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PRAWNE POJĘCIE REHABILITACJI

(Streszczenie)

W artykule przedstawiono analizę prawnego pojęcia rehabilitacji, występującego na gruncie ustawy 
o rehabilitacji zawodowej oraz społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podstawę 
dla dokonywanej oceny oraz formułowanych wniosków stanowią standardy ponadnarodowe oraz 
wytyczne, wynikające w ratyfikowanych konwencji międzynarodowych. W opracowaniu szczególną 
uwagę zwrócono na adresatów rehabilitacji zawodowej oraz społecznej. Chodzi tu zatem o osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu powyższej ustawy. Rodzi to też daleko idące konsekwencje prawne. 
Dostęp do rehabilitacji oraz urzeczywistnianie prawa do niej, czemu ma służyć jej prawne uregulowa-
nie, pozostaje bowiem w ścisłym związku z definicją osoby niepełnosprawnej (niepełnosprawności). 
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1. Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 69 Konstytucji RP1 władze publiczne powinny udzielić pomocy w za-
bezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej 
osób niepełnosprawnych. Wskazany wzorzec konstytucyjny należy odczytywać 
jako  zobowiązanie  do wykreowania mechanizmu,  zapewniającego  realizację 
powyższych zadań2. Pomimo  tego, że powyższy artykuł odsyła do ustawy, na 
szczególną uwagę zasługuje uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 roku Karta 
Praw Osób Niepełnosprawnych3. Stanowi ona o prawie osób niepełnosprawnych do 

*  Dr, Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; e-mail: twroclawska 
@wp.pl

1  Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
2  Wyrok NSA z 3 grudnia 2010 r., I OSK 1108/10, LEX nr 744930.
3  M.P. z 13.08.1997 r. nr 50 poz. 475.
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niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, wolnego od dyskryminacji. Przez 
zadośćuczynienie powyższej gwarancji rozumieć należy m.in. zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do wszechstronnej rehabilitacji, ukierunkowanej na 
ich adaptację społeczną4. Podkreśla się  również, że powyższa uchwała ujmuje 
prawo do rehabilitacji w kategorii prawa podmiotowego osób niepełnosprawnych5. 

Odzwierciedleniem  realizacji  konstytucyjnego  obowiązku  jest  ustawa 
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych6. Odgrywa ona wiodącą rolę w zakresie oceny 
poziomu wprowadzonych gwarancji, w tym także z punktu widzenia realizacji 
prawa dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji. Pojawia się jednak pyta-
nie, jakie znaczenie w omawianym zakresie odgrywa prawne pojęcie rehabilitacji. 
Chodzi tu zwłaszcza o szerokie rozumienie tego terminu, zróżnicowane formy 
rehabilitacji, a także jej odbiór społeczny. 

2. Gwarancje prawa osób niepełnosprawnych do rehabilitacji  
w aktach międzynarodowych oraz Unii Europejskiej

W celu zabezpieczenia interesów i praw osób niepełnosprawnych konieczne jest 
wprowadzenie szczegółowych unormowań oraz podjęcie konkretnych działań 
przez  państwa  członkowskie. Weryfikacja  doboru  odpowiedniości  środków 
i metod dokonywana  jest  z  uwzględnieniem ogólnych gwarancji,  zapisanych 
w normach ponadnarodowych7. Poprzez wyznaczanie głównych celów, ukierun-
kowują one wysiłki państw, stanowiąc jednocześnie podstawę do dokonywania 
oceny wypełniania zobowiązań międzynarodowych. 

Wśród aktów prawa międzynarodowego, odnoszących się do praw osób nie-
pełnosprawnych, na uwagę zasługuje Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

4  Paragraf 3 uchwały. W celu zapewnienia realizacji praw, gwarantowanych uchwałą, Rząd RP 
zobowiązano do składania informacji o podejmowanych w tym zakresie działaniach. Potrzebę 
zapewnienia monitorowania  przebiegu  polityki  rehabilitacji  i  zatrudnienia  podkreśla MOP 
w Konwencji nr 159 z dnia 20 czerwca 1983 r. o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2005 r., nr 43, poz. 412).

5 K. Łasak, Czy polski system rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych 
jest zgodny z uchwałami Międzynarodowej Organizacji Pracy?, Gdańskie Studia Prawnicze 
2005/13, s. 509. 

6  Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm., dalej też jako u.r.z.s.
7  Dotyczy to jednak zwłaszcza tych aktów, które, zgodnie z art. 91 Konstytucji RP, są stosowane 

bezpośrednio.
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z 1948 roku8 oraz przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ9 w dniu 9 grudnia 
1975  roku Deklaracja  o Prawach Osób Niepełnosprawnych10, wymieniające 
wśród praw osób niepełnosprawnych m.in. prawo do rehabilitacji zawodowej 
i społecznej11. Podobne gwarancje – dla dzieci do lat 18 – zawiera Konwencja 
o Prawach Dziecka, uchwalona przez ZO ONZ w dniu 20 listopada 1989 roku12, 
nakazująca m.in.  rozpowszechnianie  i  umożliwianie  dostępu  do  informacji 
dotyczących metod rehabilitacji oraz kształcenia i przygotowania zawodowego 
niepełnosprawnych (artykuł 23 Konwencji )13.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak Konwencja o Prawach Osób Niepeł-
nosprawnych z 13 grudnia 2006 roku14. Wyznacza ona zdecydowanie wysokie 
standardy dla krajowych przepisów prawnych dotyczących osób niepełnospraw-
nych15. Artykuł 26 Konwencji zobowiązuje państwa do podejmowania skutecz-
nych  i  odpowiednich  środków, w celu  umożliwienia  osobom niepełnospraw-
nym uzyskania i utrzymania możliwie największej niezależności oraz pełnego 
włączenia i udziału we wszystkich aspektach życia. W tym celu konieczne jest 
zorganizowanie, wzmocnienie i rozwinięcie usług oraz programów w zakresie 
wszechstronnej rehabilitacji, w szczególności w obszarze zdrowia, zatrudnienia, 
edukacji i usług socjalnych. Podkreśla się również konieczność stosowania wie-
lodyscyplinarnej oceny indywidualnych potrzeb i potencjału niepełnosprawnych. 
Zagadnieniu zatrudnienia osób niepełnoprawnych w szerokim zakresie został 
poświęcony art. 27 EKoPON. Stanowi on m.in. o prawie osób niepełnospraw-
nych do pracy na zasadzie równości z innymi osobami. Przy czym, obejmuje 
to również prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie 
wybraną w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych 
środowisku pracy.

  8 S. Piocha, E. Nadolna, Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jako forma rehabilitacji zawo-
dowej, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania 2009/13, s. 127.

  9  Dalej jako ZO ONZ.
10  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/akty-prawne-0; stan na dzień 15.05.2015 r. 
11  Zauważyć w tym miejscu należy, iż w 1971 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

przyjęło też Deklarację Praw Osób Umysłowo Upośledzonych.
12  Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526.
13  Zob. o tym też M. Jankowska, Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach, 

Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr 2011/1/1, 2012/2/1, s. 24–45; 
http://www.pfron.org.pl/kn; stan na dzień 15.05.2015 r. 

