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Wstęp
Oddajemy do Państwa rąk publikację o istotnym znaczeniu
z punktu widzenia osób z dysfunkcją narządu wzroku, ale także
ważną dla instytucji i osób odpowiedzialnych za najszerzej
rozumiane bezpieczeństwo osób niewidomych zamieszkałych
na terenie województwa lubelskiego.
Przedstawiamy w niniejszym opracowaniu najważniejsze
obszary funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku, kierując się
głównie

Konwencją

praw

osób

z

niepełnosprawnością,

ratyfikowaną przez Polskę we wrześniu 2012 roku.
Do sprawy zagrożeń w różnych obszarach życia osób
z

niepełnosprawnością

wzrokową

należy

podejść

ze

szczególną troską i powagą. Naczelną dewizą wynikającą
z zapisów wspomnianej konwencji jest to, że osoby te powinny
mieć

zapewnione

bezpieczeństwo

w

samodzielnym

funkcjonowaniu, na równi ze wszystkimi obywatelami. Z drugiej
strony w żadnym przypadku nie powinny one ponosić
dodatkowych

kosztów

życia

wynikających

z

ich

niepełnosprawności. Ważnym przesłaniem konwencji w końcu
jest

i

to,

że

stosowanie

jej

zapisów

ma

zapobiegać

dyskryminacji i wykluczaniu osób z niepełnosprawnością we
wszystkich dziedzinach życia.
Zamysłem realizatorów projektu, którego owocem jest
niniejsza publikacja było to, by uświadomić różnorodność
zagrożeń, z którymi zderzają się osoby z niepełnosprawnością
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wzrokową

dla

nich

samych,

jak

i

dla

wszystkich

odpowiedzialnych osób za stwarzanie warunków godnego i
bezpiecznego życia całego społeczeństwa. Próbowaliśmy
zidentyfikować i nazwać poszczególne zagrożenia, jak też
udzielić rad jak je niwelować.
Zdajemy sobie sprawę, że podjęliśmy się niełatwego
zadania, bo ogrom problemów znacznie przekracza możliwości
objętościowe tej publikacji. Dlatego mamy świadomość, że
poglądy wyrażone na łamach niniejszego opracowania mogą
mieć

niekiedy charakter

subiektywny.

Wyrażamy jednak

nadzieję, że publikacja ta posłuży do rozpoczęcia działań
w zakresie istotnych zmian na rzecz poprawy sytuacji osób
niewidomych w zakresie bezpieczeństwa ogólnego i stanowić
będzie pierwszy krok na tej niełatwej ale możliwej do pokonania
drodze.
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1. Krótki przewodnik po Konwencji Praw
Osób Niepełnosprawnych
Niniejsze

opracowanie

zawiera

skategoryzowaną

prezentację postanowień Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych. Zgodnie z Oświadczeniem Rządowym
z dnia 25 września 2012 roku Konwencja ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych

sporządzona

w

Nowym

Jorku

dnia

13 grudnia 2006 roku została ratyfikowana przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej dnia 6 września 2012 roku na
podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o ratyfikacji
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art.
45 ust. 1 konwencji weszła ona w życie dnia 3 maja 2008 roku.
Natomiast, zgodnie z art. 45 ust. 2 konwencji, w stosunku do
Rzeczypospolitej

Polskiej

weszła

ona

w

życie

dnia

25 października 2012 roku.
Moc obowiązująca konwencji. Intencje ujęte w preambule.
W

chwili

złożenia

dokumentu

ratyfikacyjnego

Rzeczpospolita Polska złożyła oświadczenie interpretacyjne
oraz

zastrzeżenia.

W

oświadczeniu

interpretacyjnym

stwierdzono, że Rzeczpospolita Polska interpretuje art. 12
konwencji

w

sposób

zezwalający

na

stosowanie

ubezwłasnowolnienia w okolicznościach i w sposób określony
w prawie krajowym, jako środka, o którym mowa w art. 12 ust. 4
w sytuacji, gdy wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju
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umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoba
nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem.
Zastrzeżenia dotyczą dwóch kwestii. Po pierwsze prawa
osób niepełnosprawnych do zawarcia małżeństwa. Zgodnie
z treścią zastrzeżenia „Art. 23 ust. 1 lit. (a) konwencji dotyczy
uznania prawa wszystkich osób niepełnosprawnych, które są
w odpowiednim do zawarcia małżeństwa wieku, do zawarcia
małżeństwa i do założenia rodziny, na podstawie swobodnie
wyrażonej i pełnej zgody przyszłych małżonków. Na podstawie
art. 46 konwencji Rzeczpospolita Polska zastrzega sobie prawo
do niestosowania postanowienia art. 23 ust. 1 lit. (a) konwencji
do czasu zmiany przepisów prawa polskiego. Do momentu
wycofania

zastrzeżenia

niepełnosprawność

osoba

wynika

z

niepełnosprawna,
choroby

której

psychicznej

albo

niedorozwoju umysłowego, a która jest w odpowiednim do
zawarcia małżeństwa wieku, nie będzie mogła zawrzeć związku
małżeńskiego, chyba że sąd zezwoli na zawarcie małżeństwa
stwierdzając, że stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie
zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli
osoba

ta

nie

została

ubezwłasnowolniona

całkowicie.

Uwarunkowania te wynikają z art. 12 § 1 ustawy z dnia
25 lutego 1964 roku. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr
9, poz. 59, z późn. zm.*).
Natomiast

w

drugim

zastrzeżeniu

podniesiono,

że

Rzeczpospolita Polska rozumie, że art. 23 ust. 1 lit. (b) i art. 25
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lit. (a) nie powinny być interpretowane jako przyznające
jednostce prawo do aborcji czy też nakaz dla Państw Stron
zapewnienia dostępu do takiego prawa, z wyjątkiem sytuacji,
gdy jest to wyraźnie określone w prawie krajowym. Należy
zaznaczyć, że zgodnie z art. 46 konwencji nie są dopuszczalne
zastrzeżenia niezgodne z przedmiotem i celem niniejszej
konwencji i zastrzeżenia mogą zostać wycofane w każdym
czasie.
Ratyfikacja konwencji oznacza, że można ją stosować
bezpośrednio, a w przypadku kolizji z ustawą konwencja ma
pierwszeństwo. Nie narusza to nadrzędności Konstytucji
w porządku prawnym RP.
Konwencja

składa

wieloaspektowo

i

się

z

50

artykułów,

kompleksowo

ujęto

w

których

problematykę

niepełnosprawności. W konwencji nie wskazano nowych praw
osób niepełnosprawnych, takich, o których nie byłoby mowy
w uprzednio opracowanych dokumentach międzynarodowych.
Walorem konwencji jest jej uniwersalizm w odniesieniu do
wszelkich

postaci

niepełnosprawności

oraz

merytoryczna

kompleksowość osiągnięta w wyniku wieloletnich, szeroko
zakrojonych, wielotorowych, prac nad jej treścią.
W

rozbudowanej

przywołano

zasady

preambule
proklamowane

analizowanej
w

Karcie

konwencji
Narodów

Zjednoczonych, które uznają przyrodzoną godność i wartość
oraz równe i niezbywalne prawa wszystkich członków rodziny
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ludzkiej za podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na
świecie, uznając, że Narody Zjednoczone, w Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka oraz w Międzynarodowych Paktach
Praw Człowieka, ogłosiły i uzgodniły, że każdy ma prawo do
korzystania ze wszystkich praw i wolności ustanowionych
w tych dokumentach, bez względu na jakiekolwiek różnice.
Potwierdzono powszechność, niepodzielność, współzależność
i

powiązanie

ze

sobą

wszystkich

praw

człowieka

i podstawowych wolności oraz potrzebę zagwarantowania
osobom niepełnosprawnym pełnego z nich korzystania, bez
dyskryminacji.

Przywołano

Międzynarodowy

Pakt

Praw

Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Międzynarodowy
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodową
konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji
rasowej, Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form
dyskryminacji kobiet, Konwencję w sprawie zakazu stosowania
tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego
traktowania albo karania, Konwencję o prawach dziecka oraz
Międzynarodową konwencję o ochronie praw wszystkich
pracowników migrujących i członków ich rodzin.
W

dalszej

niepełnosprawność
niepełnosprawność

części
jest
wynika

preambuły

pojęciem
z

ewoluującym

interakcji

że

uznano,
między

i

że

osobami

z dysfunkcjami a barierami wynikającymi z postaw ludzkich
i

środowiskowymi,

które

utrudniają
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tym

osobom

pełny

i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie
równości z innymi osobami. Jednocześnie uznając znaczenie
zasad i wytycznych zawartych w Światowym programie działań
na rzecz osób niepełnosprawnych i w Standardowych zasadach
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz ich wpływ
na

popieranie,

formułowanie

i

ocenę

polityk,

planów,

programów i działań na szczeblu krajowym, regionalnym
i międzynarodowym zmierzających do dalszego wyrównywania
szans

osób

niepełnosprawnych,

podkreślono

znaczenie

włączania kwestii niepełnosprawności do odpowiednich strategii
zrównoważonego rozwoju, jako ich integralnej części. Uznano
także,

że

dyskryminacja

kogokolwiek

ze

względu

na

niepełnosprawność jest pogwałceniem przyrodzonej godności
i

wartości

osoby

ludzkiej

oraz

różnorodności

osób

niepełnosprawnych, uznając potrzebę popierania i ochrony
praw człowieka wszystkich osób niepełnosprawnych, w tym
osób

wymagających

Wyrażono

bardziej

zaniepokojenie,

że

intensywnego
pomimo

istnienia

wsparcia.
różnych

rozwiązań i przedsięwzięć, osoby niepełnosprawne w dalszym
ciągu napotykają bariery w udziale w życiu społecznym jako
równoprawni członkowie społeczeństwa oraz doświadczają
naruszania praw człowieka we wszystkich częściach świata,
i uznano znaczenie współpracy międzynarodowej na rzecz
poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych w każdym
kraju, szczególnie w krajach rozwijających się. W preambule
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uznano

cenny

niepełnosprawnych

wkład,
w

obecny
ogólny

i

potencjalny,

dobrobyt

i

osób

różnorodność

społeczności, w których żyją, oraz uznano, że popieranie
pełnego korzystania przez osoby niepełnosprawne z praw
człowieka i podstawowych wolności, a także pełnego udziału
osób niepełnosprawnych wzmocni ich poczucie przynależności
i przyczyni się do rozwoju ludzkości, postępu społecznego
i

gospodarczego

oraz

wykorzenienia

ubóstwa.

Uznano

znaczenie dla osób niepełnosprawnych ich samodzielności
i niezależności, w tym wolności dokonywania wyborów.
Podkreślono,

że

osoby

niepełnosprawne

powinny

mieć

możliwość aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji
w zakresie polityki i programów, w tym dotyczących ich
bezpośrednio, i wyrażono zaniepokojenie trudnościami, jakie
napotykają osoby niepełnosprawne, które są narażone na
wielorakie lub wzmocnione formy dyskryminacji ze względu na
przynależność rasową, kolor skóry lub płeć, język, religię,
poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe, etniczne,
autochtoniczne lub społeczne, sytuację majątkową, urodzenie,
wiek czy inne okoliczności. Uznano, że niepełnosprawne
kobiety

i

dziewczęta

są

często

narażone,

zarówno

w środowisku rodzinnym, jak i poza nim, na większe ryzyko
przemocy, naruszania nietykalności osobistej lub znieważania,
opuszczenia

lub

zaniedbywania,

znęcania

się

lub

wykorzystywania. Uznano też, że niepełnosprawne dzieci
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powinny w pełni korzystać ze wszystkich praw człowieka
i podstawowych wolności, na zasadzie równości z innymi
dziećmi oraz przywołując zobowiązania w tym zakresie przyjęte
przez

Państwa

Strony

Konwencji

o

prawach

dziecka.

Podkreślono potrzebę uwzględniania perspektywy płci we
wszystkich wysiłkach na rzecz popierania pełnego korzystania
z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby
niepełnosprawne. Zwrócono również uwagę na fakt, że
większość osób niepełnosprawnych żyje w warunkach ubóstwa,
i uznano, w związku z tym, pilną potrzebę zajęcia się
problemem

negatywnego

wpływu

ubóstwa

na

osoby

niepełnosprawne.
Zaznaczono, że wzięto pod uwagę fakt, że w celu zapewnienia
pełnej ochrony osób niepełnosprawnych, w szczególności
podczas konfliktów zbrojnych i obcej okupacji, konieczne jest
stworzenie warunków pokoju i bezpieczeństwa, w oparciu
o pełne poszanowanie celów i zasad zawartych w Karcie
Narodów Zjednoczonych oraz przestrzeganie odpowiednich
dokumentów dotyczących praw człowieka.
Uznano

znaczenie

dostępności

środowiska

fizycznego,

społecznego, gospodarczego i kulturalnego, dostępu do opieki
zdrowotnej i edukacji oraz do informacji i środków komunikacji
celem

umożliwienia

osobom

niepełnosprawnym

pełnego

korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych
wolności.

Podkreślono,

że

jednostka,
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mająca

obowiązki

w stosunku do innych osób i w stosunku do społeczności, do
której

należy,

jest

zobowiązana

dążyć

do

popierania

i przestrzegania praw uznanych w Międzynarodowej Karcie
Praw Człowieka. Wyrażono przekonanie, że rodzina jest
naturalną

i

podstawową

komórką

społeczeństwa

i

jest

uprawniona do ochrony przez społeczeństwo i państwo,
a osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin powinni
otrzymywać

niezbędną

ochronę

i

pomoc

umożliwiającą

rodzinom przyczynianie się do pełnego i równego korzystania
z praw przez osoby niepełnosprawne.
Preambułę

zamyka

stwierdzenie

przekonania,

że

powszechna i całościowa Konwencja międzynarodowa, mająca
na celu popieranie oraz ochronę praw i godności osób
niepełnosprawnych, istotnie przyczyni się do zaradzenia
głęboko

niekorzystnej

sytuacji

społecznej

osób

niepełnosprawnych i będzie promować ich udział w sferze
obywatelskiej,

politycznej,

gospodarczej,

społecznej

i kulturalnej, na zasadach równych szans, zarówno w krajach
rozwijających się, jak i rozwiniętych.
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1.1. Cel konwencji oraz podstawowe definicje
w niej zawarte
Cel analizowanej konwencji został określony w jej art. 1
w

sposób

charakteryzujący

się

znacznym,

aczkolwiek

uzasadnionym stopniem ogólności, jako popieranie, ochrona
i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich
praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie
osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich
przyrodzonej godności. Do osób niepełnosprawnych zaliczono
te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność
fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co
może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny
i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości
z innymi osobami. Od momentu ratyfikacji ta szeroka definicja
niepełnosprawności powinna wyznaczać rozumienie treści tego
pojęcia w krajowym porządku prawnym.
W art. 2 konwencji zdefiniowano następujące pojęcia:


„Komunikacja”

obejmuje

języki,

wyświetlanie

tekstu,

alfabet Braille’a, komunikację przez dotyk, dużą czcionkę,
dostępne multimedia oraz sposoby, środki i formy
komunikowania się na piśmie, przy pomocy słuchu, języka
uproszczonego,
(augmentatywne)

lektora
i

oraz

formy

alternatywne,

w

technologię informacyjno-komunikacyjną.
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wspomagające
tym

dostępną



„Język” obejmuje język mówiony i język migowy oraz inne
formy przekazu niewerbalnego.



„Dyskryminacja
oznacza

ze

względu

jakiekolwiek

na

niepełnosprawność”

różnicowanie,

wykluczanie

lub

ograniczanie ze względu na niepełnosprawność, którego
celem lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie
uznania, korzystania z lub wykonywania wszelkich praw
człowieka i podstawowych, wolności w dziedzinie polityki,
gospodarki, społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub
w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości z innymi
osobami. Obejmuje to wszelkie przejawy dyskryminacji,
w tym odmowę racjonalnego usprawnienia.


„Racjonalne

usprawnienie”

oznacza

konieczne

i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie nakładające
nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest
to

potrzebne

zapewnienia

w

konkretnym

osobom

przypadku,

niepełnosprawnym

w

celu

możliwości

korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych
wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości
z innymi osobami.


„Uniwersalne

projektowanie”

oznacza

projektowanie

produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób,
by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym
stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego
projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza
16

pomocy

technicznych

dla

szczególnych

grup

osób

niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne.

1.2. Zasady ogólne konwencji oraz ogólne
obowiązki Państw Stron
Konwencja została oparta na następujących, wskazanych
w art. 3, zasadach ogólnych:


zasada poszanowania przyrodzonej godności, autonomii
osoby, w tym swobody dokonywania wyborów, a także
poszanowania niezależności osoby,



zasada niedyskryminacji, zasada pełnego i skutecznego
udziału

i

włączenia

poszanowania

w

społeczeństwo,

odmienności

niepełnosprawnych,

będących

i

zasada

akceptacji
częścią

osób
ludzkiej

różnorodności i całej ludzkości, zasada równości szans,
zasada dostępności, zasada równości mężczyzn i kobiet,
zasada

poszanowania

rozwijających

się

zdolności

niepełnosprawnych dzieci oraz poszanowania prawa
dzieci niepełnosprawnych do zachowania tożsamości.
Obowiązki ogólne Państw Stron konwencji wymieniono
w art. 4. Państwa Strony zobowiązują się do zapewnienia
i popierania pełnej realizacji wszystkich praw człowieka
i podstawowych wolności wszystkich osób niepełnosprawnych,
bez

jakiejkolwiek

dyskryminacji
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ze

względu

na

niepełnosprawność. W tym celu Państwa Strony zobowiązują
się do:


przyjęcia

wszelkich

odpowiednich

środków

ustawodawczych, administracyjnych i innych w celu
wdrożenia praw uznanych w niniejszej konwencji,


podjęcia

wszelkich

ustawodawczych,
obowiązujących
zwyczajów

i

odpowiednich
w

celu

ustaw,
praktyk,

środków,

zmiany

przepisów
które

lub

w

tym

uchylenia

wykonawczych,

dyskryminują

osoby

niepełnosprawne,


uwzględniania

wymogu

ochrony

i

popierania

praw

człowieka w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w
każdej polityce i każdym programie działania,


powstrzymywania się od angażowania się w jakiekolwiek
działania lub praktyki, które są niezgodne z niniejszą
konwencją, i zapewnienia, że władze i instytucje publiczne
będą działały zgodnie z niniejszą konwencją,



podejmowania wszelkich odpowiednich działań w celu
wyeliminowania

dyskryminacji

ze

względu

na

niepełnosprawność przez jakąkolwiek osobę, organizację
lub prywatne przedsiębiorstwo,


podejmowania lub popierania badań i wytwarzania oraz
zapewnienia dostępności i korzystania z towarów, usług,
wyposażenia i urządzeń uniwersalnie zaprojektowanych,
zgodnie z definicją zawartą w art. 2 niniejszej konwencji,
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które powinny wymagać możliwie jak najmniejszych
dostosowań i ponoszenia jak najmniejszych kosztów w
celu

zaspokojenia

szczególnych

potrzeb

osób

niepełnosprawnych; a także zobowiązują się do popierania
zasady uniwersalnego projektowania przy tworzeniu norm
i

wytycznych,

podejmowania

lub

popierania

badań

i tworzenia oraz popierania dostępności i wykorzystywania
nowych technologii, w tym technologii informacyjnokomunikacyjnych, przedmiotów ułatwiających poruszanie
się,

urządzeń

i

wspomagających

technologii,

odpowiednich dla osób niepełnosprawnych, traktując
priorytetowo
cenach,
dostępnej
poruszanie

technologie

zapewniania
informacji
się,

o

dostępne

po

osobom

niepełnosprawnym

przedmiotach

urządzeniach

i

przystępnych
ułatwiających

wspomagających

technologiach, w tym nowych technologiach, a także
o innych formach pomocy, usług i ułatwień, popierania
szkoleń specjalistów i personelu pracującego z osobami
niepełnosprawnymi,

w

zakresie

praw

uznanych

w niniejszej konwencji, tak aby lepiej świadczone były
pomoc i usługi gwarantowane na mocy tych praw.
W odniesieniu do praw gospodarczych, społecznych
i kulturalnych, każde z Państw Stron zobowiązuje się podjąć
kroki, wykorzystując maksymalnie dostępne mu środki i, gdy to
potrzebne, w ramach współpracy międzynarodowej, w celu
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stopniowego osiągnięcia pełnej realizacji praw, bez uszczerbku
dla tych zobowiązań zawartych w niniejszej konwencji, które,
zgodnie

z

prawem

międzynarodowym,

mają

skutek

natychmiastowy.
Przy tworzeniu i wdrażaniu ustawodawstwa i polityki celem
wprowadzenia w życie konwencji, a także w toku podejmowania
decyzji w zakresie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych
Państwa Strony będą ściśle konsultować się z osobami
niepełnosprawnymi, a także angażować te osoby, w tym
niepełnosprawne dzieci, w te procesy, za pośrednictwem
reprezentujących je organizacji.
Żadne z postanowień konwencji nie narusza jakichkolwiek
rozwiązań, które bardziej sprzyjają realizacji praw osób
niepełnosprawnych,

a

które

przewiduje

ustawodawstwo

Państwa Strony lub prawo międzynarodowe obowiązujące to
Państwo. Żadne z praw człowieka i podstawowych wolności
uznanych lub istniejących w którymkolwiek z Państw Stron
niniejszej konwencji na podstawie ustaw, konwencji, przepisów
wykonawczych lub zwyczaju nie może być ograniczone lub
uchylone pod pretekstem, że niniejsza konwencja nie uznaje
takich praw lub wolności, lub uznaje je w węższym zakresie.
Postanowienia konwencji rozciągają się na wszystkie części
państw federalnych, bez jakichkolwiek ograniczeń lub wyjątków.
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1.3. Równość i niedyskryminacja,
niepełnosprawne kobiety,
niepełnosprawne dzieci
W art. 5 potwierdzono, że Państwa Strony uznają, że
wszyscy ludzie są równi wobec prawa i są uprawnieni, bez
jakiejkolwiek dyskryminacji, do jednakowej ochrony prawnej
i jednakowych korzyści wynikających z praw. Państwa Strony
zakażą

jakiejkolwiek

dyskryminacji

ze

względu

na

niepełnosprawność i zagwarantują osobom niepełnosprawnym
jednakową

dla

wszystkich

i

skuteczną

ochronę

przed

dyskryminacją z jakichkolwiek względów. W celu popierania
równości i likwidacji dyskryminacji, Państwa Strony podejmą
wszelkie odpowiednie kroki celem zapewnienia racjonalnych
usprawnień.

Za

dyskryminację

w

rozumieniu

niniejszej

konwencji nie będą uważane szczególne środki, które są
niezbędne

celem

przyśpieszenia

osiągnięcia

lub

zagwarantowania faktycznej równości osób niepełnosprawnych.
Państwa Strony uznają, że niepełnosprawne kobiety
i

dziewczęta

są

narażone

na

wieloraką

dyskryminację

i, w związku z tym, podejmą środki w celu zapewnienia pełnego
i równego korzystania przez nie ze wszystkich praw człowieka
i podstawowych wolności. Państwa Strony podejmą wszelkie
odpowiednie środki, aby zapewnić pełen rozwój, awans
i wzmocnienie pozycji kobiet, w celu zagwarantowania im
możliwości wykonywania i korzystania z praw człowieka
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i

podstawowych

wolności

ustanowionych

w

niniejszej

konwencji.
Państwa Strony podejmą wszelkie niezbędne środki w celu
zapewnienia pełnego korzystania przez niepełnosprawne dzieci
ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na
zasadzie równości z innymi dziećmi. We wszystkich działaniach
dotyczących

dzieci

niepełnosprawnych

należy

przede

wszystkim kierować się najlepszym interesem dziecka. Państwa
Strony

zapewnią

niepełnosprawnym

dzieciom

prawo

swobodnego wyrażania poglądów we wszystkich sprawach ich
dotyczących, przyjmując je z należytą uwagą, odpowiednio do
wieku i dojrzałości dzieci, na zasadzie równości z innymi
dziećmi, oraz zapewnią dzieciom pomoc w wykonywaniu tego
prawa, dostosowaną do ich niepełnosprawności i wieku.

1.4.

Podnoszenie świadomości, dostępność

Państwa Strony zobowiązały się podjąć natychmiastowe,
skuteczne i odpowiednie działania w celu:


podniesienia świadomości społeczeństwa, w tym na
poziomie

rodziny,

w

niepełnosprawnych,

a

wzmocnienia

sprawach
także

poszanowania

niepełnosprawnych,
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dotyczących

działania

praw

i

na

godności

osób
rzecz
osób



zwalczania stereotypów, uprzedzeń i szkodliwych praktyk
wobec osób niepełnosprawnych, w tym związanych z płcią
i wiekiem, we wszystkich dziedzinach życia,



promowania wiedzy o zdolnościach i wkładzie osób
niepełnosprawnych.

Do działań podejmowanych w tym celu należy:


inicjowanie

i

prowadzenie

skutecznych

kampanii

nastawionych na podnoszenie poziomu świadomości
społecznej, aby: rozwijać wrażliwość na prawa osób
niepełnosprawnych, popierać pozytywne postrzeganie i
większą

świadomość

społeczną

dotyczącą

osób

niepełnosprawnych, popierać uznawanie umiejętności,
zasług i zdolności osób niepełnosprawnych oraz ich
wkładu w miejscu pracy i na rynku pracy,


rozwijanie, na wszystkich szczeblach systemu edukacji i u
wszystkich dzieci od najwcześniejszych lat, postawy
poszanowania praw osób niepełnosprawnych,



zachęcanie wszystkich środków masowego przekazu do
przedstawiania wizerunku osób niepełnosprawnych w
sposób zgodny z celem konwencji jest popieranie
programów - podnoszenia świadomości w sprawach
dotyczących osób niepełnosprawnych i ich praw.
Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym niezależne

życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, Państwa
Strony podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia im, na
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zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska
fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym
technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także
do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub
powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich,
jak i wiejskich. Środki te, obejmujące rozpoznanie i eliminację
przeszkód i barier w zakresie dostępności, stosują się m.in. do:
budynków,

dróg,

transportu

oraz

innych

urządzeń

wewnętrznych i zewnętrznych, w tym szkół, mieszkań, instytucji
zapewniających opiekę medyczną i miejsc pracy, informacji,
komunikacji i innych usług, w tym usług elektronicznych i służb
ratowniczych.
Państwa Strony podejmą również odpowiednie środki w celu:


opracowywania, ogłaszania i monitorowania wdrażania
minimalnych

standardów

i

wytycznych

w

sprawie

dostępności urządzeń i usług ogólnie dostępnych lub
powszechnie zapewnianych,


zapewnienia,

że

instytucje

prywatne,

które

oferują

urządzenia i usługi ogólnie dostępne lub powszechnie
zapewniane, będą brały pod uwagę wszystkie aspekty ich
dostępności dla osób niepełnosprawnych,


zapewnienia
szkolenia

na

wszystkim
temat

zainteresowanym

kwestii

niepełnosprawnych,
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dostępności

osobom
dla

osób



zapewnienia w ogólnodostępnych budynkach i innych
obiektach

oznakowania

w

alfabecie

Braille’a

oraz

w formach łatwych do czytania i zrozumienia,


zapewnienia różnych form pomocy i pośrednictwa ze
strony innych osób lub zwierząt, w tym przewodników,
lektorów i profesjonalnych tłumaczy języka migowego,
w celu ułatwienia dostępu do ogólnodostępnych budynków
i innych obiektów publicznych,



popierania innych odpowiednich form pomocy i wsparcia
osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im dostęp do
informacji,



popierania dostępu osób niepełnosprawnych do nowych
technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych,
w tym do Internetu,



popierania, od wstępnego etapu, projektowania, rozwoju,
produkcji i dystrybucji dostępnych technologii i systemów
informacyjno-komunikacyjnych, tak aby technologie te
i systemy były dostępne po najniższych kosztach.
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1.5.

