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Prawne Pojęcie niePełnosPrawności

(streszczenie)

Niepełnosprawność to cecha jednostki uniemożliwiająca jej wypełnianie ról społecznych. Prawne 
pojęcie niepełnosprawności umożliwia identyfikację osób o tej cesze i stanowi podstawę realizacji 
licznych uprawnień, przyznawanych w celu niwelowania negatywnych skutków niepełnosprawno-
ści w życiu jednostek. W artykule dokonano analizy pojęcia niepełnosprawności zdefiniowanego 
w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Słowa kluczowe: niepełnosprawność; niezdolność do pracy; niezdolność do wypełniania ról 
społecznych 

1. Uwagi wprowadzające

Niepełnosprawność jest złożonym zjawiskiem, którego poznaniem zajmują się 
różne nauki. W szczególności stanowi ona przedmiot zainteresowania medycy-
ny1, socjologii, filozofii czy psychologii. Każda z tych nauk przyjmuje odrębne 
definicje niepełnosprawności, konstruując je z uwzględnieniem własnych potrzeb 
badawczych. Niepełnosprawność jest więc pojęciem interdyscyplinarnym. Jako 
zjawisko społeczne niepełnosprawność jest również przedmiotem zainteresowania 
nauk prawnych, które generalnie zajmują się regulowaniem różnorodnych stosun-

* Dr, Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, Wydział Prawa i Admini-
stracji, Uniwersytet Łódzki; e-mail: mpaluszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl

1 W piśmiennictwie medycznym funkcjonuje ok. 80 definicji niepełnosprawności – I.D. Kar-
wat, M. Jędrych, D. Skawiński, H. Piecewicz-Szczęsna, J. Sobieszczański, W. Żukow, 
M. Fronczek, P. Borzęcki, Zdrowie i niepełnosprawność – problemy w definiowaniu, Cz. 1. 
Cechy wykorzystywane w ocenie stanu zdrowia, Journal of Health Sciences 2012/2/5, s. 89.
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ków społecznych. Z tego punktu widzenia niepełnosprawność jest postrzegana 
jako określona sytuacja społeczna, z której zaistnieniem wiążą się szczególne 
uprawnienia i obowiązki. Prawne pojęcie niepełnosprawności umożliwia więc 
identyfikację tej sytuacji społecznej i w konsekwencji przyznanie osobom, które 
się w niej znajdują, szczególnego statusu prawnego. Ów status prawny obejmuje 
katalog uprawnień osób z niepełnosprawnością oraz obowiązków innych podmio-
tów względem tych osób, a ich realizacja ma na celu niwelowanie negatywnych 
skutków tej szczególnie trudnej sytuacji społecznej, jaką jest niepełnosprawność.

W literaturze przedmiotu wskazuje się dwa zasadnicze modele, w oparciu 
o które konstruowana jest definicja niepełnosprawności – model medyczny i mo-
del społeczny2. Koncepcje te w pewnym stopniu oddziałują na sposób definio-
wania niepełnosprawności w naukach prawnych, stąd konieczność ich ogólnego 
scharakteryzowania. Istotą modelu medycznego, zwanego też indywidualnym, 
jest założenie, że problemy, które napotyka osoba niepełnosprawna, są konse-
kwencją odstępstw jej parametrów zdrowotnych od normy klinicznej3. W tym 
ujęciu niepełnosprawność jest pojmowana jako „osobista tragedia” i opisywana 
przy użyciu terminów takich jak uszkodzenie, upośledzenie4. Model społeczny 
niepełnosprawności przenosi punkt ciężkości z uszkodzenia (uszczerbku) orga-
nizmu na ograniczenia w możliwościach pełnienia ról społecznych typowych dla 
wieku i norm kulturowych5. Niepełnosprawność w świetle tego modelu nie jest 

2 Niektórzy autorzy wskazują na istnienie trzech modeli niepełnosprawności – M. Wiliński, 
Modele niepełnosprawności: indywidualny – funkcjonalny – społeczny, w: A.I. Brzezińska, 
R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ogranicze-
niami sprawności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 15–56.

3 E. Rutkowska, Wstęp, w: eadem (red.), Pracownik z niepełnosprawnością, Norbertinum, Lublin 
2007, s. 5; B. Szluz, Osoby niepełnosprawne w UE – sytuacja i perspektywy, Seminare 2007/24, 
s. 327; A.I. Brzezińska, P. Rycielski, K. Sijko, Wyzwania metodologiczne. Diagnoza potrzeb 
i ewaluacja wsparcia wśród osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa 2010, s. 19–20; 
K. Kurowski, Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna – od medycznego do społecznego 
modelu niepełnosprawności w: A. Błaszczak (red.), Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji 
Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Biuletyn RPO. Źródła 2012/10, s. 8.