14  Dz.U. z 2012 r., poz. 1169, dalej jako EKoPON.
15  Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich „Realizacja przez Polsk zobowiązań wynikają-

cych z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych za lata 2012–2014” (projekt), s. 83, 84; 
https://www.rpo.gov.pl/; stan na dzień 15.05.2015 r. 
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Termin  oraz  gwarancje  rehabilitacji występują  również w  dokumentach 
Międzynarodowej Organizacji Pracy. Chodzi tu zwłaszcza o Konwencję MOP 
nr 159 z dnia 20 czerwca 1983 roku o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych16. Konwencję uzupełnia Zalecenie nr 99 MOP z dnia 
1 czerwca 1955 roku, dotyczące przystosowania i rehabilitacji zawodowej inwali-
dów. Zdefiniowano w nim także pojęcie rehabilitacji. Zgodnie z art. 1 Zalecenia, 
„przystosowanie i rehabilitacja inwalidów” oznacza tę fazę ciągłego i skoordy-
nowanego procesu przystosowania i rehabilitacji, w czasie którego stawia się 
do dyspozycji  inwalidów odpowiednie usługi, pozwalające  im na otrzymanie 
i zachowanie stosownego zatrudnienia. Dotyczy to zwłaszcza poradnictwa za-
wodowego, przygotowania zawodowego i doboru odpowiedniego zatrudnienia. 
Do powyższego pojęcia  rehabilitacji odwołuje się  też Zalecenie MOP nr 168 
z 1 czerwca 1983 roku dotyczące rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych17.

Na poziomie europejskim prawo osób niepełnoprawnych do rehabilitacji oraz 
odpowiadające mu obowiązki władz publicznych państw gwarantuje Europejska 
Karta Społeczna z dnia 18 października 1961 roku18. Szczególną uwagę zwraca 
w tym miejscu jej art. 15, ratyfikowany w całości przez Polskę, a także rozsze-
rzony art. 15 ZEKS (Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej z 1996 roku), 
zobowiązujące władze  państwa  do  podejmowania  działań  umożliwiających 
pełną integrację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych19. Z kolei, 
w prawie Unii Europejskiej, poza zawartymi w Traktach UE gwarancjami nie-
dyskryminacji  osób niepełnosprawnych, wskazać  należy  na  dyrektywę Rady 
z 27 listopada 2000 roku (78/2000/WE), ustanawiającą ogólne ramy na rzecz 
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, której art. 5 odwołuje się 
do racjonalnych usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych. Na podkreślenie 
zasługuje też artykuł 26 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej20, mającej 
w myśl art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej moc równą traktatom. Zgodnie z nim, 
Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków 
mających zapewnić im niezależność, integrację społeczną i zawodową oraz udział 
w życiu społeczności.

16  Dz.U. z 2005 r., nr 43, poz. 412.
17  Teksty Konwencji  i  zaleceń  dostępne  są w opracowaniu: R.A. Henczel (red.), Konwencje 

i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919–1994, PWN, Warszawa 1996.
18  Dz.U. z 1999 r., nr 8, poz. 67.
19  Zob. szerzej o  tym A.M. Świątkowski, Karta Praw Społecznych Rady Europy, C.H. Beck, 

Warszawa 2006, s. 420–430.
20  Uchwalonej i podpisanej w dniu 7 grudnia 2000 r.
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Analiza dokumentów ponadnarodowych, zawierających gwarancje pełnego 
udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczeństwa oraz  równości  szans 
pracowników niepełnosprawnych pozwala zakwalifikować rehabilitację zawo-
dową oraz wspierające ją działania do kategorii podstawowych instrumentów 
służących  inkluzji  społecznej  osób niepełnosprawnych21. Zasady  polityki  re-
habilitacji zawodowej, zawarte w Konwencji MOP nr 159, a  także wytyczne 
w zakresie zorganizowania instrumentów prawnych w formie skoordynowanego 
oraz ciągłego procesu, wymagają przyjęcia odpowiednich rozwiązań, które będą 
ten cel realizowały. 

W ustawie o rehabilitacji oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ustawo-
dawca określił ramy prawne, formy oraz sposoby przeprowadzenia rehabilitacji. 
Prima facie wydawać by się mogło, że uczyniono tym samym zadość podstawo-
wym zobowiązaniom, wynikającym z aktów międzynarodowych. W ustawie nie 
zagwarantowano jednak ani expressis verbis prawa do rehabilitacji, ani dostępu do 
rehabilitacji, zorganizowanej na zasadzie kompleksowości, ciągłości oraz jedno-
litego zarządzania. Brakuje również podkreślenia powszechnej dostępności osób 
niepełnosprawnych, niedyskryminacji oraz skoordynowania działań w procesie 
rehabilitacji. Powyższe niedociągnięcia ustawowe widoczne są zwłaszcza przy 
lekturze uchwały Sejmu RP Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. 

Nie ulega wątpliwości, że mówiąc o skutecznej rehabilitacji na uwadze mieć 
trzeba sprawne funkcjonowanie ogółu rozwiązań systemowych, odzwierciedla-
jących, wcześniej wspomniane, wytyczne. W związku z powyższym nasuwać 
się może pytanie, czy  ich wprowadzenie do przepisów należałoby uznać za 
warunek  konieczny  skutecznej  rehabilitacji?  Skoro  realizacji  omawianego 
prawa  służy  zróżnicowany  system  środków prawnych,  świadczeń,  ułatwień 
oraz gwarancji o charakterze podmiotowo-przedmiotowym, ich skuteczność 
oraz adekwatność do celu, jaki ma być osiągnięty, zależy od wielu zmiennych, 
w tym od unormowań prawnych wpływających na dostęp do rehabilitacji. Za-
tem dopiero ocena sposobu uregulowania powyższych kwestii w przepisach 
prawnych da odpowiedź na temat rzeczywistego dostępu do rehabilitacji oraz 
urzeczywistnienia realizacji prawa do niej, w tym także należytego wypełniania 
zobowiązań międzynarodowych. 

21  Nie sposób w  tym miejscu dokonać  ich szczegółowej analizy. Zob. uwagi nt. dokumentów 
MOP: K. Łasak, Czy polski system…, s. 505–527.
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3. Pojęcie rehabilitacji

Mówiąc o genezie terminu „rehabilitacja”, sięgnąć należy do łacińskich wyra-
zów habilitas, tłumaczonego jako zręczność bądź sprawność, oraz habilis, czyli 
zdatny. Jak się wskazuje, chodzi tu o „zdolność wynikającą z natury bytu, do 
której porównać można naturalną zdolnością ptaka, którą jest fruwanie”22. Do-
łączenie przedrostka „re” – rozumianego jako ‘z powrotem’, ‘znowu’, podkreśla 
odwoływanie się do przywrócenia tego, co zostało utracone. Zresztą także termin 
„osoba niepełnosprawna” pochodzi od łac. wyrazu inhabilis, w którym dodany 
przedrostek „in” oznacza zaprzeczenie odwołujące się do wskazanego słowa23. 
Posługiwanie  się  terminem rehabilitacja nie może być niedoceniane, a wręcz 
można by powiedzieć iż jest z wielu względów bardziej pożądane. Pozwala to 
bowiem odwołać się do zdolności określonej osoby – abilities, a nie jej ograni-
czeń – disabilities24.