Prawo do życia, sytuacje zagrożenia
i
sytuacje
wymagające
pomocy
humanitarnej, równość wobec prawa,
dostęp do wymiaru sprawiedliwości

W art. 10 konwencji Państwa Strony potwierdzają, że
każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia, i podejmą
wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia osobom
niepełnosprawnym skutecznego korzystania z tego prawa, na
zasadzie równości z innymi osobami.
Państwa

Strony

podejmą,

zgodnie

ze

swoimi

zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego,
w

tym

międzynarodowego

prawa

humanitarnego

oraz

międzynarodowego prawa praw człowieka, wszelkie niezbędne
środki w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób
niepełnosprawnych w sytuacjach zagrożenia, w tym w trakcie
konfliktu zbrojnego, w sytuacjach wymagających pomocy
humanitarnej i w przypadku klęsk żywiołowych.
Państwa Strony potwierdziły, że osoby niepełnosprawne
mają prawo do uznania ich za podmioty prawa. Uznano, że
osoby niepełnosprawne mają zdolność prawną, na zasadzie
równości z innymi osobami, we wszystkich aspektach życia.
Państwa Strony zobowiązały się do podjęcia odpowiednich
środków w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym
dostępu

do

wsparcia,

którego

mogą

potrzebować

przy

korzystaniu ze zdolności prawnej, oraz zagwarantowania, że
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wszelkie środki związane z korzystaniem ze zdolności prawnej
obejmować będą odpowiednie i skuteczne zabezpieczenia
w celu zapobiegania nadużyciom, zgodnie z międzynarodowym
prawem praw człowieka. Zabezpieczenia zapewnią, że środki
związane

z

korzystaniem

ze

zdolności

prawnej

będą

respektowały prawa, wolę i preferencje osoby, będą wolne od
konfliktu

interesów

i

bezprawnych

nacisków,

będą

proporcjonalne i dostosowane do sytuacji danej osoby, będą
stosowane przez możliwie najkrótszy czas i będą podlegały
regularnemu

przeglądowi

przez

właściwe

niezależne

i bezstronne władze lub organ sądowy. Zabezpieczenia
powinny być proporcjonalne do stopnia, w jakim takie środki
wpływają na prawa i interesy danej osoby.
Państwa

Strony

podejmą

wszelkie

odpowiednie

i efektywne środki, celem zagwarantowania równego prawa
osób

niepełnosprawnych

do

posiadania

i

dziedziczenia

własności, kontroli własnych spraw finansowych oraz do
jednakowego dostępu do pożyczek bankowych, hipotecznych
i

innych

form

kredytów,

oraz

zapewnią,

że

osoby

niepełnosprawne nie będą samowolnie pozbawiane własności.
Państwa Strony zobowiązały się do zapewnienia osobom
niepełnosprawnym, na zasadzie równości z innymi osobami,
skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w tym
poprzez

wprowadzenie

dostosowań

proceduralnych

i dostosowań odpowiednich do ich wieku, w celu ułatwienia
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skutecznego udziału, bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza
jako świadków, we wszelkich postępowaniach prawnych, w tym
na

etapie

śledztwa

i

innych

form

postępowania

przygotowawczego. Aby wesprzeć gwarancje skutecznego
dostępu osób niepełnosprawnych do wymiaru sprawiedliwości,
na zasadzie równości z innymi osobami, Państwa Strony będą
popierać odpowiednie szkolenia osób pracujących w wymiarze
sprawiedliwości, w tym w Policji i więziennictwie.
Wolność i bezpieczeństwo osobiste, wolność od tortur lub
okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub
karania, wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć,
ochrona integralności osobistej, swoboda przemieszczania się
i obywatelstwo.
Państwa Strony zobowiązały się do zapewnienia, że osoby
niepełnosprawne, na zasadzie równości z innymi osobami:


będą korzystały z prawa do wolności i bezpieczeństwa
osobistego,



nie

będą

pozbawiane

wolności

bezprawnie

lub

samowolnie, a także, że każde pozbawienie wolności
będzie zgodne z prawem oraz że niepełnosprawność
w żadnym przypadku nie będzie uzasadniać pozbawienia
wolności.
Państwa Strony zapewnią osobom niepełnosprawnym, które
zostaną

pozbawione

wolności

w

wyniku

jakiegokolwiek

postępowania, prawo, na zasadzie równości z innymi osobami,
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do gwarancji zgodnych z międzynarodowym prawem praw
człowieka i traktowanie zgodne z celami i zasadami niniejszej
konwencji,

włączając

w

to

zapewnienie

racjonalnych

usprawnień.
Nikt

nie

będzie

poddany

torturom

lub

okrutnemu,

nieludzkiemu, lub poniżającemu traktowaniu, lub karaniu.
W szczególności, nikt nie będzie poddany, bez swobodnie
wyrażonej zgody, eksperymentom medycznym lub naukowym.
Państwa Strony podejmą skuteczne środki ustawodawcze,
administracyjne, sądowe i inne w celu zapobiegania, na
zasadzie równości z innymi osobami, poddawaniu osób
niepełnosprawnych torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu, lub
poniżającemu traktowaniu, lub karaniu.
Państwa

Strony

ustawodawcze,

podejmą

wszelkie

administracyjne,

odpowiednie

społeczne,

w

środki

dziedzinie

edukacji i inne w celu ochrony osób niepełnosprawnych,
zarówno w domu, jak i poza nim, przed wszelkimi formami
wykorzystywania, przemocy i nadużyć, w tym związanymi
z płcią. Państwa Strony podejmą również wszelkie odpowiednie
środki w celu zapobiegania wszelkim formom wykorzystywania,
przemocy

i

nadużyć,

niepełnosprawnym,

ich

poprzez
rodzinom

zapewnienie
oraz

osobom

opiekunom

m.in.

właściwych form pomocy i wsparcia odpowiednich ze względu
na płeć i wiek, w tym poprzez zapewnienie informacji i edukacji
na temat unikania, rozpoznawania i zgłaszania przypadków
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wykorzystywania,

przemocy

i

nadużyć.

Państwa

Strony

zapewnią, że formy pomocy i wsparcia będą dostosowane do
wieku, płci i niepełnosprawności. Aby zapobiegać wszelkim
formom wykorzystywania, przemocy i nadużyć, Państwa Strony
zapewnią, że wszelkie ułatwienia i programy mające służyć
osobom niepełnosprawnym będą efektywnie monitorowane
przez niezależne władze. Państwa Strony podejmą wszelkie
odpowiednie środki w celu wspierania powrotu do zdrowia
fizycznego

i

psychicznego

oraz

w

zakresie

zdolności

poznawczych, a także wspierania rehabilitacji i społecznej
reintegracji osób niepełnosprawnych, które stały się ofiarami
jakiejkolwiek formy wykorzystywania, przemocy i nadużyć,
w tym poprzez zapewnienie pomocy i wsparcia. Proces powrotu
do zdrowia i reintegracja powinny następować w środowisku
sprzyjającym zdrowiu, dobrobytowi, szacunkowi dla samego
siebie, godności i samodzielności oraz powinny uwzględniać
potrzeby wynikające z płci i wieku. Państwa Strony ustanowią
skuteczne ustawodawstwo i politykę, w tym ustawodawstwo
i politykę na rzecz kobiet i dzieci, w celu zapewnienia, że
przypadki wykorzystywania, przemocy i nadużyć wobec osób
niepełnosprawnych będą identyfikowane, badane i, gdy to
właściwe, ścigane.
Każda

osoba

niepełnosprawna

ma

prawo

do

poszanowania jej integralności fizycznej i psychicznej, na
zasadzie równości z innymi osobami.
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Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do
swobody przemieszczania się, swobody wyboru miejsca
zamieszkania i do obywatelstwa, na zasadzie równości z innymi
osobami,

m.in.

poprzez

zapewnienie,

że

osoby

niepełnosprawne:


będą miały prawo uzyskać i zmienić obywatelstwo i nie
będą pozbawiane obywatelstwa arbitralnie lub ze względu
na niepełnosprawność,



nie będą pozbawiane, ze względu na niepełnosprawność,
możliwości

uzyskania,

posiadania

i

korzystania

z dokumentu poświadczającego obywatelstwo lub innego
dokumentu
z

tożsamości,

odpowiednich

ani

procedur,

możliwości
takich

jak

korzystania
procedury

imigracyjne, które mogą być konieczne celem ułatwienia
korzystania z prawa do swobody przemieszczania się,


będą mogły swobodnie opuścić jakikolwiek kraj, włączając
w to własny,



nie będą pozbawiane, arbitralnie lub ze względu na
niepełnosprawność, prawa wjazdu do własnego kraju.
Niepełnosprawne dzieci będą rejestrowane niezwłocznie

po urodzeniu i od urodzenia mają prawo do nazwiska, prawo do
nabycia obywatelstwa oraz, w miarę możliwości, mają prawo
znać rodziców i podlegać ich opiece.
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1.6. Niezależne życie i włączenie
w społeczeństwo, mobilność, wolność
wypowiadania się i wyrażania opinii oraz
dostęp do informacji
Państwa Strony konwencji uznają równe prawo wszystkich
osób niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie, wraz
z prawem dokonywania wyborów, na równi z innymi osobami,
oraz podejmą skuteczne i odpowiednie środki w celu ułatwienia
pełnego korzystania przez osoby niepełnosprawne z tego
prawa oraz ich pełnego włączenia i udziału w społeczeństwie,
w tym poprzez zapewnienie, że:


osoby niepełnosprawne będą miały możliwość wyboru
miejsca zamieszkania i podjęcia decyzji co do tego, gdzie
i z kim będą mieszkać, na zasadzie równości z innymi
osobami, a także, że nie będą zobowiązywane do
mieszkania w szczególnych warunkach,



osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do szerokiego
zakresu usług wspierających świadczonych w domu lub
w placówkach zapewniających zakwaterowanie oraz do
innych usług wspierających, świadczonych w społeczności
lokalnej, w tym do pomocy osobistej niezbędnej do życia
i włączenia w społeczność oraz zapobiegającej izolacji
i segregacji społecznej, świadczone w społeczności
lokalnej usługi i urządzenia dla ogółu ludności będą
dostępne dla osób niepełnosprawnych, na zasadzie
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równości z innymi osobami oraz będą odpowiadać ich
potrzebom.
Państwa

Strony

podejmą

skuteczne

środki

celem

umożliwienia osobom niepełnosprawnym mobilności osobistej
i możliwie największej samodzielności w tym zakresie, m.in.
poprzez:


ułatwianie mobilności osób niepełnosprawnych, w sposób
i w czasie przez nie wybranym i po przystępnej cenie,



ułatwianie

osobom

niepełnosprawnym

dostępu

do

wysokiej jakości przedmiotów ułatwiających poruszanie
się, urządzeń i technologii wspomagających oraz do
pomocy i pośrednictwa ze strony innych osób lub zwierząt,
w tym poprzez ich udostępnianie po przystępnej cenie,


zapewnianie
i

osobom

niepełnosprawnym

personelowi

wyspecjalizowanemu

pracującemu

z osobami niepełnosprawnymi szkolenia w zakresie
umiejętności poruszania się,


zachęcanie

jednostek

wytwarzających

przedmioty

ułatwiające poruszanie się, urządzenia i technologie
wspomagające, do uwzględniania wszystkich aspektów
mobilności osób niepełnosprawnych.
Państwa Strony podejmą wszelkie odpowiednie środki,
aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z prawa do
wolności wypowiadania się i wyrażania opinii, w tym wolności
poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji
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i poglądów, na zasadzie równości z innymi osobami i poprzez
wszelkie formy komunikacji, według ich wyboru, zgodnie
z definicją zawartą w art. 2 niniejszej konwencji, m.in. poprzez:


dostarczanie

osobom

niepełnosprawnym

informacji

przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa, w dostępnych
dla nich formach i technologiach, odpowiednio do różnych
rodzajów niepełnosprawności, na czas i bez dodatkowych
kosztów,


akceptowanie

i

ułatwianie

korzystania

przez

osoby

niepełnosprawne w sprawach urzędowych z języków
migowych, alfabetu Braille’a, komunikacji wspomagającej
(augmentatywnej) i alternatywnej oraz wszelkich innych
dostępnych środków, sposobów i form komunikowania się
przez osoby niepełnosprawne, według ich wyboru,


nakłanianie instytucji prywatnych, które świadczą usługi
dla ogółu społeczeństwa, w tym przez Internet, do
dostarczania informacji i usług w formie dostępnej
i użytecznej dla osób niepełnosprawnych,



zachęcanie

środków

masowego

przekazu,

w

tym

dostawców informacji przez Internet, do zapewnienia, by
ich usługi były dostępne dla osób niepełnosprawnych,


uznanie i popieranie korzystania z języków migowych.
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1.7. Poszanowanie prywatności,
poszanowanie domu i rodziny
Żadna osoba niepełnosprawna, bez względu na miejsce
zamieszkania lub warunki życiowe, nie może być narażona na
arbitralną lub bezprawną ingerencję w życie prywatne, sprawy
rodzinne,

dom

lub

korespondencję,

czy

innego

typu

komunikację międzyludzką, ani też na bezprawne naruszanie
jej czci i reputacji. Osoby niepełnosprawne mają prawo do
ochrony prawnej przed tego rodzaju ingerencjami. Państwa
Strony będą chronić poufność informacji osobistych, o zdrowiu
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, na zasadzie równości
z innymi osobami.
Państwa Strony podejmą efektywne i odpowiednie środki
w celu likwidacji dyskryminacji osób niepełnosprawnych we
wszystkich

sprawach

dotyczących

małżeństwa,

rodziny,

rodzicielstwa i związków, na zasadzie równości z innymi
osobami, w taki sposób, aby zapewnić:


uznanie prawa wszystkich osób niepełnosprawnych, które
są w odpowiednim do zawarcia małżeństwa wieku, do
zawarcia małżeństwa i do założenia rodziny, na podstawie
swobodnie

wyrażonej

i

pełnej

zgody

przyszłych

małżonków,


uznanie prawa osób niepełnosprawnych do podejmowania
swobodnych i odpowiedzialnych decyzji o liczbie i czasie
urodzenia dzieci oraz do dostępu do dostosowanych do
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wieku edukacji i informacji dotyczących prokreacji i
planowania rodziny, a także do środków niezbędnych do
korzystania z tych praw,


zachowanie

zdolności

rozrodczych

przez

osoby

niepełnosprawne, w tym przez dzieci, na zasadzie
równości z innymi osobami.
Państwa Strony zagwarantują prawa i obowiązki osób
niepełnosprawnych w zakresie opieki nad dziećmi, kurateli,
powiernictwa, adopcji lub podobnych instytucji, jeśli takie
instytucje przewiduje ustawodawstwo krajowe; we wszystkich
przypadkach nadrzędne będzie dobro dziecka. Państwa Strony
zapewnią osobom niepełnosprawnym odpowiednią pomoc
w wykonywaniu obowiązków związanych z wychowywaniem
dzieci. Państwa Strony zapewnią dzieciom niepełnosprawnym
jednakowe prawa do życia w rodzinie. Mając na uwadze
realizację tych praw i w celu zapobiegania ubywaniu,
porzuceniu,

zaniedbywaniu

niepełnosprawnych,

Państwa

i
Strony

segregacji
dostarczać

dzieci
będą

odpowiednio wcześnie i wszechstronne informacje, oferować
pomoc i usługi dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Państwa Strony zapewnią, że dziecko nie będzie odłączane od
rodziców bez ich zgody, z wyjątkiem sytuacji, kiedy właściwe
władze, podlegające kontroli sądowej, postanowią, zgodnie
z obowiązującym prawem i procedurami, że takie odłączenie
jest konieczne ze względu na najlepszy interes dziecka.
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W żadnym przypadku nie można odłączać dziecka od rodziców
z powodu jego niepełnosprawności lub niepełnosprawności
jednego lub obojga rodziców. W przypadku, gdy najbliższa
rodzina nie jest w stanie sprawować opieki nad dzieckiem
niepełnosprawnym, Państwa Strony podejmą wszelkie wysiłki,
aby zapewnić alternatywną opiekę przez dalszą rodzinę, a
jeżeli okaże się to niemożliwe, w ramach społeczności w
warunkach rodzinnych.

1.8.

Zdrowie i rehabilitacja

Państwa Strony uznają, że osoby niepełnosprawne mają
prawo do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu stanu
zdrowia, bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.
Państwa Strony podejmą wszelkie odpowiednie środki w celu
zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług
opieki zdrowotnej biorących pod uwagę szczególnie wymogi
związane

z

płcią,

w

tym

rehabilitacji

zdrowotnej.

W szczególności, Państwa Strony:


zapewnią

osobom

niepełnosprawnym

taki

sam

jak

w przypadku innych osób zakres, jakość i standard
bezpłatnej lub zapewnianej po przystępnych cenach opieki
zdrowotnej i programów zdrowotnych, w tym w zakresie
zdrowia seksualnego i prokreacyjnego oraz adresowanych
do

całej

populacji

programów

publicznego,
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w

zakresie

zdrowia



zapewnią te usługi zdrowotne, które są potrzebne osobom
niepełnosprawnym,

szczególnie

niepełnosprawność,

w

tym

ze

względu

wczesne

na

ich

rozpoznawanie

i leczenie, o ile konieczne, a także usługi mające na celu
ograniczenie

i

zapobieganie

się

pogłębianiu

niepełnosprawności, w tym u dzieci i osób starszych,


zapewnią świadczenie usług opieki zdrowotnej możliwie
blisko

społeczności,

w

których

żyją

osoby

niepełnosprawne, w tym na obszarach wiejskich,


zobowiążą osoby wykonujące zawody medyczne do
zapewniania osobom niepełnosprawnym, na podstawie
swobodnie przez nie wyrażonej i świadomej zgody, opieki
takiej samej jakości jak innym osobom poprzez m.in.
podnoszenie świadomości w zakresie praw człowieka,
godności, niezależności i potrzeb osób niepełnosprawnych
w

drodze

szkoleń

i

upowszechniania

standardów

etycznych w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej,


zakażą dyskryminacji osób niepełnosprawnych w zakresie
ubezpieczenia zdrowotnego, a także ubezpieczenia na
życie, jeśli takie ubezpieczenie jest dozwolone przez
ustawodawstwo krajowe, przy czym ubezpieczenia będą
zapewniane w sposób sprawiedliwy i racjonalny,



będą zapobiegać przypadkom odmowy udzielenia, ze
względu na niepełnosprawność, opieki zdrowotnej lub
usług zdrowotnych, albo pożywienia i płynów.
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Państwa Strony podejmą skuteczne i odpowiednie środki,
uwzględniając

wzajemne

wsparcie,

w

celu

umożliwienia

osobom niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania możliwie
największej

niezależności,

umysłowych,

społecznych

pełnych
i

zdolności

zawodowych

fizycznych,

oraz

pełnego

włączenia i udziału we wszystkich aspektach życia. W tym celu
Państwa Strony zorganizują, wzmocnią i rozwiną usługi
i

programy

w

zakresie

wszechstronnej

rehabilitacji,

w szczególności w obszarze zdrowia, zatrudnienia, edukacji
i usług socjalnych, w taki sposób, aby usługi i programy:


były dostępne od możliwie najwcześniejszego etapu życia
i były oparte na wielodyscyplinarnej ocenie indywidualnych
potrzeb i potencjału,



wspierały udział i włączanie w społeczność lokalną oraz
we wszystkie aspekty życia społecznego, były dobrowolne
i dostępne dla osób niepełnosprawnych możliwie blisko
społeczności, w których żyją, w tym na obszarach
wiejskich.
Państwa

Strony

będą

popierać

rozwój

szkolenia

wstępnego i ustawicznego personelu i specjalistów pracujących
w usługach rehabilitacyjnych. Państwa Strony będą promować
dostępność, znajomość i korzystanie w procesie rehabilitacji
z urządzeń i technologii wspomagających, zaprojektowanych
dla osób niepełnosprawnych.
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1.9. Edukacja
Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do
edukacji.
W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach
równych szans, Państwa Strony zapewnią włączający system
kształcenia umożliwiający integrację na wszystkich poziomach
edukacji i w kształceniu ustawicznym, zmierzającą do:


pełnego rozwoju potencjału oraz poczucia godności
i własnej wartości, a także wzmocnienia poszanowania
praw człowieka, podstawowych wolności i różnorodności
ludzkiej,



rozwijania przez osoby niepełnosprawne ich osobowości,
talentów i kreatywności, a także zdolności umysłowych
i fizycznych, przy pełnym wykorzystaniu ich możliwości,

 umożliwienia osobom niepełnosprawnym skutecznego
udziału w wolnym społeczeństwie.
Realizując prawo do edukacji, Państwa Strony zapewnią, że:


osoby

niepełnosprawne

nie

będą

wykluczane

z powszechnego systemu edukacji ze względu na
niepełnosprawność, a także, że dzieci niepełnosprawne
nie będą wykluczane z bezpłatnej i obowiązkowej nauki
w szkole podstawowej lub z nauczania na poziomie
średnim,


osoby niepełnosprawne będą korzystać z włączającego,
bezpłatnego nauczania obowiązkowego wysokiej jakości,
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na poziomie podstawowym i średnim, na zasadzie
równości z innymi osobami, w społecznościach, w których
żyją,


wprowadzane będą racjonalne usprawnienia, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami,



osoby

niepełnosprawne

będą

uzyskiwać

niezbędne

wsparcie, w ramach powszechnego systemu edukacji,
celem ułatwienia ich skutecznej edukacji,


stosowane będą skuteczne środki zindywidualizowanego
wsparcia w środowisku, które maksymalizuje rozwój
edukacyjny i społeczny, zgodnie z celem pełnego
włączenia.
Państwa Strony umożliwią osobom niepełnosprawnym

zdobycie umiejętności życiowych i społecznych, aby ułatwić im
pełny i równy udział w edukacji i w życiu społeczności. W tym
celu Państwa Strony będą podejmować odpowiednie środki,
w tym:


ułatwianie nauki alfabetu Braille’a, alternatywnego pisma,
wspomagających (augmentatywnych) i alternatywnych
sposobów, środków i form komunikacji i orientacji oraz
umiejętności poruszania się, a także ułatwianie wsparcia
przez rówieśników i doradztwa,



ułatwianie nauki języka migowego i popieranie tożsamości
językowej społeczności osób głuchych,
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zapewnienie, że edukacja osób, w szczególności dzieci,
które są niewidome, głuche lub głuchoniewidome, będzie
prowadzona w najodpowiedniejszych językach i przy
pomocy

sposobów

i

środków

komunikacji

najodpowiedniejszych dla jednostki, a także w środowisku,
które maksymalizuje rozwój edukacyjny i społeczny.
Aby wesprzeć realizację tego prawa, Państwa Strony
podejmą odpowiednie środki w celu zatrudniania nauczycieli,
w tym nauczycieli niepełnosprawnych, którzy mają kwalifikacje
w zakresie używania języka migowego i/lub alfabetu Braille’a,
oraz w celu szkolenia specjalistów i personelu pracujących na
wszystkich

szczeblach

edukacji.

Takie

szkolenie

będzie

obejmować wiedzę na temat niepełnosprawności i korzystanie
ze

wspomagających

(augmentatywnych)

i

alternatywnych

sposobów, środków i form komunikacji, technik i materiałów
edukacyjnych, w celu wspierania osób niepełnosprawnych.
Państwa Strony zapewnią, że osoby niepełnosprawne będą
miały

dostęp

do

powszechnego

szkolnictwa

wyższego,

szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i możliwości
uczenia się przez całe życie, bez dyskryminacji i na zasadzie
równości z innymi osobami. W tym celu Państwa Strony
zagwarantują, że zapewnione będą racjonalne usprawnienia
dla osób niepełnosprawnych.
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1.10. Praca i zatrudnienie, odpowiednie
warunki życia i ochrona socjalna
Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do
pracy, na zasadzie równości z innymi osobami; obejmuje to
prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę
swobodnie
w

wybraną

otwartym,

lub

przyjętą

integracyjnym

i

na

rynku

dostępnym

pracy oraz
dla

osób

niepełnosprawnych środowisku pracy. Państwa Strony będą
chronić i popierać realizację prawa do pracy, również tych osób,
które staną się niepełnosprawne w okresie zatrudnienia,
poprzez podjęcie odpowiednich kroków, w tym na drodze
ustawodawczej, m.in. w celu:


zakazania

dyskryminacji

ze

względu

na

niepełnosprawność w odniesieniu do wszelkich kwestii
dotyczących

wszystkich

form

warunków

rekrutacji,

przyjmowania

i

zatrudnienia,

kontynuacji

zatrudnienia,
do

zatrudnienia,

w

tym
pracy

awansu

zawodowego oraz bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy,


ochrony praw osób niepełnosprawnych, na zasadzie
równości

z

innymi

osobami,

do

sprawiedliwych

i korzystnych warunków pracy, w tym do równych szans
i jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej
wartości, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
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włączając

w

to

ochronę

przed

molestowaniem

i zadośćuczynienie za doznane krzywdy,


zapewnienia, by osoby niepełnosprawne korzystały z praw
pracowniczych i prawa do organizowania się w związki
zawodowe, na zasadzie równości z innymi osobami,



umożliwienia osobom niepełnosprawnym skutecznego
do

dostępu

ogólnych

programów

poradnictwa

specjalistycznego i zawodowego, usług pośrednictwa
pracy

oraz

szkolenia

zawodowego

i

kształcenia

ustawicznego,


popierania możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego
osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz pomocy
w znalezieniu, uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia oraz
powrocie do zatrudnienia,



popierania

możliwości

samo

zatrudnienia,

przedsiębiorczości, tworzenia spółdzielni i zakładania
własnych przedsiębiorstw,


zatrudniania

osób

niepełnosprawnych

w

sektorze

publicznym,


popierania

zatrudniania

osób

niepełnosprawnych

w sektorze prywatnym, poprzez odpowiednią politykę
i środki, które mogą obejmować programy działań
pozytywnych, zachęty i inne działania,


zapewnienia wprowadzania racjonalnych usprawnień dla
osób niepełnosprawnych w miejscu pracy,
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popierania zdobywania przez osoby niepełnosprawne
doświadczenia zawodowego na otwartym rynku pracy,



popierania programów rehabilitacji zawodowej, utrzymania
pracy i powrotu do pracy, adresowanych do osób
niepełnosprawnych.
Państwa Strony zagwarantują, że osoby niepełnosprawne

nie będą utrzymywane w stanie niewolnictwa lub poddaństwa
i będą chronione, na zasadzie równości z innymi osobami,
przed pracą przymusową lub obowiązkową.
Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do
odpowiednich warunków życia ich samych i ich rodzin,
włączając w to odpowiednie wyżywienie, odzież i mieszkanie
oraz prawo do stałego polepszania warunków życia, i podejmą
odpowiednie kroki w celu zagwarantowania i popierania
realizacji

tych

praw

bez

dyskryminacji

ze

względu

na

niepełnosprawność.
Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do
ochrony socjalnej i do korzystania z tego prawa bez
dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz podejmą
odpowiednie kroki w celu zagwarantowania i popierania
realizacji tego prawa, włączając środki w celu:


zapewnienia osobom niepełnosprawnym jednakowego
dostępu do usług w zakresie dostarczania czystej wody
oraz do odpowiednich usług, urządzeń i innego rodzaju

45

pomocy

w

zaspokajaniu

potrzeb

związanych

z niepełnosprawnością, po przystępnych cenach,


zapewnienia osobom niepełnosprawnym, w szczególności
niepełnosprawnym

kobietom

i

dziewczętom

oraz

niepełnosprawnym osobom w starszym wieku, dostępu do
ochrony socjalnej i programów ograniczania ubóstwa,


zapewnienia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
żyjącym w ubóstwie, dostępu do pomocy państwa w
pokrywaniu wydatków związanych z niepełnosprawnością,
w tym wydatków na odpowiednie szkolenia, poradnictwo,
pomoc finansową i tymczasową opiekę dającą wytchnienie
stałym opiekunom,



zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do
programów

mieszkań

komunalnych,

Ȥ

zapewnienia

osobom niepełnosprawnym jednakowego dostępu do
ubezpieczenia i świadczeń emerytalnych.

