991
r. o po dat kach i opła tach lo kal nych, oso by
nie peł no spraw ne  za li czo ne  do znacz ne go
stop nia  nie peł no spraw no ści  są  zwol nio ne
z na kła da nej przez gmi ny opła ty z ty tu łu po 
sia da nia  psa.  Zwol nie nie  obej mu je  tyl ko
jed ne go psa (nie za leż nie, czy jest to pies prze 
wod nik czy pies pu pil). Za dru gie go i ko lej 
ne go trze ba więc pła cić. Je śli pies po sia da cer 
ty fi kat psa asy stu ją ce go, je go wła ści ciel jest
zwol nio ny  z opła ty  na wet wte dy,  gdy ma
orze czo ny umiar ko wa ny lub lek ki sto pień nie 
peł no spraw no ści.

Nie je den z nas na pew no spo tkał się ze
stwier dze niem, że sa me do bre chę ci
nie wy star czą, że by coś zro bić.
Tym bar dziej je śli za le ży nam
na tym, by jak naj le piej wy -
ko nać za da nie, któ re go się
po dej mu je my.

Ajak jest z udzie la niem po mo cy oso bie
nie wi do mej? Do kład nie  tak sa mo. Do bre
chę ci nie za wsze wy star czą. Cza sem po moc
udzie lo na nie umie jęt nie  mo że  przy nieść
wię cej szko dy niż po żyt ku. Że by uła twić za 
da nie  wszyst kim  tym,  któ rzy  bę dą mie li
szcze rą chęć udzie le nia po mo cy na po tka nej
na uli cy  oso bie  nie wi do mej,  po da je my
wska zów ki, jak zro bić to pra wi dło wo.

Od cze go za cząć? Spo ty ka my oso bę nie 
wi do mą i co da lej? Przede wszyst kim wy 
pa da ło by  za py tać  czy  po trze bu je  na szej
po mo cy. Je śli jej od po wiedź bę dzie twier 
dzą ca, to war to do py tać, w ja ki spo sób mo 
że my to zro bić. Aco, je śli usły szy my, że na 
sza po moc nie jest w tym mo men cie po trzeb 
na? Na pew no nie na le ży się z te go po wo 
du ob ra żać. Każ de mu zda rza się prze cież od 
mó wić przy ję cia czy jejś po mo cy.

Je śli jed nak oka że się, że po moc jest po 
trzeb na, to co da lej? Na pew no nie na le ży
ła pać  oso by  nie wi do mej  ot  tak,  choć by
za rę kę, je śli wcze śniej się na to nie zgo dzi.
Za pew ne nikt z nas nie czuł by się kom for 
to wo, gdy by ktoś na gle i bez uprze dze nia
chwy tał go w ten spo sób. Na le ży pa mię tać,
że to oso ba nie wi do ma trzy ma ło kieć swo 
je go prze wod ni ka, dzię ki cze mu jest w sta 

nie wy czuć je go ru chy. Pcha nie oso by nie 
wi do mej  przed so bą  jest  zde cy do wa nie
nie wska za ne. Dla cze go? Przede wszyst kim
dla te go, że jest to nie bez piecz ne. Po py cha 
na przez nas oso ba nie wi do ma, chcą ca np.
wsiąść do au to bu su, mo że się prze wró cić.
Na wet je śli, przy tak udzie lo nej po mo cy,
nie wi do my ca ły i zdro wy wsią dzie do au 
to bu su, to po py cha nie nie bę dzie dla nie go
ni czym przy jem nym ani kom for to wym.

Mo że się zda rzyć tak, że zo sta nie my po 
pro sze ni owska za nie dro gi lub po moc w od 
na le zie niu się w nie zna nym miej scu. Je śli
o dro gę za py ta nas oso ba wi dzą ca, to z re gu 
ły wska zu je my rę ką da ny kie ru nek i po wie 
my, że na le ży pójść „tam” i „za tam tym bu 
dyn kiem  trze ba  skrę cić  w le wo”.  Kie dy
o po moc pro si oso ba nie wi do ma, dzia ła my
od ru cho wo  i wska zu je my  rę ką  kie run ki.
Mo że my być pew ni, że usły szy my py ta nie
– „tam, to zna czy gdzie?” I wte dy za czy na 
my się za sta na wiać, jak tu wy tłu ma czyć ko 
muś, kto nic nie wi dzi, gdzie ma iść. Nie jest
to wca le ta kie skom pli ko wa ne, jak by się mo 
gło wy da wać. Trze ba jed nak pa mię tać o tym,
że ko mu ni ka ty mu szą być bar dzo pre cy zyj 
ne. Za im ki „tu” i „tam” za stę pu je my kie run 
ka mi „wpra wo”. „w le wo”. War to też do pre 
cy zo wać ko mu ni kat, mó wiąc „w pa ni pra wą
lub w pa na le wą”. Oso ba nie wi do ma po trze 
bu je cza sem in for ma cji o ota cza ją cej prze 
strze ni. Jak na le ży ją opi sy wać? Tu tak że nie 
zwy kle waż na jest pre cy zja. Opi su jąc jej usy 
tu owa nie,  w szcze gól no ści  po win ni śmy
zwró cić  uwa gę  na obiek ty  i przed mio ty
znaj du ją ce się na jej dro dze. Moż na po słu 
żyć się ukła dem wska zó wek na tar czy ze ga 
ra, jak rów nież mia rą ką ta geo me trycz ne go.

A co w sy tu acji, kie dy zo sta nie my po 
pro sze ni o wska za nie miej sca sie dzą ce go?
Tu taj rów nież za im ki „tu” i „tam” nie znaj 
dą za sto so wa nia. Naj le piej jest wziąć dłoń
oso by nie wi do mej, rzecz ja sna za jej zgo 
dą, i po ło żyć ją na opar ciu bądź sie dzi sku.

Mo że się zda rzyć, że spo tka my oso bę nie 
wi do mą po ru sza ją cą się z psem prze wod ni 
kiem.  Nie jed ne go  mi ło śni ka  zwie rząt  aż
świerz bi rę ka, że by po gła skać czwo ro no ga.
Nie ste ty, nie ma my dla nich do brych wia do 
mo ści.  Psa  prze wod ni ka  ni gdy
i pod żad nym po zo rem nie wol no
za cze piać, bo od je go kon cen tra cji

Magdalena RaczyńskaZacznij
wreszcie
mnie słuchać!
O spotkaniach
z niewidomymi na ulicy

Fot. Archiwum Fundacji „Vis Maior”
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za le ży ży cie i bez pie czeń stwo oso by nie wi do mej. Za cze pio ny
przez nas pies nie bę dzie w sta nie sku pić się na swo jej pra cy.

Nikt z nas nie lu bi, kie dy ktoś prze ka zu je nam in for ma cje
za po śred nic twem in nych. Oso ba nie wi do ma nie jest w tym wy pad 
ku wy jąt kiem. Je śli więc chce my prze ka zać jej ja kąś in for ma cję, to nie
baw my się w głu chy te le fon i mów my bez po śred nio do niej, nie zaś
do osób, któ re jej to wa rzy szą.

Nie do my ślaj my się, cze go w da nej chwi li po trze bu je. Fakt, że aku 
rat prze cho dzi obok sie dzi by Pol skie go Związ ku Nie wi do mych, nie
ozna cza wca le, że chce tam wejść. Chcąc po móc w do sta niu się na sta 
cję me tra, nie pro wadź my oso by nie wi do mej do win dy, nie za py taw 
szy uprzed nio, czy chce nią je chać. Mo że aku rat bę dzie wo la ła zejść
po scho dach. 

Jed nym sło wem: udzie la jąc po mo cy nie wi do mej oso bie, nie de 
cy duj my za nią i nie zga duj my, cze go w da nej chwi li po trze bu je. 

Czy mo że my od mó wić oso bie nie wi do mej udzie le nia po mo cy? Tak,
mo że my, je śli aku rat nie ma my cza su lub zwy czaj nie nie chce my w da 
nej chwi li te go ro bić. Usza nu je ona twój wy bór. Nie jed no krot nie zda 
rza nam się, że od ma wia my lu dziom po mo cy w róż nych sy tu acjach.
Oso ba nie wi do ma nie sta no wi w tym wzglę dzie wy jąt ku.

Nie za po mi naj my o tym, jak waż ną ro lę w re la cjach mię dzy ludz 
kich od gry wa ko mu ni ka cja. Py taj my więc i uważ nie słu chaj my te 
go, co dru ga oso ba ma nam do po wie dze nia. Re gu ła ta do ty czy, rzecz
ja sna, obu stron, tj. oso by nie wi do mej i te go, kto jej po ma ga. Słu 
cha jąc sie bie na wza jem, unik nie my nie po ro zu mień i nie zręcz nych
sy tu acji.

Fot. Aleksander Prugar. Zdjęcia powstały w ramach projektu „Ośrodek Wspierania
Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”, realizowanego przez FISE
i prezentowane są w celu promocji tego projektu.

Psa przewodnika nigdy i pod żadnym
pozorem nie wolno zaczepiać, bo od jego
koncentracji zależy życie i bezpieczeństwo
osoby niewidomej.

Pies prze wod nik oso by nie wi do mej by wa na zy wa ny
jej ocza mi. Do pew ne go stop nia to praw da, jed nak
znacz nie traf niej okre śla go ter min „za awan so wa na po -
moc re ha bi li ta cyj na”.

Rze czy wi ście, z psem kom fort, szyb kość i bez pie czeń stwo po ru 
sza nia się zna czą co wzra sta ją w po rów na niu do prze miesz cza nia się z bia 
łą la ską, ale współ pra ca z czwo ro no giem nie zwal nia oso by nie wi do 
mej od my śle nia o ota cza ją cej ją prze strze ni i orien to wa nia się w niej,
po nie waż pra ca psa po le ga na wy ko ny wa niu ko mend wła ści cie la. To
czło wiek mu si wie dzieć, w któ rą stro nę się udać, w ja ką uli cę skrę cić
itd. Nie mu si jed nak mo zol nie ba dać prze strze ni przy po mo cy bia łej la 
ski, gdyż je śli na przy kład wie, że gdzieś w po bli żu ma przejść przez
uli cę, czwo ro noż ny prze wod nik od naj dzie pa sy i za trzy ma się przed ni 
mi. Na to miast de cy zję o tym, czy moż na wejść na przej ście, po dej mu 
je wła ści ciel. Wbrew obie go wej opi nii pies nie roz róż nia bo wiem ko 
lo ru świa teł. Gdy by jed nak oso ba nie wi do ma nie usły sza ła nad jeż dża 
ją ce go sa mo cho du i wy da ła psu ko men dę „na przód”, pies od mó wi jej
wy ko na nia. Jest to tak zwa ne wy uczo ne nie po słu szeń stwo. 