Obok terminu „rehabilitacja” częstokroć wykorzystywany jest wyraz rewali-
dacja (od łac. validus – zdrowy, mocny, silny). Pojęcie rewalidacji występuje rów-
nież na gruncie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Tytułem przykładu wskazać trzeba na przepis art. 10a u.r.z.s., 
w którym wymienia się specjalistów do spraw rehabilitacji lub rewalidacji. Zdarza 
się, że terminy te są stosowane zamiennie. W literaturze spotkać się można ze 
stanowiskiem uznającym, iż dobór odpowiedniej terminologii determinowany 
powinien być kryterium podmiotowym, zgodnie z którym rewalidację odnosić 
należy do  czynności,  których  adresatami  są dzieci  i młodzież25. Zauważa  się 
również, że u podstaw rewalidacji leży pojęcie zdrowia, natomiast w rehabilitacji 
chodzi o odzyskanie sprawności, rozumianej szerzej26. Współcześnie termin „re-
walidacja” stosowany jest zdecydowanie częściej w pedagogice specjalnej. Pod 

22  Pojęcie to przeciwstawiane jest określeniu capacitas, rozumianemu jako ‘zdolność w dziedzinie 
uczenia się’: zob. o  tym http://katedra.uksw.edu.pl/suma/slownik/slownik_start.htm; stan na 
dzień 15.05.2015 r. Zob. też S. Piocha, E. Nadolna, Zatrudnienie osób…, s. 134.

23 Ibidem.
24  Por. uwagi nt. tych pojęć i znaczenia rehabilitacji: J. Breuer, Unmasking the Myths about Return 

to Work and Inclusive Workplaces, Niepełnosprawność 2012/5/4, s. 26; www.pfron.org.pl/kn; 
stan na dzień 15.05.2015 r. 

25  Zob. M. Kopsztejn, Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w: B. Pie-
trulewiczv M.A. Paszkowicz,H. Ochonczenko  (red.), Osoby z niepełnosprawnością na 
współczesnym rynku pracy, Fundacja Wydawnicza „JM” – Uniwersytet Zielonogórski, Zielona 
Góra 2008, s. 20.

26  Por. uwagi dotyczące terminów rehabilitacja i rewalidacja w opracowaniu: H. Łaś, Rewalidacja 
dzieci upośledzonych umysłowo: kierunki przemian, szanse i kontrowersje, w: eadem (red.). 
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pojęciem tym rozumie się długotrwałą działalność terapeutyczno-pedagogiczną, 
mającą na celu zapobieganie pogłębianiu się istniejącego niedorozwoju lub po-
wstawaniu innych dodatkowych upośledzeń, co obejmuje m.in. wychowywanie 
oraz  nauczanie  specjalne  stosownie  do wieku,  sprawności  i  zapotrzebowania 
społecznego27. 

To, że zakres znaczeniowy pojęcia „rehabilitacja”  jest niezwykle szeroki, 
potwierdza również  jego słownikowe wyjaśnienie28. Rozumiana  jest ona  jako 
proces, obejmujący zespół różnego rodzaju czynności: leczniczych, zawodowych, 
społecznych oraz pedagogicznych. W związku z tym wyodrębnienia się jej szcze-
gólne rodzaje. Można zatem mówić o rehabilitacji leczniczej (albo medycznej), 
ruchowej, pedagogicznej, psychologicznej, społecznej i zawodowej29. W ramach 
powyższych podziałów,  odwołując  się  do  rodzajów podejmowanych działań, 
dodatkowo wyróżnić można rehabilitację ogólną, podstawową oraz częściową. 
Stosowany  jest  też podział na  rehabilitację kliniczną  i pozakliniczną30. Warto 
tu wskazać na definicję  rehabilitacji w  świetle  stanowiska Międzynarodowej 
Organizacji Zdrowia. Zgodnie z nią, pod pojęciem tym występuje kompleksowe 
i skoordynowane stosowanie środków medycznych, socjalnych, wychowawczych 
i zawodowych w celu przystosowania chorego do nowego życia i umożliwienia 
mu uzyskania jak największej sprawności31. 

Analiza prawna gwarancji w zakresie rehabilitacji dokonywana jest przede 
wszystkim na podstawie przepisów rozdziału III ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podkreślenia wymaga, 
że  brzmienie  przedmiotowego  rozdziału,  zatytułowanego  „rehabilitacja  osób 
niepełnosprawnych” nawiązuje do szerokiego rozumienia rehabilitacji. Tak też 
ją zdefiniowano w art. 7 ust. 1 u.r.z.s. Zgodnie z nim, rehabilitacja osób niepełno-
sprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, 
psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, 
zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie 

Rewalidacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 1996, s. 10, 11.

27  Zob. T. Gałkowski, J. Kiwerski (red.), Encyklopedyczny słownik rehabilitacji, Państwowy 
Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1986, s. 283.

28 Ibidem, s. 263.
29  W literaturze występuje też pojęcie rehabilitacji przemysłowej, rozumianej jako proces obejmu-

jący integrację oraz wzajemne przenikanie się technik stosowanych w rehabilitacji leczniczej 
z usługami podejmowanymi w przebiegu procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zob. 
T. Gałkowski, J. Kiwerski (red.), Encyklopedyczny słownik…, s. 272.

30  Zob. S. Piocha, E. Nadolna, Zatrudnienie osób…, s. 134.
31 M. Kopsztejn, Rehabilitacja zawodowa…, s. 19.
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najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej32. 
Ze względu na to, że wyliczenie rodzajów działań, składających się na pojęcie 
rehabilitacji, ma charakter przykładowy, możemy zaklasyfikować definicję re-
habilitacji jako zakresową i niezupełną33. 

Trafność przyjętego przez ustawodawcę rozwiązania potwierdza, wcześniej 
zaprezentowane, szerokie rozumienie rehabilitacji, łączące wiele zróżnicowanych 
procesów i metod. Wyłączenie z zakresu pojęcia rehabilitacji szeroko rozumia-
nych czynności leczniczych nie byłoby zasadne ze względu na etymologię tego 
terminu oraz historię rozwoju dyscypliny, której początki, powiązane z czynno-
ściami leczniczymi oraz medycznymi, dały impuls do wykształcenia się innych 
środków i metod wspomagających życie osób niepełnosprawnych34. 

To, że rehabilitacja została skierowana do osób niepełnosprawnych w rozu-
mieniu ustawy o rehabilitacji oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rodzi 
wiele konsekwencji, w tym także w zakresie dostępu do niej. Na uwagę w tym 
miejscu zasługuje art. 1 u.r.z.s. Zgodnie z nim, ustawa ma zastosowanie do osób, 
których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
1)  o  zakwalifikowaniu  przez  organy  orzekające  do  jednego  z  trzech  stopni 

niepełnosprawności określonych w art. 3;

32  W kolejnym ustępie wskazano  jednak,  że  rehabilitacja  lecznicza  osób  niepełnosprawnych 
odbywa  się  na  podstawie  odrębnych przepisów. Pojęcie  rehabilitacji  leczniczej  nie  zostało 
zdefiniowane w ustawodawstwie wprost. Pewnych wskazówek dostarcza jednak ustawa z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 581, t.j.). W jej art. 15 ust. 1. przyznano świadczeniobiorcom usług me-
dycznych prawo do opieki zdrowotnej, której celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie 
chorobom  i  urazom, wczesne wykrywanie  chorób,  leczenie,  pielęgnacja  oraz  zapobieganie 
niepełnosprawności  i  jej  ograniczanie,  natomiast w ust.  2  pkt  5  tego przepisu  zapewniono 
świadczenia gwarantowane na rehabilitację leczniczą. Dodatkowo, art. 27 ust. 2 stanowi, że 
świadczenia na rzecz zachowania zdrowia obejmują m.in.: wczesną, wielospecjalistyczną i kom-
pleksową opiekę nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym”. Zob. 
A. Kurkiewicz, Wybrane wnioski z analizy polskich reguł dotyczących rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych, Publikacja powstała w ramach dotacji przyznanej przez Fundacje im 
Stefana Batorego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich,  s. 5, 6; www.koalicjaon.org.pl/photo/File/…/wybrane_wnioski_z_analiz.pdf; 
stan na dzień 15.05.2015 r. 