1.11. Udział w życiu politycznym
i publicznym, udział w życiu
kulturalnym, rekreacji, wypoczynku
i sporcie
Państwa Strony zagwarantują osobom niepełnosprawnym
prawa polityczne i możliwość korzystania z nich, na zasadzie
równości z innymi osobami, oraz zobowiązują się do:
1)

zapewnienia, że osoby niepełnosprawne będą mogły
efektywnie i w pełni uczestniczyć w życiu politycznym
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i publicznym, na zasadzie równości z innymi osobami,
bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych
przedstawicieli, włączając w to prawo i możliwość
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
m.in. poprzez:


zapewnienie, że tryb głosowania oraz stosowane
w związku z nim urządzenia i materiały będą
odpowiednie, dostępne i łatwe do zrozumienia
i zastosowania,



ochronę praw osób niepełnosprawnych do tajnego
głosowania w wyborach i referendach publicznych
bez

zastraszania,

a

także

do

kandydowania

w wyborach, efektywnego sprawowania urzędu
i

pełnienia

wszystkich

wszelkich
szczeblach

funkcji

publicznych

rządzenia,

na

ułatwianie

korzystania ze wspomagających i nowych technologii
tam, gdzie to właściwe,


gwarancje swobody wyrażania woli przez osoby
niepełnosprawne występujące jako wyborcy i, w tym
celu, tam, gdzie to konieczne, zezwalanie osobom
niepełnosprawnym, na ich życzenie, na korzystanie
z pomocy w głosowaniu ze strony wybranej przez nie
osoby,

2) aktywnego promowania środowiska, w którym osoby
niepełnosprawne będą mogły efektywnie i w pełni uczestniczyć
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w kierowaniu sprawami publicznymi, bez dyskryminacji i na
zasadzie równości z innymi osobami, oraz zachęcania ich do
udziału w sprawach publicznych, w tym do:


udziału

w

organizacjach

pozarządowych

i stowarzyszeniach uczestniczących w życiu publicznym
i politycznym

kraju, a także w działalności partii

politycznych i zarządzania nimi,


tworzenia organizacji osób niepełnosprawnych w celu
reprezentowania osób niepełnosprawnych na szczeblu
międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz
przystępowania do takich organizacji.
Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do

udziału, na zasadzie równości z innymi osobami, w życiu
kulturalnym i podejmą wszelkie odpowiednie środki w celu
zapewnienia, że osoby niepełnosprawne:


będą miały dostęp do materiałów w dziedzinie kultury
w dostępnych dla nich formach,



będą miały dostęp do programów telewizyjnych, filmów,
teatru

i

innego

rodzaju

działalności

kulturalnej,

w dostępnych dla nich formach,


będą miały dostęp do miejsc działalności kulturalnej lub
usług z nią związanych, takich jak teatry, muzea, kina,
biblioteki i usługi turystyczne oraz, w miarę możliwości,
będą miały dostęp do zabytków i miejsc ważnych dla
kultury narodowej.
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Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu
zapewnienia, że osoby niepełnosprawne będą miały możliwości
rozwoju i wykorzystywania potencjału twórczego, artystycznego
i intelektualnego, nie tylko dla własnej korzyści, ale także dla
wzbogacenia społeczeństwa.
Państwa Strony podejmą odpowiednie środki, zgodne
z prawem międzynarodowym, w celu zapewnienia, że przepisy
chroniące prawa autorskie nie będą stanowiły nieuzasadnionej
lub dyskryminacyjnej bariery dla osób niepełnosprawnych
w dostępie do materiałów w dziedzinie kultury. Osoby
niepełnosprawne będą uprawnione, na zasadzie równości
z innymi osobami, do uznania ich szczególnej tożsamości
kulturowej i językowej, w tym języków migowych i kultury osób
nie słyszących, a także do uzyskania wsparcia w tym zakresie.
W celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym udziału,
na zasadzie równości z innymi osobami, w działalności
rekreacyjnej, wypoczynkowej i sportowej, Państwa Strony
podejmą odpowiednie środki w celu:


zachęcania
w

możliwie

działalności

osób

niepełnosprawnych

najszerszym
sportowej

zakresie,

na

w

do

udziału,

powszechnej

wszystkich

poziomach

niepełnosprawnym

możliwości

i popierania tego udziału,


zapewnienia

osobom

organizacji i rozwoju działalności sportowej i rekreacyjnej
uwzględniającej

niepełnosprawność
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oraz

możliwości

udziału w takiej działalności i, w tym celu, zachęcania do
zapewniania, na zasadzie równości z innymi osobami,
odpowiedniego instruktażu, szkolenia i zasobów,


zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do
miejsc uprawiania sportu, rekreacji i turystyki,

 zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym dostępu, na
zasadzie

równości

z

innymi

dziećmi,

do

udziału

w zabawie, rekreacji i wypoczynku oraz działalności
sportowej, włączając taką działalność w ramy systemu
szkolnego,


zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług
świadczonych przez organizatorów działalności w zakresie
rekreacji, turystyki, wypoczynku i sportu.
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2. Istota orientacji przestrzennej
i samodzielnego poruszania się
osób niewidomych i słabowidzących
2.1. Wprowadzenie
Nowe stulecie niesie wyzwania i możliwości niespotykane
dotąd w historii ludzkości. Rozpoczęta rewolucja w dziedzinie
nowoczesnych

technologii

pociąga

za

sobą

rewolucję

gospodarczą i kulturową, która objęła cały świat. Generalnie
żadna istota ludzka, a w szczególności niepełnosprawna
w zakresie dysfunkcji wzroku, nie uniknie rozpoczętych zmian,
związanych z nimi skutków i konsekwencji. Technologie i tempo
zmian, z jakimi zaczynamy mieć do czynienia, wskazują drogę
w nową przyszłość, która jest nieunikniona. Wszelki potencjał
ludzki wykorzystywany jest do tworzenia coraz to nowszych
i skuteczniejszych narzędzi. Z jednej strony wspomagają
orientację

przestrzenną,

a

z

drugiej

strony

przerastają

i wyprzedzają możliwości organizmu ludzkiego radzenia sobie
zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i instytucjonalnej.
Niezwykły

postęp

w

dziedzinie

nowych

technologii,

telekomunikacji oraz nauki stworzył ogromne możliwości
przystosowania środowiska i usług do potrzeb niewidomych
i słabowidzących użytkowników. Nowoczesne technologie
rozwijają się w coraz szybszym tempie, jednak nie są w stanie
zaspokoić wszystkich potrzeb osób niewidomych. Technologia
musi

być

dostosowana

do
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indywidualnych

potrzeb

i zastosowana do konkretnego zadania. Postęp technologiczny,
wzrost znaczenia techniki zmieniają nie tylko system wartości,
ale także koncepcję człowieka. Główną odpowiedzialność za
przeciwdziałanie

marginalizacji

i

dyskryminacji

osób

z niepełnosprawnością ponosi samo społeczeństwo i wybrany
przez nie rząd. Jego podstawowym zadaniem jest tworzenie
systemu wsparcia dla wszystkich upośledzonych grup, dążenie
do

ich

integracji

społecznej

oraz

pomoc

w

osiąganiu

niezależności życiowej.
Oczywisty

jest

fakt,

że

istnieje

różnica

między

osobą

niepełnosprawną i pełnosprawną, jednak pod względem cech
osobowościowych i psychicznych zasadniczej różnicy nie ma.
Osoby

niepełnosprawne

reprezentują

przekrój

cech

społeczności wszystkich istot ludzkich, zarówno pod względem
inteligencji, emocji, lęku, strachu, jak i energii życiowej, radości,
miłości, oszczędności oraz lenistwa itp. Niepełnosprawność
z pewnością wpływa na sposób wykonania wszelkich inicjatyw,
a jednak wydajność i jakość wszystkich przedsięwzięć powinna
być taka, jak oczekuje tego społeczeństwo pełnosprawne.
Aby

osoba

wywiązywała

niewidoma
się

z

była

pełnoprawna

powierzonych

jej

zadań,

i

należycie
musi

być

akceptowana taka, jaka jest, ze wszystkimi jej talentami,
możliwościami i potrzebami. Zatem musi być postrzegana jako
pełnowartościowy członek społeczeństwa. Równość szans
gwarantuje dostęp do wszystkich źródeł informacji i komunikacji
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społecznej i dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób
niewidomych.

Zrozumienie

niepełnosprawnej

wzrokowo,

i

sprawcą

zabronionych

zachowania
która

czynów,

może

osoby

zostać

wymaga

ofiarą

zrozumienia

charakterystyki niewidomych i słabowidzących osób, ich
sposobu poruszania się, poznawania i rozumienia przestrzeni.

2.2. Regulacje prawne
Istnieją kwestie prawne, które są związane z prawem
wszystkich obywateli do uczestnictwa w demokratycznym
państwie.

Od

momentu

przystąpienia

Polski

do

Unii

Europejskiej wyraźnie wzrosło zainteresowanie problematyką
niepełnosprawności. Coraz częściej i głośniej mówi się
o

prawach,

potrzebach

osób

z

różnymi

dysfunkcjami.

Szczególnie mocno podkreśla się, że mają one te same
fundamentalne prawa co wszyscy obywatele.
Działania profilaktyczne i represyjne powinny zagwarantować
prawo do życia i zdrowia każdemu uczestnikowi ruchu
drogowego. Istotnym aktem prawa międzynarodowego jest
przyjęta rezolucja nr 61/106 z dnia 13 grudnia 2006 roku,
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, która została
podpisana przez Polskę w dniu 30 marca 2007 roku. Zgodnie
z art. 9 Konwencji, Państwa Strony zobowiązały się podjąć
stosowne kroki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym
równego z innymi obywatelami dostępu do środowiska
fizycznego, transportu, informacji i komunikacji międzyludzkiej,
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m.in. poprzez rozpoznawanie i usuwanie barier w dostępie do
budynków, dróg i środków transportu. Konwencja ma na celu
zapewnienie osobom niepełnosprawnym posiadania takich
samych praw i obowiązków, z jakich korzystają inni członkowie
społeczeństwa. Ma zagwarantować im także uczestniczenie
w życiu społecznym na zasadach pełnoprawnych członków,
którzy mogą przyczyniać się do swojego rozwoju, jeśli tylko
dana im będzie szansa. Konwencja podkreśla, że osoba
niepełnosprawna

powinna

korzystać

z

pełnego

równouprawnienia, zakazu dyskryminacji oraz z równości
wobec prawa. Ma prawo do wolności i bezpieczeństwa, prawo
do swobody poruszania się i do niezależnego życia, prawo do
zdrowia, pracy i edukacji oraz prawo do udziału w życiu
politycznym i kulturalnym.
Zgodnie z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
osobom

niepełnosprawnym

władze

publiczne

udzielają,

zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji,
przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Zapis
Konstytucji, iż „wszyscy obywatele mają równe prawa”, jest
zwięzły i jednoznaczny, nie pomija nikogo i nie daje podstaw do
dyskryminacji kogokolwiek. Jednym z podstawowych praw
człowieka jest możliwość swobodnego przemieszczania się.
Przestrzeń nieprzystosowana do potrzeb osób niewidomych
wpływa

na

ograniczenie

ich

aktywności

i

wykluczenie

społeczne. Dostępność przestrzeni w świetle obowiązującego
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w Polsce prawa odnosi się do przeciwdziałania dyskryminacji
w dostępie do życia publicznego.
Podstawowym

dokumentem

dotyczącym

osób

niepełnosprawnych jest Karta Praw Osób Niepełnosprawnych,
która odnosi się do przeciwdziałania dyskryminacji w dostępie
do życia publicznego i stwierdza, że osoby niepełnosprawne,
czyli „osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub
umysłowa

trwale

lub

okresowo

utrudnia,

ogranicza

lub

uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz wypełnianie
ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi
mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia
oraz nie mogą podlegać dyskryminacji”.
Istotne dla bezpieczeństwa i bezpiecznego poruszania się
osób niewidomych jest dostosowanie pomieszczeń do ich
potencjalnych możliwości. Regulacje zawarte w ustawie –
Prawo budowlane7 m.in. przewidują, by obiekt budowlany
zapewniał niezbędne warunki do korzystania z obiektów
użyteczności

publicznej

wielorodzinnego

i

mieszkaniowego

przez

osoby

budownictwa

niepełnosprawne,

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich (art.
5

ust.

1

pkt

4).

Artykuł

5

prawa

budowlanego

jest

uszczegółowiony w przepisach wykonawczych rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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2.3.

Orientacja przestrzenna i samodzielne
poruszanie się jako sposób
funkcjonowania niewidomych
i słabowidzących we współczesnym
świecie

Ogólna dostępność przestrzeni miejskiej jest jednym
z najważniejszych czynników, które wpływają na to, czy osoby
niewidome i słabowidzące są społecznie aktywne. Aktywność
osób

niepełnosprawnych

warunkowana

jest

wieloma

czynnikami. Z jednej strony uzależniona jest od indywidualnych
predyspozycji psychofizycznych danej osoby, jej wykształcenia,
otwartości i komunikatywności, a z drugiej strony tolerancji
społecznej, dostępnego środowiska fizycznego oraz przepisów
prawnych,

ułatwiających

osobom

niepełnosprawnym

uczestnictwo w życiu społecznym.
Kluczowymi elementami współczesnej rzeczywistości są
globalne systemy nawigacji satelitarnej, szerokie pasma
bezprzewodowych
rozpoznawania
przestrzeni

usług

jednostek

miejskiej

internetowych,
ludzkich,

oraz

ciągle

monitoring,
ewoluująca

systemy
dźwięki
telefonia

komórkowa. Wszystkie te nowoczesne technologie dostarczają
osobom niewidomym i słabowidzącym niezmierzone ilości
informacji przestrzennych. Jednak samodzielne korzystanie
przez niepełnosprawnych z tych dobrodziejstw nie jest w pełni
możliwe

bez

odpowiedniego

kursu

oraz

przygotowania

i przeszkolenia przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli –
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specjalistów

w

dziedzinie

orientacji

przestrzennej

i samodzielnego poruszania się. Orientacja przestrzenna
i samodzielne poruszanie się niewidomych i słabowidzących
jest

zatem

sposobem

na

życie

w

przyszłej,

nowej

rzeczywistości.
Jest to sposób poznania i sposób poruszania się w procesie
wzajemnego oddziaływania motywacyjnego. Osoby niewidome
chcą wiedzieć, chcą „być tu” lub „tam”, chcą samodzielnie
funkcjonować w środowisku.
W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele definicji
orientacji przestrzennej. Zdaniem Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz
i Jacka Kwapisza orientacja przestrzenna to sprawność
jednostki

w

zakresie

poznawania

swego

otoczenia,

zachodzących w nim stosunków przestrzennych i czasowych
oraz

własnego

przedmiotów.

położenia
Zasadniczą

w

stosunku

rolę

do

odgrywają

otaczających
tu

procesy

poznawcze, wykorzystywanie posiadanych zmysłów, zasób
pojęć, znajomość schematu ciała, wyobraźnia przestrzenna,
wiedza o otoczeniu, operowanie relacjami czasu i odległości.
W orientacji przestrzennej osób niewidomych znaczącą
rolę odgrywa wyobraźnia przestrzenna, która bazuje na
wyobrażeniach zapamiętanych z czasu przed utratą wzroku
oraz

na

wyobrażeniach

wytworzonych

na

podstawie

odbieranych bodźców pozawzrokowych. Wizualna świadomość
otoczenia, choć dana osoba może być całkowicie niewidoma,
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pozwala jej zachować psychiczną harmonię, wyobrażać sobie
życie w barwnym, trójwymiarowym świecie. Świadomość
wizualna ma bezpośrednią wartość w orientacji przestrzennej
i poruszaniu się.
W zależności od stopnia niepełnosprawności osoby
z dysfunkcją wzroku różnie sobie radzą. Osoby niewidome
polegają

na

informacjach

dostarczanych

przez

zmysły

w połączeniu z logicznym myśleniem oraz skupieniem uwagi.
Najtrudniej jest im poruszać się na dużych, otwartych
przestrzeniach.

Osoby

niewidome

i

słabowidzące

mogą

dokonać wyboru pośród różnych sposobów podróżowania.
Mogą poruszać się, trzymając ramię widzącego przewodnika,
używając długiej, białej laski oraz psa przewodnika. Niewidomy
na

ulicy

potrzebuje

przede

wszystkim

pomocy

w

doprowadzeniu do określonego celu lub przeprowadzeniu przez
ulicę. Przypadkowa osoba, która chce pomóc niewidomemu,
często sprawia mu wiele kłopotów. Nie spełnia poleceń i naraża
niewidomego na niebezpieczeństwo oraz przykrości. Zazwyczaj
popełnia cały szereg błędów i nietaktów. Często informacje
udzielane niewidomym przez widzących mają niewielką wartość
praktyczną. Mimo nawet dokładnej charakterystyki otoczenia
niewidomy w oparciu o uzyskane informacje nie może
dokładnie wyobrazić sobie przestrzeni i w konsekwencji
osiągnąć samodzielnie zamierzonego celu. Istotne jest, aby
zachowanie pełnosprawnych i widzących osób w stosunku do
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niewidomych nacechowane było zrozumieniem i serdecznością,
a także gotowością niesienia pomocy w uzasadnionych
przypadkach i we właściwej formie.
Biała laska jest narzędziem służącym do samodzielnego
poruszania
i

się

i

podróżowania.

słabowidzący

może

Dzięki

uzyskać

niej

niewidomy

informacje

związane

z otoczeniem, po którym się porusza, badać je, sprawdzać,
odkrywać.

Chroni

ona

również

przed

zderzeniem

z ewentualnymi przeszkodami, ale przede wszystkim ułatwia
poznanie i poruszanie się po świecie. Aby bardziej zobrazować
funkcje białej laski, można porównać ją do „kierownicy”
w samochodzie, dzięki której kierowca, chcąc jechać, wybiera
kierunek i omija przeszkody. Biała laska jest jak „reflektor”
dający obraz tego, co znajduje się przed nami. Jest
„zderzakiem” chroniącym przed nieoczekiwanymi spotkaniami
z

przeszkodami.

To

„antena”

przekazująca

informacje

o dźwięku i rezonansie miejsc w świecie. W końcu jest jak
„opona” dostosowująca się do powierzchni terenu, zapewniając
płynną i bezpieczną wędrówkę. Zatem jest najskuteczniejszym
zabezpieczeniem

niewidomych

i

słabowidzących

w

ich

wszelkich działaniach podejmowanych samodzielnie.
Pies

przewodnik

jest

dokładnie

przeszkolonym

zwierzęciem, które reaguje na polecenia swojego właściciela
takie jak: w prawo, w lewo, do przodu. Pies prowadzi osobę
niewidomą

obok

przeszkód

i
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zatrzymuje

się

np.

przy

krawężniku

lub

schodach.

Jednak

by

uniknąć

niebezpieczeństwa, właściciel psa musi wiedzieć, dokąd iść, i
podejmować właściwe decyzje o zamiarze przejścia przez
skrzyżowanie ulic.
Osoby niewidome i słabowidzące mogą również poruszać
się przy pomocy specjalnych optycznych lub elektronicznych
przyrządów. Wybór ich w dużej mierze zależy od stopnia
dysfunkcji

wzroku,

preferencji

osobistych,

oświetlenia

i znajomości okolicy.
Podczas
zwiększenia

samodzielnego
własnego

poruszania

się

bezpieczeństwa

w

celu

niewidomi

i słabowidzący zbierają informacje z wszystkich dostępnych
źródeł. Zazwyczaj posługują się metodami i technikami
pozawzrokowymi, które polegają na lokalizacji oraz identyfikacji
ulicy. Przy pomocy dźwięków i odgłosów z ulicy osoby
niewidome muszą rozpoznać krawędź ulicy, krawężnik lub jego
nachylenie, dźwięki skrzyżowania ulic, dźwięki ruchu na
równoległej i prostopadłej ulicy oraz zakończenie linii zabudowy
i obecność innych pieszych. Za pomocą zmysłu dotyku
niewidomi

wyczuwają

stopami

taśmy

z

wypustkami

ostrzegające o zakończeniu chodnika. Prawidłowa identyfikacja
ulicy

wymaga

głębokiej

analizy

pozyskanej

informacji

i opracowania własnej mentalnej mapy wraz z istotnymi
punktami

i

wzrokowymi

wskazówkami

orientacyjnymi

dotyczącymi prawidłowego kierunku marszu. W razie potrzeby
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–

także

pozyskiwania

pomocy

od

innych

pieszych

poruszających się po chodniku. Niezwykle ważne informacje
dotyczą analizy typu skrzyżowania ulic.
Osoba niewidoma musi dokładnie wiedzieć, do jakiego
celu zmierza i w jaki sposób go osiągnąć. Musi ona również
orientować się, czy ma iść wprost przed siebie, czy też może
odchylić się w lewo lub w prawo. Musi określić szerokość ulicy,
lokalizować przejście dla pieszych z ewentualną „wysepką”
i wybrać najbardziej bezpieczny z możliwych sposób przejścia
przez ulicę. Takie informacje natychmiast są dostępne dla osób
widzących, z kolei niewidomi muszą je zdobyć poprzez głęboką
i

wnikliwą

analizę

bodźców

słuchowych

docierających

z otoczenia ruchu miejskiego. Brak jakiejkolwiek informacji
w tym zakresie może stanowić poważne zagrożenie ich
bezpieczeństwa i życia.

2.4. Kompensacja zmysłów
U podstaw kompensacji leży fakt, że organizm ludzki
charakteryzuje się pewną dynamiką zdolności adaptacji do
zaistniałych zmian. Dysponuje również pewnymi „rezerwami”,
które

w przypadku zaburzeń

wykorzystywane.
kompensacyjne

W

czy deficytów mogą być

tym

kryją

organizmu,

które

się
w

więc

możliwości

odpowiedni

sposób

uruchomione, mogą wyrównać czy zastąpić uszkodzoną
funkcję lub sprawność.
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Zatem orientacja przestrzenna środowiska miejskiego
umożliwiona

jest

poprzez

odbiór

sygnałów,

informacji

i elementów charakterystycznych pod kątem architektonicznym.
Niewidomi

otrzymują

informacje

i

kontaktują

się

ze

środowiskiem za pomocą zmysłu słuchu, dotyku, dźwięku,
zapachu i smaku. Ze względu na hałas miejski i zamieszanie,
ważne jest pozyskanie przez nich prawidłowej i odpowiedniej
informacji. Jednak system informacji o środowisku w większości
przypadków polega na informacji wizualnej i dźwiękowej,
dlatego jest on bezużyteczny dla niewidomych. W związku
z tym mogą pojawić się niebezpieczeństwa, gdyż źle odebrana
informacja staje się poważnym zagrożeniem dla życia lub
zdrowia osoby niewidomej i słabowidzącej. Dlatego dzięki
kompensacji

zmysłów,

niewidomi

wykorzystują

zdobyte

umiejętności identyfikowania dźwięków i na tej podstawie
rozumieją to, co się aktualnie dzieje w otoczeniu, oraz
przewidują, jak przypuszczalnie zmieniać się będzie sytuacja
na drodze.
Osoby niewidome w orientacji przestrzennej z uwagi na
brak doznań wzrokowych muszą posługiwać się pozostałymi
zmysłami percepcji. Słuch, węch, dotyk jest taki sam jak u ludzi
widzących, jednak poprzez koncentrację i wyćwiczenie tych
zmysłów

mogą

lepiej

odbierać

pozawzrokowe

bodźce

dochodzące z otoczenia. Zatem sprawność poruszania się
w

przestrzeni

daje

osobom
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niewidomym

umiejętność

wyodrębniania z docierających do nich informacji i sygnałów te,
które rzeczywiście mają dla nich ważne znaczenie. Analizując
bodźce zewnętrzne i przetwarzając w prawidłowy sposób
wszelkie

istotne

informacje,

tworzą

schematy

planów

przestrzennych i własne mentalne mapy otoczenia, które
zorientowane są względem punktów i wzrokowych wskazówek
orientacyjnych,

jakimi

są

stałe

elementy

środowiska

zabudowanego przypisane do konkretnego miejsca.
Osoby

niewidome

z

ograniczonym

słuchem

tworzą

zróżnicowaną grupę. Ich problemy w komunikowaniu się
związane są z brakiem możliwości zrozumienia informacji
dźwiękowej. Niektóre zaburzenia słuchu mogą wywołać także
zaburzenia równowagi. Orientacja przestrzenna u niewidomych
odbywa się za pomocą zmysłów innych niż wzrok. W grę
wchodzą

resztki

wzroku,

wrażenia

słuchowe,

dotykowe

i wrażenia smakowo-węchowe. Rola dotyku przy poruszaniu się
w przestrzeni otwartej polega na rozpoznawaniu podłoża
i orientowaniu się na podstawie faktury podłoża.
Techniki zbierania informacji związane są z umiejętnością
wysublimowania z otoczenia istotnych dźwięków i sygnałów
ruchu miejskiego. Niewidomi długo muszą wsłuchiwać się
w kilka cyklów sygnalizatorów dźwiękowych, zanim podejmą
decyzję o bezpiecznym przejściu na drugą stronę jezdni.
Najistotniejszym elementem związanym z przejściem przez
ulicę jest utrzymanie kierunku, aby nie skręcić w stronę do lub
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od skrzyżowania. Aby uniknąć takiej sytuacji, niewidomy musi
kierować się wskazówkami słuchowymi, które pozyskuje z ulic
równoległych

i

prostopadłych

w stosunku

do

własnego

ustawienia. Osoba niewidoma i słabowidząca, poruszając się
po skrzyżowaniu, wnikliwie analizuje natężenie ruchu pojazdów,
aktywność pozostałych pieszych użytkowników drogi oraz
sygnalizatory dźwiękowe, które jeszcze nie są ujednolicone.
Widząc osobę niewidomą na ulicy, można odnieść
wrażenie, że w czasie poruszania się wykorzystuje ona głównie
zmysł dotyku, biała laska zapewnia jej zaś bezpieczny kontakt
z obiektami i informuje o wszelkich przeszkodach. Jednak
w rzeczywistości osoby niewidome w znaczącej części w czasie
poruszania posługują się połączeniem bodźców słuchowych
i

dotykowych.

Przemieszczanie

się

wzdłuż

krawężnika

związane jest z nasłuchiwaniem kierunku poruszania się
samochodów, rozpoznawaniem niektórych elementów np. wiaty
przystankowej.

Osoby

niewidome

zawdzięczają

zjawisku

echolokacji zwiększenie swobody i samodzielności w zakresie
podejmowania decyzji komunikacyjnych.

2.5. Czynniki wpływające na utrudnienia
w ruchu drogowym i zagrożenie
bezpieczeństwa osób niewidomych
i słabowidzących w przestrzeni otwartej
Wraz z rozwojem motoryzacji równocześnie wzrasta
zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Głównymi
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czynnikami ryzyka na drogach są: człowiek jako uczestnik
ruchu, pojazd oraz droga. Aby droga była bezpieczna,
uczestnicy

ruchu

muszą

przestrzegać

drogowego.