Dru gi  bar dzo  istot ny  aspekt  pra cy  psa  prze wod ni ka  sta no wi
omi ja nie prze szkód znaj du ją cych się na chod ni ku lub nad nim. Tu taj
już „ini cja ty wa prze cho dzi w ła py psa”, któ ry mu si wy my ślić, jak da 
ną prze szko dę bez piecz nie omi nąć. Psi prze wod nik za zna cza też scho 
dy, wska zu je drzwi, a tak że ław ki na uli cy oraz miej sca sie dzą ce we
wszel kich po miesz cze niach czy środ kach trans por tu. 

Do ro li prze wod ni ków naj le piej na da ją się psy z gru py re trie ve 
rów, przede wszyst kim la bra do ry. Jed nak i w ob rę bie tej ra sy psy są
do kład nie se lek cjo no wa ne pod wzglę dem cha rak te ru. Przy szły pies
prze wod nik bo wiem po wi nien być po słusz ny, chęt ny do współ pra 

cy z czło wie kiem, a jed no cze śnie zrów no wa żo ny, od waż ny i nie po 
zba wio ny ini cja ty wy.

We dług no wych prze pi sów, czy li no we li za cji usta wy o re ha bi li 
ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za trud nia niu osób nie peł no spraw 
nych z 21 li sto pa da 2008, oso ba po ru sza ją ca się z po mo cą psa prze 
wod ni ka mo że z nim wejść do wszyst kich bu dyn ków i in nych miejsc
uży tecz no ści pu blicz nej, jak rów nież po dró żo wać wszel ki mi środ ka 
mi trans por tu, przy czym pies nie mu si no sić ka gań ca. Że by jed nak
wspo mnia ne prze pi sy mia ły za sto so wa nie, pies prze wod nik mu si speł 
niać pew ne wa run ki: po wi nien być ubra ny w spe cjal ną uprząż z wi 
docz nym na pi sem „Pies asy stu ją cy” oraz po sia dać cer ty fi kat stwier 
dza ją cy, że jest wy szko lo nym psem prze wod ni kiem. Cer ty fi ka ty te wy 
da ją or ga ni za cje szko lą ce psy, któ re uzy ska ły sto sow ne upraw nie nia
od Peł no moc ni ka Rzą du ds. Osób Nie peł no spraw nych.

Nazywam się Pies...
Pies przewodnik

Joanna Witkowska

Fot. Archiwum Fundacji „Vis Maior”
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Czy trafię do celu?
Niewidomi w komunikacji
miejskiej

Anna Miętus

Jed ną z pod sta wo wych umie jęt no ści, ja -
kie po win ny opa no wać oso by nie wi do me,
jest sa mo dziel ne i bez piecz ne po ru sza nie
się z bia łą la ską lub z psem prze wod -
ni kiem. Na uka orien ta cji prze -
strzen nej sta no wi pod sta wę
re ha bi li ta cji osób nie wi do mych. 

Jak wia do mo, ko rzy sta nie z ko mu ni ka 
cji miej skiej jest in te gral ną czę ścią sa mo dziel 
ne go po ru sza nia się. W związ ku z tym ze bra 
li śmy  su ge stie  osób  z dys funk cją  wzro ku
zwią za ne z po dró żo wa niem po sto li cy. 

1. Świet nym  roz wią za niem
jest za mon to wa nie guz 
ków na pe ro nach me 
tra.Nie wi do mi do kład 
nie  wie dzą,  w ja kiej
od le gło ści  od kra wę 
dzi pe ro nu się znaj du ją
i ma ją czas na re ak cję.
Te go  ty pu  ozna cze nia
przy da ły by  się  rów nież
na wszyst kich przy stan kach,
przy kra wę dziach  chod ni ków.
Cza sem chod nik jest pra wie na tym sa 
mym po zio mie co uli ca i trud no wy czuć,
w któ rym  miej scu  się  koń czy.  Ma  to
ogrom ne zna cze nie dla bez pie czeń stwa
osób  nie wi do mych,  by  nie  wcho dzi ły
nie świa do mie na jezd nię.

2. Do brze by ło by, gdy by pierw szy i ostat 
ni  sto pień  scho dów  był  za zna czo ny
zmia ną fak tu ry i ko lo ru tak że na spo 
czni kach. Su ge ru je my rów nież, by ozna 
cze nia ko lo rem czę ściej od na wiać, po nie 
waż na wie lu sta cjach me tra są już wy tar 
te, a za tem sła bo wi docz ne.

3. Za po wie dzi  przy stan ków  czę sto  są
zbyt ci che, że by je usły szeć, lub są nie 
pra wi dło we. Zda rza się tak, że przy stan 
ki są po da wa ne w kie run ku od wrot nym
do jaz dy au to bu su, me tra bądź tram wa 
ju. By wa ją też sy tu acje, kie dy na zwę przy 
stan ku  sły chać  do pie ro,  gdy  au to bus
z nie go od jeż dża. W tram wa jach za po wie 
dzi  dzia ła ją  le piej  niż  w au to bu sach.
Jed nak gdy brzmią zbyt ci cho, nie moż 
na z nich sko rzy stać, cho ciaż ist nie ją. Kie 

row cy cza sem tłu ma czą, że gło śno ści za 
po wie dzi nie moż na zmie nić, po nie waż
usta wia się ją fa brycz nie al bo na pę tli, lub
że jest ona wy ci sza na ze wzglę du na spo 
kój in nych pa sa że rów, gdy tym cza sem za 
uwa ża my wie lo krot nie, że wi dzą cy pa sa 
że ro wie  zu peł nie  nie  zwra ca ją  uwa gi
na za po wie dzi przy stan ków. By wa, że kie 
row cy  ma ją  na uszach  słu chaw ki,  co
utrud nia kon takt z ni mi, al bo że pa lą pa 
pie ro sy, co z ko lei nie jest do pusz czal ne
w miej scach pu blicz nych.

4. In for ma cja gło so wa o nu me rze i kie run 
ku jaz dy po jaz du bar dzo rzad ko jest

włą cza na, choć przy znać trze ba, że
nie któ rzy kie row cy włą cza ją ją

na wet wte dy, gdy oso ba nie wi 
do ma prze cho dzi obok da ne 
go au to bu su na pę tli. Wzor 
co we roz wią za nie od sze 
ściu lat dzia ła w Ło dzi. Ist 
nie je tam spraw dzo ny sys 
tem, po le ga ją cy na tym, że

oso ba nie wi do ma ma pi lo ta,
któ rym uru cha mia ze wnętrz ny

gło śnik  po jaz du  z in for ma cją
o nu me rze  i kie run ku  jaz dy. Mo że

rów nież otwo rzyć drzwi, za miast tra cić
czas na po szu ki wa nia „go rą ce go gu zi ka”. 

5. Przy ci ski  do otwie ra nia  drzwi  we 
wnątrz po jaz dów (szcze gól nie tram wa 
jów) nie są ła twe do zlo ka li zo wa nia, po 
nie waż nie ma re gu ły, gdzie je moż na
zna leźć.Wpo jaz dach ist nie ją rów nież do 
dat ko we  przy ci ski,  któ re  nie  po wo du ją
otwar cia drzwi. Nie ste ty nie wie le osób
wie, do cze go one słu żą. Przy pusz czal nie
ma ją in for mo wać kie row cę o chę ci opusz 
cze nia po jaz du na przy stan ku na żą da nie
lub o po trze bie wy su nię cia plat for my dla
oso by po ru sza ją cej się na wóz ku. 

6. Nie któ re z po rę czy są trud ne do od na 
le zie nia (np. przy pierw szych drzwiach
w no wych ty pach tram wa jów), in ne zaś
znaj du ją się zbyt wy so ko.Tak jak sie dze 
nia,  któ re  do dat ko wo  są  za mon to wa ne
pod dziw nym ką tem, przez co nie wy god 
ne. Do no wych po jaz dów sto sun ko wo ła 
two jest wsia dać, a za po wie dzi gło so we
oczy wi ście sta no wią du żą po moc, o ile
dzia ła ją po praw nie.

7. Go rą cy gu zik to ko lej na trud ność dla
nie wi do mych. Cza sem bar dzo trud no
jest usły szeć au to bus lub tram waj no 
we go mo de lu w ru chu ulicz nym.Na wet
je śli się go usły szy, to oso ba z la ską nie wie,
gdzie są drzwi, gdy się one nie otwie ra ją.
Gdy by  na pi lo cie  uru cha mia ją cym  ze 
wnętrz ny gło śnik był przy cisk otwie ra ją 
cy drzwi, oso bom nie wi do mym ła twiej by 
ło by wsiąść do po jaz du. Gdy by jed nak ta 
kie roz wią za nie nie by ło moż li we, do brze
by ło by, gdy by uru cho mie nie gło śni ka sta 
ło się sy gna łem dla kie row cy do otwar cia
pierw szych drzwi. 

8. Trud no  jest  też  zlo ka li zo wać  przy 
cisk do otwar cia drzwi na ze wnątrz au 
to bu su czy tram wa ju.Wpraw dzie kie 
row cy po jaz dów ma ją obo wią zek za trzy 
my wać  się  i otwie rać  drzwi  oso bom
z wi docz ną  nie peł no spraw no ścią,  ale
zda rza się, że go nie prze strze ga ją. To sa 
mo  do ty czy  sy tu acji,  gdy  po jazd  za 
trzy mu je się na przy stan ku ja ko dru gi lub
trze ci. Oso ba nie wi do ma nie jest w sta 
nie usły szeć ta kie go po jaz du, dla te go do 
brze, by na wet je śli on ru szy, za trzy mał
się dru gi raz i otwie rał drzwi. Otwie ra 
nie drzwi na przy stan kach sta no wi też in 
for ma cję dla nie wi do me go pa sa że ra, że
au to bus za trzy mał się na przy stan ku, a nie
na świa tłach. To znacz nie uła twia orien 
ta cję na tra sie. Gdy by do brze dzia ła ły sys 
te my za po wie dzi gło so wych, ten pro blem
prze stał by ist nieć. 