33 G. Wierczyński, Komentarz do §153 rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodaw-
czej”, w: idem (red.), Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Oficyna 
2009, stan prawny: 2009.11.15, Lex nr 55534.

34  Zob. A. Zagłoba-Kaszuba, J. Huber, Zarys rozwoju metod rehabilitacyjnych ze szczególnym 
uwzględnieniem techniki prioprioceptywnego ułatwienia nerwowo-mięśniowego opartego na 
badaniach neurofizjologicznych, Nowiny Lekarskie 2008/5/77, s. 385–391.
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2)  o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych 
przepisów;

3)  o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
Stosownie zaś do art. 2 pkt 10 ustawy, niepełnosprawność oznacza trwałą 

lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub 
długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą 
niezdolność do pracy. Dodatkowo, na podstawie art. 3 u.r.z.s., do realizacji ce-
lów określonych ustawą wyróżniono trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, 
umiarkowany i lekki. Z powyższego wynika, że definicja osoby niepełnosprawnej 
składa się z wielu elementów, zawartych w różnych przepisach ustawy. Definicja 
jest rozbudowana, ale nie ma też charakteru uniwersalnego. Zauważa się rów-
nież, że oparcie jej na modelu medycznym pomija aspekty interakcji z barierami 
znajdującymi się w środowisku, o których mowa w EKoPON35. 

Ze względu na odmienne kategorie osób niepełnosprawnych, ich dyferencjacja 
przekłada się na rozróżnianie adresatów szczególnych rodzajów pomocy. To, że 
konkretne rodzaje pomocy powinny trafiać według potrzeb do zindywidualizowa-
nych odbiorców, nie budzi wątpliwości. Zindywidualizowane podejście stanowi 
bowiem jedno z kryteriów doboru odpowiedniej formy rehabilitacji. Pojawia się 
jednakże pytanie, na ile występujące zróżnicowanie jest adekwatne do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, nie powoduje ich nieuzasadnionej dyferencjacji oraz 
przyczynia się do realizacji prawa do rehabilitacji. 

Z punktu widzenia prawnego pojęcia rehabilitacji, jej form i środków, kwestię 
podstawową stanowi ustalenie adresatów rozwiązań pomocowych, w tym również 
sposób ich definiowania. Prowadzi to do sformułowania wniosków o konieczności 
występowania  jednolitej  oraz  powszechnie  obowiązującej  definicji  niepełno-
sprawności. Z tego względu nie ulega wątpliwości, że skuteczność rehabilitacji 
oraz dostęp do niej uzależnione będą od sprawności także tych rozwiązań syste-
mowych, które dotyczą ustalania stopni oraz rodzajów niepełnosprawności. Stan 
przepisów prawnych, obowiązujących w omawianym zakresie, budzi jednak wiele 
zastrzeżeń. Do głównych mankamentów obowiązującego systemu, poza brakiem 
jednolitej definicji niepełnosprawności oraz jej niedoskonałości, zalicza się także 
występowanie różnych, niespójnych ze sobą, systemów orzeczniczych, opartych 
na różnych podstawach orzekania36, a także oparcie rozwiązań systemowych na 
modelu medycznym oraz koncentracja na dysfunkcjach osób niepełnosprawnych, 

35  Por. A. Kurkiewicz, Wybrane wnioski…, s. 3.
36  Ta wielość systemów orzeczniczych stanowi istotne utrudnienie dla osób z niepełnosprawno-

ściami ubiegających się o wsparcie ze strony organów publicznych. Ibidem, s. 12, 13.
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wbrew standardom ustanowionym w EKoPON37. Uwagę zwraca się na istotne 
różnice  pomiędzy  liczbą  osób niepełnosprawnych  biologicznie  a  liczbą  osób 
posiadających  prawne  potwierdzenie  niepełnosprawności38.  Powodem wielu 
wątpliwości jest również terminologiczny chaos39. 

Na szczególną uwagę zasługuje podkreślenie przez ustawodawcę w ramach 
omawianego przepisu art. 7 ust. 1 u.r.z.s. aktywnego uczestniczenia osób nie-
pełnosprawnych w procesie rehabilitacji. Zgodnie z nim, wszystkie czynności 
oraz działania podejmowane w ramach rehabilitacji mają na celu osiągnięcie, 
przy aktywnym uczestnictwie  tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich 
funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Chodzi bowiem o to, że 
osiągnięcie celu rehabilitacji nie jest możliwe bez zaangażowania podmiotów, 
do których zastała adresowana. Potrzebne jest wzbudzenie u beneficjentów roz-
wiązań pomocowych motywacji, aspiracji oraz psychofizycznego udziału40. Wola 
i chęci adresatów rozwiązań pomocowych nie wystarczą. Konieczne są spójne 
i sprawnie działające rozwiązania systemowe. Tymczasem, w świetle przytoczo-
nych uwag, wiele rozwiązań prawnych stanowi istotną przeszkodę w zakresie 
dostępu do rehabilitacji, a tym samym realizacji prawa do niej. 

4. Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Poza art. 7 u.r.z.s.,  zawierającym ogólną definicję  rehabilitacji, ustawodawca 
wyróżnia też jej formy szczególne. Wzmiankę o rehabilitacji leczniczej, z pod-
kreśleniem,  że  odbywa  się  ona  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  zawiera 
ust. 2 omawianego przepisu. Każdy z wymienionych rodzajów rehabilitacji służy 

37  Zob. Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich…, s. 11, 12.
38  Wynika  ze  skarg  osób  z  niepełnosprawnościami,  którym odmówiono wsparcia  z  powodu 

posiadania niewłaściwego orzeczenia lub nieposiadania żadnego orzeczenia w sytuacji, gdy 
niepełnosprawność była widoczna i nie budziła wątpliwości. Zob. Sprawozdanie Rzecznika 
Praw Obywatelskich…, s. 13.

39  Ustawa o emeryturach  i  rentach Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach  i  rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1440) w art. 12 uznaje za nie-
zdolną do pracy osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej 
z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po 
przekwalifikowaniu, natomiast całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność 
do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Z powyższego wyprowadzić można mylny wniosek, że 
osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy w ogóle nie mogą zostać zatrudnione. 

40  Por. uwagi nt. udanej oraz skutecznej rehabilitacji: E. Rutkowska, J. Rakowska, Bariery w ak-
tywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, w: M. Piasecki, J. Śliwak (red.), Wybrane 
zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Lublin 2008, s. 27, 28.
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realizacji  konkretnie  przypisanych  celów. Posługując  się  encyklopedycznym 
słownikiem rehabilitacji, wskazać można przykładowo, że rehabilitacja lecznicza 
ma na celu podniesienie sprawności uszkodzonych narządów i funkcji lub całe-
go organizmu, rehabilitacja zawodowa służy przede wszystkim przygotowaniu 
osoby niepełnosprawnej do pracy, natomiast rehabilitacja społeczna wiąże się 
z przystosowaniem osób niepełnosprawnych do wymagań życia codziennego 
oraz umożliwienia udziału w życiu społecznym41. 