Na

szczególne

przepisów

niebezpieczeństwo

w

ruchu
ruchu

drogowym narażone są osoby niepełnosprawne. Brak wzroku
w znaczący sposób ogranicza dostęp do informacji płynących
z otoczenia, stąd osoby z dysfunkcjami wzroku podczas
poruszania się w środowisku zurbanizowanym, narażone są na
wiele niebezpieczeństw zagrażających ich życiu i zdrowiu. Tę
sytuację

pogłębiają

braki

w

infrastrukturze

przestrzeni

publicznej, co w konsekwencji uzależnia osoby niewidome
i słabowidzące od pomocy innych.
Wzrok jest kluczowy dla umiejętności przemieszczania się.
W orientacji przestrzennej rola wzroku jest dominująca. Wzrok
dostarcza najdokładniejszych informacji i jako taki nie daje się
zastąpić. Zatem osoby niewidome nie mogą skorzystać
z różnorakich znaków, z których korzystają osoby widzące, a to
powoduje ich problemy z orientacją. Poruszanie się osób
niepełnosprawnych w ruchu drogowym jest utrudnione. Wpływa
na to wiele czynników, np.: dziury w chodnikach, wysokie
krawężniki, zepsute sygnalizacje świetlne, śliskie nawierzchnie,
kierowanie pojazdami z nadmierną prędkością itp. Sposobem
na poradzenie sobie w takiej sytuacji są ścieżki orientacji,
których faktura jest wyczuwalna zarówno za pomocą białej
laski, jak również pod stopami. Dużą pomoc stanowią sygnały
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dźwiękowe. Osoby słabowidzące mają jednak problem z oceną
odległości oraz kierunku. Ruch drogowy może wywoływać
w nich poczucie niepewności i zdezorientowanie. Osoby
niewidome mają zaś zwolnione reakcje i obniżoną możliwość
ruchu, co oznacza, że potrzebują więcej czasu na analizę
sytuacji na drodze.
Niewidomi i słabowidzący uczestnicy ruchu drogowego nie
dysponują żadnymi środkami umożliwiającymi dostatecznie
wczesną identyfikację przeszkód zlokalizowanych wysoko.
O nie przyciętych gałęziach drzew nad chodnikiem, budkach
telefonicznych lub reklamach umieszczonych na słupkach bez
identyfikatorów

w

nawierzchni

i

innych

podobnych

przeszkodach, „dowiadują się” dopiero w momencie zderzenia
się z nimi. I nie jest to dowiadywanie się takie, jakiego doznają
osoby widzące. Osoba niewidoma w takim momencie nie wie,
czy

została

napadnięta,

czy

„tylko”

weszła

na

niezidentyfikowaną przeszkodę.
Zagrożenie dla osób niewidomych i słabowidzących
stanowią kierowcy, którzy nie przestrzegają ustalonych limitów
prędkości,

przyspieszają,

poruszają

się

za

szybko

w istniejących warunkach drogowych w Polsce. W wyniku
nadmiernej prędkości ofiarami śmiertelnych wypadków i kolizji
drogowych

stają

się

niewidomi

i

słabowidzący

piesi.

Skrzyżowanie jest najbardziej niebezpiecznym i trudnym
miejscem dla bezpiecznego poruszania się osób z dysfunkcją
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wzroku ze względu na złożoność sytuacji zarówno dla pieszych,
jak i dla kierowców, którzy nie zwracają uwagi na potrzeby
poruszających

się

niewidomych.

Zagrożenie

istnieje

w warunkach zimowych i jesiennych oraz w deszczu, śnieżycy
i związane jest ze znacznym ograniczeniem widoczności i złym
oświetleniem. Kolejnym bardzo poważnym zagrożeniem dla
niewidomych są rowerzyści, brak prawidłowo działających
sygnalizatorów dźwiękowych na przejściach i innych znaków
drogowych, które dostarczają ważnych informacji wpływających
na

podniesienie

uczestników

poziomu

ruchu.

Dzięki

bezpieczeństwa

niewidomych

prawidłowemu

oznakowaniu

ostrzegającemu o zbliżającym się niebezpieczeństwie ludzie
wiedzą, czego się spodziewać i jak w prawidłowy sposób
zachować się i zareagować.
Podczas poruszania się piesi, a w szczególności osoby
niewidome,

narażeni

są

na

wiele

niebezpieczeństw.

Niewątpliwie poważne zagrożenie dla niewidomego stanowią
duże

skrzyżowania

ulic

pozbawione

sygnalizatorów

dźwiękowych i świetlnych z dodatkowo poruszającym się
transportem publicznym. Niepełnosprawny pieszy zmuszony
jest wielokrotnie przekraczać przejście dla pieszych, co naraża
go

na

dodatkowe

niebezpieczeństwo.

Zagrożeniem

i utrudnieniem dla niewidomych są wszystkie przeszkody, które
uniemożliwiają korzystanie z naturalnych elementów orientacji
kierunkowej,

takich

jak:

krawężniki
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jezdni,

obramowania

trawnika czy ściana budynku. Elementy te służą prowadzeniu
niewidomego i gdy są one przerywane przez pojawiające się
przeszkody, poruszanie staje się dla osoby niewidomej trudne,
gdyż musi ona omijać każdą przeszkodę, a następnie szukać
kolejnego punktu orientacyjnego, by kontynuować swoją
podróż.
Zagrożenie staje się tym większe, że przybywa coraz
więcej

samochodów

napędzanych

cichymi

silnikami

elektrycznymi, co wymuszane jest przez przepisy ochrony
środowiska.
Dla osoby niewidomej odpowiednio dobrana faktura
podłoża, jej szerokość i lokalizacja nabiera szczególnego
znaczenia

podczas

przekraczania

ulicy,

jest

informacją

o zbliżaniu się do przejścia i może prowadzić niewidomego
przez ulicę. Zagrożenie bezpieczeństwa przy przekraczaniu
jezdni przez osoby niewidome i słabowidzące związane jest
z trudnościami w lokalizacji przejścia dla pieszych, brakiem
wyczuwalnej krawędzi chodnika oraz sygnalizacji świetlnej lub
ze złym dobraniem sygnałów dźwiękowych, trudnościami
w

odnalezieniu

przycisku

uruchamiającego

sygnalizację,

utrzymaniem kierunku wzdłuż przejścia dla pieszych i hałasem
ulicznym, który utrudnia wykrycie nadjeżdżających pojazdów.
Szczególnie niebezpieczne sytuacje zdarzają się osobom
niewidomym podczas poruszania się po peronach kolejowych
i przystankach autobusowych, dlatego istotne znaczenie dla
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zwiększenia bezpieczeństwa ma odpowiednie oznaczenie
krawędzi

peronu

i

określenie

bezpiecznej

przestrzeni

oczekiwania na przyjazd pociągu, autobusu czy tramwaju.
Oznaczenia

fakturowe

ostrzegające

o

krawędzi

peronu

poprawiają bezpieczeństwo nie tylko osób niewidomych, ale
również

widzących.

Osoby

niewidome

chcą

aktywnie

uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym, pragną być
niezależne i samodzielne w poruszaniu się, w przestrzeni,
dlatego korzystają przede wszystkim z komunikacji miejskiej.
Przystanki autobusowe i tramwajowe stają się dla nich ważnymi
punktami na trasach codziennych podróży do pracy i z pracy.
Największym

zagrożeniem

dla

ruchu

pieszego,

w

tym

poruszających się osób niewidomych, są okolice przystanków
komunikacji miejskiej, gdzie często drogi rowerowe zmieniają
swój przebieg i przecinają ciąg komunikacji pieszej. Dużą
przeszkodę w poruszaniu się osób niewidomych stanowią
niespodziewane
zwisające

niebezpieczeństwa

gałęzie

drzew,

na

drodze

tymczasowe

–

nisko

rusztowania

i nieoczekiwane zmiany poziomu nawierzchni, trasy krzyżujące
się pod kątem mniejszym niż 90 stopni, prowadzone długo po
liniach krzywych.
Zagrożenie na pasie ruchu pieszego dla niewidomych
związane

jest

z

brakiem

uwagi

i

ignorancją

innych

użytkowników, jak np. kierowców parkujących samochody na
chodniku, rowerzystów, oraz źle udzieloną pomocą ze strony
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osób widzących. Z punktu widzenia bezpieczeństwa istotna jest
jakość

powierzchni

chodnika.

Bezpieczna

powierzchnia

chodnika nie jest jednoznaczna z gładką powierzchnią, gdyż
zbyt gładkie powierzchnie powodują poślizgnięcia i upadki,
które czasami mają poważne konsekwencje.
Odpowiednia

jakość

powierzchni

chodnika

osobom

niewidomym daje możliwość łatwiejszego wykrycia specjalnych
oznaczeń fakturowych, dedykowanych do ich potrzeb.
Brak krawężnika dla osoby niewidomej lub słabowidzącej
staje się barierą, która w szczególny sposób zagraża jej
bezpieczeństwu. Najczęstsze kontuzje, jakich doznaje, są
wynikiem

wejścia

na

teren

niezabezpieczonych

robót

budowlanych, wpadnięcia do niezabezpieczonej studzienki
kanalizacyjnej, uderzenia w rusztowanie na wysokości klatki
piersiowej, uderzenia o zapory ograniczające parkowanie
samochodów, zderzenia ze szklaną osłoną kabiny telefonicznej,
potknięcia się na nierównych chodnikach, potknięcia się o zbyt
wysokie krawężniki lub nierównej wysokości schody, na źle
zaznaczonej krawędzi chodnika, i braku sygnalizacji świetlnej,
źle ustawionej wiaty przystankowej. Uderzenia o elementy
małej architektury jak: kosze na śmieci, ławki, słupy i znaki na
środku

chodnika,

kwietniki,

uderzenia

o

przeszkody

umieszczone poniżej dwóch metrów jak gałęzie drzew, znaki,
uderzenia w źle ustawiony parkometr, o wystające poza linię
zabudowy schody.
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M. Wysocki w swojej książce powołuje się na typologię
zaproponowaną

przez

Michała

Czerniaka

i

Piotra

Rychlewskiego, którzy stworzyli typologię rodzajów wypadków,
jakich doznają najczęściej piesi w wyniku źle zabezpieczonych
prac remontowych, i podzielili je w następujący sposób:


upadki na powierzchnię ulicy powodowane przez sztywne
przeszkody

jak

podstawy

przenośnych

znaków

drogowych, ich obciążniki i odsunięte pokrywy studzienek,
przeciągane nisko liny i kable, narzędzia i drobny sprzęt
oraz inne leżące na nawierzchni, a także wszelki urobek
i materiały sypkie,


urazy górnych części ciała powodowane przez zbyt nisko
zawieszone znaki i tablice, nisko umieszczone elementy
pojazdów, maszyn i urządzeń oraz wszelkiego rodzaju
konstrukcji i rusztowań.

Często bardzo poważne urazy spowodowane są przez odkryte
i niezabezpieczone roboty budowlane, włazy studzienek
kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz usunięte podczas
remontów nawierzchnie chodników i jezdni. Niekiedy śmiertelne
urazy powodowane przez spadające przedmioty i elementy
budynków podczas przechodzenia wzdłuż niezabezpieczonych
obejść stref robót na wysokości. Zdarzają się też najechania
przez

pojazdy

w

wyniku

wyznaczania

nieprawidłowo

oznakowanego i zabezpieczonego obejścia robót po jezdni.
Istnieją miejsca, w których życie i zdrowie osób niewidomych
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narażone są szczególnie. Duże obawy o swoje bezpieczeństwo
mają niewidomi i słabowidzący podczas poruszania się na
ciągach pieszo-rowerowych. Wyznaczenie drogi rowerowej
bezpośrednio na ciągu pieszym często wykonywane jest
jedynie poprzez wymalowanie białej linii lub rozróżnienie
kolorem kostki betonowej pasów ruchu pieszego i rowerowego,
co nie zapobiega wkroczeniu osoby niewidomej na trasę drogi
rowerowej.

Gdy

problemy

związane

z

uciążliwym

oddziaływaniem ruchu na otoczenie stają się codziennością,
obniża się komfort przebywania w przestrzeni publicznej,
a wśród osób niewidomych wzrasta poczucie zagrożenia.
Podejmowane

są

działania

mające

na

celu

ułatwienie

poruszania się osobom niepełnosprawnym, jednak wciąż są
one niewystarczające. Dlatego przemieszczanie się po ulicach
i podróżowanie transportem publicznym nadal stanowi dla nich
spore wyzwanie.
Poważne utrudnienie i zagrożenie bezpieczeństwa stanowi
zatem przestrzeń publiczna, która nie jest przystosowana do
potrzeb osób z ograniczoną mobilnością i percepcją; prowadzi
do ich wykluczenia społecznego. Bezpieczeństwo pieszych,
w tym osób z dysfunkcjami wzroku uzależnione jest od
odpowiednio zaprojektowanej przestrzeni i wyposażenia ciągów
komunikacyjnych. Ograniczenie ruchu kołowego i ograniczenie
prędkości

pojazdów

zdecydowanie

i bezpieczeństwo pieszych.
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zwiększają

komfort

Zmniejszenie natężenia ruchu oraz uprzywilejowanie ruchu
pieszego poprzez poszerzenie chodnika zwiększa możliwość
atrakcyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej. Na
ciągach

pieszych

zagrożeniem

dla

mobilności

osób

niewidomych i słabowidzących są wszelkiego rodzaju elementy
zawężające pas ruchu. Chodnik o minimalnej szerokości może
być bardziej bezpieczny dla poruszającej się osoby niewidomej
niż szeroki ciąg komunikacyjny, który jest co pewien czas
ograniczany przez różnego typu przeszkody jak znaki, lampy,
kosze na śmieci, tablice informacyjne i reklamowe, ławki i wiaty
przystankowe czy wysunięte na chodniki schody. Duże
utrudnienie dla osób z dysfunkcją wzroku w samodzielnym
bezpiecznym poruszaniu się stanowią także sezonowe ogródki
przy lokalach gastronomicznych.
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3. Katalog zagrożeń dla osób
niewidomych i słabowidzących
w ruchu drogowym i przestrzeni
publicznej
Przy przedstawieniu tego zagadnienia posiłkowałem się
publikacją

OSÓB

„BEZPIECZEŃSTWO

NIEWIDOMYCH

I SŁABOWIDZĄCYCH W RUCHU DROGOWYM WYBRANE
ASPEKTY PRAKTYCZNEˮ:
Pod redakcją naukową: Katarzyny Laskowskiej, Wojciecha
Filipkowskiego, Ewy Glińskiej wydaną przez Wydział Prawa
Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2014.
Przeprowadzone w ramach projektu badawczego analizy
ukazały, że bezpieczne funkcjonowanie na co dzień sprawia
osobom niewidomym i słabowidzącym pewne problemy. Pośród
wielu z nich szczególnie dostrzegają oni zagrożenia związane
z

poruszaniem

się

w

przestrzeni

publicznej

(71,86%).

W związku z tym na potrzeby rozważań w dalszej kolejności,
przedstawiono badanym listę tych zagrożeń. W tym celu
wytypowano miejsca i obiekty często odwiedzane oraz
użytkowane

przez

osoby

szczególnie

niebezpieczne

z

dysfunkcją

lub

wzroku.

chociażby

Jako

stwarzające

zagrożenia dla bezpieczeństwa badanych uznano: chodniki,
ulice, dworce, przystanki komunikacji miejskiej i budynki
użyteczności publicznej. Poproszono o wskazanie, w jakim
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stopniu utrudniają one im codzienne funkcjonowanie w
przestrzeni publicznej.
Pozwoliło to wyłonić następujący problem badawczy:
Z jakimi zagrożeniami w ruchu drogowym spotykają się osoby
niewidome i słabowidzące w przestrzeni zurbanizowanej?
Odpowiednio do problemu przyjęto następującą hipotezę:
Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni zurbanizowanej
najczęściej spotykają się z zagrożeniami występującymi na
chodniku, na ulicy oraz w środkach transportu zbiorowego.

3.1. Chodniki
Chodnik
i

stanowi

słabowidzących

z

samodzielnym

zurbanizowanej.

wobec

osób

poważne
poruszaniem

Jak

wynika

z

niewidomych

zagrożenie
się

ich

badań,

w

związane
przestrzeni

codzienne

życie

w stopniu dużym i bardzo dużym utrudniają im:


nierówne chodniki – 85,37%,



przeszkody na chodniku (np. kosze na śmieci, wystające
niskie słupki, klomby na kwiaty, nisko zawieszone reklamy,
szyldy,

znaki

drogowe,

drzewa,

budki

telefoniczne,

latarnie, inne przeszkody na wysokości głowy) – 78,93%,


nieodpowiednie zabezpieczenie robót budowlanych –
76,20%,



zaparkowane pojazdy – 74,76%,



ubytki w jezdni – 74,59%,
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brak

krawężników

(niewidoczne

różnice

między

chodnikiem a jezdnią) – 71,70%,


wysokie krawężniki – 65,76%,



rowerzyści – 52,25%,



inni piesi poruszający się ciągami komunikacyjnymi –
32,96%,



zwierzęta – 21,38%.
Opinie uzyskane z badań ankietowych przeprowadzonych

wśród osób niewidomych i słabowidzących potwierdzają ich
wypowiedzi uzyskane podczas wywiadu. Badani dostrzegają
szczególne niebezpieczeństwa ze strony rowerzystów. Ich
zdaniem „zakładają oni kaski i jadą bardzo szybko i jak on się
przewróci, to jemu się niewiele stanie, bo on ma głowę
zabezpieczoną, a człowiek, który idzie Bogu ducha winny, który
go nie widzi, ma wtedy problem”. „Często też jest tak, że jadą
tak i mają słuchawki na uszach i nic nie słyszą”. „U nas nie ma
w ogóle kultury ścieżek rowerowych (…) i szczerze mówiąc, jak
(…) my jeździmy na rowerach, (…) to bardzo często jest tak, że
muszę dzwonkiem dzwonić i ludzie nie wiedzą, są wściekli za
co ja na niego dzwonię dzwonkiem. A on idzie po części
rowerowej, a nie pieszej”.
Ponadto w wywiadzie badani podkreślali, że jest potrzeba,
by ścieżki rowerowe oddzielane były od chodnika fakturą,
wymalowanymi

pasami,

innym
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kolorem

kostki.

Byli

też

zaniepokojeni brakiem spójnej koncepcji tworzenia ścieżek
uwzględniających potrzeby osób z dysfunkcją wzroku.

3.2. Ulice
Ulica stanowi dla osób niewidomych i słabowidzących
poważne zagrożenie związane z samodzielnym poruszaniem
się ich w przestrzeni zurbanizowanej. Jak wynika z badań,
codzienne życie w stopniu dużym i bardzo dużym utrudniają im:


brak

udźwiękowienia

sygnalizacji

świetlnej

na

skrzyżowaniach – 81,19%,


brak ujednolicenia systemu sygnalizacji dźwiękowej –
72,83%,



brak odpowiedniego zabezpieczenia robót drogowych –
72,34%,



brak zróżnicowania faktury, kolorystyki nawierzchni przy
przejściach dla pieszych – 71,07%,



brak

oznaczeń

ułatwiających

orientację

osobom

z dysfunkcją wzroku w przejściach podziemnych –
71,06%,


brak

dotykowych

i

wizualnych

oznaczeń

dla

słabowidzących przy wejściach i wyjściach z przejść
podziemnych – 66,39%,


nieutwardzona nawierzchnia jezdni – 52,57%,



torowiska – 41,96%,



inni piesi na przejściu – 27,33%.
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Opinie uzyskane z badań ankietowych przeprowadzonych
wśród osób niewidomych i słabowidzących potwierdzają ich
wypowiedzi uzyskane podczas wywiadu.
Na ulicy badani czują się zagrożeni zachowaniem
kierowców pojazdów, którzy korzystając z zielonej strzałki, nie
rozglądając się uważnie, nie zatrzymując się, skręcają na
zielonym świetle. „Ja byłam tym bardzo przerażona. (…)
gdybym krok zrobiła do przodu, to bym była pod autobusem”.
Kierowca nie wziął pewnie pod uwagę, że pieszym jest osoba
niewidoma, która, jak mówi: „Słyszałam sygnał światła i szłam”.
Badani postulowali, by tak jak w wielu krajach Unii Europejskiej,
zrezygnować z zielonych strzałek, również w Polsce.
W

badaniu

nie

wskazano

problemu

dotyczącego

funkcjonowania sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla
pieszych,

polegającego

na

wyłączaniu

tej

sygnalizacji

w godzinach wieczornych i nocnych. Praktyki takie także
stanowią istotne zagrożenie dla osób z dysfunkcją narządu
wzroku,

gdyż

wieczorem

i

nocą

mamy

do

czynienia

z mniejszym nasileniem ruchu pieszych i wówczas nawet nie
ma kogo zapytać o kolor światła na przejściu przez ulicę.
Ponadto

warto

też

uzmysłowić

sobie,

że

sygnalizacja

dźwiękowa na przejściach dla pieszych ułatwia niewidomym
identyfikację tych miejsc.
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3.3. Dworce
Dworzec
i
z

stanowi

słabowidzących
samodzielnym

zurbanizowanej.

wobec

osób

poważne
poruszaniem

Jak

wynika

z

niewidomych

zagrożenie
się

ich

badań,

w

związane
przestrzeni

codzienne

życie

w stopniu dużym i bardzo dużym utrudniają im:


brak informacji dźwiękowych dotyczących rozkładu jazdy
lub wizualnych dla osób słabowidzących – 80,39%,



brak oznaczeń na peronach np. prowadnic wzdłuż
peronów, pasów dotykowych i kolorystycznych przy
krawędziach peronów – 73,47%,



brak oznaczeń dotykowych i kolorystycznych na schodach
– 72,99%,



przeszkody na ciągach komunikacyjnych w budynkach
dworców (np. kosze na śmieci, tablice informacyjne) –
67,69%,



brak oznaczeń ciągów pieszych – 64,15%.

3.4. Przystanki komunikacji miejskiej
Przystanki komunikacji miejskiej stanowią wobec osób
niewidomych i słabowidzących poważne zagrożenie związane
z

samodzielnym

zurbanizowanej.

poruszaniem
Jak

wynika

z

się

ich

badań,

w

codzienne

w stopniu dużym i bardzo dużym ograniczają im:
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przestrzeni
życie



brak informacji dźwiękowej dotyczącej rozkładu jazdy,
w tym informacji o numerze nadjeżdżającego pojazdu –
81,67%,



utrudniony dostęp do przystanków komunikacji miejskiej –
56,75%.
Podczas

przystanki

wywiadu

autobusowe.

badani
„Dla

postulowali,

by

zaakcentowania,

oświetlić
że

jest

przystanek, (…) lepiej by było”, „Jeżeli przystanek jest dobrze
oświetlony, to widać wszystko, widać ludzi, jeżeli jest gdzieś
światło daleko, pośrodku ulicy, a przystanek daleko od ulicy,
wtedy jest ciemno na przystanku”.

3.5. Środki komunikacji miejskiej
Środki

komunikacji

miejskiej

stanowią

wobec

osób

niewidomych i słabowidzących poważne zagrożenie związane
z

samodzielnym

zurbanizowanej.

poruszaniem
Jak

wynika

z

się

ich

badań,

w

przestrzeni

codzienne

życie

w stopniu dużym i bardzo dużym utrudniają im:


brak informacji dźwiękowej w środkach komunikacji
miejskiej – 79,10%,



zbyt wysokie wejścia do środków komunikacji miejskiej –
67,05%,



nieoznaczone wejścia do środków komunikacji miejskiej –
66,07%,



inni podróżujący – 17,20%.
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Podczas wywiadu badani stwierdzili, że mają nieraz
poważne problemy z ustaleniem numeru autobusu. „(…) na
przykład po [godzinie] 20, ja na przykład nie wysiądę na
przystanku przy «Cezarze», bo już mi się zdarzało, i co z tego,
że ja mam laskę, a ja nie wiem, gdzie jest początek, gdzie jest
koniec autobusu, nie wiem, jak do kierowcy trafić. I nie ma
komu pomóc, i tak się zdarza (…)”. „Ja kiedyś zatrzymałem
autobus i pytam, mówię – proszę Pana, Pan nie pojedzie,
dopóki nie dowiem się, jaki to numer jest”.
Badani mają też problemy ze słyszeniem komunikatów
podawanych w autobusach, gdyż są nieraz przez kierowców
wyciszane lub wyłączane.
„Albo (…) jest sporo ludzi w autobusie i ludzie rozmawiają ze
sobą i nic człowiek nie słyszy”. „Najpierw powinno być
powiedziane, jaka to linia – 1, 2, 3 …, a u nas jest odwrotnie.
Najpierw mówi, jaki jest następny przystanek, trasę, a najpierw
powinien powiedzieć numer, potem dopiero trasę i przystanek”.
Trudno tym spostrzeżeniom odmówić racji i logiki. Ponadto,
w opinii badanych, „Zdarzają się bardzo często takie sytuacje,
że jest przystanek wcześniej albo przystanek później”. „To jest
częste, szczególnie nocą, bo niektórych przystanków nie widać.
Jeżeli autobus się nie zatrzymuje na każdym przystanku,
system taki liczy te przystanki, jeżeli autobus się nie zatrzyma
i jest zła sygnalizacja dźwiękowa i wtedy człowiek wysiada i nie
wie, gdzie jest (…)”. „A poza tym jeszcze dobrze [by] było, żeby
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autobus, przyjeżdżając na przystanek (…), mówił, jaki to jest
numer, że linia numer 5, (…) bo my nie zobaczymy numeru”.
Wprawdzie zdaniem badanych „te autobusy mówią, ale mówią,
jak już zamykają drzwi”. Zdarzyło się, że „Zosia (jedna z
respondentek) z laską też kiedyś do autobusu nie wsiadła, bo
kierowca zamknął jej przed nosem drzwi”. „Autobus pojechał,
my z koleżanką krzyczałyśmy w autobusie, w środku i się nie
zatrzymał”. Jednakże są to już coraz rzadziej występujące
zdarzenia, bo „te autobusy coraz częściej [się] zatrzymują”,
„Widzą nas z laską i się zatrzymują”, „I te autobusy coraz
częściej mówią”, „Trzeba przyznać, że jest dużo lepiej niż
kiedyś”.
Występuje
a

także

mianowicie

problem
problem

nie
ze

podjęty

w

badaniach,

znajdowaniem

przycisków

zewnętrznych jaki wewnętrznych otwierających drzwi.

3.6. Budynki użyteczności publicznej
Budynki użyteczności publicznej stanowią wobec osób
niewidomych i słabowidzących poważne zagrożenie związane
z

samodzielnym

zurbanizowanej.

poruszaniem

Jak

wynika

z

się

ich

badań,

w

przestrzeni

codzienne

życie

w stopniu dużym i bardzo dużym utrudniają im:


brak oznaczeń dotykowych i kolorystycznych schodów –
76,37%,
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brak oznaczeń drzwi oraz brak napisów na drzwiach
wewnętrznych dostępnych dotykiem i z wykorzystaniem
druku dla słabowidzących – po 72,83%,



brak oznaczeń dotykowych i kolorystycznych szlaków
komunikacyjnych (np. w korytarzach) – 71,87%,



brak oznaczeń dotykowych i kolorystycznych wejść do
budynków – 70,58%,



brak oznaczeń dotykowych i kolorystycznych wind i ich
wnętrz – 69,93%,



brak właściwego oświetlenia – 67,69%.
Wśród zagrożeń badanych nie wystąpił problem braku

odpowiedniego oznakowania drzwi przeszklonych. To poważny
problem dla osób słabowidzących.

3.7.

Podsumowanie

Aby osoby niewidome i słabowidzące mogły bezpiecznie
i samodzielnie podróżować, muszą posługiwać się wszelkimi
dostępnymi

dotykowymi

i

akustycznymi

informacjami,

wykorzystywać zgromadzoną w danym zagadnieniu wiedzę
oraz prawidłowo podejmować decyzje dotyczące poruszania
się.

Orientacja

przestrzenna

jest

zatem

umiejętnością

rozumienia przestrzeni i zdolnością poruszania się w niej
w sposób bezpieczny zarówno w miejsca znane, jak i mniej
znane oraz wykazania się trafnością analizy nowych sytuacji
i nowych tras. Ogólna dostępność przestrzeni miejskiej jest
jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na to, czy
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osoby niewidome i słabowidzące są społecznie aktywne. Zatem
dostępne i przyjazne środowisko to przede wszystkim dostępne
środki transportu publicznego, parkingi, wysepki przystankowe,
niskie

krawężniki,

przejścia

przez

jezdnię,

sygnalizacja

dźwiękowa. Są to główne czynniki decydujące, czy osoba
niewidoma będzie pełnoprawnym członkiem społeczeństwa.
System komunikacyjny umożliwiający poruszanie się
w przestrzeniach zurbanizowanych to przede wszystkim ciągi
dróg pieszych oraz drogi dla ruchu kołowego. Szerokości dróg,
chodników i ścieżek oraz rodzaje zastosowanych nawierzchni
powinny zapewniać komfort i bezpieczeństwo wszystkim
użytkownikom.