9. Bar dzo pro si my, że by wmiej scach, gdzie
jest mniej lu dzi, kie row cy zwra ca li uwa 
gę na lu dzi ocze ku ją cych naprzy stan ku,
po nie waż  oso by  z dys funk cją  wzro ku
ma ją du że pro ble my, że by otwo rzyć drzwi
i wsiąść do wła ści we go au to bu su.

10. Du ży plus dla osób sła bo wi dzą cych to
umiesz cze nie nu me ru au to bu su ni sko
na szy bie. Gdy bo wiem nu mer znaj du 
je się wy so ko, nie mo gą go zo ba czyć.
Dla nie któ rych sła bo wi dzą cych nie wi 
docz ne są też nu me ry na tra dy cyj nych
ta bli cach z żół tym tłem i na tych pod 
świe tla nych cy fro wo. Na szym zda niem
do brym  roz wią za niem  by ło 
by umiesz cze nie bia łych ta blic
z czar ny mi li te ra mi przy pierw 
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szych drzwiach, zwłasz cza do ty czy
to au to bu sów, po nie waż w tram wa 

jach to roz wią za nie ist nie je. Ta bli ce
umiesz czo ne za przy ciem nio ny mi szy ba 
mi nie speł nia ją swo je go za da nia. Na le ży
pa mię tać, by ta bli ce z elek tro nicz nym wy 
świe tla czem by ły uru cho mio ne. 

11. Oso bom sła bo wi dzą cym trud no jest zo 
ba czyć na zwy przy stan ków na ta bli 
cach znaj du ją cych się we wnątrz au 
to bu su. Trud ność sta no wi dla
nich tak że od czy ta nie roz 
kła dów jaz dy na przy 
stan kach. Bra ku je
kon tra stów, tzn. ciem 
nych li ter na ja snym
tle  lub  od wrot nie.
Po ja wia ją się też su 
ge stie, że ta bli ce są
umiesz cza ne  zbyt
wy so ko,  a za miesz 
cza ne  na nich  ozna 
cze nia nie są przej rzy ste.
W wy ni ku  tym cza so wych
zmian  roz kła dów  obok  sie bie
po ja wia ją się dwie  ta bli ce  i nie za wsze
wia do mo, któ ra cze go do ty czy.

12. Nie bez piecz ne są no we wy sep ki tram 
wa jo we. Wej ście na nie jest pół okrą głe
i wą skie. Gdy oso ba nie wi do ma scho dzi
z tej wy sep ki, bar dzo ła two jest po my lić kie 
ru nek i iść jezd nią po sko sie. Tak jest np.
na ul. An der sa i na ul. Ja na Paw ła II (przy 
stan ki: Mu ra now ska i Ko szy ko wa).

13. Kie row ca, wi dząc nie wi do me go na przy 
stan ku na żą da nie, po wi nien za trzy mać
po jazd i otwo rzyć drzwi, na wet je śli oso 
ba nie wi do ma nie ma cha, po nie waż mo że
ona nie wie dzieć, że je dzie au to bus i nie jest
w sta nie go za trzy mać.

14. Oso by nie wi do me ma ją tak że po waż ne
trud no ści z za trzy my wa niem au to bu 
sów noc nych, któ re czę sto nie za trzy mu 
ją się, mi mo że oso ba ma bia łą la skę lub
psa prze wod ni ka.

15. Pro ble mem dla osób nie wi do mych są
tak że  pę tle  au to bu so we. Przy kła dem
jest pę tla No wo dwo ry au to bu su 509. Wy 
sa dza on za zwy czaj pa sa że rów na uli cę,
któ rą ja dą au to bu sy. Aby dojść do chod 
ni ka, trze ba mi nąć in ne au to bu sy, któ re
przy nim sto ją. Czę sto sto ją je den za dru 
gim, a nie któ re ma ją włą czo ny sil nik, co
ozna cza, że w każ dej chwi li mo gą ru szyć.
Nie jest to bez piecz ny spo sób wy sia da nia,
zwłasz cza dla oso by nie wi do mej. Czę sto

na pę tlach au to bu sy za trzy mu ją się w róż 
nych miej scach,  co  oso bie  nie wi do mej
utrud nia orien ta cję w prze strze ni.

16. Daw ne ozna cze nie przy stan ków na żą da 
nie na stro nie in ter ne to wej ZTM by ło lep 
sze, po nie waż sta no wi ły je li te ry n. ż. te 
raz zaś jest to ob ra zek, któ re go nie czy ta 
ją pro gra my od czy tu ekra nu. Trze ba po wie 
dzieć, że in for ma cja, czy da ny przy sta nek
jest sta ły, czy na żą da nie, ma dla oso by nie 

wi do mej istot ne zna cze nie. Po nad to
new slet ter ZTM, choć od czy ty 

wa ny  przez  pro gra my
udźwię ka wia ją ce, za wie ra
wie le  słów pi sa nych dla
pod kre śle nia  ich  wa gi
wiel ki mi  li te ra mi.  Pro 
blem w tym, że nie któ re
pro gra my od czy tu ekra 
nu li te ru ją ta kie sło wa, co

znacz nie utrud nia zro zu 
mie nie sen su ca ło ści. Dla te 

go war to, że by re dak tor new 
slet te ra zre zy gno wał z te go spo 

so bu pod kre śla nia waż no ści in for ma 
cji. W efek cie bo wiem to, co jest istot ne
i po win no zo stać za uwa żo ne, umy ka oso 
bom nie wi do mym.

17. Do brze by ło by, gdy by kie row cy, pod 
czas wsia da nia i wy sia da nia pa sa że rów,
do kład niej przy glą da li się czy wszyst 
kie  oso by  na pew no  zdą ży ły  już  tę
czyn ność wy ko nać, po nie waż zda rza ły się
przy pad ki przy ci na nia w drzwiach nie wi 
do mych, lub mniej spraw nych ru cho wo.
Do ty czy to za rów no au to bu sów i tram wa 
jów jak i me tra. 

18. Do brze by ło by, że by kie row cy zwra ca li
uwa gę, czy ca ły po jazd za trzy mał się
wzdłuż  przy stan ku,  na któ 
rym moż na bez piecz nie wy 
siąść. Je śli po jazd za trzy ma
się w spo sób nie ty po wy
(np.:  wzdłuż  traw ni ka,
kwiet ni ków, czy in nych
prze szkód), gro zi to oso 
bie nie wi do mej zde rze 
niem  z prze szko dą  lub
upad kiem.

19. Win da na sta cji Me tro Cen trum
(szcze gól nie ta na Ka ba ty) ule ga czę 
stym  awa riom,  któ re  trwa ją  nie raz
po kil ka dni. Sta cja ta od stro ny Al. Je 
ro zo lim skich po sia da tyl ko scho dy ru cho 
me, co znacz nie utrud nia wyj ście z niej
oso bom z psa mi prze wod ni ka mi. Dzie 
je się tak dla te go, że scho dy ru cho me gro 
żą psom uszko dze niem łap i nie po win 

no się ich na ta kie nie bez pie czeń stwo na 
ra żać.  Po nad to  przy mus  ko rzy sta nia
z nie zna nej  win dy  i wyj ścia  na po 
wierzch nię w miej scu, któ re go nie wi do 
mi nie zna ją, sta no wi nie la da pro blem.

20. Pro ce du ra zło że nia re kla ma cji unie moż 
li wia to oso bom nie wi do mym, któ re nie
mo gą spi sać nu me ru bocz ne go, a bez
po da nia te goż re kla ma cja nie jest bra 
na pod uwa gę.

21. Na po chwa łę za słu gu ją oso by ob słu gu 
ją ce in fo li nię ZTM, po nie waż tłu ma 
czą  tra sę  do jaz du  w spo sób  ja sny
i zro zu mia ły, a czas ocze ki wa nia na po 
łą cze nie  z kon sul tan tem  jest  co raz
krót szy. Ma to nie ba ga tel ne zna cze nie,
gdy chce my szyb ko do wie dzieć się, jak
do je chać do da ne go miej sca. 

22. War to  też wspo mnieć o kie row cach,
któ rzy  pod jeż dża jąc  na przy sta nek
po da ją nu mer au to bu su lub tram wa 
ju  i py ta ją nie wi do mych pa sa że rów,
gdzie chcą wy siąść i czy po trze bu ją ja 
kiejś po mo cy. Ich po sta wa  jest god na
uzna nia, jed nak, gdy by moż na by ło uru 
cho mić sys tem po wia da mia nia gło so we 
go, moż na by zwol nić ich z tej do dat ko 
wej ak tyw no ści.

23. God na po chwa ły jest rów nież po sta wa
pra cow ni ków me tra, któ rzy wie lo krot 
nie  pod cho dzą  do osób  z dys funk cją
wzro ku,  py ta jąc  czy  nie  po trze bu ją
po mo cy.Dzię ki mo ni to rin go wi i swo je mu
za an ga żo wa niu, szyb ko wy ła pu ją trud ne sy 
tu acje i re agu ją na nie.

Przed sta wio ne po wy żej uwa gi sta no 
wią li stę naj czę ściej wy stę pu ją cych

trud no ści. Wie lu z nich moż na
unik nąć lub ogra ni czyć. Klu 
czem  do te go  by ły by  spo 
łecz ne kon sul ta cje z oso ba 
mi  o spe cjal nych  po trze 
bach. 

Wpro wa dze nie w ży cie
po da nych  su ge stii  mo gło by

po móc nie tyl ko oso bom z dys 
funk cją  wzro ku  miesz ka ją cym

wWar sza wie i przy jeż dża ją cym do niej,
ale tak że star szym, mat kom z dzieć mi oraz lu 
dziom z in ny mi nie peł no spraw no ścia mi. Bę 
dzie to rów nież istot ny ele ment bu do wa nia wi 
ze run ku  sto li cy,  ja ko  mia sta  przy ja zne go
wszyst kim gru pom miesz kań ców i go ści. 

Ma my  na dzie ję  na dal sze  po zy tyw ne
zmia ny, bo prze cież pew ne już są. 
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Po niż szy ma te riał pre zen tu je
wy bra ne re zul ta ty pro jek tu
„Pie nią dze oraz usłu gi ban ko -
we wczo raj, dziś i ju tro”. Pro jekt pro -
wa dzo ny był przez Fun da cję „Vis Ma ior”
od li sto pa da 2011 r. do mar ca 2012 r.
przy fi nan so wym wspar ciu Na ro do we -
go Ban ku Pol skie go.