Wskazać należy na art. 10 u.r.z.s., zaliczający do podstawowych form aktyw-
ności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej uczestnictwo 
osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej oraz turnusach rehabi-
litacyjnych42. W przepisie wyraźnie zaakcentowano aktywną partycypację osób 
niepełnosprawnych w rehabilitacji. Ustawodawca nie różnicuje jednak, która ze 
wskazanych form aktywności wspomaga proces rehabilitacji zawodowej, a któ-
ra – proces rehabilitacji społecznej. Pomimo odmiennie zakreślonych ustawowo 
celów, a także odrębnych unormowań, w ramach komentowanego przepisu wy-
raźnie widać, iż procesy rehabilitacji zawodowej oraz społecznej są ze sobą ściśle 
powiązane, uzupełniają się oraz nie mogą być analizowane odrębnie. 

Ustawodawca,  rezygnując  z  definicji  rehabilitacji  społecznej  oraz  zawo-
dowej,  sprecyzował  jedynie  cel,  jaki mają  realizować. Zgodnie  z  art.  8  ust. 
1 u.r.z.s., rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnospraw-
nej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego 
przez  umożliwienie  jej  korzystania  z  poradnictwa  zawodowego,  szkolenia 
zawodowego i pośrednictwa pracy43. Biorąc pod uwagę sposób zredagowania 
przepisu, a także posłużenie się spójnikiem „i”, uprawniony staje się wniosek, iż 
celem rehabilitacji zawodowej jest osiągniecie wszystkich wymienionych przez 
ustawodawcę rezultatów, a nie jednego z nich. Zakres terminu „ułatwienie” jest 
zatem niezwykle szeroki, gdyż obejmuje nie tylko etap uzyskania zatrudnienia, 
lecz także fazę jego realizacji. Dodać należy, że sposób sformułowania przepisu 

41  Zob. T. Gałkowski, J. Kiwerski (red.), Encyklopedyczny słownik…
42  Kwestie dotyczące organizacji i funkcjonowania warsztatów reguluje rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii 
zajęciowej (Dz.U. z 2004 r., nr. 63, poz. 587), natomiast organizację i uczestnictwo osób niepeł-
nosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r., 
nr 230, poz. 1694).

43  Zob. nt. genezy rehabilitacji zawodowej: M. Garbat, Geneza i rozwój rehabilitacji zawodowej 
oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością na ziemiach polskich, w: A. Paszkowicz, M. Gar-
bat (red.), Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej, t. 1, Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne, Zielona Góra 2013, s. 19–36.
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wskazuje, że chodzi o konieczność zachowania ciągłości procesu rehabilitacji. 
Pozyskanie zatrudnienia nie może być zatem celem samym w sobie. Ważne 
jest, by otrzymana praca była też utrzymywana. Nie przypadkowo także, wśród 
podstawowych cech rehabilitacji, takich jak powszechność, wczesność, kom-
pleksowość, wskazuje  na  jej  ciągłość44. Odzwierciedla  to  stanowisko MOP, 
zawarte w Konwencji nr 159. Zauwazyć należy, że powyższe cechy rehabilitacji 
zawodowej zostały wyeksponowane poprzez interpretację przepisu prawnego, 
z uwzględnieniem celu, jaki ma realizować. Nie wydaje się to wystarczające. 
Wspomniane gwarancje prawa do rehabilitacji, powinny być wyraźnie zawarte 
w akcie normatywnym.

Ustawodawca wskazuje również, że osiągnięcie celu rehabilitacji zawodowej 
następować powinno przez umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzysta-
nia z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy45. 
Realnie rzecz ujmując, będzie to możliwe tylko dzięki sprawnie funkcjonującym 
służbom. Ze względu na brak regulacji na gruncie przedmiotowej ustawy wyżej 
wspomnianych usług  rynku pracy, w  celu  ustalenia  zakresu przedmiotowego 
pomocy,  jak  i  jej adresatów, należy sięgnąć do przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy46. W myśl art. 2 pkt 2 u.r.z.s., gdy mowa 
o osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub niepełnosprawnej poszukującej pracy, 
chodzi o osoby w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. Oznacza  to, że adresatami powyższych usług będą wyłącznie ci 
niepełnosprawni,  którzy  spełniają warunki  określone powyższą ustawą47.  Pa-
miętać jednak trzeba o potrzebie wykorzystywania służb dostępnych dla ogółu 
pracowników, po ich jedynie niezbędnym przystosowaniu48.

Proces  rehabilitacji  zawodowej  jest wieloetapowy. Wyraźnie  to widać na 
przykładzie ust. 2 art. 8 u.r.z.s. Zgodnie z nim, do realizacji celu, o którym mowa 
w ust. 1, niezbędne jest zorganizowanie oraz podejmowanie zróżnicowanych, 
wymienionych przez ustawodawcę czynności. O wiele prościej niż uczynił to 
ustawodawca w omawianym przepisie, jednakże zachowując istotę i sens procesu 
rehabilitacji zawodowej, można by wskazać trzy podstawowe etapy aktywizacji 

44 T. Gałkowski, J. Kiwerski (red.), Encyklopedyczny słownik…, s. 272.
45  Zob. obszerne studium nt. pośrednictwa pracy: W. Włodarczyk, Pośrednictwo pracy. Studium 

prawno-społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
46  Ustawa z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz.U. z 2013 r., nr. 674, t.j.).
47  Por. komentarz Z. Górala do art. 2 ustawy, w: idem (red.), Ustawa o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, LEX, 2011, stan prawny: 2011.02.01.
48  Art. 7 Konwencji MOP nr 159.
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zawodowej  osób  niepełnosprawnych,  obejmujące:  poradnictwo  zawodowe, 
przygotowanie do zatrudnienia oraz opiekę w miejscu pracy49.

Na szczególną uwagę zasługuje również to, że w ramach komentowanego 
przepisu niektóre z czynności uznano za konieczne do osiągnięcia zapisanego 
celu. Przede wszystkim wskazano na potrzebę dokonania oceny zdolności do 
pracy. W postępowanie to zaangażowanych powinno być wielu specjalistów, nie 
tylko zatem tych, którzy są uprawnieni do wydawania zaświadczeń o zdolności do 
pracy. Kolejnym, nie mniej ważnym, etapem, związanym z realizacją głównych 
celów rehabilitacji zawodowej, jest przeprowadzenie poradnictwa zawodowe-
go, uwzględniającego ocenę zdolności do pracy oraz umożliwiającego wybór 
odpowiedniego zawodu bądź szkolenia. W jego ramach dochodzi bowiem do 
weryfikacji zdolności oraz możliwości psychofizycznych osoby niepełnosprawnej 
do podjęcia  zatrudnienia, mając  na  uwadze określony  rodzaj  niepełnospraw-
ności, zaburzenia czynności organizmu, w tym także rodzaje prac zakazanych  
(np.określonych w orzeczeniu o niepełnosprawności). W dalszej kolejności usta-
wodawca wskazuje na przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw 
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Na tym etapie może mieć miejsce edukacja, 
szkolenie oraz przekwalifikowanie zawodowe. Dopiero potem ma miejsce dobór 
odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie poprzez określenie środków 
technicznych umożliwiających lub ułatwiających wykonywanie pracy, a w ra-
zie potrzeby – przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu 
rehabilitacyjnego itp. Opieka w miejscu pracy stanowi nie miej istotne postępo-
wanie powiązane z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Brakuje jednakże jej 
uwzględnienia w zakresie procesu rehabilitacji zawodowej. Odnosi się jednak ona 
do etapu, na którym zostaje osiągnięty jeden z celów cząstkowych rehabilitacji 
zawodowej w postaci uzyskania zatrudnienia. 