Swobodne

i

bezpieczne

poruszanie

się

w przestrzeni miejskiej stanowi kwintesencję aktywności
w życiu środowisk zurbanizowanych. Komunikacja masowa
jest najbardziej efektywną i przyjazną dla środowiska formą
komunikacji w mieście, ale aby być w pełni wykorzystana, musi
być dostępna dla wszystkich mieszkańców, w tym szerokiej
grupy niepełnosprawnych.

3.8. Praktyczne rady i wskazówki
Zawsze warto pamiętać, że najlepszymi konsultantami
projektowanych rozwiązań dotyczących organizacji przestrzeni
publicznej pod względem jej dostępności dla osób z dysfunkcją
narządu wzroku, będą osoby niewidome bądź słabowidzące.
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3.8.1. Postępowanie wobec osób z dysfunkcją
narządu wzroku
Osoby niewidome i słabowidzące, podobnie jak osoby
z innymi niepełnosprawnościami, stają się coraz bardziej
aktywne. Podejmują pracę zawodową, kształcą się, dokonują
zakupów,

podróżują,

załatwiają

sprawy

w

urzędach

i instytucjach, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych oraz
sportowych, czyli mówiąc ogólnie, aktywnie włączają się w nurt
życia społecznego. W związku z tym osoby takie coraz częściej
możemy spotkać w biurach, sklepach, w bankach, w urzędach
pocztowych, w placówkach edukacyjnych i w wielu innych
miejscach

publicznych.

Jest

bardzo

prawdopodobne,

że

przebywając we wspomnianych miejscach, niewidomi i słabo
widzący będą potrzebować jakiejś pomocy. Dobrze byłoby,
gdyby wszyscy ludzie chcieli pomóc, a jeszcze lepiej byłoby,
gdyby wiedzieli, jak to zrobić. Przede wszystkim jednak wiedza
taka może być potrzebna pracownikom wszelkich urzędów
i instytucji, do których docierają osoby z dysfunkcją wzroku, a
dla „osób pierwszego kontaktu”, czyli pracowników biur obsługi
klienta, wiedza ta wydaje się niezbędna. Podamy zatem
najważniejsze informacje dotyczące postępowania wobec osób
z uszkodzonym wzrokiem oraz form pomocy, jaka może być im
potrzebna

podczas

pobytu

w

wspomniano wyżej.
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instytucjach,

o

których
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3.8.2. Pierwszy kontakt z osobą
niepełnosprawną wzrokowo
 Poinformuj ją o swojej obecności, upewnij ją, że mówisz
do niej (wymieniając nazwisko, jeśli je znasz lub dotykając
jej ramienia), przedstaw się. Zapytaj, czy potrzebna jest
jakaś pomoc.



Rozmawiaj w takim miejscu, w którym nie ma hałasu, w
przypadku osoby słabowidzącej zaś upewnij się, czy nie
razi jej światło padające z okna lub z lampy na wprost
której stoi lub siedzi.



Jeśli potrzebna jest pomoc w przemieszczeniu się,
zapytaj, czy wystarczą wskazówki słowne, czy niewidomy
zechce skorzystać z Twojej pomocy jako przewodnika.

3.8.3. Przemieszczanie się
Przewodnik zgłasza swoją gotowość poprzez lekkie
dotknięcie swoją dłonią dłoni lub przedramienia niewidomego,
a następnie pozwala się uchwycić za ramię - lewe lub prawe tuż powyżej łokcia. Ten sposób trzymania przewodnika
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zapewnia przewodnikowi wolne ręce, a niewidomemu kontrolę
nad sytuacją (nie on jest trzymany i ciągnięty lub pchany lecz
sam trzyma przewodnika i może w każdej chwili przerwać
kontakt) bezpieczeństwo (niewidomy pozostaje pół kroku za
przewodnikiem, nie jest więc narażony na przeszkody jako
pierwszy). Poinformuj niewidomego, dokąd i którędy idziecie
(np. „pójdziemy do mojego pokoju na pierwszym piętrze”,
„winda jest na drugim końcu tego korytarza”).

Podczas poruszania się zachowuj się naturalnie, rozluźnij
mięśnie, rozmawiaj. Niewidomy będzie odczytywał sygnały
dawane przez twoje ciało - ruszamy, zatrzymujemy się,
skręcamy.
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Informuj niewidomego o zbliżających się przeszkodach,
np. wąskie przejście (niewidomy „schowa się” wówczas za
Ciebie), niski strop, schody w dół, schody na górę, zamknięte
drzwi (w takiej sytuacji pomocne będzie poinformowanie o tym,
czy drzwi otwierają się w kierunku idących czy w przeciwnym,
i po której stronie znajdują

się zawiasy

- niewidomi

doświadczeni w chodzeniu z przewodnikiem przechodzą
swobodnie przez drzwi zamykając je za sobą).
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Wskazując niewidomemu krzesło połóż dłoń tej ręki którą
trzyma Cię niewidomy, na oparciu.

Jeśli niewidomy porusza się z psem, wystarczą zazwyczaj
wskazówki słowne. Nie należy pod żadnym pozorem mówić do
psa, głaskać go, karmić, czy chwytać za uprząż - pies pracuje
i takie zachowania mogą zaburzyć jego koncentrację, a przez
to narazić niewidomego na niebezpieczeństwo.

3.8.4. Rozmowa
Nie unikaj w rozmowie takich słów i zwrotów jak np. „Czy
widzi pan możliwość ...?” , „Popatrzmy teraz na punkt 5.”, „Do
zobaczenia”. Niewidomi też używają tych zwrotów a unikanie
ich sprawia, że sytuacja staje się sztuczna.
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Używaj konkretnych określeń dotyczących położenia
obiektów i kierunków.

Informacja „Tutaj jest lista lektur” czy

„Toaleta jest tam” jest niewiele warta w porównaniu z „Lista
lektur leży na stole przed Panią” czy „Toaleta jest na końcu
korytarza, ostatnie drzwi po lewej stronie.”
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3.8.5. Przerwanie, zakończenie kontaktu
Jeśli musisz na chwilę oderwać uwagę od rozmowy lub
odejść, poinformuj o tym niewidomego. Niewiele jest gorszych
rzeczy niż odkrycie, że przez ostatnie kilkadziesiąt sekund
mówiło się „do nikogo”.
Jeśli niewidomy stoi z Tobą na środku
pomieszczenia, zanim odejdziesz
podprowadź go do mebla lub parapetu, tak
aby miał kontakt dotykowy z jakimś
obiektem w otoczeniu.
Daj wyraźny sygnał zakończenia rozmowy słowny, uściśnięcie dłoni na pożegnanie.
Upewnij się, czy niewidomy wie, jak dotrzeć
do wyjścia.

Nie zakładaj, że przy następnym kontakcie
niewidomy rozpozna Cię po głosie - to może
trochę potrwać, szczególnie, jeśli poznał więcej
nowych osób w tym samym czasie.

3.8.6. Kontakt z osobami niewidomymi
Wiedza
niewidomych

na
jest

temat

funkcjonowania

stosunkowo
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mało

osób

całkowicie

rozpowszechniona

w

społeczeństwie.

Poniższe

wypowiedzi

pochodzące

z wywiadów udzielonych A. Matuszewskiej przez absolwentów
specjalnego ośrodka dla niewidomych w Laskach

świadczą

o stereotypowym spostrzeganiu potrzeb i możliwości osób
niewidomych oraz częstym łamaniu podstawowych zasad
właściwego

współdziałania

osób

pełnosprawnych

z

tymi

osobami, u których brak wzroku jest tylko jedną z wielu
właściwości:


niewidzenie nie powoduje jednocześnie uszkodzenia
słuchu i myślenia, dlatego w kontaktach z osobami
niewidomymi

nie

ma

potrzeby

podnoszenia

głosu.

Niekiedy można się spotkać z takimi opiniami, że jak nie
widzi, to i nie słyszy.


Stałam na przystanku tramwajowym (…) i nagle ni stąd ni
zowąd wrzask za uchem: „24 jedzie!”. Ja impulsywnie się
odwróciłam, złapałam człowieka za ramię i krzyknęłam:
„Dziękuję, ale ja nie jestem głucha!”. Ludzie tak jakoś
dziwnie myślą, że jak ktoś nie widzi, to zaraz i nie słyszy,
nie myśli i nie wiem, co jeszcze.



Nie jest prawdą, że osoby niewidome są szczególnie
niezaradne i wymagające stałej opieki, dlatego zawsze
należy ustalić czy pomoc jest w ogóle potrzebna i jaki
powinien być jej zakres.

 Z reguły ludzie są bardziej przekonani, że ty sobie z czymś
nie dasz rady niż dasz.
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Spotkałam się z opiniami, że osoba niewidoma niewiele
potrafi. Np. słyszałam, że ktoś się strasznie dziwił, że ja potrafię
nalać herbatę. Albo na przykład często jak wychodzę
z autobusu, to ktoś podchodzi i pyta, czy mi pomóc zejść po
schodkach. I na studiach, często nawet wśród młodzieży, jak
ktoś widzi, ze podchodzę do schodów, to krzyczy: „Poczekaj,
poczekaj, zaraz Cię sprowadzę!”. Tak, jakbym ja po schodach
nie umiała zejść. Chyba to wynika z ich chęci pomocy i z tego,
że do końca nie wiedzą, jak mi pomóc i nie wiedzą, co ja mogę,
a czego nie mogę.
Nie jest prawdą, że niewidzenie jest karą
za grzechy, a głośne komentarze
zwracające uwagę na niepełnosprawność
osoby są nietaktowne.
Najgorsze są komentarze, jak się
jedzie tramwajem np.: „O Jezu, jakie to
nieszczęście – on nie widzi!”, a ja to
przecież wszystko słyszę. I nie wiem, czy mi
jest przykro, czy może bardziej jest mi
szkoda tych ludzi, którzy tak narzekają. Nie
są to ich problemy, więc mogliby zachować
trochę jakiegoś umiaru i kultury. Po co
takie komentarze?
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Często starsze panie mówią: „O, biedna niewidoma! Pokarał
Cię Bóg”. Kiedyś autentycznie pani na

przystanku

mi

powiedziała cos takiego, że moi rodzice musieli popełnić jakiś
straszny grzech, dlatego ja jestem niewidoma.
Ludzie mówią: „Biedna niewidoma, nigdzie nie trafi, nic nie
umie i najlepiej, jakby siedziała w domu”.
Ostatnio jechaliśmy z kolegą metrem do pracy i jeden
chłopak mówi do drugiego: „Może byś ustąpił miejsca?”, a
ten, który siedzi, mówi: „Jak doszedł, to i postoi”. Raz jakaś
pani chciała mnie uzdrawiać, znowu ktoś tam powiedział, że
moi przodkowie musieli nieźle nagrzeszyć, skoro ja nie widzę.
Problemy wzrokowe nie powodują dysfunkcji
intelektualnej i ograniczeń w samodzielnym podejmowaniu
decyzji, więc w kontaktach z niewidomym należy zwracać się
bezpośrednio do niego, a nie do jego rodziny i przewodnika.

Spotkałam się np. z tym, że jak idę z moją mamą i siostrą
w moim mieście i jakaś koleżanka mojej mamy podchodzi do
nas, to mówi do mojej mamy, takim trochę ściszonym głosem:
„Córka to już skończyła to liceum? A maturę jak zdała?”, a moja
mama mówi: „To zapytaj się, przecież stoi koło mnie.” A ona
wtedy do mojej mamy: „To ona mnie usłyszy, jak ja do niej
powiem?”. I to jest dla mnie takie trochę śmieszne.
Drażni mnie opinia niektórych ludzi o niewidomych,
traktują ich jak upośledzonych. Jak się wchodzi do autobusu,
chcą zaraz, żeby człowiek siadał albo mówią: „O, tutaj siedzi
Pana kolega niewidomy”, a ja przecież mogę nie znać tej
osoby.
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Niewidzenie

nie

wyklucza

dobrego

rozumienia

kwestii

związanych ze spostrzeganiem wzrokowym, dlatego można
w

kontaktach

z

osobami

niewidomymi

używać

słów

odnoszących się do wzroku oraz należy udzielać im informacji
o wizualnych właściwościach obiektów np. kolorach.
W pracy rozmawiam z pacjentem. Pacjent: „Czy oglądała
Pani… Ojej, przepraszam, przecież Pani nie ogląda”. A co ja
niby innego robię. Taki brak wiedzy.
Niewidzenie

utrudnia

kontrolę

najbliższego

otoczenia

i zachowań osób, dlatego należy podczas witania się
z niewidomym przedstawić siebie i towarzyszące osoby,
sygnalizować zmiany w kontakcie np. chwilowe odejście,
zawieszenie uwagi.

Niewidzenie uniemożliwia odbiór sygnałów pozawerbalnych,
więc gestykulację i mimikę należy uzupełnić o komentarz
słowny niewidzenie utrudnia samodzielne poruszanie się, więc
jeśli osoba niewidoma będzie chciała skorzystać z pomocy
przewodnika, powinien on pozwolić się jej uchwycić tuż powyżej
łokcia, wówczas niewidomy nie jest trzymany, ciągnięty czy
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pchany, ale zarówno on jak i przewodnik zachowują swobodę
ruchów.
Niewidzenie

utrudnia

orientację

przestrzenną,

więc

przewodnik powinien udzielać jasnych i precyzyjnych informacji
na temat

trasy, zachować naturalną postawę ciała podczas

kontaktu z niewidomym.

Spotkałam się z tym, że traktują mnie, jakbym
była ze szkła. Jak np. ktoś chce mnie
podprowadzić, to tak delikatnie mnie chwyci, tak
się boi i czuję, jak ta osoba jest po prostu
sztywna.

W

poznawaniu

osób

niewidomych

warto

zauważać

i uwzględniać bezpośrednie konsekwencje braku możliwości
odbioru informacji wzrokowych tak, aby specyficzne potrzeby
wspólne dla całej grupy osób z

tą dysfunkcją mogły być

zaspakajane. Jednocześnie jednak należy pamiętać o tym, iż
każda z tych osób jest niepowtarzalną indywidualnością
a niewidzenie nie musi stanowić najistotniejszej właściwości,
jaka ją określa:
Niewidzenie to nie jest nieszczęście. Rzeczywiście trudniej
się żyje, ale można żyć i być szczęśliwym…
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3.8.7. Kontakt z osobami słabowidzącymi
Źródłem
psychospołecznych

niezaspokojenia
osób

szeregu

słabowidzących

potrzeb
jest

brak

odpowiednich warunków zewnętrznych, w tym niewłaściwe
postawy i niezrozumienie ze strony innych. Stereotypowe,
nieprawdziwe przekonania o osobach z dysfunkcją wzroku
mogą

stanowić

niejednokrotnie

większą

przeszkodę

w pełnych ich uczestnictwie w życiu społecznym niż sama
niepełnosprawność. Brak wiedzy na temat słabowzroczności
oraz bezpośrednich doświadczeń w kontaktach z osobami
z

tym

problemem

prowadzi

często

do

działań

dyskryminacyjnych lub nadmiernej opiekuńczości i wyręczania,
na co często wskazują w swych wypowiedziach słabowidzący:
•

(…) my jesteśmy krajem, gdzie ogólnie mało mówi się
w mediach o osobach niepełnosprawnych i stosunek osób
pełnosprawnych do niepełnosprawnych wynika głównie
z ich niewiedzy. Ludzie często chcą pomóc, ale nie
wiedzą jak;

•

(…) osoby pełnosprawne często nie potrafią precyzyjnie
wytłumaczyć drogi do konkretnego miejsca oraz chcą coś
znaleźć lub zrobić za osobę słabo widzącą i wręcz się
narzucają. Chodzi mi o własny przykład, a mianowicie, gdy
czegoś sobie szukam, a osoba dobrze widząca od razu
pyta „czego szukasz?”, denerwuję się, ponieważ czuję się

98

osaczona. Niby czemu nie mogę czegoś szukać? Przecież
każdy może coś zagubić;
•

Aby zapobiec tego typu sytuacjom, warto pamiętać
o podstawowych konsekwencjach słabowzroczności oraz
prostych zasadach kontaktowania się z osobami z tą
dysfunkcją (m.in. M. Muszalska, M. Zarczuk);

•

Stopień uszkodzenia widzenia może być różny u różnych
osób, więc mogą one spostrzegać przedmioty, osoby
i zjawiska w sposób indywidualny i nie należy uogólniać
swoich doświadczeń w kontaktach z konkretną osobą
słabo widzącą na całą populację tych osób np. to, że jedna
osoba z jaskrą widzi w określony sposób, nie oznacza, że
druga będzie funkcjonować tak samo.
•

•

słabowzroczność może utrudniać
rozpoznawanie osób, więc przed nawiązaniem
kontaktu dotykowego należy nawiązać kontakt
werbalny – zwrócić się bezpośrednio do osoby
i przedstawić się, poinformować o swoim
odejściu;
słabowzroczność nie wiąże się z problemami
w rozumieniu i odbiorze mowy, nie ma więc
potrzeby mówienia do takiej osoby głośniej i
wolniej, natomiast ogranicza ona odbiór
powszechnie stosowanych sygnałów
niewerbalnych, więc trzeba je uzupełniać
informacją słowną.

Osoby słabowidzące często znajdują się w trudniejszej
sytuacji niż osoby niewidome, gdyż w przypadku osób
niewidomych

ich

niepełnosprawność
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jest

łatwiej

identyfikowalna, dlatego też osoby słabowidzące przeżywają
wyjątkowy stres w takich przypadkach jak np. kierując pytanie
do sprzedawcy w sklepie o cenę danego produktu napotykają
odpowiedź „przecież jest napisane”. Należy więc przyjąć
założenie, że jeżeli ktoś pyta tzn., że sam nie jest w stanie
znaleźć odpowiedzi.

3.8.8. Obiekty użyteczności publicznej
I zaczęły się schody…
Rozważając kwestie związane z przystosowaniem różnych
obiektów do potrzeb osób z uszkodzonym wzrokiem, trzeba
wspomnieć o oznakowaniu kolorystycznym schodów.
Chodzi o to, żeby pierwszy i ostatni stopień w każdym
ciągu schodów znajdujących się na terenie obiektu różnił się
kolorystycznie od pozostałych stopni.
Ułatwi to osobom słabowidzącym pokonywanie schodów.
Przyczyni się także do ich bezpieczeństwa. Takie oznakowanie
schodów można wykonać przy użyciu odpowiednich taśm.
Najczęściej

stosuje

się

taśmy

w

kolorze

żółtym

lub

pomarańczowym. Ważne jest też to, by miały one odpowiednią
szerokość. Nie powinna ona być mniejsza niż 10 cm. Taśmę
taką należy nakleić zarówno na powierzchni pionowej jak
i poziomej pierwszego i ostatniego stopnia schodów.
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A co ze szklanymi drzwiami?
Dla osób słabowidzących takie drzwi często stanowią poważny
problem. Nie raz zdarzało się, iż nie zauważywszy tego typu
drzwi, następowało przykre zbliżenie nieokreślonego stopnia.
Kończyło się to nawet rozbiciem głowy lub uszkodzeniem
okularów.
Sytuacjom

takim

można

zaradzić

poprzez

naklejenie

kontrastowego paska taśmy szerokości ok. 10 cm na wysokości
150-160 cm.
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Kończąc omawianie kwestii przystosowania biur i rozmaitych
instytucji

publicznych

do

potrzeb

osób

z

uszkodzonym

wzrokiem, należy zauważyć, że ani liczba proponowanych
działań nie jest duża, ani ich koszty nie wydają się nadmiernie
wysokie. Tym bardziej, że koszty te mogą być rozłożone
w czasie. Warto jednak zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że
skutki działań na rzecz jednej grupy niepełnosprawnych mogą
mieć niekorzystny wpływ na warunki funkcjonowania innych
niepełnosprawnych.

Przykładem

może

być

tu

likwidacja

krawężników i budowa podjazdów ułatwiających poruszanie się
osobom na wózkach.

Jeżeli podjazd taki jest długi i bardzo łagodnie łączy się
z

powierzchnią

jezdni,

to

taki

podjazd

stwarza

niebezpieczeństwo dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.
Zdarza się bowiem nierzadko, czego dowiodła praktyka, że
osoby całkowicie niewidome tracą w takiej sytuacji orientację
i nie wiedzą, czy znajdują się jeszcze na chodniku, czy już na
jezdni. Z opisanej sytuacji nie wolno wyciągać wniosku, że nie
należy budować podjazdów dla osób na wózkach, a jedynie, że
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trzeba budować je tak, by nie stwarzały zagrożenia dla
niewidomych.
Wydaje się, że bez większego trudu udałoby się znaleźć
rozwiązanie

kompromisowe,

które

dla

obu

grup

osób

niepełnosprawnych byłoby zadowalające. Rozwiązanie takie
mogłoby np. polegać na pozostawieniu minimalnego (najwyżej
dwucentymetrowego)

krawężnika

albo

na

zmniejszeniu

długości podjazdu i zwiększeniu kąta jego nachylenia.
Balustrada stalowa - podjazd dla wózków.
Takie modyfikacje nie stworzyłyby chyba zbyt wielkich
utrudnień dla osób niesprawnych ruchowo, a niewidomym
ułatwiłyby

orientację

w

przestrzeni

i

zwiększyły

ich

bezpieczeństwo.

3.8.9. Publiczna przestrzeń otwarta – transport
publiczny
Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku ważnym jest
zapewnienie pełnego bezpieczeństwa na dworcach kolejowych,
autobusowych, przejściach ulicznych, stacjach metra, itp.
Perony należy wyraźnie zaznaczyć: krawędź peronu
(patrząc od strony torów) pasem żółtym o szerokości 0,10 m
i następującym po nim pasem czarnym o szerokości 0,10 m
wzdłuż całej krawędzi, w odległości 0,60 m od krawędzi peronu
należy zamontować oznakowanie dotykowe - pas ostrzegawczy
szerokości

0,50

±m,

połączony

z

odpowiednim

pasem

prowadzącym do schodów oraz dźwigów osobowych; linia
103

ostrzegawcza dla widzących powinna być namalowana przed
pasem ostrzegawczym (patrząc od strony peronu).

Wszystkie

nawierzchnie

(posadzki)

powinny

być

przeciwodblaskowe i przeciwpoślizgowe.
Obszary z ograniczoną wysokością do 2,20 m (np. pod
schodami)

muszą

być

odpowiednio

zabezpieczone

uniemożliwiając wejście oraz posiadać poziomą blokadę na
wysokości 0,20-0,30 m, uniemożliwiającą wsunięcie białej laski
w ten obszar.
Elementy wyposażenia przestrzeni (ławki, kosze, kwietniki)
muszą być bez ostrych krawędzi, w kolorze kontrastującym
z otoczeniem, bądź posiadać oznaczenia kontrastowe.
Na

podstawie

wieloletnich

doświadczeń

polskich

i zagranicznych pojawia się coraz więcej placówek i miejsc
dostosowanych - Administracja miejska – dba o komfort
i bezpieczeństwo niepełnosprawnych do korzystania z nich
przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku.
Projektując odpowiednie rozwiązania w tym zakresie
należy wziąć pod uwagę dwa podstawowe aspekty. Po
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pierwsze bezpieczeństwo pasażerów z dysfunkcją narządu
wzroku, po drugie łatwość samodzielnego korzystania przez te
osoby z powyższych rozwiązań.

Ogromnym
miejskiego

jest

ułatwieniem

korzystania

wyposażenie

środków

z

transportu

tego

transportu

w dźwiękową informację wewnętrzną i zewnętrzną. Informacja
wewnętrzna pozwala zorientować się pasażerowi z dysfunkcją
narządu wzroku, na jakim przystanku znajduje się i jaki będzie
przystanek następny. Informacja zewnętrzna zaś umożliwia
osobie niewidomej znajdującej się na przystanku identyfikację
numeru autobusu/tramwaju, jak również kierunku jego jazdy.
Dużym ułatwieniem dla osób niewidomych są oznakowania
brajlowskie np. w windach. Rozwiązanie takie zaczęli stosować
nawet producenci niektórych leków. Można zauważyć, że są
one podpisane brajlem.
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Coraz więcej leków ma na opakowaniach nazwy zapisane
alfabetem Braille'a. Tyle, że farmaceuci często nalepiają na
nich ceny lekarstw - zapominając, że niewidomi czytają
palcami. Dotknięcie liter jest dla nich tak samo ważne, jak dla
widzących druk.

Przejścia z sygnalizacją świetlną powinny być wyposażone
także w sygnalizację dźwiękową. Sygnalizacja dźwiękowa
powinna w sposób automatyczny dostosowywać się do
poziomu

hałasu

otoczenia.

Dla

osób

niewidomych

i niedowidzących sygnalizacja dźwiękowa spełnia trzy zadania:
ułatwia lokalizację przejścia dla pieszych, informuje, kiedy
zapala się zielone światło, oraz akustycznie "przeprowadza"
przez ulicę.
Gdy powstawało nowe skrzyżowanie, nikt nie podejrzewał,
że sygnalizacja stanie się hałaśliwą zmorą.
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Zamontowane w sygnalizacji świetlnej tzw. „brzęczyki”
pozwalają niewidomym zorientować się, jakie jest światło
wydając inny dźwięk w zależności od koloru. By ułatwić takim
osobom przejście na przycisku umieszczonym na słupku
sygnalizacyjnym powinna być uwypuklona strzałka wskazująca
kierunek przejścia przez ulicę. Ważny jest również kolor
słupków. Nie powinno się ich malować kolorami szarym,
czarnym, czy zielonym, ponieważ kolory te dają słaby kontrast
z

otoczeniem,

jak

również

są

trudne

do

rozpoznania

wieczorem. Zalecany jest wyłącznie kolor żółty.
Trochę informacji o sygnalizacji
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 3
lipca

2015

r.

zmieniające

rozporządzenie

w

sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach na stronach 33 i 34
znajduje się taki oto zapis. Cytuję:


pkt 3.3.5.2 „Sygnalizatory akustyczne dla pieszych”
otrzymuje

brzmienie:

pieszych

powinny

zezwalających

na

„Sygnalizatory
zapewnić

akustyczne

nadawanie

przechodzenie

przez

dla

sygnałów

jezdnię

lub

torowisko tramwajowe wyłącznie podczas nadawania
sygnału zielonego dla pieszych, przy czym sygnał
dźwiękowy odpowiadający sygnałowi zielonemu ciągłemu
powinien

różnić

się

od
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sygnału

dźwiękowego

odpowiadającego sygnałowi zielonemu migającemu oraz
sygnał dźwiękowy zezwalający na przejście przez jezdnię
powinien

być

różny

od

sygnału

dźwiękowego

zezwalającego na przejście przez torowisko tramwajowe.
Pomocnicze sygnały dźwiękowe, nadawane podczas
sygnału czerwonego, powinny różnić się w zasadniczy
sposób od sygnałów będących odpowiednikiem sygnału
zielonego ciągłego i migającego. Jeżeli przejście dla
pieszych jest rozdzielone pasem dzielącym lub wyspą
dzielącą i obsługiwane jest w niezależnych fazach
sygnalizacyjnych,

sygnały

dźwiękowe

odpowiadające

sygnałowi zielonemu powinny być różne dla każdej części
przejścia.
Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 1314 Sygnał dźwiękowy
stosowany na przejściach dla pieszych powinien być krótko
czasowym okresowo powtarzającym się sygnałem złożonym
o obwiedni czasowej prostokątnej wypełnionej falą prostokątną
(fala

o

przebiegu

prostokątnym)

i

czasie

trwania

nie

przekraczającym 20 ms. Częstotliwość podstawowa sygnału
złożonego

(złożenie

częstotliwości

podstawowej

z

jej

nieparzystymi harmonicznymi) powinna wynosić: na przejściach
przez jezdnię – 880 Hz (w wyjątkowych sytuacjach, przy
złożonych przejściach z pasami dzielącymi lub wyspami
dzielącymi

można

zastosować

dźwięk

o

częstotliwości

podstawowej 550 Hz, w celu rozróżnienia poszczególnych
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części przejścia), a na przejściach przez torowisko tramwajowe
– 1580 Hz. Podstawowy sygnał dźwiękowy, równoważny
sygnałowi

zielonemu

ciągłemu,

powinien

być

sygnałem

powtarzanym co 200 ms. Podstawowy sygnał dźwiękowy,
równoważny sygnałowi zielonemu migającemu, powinien być
sygnałem powtarzanym co 100 ms. Sygnalizator dźwiękowy
powinien umożliwiać regulację poziomu głośności nadawanego
sygnału dźwiękowego w granicach co najmniej 50–90 dB(A).
Poziom sygnału podstawowego powinien być dostosowany do
hałasu ulicznego. W żadnym punkcie przejścia dla pieszych
stosunek sygnału dźwiękowego nadawanego z sygnalizatora
względem poziomu tła akustycznego (hałasu ulicznego) nie
może być mniejszy niż (-20) dB. Wskazane jest stosowanie
sygnalizatorów

adaptacyjnych.