Przede wszyst kim pra gnie my za pre zen to 
wać Pań stwu wy pra co wa ne pod czas pro jek 
tu uwa gi i za le ce nia dla roz wi ja nia pro duk tów
i usług ban ko wych w ta ki spo sób, by sta ły się
one w peł ni do stęp ne dla osób z dys funk cją
wzro ku.

Nie wi do mi w licz bach
W Pol sce miesz ka 2 000 000 osób z dys 

funk cją  wzro ku,  z cze go  we dług  da nych
GUS500 000 to oso by o znacz nym lub umiar 
ko wa nym stop niu nie peł no spraw no ści.

Krót ko o pro jek cie
W pro jek cie wzię ło udział 250 osób nie 

wi do mych i sła bo wi dzą cych, z cze go 210 sta 
no wi ły oso by peł no let nie. Pro jekt miał cha 
rak ter ogól no pol ski i ob jął 11 miast i miej sco 
wo ści, ta kich jak: War sza wa, Łódź, Kra ków,
Ryb nik, Wie licz ka, Cho rzów, Po znań, Owiń 
ska, Gdańsk, Byd goszcz, La ski k. War sza wy.

Pro jekt zo stał ukie run ko wa ny na:
● pod no sze nie po zio mu wie dzy osób z dys 

funk cją  wzro ku  nt.  hi sto rii  pie nią dza
i ban ko wo ści;

● za pre zen to wa nie współ cze śnie ist nie ją cych
pro duk tów i usług ban ko wych;

● zo rien to wa nie osób nie wi do mych i nie do 
wi dzą cych na dia log i swo bod ną ko mu 
ni ka cję do ty czą cą fi nan sów oraz na świa 
do me ko rzy sta nie z usług ban ko wych;

● po zna wa nie do tych cza so wych do świad 
czeń do ty czą cych ko rzy sta nia z no wo cze 
snej ban ko wo ści;

● zba da nie po zio mu sa tys fak cji z ofe ro wa 
nych pro duk tów;

● opra co wa nie, na pod sta wie ze bra nych re 
la cji, re ko men da cji do ty czą cych moż li we 
go do sto so wa nia usług ban ko wych do po 
trzeb klien tów z dys funk cją wzro ku;

● przed sta wie nie re ko men da cji pra cow ni 
kom sek to ra ban ko we go (pod czas kon fe 
ren cji 29 mar ca 2012 r, NBP, War sza wa).

Ana li zie pod da no do świad cze nia uczest 
ni ków pro jek tu w ko rzy sta niu z dóbr

i usług ban ko wych. Wy ni ki analizy po 
ka za ły, że:

● kon to w ban ku po sia da 69% ba da nych,
● prze le wy przez  in ter net wy ko nu je 28%

ba da nych, 
● kar tą płat ni czą posługuje się 43% ba da nych,
● z ban ko ma tu ko rzy sta 45% ba da nych.

Uczest ni cy ba da nia oce nia li tak że przy 
dat ność dla sie bie kon kret nych roz wią zań
w usłu gach ban ko wych. Dla uczest ni ków
ba da nia naj istot niej sze oka za ły się: 
● ca ło do bo wa te le fo nicz na ob słu ga klien ta, 
● do stęp ność stron in ter ne to wych (mBank,

Alior Bank PKO BP), 
● moż li wość uzy ska nia in for ma cji nt. sta nu

kon ta oraz otrzy my wa nie ko dów jed no ra 
zo wych za po śred nic twem sms (mBank,
PKO BP), 

● otrzy my wa nie ko dów w al fa be cie Bra il 
le’a (Nor dea Bank), 

● kar ty  płat ni cze  na PIN  bez  po trze by
skła da nia pod pi su pod czas do ko ny wa nia
płat no ści, 

● kar ty zbli że nio we, 
● do stęp ność umów w wer sji elek tro nicz nej. 

Spo śród  trud no ści  na po ty ka nych  pod 
czas ko rzy sta nia z usług ban ko wych moż na
by ło wy od ręb nić kil ka grup te ma tycz nych. Ba 
da ni su ge ro wa li też roz wią za nia, ja ki mi moż 
na by te trud no ści po ko nać. Oto one:

Utrud nie nia w ko rzy sta niu
z ban ko ma tów
Ba da ni szcze gól ną uwa gę zwró ci li na:

– Kło po tli wy, bo zróż ni co wa ny układ
kla wia tur.

Ozna cza nie kla wi sza nr 5 ja ko stan dar do 
wo sto so wa ne jest do brym roz wią za niem,
z ko lei wska za ne by ło by pod pi sa nie przy 
naj mniej nie któ rych po zo sta łych kla wi szy
funk cyj nych Bra il lem oraz miej sca nawło 
że nie kar ty i wy pła tę go tów ki.

– Brak  in for ma cji  o umiej sco wie niu
udźwię ko wio nych ban ko ma tów.
Za miesz cza nie na stro nach ban ków li sty
tych urzą dzeń.

– Zbyt ci che ko mu ni ka ty w ban ko ma tach
udźwię ko wio nych.
Za mon to wa nie wejść na słu chaw ki oraz
umoż li wie nie re gu la cji gło śno ści.

– Nie do sta tecz ne do sto so wa nie
wy świe tla czy.
Zoom optycz ny umoż li wia ją cy po więk 
sza nie tek stu oraz zmia nę kon tra stu tła;
trud no też od czy tać coś na wy świe tla czu,
je śli je śli stoi on na uli cy i jest skie ro wa 
ny w stro nę słoń ca. 

Utrud nie nia w ko rzy sta niu
ze stron in ter ne to wych
Wko rzy sta niu z ban ko wo ści in ter ne to wej
ba da nym prze szka dza ły:

– Czę ścio wa lub cał ko wi ta
nie do stęp ność.
Stwo rze nie tek sto wej wer sji stron po zba 
wio nej re klam i ele men tów gra ficz nych,
za sto so wa nie kon tra sto we go tła. War to pa 
mię tać o stan dar dach WCAG 2.0 (Web
Con tent  Ac ces si bi li ty  Gu ide li nes
– http://www.w3.org/TR/WCA G20/), czy 
li  sto so wać  ze staw  wy tycz nych,  za sad
i wska zó wek stwo rzo ny przez
kon sor cjum W3C (World Wi de
Web Con sor tium)

Anna Baranowska,
Magdalena RaczyńskaNiewidomy w banku

– ratuj się, kto może!

Fot. Archiwum Fundacji „Vis Maior”
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Ce lem ba da nia by ło po zna nie opi nii i po staw Po la ków do ty czą -
cych osób nie peł no spraw nych wzro ko wo – zna jo mo ści pro ble -
mów, z któ ry mi ta kie oso by sty ka ją się w co dzien nym ży ciu, ba -
rier, któ re na po ty ka ją na swo jej dro dze (ad mi ni stra cyj ne, spo -
łecz ne, in ne). Ogól nie rzecz bio rąc, ce lem ba da nia by ło uzy ska -
nie informacji na te mat spo łecz nej świa do mo ści do ty czą cej pro -
ble ma ty ki funk cjo no wa nia osób nie peł no spraw nych wzro ko -
wo w spo łe czeń stwie. W związ ku z ty mi za ło że nia mi przy ję ta
zo sta ła ilo ścio wa me to da ba daw cza (ba da nie wie lo te ma tycz -
ne omni bus), po zwa la ją ca na eks tra po la cję otrzy ma nych wy -
ni ków na ca łą po pu la cję osób w wie ku 15+.

In sty tut GfK Po lo nia, obok wy ko ny wa nia ba dań mar ke tin go wych,
któ re sta no wią pod sta wo wy pro dukt w ofer cie fir my, an ga żu je się tak 
że w nie ko mer cyj ne pro jek ty ba daw cze zwią za ne z ży ciem spo łecz nym,
po nie waż oprócz wy mia ru czy sto hu ma ni stycz ne go pro jek ty ta kie nio 
są ze so bą do dat ko wą wie dzę na te mat zja wisk i pro ce sów za cho dzą 
cych we współ cze snym spo łe czeń stwie pol skim, któ re to zja wi ska i pro 
ce sy sta no wią tło dla co dzien nych za cho wań kon su menc kich.

Jest tak że dru gi wy miar za an ga żo wa nia w ten pro jekt, mia no wi 
cie wy miar mój oso bi sty – chęt nie po świę cam swój czas na uczest nic 

two w te go ty pu przed się wzię ciach, po nie waż mam świa do mość, jak
trud ną do prze ce nie nia ro lę edu ka cyj ną spo łe czeń stwa speł nia ją te go
ty pu ba da nia, syn te tycz nie uj mu ją ce i po ka zu ją ce pew ne istot ne pro 
ble my spo łecz ne, na co dzień ist nie ją ce po za szer szą sfe rą pu blicz ną
i świa do mo ścią spo łecz ną.

Czy ist nie je po trze ba ro bie nia te go ty pu ba dań? Tak, oczy wi ście,
z tych po wo dów, o któ rych po wy żej wspo mnia łam. Bo przy czy nia ją
się one do pro mo cji róż nych waż nych ob sza rów na sze go ży cia.

Wprze szło ści pro wa dzi li śmy już po dob ne pro jek ty ba daw cze. Nie
jest to te ma ty ka, któ ra po ja wia się czę sto, a też pod mio ty dzia ła ją ce
na rzecz ta kich osób nie zwra ca ją się do nas czę sto z proś bą o wspar 
cie ba daw cze swo jej bie żą cej dzia łal no ści. Czę sto tez świa do mość kon 
kret nej  pro ble ma ty ki  jest  tak
zni ko ma na po zio mie ca łej po 
pu la cji, iż wy ko ny wa nie po dob 
nych ba dań mi ja się z ce lem.
Na to miast i w ta kim przy pad 
ku są do stęp ne in ne me to dy ba 
daw cze  umoż li wia ją ce  wy 
chwy ty wa nie  ni szo wych  zja 
wisk, więc za wsze ko rzy stam
z oka zji, by za chę cić do się ga 
nia po ba da nia spo łecz ne ja ko
spo sób nie tyl ko pro mo wa nia,
ale tak że po zna wa nia.