4 Powyższymi kategoriami posługiwała się przyjęta w 1980 r. przez Światową Organizację Zdrowia 
Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń – ICIDH (WHO 
1980). Późniejsza klasyfikacja, uwzględniająca tzw. społeczny model niepełnosprawności – 
Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF (WHO 
2001) pojęcie upośledzenia zastąpiła pojęciem ograniczenia uczestnictwa – szerzej: M. Kilian, 
Niepełnosprawni w społeczeństwie, Polityka Społeczna 2007/11–12, s. 14; B. Szluz, Osoby 
niepełnosprawne…, s. 326–327.

5 E. Rutkowska (red.), Pracownik z niepełnosprawnością…, s. 5; A.I. Brzezińska, P. Rycielski, 
K. Sijko, Wyzwania metodologiczne…, s. 20–21; B. Szluz, Osoby niepełnosprawne…, s. 327.
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deficytem, ale wyrazem różnorodności6, natomiast przyczyny niepełnosprawności 
tkwią w mechanizmach funkcjonowania społeczeństwa, takich zwłaszcza jak: in-
dywidualne uprzedzenia, segregacja, bariery architektoniczne czy transportowe7.

Pojęcie niepełnosprawności występuje w aktach prawnych różnej rangi. 
Spośród nowszych dokumentów o charakterze ponadnarodowym, szczególną 
uwagę należy poświęcić Konwencji ONZ z dnia 13 grudnia 2006 roku o prawach 
osób niepełnosprawnych8. Akt ten nie definiuje pojęcia niepełnosprawności, na-
tomiast do osób niepełnosprawnych zalicza te, 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 osobami9. W Preambule 
tego dokumentu podkreślono, że niepełnosprawność jest pojęciem ewoluującym, 
natomiast jej źródłem są interakcje między osobami z dysfunkcjami a barierami 
wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowych, które utrudniają tym osobom 
pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie równości z innymi 
osobami10. Wskazuje się, że Konwencja ta zrywa z medycznym modelem niepeł-
nosprawności11 i, ujmując niepełnosprawność w kategorii opresji doświadczanej 
ze strony społeczeństwa, nie zaś cechy indywidualnej, kształtuje ją w oparciu 
o model społeczny12. Zmiana w podejściu do kwestii niepełnosprawności ma 
doprowadzić do uniezależnienia osób niepełnosprawnych od pomocy państwa13, 
a w konsekwencji przenieść na społeczeństwo odpowiedzialność za pełne włącza-
nie tych osób do życia społecznego. Dokonawszy tych ustaleń należy zaznaczyć, 
że głównym przedmiotem dalszej analizy będzie pojęcie niepełnosprawności, 

 6 A. Bodnar, A. Śledzińska-Simon, O potrzebie ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych, Europejski Przegląd Sądowy 2012/5, s. 6.

 7 B. Szluz, Osoby niepełnosprawne…, s. 327.
 8 Dz.U. z 2012 r., poz. 1169.
 9 Art. 1 Konwencji do osób niepełnosprawnych zalicza 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.

10 Lit. e Preambuły Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2012 r., poz. 1169.
11 W oparciu o który były tworzone regulacje Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy 

nr 159 w sprawie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, (Dz.U. 
z 2005 r., Nr 43, poz. 412). Konwencja nie zawiera prawnego pojęcia niepełnosprawności, na-
tomiast osobę niepełnosprawną definiuje w art. 1 ust. 1 jako osobę, której możliwości uzyskania 
i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego są znacznie ograniczone 
w wyniku orzeczonego ubytku zdolności fizycznych lub umysłowych.

12 A. Bodnar, A. Śledzińska-Simon, O potrzebie ratyfikacji…, s. 5.
13 Ibidem, s. 6.
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zdefiniowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych14.