Sygnalizatory

dźwiękowe

umieszcza się po obu stronach jezdni, przy czym sygnały
podstawowe muszą być nadawane z urządzeń umieszczonych
na wysokości co najmniej 2,20 m nad powierzchnią drogi,
natomiast

sygnał

pomocniczy

powinien

być

nadawany

z przycisku. Podstawowy sygnał dźwiękowy powinien być
słyszalny w strefie oczekiwania przed jezdnią oraz na przejściu
przez jezdnię do co najmniej 2/3 jej szerokości.
Sygnał pomocniczy powinien być dźwiękiem tego samego
rodzaju, co sygnał podstawowy, stosowany na danym przejściu,
z tą różnicą, że czas powtarzania sygnału pomocniczego
powinien wynosić 1 s, a słyszalność sygnału pomocniczego
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musi być ograniczona do 4 ± 1 m od źródła dźwięku.
Sygnalizatory dźwiękowe nie mogą występować w postaci
dodatkowej

komory

sygnałowej

zblokowanej

(połączonej)

z sygnalizatorem dla pieszych.
Zaleca się, aby ostrzegać niepełnosprawnych pieszych
o

awarii

sygnalizacji

komunikatu:

np.

w

postaci

„sygnalizacja

stosownego

wyłączona,

słownego

„sygnalizacja

uszkodzona”, „awaria sygnalizacji”.

Ścieżki orientacji
Ścieżki takie mają pomóc w czasie wędrówki pieszej
osobom z obniżoną zdolnością orientacji oraz niewidomym
i niedowidzącym. Powinny tworzyć spójny i nieprzerwany
łańcuch połączeń od początku do końca trasy. Przydatne są
szczególnie na otwartych dużych placach, rynkach, skwerach
i stacjach. Nie są konieczne wzdłuż chodników przy budynkach,
gdzie znajdują się naturalne punkty orientacyjne dla tych osób.
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Ścieżki orientacji muszą różnić się od pozostałej części
chodnika przede wszystkim kolorem oraz fakturą. Należy je tak
zaprojektować, aby osoby niewidome i słabowidzące mogły je
zauważyć lub wyczuć część graniczną. Różnica w strukturze
powierzchni musi być możliwa do rozpoznania za pomocą buta
i laski. Aby łatwo je identyfikować, szerokość powinna wynosić
0,6-0,7 m. Istotne jest, aby ścieżki orientacji budowano zawsze
z materiału o tej samej strukturze. Ścieżki orientacji nie powinny
krzyżować się i przecinać ścieżek dla rowerów.

Powierzchnie chodników, ulic i ścieżek parkowych powinny
być równe, antypoślizgowe i twarde, tak by mogli z nich
korzystać wszyscy przechodnie.
Drogi spacerowe powinny być asfaltowane, wykonane z
dużych

kamiennych

bloków

lub

betonowych

płyt

gwarantujących dostępność i stabilność. Absolutnie nie nadają
się do tego małe kostki brukowe, gdyż szybko stają się
nierówne i śliskie podczas opadów deszczu, czy śniegu. Dla
osób niewidomych różnice w strukturze nawierzchni brukowej
mają

zasadnicze

znaczenie.

Dla
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osób

niedowidzących

i z niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie pomocne
jest stosowanie na drogach kontrastu: jasny-ciemny.
Oświetlenie
Dla osób z obniżoną zdolnością orientacji, głuchych,
niedosłyszących i niedowidzących dobre oświetlenie ma
szczególne znaczenie. Na przykład kolory zielony, czarny
i szary są trudne do rozróżnienia dla ludzi mających problemy
ze wzrokiem. Z tego powodu do oznaczenia latarni i znaków
drogowych powinny być stosowane tylko jasne kolory. Wiele
osób z osłabionym wzrokiem jest wrażliwych na silne strumienie
światła. Dlatego lampy powinny być tak instalowane, aby nie
oślepiały.
Ważne jest również, aby światło padało równomiernie, było
odpowiednio

zlokalizowane

i

dobrze

skierowane.

Nawet

niewłaściwie padające cienie mogą sprawiać problemy. Dobre
światło pomaga również osobom niesłyszącym, ponieważ mogą
lepiej czytać z ust oraz posługiwać się językiem migowym. Dla
osób szczególnie wrażliwych na światło elektryczne istotny
może być również rodzaj oświetlenia. Największe kłopoty
tworzy światło lamp sodowych i mikrofalowych. Alternatywnym
źródłem światła powinny być diody, które stosować powinno się
zwłaszcza w toaletach, windach, budkach telefonicznych i przy
tablicach informacyjnych. Wykorzystywać powinno się także
światłowody.
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Przystanki
Otoczenie i nawierzchnia przystanków autobusowych
i

tramwajowych

powinna

być

wyłożona

płytami

o rozpoznawalnej fakturze, a także oznaczona kontrastowo
w stosunku do otoczenia. Przystanek powinien być obudowany,
mieć oświetlenie i ławkę z podpórkami na ręce. W środku musi
być miejsce na wózek. Na znakach powinna znajdować się
także informacja pismem brajla.
Natomiast wszystkie informacje tekstowe muszą być
wyraźne i napisane dużą czcionką. Nie może zabraknąć także
mapy trasy i okolicy.
Na przystanku musi być wyraźnie oznaczone miejsce
gdzie powinien zatrzymać się przód autobusu. Powinien temu
służyć kontrastowy pas ułożony z płyt o fakturze innej niż reszta
chodnika.

Ułatwi

to

osobom

niewidomym

i

starszym

wchodzenie do autobusu przednimi drzwiami.

Mając na uwadze powyższe informacje, wypada powtórzyć
teraz wcześniej sformułowaną zasadę, która głosi, że zawsze
należy pytać zainteresowanych, czyli w tym przypadku osób
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z niepełnosprawnością wzrokową: czy i jak można im pomóc.
Trzeba bowiem jeszcze raz podkreślić, iż prawie każda osoba
niewidoma i słabowidząca potrafi myśleć i mówić jak pozostali
ludzie.
Warto również pamiętać o tym, że uczynienie przestrzeni
publicznej przyjazną dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
będzie dobrze służyć całemu społeczeństwu.
We

wszystkich

społecznościach

lokalnych

należy

promować wśród ogółu społeczeństwa znajomość problematyki
związanej z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością
wzrokową. Ponadto warto szerzyć świadomość o tym, jak
należy pomagać osobom z dysfunkcją narządu wzroku.
Wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa w przestrzeni
publicznej dla samych niewidomych ma informacja o nowych
możliwościach, jakie daje nowa technologia w dziedzinie
samodzielnego poruszania się. Informacje takie można uzyskać
zarówno w placówkach Polskiego związku niewidomych jak
i u dystrybutorów sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomych.
Warto również poświęcić nieco miejsca problemowi poruszania
się

osób

z

zurbanizowaną.

dysfunkcją
Tam

właśnie

wzroku
trzeba

poza
mieć

przestrzenią
super

dobrą

orientację i stosować dodatkowe środki bezpieczeństwa. Mam
tu na myśli przede wszystkim elementy odblaskowe na
okryciach zewnętrznych i trzeba nieść w sposób widoczny białą
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laskę. Polecam również możliwość skorzystania z nowych
technologii w samodzielnym poruszaniu się.

3.8.10. iGlasses - sposób na wiszące przeszkody
Lato

to

pora

szczególnie

sprzyjająca

spacerom,

wędrówkom, wycieczkom. Podczas pieszych wypraw czekają
na

nas

także

nieprzyjemne,

a

nawet

niebezpieczne

niespodzianki w postaci różnych zwisających przeszkód,
których nie jesteśmy w stanie rozpoznać przy pomocy białej
laski.

Mogą

to

być

zwisające

gałęzie

drzew,

krzewy

rozrastające się na parkowe czy leśne dróżki, reklamy
umieszczone na nieodpowiedniej wysokości czy wreszcie zbyt
nisko zawieszone znaki drogowe. Niespodziewany kontakt
twarzy z takimi przeszkodami jest w najlepszym wypadku
nieprzyjemny, a w nieco gorszym może okazać się bardzo
bolesny.

W

komfortowej

sytuacji

są

właściciele

psów-

przewodników, ponieważ zwierzęta te są szkolone do takiego
prowadzenia niewidomego, aby omijał także i takie przeszkody.
A co z tymi, którzy z różnych względów nie mogą sobie
pozwolić na posiadanie psa? Rozwiązaniem problemów mogą
okazać się okulary iGlasses wyposażone w wykrywacz
przeszkód znajdujących się na wysokości głowy. Okulary te to
wynik współpracy firmy AmbuTech oraz Royal National Institute
of Blind People. Posiadają one wbudowane urządzenie, które
za pomocą ultradźwięków rozpoznaje przeszkody. O wykrytej
przeszkodzie

informuje

dyskretnie
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za

pomocą

wibracji.

Częstotliwość wibracji zwiększa się w miarę przybliżania się do
przeszkody. Okulary reagują na przeszkody, które znajdują się
w odległości ok. 3 m. Jeśli przeszkoda znajdzie się przed nami
w odległości 70 cm lub mniejszej, okulary będą wibrowały
w sposób ciągły. Właściwość ta może okazać się dla nas
bardzo pomocna także w kolejce do sklepowej kasy. Jeśli
okulary wibrują w sposób ciągły, to znaczy, że przed nami stoi
poprzedzająca nas osoba. Zmiana częstotliwości wibracji
oznacza, że ktoś przed nami oddalił się nieco. Możemy więc
i my ostrożnie spróbować przesunąć się do przodu. Obsługa
okularów jest bardzo prosta. Sprowadza się do włączania
i wyłączania urządzenia przyciskiem znajdującym się z prawej
strony. Także po prawej stronie jest umieszczone pokrętło,
którym możemy wyregulować intensywność wibracji oraz wtyk
ładowarki. Pełne ładowanie trwa ok. 2,5 godz. i zapewnia ok. 10
godz. ciągłej pracy.
Oprawka okularów sprawia wrażenie solidnej i masywnej.
Dobrze osłania oczy – także z boków. Mimo tego byłem
zaskoczony stosunkowo niewielką wagą okularów, co nie jest
bez znaczenia podczas dłuższego ich używania. Długość
ramion można regulować, by zapewnić wygodę noszenia
okularów przez osoby o różnej wielkości i kształcie głowy.
Do wyboru mamy soczewki białe (przezroczyste) lub
przyciemniane, brązowe. W każdym przypadku soczewki
posiadają filtr promieni UV. W zestawie poza samymi okularami
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otrzymałem także ładowarkę z wymiennymi wtykami do
gniazdek brytyjskich i europejskich, pokrowiec na okulary oraz
szczegółową instrukcję obsługi i dokumenty sprzedaży.
O tym, jak ważną jest informacja o wiszących na
wysokości głowy przeszkodach doskonale wie każdy, kto miał
wątpliwą przyjemność kontaktu z nimi. Ci zaś, którym
dotychczas takich kontaktów szczęśliwie udało się uniknąć
mogą rozważyć stosowanie tej pomocy w celu utrzymania
zerowego wyniku tych nieprzyjemnych zdarzeń.
Zbigniew Grajkowski
Źródło: "Sześciopunkt" nr 3/2015 Fundacja „Świat według Ludwika
Braille’a”

O ile to możliwe należy korzystać z pomocy instruktorów
orientacji

przestrzennej,

aby

poznać

dokładnie

sposoby

bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych poza
terenem miejskim. Cały problem jednak polega na tym, że
ciągle brakuje instruktorów w miejscach oddalonych od dużych
miast. Trzeba dążyć do wyszkolenia większej ilości tych
instruktorów. Wydaje się niezbędnym, aby w każdym powiecie
był choć jeden instruktor samodzielnego poruszania się
i

orientacji

przestrzennej.

Należy

mieć

nadzieję,

że

samorządowcy podejmą trud zmiany obecnej sytuacji na lepszą
niż jest.
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4. Zagrożenia dla osób z dysfunkcją
wzroku w obszarze zdrowia
W tym miejscu omówimy problemy osób niewidomych
słabowidzących w publicznych i niepublicznych placówkach
służby zdrowia. Poświęcimy też nieco miejsca problemowi
profilaktyki zdrowotnej. Podstawowym problemem w zakresie
omawianego

zagadnienia

wydaje

się

być

kwestia

wyspecjalizowanego standardu usług dla osób z dysfunkcją
narządu wzroku w placówkach medycznych. Osoby całkowicie
niewidome zwracają uwagę na to, że lekarze, pielęgniarki
i laborantki przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności
medycznych powinni komunikować pacjentom o tym, jakie
czynności będą wykonywane (np. „[…] czytam dokumentację,
zaraz chwycę panią/pana za rękę, żeby zmierzyć puls […]” ).
Natomiast, jeśli nie ma potrzeby, nie wymaga tego wywiad
medyczny, lekarz nie powinien się specjalnie interesować wadą
wzroku.
Dosyć

dużym

problemem

jest

oczekiwanie

osoby

niewidomej w kolejce do lekarza. Dlatego proponowano, aby
osoba

niewidoma

mogła

być

obsługiwana

w

pierwszej

kolejności lub wyczytywana po nazwisku o określonej godzinie.
Trudno bowiem osobom niewidzącym dostosować się do
kolejki, kiedy nie są w stanie zidentyfikować osoby, po której
powinny wejść do gabinetu. W placówkach o dużym ruchu
pacjentów,

bardzo

poważnym
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problemem

dla

osób

niewidomych jest stosowanie tzw. numerkomatów. Urządzenia
te nie posiadają żadnego przystosowania do możliwości
korzystania z nich przez osoby niewidzące.
Osoby niedowidzące postulują

o właściwe oznaczenia

istotnych dla chorych miejsc (napisów dużymi literami na
drzwiach, do których pacjent powinien dotrzeć samodzielnie lub
wprowadzenie

jednakowego

oznaczenia,

np.

dyżurka

pielęgniarek – kolor niebieski, laboratorium analityczne – kolor
zielony, gabinety lekarskie – kolor pomarańczowy, etc.),
wprowadzenie udźwiękowienia wind, oznaczenia schodów lub
przydzielenia szpitalnego asystenta. Ponadto, osoby niewidome
skarżą się, na niedostateczny poziom umiejętności, personelu
medycznego

zwłaszcza

w

kwestii

obsługi

pacjentów

z niepełnosprawnoscią wzrokową. Często zdarza się, że gdy
niewidząca osoba przychodzi do lekarza czy pielęgniarki
z przewodnikiem, to rozmowy dotyczące stanu zdrowia
i właściwego postępowania w danej sytuacji lekarze prowadzą
rozmowę

z

przewodnikiem,

a

nie

z

samą

osobą

zainteresowaną.

4.1. Lepiej zapobiegać niż leczyć
Profilaktyka

zdrowotna

w

przypadku

osób

z niepełnosprawnością wzrokową ma wyjątkowe znaczenie.
Z powodu wielu problemów życiowych, jakie na potykają na
swej drodze ludzie niewidomi i słabowidzący. W tym miejscu
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znajdą

Państwo

kilka

porad

na

temat

postępowania

profilaktycznego względem własnego zdrowia.

4.1.1. Aby na słowo „kleszczeˮ nie wstrząsały
nami dreszcze
Wszyscy

lubimy

kontakt

z

naturą,

letnie

spacery,

polegiwanie na łące. Musimy sobie jednak zdawać sprawę
z tego, że i tam nie jesteśmy całkowicie bezpieczni. O to kilka
informacji

o

zagrożeniach

spowodowanych

ukąszeniami

kleszczy oraz sposoby zapobiegania temu. Osoby z dysfunkcją
narządu wzroku są szczególnie narażone na ukąszenie
kleszcza, gdyż nie są w stanie skutecznie zapobiegać
i kontrolować kontaktu z kleszczem.
Kleszcze budzą się z letargu, gdy temperatura rośnie
powyżej 7 stopni Celsjusza, wychodzą z zimowych legowisk
i czekają na ofiarę. Wpijając się w żywiciela, który dostarczy
niezbędnej

do

życia

krwi,

często

przekazują

mu

chorobotwórcze bakterie i wirusy. Nie musisz wcale iść do lasu,
by złapać kleszcza. Te pasożytnicze stawonogi żyją nawet
w parkach, w przydomowych ogródkach, na trawnikach
w środku miasta. Z roku na rok poszerzają swoje terytoria.
Sprzyja im ciepły klimat – coraz lżejsze zimy, wilgotne lato. Na
szczęście nie wszystkie kleszcze przenoszą choroby, szacuje
się, że nosicielem jest co trzeci pasożyt. Ale i tak jest się czego
obawiać. Zdecydowanie najczęstszą chorobą odkleszczową
jest borelioza. W 2015 roku w Polsce PZH zarejestrował 9011
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przypadków, co w żaden sposób nie oddaje skali zjawiska.
Nadal nie ma na nią szczepionki, trudno ją zdiagnozować na
100 procent, w dodatku sami lekarze nie są zgodni, jak ją
leczyć. Najłatwiej zwalczyć świeże zakażenie – konieczna jest
kuracja antybiotykowa – im szybciej się ją wdroży, tym lepiej.
Problem w tym, że nie zawsze zauważamy ukąszenie kleszcza.
Jednoznacznym dowodem zakażenia boreliozą jest rumień
wędrujący. Ale ta zmiana na skórze (typowy ma kształt
pierścienia, najczęściej o średnicy od 5 centymetrów) pojawia
się tylko w części przypadków infekcji. Na początku mogą też
wystąpić objawy grypopodobne, jednak nie każdy skojarzy je
z ukąszeniem kleszcza. Bez natychmiastowej antybiotykoterapii
borelioza przechodzi w fazę rozsianą. W ciągu od 2 tygodni do
kilku miesięcy po zakażeniu pojawiają się objawy wtórne –
dolegliwości stawów, neurologiczne i kardiologiczne. Nie
leczona borelioza przechodzi w postać przewlekłą. Na tym
etapie dotychczas zdrowy człowiek czuje się naprawdę źle,
zaczyna szukać przyczyn złego samopoczucia. Ale kto
skojarzy, że na przykład dreszcze, kłopoty ze snem, drętwienie
języka, tiki mięśni twarzy, bóle stawów, zawroty głowy,
zaburzenia koncentracji i luki w pamięci mogą być skutkiem
ukąszenia kleszcza? Lista objawów choroby na tym etapie jest
długa,

bo

przebieg

kliniczny

boreliozy

bywa

bardzo

zróżnicowany. Bakterie umiejscawiają się w tkance łącznej
(skóra, ścięgna), mięśniach, najczęściej atakowana jest tkanka
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nerwowa. Borelioza jest więc chorobą wielonarządową. Według
obowiązujących

procedur

czterotygodniowa

kuracja

uważa

się,

antybiotykowa

że
zabija

trzy

–

wszystkie

bakterie. Jednak Borrelia występuje w kilku formach, między
innymi krętka, postaci bez ściany komórkowej, cysty i innych
formach przetrwalnikowych. Każda z tych postaci ginie pod
wpływem innej grupy antybiotyków. Aby zwalczyć wszystkie,
niezbędna jest długa kuracja kilkoma rodzajami antybiotyków.
Również groźną chorobą wirusową jest kleszczowe
zapalenie mózgu (KZM). Po kilkunastu dniach od ukąszenia
przez kleszcza będącego nosicielem wirusa KZM pojawiają się
grypopodobne objawy – gorączka, bóle głowy i mięśni.
Najczęściej (w 70 procent przypadków) samoczynnie znikają po
tygodniu, ale niekiedy następuje drugi etap choroby – rozwija
się zapalenie mózgu (to u dorosłych) lub opon mózgowordzeniowych (w przypadku dzieci). Kleszczowe zapalenie
mózgu leczy się objawowo w warunkach klinicznych. Na tę
chorobę jest szczepionka, już 2 dawki dają pełną odporność na
dany sezon. Aby zyskać trwałą odporność, po roku trzeba
podać trzecią dawkę. W 2010 roku zarejestrowano w Polsce
292 przypadki KZM, ale statystyki nie rejestrują pierwszego
etapu choroby.
Wszystkich patogenów, jakie mogą przenosić kleszcze,
jeszcze nie poznano do końca. Gdy kleszcz oprócz Borrelii ma
inne

chorobotwórcze

drobnoustroje,
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które

przekazuje

„w pakiecie”, przebieg boreliozy jest cięższy, a leczyć trzeba
jednocześnie kilka infekcji. Często, gdy nie ma poprawy, należy
podejrzewać koinfekcje. Dlatego w takim przypadku najlepiej
zrobić tak zwany panel chorób odkleszczowych – badanie krwi
w kierunku wybranych infekcji. Najczęstsze z koinfekcji to:


erlichioza (anaplazmoza) – choroba bakteryjna, objawia
się

gorączką, dreszczami,

bólami

mięśni, biegunką

i kaszlem, leczenie antybiotykami;


babeszjoza – wywołana przez pierwotniaki, objawia się
gorączką, dreszczami, ogólnym wyczerpaniem, bólami
mięśni i stawów, niekiedy także ciężką anemią, leczenie
środkami przeciwmalarycznymi;



bartonelloza

–

wywołuje

ją

Bartonella,

leczenie

(antybiotykiem) jest znacznie trudniejsze.
Jak się chronić?
Rada pierwsza: zapomnij o czarnych ubraniach!
Kleszcze są praktycznie ślepe, nie widzą, czy masz na
sobie czarne czy jasne ubranie. Ale dla człowieka to spora
różnica – na jasnej powierzchni szybciej zauważysz owada
i szybciej się go pozbędziesz. Ważne jest również, aby materiał
ubrania był gładki i śliski, utrudni to wczepienie się kleszcza
w ubranie. Nie zapomnij o nakryciu głowy.
Rada druga: nogawki w skarpety
Idąc na wycieczkę do miejsca, gdzie mogą być kleszcze,
koniecznie włóż buty z wysoką cholewką. Dobrym patentem
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jest wpuszczenie nogawek spodni w skarpety. Bluzy czy
koszulki muszą być z długimi, najlepiej wąskimi rękawami
i przylegającymi do ciała kołnierzykami.
Rada trzecia: odstrasz kleszcza
Większość

dostępnych

na

rynku

preparatów

odstraszających kleszcze nie ma odpowiedniego stężenia, więc
nie działają skutecznie. Zdaniem dr Wojciecha Ozimka, pediatry
i specjalisty od chorób pasożytniczych, z dostępnych na
polskim rynku najlepsza jest Mugga. Można też stosować olejki
eteryczne nie lubiane przez większość owadów, w tym
kleszcze, czyli z geranium, pelargonii, oregano, goździkowy,
eukaliptusowy, herbaciany z drzewa herbacianego, z oczaru
cytrynowego, miętowy i lawendowy. – Nie gwarantuje to
stuprocentowej ochrony, ale na pewno pomoże. Podobnie jak
picie zioła o nazwie czystek, które zmienia zapach naszego
potu – radzi dr Ozimek.
Rada czwarta: zrób domowy „skaner”
Sposób łatwy i skuteczny – chodzi o wałek z lepiącą
taśmą, którym czyścimy ubrania z drobnych nitek czy kurzu. Po
powrocie z wycieczki dokładnie przejedź nim po ubraniu. Poza
tym po powrocie do domu rozbierz się, nie wrzucaj ubrań do
kosza na brudną bieliznę, tylko od razu do pralki. Jeżeli tego nie
zrobisz, istnieje możliwość, że kleszcz znajdzie się na
podłodze, schowa

się

w cichy kąt,

a przy następnej

sposobności – zaatakuje. Ubrania, których nie zamierzasz prać,
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strzepnij mocno nad wanną albo brodzikiem i spłucz wodą.
Pamiętaj, że zanim kleszcz wbije się w ciało, wędruje po nim
i szuka dobrego miejsca. Oglądając się regularnie, np. co
godzinę, masz szansę na złapanie go jeszcze podczas
rekonesansu i uniknięcie ugryzienia. Na szczęście wiadomo,
gdzie najczęściej wgryzają się kleszcze: w okolicach głowy (bo
jest bardzo ukrwiona i ma cienką skórę), za uszami, w
okolicach pachwin i pod kolanami. Należy dokładnie obejrzeć
siebie
i wszystkich domowników w tych strategicznych okolicach.
Rada piąta: sprawdź psa i kota
Zanim twój ulubieniec wejdzie do łóżka, obejrzyj go i usuń
kleszcze, które ma na sobie. Jeżeli ma obrożę przeciwko tym
owadom, to pasożyty na nim będą otumanione. Nie zdejmuj ich
gołą ręką!

4.1.2. Jak dbać o swoje zdrowie
W tym miejscu prezentujemy rady jak kobiety powinny
dbać o zdrowie:
1) Postaraj się prowadzić regularny tryb życia. Kładź się
codziennie o tej samej porze, wstawaj wcześnie żeby
zjeść śniadanie PRZED WYJŚCIEM Z DOMU. Spożywaj
posiłki o tych samych godzinach każdego dnia.
2) W Twoim jadłospisie powinno być 5 posiłków. Jest to
istotne ze względu na utrzymanie właściwego poziomu
cukru we krwi. Koniecznie zaczynaj dzień od śniadania,
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do pracy zabieraj kanapkę lub owoc, po powrocie zjedz
obiad, potem przekąskę na podwieczorek i 2 godziny
przed snem niezbyt obfitą kolację.
3) Jedz codziennie owoce i warzywa, ponieważ są one
źródłem cennych witamin i minerałów dla Twojego
organizmu.
4) Stosuj urozmaiconą dietę, ponieważ organizm potrzebuje
różnych składników odżywczych.
5) Jak każdy dobrze wie „sport to zdrowie”, dlatego ruszaj
się, chodź na spacery i ćwicz przynajmniej pół godziny
dziennie.
6) Rób regularnie badania kontrolne. Raz w roku morfologię
krwi i badanie moczu. Te proste i tak powszechnie
wykonywane badania, naprawdę wiele potrafią wykryć,
pamiętaj, że wczesne rozpoznanie choroby jest bardzo
istotne.
7) Po 20 roku życia każda kobieta powinna również
wykonywać samobadanie piersi. Uwierzcie, że same
najlepiej rozpoznacie na nich jakąś zmianę, zauważycie,
że na piersi jest „coś” czego w poprzednich badaniach nie
zaobserwowałyście.
8) Należy także pamiętać o innych badaniach, zalecanych
dla konkretnych grup wiekowych. Kobiety po 35 roku życia
powinny wykonywać mammografię lub USG piersi. Jeżeli
Twoje miasto odwiedza mammobus albo prowadzona jest
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akcja przesiewowych mammografii, nie zastanawiaj się
tylko idź. Bądź świadoma i odpowiedzialna.
9) Regularnie odwiedzaj ginekologa. Robione corocznie
badanie cytologiczne pozwala wykryć raka szyjki macicy
w

tak

wczesnym

stadium,

że

jest

on

całkowicie

wyleczalny, jest więc o co zabiegać. Pamiętaj, że ta
choroba w początkowym stadium nie daje objawów.
Czasami

można

zauważyć

krwawienia

między

miesiączkami bądź obfite upławy.
10) Nie zapomnij również o regularnych wizytach u okulisty.
Nauka i medycyna cały czas idą do przodu, zmieniają się
leki, dzięki czemu wiele objawów można złagodzić,
dlatego warto być na bieżąco.
11) Nie bój się chodzić do lekarza. Jeżeli cokolwiek w Twoim
zdrowiu

Cię

niepokoi

skorzystaj

z

porady

lekarza

pierwszego kontaktu.
12) Mierz regularnie ciśnienie krwi. Zaniepokoić cię powinna
wartość powyżej 140/90 mgHg. Szacuje się, że co trzeci
Polak choruje na nadciśnienie tętnicze, które ma wiele
poważnych powikłań.. Często wystarczy regularnie brać
jeden

lek,

który

ustabilizuje

ciśnienie,

warto

więc

sprawdzić, czy wartości Twoich ciśnień są prawidłowe.
13) Pamiętaj o tym, żeby wypoczywać, wysypiać się i znaleźć
trochę czasu dla siebie. Każdemu należy się relaks,
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chwila

odprężenia

i

zapomnienia

o

problemach

codziennych.