Podsumowując dotychczasowe uwagi, pragnę zauważyć , iż – przy wstępnej 
ocenie – sposób określenia rehabilitacji zawodowej poprzez odwołanie się do jej 
głównego celu nie może być odczytywany jako niepoprawny. Jednakże, pomimo 
szerokiego wachlarza zróżnicowanych działań i próby precyzyjnego określenia 
poszczególnych czynności, dostrzec można, że omawiana regulacja ustawowa 
zawiera zasadnicze braki. Pewnych wskazówek dostarczają zasady organizowania 
polityki rehabilitacji zawodowej, o których mowa w Konwencji MOP nr 159. 
Zalicza się do nich zapewnienie dostępności rehabilitacji dla wszystkich grup 
osób niepełnosprawnych, popieranie ich zatrudnienia na otwartym rynku pracy, 

49  Por. G. Sołtyńska, ABC doradcy zawodowego, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawo-
dowej i Ustawicznej, Warszawa 2010, s. 14.
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a także równość szans pracowników niepełnosprawnych i pracowników w ogóle. 
Przy czym, wśród działań na rzecz rozwoju rehabilitacji zawodowej wyróżnia się 
dostępność służb poradnictwa, szkolenia, pośrednictwa pracy innych, o ile jest 
to możliwe i celowe, po niezbędnym ich przystosowaniu. W tym celu konieczne 
jest zapewnienie rozwijania służb rehabilitacji zawodowej, a także przeszkolenia 
i dostępności doradców (i innego personelu) do spraw rehabilitacji zawodowej50. 
Stąd  też nie wydaje  się możliwe zorganizowanie mechanizmu  sprawnej oraz 
skutecznie działającej  rehabilitacji zawodowej bez głównych wytycznych dla 
służb, które ją przeprowadzają. Nie powinno też budzić wątpliwości, że właści-
we miejsce dla powyższych gwarancji powinna stanowić ustawa o rehabilitacji 
i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Gdy chodzi o rehabilitację społeczną, na uwagę zasługuje art. 9 u.r.z.s. Po-
dobnie jak przy rehabilitacji zawodowej, ustawodawca wskazuje na jej główny 
cel.  Jest  nim umożliwienie osobom niepełnoprawnym uczestniczenia w życiu 
społecznym. W słowniczku ustawy, zawartym w pkt. 5 art. 2 u.r.z.s., pod pojęciem 
tym rozumie się możliwość pełnienia ról społecznych oraz pokonywania różnego 
rodzaju barier, wymienionych przykładowo w przepisie (m.in. architektonicznych, 
urbanistycznych,  psychologicznych  itd.). Nie  trudno  zauważyć,  iż  na gruncie 
omawianego przepisu ustawodawca posługuje  się  zróżnicowanymi pojęciami, 
których znaczenie nie jest do końca zrozumiałe. Odnosi się wrażenie pewnej nad-
budowy pojęciowej. Implikuje to również pytanie o interpretację pojęcia pełnienia 
ról społecznych, jak i jego prawnej kwalifikacji. W tym miejscu dostrzec należy 
zapożyczenie przez ustawodawcę terminu, charakterystycznego dla nauki teorii 
zarządzania. Zgodnie z encyklopedią zarządzania, rola społeczna oznacza zestaw 
praw i obowiązków przypisanych określonej pozycji społecznej i wiążących każ-
dego, kto tę pozycję zajmuje, bez względu na cechy osobiste51. Ze względu na treść 
ust. 1 art. 9 u.r.z.s., wydaje się jednak, iż powyższe pojęcie uczestniczenia w życiu 
społecznym rozumieć należy jako umożliwienie osobom niepełnosprawnym stania 
się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa52. Ustawodawca nie wskazuje jednak 
na potrzebę zapewnienia osiągnięcia pełnego udziału osób niepełnosprawnych 
w życiu społecznym. Oczywiście w pewnych przypadkach nie można też mówić 

50  Zob. art. 3, 4, 7–9 Konwencji MOP nr 159.
51  Pojęcie  to  zostało wprowadzone przez  amerykańskiego  socjologa Ralpha Lintona,  poprzez 

zastosowanie analogii do ról odgrywanych w teatrze bądź filmie przez aktorów, por. http://
mfiles.pl/pl/index.php/Rola_spo%C5%82eczna; stan na dzień 15.05.2015 r. 

52  Użyte przez ustawodawcę pojęcie „umożliwiania”, o którym mowa wyżej, odczytywane być 
może jako stworzenie samej tylko możliwości, bez konieczności zapewnienia pełnego korzy-
stania z praw. 
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o pełnym wyrównaniu szans, ale owa równość, czy też pełnoprawność powinna 
być głównym celem, do którego należy dążyć poprzez działania włączające oso-
by niepełnoprawne do życia we wspólnocie. Mówiąc o zwykłym uczestnictwie 
w życiu społecznym, a ściślej o umożliwianiu tegoż uczestnictwa, podkreślona 
zostaje odmienność osób niepełnosprawnych, ich inność53. 

Nie sposób w tym miejscu pominąć postanowień Europejskiej Konwencji 
Praw Osób Niepełnosprawnych, dostarczającej pewnych wskazówek. Zgodnie 
z nią, u podstaw rehabilitacji społecznej leżeć powinien pełny i skuteczny udział 
osób niepełnosprawnych w życiu społeczeństwa na zasadzie równości z innymi 
osobami54. Oznacza to potrzebę podejmowania nie tylko szeregu działań, ale też 
wprowadzenia postanowień dotyczących równego traktowania oraz niedyskry-
minacji ze względu na niepełnosprawność. 

Ustawodawca w art. 9 ust. 2 u.r.z.s. stanowi, że rehabilitacja społeczna reali-
zowana jest przede wszystkim przez wyraźnie wskazane w przepisie czynności. 
Wymienione w pkt.  1–4  omawianego  przepisu  czynności  zawierają  katalog 
głównych, ale nie wyłącznych, bo przykładowych postępowań55. Oddziaływania, 

53  W rehabilitacji nie chodzi jednak o to, żeby utrwalać różnice, lecz je likwidować, zwłaszcza 
poprzez wyrównywanie  szans  osób niepełnoprawnych. Termin  „rehabilitacja”,  inaczej  niż 
„niepełnosprawność” pozwala skupić się na zdolnościach osoby, a nie jej ograniczeniach.

54  Zgodnie z jej art. 3, wśród zasad ogólnych wymieniono zasadę pełnego i skutecznego udziału 
oraz włączenie w społeczeństwo osób niepełnosprawnych. Na uwagę w tym miejscu zasługuje 
art. 19 Konwencji, nakazujący uznanie równego prawa wszystkich osób niepełnosprawnych do 
życia w społeczeństwie oraz ich pełnego włączenia i udziału w społeczeństwie.