2. Geneza prawnego pojęcia niepełnosprawności  
w ustawodawstwie polskim

Przechodząc na grunt ustawodawstwa krajowego trzeba zauważyć, że przez 
długi czas posługiwano się w nim pojęciem „inwalidztwo”15, pochodzącym od 
łacińskiego słowa validus i zaprzeczenia in-, co w rezultacie oznaczało osobę 
‘chorą, bezsilną, słabą’16. Zgodnie z art. 23 nieobowiązującej już ustawy z dnia 
14 grudnia 1982 roku o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin17, 
inwalidą w rozumieniu ustawy była osoba częściowo lub całkowicie niezdolna 
do wykonywania zatrudnienia z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia 
sprawności organizmu. W literaturze prawniczej wskazywano na nieadekwatność 
pojęcia inwalidztwa do określenia sytuacji zasługującej na ochronę ubezpieczenio-
wą, ponieważ choroba nie zawsze oznacza niezdolność do pracy18. Pod pojęciem 
inwalidztwa kryła się zasadniczo ocena stanu zdrowia i jego wpływ na zdolność do 
wykonywania pracy19. Wspomniana ustawa przewidywała dyferencjację statusu 
prawnego inwalidy w oparciu o podział na trzy grupy inwalidzkie, odzwierciedla-

14 Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm., t.j.; dalej: ustawa o rehabilitacji.
15 Termin ten definiował art. 154 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym 

(Dz.U. Nr 51, poz. 396 ze zm.), następnie art. 12 ust. 1 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. 
o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. z 1958 r., 
Nr 23 poz. 97 ze zm., t.j.), później art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o tym samym 
tytule (tekst pierwotny Dz.U. Nr 3, poz. 6) oraz ostatecznie art. 23 ustawy z dnia 14 grudnia 
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267). Pojęciem 
inwalidztwa posługiwała się również ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, tekst pierwotny: Dz.U. Nr 21, poz. 117, 
a także ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
oraz ich rodzin (tekst pierwotny: Dz.U. z 1994 r., Nr 10, poz. 36) oraz ustawa z dnia 18 lutego 
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t ekst pierwotny: 
Dz.U. Nr 53, poz. 214).

16 Por. I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, 
LexisNexis, Warszawa 2013, s. 244.

17 Dz.U. Nr 40, poz. 267. 
18 I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje…, s. 244; B. Korczyńska, Nowy system orzekania 

o niezdolności do pracy i stopniu niepełnosprawności, Kontrola Państwowa 1999/4, s. 66.
19 Ewentualnie zdolność do pełnienia służby – w przypadku oceny dokonywanej przez tzw. komisje 

resortowe MON i MSW. 
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jące zróżnicowaną zdolność do wykonywania zatrudnienia, jak również zdolność 
do samodzielnej egzystencji20. Obowiązujące wówczas przepisy przewidywały 
jednak możliwość zaliczenia do tzw. III grupy inwalidzkiej osób o naruszonej 
sprawności organizmu, która nie ograniczała zdolności do wykonywania dotych-
czasowego zatrudnienia21. Niezdolność do pracy nie była więc elementem roz-
strzygającym o inwalidztwie, wagę przywiązywano przede wszystkim do oceny 
stanu zdrowia22. W rezultacie określone świadczenia z ubezpieczenia społecznego 
otrzymywały osoby, w stosunku do których nie zaszło ryzyko ubezpieczeniowe 
w postaci trwałej niezdolności do pracy. Orzecznictwem dla celów związanych 
ze świadczeniami ubezpieczeniowymi (renta inwalidzka), jak również dla celów 
pozaubezpieczeniowych23, zajmowały się komisje lekarskie do spraw inwalidztwa 
i zatrudnienia24. Ustawą z dnia 28 czerwca 1996 roku o zmianie niektórych ustaw 
o zaopatrzeniu emerytalnym i ubezpieczeniu społecznym25 pojęcie inwalidztwa 
zostało zastąpione pojęciem „niezdolność do pracy”. Ważną regulacją wskazanej 
ustawy było również oddzielenie systemu orzekania o niezdolności do pracy (tzw. 
orzecznictwo dla celów rentowych)26 od systemu oceny stopnia niepełnosprawno-
ści (tzw. orzecznictwo dla celów pozarentowych)27 i w konsekwencji zastąpienie 
grup inwalidzkich trzema stopniami niepełnosprawności.

Równolegle obok pojęcia „inwalidztwa” ustawodawca posługiwał się określe-
niem „osoba niepełnosprawna”28 w ustawie z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnianiu 

20 Por. art. 24 ust. 2–4 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267).

21 Art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267).

22 I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje…, s. 245.
23 Przede wszystkim związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.
24 Obwodowe komisje orzekały w pierwszej instancji, natomiast w drugiej instancji – komisje 

wojewódzkie.
25 Dz.U. Nr 100, poz. 461.
26 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze 

zm., t.j.), ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
oraz ich rodzin (Dz.U. z 2015 r., poz. 330, t.j.), ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwo-
wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2013 r., poz. 667 ze zm., 
t.j.), ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 
członków ich rodzin (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 648 ze zm., t.j.), ustawa z 20 grudnia 1990 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2013 r., poz. 1403 ze zm., t.j.).