4.1.3. Jak mężczyźni powinni dbać o zdrowie?
1) Wysypiaj się. Kładź się spać o regularnych godzinach, nie
przesiaduj do późna wstawaj rano.
2) Ogranicz

czerwone

mięso

jedz

więcej

warzyw,

makaronów pełnoziarnistych, kasz. Dobrze wpłynie to na
Twoją sylwetkę, ale również na układ krążenia i cały
organizm.
3) Unikaj drzemek przed telewizorem. Rusz się, wstań
z fotela i idź na spacer, na siłownię. Nie tylko kobiety
powinny dbać o sylwetkę.
4) Nie nadużywaj alkoholu i kawy.
5) Nie pal papierosów, staraj się rzucić palenie albo
przynajmniej się ograniczaj
6) Nie bój się lekarza. Badaj się regularnie!
Lekarze zalecają następujące badania profilaktyczne dla
mężczyzn:
 stomatolog – raz na pół roku;
 badanie rentgenowskie klatki piersiowej - w przypadku
osób palących po 40 roku życia raz w roku;
 regularna kontrola ciśnienia;
 poziom cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi tzw. lipidogram - mężczyźni w wieku od 30-40 lat raz
na 5 lat, potem co 3 lata;
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 EKG - co 3 lata do 50. roku życia, później raz w roku;
 okulista co 3-5 lat, po 40. roku życia raz w roku (lub
gdy wystąpi ból, zaczerwienienie oczu, pogorszenie
widzenia);
 zgłoś się natychmiast badanie krwi w kale - raz w roku
u osób po 40. roku życia;
 morfologia krwi z rozmazem, badanie OB – raz do
roku;
 badanie poziomu glukozy w surowicy krwi – raz na 3
lata;
 badanie poziomu elektrolitów we krwi (sód, potas,
magnez, wapń, fosfor) – raz na trzy lata;
 badania prostaty – co roku po 40 roku życia;
 badanie densytometryczne kości (wczesne wykrycie
osteoporozy) – raz w roku po 65. roku życia;
 badanie słuchu – co 5 lat.
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5. Rady i wskazówki
Aby podnieść stopień bezpieczeństwa i komfort osób
z

dysfunkcją

wzroku

medycznych

trzeba

w

zakresie

poczynić

korzystania

w

z

pierwszej

usług

kolejności

następujące kroki:


przestrzegać w całej rozciągłości przepisów Konwencji
Praw

osób

Niepełnosprawnych

i

zapisów

polskich

w prawie dotyczących dostępności usług i budynków
użyteczności publicznej do możliwości korzystania z nich
przez osoby z niepełnosprawnością wzrokową,


należy

doskonalić

podejście

personelu

medycznego

i pomocniczego w zakresie pomocy osobom niewidomym i
słabowidzącym, poprzez organizowanie kursów i szkoleń
poglądowych współpracując z placówkami Polskiego
Związku Niewidomych okręgu Lubelskiego; w zakresie
dostępności informacji medycznej dla pacjentów, należy
stosować takie formy przekazu wszelkich treści, które
będą dostosowane do możliwości percepcyjnych osób
z różnymi dysfunkcjami wzroku.
Chodzi tu np. o przystosowanie stron internetowych do
możliwości

korzystania

z

nich

przez

osoby

niewidome

i słabowidzące:


należy

stworzyć

możliwość

osobom

niewidomym

uzyskiwania miejsc dla ich przewodników w przypadku
korzystania z leczenia sanatoryjnego;
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należy dążyć do podjęcia działań mających na celu
wystandaryzowanie usług dla osób z dysfunkcją narządu
wzroku w placówkach medycznych.
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6. Dostępność osób z dysfunkcją narządu
wzroku do rynku dóbr i usług
konsumenckich
Ten

obszar

działań

na

rzecz

osób

niewidomych

i słabowidzących opisany został w art. 12 i art. 22 Konwencji
Praw Osób Niepełnosprawnych. Jak więc widzimy, problem
dostępności do pełnego rynku dóbr i usług konsumenckich, to
kwestia po prostu podstawowego prawa osób
narządu
dziedzinie

wzroku.

Najczęściej

wynikają

z

napotykane

braku

z dysfunkcja

bariery

znajomości

w

tej

wspomnianej

Konwencji jak też Konstytucji naszego państwa. Musimy być
świadomi naszych praw jako osoby z dysfunkcją narządu
wzroku, ale także mamy prawo wymagać od czynników
odpowiedzialnych za funkcjonowanie rynku dóbr i usług
konsumenckich, aby był on dostępny. Do tego poglądu
skłaniają

mnie

zapisy

zawarte

w 4 i 5 obszarze Konwencji. W tym miejscu zasygnalizuję
najistotniejsze

problemy

i

zagrożenia

dotyczące

osób

z dysfunkcją narządu wzroku w obszarach usług handlowych,
finansowych i ubezpieczeń. Procedury i metody stosowane
przez przedstawicieli tych dziedzin usług często przysparzają
osobom niewidomym wielu utrapień.
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6.1. Główne zagrożenia dla osób
z dysfunkcją narządu wzroku w
sektorze handlowym
Podstawowym problemem niewidomych i słabowidzących
klientów

jest

brak

informacji

o

towarze

lub

usłudze

przygotowanej z myślą o dostosowaniu jej do możliwości
percepcyjnych tej grupy obywateli. Niestety zmorą naszych
czasów są treści bardzo istotne przekazywane maleńkim
drukiem, w niemal ukrytych miejscach na opakowaniu, brak
możliwości zapoznania się z umową przed jej podpisaniem, tak
by można było ją w dogodnych warunkach przeanalizować.
Przy bezpośrednich zakupach w sklepach istnieją ogromne
trudności aby można było dotknąć kupowanego towaru, gdyż
opakowania są tak pomyślane, by nie można ich otwierać
i zamykać wielokrotnie.
Dodatkowym
personelu
z

utrudnieniem

handlowego

dysfunkcją

narządu

jest

brak

właściwej

do

wzroku.

przygotowania
obsługi

Tradycyjną

klienta

odpowiedzią

ekspedienta na pytanie o cenę

zadane przez osobę

słabowidzącą

przeczytać,

napisane".

jest:

"proszę

sobie

Dopiero,

gdy

konkretna

osoba

tam

jest

poinformuje

ekspedienta o swoich problemach ze wzrokiem, następuje
zażenowanie i grzeczne przeproszenie.
Innym

zagrożeniem

jest

dość

powszechna

wiara

w prawdziwość informacji reklamowych. Wszelkie reklamy
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radiowe czy telewizyjne są tak skonstruowane, że ich celem
jest zainteresowanie klienta i nakłonienie go do konkretnego
zakupu, a nie poinformowanie rzetelne o wszystkich wadach
i zaletach towaru.
Podobnie się ma z działaniami telemarketingowymi,
podczas

których

telemarketer

tak

prowadzi

rozmowę

z potencjalnym klientem aby przekonać go o wyjątkowej
atrakcyjności składanej mu propozycji, że osoba mniej odporna
ulega i godzi się na przyjęcie propozycji zakupu danej usługi
czy towaru.

6.2. Problemy i zagrożenia dla osób
z dysfunkcją narządu wzroku związane
z dostępnością do usług finansowych
i bankowych
W tym miejscu tej publikacji pragnę zwrócić uwagę na
szczególnie wrażliwą strefę życia osób z niepełnosprawnością
wzrokową.
z

Musimy

zdawać

niepełnosprawnością

sobie

mają

sprawę,

zdecydowanie

że

osoby

mniejsze

możliwości zarobkowania niż osoby zdrowe. A więc co za tym
idzie, żyją w trudniejszej sytuacji materialnej. Nierzadko więc
zdarza się, że niewidomi czy słabowidzący sięgają po pomoc
finansową do banków lub instytucji parabankowych. W tym
sektorze

ryku

mamy

też

do

czynienia

z

elementami

dyskryminacyjnymi częściej niż w innych obszarach życia osób
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z

dysfunkcją

narządu

wzroku.

Mówiąc

o

elementach

dyskryminacyjnych mam głównie na myśli:


brak

pełnej

dostosowanych

informacji
do

o

usługach

możliwości

w

formatach

percepcyjnych

osób

niewidomych i słabowidzących;


brak dostosowania stanowisk obsługi klienta poprzez
wyposażonych w urządzenia umożliwiających klientom
z

dysfunkcją

wzroku,

możliwość

samodzielnego

zapoznania się z treścią umów i załączników;


zmuszanie osób niewidomych do korzystania z pomocy
osób trzecich w procesie podpisywania umów bankowych;



brak odpowiedniej ilości bankomatów przystosowanych do
możliwości samodzielnego korzystania z nich przez osoby
niewidome;



niedoskonałe

przygotowywanie

stron

internetowych

i pełnego dostosowania bankowości internetowych do
potrzeb klientów z dysfunkcją narządu wzroku;


wykluczanie osób niepełnosprawnych pobierających rentę
wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym z możliwości otrzymania
pożyczki.
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6.3. Zagrożenia dla osób z dysfunkcją
narządu wzroku w obszarze
ubezpieczeń
Ciężka dola (nie) ubezpieczonego
Niepełnosprawni,
możliwości

jak

i

ubezpieczenia

osoby
się

sprawne,

na

poszukują

wypadek

różnych

okoliczności. Nie wszystkie oferty są jednak dla nich dostępne.
W

ocenie

towarzystw

ubezpieczeniowych,

jedynie

przy

ubezpieczeniach majątkowych niepełnosprawność nie odgrywa
większej roli. Ograniczenia zaczynają się na ogół przy
ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków, choć
i w tej ofercie jest sporo propozycji dostępnych także dla osób
niepełnosprawnych.

Takie

ubezpieczenie

bez

większych

problemów mogą uzyskać osoby prowadzące samochód.
Wystarczy, że mają aktualne dokumenty do prowadzenia
pojazdu, gdyż w związku ze stanem zdrowia i tak regularnie
przechodzą okresowe kontrole i badania lekarskie, konieczne
do przedłużenia takiego uprawnienia. W powszechnej opinii
panuje jednak przekonanie, że w tej grupie osób występuje
zwiększone ryzyko narażenia na wypadki.
Nie potwierdzają tego jednak dane statystyczne. W policji
obliczono

liczbę

uczestniczyły

wypadków

osoby

komunikacyjnych,

niepełnosprawne.

w

Okazało

których
się,

że

powodują one znikomy procent wypadków w stosunku do
wydanych w tej grupie praw jazdy. Wyniki te pokazują, że
136

osoby niepełnosprawne, będąc doświadczonymi przez los, są
szczególnie ostrożne i nie ryzykują. W tym znaczeniu należą do
grupy

niskiego

ryzyka.

W

ubezpieczeniach

następstw

nieszczęśliwych wypadków osoby niepełnosprawne niekiedy
inaczej rozumieją sformułowanie "nieszczęśliwy wypadek". Dla
towarzystwa będą to wyłącznie takie zdarzenia, które zostały
wywołane siłą zewnętrzną, np. potrącenie przez samochód,
przygniecenie konarem drzewa, uderzenie piłką itp. Osoba
niepełnosprawna może zaliczyć do nich także wypadki
wywołane jakimś niespodziewanym zaburzeniem naturalnych
funkcji organizmu.
Ryzykowna grupa?
Najwięcej

ograniczeń

może

wystąpić

w

związku

z ubezpieczeniem na życie, ponieważ jednym z czynników, od
których zależy zawarcie tej umowy, jest stan zdrowia klienta.
Towarzystwa

ubezpieczeniowe

niepełnosprawnych

wymagają

wypełnienia

od

osób

szczegółowego

kwestionariusza medycznego, a czasem także kierują na
dodatkowe badania. Przed podpisaniem umowy będą starały
się dokładnie ustalić, jak stopień niepełnosprawności przekłada
się na wzrost ryzyka ubezpieczeniowego.
Oznacza to również dokładne wypytywanie o wszystkie
szczegóły, które mogą mieć związek z określeniem ryzyka:
a więc jakie człowiek przeszedł choroby, ile razy była
hospitalizowany, czy i jakie miał wypadki, jakie zażywa albo
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zażywał lekarstwa, w jakim żyje środowisku, gdzie pracuje, jak
aktywnie żyje itp. - mówi Krystyna Krawczyk, Dyrektor Biura
Rzecznika Ubezpieczonych.
Towarzystwa ustalają więc indywidualną wysokość stawki
ubezpieczeniowej w zależności od stanu zdrowia klienta. Dla
części osób niepełnosprawnych ubezpieczenia na życie mogą
wyglądać bardzo interesująco - są niepełnosprawności, które
nie mają przełożenia na długość życia i inne ryzyka - bowiem
w katalogu mieszczą się ubezpieczenia od śmierci, trwałej
i częściowej niezdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu
wskutek nieszczęśliwego wypadku, na skutek groźnej choroby,
ubezpieczenia transplantacji, całego szeregu chorób i operacji.
Nie obejmują one jednak wszystkich przypadków. Dla osób
z poważnymi schorzeniami, a już zwłaszcza ze schorzeniami
sprzężonymi, podstawowym ograniczeniem będzie rosnąca
składka ubezpieczeniowa albo w ogóle odmowa ubezpieczenia.
Zdaniem Dariusza Rosy, brokera ubezpieczeniowego, w tej
grupie dużym ryzykiem obarczone są także osoby z wadami
wrodzonymi.
Nabyte niepełnosprawności są generalnie łatwiejsze do
ochrony

ubezpieczeniowej.

To

samo

dotyczy

osób

w podeszłym wieku. Katalog dodatkowych świadczeń ograniczy
także brak słuchu lub wzroku. Towarzystwa niekiedy godzą się
na

ubezpieczenie

wyłącznie

na

chorej,

wypadek

niepełnosprawnej
jej

śmierci,
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bez

osoby,

ale

możliwości

ubezpieczenia w związku z pobytem w szpitalu, konkretnym
zachorowaniem lub utratą zdolności do pracy. W przypadku
osób głuchoniemych i niewidomych mogą zgodzić się na
ubezpieczenie na wypadek zachorowania i śmierci, lecz nie
następstw nieszczęśliwych wypadków. I w tej sytuacji, jeśli się
zgodzą, to mocno podniosą składkę. - Na rynku na szczęście
rośnie konkurencja, więc i towarzystwa ubezpieczeniowe są
bardziej skłonne do podjęcia większego ryzyka w celu
pozyskania klienta - mówi Dariusz Rosa.
Co komu się należy
Prawdziwe problemy zaczynają się wtedy, gdy doszło do
wypadku,

a

osoba

odszkodowanie.
podejrzenie,

Sprawa
że

poszkodowana
się

komplikuje,

przyczyną

chce

uzyskać

gdy

zachodzi

wypadku

mogła

być

niepełnosprawność lub choroba (czy nawet zażycie w trakcie
podróży jakiegoś leku, którego wcześniej poszkodowany nie
stosował).

Choć

trudno

z

góry

posądzać

towarzystwa

ubezpieczeniowe o złą wolę, to w wielu wypadkach odmawiają
one wypłaty odszkodowania. Wystarczy znalezienie jednej
niejasności w polisie, aby odesłali dokumenty ubezpieczonemu
z informacją, że odszkodowanie mu nie przysługuje. Problemy
dotyczą nie tylko odmowy wypłaty odszkodowania, ale też
wysokości odszkodowania, przeciągania się w nieskończoność
procedury oraz jawności postępowania odszkodowawczego.
W tym ostatnim przypadku towarzystwa często nie chcą
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poprzeć

swego

stanowiska

przedstawieniem

dowodów

i okazaniem stosownych dokumentów (np. odmawiają wypłaty
odszkodowania,

twierdząc,

że

w

poszkodowanego

okolicznościach

nie

podanych
mogło

przez

dojść

do

wypadku). Dzieje się tak, pomimo że mają obowiązek
uzasadniać każdą swoją decyzję.
W

umowie

jest

zapis,

że

jeśli

klient

wprowadza

towarzystwo w błąd, to może ono odmówić w całości lub
w części prawa do należnego świadczenia lub odszkodowania dodaje Krystyna Krawczyk. - Jeśli zakład ubezpieczeń uzna, że
klient zrobił to celowo, to potraktuje go jak przestępcę
ubezpieczeniowego, który próbuje wyłudzić pieniądze. Każdego
roku kilka tysięcy osób zwraca się z prośbą o interwencję do
Rzecznika Ubezpieczonych. W ok. 30 proc. podejmowanych
spraw

dochodzi

do

korzystnej

dla

skarżącego

zmiany

stanowiska zakładu ubezpieczeń. Dla osób niepełnosprawnych
starających się o wypłatę ubezpieczenia należnego z tytułu
zawartej umowy szczególnie uciążliwe może być zebranie wielu
dokumentów,
przedstawienia

jakich

żąda

niektórych

towarzystwo.

budzi

wątpliwości

Konieczność
Rzecznika

Ubezpieczonych. Domaganie się ich może mieć na celu
odsuwanie w czasie wypłaty odszkodowania. Biuro Rzecznika
bada, jaki wpływ miało niedostarczenie jakiegoś dokumentu
przez poszkodowanego na wysokość i termin wypłaconego
odszkodowania. Opóźnianie wypłaty odszkodowania z powodu
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"niewyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia" i braku
"wszystkich dokumentów", może sprawić, że wiele osób
niepełnosprawnych odstąpi od ubiegania się o wypłacenie
ubezpieczenia.
Towarzystwa skrzętnie wykorzystują i inne sytuacje.
Częstym powodem do odmowy wypłaty ubezpieczenia jest
nieterminowe opłacanie składek. A osobom niepełnosprawnym,
z wiadomych względów, może przytrafić się to częściej niż
innym. Nieterminowa wpłata wystarczy, aby odmówiono im
wypłaty

ubezpieczenia,

zobowiązania

były

ubezpieczeniowe
"spóźnialskiemu"

że

regulowane

mają
o

pomimo
jednak

w

dotąd
terminie.

obowiązek

niedotrzymaniu

wszystkie

terminu

Zakłady

przypomnieć
uregulowania

składki i wyznaczyć mu termin na jej opłacenie. Dopiero gdy
ubezpieczony nie zareaguje, można rozwiązać umowę. Osoby,
które mają kłopoty zarówno na etapie zawarcia umowy
ubezpieczenia, jak też w trakcie jej trwania lub z uzyskaniem
odszkodowania,

mogą

ubezpieczeniowego,

skorzystać
tj.

multi

z

pomocy

agenta

pośrednika

lub

brokera

ubezpieczeniowego, albo też zwrócić się do Rzecznika
Ubezpieczonych z prośbą o udzielenie porady prawnej lub
podjęcie interwencji. - Ze swojej praktyki wiem, że dużo w tym
procesie może zmienić pojawienie się pośrednika - mówi
Dariusz Rosa. - W momencie kiedy osobę niepełnosprawną
zaczyna

reprezentować

specjalista,
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towarzystwa

zwykle

podejmują negocjacje. Najlepiej aby to właśnie pośrednik
napisał i podpisał pismo w imieniu poszkodowanego. Niekiedy
wystarczy, że poinformuje on w nim towarzystwo, że będą
naliczane odsetki za opóźnianie wypłaty odszkodowania, oraz
obciążenie go innymi kosztami, aby się ugięło. Posiadając dużą
wiedzę oraz znając wszystkie warunki zawartej umowy,
pośrednik może nawet wskazać na nowe roszczenia, o które
klient nie wystąpił, bo był ich nieświadomy. Ich wskazanie może
sprawić, że towarzystwo będzie chciało szybko zamknąć
sprawę i zgodzi się na wypłatę. Najlepiej także zwrócić się do
towarzystwa ubezpieczeniowego o zamkniętą listę dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji szkody.
Które towarzystwo?
Korzystnym rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych,
choć jeszcze mało w Polsce przez nich wykorzystanym, może
być

negocjowanie

z

towarzystwami

ubezpieczeniowymi

grupowych warunków ubezpieczenia. W ten sposób ryzyko
rozkłada się na większą liczbę osób, a co się z tym wiąże,
można uzyskać niższe indywidualne składki. Jest to i szansa,
ale

także

wyzwanie

dla

setek

istniejących

w

Polsce

stowarzyszeń skupiających osoby niepełnosprawne. Biorąc pod
uwagę niższe dochody tej grupy, wydaje się, że jest to obecnie
jedyny sposób na poszerzenie dostępności ubezpieczeń dla
tych osób. Towarzystwa są skłonne w tej sprawie rozmawiać ze
stowarzyszeniami i innymi organizacjami, jeśli zainteresują się
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one

jakimiś

ubezpieczeniem.

Im

także

łatwiej

będzie

negocjować specjalne warunki, zniżki, upusty i rabaty. Dotyczy
to zwłaszcza ubezpieczeń na życie.
Nie widzę potrzeby tworzenia jakiegoś specjalnego
katalogu ubezpieczeń dla osób niepełnosprawnych - dodaje
Dariusz Rosa. - To raczej stowarzyszenia powinny wykazać
aktywność i zainteresować swych członków ubezpieczeniami,
a potem podjąć rozmowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi,
by zapewnić zainteresowanym świadczenia dotąd dla nich
niedostępne lub zbyt drogie.
Ubezpieczający się indywidualnie nie powinni podejmować
decyzji po poznaniu oferty tylko jednego towarzystwa, ale po
kilku i po dokładnym ich porównaniu. Oznacza to konieczność
spotkania

się

z

kilkoma

agentami

różnych

towarzystw,

a najlepiej z brokerem lub multi agentem. Unikać powinno się
zwłaszcza ofert określanych jako "szczególne okazje", które
znacznie ograniczają odpowiedzialność towarzystwa i mają
najwięcej wyłączeń.
Nie można mieć złudzeń, towarzystwa ubezpieczeniowe
są spółkami akcyjnymi nastawionymi na zysk. Świadczenia dla
klientów

niepełnosprawnych

obarczone

są

największym

ryzykiem, dlatego to właśnie im stwarza się najwięcej
ograniczeń. Szansą dla nich mogą być jednak ubezpieczenia
grupowe, które powinny pilotować organizacje skupiające
osoby o

podobnych

schorzeniach
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i

potrzebach.

Rynek

ubezpieczeniowy

w

Polsce

wciąż

się

rozwija,

wzrasta

konkurencja i pojawia się coraz więcej propozycji. Wśród nich
są oferty grupowe, specjalne dla osób niepełnosprawnych, jak
np. Warty SA "Dar Miłości" czy towarzystw Generali Polska
i Hestia dla pracowników zatrudnionych w zakładach pracy
chronionej.

To

ubezpieczeniowe

pierwsze
zdają

sobie

jaskółki.
sprawę,

Towarzystwa
że

rynek

osób

niepełnosprawnych jest duży i wciąż niezagospodarowany.
Niepełnosprawni będą zawsze i zawsze będą mieli określone
potrzeby.
Zanim wyjedziesz
Osoby
organizmu

niepełnosprawne,
czy

o

przechodzące

obniżonej

różne

stany

odporności
chorobowe,

wyjeżdżając za granicę, często ubezpieczają koszty leczenia
w szpitalu na wypadek zachorowania. Niektórzy nie zwracają
jednak uwagi na wyłączenia oznajmiające, że towarzystwo nie
pokrywa kosztów leczenia, jeśli jest ono wynikiem choroby
istniejącej przed zawarciem umowy, nawet jeśli ubezpieczony
o

niej

nie

wiedział.

Oznacza

to,

że

jeśli

u

osoby

niepełnosprawnej (i każdej innej) wystąpi po raz pierwszy np.
atak śpiączki cukrzycowej czy wylew krwi do mózgu, to wypłata
świadczenia pokrywającego koszty pobytu w szpitalu za
granicą, może nie nastąpić. Zakład ubezpieczeń może bowiem
dowodzić, że schorzenia te istniały już przed wyjazdem. Poza
tym towarzystwo ma prawo przed wypłatą ubezpieczenia
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zapoznać się z całą dokumentacją medyczną ubezpieczonego,
znajdującą się we wszystkich placówkach zdrowia, z których
usług ubezpieczony korzystał, co pozwala na wykazanie
powiązania między dawno stwierdzonym stanem chorobowym
czy dolegliwością, a schorzeniem ubezpieczonego powstałym
podczas wyjazdu za granicę.
Czytaj uważnie
Umowy dotyczące ubezpieczeń nie są, niestety, napisane
i skonstruowane w sposób przyjazny wielu osobom, miedzy
innymi z powodu specjalistycznego języka i złożonej tematyki.
Uważa

się,

że

niektóre

towarzystwa

nadużywają

pseudospecjalistycznych określeń, które sprawiają, że dla
przeciętnego Kowalskiego tekst umowy staje się trudny i zawiły.
Dlatego trzeba czytać je bardzo uważnie i przy każdej
wątpliwości prosić o wyjaśnienie. Agent, jeśli klient nie pyta,
może nie wyjaśnić wszystkich kwestii. Później trudno będzie
cokolwiek dowieść - np. że pośrednik czegoś nie wyjaśnił, coś
ukrył,

wprowadził

w

błąd.

Szczególnie

jeśli

sami

nie

zapoznaliśmy się dobrze z tekstem. Szanujące się towarzystwa
na początku umowy umieszczają słowniczek pojęć, który
objaśnia i komentuje użyte słowa i wyrażenia. Należy się z nim
zapoznać. Również dokładnie trzeba sprawdzić, jaki jest zakres
ochronny umowy i wyłączenia dotyczą odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń. Wyjeżdżając na wypoczynek z biurem
podróży, należy sprawdzić, w jakim zakresie ubezpieczyły one
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koszty leczenia za granicą i następstwa nieszczęśliwych
wypadków wycieczkowiczów. Biura często bowiem wykupują
tanie ubezpieczenia. Należy dla własnego dobra dodatkowo się
doubezpieczyć. Na koniec trzeba pamiętać, że po wypadku to
osoba niepełnosprawna będzie musiała dowieść swych racji
i

przedłożyć

wszystkie

dokumenty

wymagane

umową

ubezpieczenia.
Tekst: Piotr Stanisławski
Data opublikowania dokumentu: 2004-10-26, 13.53

6.4.