– Wpi sy wa nie ha seł po przez wpro 
wa dza nie lo so wo wy bra nych zna 

ków, kar ty ko dów
Prze sy ła nie ha seł za po śred nic twem ese 
me sa lub w al fa be cie Bra il le’a. 

Inne utrudnienia
z jakimi spotykali się badani:

– Brak zna jo mo ści za sad po ma ga nia
nie wi do mym klien tom.
Prze szko le nie  pra cow ni ków  róż ne go
szcze bla z ob słu gi nie wi do mych klien tów.

– Nie re spek to wa nie pod pi su oso by
nie wi do mej.
Mi mo  usta wy  z 16  kwiet nia 2010  r.
mó wią cej, iż mo że ona sa mo dziel nie skła 
dać oświad cze nia wo li.

– Nie wpusz cza nie  osób  nie wi do mych
z psa mi prze wod ni ka mi do pla có wek
ban ków.
Po mi mo roz po rzą dze nia upraw nia ją ce go
je do wcho dze nia z ni mi do miejsc uży 
tecz no ści pu blicz nej – zna jo mo ści praw
przy słu gu ją cych nie wi do mym.

– Brak  roz wią zań  ar chi tek to nicz nych
uła twia ją cych  oso bom  z dys funk cją
wzro ku po ru sza nie się w pla ców kach
ban ków.
Wdra ża nie od po wied nich roz wią zań
tech nicz nych.

Po za tym, jak wska zu ją ba da nia TNS
iAl lianz Pol ska przed sta wio ne na kon fe ren 
cji 29 mar ca 2012 r., przy wy bo rze ban ku
nie wi do mi klien ci kie ru ją się po dob ny mi
kry te ria mi,  jak  klien ci  wi dzą cy,  czy li  że
szcze gól ną uwa gę zwra ca ją na:
● atrak cyj ność ofer ty 
● mar kę/wi ze ru nek ban ku 
● do stęp za po mo cą ka na łów zdal nych 
● lo ka li za cję i do stęp ność pla có wek,

ban ko ma tów 

● bez pie czeń stwo prze cho wy wa nia środ ków

Po twier dze niem ta kie go sta nu rze czy jest
wy po wiedź  jed nej z uczest ni czek pro jek tu:
„Nie po win no być tak,
że wy bie ra my bank dla te 
go, że jest bar dziej przy 
ja zny dla osób z dys funk 
cją  wzro ku,  ale  ra czej
pod wzglę dem ofer ty i ko 
rzy ści z niej wy ni ka ją cych”.

Fot. www.sxc.hu

Julia SapocińskaBadanie
GfK Polonia
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Chcesz po móc w od cho wa niu przy szłe -
go psa prze wod ni ka. Zna czy to, że je steś
bar dzo życz li wym, peł nym em pa tii czło -
wie kiem. Ta kich lu dzi nie ma wo kół nas
zbyt wie lu...! To wspa nia le, że chcesz się
pod jąć tak trud ne go za da nia.
Dla cze go trud ne go? Na to py -
ta nie od po wie dal sza treść li stu.

Przez pe wien czas za miesz ka z To bą,
pod jed nym da chem, mło dy pies, przy go 
to wy wa ny do waż nej ro li: by cia za stęp czy 
mi  ocza mi  dla  nie wi dzą ce go  czło wie ka.
Two im za da niem bę dzie wpro wa dza nie te go
psia ka w świat lu dzi, m.in. po ka zy wa nie mu
mia sta z je go trud ny mi roz wią za nia mi ar chi 
tek to nicz ny mi, za po zna wa nie go z ru chem
ulicz nym, oswa ja nie z tłu mem lu dzi, ucze nie
spo koj nych  spo tkań  z in ny mi  psa mi  czy
w ogó le ze zwie rzę ta mi, na ja kie mo że się na 
tknąć w oto cze niu.

Bę dziesz jak ko cha ją cy ro dzic, opie kun
da ją cy mu emo cjo nal ne wspar cie, jed nak
nie bę dziesz je go tre se rem.To cał kiem
od mien na ro la i spe cja li stycz nym szko 
le niem  zaj mie  się wy kwa li fi ko wa ny
tre ner, któ ry bę dzie Ci udzie lał moż li 
wie wszech stron nej po mo cy w pro ce 
sie wy cho wa nia mło de go, roz bry ka ne 
go psia ka. Bar dzo waż ne jest, abyś czę 
sto kon tak to wał się z tre ne rem. Za pew 
ne masz już do świad cze nie w kon tak 
tach z psa mi, mi mo to pa mię taj, że pies
prze wod nik  wy ma ga  szcze gól ne go
po dej ścia.  Nie  wszyst kie  po my sły
na wy cho wy wa nie szcze nia ków, któ 
re spraw dza ły się nie gdyś w przy pad 
ku Two ich pu pi li, są te raz w ogó le moż 
li we do wy ko rzy sta nia. Bę dziesz po 
trze bo wał wie le... po ko ry, aby wciąż
po wta rzać so bie: wca le nie wiem le piej!

Bę dziesz  mu siał  pa mię tać,  aby
o każ dym no wym za cho wa niu, o wszel kich
psich  eks pe ry men tach  i wy na laz kach  na 
tych miast za wia da miać tre ne ra. To na praw dę
bar dzo waż ne. Cza sa mi ja kieś wy bry ki szcze 
nia ka wy da ją się śmiesz ne, ma ło istot ne, na 
tu ral ne.  Z punk tu wi dze nia  tre ne ra  spra wa
przed sta wia się zu peł nie ina czej. W szko le niu
psów za kła da my, że Twój pod opiecz ny nie 
ko ry go wa ny, nie nau czo ny in ne go za cho wa 
nia bę dzie po wta rzał te psie żar ci ki czę ściej.
Za mknij oczy i wy obraź so bie psa prze wod 
ni ka, psa bę dą ce go czy imiś ocza mi, po wta rza 
ją ce go owo ni by nie win ne i ma ło szko dli we
za cho wa nie w obec no ści swo je go nie wi do me 

go pa na, a mo że na wet pod czas pra cy. Wte 
dy  oka że  się,  że  nie moż na  bu dzą ce go  się
w Two im szcze nia ku in stynk tu ło wiec kie go
skwi to wać sło wa mi „wszyst kie psy pró bu ją
go nić ko ty”, ani śmiać się ze zło dziej skich po 
pę dów zwie rza ka, któ ry spryt nie do sta je się
na stół i zja da czy jeś śnia da nie. Dla te go le piej
za ga dy wać współ pra cu ją ce go z To bą tre ne ra
za czę sto, niż uni kać kon tak tu z nim w prze 
świad cze niu, że „nic waż ne go się nie dzie je”.

Ogrom nie waż ne  jest rów nież pod po 
rząd ko wa nie się za le ce niom tre ne ra, choć 
by wy da wa ły Ci się nie spra wie dli we („cze mu
pie sek nie mo że so bie po pły wać, je śli ma ocho 
tę za wsze wska ki wać do te go je zior ka, o tu,
wpo bli żu do mu?” al bo „dla cze go nie mo gę czę 
sto rzu cać psu pił ki?”). Znów za mknij oczy
i spró buj się zdać na pro wa dze nie psa, któ ry wi 
dząc wo dę, po sta na wia się w niej na tych miast
wy ką pać al bo ska cze w ślad za rzu co ną przy 
pad ko wo obok nie go za baw ką. Oso by szko lą 
ce psy prze wod ni ki wie dzą, co ro bią i dla cze 
go ja kie goś za cho wa nia za bra nia ją lub któ reś
za le ca ją. Je śli masz wąt pli wo ści, zgła szaj je na 
tych miast – le piej od ra zu wszyst ko wy ja śnić,
niż po tem czuć fru stra cję z po wo du po le ce nia,

któ re go nie ro zu miesz i wy da je Ci się bez sen 
sow ne. Szcze ra, otwar ta roz mo wa za wsze jest
naj lep szym wyj ściem z sy tu acji.

War to, abyś roz wi nął w so bie za rów no
ce chy świet ne go dy plo ma ty, jak i spo rą aser 
tyw ność. Pod czas so cja li za cyj nych wy cie czek
nie raz na tkniesz się na na mol nych prze chod 
niów za drę cza ją cych Cię pro po zy cja mi po gła 
ska nia pie ska, spusz cza ją cych swo je (nie raz
bar dzo nie grzecz ne) psy, że by się zTwo im pod 
opiecz nym „wy bie ga ły”, wresz cie... po czu jesz
na wła snej skó rze, jak to jest być wy rzu ca nym
ze wszel kich obiek tów uży tecz no ści pu blicz 
nej, z uwa gi na to wa rzy szą ce go Ci psa. Usta 

wicz ne tłu ma cze nie, że aku rat ten pies ma pra 
wo wejść do ban ku, skle pu, han dlo wej ga le 
rii, po cze kal ni u le ka rza, i tak da lej spo wo du 
je, że sta niesz się pod stęp ny jak wąż, od waż 
ny jak lew i wy ga da ny jak am ba sa dor wiel kie 
go mo car stwa; w koń cu na uczysz się, co po 
wie dzieć i ile, aby roz mów ca zmie nił zda nie. 

Jest  jesz cze  bar dzo  waż na  kwe stia:
czas. Ten czas któ re go nam dzi siaj tak bar 
dzo bra ku je! De cy du jąc się na wo lon ta riat,
przyj mu jesz na sie bie du żą od po wie dzial ność;
oprócz za pa łu i ca łe go za pa su do brych emo 
cji, któ re nie wąt pli wie wTo bie tkwią, po trzeb 
ny bę dzie jesz cze czas. Od kry jesz szyb ko, że
pra wi dło we od cho wa nie mło de go psia ka po 
chła nia ogrom ne ilo ści cza su! Sa mo by cie do 
brym, ko cha ją cym opie ku nem to pra wie peł 
no eta to wa pra ca. Aprze cież do dat ko wo trze 
ba bę dzie zwie rza ka za po zna wać z tak wie 
lo ma zja wi ska mi, że aż nie chce się wie rzyć,
że uda się to zro bić w cią gu kil ku mie się cy. 