55  W  ramach  europejskiej  strategii w  sprawie  niepełnosprawności  2010–2020,  zatytułowanej 
„Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier” określono najważniejsze obszary 
działania: dostępność, uczestnictwo, równość, zatrudnienie, kształcenie i szkolenie, ochrona 
socjalna,  zdrowie  i  działania  zewnętrzne. Dla  każdego  z  powyższych  obszarów wskazano 
najważniejsze działania oraz nadrzędny cel na poziomie UE. W odniesieniu do obszaru do-
stępności chodzi o zapewnienie dostępności towarów, usług, także publicznych, oraz urządzeń 
wspomagających dla osób niepełnosprawnych; obszaru uczestnictwa – osiągnięcie pełnego 
udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez: umożliwienie im korzystania ze 
wszystkich korzyści płynących z obywatelstwa UE, usunięcie barier administracyjnych i wy-
nikających z postaw społecznych w celu osiągnięcia pełnego udziału w życiu społecznym na 
równych prawach, zapewnienie usług środowiskowych wysokiej jakości, w tym także dostępu 
do osobistej opieki. W obszarze równości chodzi o wyeliminowanie w UE dyskryminacji ze 
względu na niepełnosprawność; obszarze zatrudnienia – umożliwienie znacznie większej licz-
bie osób niepełnosprawnych zarabiania na życie na wolnym rynku pracy; obszarze kształcenia 
i szkolenia – upowszechnienie otwartego dla wszystkich kształcenia i uczenia się przez całe 
życie dla niepełnosprawnych uczniów i studentów; obszarze ochrony socjalnej – działanie na 
rzecz  godnych warunków życia  osób niepełnosprawnych;  obszarze  zdrowia  –  zwiększenie 
równego dostępu osób niepełnosprawnych do świadczeń zdrowotnych i powiązanych usług; 
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skierowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, obejmują, jak to ujmuje 
ustawodawca, wyrabianie  zaradności  osobistej  i  pobudzanie  aktywności  spo-
łecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego 
wypełniania ról społecznych (art. 9 ust. 2 pkt. 1 i 2 u.r.z.s.). Z kolei oddziaływa-
nia zewnętrzne, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt. 3 i 4 u.r.z.s., dotyczą m.in. 
likwidacji barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, trans-
portowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji oraz 
kształtowania w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających 
integracji z osobami niepełnosprawnymi. W związku z tym, iż brakuje definicji 
legalnych powyższych pojęć, są one interpretowane na różne sposoby56. Wspo-
mniane rozróżnianie barier jest jednak ważne z praktycznego punktu widzenia. 
Chodzi tu bowiem o wykorzystywanie środków publicznych, przeznaczanych 
na usuwanie poszczególnych ich rodzajów57. Na uwagę w tym miejscu zasłu-
gują przepisy z zakresu prawa budowlanego – ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo budowlane58, zawierające szereg unormowań, wskazujących na potrzebę 
dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga występowanie na gruncie Konwencji 
o  Prawach Osób Niepełnosprawnych  pojęcia  „racjonalnego  usprawnienia”. 
Oznacza ono konieczne oraz odpowiednie zmiany i dostosowania, nienakłada-
jące nieproporcjonalnego  lub nadmiernego obciążenia,  jeśli  jest  to  potrzebne 
w konkretnym przypadku. Ich celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym 
możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności 
oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Uwagę zwraca 
również pojęcie „uniwersalnego projektowania”, rozumianego jako projektowanie 
produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne 

w obszarze  działań  zewnętrznych –  promowanie  praw osób niepełnosprawnych w  ramach 
działań zewnętrznych UE.

56  W literaturze wyróżnia się ponadto bariery naturalne, bariery diagnostyczne, edukacyjne, infra-
strukturalne, ekonomiczne, psychologiczne i mentalne. Jak słusznie zauważa się, „części z tych 
barier nigdy nie da się usunąć, ale można i wręcz trzeba doprowadzać do ich złagodzenia”. Od 
„tego, w jakim stopniu zniweluje się liczbę i natężenie barier, zależy stopień wykorzystania 
kapitału ludzkiego, tkwiącego w ludziach niepełnosprawnych”. M.A. Paszkowicz, M. Garbat, 
Bariery rozwoju kapitału ludzkiego osób niepełnosprawnych, Nierówności Społeczne a Wzrost 
Gospodarczy 2005/7/2, s. 119.

57  W  literaturze,  zauważając  konieczność  i  celowość  posługiwania  się  słownikową definicją 
poszczególnych barier, podkreśla się, że uzyskanie dofinansowania na likwidację bariery ar-
chitektonicznej nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON 
na likwidację bariery technicznej: J. Karpińska, Pomoc udzielana ze środków państwowego 
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Służba Pracownicza 2003/7, s. 21.

58  Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, t.j.
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dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji  lub 
specjalistycznego projektowania. Prawodawca międzynarodowy posługuje się 
też pojęciem „dostępności”. W myśl artykułu 9 Konwencji, chodzi o dostępność 
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, na 
różnych obszarach (miejskich, jak i wiejskich). Mając powyższe na względzie, 
zamiast posługiwania  się  terminami nieposiadającymi definicji oraz niemają-
cymi powszechnie  ustalonego  znaczenia59, wystarczyłoby podkreślenie  przez 
ustawodawcę potrzeby usuwania przeszkód utrudniających funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych oraz ich włączenie się do społeczeństwa.

Kolejnym rodzajem postępowania, mieszczącego się w ramach tzw. oddzia-
ływań zewnętrznych rehabilitacji społecznej, zgodnie z artykułem 9 pkt. 4 ust. 2 
u.r.z.s., jest kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań, sprzy-
jających integracji z osobami niepełnosprawnymi60. Identyfikacja i uświadamianie 
istnienia przeszkód utrudniających integrację osób niepełnosprawnych stanowią 
jeden z głównych filarów skutecznej  rehabilitacji  społecznej. Nie mniej ważne 
jest również uświadamianie osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących 
im praw. Zasadniczą rolę powinny w tym zakresie odgrywać wyraźne gwaran-
cje ustawowe. Na podkreślenie w tym miejscu zasługuje, wyodrębnione wśród 
instrumentów europejskiej  strategii w  sprawie niepełnosprawności 2010–2020, 
zwiększenie świadomości społecznej w zakresie niepełnosprawności i wiedzy osób 
niepełnosprawnych o przysługujących im prawach i sposobach ich egzekwowania.

Podsumowując dotychczasowe uwagi, skonkludować można, że rozbudowane 
przepisy, nieścisłości terminologiczne oraz brak podstawowych gwarancji nie-
zbędnych do realizacji prawa osób niepełnosprawnych do rehabilitacji powodują, 
że stan prawny w omawianym zakresie pozostawia wiele do życzenia. Tytułem 
przykładu można wskazać  chociażby na gwarancje  powszechnej  dostępności 
oraz niedyskryminacji, które obecnie wywodzi się z przepisów ustaw ogólnych.

59  Termin „bariera” pochodzi od  francuskiego wyrazu  (barriere) oraz w  tłumaczeniu oznacza 
‘przeszkodę’, zob. M.A. Paszkowicz, M. Garbat, Bariery rozwoju kapitału…, s. 112.