27 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm., t.j.

28 Pojęcie „osoba niepełnosprawna” po raz pierwszy zostało użyte przez polskiego ustawodawcę 
w niemającej mocy wiążącej uchwale Sejmu PRL z dnia 16 września 1982 r. w sprawie in-



82 magdalena PaLuSzkiewicz

i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych29, a następnie w ustawie z dnia 
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. Natomiast pojęcie „niepełnosprawność” zostało wpro-
wadzone ustawą z dnia 20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw30.

3. Definicja niepełnosprawności w aktualnym stanie prawnym

Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy o rehabilitacji, niepełnosprawność oznacza trwałą 
lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub 
długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą 
niezdolność do pracy. Przystępując do analizy wskazanego przepisu należy 
stwierdzić, że ustawodawca nie zdefiniował wszystkich pojęć szczegółowych, 
składających się na definicję niepełnosprawności. Oznacza to konieczność 
wykorzystywania w procesie wykładni definicji niepełnosprawności dorobku 
doktryny i judykatury. 

3.1. niepełnosprawność jako niezdolność do wypełniania ról społecznych

Z powyższej definicji zasadniczo wynika, że niepełnosprawnością jest niezdol-
ność do wypełniania ról społecznych. „Niezdolność” jako taka nie jest pojęciem 
prawnym. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „niezdolność” to ‘brak 
możliwości do wykonania czegoś’31. Można również próbować definiować nie-
zdolność jako antonim zdolności. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Ubezpieczeń 
Społecznych z dnia 7 maja 1970 roku32 „zdolność” to siła umożliwiająca działa-
nie. Natomiast w literaturze przedmiotu „zdolność” określa się jako potencjalne 

walidów i osób niepełnosprawnych (M.P. Nr 22, poz. 188); definicja tego pojęcia znalazła się 
natomiast w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 46, poz. 201).

29 Dz.U. Nr 46, poz. 201 ze zm.
30 Art. 2 pkt 1 ustawy, Dz.U. Nr 7, poz. 79 ze zm., obowiązuje od dnia 1 lutego 2003 r.
31 http://sjp.pl/niezdolno%B6%E6; stan na dzień 23.04.2015 r.
32 I TR 587/70, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1971/5, s. 64.
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możliwości33. W konsekwencji przez „niezdolność” można rozumieć brak siły 
umożliwiającej działanie, a także brak potencjalnych możliwości działania34. 

W następnej kolejności należy zauważyć, że niezdolność ta ma mieć charakter 
trwały lub okresowy. Pojęcia te nie doczekały się definicji ustawowej. Zgodnie 
ze słownikiem języka polskiego „trwały” to ‘istniejący przez dłuższy czas’ lub 
‘nieulegający szybkim zmianom’35. W konsekwencji trwałą niezdolność do 
wypełniania ról społecznych można rozumieć jako nieprzemijającą w krótkim 
czasie, czyli jako niezdolność długotrwałą. Z kolei „okresowy” to, zgodnie 
z definicją słownikową, ‘trwający pewien czas’, ale także ‘powtarzający się, 
cykliczny’36. Zatem okresowa niezdolność oznacza chwilowy lub powtarzający 
się brak możliwości wypełniania ról społecznych. W świetle powyższych ustaleń 
należałoby przyjąć, że niezdolność do wypełniania ról społecznych ma charakter 
długotrwały albo krótkotrwały (powtarzający się) w zależności od natężenia 
przyczyny, którą ustawodawca upatruje w naruszeniu sprawności organizmu. 
Oznacza to również, że niezdolność do wypełniania ról społecznych – w założeniu 
ustawodawcy – nigdy nie ma charakteru stałego (nieprzemijającego), ponieważ 
w takiej sytuacji podważony zostałby sens rehabilitacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych37. 