Rady i wskazówki

6.4.1. Informacje konsumenckie
W

sprawach

indywidualnych

bezpłatną

pomoc

prawną

konsumenci mogą uzyskać:


pod numerem Infolinii Konsumenckiej 801 440 220,
prowadzonej

przez

Stowarzyszenie

Konsumentów

Polskich i Fundację Konsumentów, od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy
operatora. Infolinia Konsumencka 801 440 220


w Konsumenckim Centrum E-porad, gdzie eksperci
Stowarzyszenia Dla Powiatu udzielają odpowiedzi drogą
elektroniczną pod adresem: u miejskiego lub powiatowego
rzecznika

konsumentów,

w

oddziałach

Federacji

Konsumentów na terenie całej Polski.
Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą
i pomocą konsumencką w Polsce znajdziesz w wyszukiwarce.
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Aby z niej skorzystać, wystarczy wybrać zagadnienie, którego
dotyczy

problem,

a

następnie

województwo

i

miasto

zamieszkania. Wyszukiwarka wskaże wszystkie instytucje
mogące pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu.
Polubowne sądy konsumenckie
Konsumenci

mogą

wykorzystać

również

drogę

rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych
sądów konsumenckich. Działają one przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Obecnie jest ich 16 oraz
15 ośrodków zamiejscowych. Wyroki sądu konsumenckiego,
a także ugoda przed nim zawarta mają taką samą moc jak
wyrok sądów powszechnych, po stwierdzeniu przez ten sąd ich
wykonalności. Jednak zgodę na sąd konsumencki muszą
wyrazić obie strony. Trafić tu mogą tylko spory między
konsumentami

i

przedsiębiorcami,

wynikające

z

umów

sprzedaży i świadczenia usług. Chodzi wyłącznie o prawa
majątkowe.
Do

sądów

Wojewódzkich

konsumenckich,

Inspektorach

funkcjonujących

Inspekcji

Handlowej,

przy
można

kierować sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie
przekracza 10 tys. zł., za wyjątkiem Stałego Polubownego Sądu
Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez
względu na wartość przedmiotu sporu.
Do sądu polubownego sprawę może wnieść nie tylko
konsument,

ale

także

przedsiębiorca,
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organizacja

konsumencka, miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów.
Każda ze stron może mieć pełnomocnika. Nie musi nim być
adwokat czy radca prawny. Rozprawy są jawne, sporządza się
z nich protokół. Wyrok zapada większością głosów i w ciągu 14
dni od ogłoszenia przesyła się go stronom wraz z pisemnym
uzasadnieniem. Koszty postępowania ponosi ten, kto przegrał
sprawę. Przewodniczący może również z nich zwolnić.
Usługi finansowe
W rozwiązywaniu problemów z bankami - na przykład
roszczenia pieniężne z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania czynności bankowych - pomóc może Arbiter
Bankowy – instytucja działająca przy Związku Banków Polskich.
Spory

pomiędzy

uczestnikami

rynku

finansowego,

w szczególności pomiędzy konsumentami a podmiotami
podlegającymi nadzorowi KNF - przede wszystkim zakładami
ubezpieczeń,

towarzystwami

funduszy

inwestycyjnych,

otwartymi funduszami emerytalnymi, domami maklerskimi rozpoznaje

Sąd

Polubowny

przy

Komisji

Nadzoru

Finansowego. Przy Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego
działa również bezpłatna infolinia 22 262 58 00. Pod tym
numerem można uzyskać informację, czy dany podmiot jest
nadzorowany przez KNF. Infolinia KNF 22 262 58 00.
Spory między klientami a podmiotami rynku finansowego zakładami

ubezpieczeń,

powszechnymi

towarzystwami

emerytalnymi, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
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oraz Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - mogą
być również rozstrzygane w pozasądowym postępowaniu przed
Rzecznikiem Finansowym. Biuro Rzecznika Finansowego
prowadzi także poradnictwo w ramach dyżuru telefonicznego
ekspertów:


z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia
komunikacyjne; na życie; NNW; domów; mieszkań;
turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw;
- pomoc można uzyskać pod numerem

rolnych etc.)

22 333 73 28, od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00

-

18:00,

Biuro

Rzecznika

Finansowego

–

ubezpieczenia 22 333 73 28


z zakresu zabezpieczenia emerytalnego – dla członków
Otwartych

Funduszy

Pracowniczych

Emerytalnych,

Programów

Emerytalnych

uczestników
oraz

osób

korzystających z indywidualnych kont emerytalnych - pod
numerem 22 333 73 26 lub 22 333 73 27, od poniedziałku
do piątku w godzinach 11:00 - 15:00,


z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym
odbywa się pod numerem 22 333 73 25, w poniedziałki,
wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00 - 10.00 oraz
w środy w godzinach 8.00 - 15.00. Biuro Rzecznika
Finansowego - prawo bankowe.
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Usługi telekomunikacyjne
W

sprawach

telekomunikacyjnych

związanych
na

-

ze

przykład

świadczeniem
spór

z

usług

operatorem

telefonicznym - i pocztowych można uzyskać pomoc w Centrum
Informacji Konsumenckiej działającym przy Prezesie Urzędu
Komunikacji

Elektronicznej.

Porady

udzielane

są

od

poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 - 16:15 pod numerami:
801 900 853 lub 22 534 91 74.
Dodatkowo spory o prawa majątkowe wynikłe z umów
o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub o świadczenie
usług pocztowych rozpatruje polubowny sąd konsumencki przy
Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).
Usługi energetyczne
W

sprawach

spornych

na

linii

konsument

- przedsiębiorstwo energetyczne (dostawca paliw gazowych
i energii) należy zwracać się do Punktu Informacyjnego dla
Odbiorców Energii i Paliw Gazowych. Informacje można
uzyskać pod numerem 22 244 26 36 od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.15 - 16.15.
Podróże lotnicze i kolejowe
W sprawach spornych na linii konsument - przewoźnik
lotniczy należy zwracać się do Komisji Ochrony Praw
Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod
numerem 22 520 74 84.

150

Konsumenci, którzy chcieliby zasięgnąć porady związanej
z podróżami kolejowymi i sporem z przewoźnikiem, mogą
kontaktować się z Urzędem Transportu Kolejowego. Przy UTK
uruchomiona została Infolinia dla Pasażerów pod numerem 801
044 080 (dla telefonów stacjonarnych) oraz 22 460 40 80 (dla
telefonów komórkowych).
Zakupy w Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii
Informację o prawach konsumentów w Unii Europejskiej oraz
pomoc prawną (formułowanie skarg, przesłanie dokumentów)
i organizacyjną dotyczącą sporów transgranicznych można
uzyskać w Europejskim Centrum Konsumenckim, z którym
można się skontaktować:


za pomocą formularza skargi dostępnego na stronie
internetowej,



drogą telefoniczną pod numerem 22 55 60 118 - dyżury
prawników od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 14:00,



osobiście odwiedzając siedzibę centrum w Warszawie
przy Placu Powstańców Warszawy.

Konsultacje techniczne
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady w zakresie
jakości towarów oraz usług mogą zgłosić się na bezpłatne
konsultacje, które odbywają się w każdą drugą środę miesiąca
w Oddziale Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców
SIMP przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie w godzinach
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16.30 - 18.00. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem
22 827 02 44 lub drogą mailową. Podczas dyżuru eksperci
udzielają pomocy w zakresie technicznych konsultacji awarii,
uszkodzeń

i

defektów

w

narzędziach,

urządzeniach,

maszynach oraz pojazdach.
Prawa pacjenta
Każda
naruszone

osoba,
lub

której

są

prawa

jako

niewłaściwie

pacjenta

zostały

realizowane,

może

skontaktować się z ogólnopolską Infolinią Rzecznika Prawa
Pacjenta. Bezpłatna pomoc udzielana jest od poniedziałku do
piątku, w godzinach 9.00 - 21.00, pod numerem 800 190 590.
Dyżurujący na infolinii pracownicy Biura Rzecznika Praw
Pacjenta udzielają informacji o zagadnieniach związanych
z opieką zdrowotną, wyjaśniają zasady udzielania świadczeń
zdrowotnych oraz działanie systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Wskazują przysługujące środki prawne oraz doradzają, co
zrobić

w

przypadku,

gdy

łamane

są

prawa

pacjenta.

W sytuacjach wyjątkowych podejmują również interwencje.
Pacjenci mogą również skontaktować się z Biurem poprzez
formularz on-line).
Darmowa pomoc prawna
Darmową pomoc prawną adwokata lub radcy prawnego
mogą otrzymać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia lub
ukończyły 65 lat, osoby pobierające świadczenie z pomocy
społecznej,

posiadacze

Karty

Dużej
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Rodziny,

a

także

kombatanci, weterani lub poszkodowani katastrofą naturalną
lub klęską żywiołową. W ramach porady można uzyskać
informację o uprawnieniach lub obowiązkach danej osoby,
poradę na temat sposobu rozwiązania problemu oraz wsparcie
w przygotowaniu pism. W każdym powiecie istnieją co najmniej
2 punkty pomocy. Aby znaleźć punkt w swoim regionie, należy
skorzystać z mapy punktów pomocy.
Sprawy obywatelskie
W sprawach dotyczących przestrzegania praw i wolności
człowieka i obywatela przez organizacje i instytucje do tego
zobowiązane można kontaktować się z Biurem Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz skorzystać z numeru Infolinii Obywatelskiej
800 676 676.
Portal i infolinia Obywatel
Na stronie www.obywatel.gov.pl dowiesz się, jak załatwić
sprawę urzędową, np. wyrobić prawo jazdy, dowód, czy
paszport, ile to kosztuje, jakie dokumenty należy wypełnić oraz
gdzie się zgłosić. Serwis systematyzuje usługi według typowych
zdarzeń życiowych. Informacje można uzyskać również pod
numerem telefonu 222 500 115.

6.4.2. Siedem kroków do wyjścia z długów
Marcin Dzierżanowski

Jak wyjść z psychologicznej pułapki zadłużenia? Eksperci
nie kryją: to długa i trudna droga, ale nikt za nas jej nie pokona.
Ponad 2 mln Polaków ma kłopot ze spłacaniem swoich długów
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na bieżąco. – Do tej grupy doliczyć należy dwulub trzykrotnie
wyższą liczbę osób „współzadłużonych”, a więc bliskich, którzy
cierpią z powodu długu zaciągniętego przez członka rodziny –
mówi Roman Pomianowski, psycholog i inicjator Programu
Wsparcia Zadłużonych. Z całą pewnością problem ma wymiar
nie tylko ekonomiczny, ale też psychologiczny. Jak wyjść
z pułapki zadłużenia?
Krok 1: Przestań chować głowę w piasek
Pierwszy krok to uznanie, że to ty odpowiadasz za swoją
sytuację i nikt inny za ciebie jej nie rozwiąże. Wyrzucanie do
śmieci pism od wierzycieli czy nieodbieranie telefonów z banku
to pozorne wyjście z sytuacji. – Trwanie w zadłużeniu
powoduje, że kondycja psychiczna i fizyczna staje się coraz
gorsza. Stajemy się mniej produktywni w pracy, cierpią na tym
nasze relacje z najbliższymi – ostrzega Artur Sarnecki, doradca
finansowy,

członek

Stowarzyszenia

Krzewienia

Edukacji

Finansowej, autor bloga „Finanse po ludzku”. Konfrontację
dłużnika z realną sytuacją często utrudnia otoczenie, udzielając
pożyczek czy spłacając część długu. – Tymczasem to, czego
dłużnik

naprawdę

potrzebuje,

to

pomoc

we

wczesnym

rozpoznaniu problemu oraz zbudowaniu osobistego planu
wyjścia z długów – podkreśla Roman Pomianowski.
Krok 2: policz długi
Przed rozpoczęciem kuracji niezbędna jest diagnoza. Zrób
spis wszystkich swoich długów i zobowiązań. – Najlepiej
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uszereguj je w kolejności: od najmniejszego do największego –
radzi Artur Sarnecki. Zwykle efekt nie jest zachwycający,
a w większości przypadków okazuje się, że sytuacja jest
gorsza, niż myśleliśmy. Ale policzenie długów, choć bolesne,
znakomicie obnaża złudność wspomnianej wcześniej strategii
chowania głowy w piasek.
Krok 3: opracuj domowy budżet
Musisz dokładnie poznać swoje dochody i wydatki. Ile
pieniędzy potrzebujesz miesięcznie na energię, telefon albo
czynsz? Jakie są koszty codziennego utrzymania? – Wystarczy
codziennie zbierać paragony w sklepie i raz w tygodniu
poświęcić kilkanaście minut na ich opisanie – radzi Roman
Pomianowski. I proponuje, by zielonym flamastrem oznaczać
koszty absolutnie niezbędne do życia, czerwonym zaś te,
z których możemy zrezygnować. Bo następnym etapem będzie
usunięcie wszelkich zbędnych wydatków. Pozostałe środki
trzeba przeznaczyć na spłatę długów. Uwaga! Jeśli poprzeczkę
zawiesimy zbyt wysoko, czeka nas porażka. Narzucony sobie
drakoński reżim zaowocuje efektem jo-jo, czyli rozczarowaniem
i całkowitą rezygnacją z procesu uzdrawiania finansów.
Krok 4: wybierz strategię
Ważne, żeby długi spłacać planowo i systematycznie.
Niektórzy doradcy polecają metodę kuli śniegowej: zaczynamy
od spłaty tych najmniejszych, tak, by jak najszybciej mieć je
z głowy i zanotować pierwszy sukces. Inni sugerują, by zacząć
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od pozbywania się zobowiązań najbardziej kosztownych i wyżej
oprocentowanych. Ta metoda ekonomicznie jest lepsza,
strategia

kuli

śniegowej

skuteczniej

natomiast

podnosi

motywację.
Krok 5: nie unikaj wierzycieli
W ostatnich latach wielu wierzycieli otworzyło się na
swoich dłużników. – Są coraz bardziej skłonni do tego, by
negocjować warunki spłat, rozłożyć należności na raty,
poczekać z egzekucją – podkreśla Roman Pomianowski. To
jednak my, z własnej inicjatywy, powinniśmy ich poinformować
o naszej sytuacji i przedstawić plan regulowania zobowiązań.
Artur Sarnecki radzi, by do każdej instytucji, której zalegamy,
wysłać list, postarać się też o możliwość spłaty w ratach,
najlepiej z odroczonym terminem.
Krok 6: stwórz poduszkę Finansową
Tymczasem domowy budżet opracowałeś praktycznie na
styk; zawsze mogą się jednak zdarzyć nagłe wydatki, jak
choroba czy awaria samochodu. Żeby taka sytuacja nie
zdemolowała nam strategii finansowej, powinniśmy pomyśleć
o „poduszce finansowej”. To rodzaj funduszu bezpieczeństwa,
na który często wystarcza 1-2 tys. zł. Tworzymy go, odkładając
systematycznie małe kwoty lub sprzedając w internecie
niepotrzebne rzeczy.
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Krok 7: zwiększ dochody
Na koniec czas na przyjrzenie się dochodowej stronie
domowego budżetu – pamiętaj, że praktycznie zawsze istnieje
możliwość dodatkowej pracy, a więc i zarobku. Środki, które
w ten sposób uzyskasz, przeznaczaj jednak na spłatę
zobowiązań i fundusz bezpieczeństwa, a nie na nowe ubrania
i gadżety.
Źródło: Wprost 05.06.2016
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7. Wykaz przydatnych adresów
7.1.

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski

Al. Piłsudskiego 17
20-407 Lublin
tel.: (81) 441 53 25 ,
fax: (81) 441 53 26
e-mail: pzn.lublin@wp.pl

7.2. Koła terenowe Okręgu Lubelskiego PZN
Koło PZN w Białej Podlaskiej
ul. Krótka 3, 21-500 Biała Podlaska
tel.: (82) 343 46 26
Koło PZN w Biłgoraju
ul. Kościuszki 28, 23-400 Biłgoraj
Koło PZN w Chełmie
ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm
tel.: (82) 563 14 61 wew. 256
Koło PZN w Hrubieszowie
ul. 3-go Maja 15,22-500 Hrubieszów
tel.: (84) 696 51 20
e-mail: oculuss@wp.pl
Koło PZN w Janowie Lubelskim
ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski
tel.: 797 609 293
Koło PZN w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
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Koło PZN w Kraśniku
ul. Wyszyńskiego 2, 23-200 Kraśnik
tel.: (81) 825 64 49
Koło PZN w Lubartowie
ul. 3-go Maja 24A, 21-100 Lubartów
Koło PZN Lublin I
Al. Piłsudskiego 17, 20-407 Lublin
tel.: (81) 534 01 96
Koło PZN Lublin II
ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin
tel.: (81) 442 75 02
Koło PZN w Łukowie
ul. Warszawska 19, 21-400 Łuków
Koło PZN w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Warszawska 37, 21-350 Międzyrzec Podlaski
tel.: 797 609 295
Koło PZN w Opolu Lubelskim
ul. Strażacka 1, 24-300 Opole Lubelskie
tel.: 797 609 290
Koło PZN w Parczewie
ul. Warszawska 24A, 21-200 Parczew
tel.: 797 609 292
Koło PZN w Puławach
Al. Królewska 3, 24-100 Puławy
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tel.: 797 609 294
e-mail: pzn_pulawy@o2.pl
Koło PZN w Radzyniu Podlaskim
ul. Jana Pawła II 2, 21-300 Radzyń Podlaski
tel.: 797 609 296
Koło PZN w Rykach
ul.Wyczółkowskiego10a, 08-500 Ryki
Koło PZN w Świdniku
ul. Warsztatowa 3, 21-040 Świdnik
tel.: 797 609 291
Koło PZN w Tomaszowie Lubelskim
ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel.: (84) 664 23 03
Koło PZN we Włodawie
ul. Kościelna 7, 22-200 Włodawa
tel.: 797 609 297
Koło PZN Zamość Grodzki
ul. Spadek 35, 22-400 Zamość
tel.: (84) 638 59 11
e-mail: zamosc.grodz.pow@gmail.com
Koło PZN Zamość Powiat
ul. Spadek 35, 22-400 Zamość
tel.: (84) 638 59 11
e-mail: zamosc.grodz.pow@gmail.com
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7.3.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
województwie lubelskim

PCPR w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
tel./fax.: (83) 343 29 82
e-mail: pcprbp@wp.pl
PCPR w Biłgoraju
ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj
tel.: (84) 686 69 49
e-mail: bilgorajpcpr@wp.pl
PCPR w Chełmie
ul. Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel./fax.: (82) 562 76 51
e-mail: pcpr@powiat.chelm.pl
PCPR w Hrubieszowie
ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów
tel.: (84) 697 07 83
fax. (84) 542 19 96
e-mail: pcprhrubieszow@poczta.onet.pl
PCPR w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 37, 23-300 Janów Lubelski
tel.: (15) 872 33 45
fax.: (15) 872 36 78
email: pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
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PCPR w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
tel.: (82) 576 72 97, (82) 576 71 06
fax.: (82) 576 72 97
e-mail pcprkrasnystaw@wp.pl
PCPR w Kraśniku
ul. Grunwaldzka 6, 23-210 Kraśnik
tel.: (81) 826 18 72 wew. 16
PCPR w Lubartowie
ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów
tel.: (81) 854 33 29
fax: (81) 854 58 83
e-mail: lubartow.pcpr@wp.pl
PCPR w Lublinie
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
tel./fax.: (81) 442 10 20, (81) 442 10 23/24
PCPR w Łęcznej
ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
tel.: (81) 462 31 11
e-mail: pcprleczna@op.pl
PCPR w Łukowie
ul. Broniewskiego 20/26, 21-400 Łuków
tel.: (25) 798 99 13
PCPR w Opolu Lubelskim
ul. Przemysłowa 4, 24-300 Opole Lubelskie
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tel.: (81) 827-61-31, (81) 827-61-32
e-mail: pcpr@opole.lublin.pl
PCPR w Parczewie
ul. Szpitalna 2A, 21-200 Parczew
tel./fax: (83) 355 15 80
e-mail: pcprparczew@wp.pl
PCPR w Puławach
al. Królewska 3, 24-100 Puławy
tel./fax.: (81) 888 04 92
e-mail: pcpr_pul@o2.pl
PCPR w Radzyniu Podlaskim
ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski
tel./fax.: (83) 352-72-66
e-mail: pcpr.radzyn@pra.pl
PCPR w Rykach
ul. Wyczółkowskiego 10 A, 08-500 Ryki
tel./fax.: (81) 865 48 52
e-mail: pcprryki@op.pl
PCPR w Świdniku
ul. E. Orzeszkowej 6, 21-040 Świdnik
tel./fax.: (81) 759 17 35
e-mail: pcprswidnik@wp.pl
PCPR w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 68
22-600 Tomaszów Lubelski
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tel./fax.: (84) 664 35 90
e-mail: pcpr-tomaszow@o2.pl
PCPR we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 66 22-200 Włodawa
tel./fax: (82) 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl
PCPR w Zamościu
ul. Przemysłowa 4; 22-400 Zamość
tel.: (84) 638 23 01, (84) 639 23 74
fax.: (84) 638 55 16
e-mail: pcpr-zamosc@cor.pl

7.4.

Powiaty

grodzkie

-

miasta

powiatów
Biała Podlaska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Aleja 1000-lecia 22, 21-500 Biała Podlaska
tel.: (83) 343 85 37
e-mail: mopsbp@wp.pl
Chełm
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm
tel.: (82) 565 82 59
e-mail: sekretariat@mopr.chelm.pl
Lublin
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na

prawach

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin
tel.: (81) 466 53 00
e-mail: centrum@mopr.lublin.pl
Zamość
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość
tel.: (84) 677 56 30
e-mail: administracja@mcpr.zamosc.pl

7.5.


Informacja i pomoc dla konsumentów

Federacja Konsumentów - www.federacjakonsumentow.org.pl



Stowarzyszenie Konsumentów Polskich www.konsumenci.org



Europejskie Centrum Konsumeckie www.konsument.gov.pl



Urząd Komunikacji Elektronicznej - www.uke.gov.pl



Arbiter bankowy - www.zbp.pl



Rzecznik Ubezpieczonych - www.rzu.gov.pl



Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki - www.skef.pl



Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl



Urząd Regulacji Energetyki - www.ure.gov.plo Instytut
Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - www.ibrkk.pl



Instytut Żywności i Żywienia - www.izz.waw.pl
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Stały Polubowny Sąd Konsumencki: Siedziba SPSK:
Lublin, ul. Tomasza Zana 38 c, 20-601 Lublin, tel. 81 528
07 50, http://ihlublin.pl/sad_polubowny.html



Inspektoraty Inspekcji Handlowej: Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Lublinie, 20-601 Lublin, ul.
Tomasza Zana 38 "C", tel. 81 528 07 47, 81 528 07 48,
faks 81 528 07 47, 81 528 09 78,
ihlublin@lublin.uw.gov.pl, http://www.ihlublin.pl



Delegatura

Wojewódzkiego

Inspektoratu

Inspekcji

Handlowej w Białej Podlaskiej: 21-500 Biała Podlaska, ul.
Brzeska 41, tel. 83 343 25 35, faks 83 343 25 35,
ihbiala@lublin.uw.gov.pl


Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Chełmie: 22-100 Chełm, Pl. Niepodległości 1,
tel. 82 565 64 23, faks 82 565 64 23,
ihchelm@lublin.uw.gov.pl



Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Zamościu: 22-400 Zamość, ul. Partyzantów
3, tel. 84 638 50 30, faks 84 638 50 30,
ihzamosc@lublin.uw.gov.pl



Infolinia dotycząca zmiany sprzedawcy energii
elektrycznej: Lublin 81 476 22 04, 795 407 073.
Udzielaniem informacji i pomocy odbiorcom

energii

elektrycznej, w celu ochrony interesów odbiorców w ich
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stosunkach z przedsiębiorstwami energetycznymi, zajmuje się
Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych.
Pytania do Punktu Informacyjnego można przesyłać:


adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181,
02-222 Warszawa, z dopiskiem Punkt Informacyjny, numer
faks: 22 378 12 93, e-mail: drr@ure.gov.pl,



Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem
infolinii: 22 244 26 36. Infolinia działa od poniedziałku do
piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 8.15 do 16.15.
Dodatkowo informacje dot. zmiany sprzedawcy energii

elektrycznej można uzyskać na stronie:
www.maszwybor.ure.gov.pl
Energetyka, niepubliczna służba zdrowia, ochrona danych
osobowych, podróże lotnicze, publiczna służba zdrowia,
SKOKi, spółdzielnie mieszkaniowe, ubezpieczenia, usługi,
usługi bankowe, usługi finansowe, usługi pocztowe, usługi
telekomunikacyjne, zakupy, zakupy za granicą:
Biała Podlaska,
Miejski Rzecznik Konsumentów
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Tel. 83 341 61 00, 83 341 68 48
faks 83 343 70 64, pokój nr 21
Od 1 września
Konsumentów

w

2016r. Biuro Miejskiego Rzecznika

Białej

Podlaskiej
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będzie

czynne

w

poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od 9:00 do 15:00, w środy
od 9:15 do 17:00, e-mail: mrk@bialapodlaska.pl.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Brzeska 41, p.III, pok. 312
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 351 13 67
e-mail: prk@powiatbialski.pl
Biłgoraj,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Kościuszki 94
23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 20 53
faks 84 688 20 09
e-mail: zmalysz@bilgorajski.pl
Chełm,
Miejski Rzecznik Konsumentów
Pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm
tel. 82 564 38 89
faks 82 565 22 54
e-mail: kn@chelm.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm
tel. 82 562 75 05
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faks 82 562 75 01
e-mail: krzysztof.nadolski@powiat.chelm.pl
Hrubieszów,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Narutowicza 34
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 50 68
faks 84 696 38 56
e-mail: starostwo@hrubieszow.pl
Janów Lubelski,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 03 09
faks 15 872 05 59
e-mail: starostwo@powiatjanowski.pl
Krasnystaw,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Sobieskiego 3
22-300 Krasnystaw
tel. 82 576 52 11 wew. 58
faks 82 576 45 88
e-mail: rzecznikkonsumentow@krasnystaw-powiat.pl
Kraśnik,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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Al. Niepodległości 20
23-210 Kraśnik
tel. 81 826 17 87
faks 81 825 50 52
e-mail: mkozioljurak@powiatkrasnicki.pl
Lubartów,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Słowackiego 8
21-100 Lubartów
tel. 81 854 24 28
faks 81 854 33 24
e-mail: rzecznik@powiatlubartowski.pl
Lublin,
Jednostka terenowa Federacji Konsumentów w Lublinie
ul. Lotnicza 3 (2 piętro)
20-322 Lublin
tel. 81 728-51-39
lublin@federacja-konsumentow.org.pl
Godziny, w których oddział jest otwarty:


poniedziałek - 9:00-17:00



wtorek - 12:00-20:00



środa - 9:00-17:00



czwartek - 10:00-16:00

Miejski Rzecznik Konsumentów
Wieniawska 14
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20-071 Lublin
tel. 81 466 16 00
faks 81 466 16 01
pok. 1104
e-mail: rzecznik_konsumenta@lublin.eu
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Spokojna 9
20-077 Lublin
tel. 81 528 66 19
faks 81 528 66 01
e-mail: rzecznik@powiat.lublin.pl
Łęczna,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Al. Jana Pawła II 95 A
21-010 Łęczna
tel. 81 752 64 05
faks 81 752 64 64
e-mail: i.porebna@powiatleczynski.pl
Łuków,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
tel. 25 798 22 03 wew. 150
faks 25 798 74 91
e-mail: rzk@starostwolukow.pl
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Opole Lubelskie,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie
tel. 81 827 61 21
faks 81 827 22 36
e-mail: iwona.giza@opole.lublin.pl
Parczew,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
tel. 83 355 15 93
faks 83 355 06 73
e-mail: rzecznikkonsumetow@parczew.pl
Puławy,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Królewska 19
24-100 Puławy
tel. 81 886 11 47
faks 81 886 11 79
e-mail: rzecznik@pulawy.powiat.pl
Radzyń Podlaski,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Potockiego 1
21-300 Radzyń Podlaski
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tel. 83 352 73 02
faks 83 352 74 02
e-mail: rzecznik@pra.pl
Ryki,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Wyczółkowskiego 10A
08-500 Ryki
tel. 81 865 74 50
faks 81 865 19 66
pok. 118 (I pietro)
e-mail: starostwo@ryki.powiat.pl
Świdnik,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Niepodległości 13
21-047 Świdnik
tel. 81 468 70 65
faks 81 468 70 65
e-mail: ksidor@starostwo.swidnik.pl
Tomaszów Lubelski,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Lwowska 68
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 12 52
faks 84 644 41 11
e-mail: konsument@etomaszow.org.pl
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Włodawa,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. J. Piłsudskiego 24
22-200 Włodawa
tel. 82 572 56 90 wew. 115
faks 82 572 24 44
e-mail: m.dejneka@powiat.wlodawa.pl
Zamość,
Miejski Rzecznik Konsumentów
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
tel. 84 677 24 22
faks 84 530 03 38
e-mail: konsument@zamosc.um.gov.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Przemysłowa 4
22-400 Zamość
tel. 84 530 09 38
faks 84 639 31 52
e-mail: rzecznik.konsumentow@powiatzamojski.pl
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