60  Kształtowaniu w  społeczeństwie właściwych  postaw  i  zachowań  sprzyjających  integracji 
z osobami niepełnosprawnymi poświęcony został również art. 8 Konwencji ONZ, zatytułowany 
„podnoszenie świadomości”. W jego ramach wyróżnia się następujące oddziaływania: podnie-
sienie świadomości społeczeństwa, w tym na poziomie rodziny, w sprawach dotyczących osób 
niepełnosprawnych, a także działania na rzecz wzmocnienia poszanowania praw i godności 
osób niepełnosprawnych, zwalczanie  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.
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5. Uwagi końcowe

Rehabilitacja określana jest jako dziedzina łącząca wysiłki różnych specjalistów 
(m.in. psychologów, doradców zawodowych, personelu medycznego, nauczycieli 
specjalnych). Ze względu na to, że dotyczy wszystkich sfer życia jednostki, po-
winna być prowadzona w wielu wymiarach, w tym m.in. medyczno-społecznym, 
zawodowo-socjalnym, medyczno-fizycznym, czy też ekonomicznym61. Jako po-
jęcie kompleksowe, łączące wiele elementów zróżnicowanego postępowania, nie 
może być poddawane ocenie wyłącznie na jednej płaszczyźnie. Wyodrębnienie 
jej poszczególnych rodzajów w postaci rehabilitacji psychologicznej, medycz-
nej, społecznej czy zawodowej ma zatem nie tylko metodyczne znaczenie62. Od 
strony prawnej warunkuje  bowiem dobór  oraz  skuteczność przeprowadzania 
poszczególnych procesów rehabilitacyjnych. Oceny efektów rehabilitacji może-
my dokonywać dopiero po kompleksowej analizie wszystkich etapów, środków 
i metod rehabilitacji63.

Ustawodawca na łamach ustawy o rehabilitacji oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych określa rodzaje i formy prawne rehabilitacji. Pewien kierunek 
działań nadaje  też uchwała Sejmu RP Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. 
Wspomniana ustawa nie zawiera jednak uporządkowanego i jednolitego systemu 
instrumentów rehabilitacji64.

W definicji rehabilitacji zastosowano jej szerokie rozumienie. Wykorzystano 
wiele  zwrotów ogólnych, mających  szeroki  zakres  znaczeniowy. Za  pomocą 
celu  oraz wyodrębnienia  przykładowych  rodzajów  czynności,  dokonano  też 
ogólnej charakterystyki rehabilitacji zawodowej oraz społecznej. Zabrakło jed-
nak expressis verbis ustawowych gwarancji prawa do rehabilitacji. W prawnym 
pojęciu rehabilitacji, jak i w charakterystyce jej szczególnych form, nie wyeks-
ponowano również ogólnych zasad, na których powinien opierać się dostęp do 
rehabilitacji: powszechności, równości, niedyskryminacji, a także adekwatności 
form pomocy oraz  ich  stałego monitorowania. Ograniczenie  się  do przyjętej 
formuły powoduje, że od strony prawnej występujące w ustawie definicje oraz 
określenia nie odgrywają większego znaczenia. W celu zwiększenia ich roli oraz 
znaczenia niezbędne jest, by przepisy prawne gwarantowały jednolite zarządzanie 
całym procesem rehabilitacji, z uwzględnieniem jej kompleksowości, ciągłości 

61 S. Piocha, E. Nadolna, Zatrudnienie osób…, s. 134–135.
62  Por. ibidem, s. 136.
63  Dlatego też trafne jest określanie rehabilitacji jako ogólnego postępowania terapeutycznego, 

łączącego jej poszczególne rodzaje, zob. ibidem, s. 135.
64 A. Kurkiewicz, Wybrane wnioski…, s.6



Prawne pojęcie rehabilitacji 155

oraz skoordynowania wszystkich etapów rehabilitacji, nie wyłączając czynności 
medycznych65. Utrudnienie dostępu do rehabilitacji wynika bowiem z braku jej 
kompleksowego postrzegania od strony prawnej. 

Z punktu widzenia prawnych gwarancji dostępu do rehabilitacji niezwykle 
istotne jest też odpowiednie zdefiniowanie kręgu jej adresatów. Skoro adresatami 
rehabilitacji są osoby niepełnosprawne, niezwykle ważne jest, by ich definio-
wanie współgrało z istniejącym systemem środków, metod i form rehabilitacji. 
Bazowanie  na  upośledzeniu medycznym,  a  nie wpływie  tego  upośledzenia 
na włączenie  osoby  do  środowiska  zawodowego,  stanowi  kolejną  poważną 
przeszkodę w  realizacji  omawianego prawa66. Nie  sprzyja  też  temu  fakt,  że 
w zdecydowanej większości przepisy uzależniają powstanie po stronie niepeł-
nosprawnego określonych uprawnień od posiadania odpowiedniego orzeczenia, 
a nie od samego faktu istnienia niepełnosprawności. Dodatkowo różne systemy 
orzecznicze, a  także bazowanie na nieprecyzyjnych oraz niespójnych ze sobą 
przepisach, prowadzą do różnic w zakresie ich interpretacji, a co za tym idzie, 
do odmiennych orzeczeń w takich samych stanach faktycznych67. W ich wyniku 
pojawiają  się  niedopasowania w zakresie  zapotrzebowania na pewne  rodzaje 
świadczeń oraz przewaga niektórych form rehabilitacji nad innymi68. Wynikająca 
stąd nieuzasadniona dyferencjacja potwierdza wniosek o występowaniu jedynie 
prowizorycznych gwarancji w zakresie realizacji powyższego prawa oraz utrud-
nionym dostępie do rehabilitacji. 

Brak spójności  systemowej  i  terminologicznej powoduje, że wspomniane 
pojęcia prawne nie odgrywają większego znaczenia. Potrzebne są zatem wyraźne 
gwarancje dla realizacji podstawowego prawa osób niepełnosprawnych. 

65  Por. założenia w zakresie projektu wczesnej rehabilitacji zawodowej, www.pfron.org.pl; stan 
na dzień 15.05.2015 r. 

66  Por.  uwagi  nt. międzynarodowych gwarancji w  kontekście  polskiej  definicji  rehabilitacji: 
K. Łasak, Czy polski system…, s. 507–509. 

67  Podkreśla się, że obowiązujące przepisy nie tworzą jednego, unitarnego i spójnego systemu 
orzekania dla celów rehabilitacyjnych, zob. A. Kurkiewicz, Wybrane wnioski…, s. 7. Zauważa 
się, że system ten powinien opierać się na diagnozie funkcjonalnej osób z niepełnosprawno-
ściami z wykorzystaniem definicji opartej na społecznym modelu niepełnosprawności, zob. 
Sprawozdanie Rzecznika…, s. 17–18.

68  Sprawozdanie Rzecznika…, s. 83–84.
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THE LEGAL dEfINITION Of REHABILITATION

( S u m m a r y )

The purpose of this paper is to present the legal analysis of the term of rehabilitation. The Law on 
Professional and Social Rehabilitation and Employment of the Persons with Disabilities provides 
the legal framework of rehabilitation. Current legislation however, is not seen as fit for purposes 
as it does not provide the uniform and properly organized system of rehabilitation. The legal term 
of rehabilitation does not cover the general principles that should be the basis of the right access to 
rehabilitation, like universality, equality, non-discrimination, as well as the adequacy of the forms 
of aid and its permanent monitoring. 

There are different measures, facilities and guarantees taken to improve the right of rehabi-
litation. Rehabilitation, for the purposes of the legal act,  is understood widely. The description 
was made by many phrases, which have broad general understanding. Accordingly to the adopted 
formula, its legal importance is quite marginal. Since the recipients of rehabilitation are the people 
with disabilities, it is essential to make compatibility between the legal term of disability ant the 
existing system of rehabilitation. Meanwhile, the unclear nature of different forms of rehabilitation, 
the lack o f the free movement in the general rehabilitation process, inadequacy of benefits to the 
demands, as well as the dominance of the certain forms of rehabilitation due to the limitation of 
the support only to certain persons are the main of the difficulties (proverbial “Rubicon”) to ensure 
the proper access to rehabilitation.
Keywords: rehabilitation; vocational rehabilitation; social rehabilitation; disability