Wresz cie jed na z trud niej szych spraw:
ten prze mi ły pies, któ rym się zaj mu jesz, nie
jest Twój.Bę dzie, osta tecz nie, na le żał do ko 
goś in ne go, z kimś in nym na wią że więź nie po 
rów ny wal ną do żad nych in nych ist nie ją cych

w psio ludz kim świe cie wię zi.
To  ozna cza,  że  po kil ku  ty go 

dniach czy mie sią cach, mo że po ro ku,
na dej dzie chwi la po że gna nia. Cy tu jąc
Wi sła wę  Szym bor ską  „ty le  wie my
o so bie, na ile nas  spraw dzo no”. Ta
chwi la nie bę dzie ła twa. Mo żesz so bie
po wta rzać kil ka ra zy dzien nie praw dę
o sta tu sie  Two je go  pod opiecz ne go,
ale  prze cież  nie  je steś  z ka mie nia
– po lu bisz go, pew nie po ko chasz. I do 
brze,  że  się  tak  sta nie,  bo wiem pies
prze wod nik po trze bu je cie pła, mi ło ści,
wspar cia tak że w tym po cząt ko wym
eta pie ży cia. Im wię cej bę dzie uczu cia,
tym trud niej bę dzie się roz stać. Jed 
nak... po dej mu jesz się bar dzo waż nej
mi sji i pew nie roz wa ży łeś już bi lans zy 
sków i strat, rów nież tych emo cjo nal 

nych. Dzię ki To bie ktoś zy ska prze wod ni 
ka bę dą ce go je go ocza mi.Oczy wi ście to, czy
Twój pod opiecz ny na praw dę zo sta nie prze 
wod ni kiem i da ko muś du żo szczę ścia, bę dzie
za le ża ło w bar dzo du żej mie rze od Cie bie,
od te go, jak zre ali zu jesz swo je za da nie. 

Je śli za sta no wi łeś się nad ty mi wszyst ki 
mi  kwe stia mi  i Two ja  od po 
wiedź na dal brzmi „tak! chcę
to zro bić!” – po zo sta je ży 
czyć Ci szczę ścia i cie szyć
się, że w na szym za bie ga 
nym świe cie na dal są ta cy
lu dzie, jak Ty.

Paulina ŁukaszewskaDrogi
Wolontariuszu!

Fot. Archiwum Fundacji „Vis Maior”
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Aby na sza współ pra ca z psem prze bie ga -
ła bez pro ble mo wo, nie zbęd na jest wie dza
i do świad cze nie. To ostat nie przy cho dzi
z cza sem – je śli nie mie li śmy ni gdy kon -
tak tu z psa mi, nie ocze kuj my, że od ra zu
wszyst ko bę dzie gra ło, na wet je śli
przy swo ili śmy so bie pod sta -
wo wą wie dzę o psach z ksią żek
i po rad ni ków.

In ter net jest do brym i wy god nym źró dłem
wie dzy na każ dy te mat, ale trze ba z nie go ko 
rzy stać umie jęt nie. Nie za stą pi on rze tel nej
wie dzy zdo by tej pod czas kil ku let nich stu diów.
Szcze gól nie tak zło żo na i skom pli ko wa na dzie 
dzi na, jak me dy cy na rzą dzi się wła sny mi pra 
wa mi: to, co jed ne mu po ma ga, nie ko niecz nie
mo że po móc in ne mu, a cza sa mi wręcz mo że
za szko dzić. Przy kła do wo lek, któ ry jest bar 
dzo sku tecz ny przy okre ślo nej jed no st ce cho 
ro bo wej u psów do ro słych, mo że mieć ogra 
ni czo ne za sto so wa nie u szcze niąt, ze wzglę 
du np. na ha mo wa nie wzro stu, lub też nie wol 
no go sto so wać u ko tów ze wzglę du na zbyt
du żą tok sycz ność dla tych zwie rząt. Ta kich
przy kła dów moż na po dać set ki, to jest wła śnie
sed no stu diów me dycz nych i we te ry na ryj nych.
In ter net czę sto po wierz chow nie oce nia le ka 
rzy i ich wie dzę, nie bio rąc pod uwa gę ta kich
niu an sów. 

Za tem aby pies nie za ska ki wał co chwi 
lę swo im za cho wa niem lub pro ble ma mi zdro 
wot ny mi, nie zbęd na jest współ pra ca za rów 
no  z tre se rem,  jak  i le ka rzem  we te ry na rii.
Pierw szy z nich za dba o to, że by pies ro zu miał
wy da wa ne  mu  po le ce nia,  po ma gał  w co 
dzien nym ży ciu i nie sta no wił za gro że nia dla
nas i oto cze nia. Za da niem le ka rza we te ry na 
rii jest na to miast ochro na zdro wia i ży cia psa,
a po śred nio ochro na zdro wia i ży cia je go wła 
ści cie la, gdyż tzw. cho ro by od zwie rzę ce mo 
gą być groź ne dla czło wie ka.

Ży cie  psa moż na  z grub sza  po dzie lić
na trzy  eta py:  szcze nięc twa,  do ro sło ści
oraz sta ro ści. Każ dy z tych okre sów wy ma 
ga in ne go po dej ścia. Pies prze wod nik swój
okres szcze nięc twa spę dza w ro dzi nie za 
stęp czej,  gdzie  jest  rów nież  przy ucza ny
do za wo du. Za tem wszyst kie we te ry na ryj 
ne czyn no ści zwią za ne z psem w tym okre 
sie spo czy wa ją na bar kach te goż opie ku na
po śred nie go. Po tem obo wiąz ki przej mu je
głów ny  za in te re so wa ny,  czy li  nie wi do ma
oso ba,  z któ rą  pies  spę dzi więk szą  część

swe go ży cia. U niej też pies mo że, ale nie
mu si, spę dzić ostat ni etap ży cia, czy li sta 
rość. To te mat, któ ry mo że bu dzić pew ne
kon tro wer sje, ale na le ży pa mię tać, że pies
na tym eta pie nie mo że już peł nić swo ich
obo wiąz ków i wy ma ga więk szej opie ki. Nie 
rzad ko na ta ką psią eme ry tu rę wra ca do do 
mu, w któ rym do ra stał. W ni niej szym ar ty 
ku le zaj mie my się tym pierw szym okre sem,
czy li w ja ki spo sób za dbać o szcze nię, aby
wy ro sło na zdro we go psa. 

Obo wiąz ki wo bec szcze nia ka
Opie ka  we te ry na ryj na  roz po czy na  się

już w ho dow li, za raz po po ro dzie, a tak na 
praw dę jesz cze przed nim. Z jed nej stro ny ma 
my bo wiem cię żar ną su kę, któ ra ma swo je wy 
ma ga nia, z dru giej zaś na le ży pa mię tać o cho 
ro bach, któ re się dzie dzi czy. Wprzy pad ku re 
trie ve rów cho dzi głów nie o dys pla zję sta wów
bio dro wych, ale nie tyl ko. Wie le wad ma cha 
rak ter ukry ty znacz nie bar dziej niż dys pla zja
i mo że ob ja wić się np. w dru gim ro ku ży cia,
kie dy to pies po zor nie zdro wy na gle prze wra 
ca się, tra ci przy tom ność i je śli po moc nie na 
dej dzie szyb ko, umie ra. To naj czę ściej wa dy
ser ca, któ re bez spe cja li stycz nych ba dań po 
zo sta ją  nie roz po zna ne.  Dys pla zja  sta wów
bio dro wych, czy li ich nie do pa so wa nie i znie 
kształ ce nie unie moż li wia ją ce nor mal ne funk 

cjo no wa nie psa, to cho ro ba na ty le po waż na,
że za gro żo ne nią osob ni ki mu szą być wy klu 
czo ne z ho dow li, czy li nie roz mna ża ne. Za tem
po rząd ny ho dow ca dba o to, aby je go psy by 
ły wol ne od dys pla zji, co mu si być po twier 
dzo ne od po wied ni mi ba da nia mi i za świad cze 
nia mi  wy da wa ny mi  przez  le ka rzy  do te go
upraw nio nych. Co do cię żar nej su ki waż ne
jest, że by by ła w od po wied nim mo men cie od 
ro ba czo na i za szcze pio na oraz aby otrzy my 
wa ła wy star cza ją cą ilość sub stan cji od żyw 
czych, m.in. wi ta min i mi ne ra łów. 

Opie ka we te ry na ryj na nad szcze nię ta mi
w pierw szych trzech mie sią cach ży cia kon cen 
tru je się głów nie na zwal cza niu pa so ży tów
oraz pro fi lak ty ce cho rób za kaź nych. Ka len darz
szcze pień mo że nie co róż nić się w za leż no 
ści od za sto so wa nej szcze pion ki, ale obo wią 

zu ją tu pew ne za sa dy. Są one zde ter mi no wa 
ne fi zjo lo gią szcze nię cia i zmie nia ją cym się
w tym okre sie sta tu sem im mu no lo gicz nym.
Do szó ste go  ty go dnia  ży cia  szcze nię  jest
chro nio ne przed cho ro ba mi za kaź ny mi tzw.
prze ciw cia ła mi  mat czy ny mi,  któ re  po bie ra
wraz z mle kiem mat ki (sia ra – pierw szy po 
karm  za wie ra ją cy  du żą  ilość  prze ciw ciał).
Po tym okre sie  po ziom  tych że prze ciw ciał
w or ga ni zmie szcze nię cia dra ma tycz nie spa 
da i w efek cie sta je się ono bar dzo po dat ne
na in fek cje. Stąd wy ni ka ko niecz ność po da 
nia pierw szej szcze pion ki po mię dzy czwar tym
a szó stym ty go dniem ży cia. Po mi nię cie te go
szcze pie nia bądź na wet je go opóź nie nie mo 
że mieć dla zwie rzę cia ka ta stro fal ne skut ki, ze
śmier cią  włącz nie,  szcze gól nie  przy zbyt
wcze snym od sa dze niu od mat ki oraz kon tak 
cie z in ny mi psa mi. 

Ja ko pierw sza naj czę ściej sto so wa na jest
szcze pion ka prze ciw no sów ce i par wo wi ro 
zie, dwóm naj czę ściej wy stę pu ją cym cho ro 
bom za kaź nym pso wa tych. Po nie waż okres ten
zbie ga  się  z prze cho dze niem  szcze nię cia
z mle ka mat ki na po karm sta ły, z oczy wi stych
wzglę dów to pierw sze szcze pie nie na stę pu je
za zwy czaj w ho dow li. Pie sek po wi nien mieć
już wte dy za so bą rów nież przy naj mniej jed 
no  od ro ba cze nie,  któ re  prze pro wa dza  się
w dru gim ty go dniu ży cia. Po nie waż za le ca się

ko lej ne od ro ba cze nie po dwóch ty go dniach
i na stęp ne co mie siąc do ukoń cze nia szó ste 
go  mie sią ca  ży cia,  wska za ne  jest,  aby
przed pierw szym szcze pie niem mia ło miej sce
rów nież dru gie od ro ba cze nie. Jest to nie zmier 
nie waż ne, je śli cho dzi o efek tyw ność dzia ła 
nia szcze pion ki i pra wi dło we wy kształ ce nie
od por no ści szcze nię cia.

Dru gie szcze pie nie od by wać się mo że na 
dal w ho dow li bądź – je śli pie sek już ją opu 
ścił – u no we go opie ku na. Przy po mi nam, iż
sied mio ty go dnio we  szcze nię  ma  już  wy 
kształ co ne zę by mlecz ne i jest zdol ne sa mo 
dziel nie po bie rać po karm, nic nie stoi za tem
na prze szko dzie, aby tra fi ło do no we go do mu.
Czę sto jed nak psia ki spę dza ją wię cej cza su
przy mat ce  i ro dzeń stwie,  co  ko rzyst niej
wpły wa na ich roz wój emo cjo nal ny i so cjal 

Pies i jego opiekun,
czyli nierozłączny
tandem

Lekarz weterynarii
Maciej Bekier 

Zadaniem lekarza weterynarii jest natomiast ochrona
zdrowia i życia psa, a pośrednio ochrona zdrowia i życia
jego właściciela, gdyż tzw. choroby odzwierzęce mogą
być groźne dla człowieka.
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ny. Wów czas ho dow ca po wi nien za dbać o to,
aby szcze nię ta zo sta ły za szcze pio ne po raz dru 
gi. Jest to szcze pie nie przy po mi na ją ce, ma ją 
ce na ce lu wzmoc nie nie na by tej od por no ści
prze ciw  no sów ce  i par wo wi ro zie. Na ogół
szcze pion ka ta jest bo gat sza i skie ro wa na rów 
nież prze ciw za kaź ne mu za pa le niu wą tro by
(cho ro ba Ru bar tha) oraz za kaź ne mu za pa le 
niu gór nych dróg od de cho wych (ka szel ke ne 
lo wy). Szcze pie nie to po win no być wy ko na 
ne w 8–9 ty go dniu ży cia. 

Ostat nie  szcze pie nie  z se rii  szcze pień
pod sta wo wych wy ko nu je my w wie ku 12 ty 
go dni. To naj bo gat szy ze staw, za wie ra ate nu 
owa ne wi ru sy (czy li umow nie mó wiąc za bi 
te, bo nie moż na prze cież za bić cze goś, co tak
na praw dę nie ży je – stąd po ję cie ate nu owa 
ne) no sów ki, par wo wi ro zy, za pa le nia wą tro 
by, gór nych dróg od de cho wych w po łą cze niu
ze szcze pion ką prze ciw lep to spi ro zie. 

Ta kie trzy stop nio we szcze pie nie, z za cho 
wa niem za le ca nych ter mi nów, za każ dym ra 
zem wzbo ga co ne o ko lej ne an ty ge ny i po prze 
dzo ne od ro ba cze niem za pew nia trwa łą i sku 
tecz ną ochro nę psa przed czyn ni ka mi za kaź 
ny mi, któ re cza ją się wszę dzie. Nie za pew ni 
my szcze nię ciu ochro ny sa mym fak tem, że nie
bę dzie ono mia ło stycz no ści z in ny mi psa mi.

Nie któ re wi ru sy są bar dzo trud ne do eli mi na 
cji ze śro do wi ska i mo że my je po pro stu przy 
nieść do do mu na bu tach (po dob nie jak ja ja
pa so ży tów we wnętrz nych czy pcheł). 

Je śli z ja kichś przy czyn pierw sze szcze 
pie nie zo sta ło po mi nię te, za le ca się za szcze 
pie nie psia ka 2 ra zy, w 8–9 oraz 12 ty go dniu

ży cia. Je śli to dru gie szcze pie nie rów nież nie
mia ło miej sca i pie sek ma już trzy mie sią ce,
za le ca się za sto so wa nie szcze pion ki jed no krot 
nie. Ho dow cy nie kie dy idą na skró ty i ob ni 
ża jąc kosz ty ca łe go przed się wzię cia, sto su jąc
ten wła śnie jed no stop nio wy mo del. Nie jest
to za le ca ne i cho ciaż ta kie szcze nię mo że być
zu peł nie zdro we, to nie war to w ten spo sób ry 
zy ko wać. Mó wiąc o szcze pie niach psów, na 
le ży pa mię tać, iż w Pol sce pra wo na ka zu je, aby
wszyst kie psy, któ re ukoń czy ły 3 mie sią ce ży 
cia, zo sta ły za szcze pio ne prze ciw wście kliź 
nie. Szcze pie nie to na le ży po wta rzać co 12
mie się cy.

Co jesz cze oprócz szcze pień
Czy  tyl ko  szcze pie nia  są  wska za niem

do wi zy ty ze  szcze nię ciem u we te ry na rza?
Oczy wi ście nie. Każ de nie pra wi dło we na szym
zda niem za cho wa nie psa po win no skło nić nas
do wi zy ty w lecz ni cy. Jak już wie lo krot nie
wspo mi na łem, każ da wi zy ta po ma ga w stwo 
rze niu i umoc nie niu wię zi mię dzy le ka rzem
a psim pa cjen tem oraz je go wła ści cie lem/opie 
ku nem. Te re la cje, two rzo ne pod czas zwy kłych
wi zyt, kie dy wy ko ny wa ne są ba nal ne czyn no 
ści, ta kie jak za glą da nie do ucha, oka czy ja 
my ust nej, ma ją nie ba ga tel ne zna cze nie pod 

czas przy szłych, trud niej szych wi zyt. Już sa 
mo mie rze nie tem pe ra tu ry mo że być dla psa
nie za zna jo mio ne go z tą czyn no ścią na ty le stre 
su ją ce, iż je unie moż li wi. I nie cho dzi tu na 
wet o moż li wość unie ru cho mie nia go i wy ko 
na nia tej czyn no ści „na si łę”. W stre sie pa ra 
me try, ta kie jak cie pło ta cia ła, licz ba od de chów

czy  tęt no,  ule ga ją  zmia nie,  więc  co  nam
powy ko na niu po mia ru, sko ro wy ni ki bę dą nie 
mia ro daj ne. Wy cho wa nie psa to nie tyl ko na 
ucze nie go roz po zna wa nia ko mend, to rów 
nież spra wie nie, że by ufał nam i nie bał się ani
miej sca, do któ re go go przy pro wa dzi li śmy, ani
lu dzi, któ rzy go do ty ka ją i ba da ją. Nie je ste 
śmy w sta nie prze wi dzieć, ja kie czyn no ści trze 
ba bę dzie kie dyś pod jąć, aby ra to wać zdro wie
i ży cie na sze go pod opiecz ne go, prze wod ni ka
czy po pro stu przy ja cie la. Po bie ra nie krwi, se 
ria bo le snych za strzy ków, po da nie kro plów 
ki to czyn no ści du żo bar dziej stre su ją ce i bo 
le sne od mie rze nia tem pe ra tu ry czy przy ci na 
nia pa zu rów. War to więc, na praw dę war to, psa
od ma łe go przy zwy cza jać do kon tak tu z le ka 
rzem i lecz ni cą. 

Zna ny mi jest przy pa dek psa, któ ry bę dąc
wspa nia łym prze wod ni kiem cu dow nej oso by,
jed no cze śnie nie prze pa da za wi zy ta mi w lecz 
ni cy. Ośmio let ni Grom wszyst kie po le ce nia
wy ko nu je bez błęd nie, jest po słusz ny i kar ny.
Jak każ dy la bra dor jest ła god nym, sym pa tycz 
nym psem i wy da wa ło by się, iż do gło wy nie
przy szło by mu, aby ko goś ugryźć. Nic bar dziej
myl ne go. Pies ten za cho wu je pe łen spo kój, ale
tyl ko do cza su. Czysz cze nie uszu – tak, osłu 
chi wa nie klat ki pier sio wej – ok, prze gląd zę 
bów – osta tecz nie mo że być. Ale... le ka rzu,
któ ry ośmie lisz się zmie rzyć Gro mo wi tem 
pe ra tu rę, le kar ko, któ ra za pa łasz chę cią wy 
ci śnię cia  mu  gru czo łów  oko ło od by to wych
–  ostrze gam,  po rzuć cie  sza lo ne  po my sły!
Mo że cie być za sko cze ni! Pies ten z po tul ne 
go  i ła god ne go  zmie nia  się
w praw dzi wą be stię! Nie 
roz waż ny  dok tor  mo że
zo stać  szyb ko  skar co ny
za pró bę do tknię cia psie 
go ogo na. Cóż, Achil les też
miał swo ją pię tę...

Czy tylko szczepienia
są wskazaniem do
wizyty ze szczenięciem
u weterynarza?
Oczywiście nie.
Każde nieprawidłowe
naszym zdaniem
zachowanie psa powinno
skłonić nas do wizyty
w lecznicy.

Fot. Archiwum Fundacji „Vis Maior”
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Choć teo re tycz nie po tra fi my okre ślić
wiek, w któ rym pies prze wod nik po wi nien
przejść na eme ry tu rę, w prak ty ce nie ta -
kie to wszyst ko pro ste.

Czę sto w od wle ka niu zmian moż na tro chę
prze sa dzić, wy sy ła jąc na eme ry tu rę psa nie źle już
scho ro wa ne go i bi ją ce go re kor dy dłu go ści pra 
cy. Na wet trud no się dzi wić; nasz prze wod nik jest
doj rza łym stwo rze niem, któ re w mia rę upły wu
lat do brze się do nas do pa so wa ło, a i my po zna 
li śmy je i je go za cho wa nia na wy lot. A do no 
we go psa trze ba bę dzie się do pie ro przy zwy cza 
ić... Ba! Awia do mo to, czy on bę dzie tak do brze
pro wa dził, jak je go po przed nik? 

Oba wa przed zmia ną  jest dość na tu ral na,
a do niej do cho dzi tak że lek kie po czu cie wi ny.
Ni by ten prze wod nik po wi nien w pew nym mo 
men cie za znać od po czyn ku, ni by zdro wie już nie
to..., ale – jak w pio sen ce – „z kim bę dzie ci tak
źle jak ze mną?”, czy li po pod ję ciu he ro icz nej
de cy zji o zmia nie bę dzie my się za sta na wiać, co
on, bie dak, o tym wszyst kim my śli... Prze cież bę 
dzie mu bra ko wa ło tej co dzien nej pra cy, po czu 
cia mi sji, na sze go by cia ra zem... 

Na sze go bi cia się z my śla mi by naj mniej nie
zmniej szy fakt, o któ rym nie raz za po mi na my: że
psy czę sto bar dzo dłu go nie da ją po so bie po znać
złe go sa mo po czu cia czy sła bo ści. Zwie rząt ko 
wy świat jest w grun cie rze czy bru tal ny. Na osła 
bio ne stwo rze nie czy ha wie le nie bez pie czeństw,
to też le piej nie oka zy wać spad ku for my jak dłu 
go się da. Eks tre mal ne przy pad ki (jak pies ra tow 
ni czy prze szu ku ją cy wie le go dzin te ren mi mo zła 
ma nej ła py) to jed no, a dziar skie pod trzy my wa 
nie fik cji wiecz nej mło do ści i si ły, ja kie nie raz
ser wu ją nam na si pu pi le, to dru gie. Pies mu si czuć
się na praw dę źle, że by... spra wiać wra że nie cho 
re go, je śli moż na tak to okre ślić. To też – choć 
by w po czu ciu lo jal no ści wo bec na sze go po moc 
ni ka – nie na le ży lek ce wa żyć drob nych oznak,
ja kie do nas do cie ra ją, szcze gól nie je śli są one
sko re lo wa ne z upły wem lat. 

Eme ry tu ra ja ko ta ka ra czej na sze go psa nie
mi nie, je śli naj ogól niej ro zu mieć ją ja ko stan,
w któ rym zwie rzak nie jest już czyn nym prze 
wod ni kiem, nie pra cu je. Jed nak cią gle po zo sta 
je przed na mi wy bór jej ro dza ju: czy pies ma
po zo stać z na mi, czy też po win ni śmy zna leźć
mu do bry dom, w któ rym się nim szcze gól nie
za opie ku ją.

Oczy wi ście nie ma jed nej do brej od po wie 
dzi. Wie le za le ży od na szych by to wych wa run 
ków – czy miesz ka my sa mi, czy w ro dzi nie, któ 
ra w ra zie cze go przej mie na sie bie część obo 
wiąz ków zwią za nych z opie ką nad moc no sta 
rze ją cym się psem. Czy da my ra dę utrzy mać
dwa psy (o ile pla nu je my przy ję cie ko lej ne go

prze wod ni ka) i to przy za ło że niu, że by to wa nie
se nio ra w na szym do mu bę dzie się wią za ło z na 
ra sta ją cy mi  kosz ta mi,  jak  to  zwy kle  by wa
z psi mi sta rusz ka mi wy ma ga ją cy mi spe cjal nej
opie ki, choć by we te ry na ryj nej.

Psy prze wod ni ki to ra czej spo re stwo rze nia;
czy po do ła my (w ra zie gdy by wy da rze nia po 
to czy ły się w nie zbyt ko rzyst nym, ale praw do 
po dob nym, kie run ku) opie ce nad psem, gdy ten
za cznie mieć po waż ne pro ble my z prze miesz 
cza niem się i trze ba go bę dzie no sić? I tak da 
lej, i tak da lej... Wie lu oso bom te py ta nia wy 
da ją się ma ło istot ne w ze sta wie niu z fak tem, że
pies prze wod nik słu żył im wier nie przez kil ka
ład nych lat, bę dąc ca ły dla nich. Trud no wów 
czas nie uznać, że na sta rość na le ży mu się jak
naj tro skliw sza opie ka w do mu, w któ rym spę 
dził ca łe swo je do ro słe ży cie.

War to jed nak pa mię tać, że psy chicz na sy 
tu acja  zwie rza ka  nie  mu si  być  ta ka  zno wu
kom for to wa, zwa żyw szy, że praw do po dob nie
przyj dzie mu się zmie rzyć z fak tem że oto je 
go pa nem czy pa nią opie ku je się te raz in ny, no 
wy pies – to on wy cho dzi na mia sto że by pro 
wa dzić. A sta ru szek zo sta je w do mu... 

No  i,  ni czym  praw dzi wy,  ludz ki  eme ryt
– daw ny pra co ho lik – po tra fi wpaść w de pre sję:
jak to, nie ma nic do ro bo ty? Ta ki sce na riusz jest
moż li wy, ale nie ko niecz nie – w su kurs przyjść
nam bo wiem mo że to, co jest za ra zem sła bym
punk tem na sze go eme ry ta: zdro wie, wiek, uby 
wa ją ce si ły. Wpew nym mo men cie pies na praw 
dę za cznie wzdy chać z za do wo le niem: do brze,
niech mło dy idzie na mia sto (zwłasz cza kie dy
na dwo rze deszcz  i sza ru ga), a my bę dzie my
grzać sta re ko ści w do mu, w cie peł ku. 

Uby wa ją ce si ły bę dą od wrot nie pro por cjo 
nal ne do ilo ści umy sło wej i fi zycz nej sty mu la 
cji, ja ką po win ni śmy za pew nić na sze mu eme ry 
to wi.  Trud no  prze cież  po zo sta wić  go  z dnia
na dzień zu peł nie bez za ję cia – mo że ma ła por 
cja pod sta wo wych ćwi czeń z po słu szeń stwa po 
pra wi mu hu mor? Amo że, wbrew przy sło wiu że
sta re go psa nie da się na uczyć no wych sztu czek,
jed nak cze goś go na tej no wej dro dze ży cia po 
uczy my? Tak cał kiem nie zo bo wią zu ją co, bo prze 
cież na sze zdro wie i ży cie nie bę dzie za le ża ło
od ja ko ści tej no wej psiej pra cy – ale jed nak...?
Wkaż dym ra zie psi sko sa mo da nam znać, kie 
dy bę dzie chcia ło już tyl ko spać, spać... i jeść. 

Nie każ dy ma ten kom fort, że po do ła za ję 
ciu się swo im wy słu żo nym prze wod ni kiem. Ży 
cie nie jest spra wie dli we – i py ta nie, czy mie rzyć
si ły na za mia ry, czy za mia ry na si ły w pew nym
mo men cie nie zo sta nie nam oszczę dzo ne. Po szu 
ki wa nia do mu na eme ry tu rę za pew nią nam cał 
kiem spo ro nie prze spa nych no cy, o ile nie ma 
my ko goś za przy jaź nio ne go kto już od daw na de 
kla ro wał chęć przy ję cia pod swój dach na sze go
psi ska.

Trze ba prze wi dy wać, że ten pro ces – pro ces
szu ka nia na praw dę wy jąt ko we go do mu dla na 
sze go psa – po trwa dłu go. Co tu kryć, pies prze 
wod nik to zwie rzak szcze gól ny – bę dzie to star 
szy już zwie rzak wy ma ga ją cy spo rych fi nan so 
wych na kła dów (na wet je śli w opty mi stycz nej
wer sji za kła da my że bę dzie my do kła dać się do je 
go utrzy ma nia), a wy adop to wa nie sta rych psów
ni gdy nie jest ła twe. Sła wa „psa prze wod ni ka”
mo że,  oczy wi ście,  sta no wić  ja kiś  wy róż nik,
ale jed no cze śnie być czyn ni kiem nie bez piecz 
nym. Wdzi siej szym spo łe czeń stwie co raz więk 
szą wa gę od gry wa ją (nie ste ty) nie kon tro lo wa 
ne emo cje, któ rym lu dzie da ją się po nieść bez
prób ra cjo nal ne go my śle nia – i dla te go wie le osób
mo że de kla ro wać chęć przy gar nię cia na sze go psa
nie ma jąc, tak na praw dę, świadomości z czym
się ta ki krok wią że. Tu już na sza ro la, bar dzo waż 
na, umieć od róż nić od po wie dzial nych, prze wi 
du ją cych lu dzi od roz e mo cjo no wa nych osób ży 
ją cych pu sty mi ha seł ka mi („chcę zro bić coś do 
bre go, przy gar nę na eme ry tu rę psa prze wod ni 
ka, ależ je stem do brym czło wie kiem!” – tym cza 
sem nie cho dzi o „przy gar nię cie” ta kie go psa, tyl 
ko o wspól ne z nim po tem ży cie...). 

War to pa mię tać, że eme ry to wa ny prze wod 
nik bę dzie po trze bo wał szcze gól nych wa run ków:
on prak tycz nie przez ca łe ży cie prze by wał z czło 
wie kiem, w je go bez po śred niej bli sko ści, słu żąc
mu po mo cą wnie li mi to wa nym wy mia rze go dzin...
więc w je sie ni ży cia ra czej cięż ko by ło by mu się
prze sta wić na wie lo go dzin ną sa mot ność, na wet
wkom for to wym miesz ka niu. Przy szli opie ku no 
wie na sze go eme ry ta po win ni zda wać so bie z te 
go spra wę – to ra czej nie jest mi sja dla osób pra 
cu ją cych wwiel kich kor po ra cjach i oglą da ją cych
swój dom je dy nie przez kil ka go dzin na do bę.

Cze go kol wiek by śmy nie zde cy do wa li, jak 
kol wiek pla no wa li by śmy los na sze go su per wy 
jąt ko we go psa, to prze cież gdzieś tam w głę bi,
w środ ku, do brze wie my: ten czas, czas zmian, kie 
dyś  w koń cu  na dej dzie.  Jak  mó wi  ła ciń skie
przy sło wie:  vulnerant  omnes,  ultima  necat
– wszyst kie ra nią, ostat nia za bi ja.Nie tra gi zu jąc
zbyt nio i nie przej mu jąc się, że roz sta nie – w ta 
kiej czy in nej for mie – nas w koń cu do pad nie, le 
piej do brze się na ten przy pa dek przy go to wać. No
i na sze go psa, ma się ro zu mieć.

Paulina Łukaszewska
O psiej emeryturze

Fot. Archiwum Fundacji „Vis Maior”
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