Niezdolność, o której była mowa, odnosi się do wypełniania ról społecznych. 
Zwraca uwagę użycie przez ustawodawcę określenia „wypełnianie” ról społecz-
nych, czyli innymi słowy wykonywanie ich w pełni, w całości. Użycie takiego 
określenia jest więc bardziej uzasadnione niż formy niedokonanej „pełnienie”38, 
ponieważ pełnić rolę społeczną nie oznacza tego samego, co wypełniać. Godzi 
się w tym miejscu przypomnieć, że ratyfikowana przez Polskę Konwencja ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych nakłada obowiązek zapewnienia skutecznego 
udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczeństwa, na zasadzie równości 

33 U. Jackowiak, „Niezdolność do pracy” zastąpi „inwalidztwo”, Przegląd Ubezpieczeń Spo-
łecznych i Gospodarczych 1997/7, s. 13.

34 Por. A. Żak, Prawne pojęcie niepełnosprawności, Studia z zakresu prawa pracy i polityki 
społecznej 2003/2004, A.M. Świątkowski (red.), s. 349.

35 http://sjp.pwn.pl/szukaj/trwa%C5%82y; stan na dzień 23.04.2015 r.
36 http://sjp.pwn.pl/szukaj/okresowy; stan na dzień 23.04.2015 r.
37 Nie biorąc pod uwagę niestałego charakteru niezdolności do pełnienia ról społecznych, 

sprzeczności między definicją niepełnosprawności a poszczególnymi jej stopniami dopatruje 
się K. Kurowski, Niepełnosprawność…, s. 11.

38 Tym terminem z kolei posługuje się ustawodawca, definiując uczestnictwo w życiu społecznym, 
w art. 2 pkt 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych.
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z innymi osobami. W rezultacie wypełnianie ról społecznych umożliwia osobom 
niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Ustawodawca nie definiuje pojęcia „ról społecznych”, natomiast jest ono 
jednym z klasycznych terminów używanych w socjologii. Najczęściej jest przez 
tę naukę definiowany jako oczekiwane zachowania, przypisane do danej pozycji 
społecznej, a także jako zestaw praw i obowiązków wynikających z miejsca 
zajmowanego w społeczeństwie39. Tradycyjnie wyróżnia się tzw. role formalne, 
wynikające ze struktury społecznej i nieformalne, narzucane lub przypisywane 
jednostce przez otoczenie40. Przykładami formalnych ról społecznych wypeł-
nianych przez jednostkę są – w życiu rodzinnym: rola dziecka, rodzica; w życiu 
zawodowym: rola pracownika, przełożonego; w życiu społecznym: rola ucznia, 
studenta, sąsiada, kolegi, członka społeczności lokalnej, parlamentarzysty. 

Dążąc do podsumowania poczynionych już ustaleń można przyjąć, że nie-
zdolność do wypełniania ról społecznych zasadniczo oznacza istnienie barier 
ograniczających bądź uniemożliwiających wykonywanie czynności życia co-
dziennego, takich jak samoobsługa, komunikacja z otoczeniem, zabawa, nauka, 
praca, rozrywka. W konsekwencji niepełnosprawność to brak możliwości peł-
nego uczestnictwa w życiu społecznym w ramach przyjętej roli ucznia, dziecka, 
rodzica, pracownika itd. 

3.2. niezdolność do pracy a niepełnosprawność

Pozostając jeszcze przy zagadnieniu ról społecznych trzeba zauważyć, że jedna 
z nich jest przez ustawodawcę potraktowana w sposób szczególny. W oparciu 
o analizowany przepis można z dużym uproszczeniem przyjąć, że niepełno-
sprawność oznacza w szczególności, a więc nie tylko, niezdolność do pracy. 
W ten sposób zwrócono uwagę na rolę społeczną szeroko pojętego pracownika, 
czyli osoby wykonującej pracę zarobkową. Ustawodawca traktuje priorytetowo 
tę właśnie rolę społeczną ze względu na szczególnie dotkliwe konsekwencje nie-
możności jej wypełniania w postaci braku środków utrzymania, izolacji, trudności 
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Dodatkowo, podkreślenie 
znaczenia niezdolności do pracy w definicji niepełnosprawności harmonizuje 

39 Ł. Zamęcki, Społeczne podstawy ładu politycznego, Warszawa 2011, s. 18.
40 M. Łoś, „Role społeczne” w nowej roli, w: E. Mokrzycki, M. Ofierska, J. Szacki (red.), 

O społeczeństwie i teorii społecznej. Księga poświęcona pamięci Stanisława Ossowskiego, 
Warszawa 1985, s. 123. Przykładami ról nieformalnych są rola autorytetu, rola opiekuna. Role 
nieformalne mogą mieć wpływ na wybór pełnionych przez jednostkę ról formalnych.
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z głównymi założeniami ustawy. Tworzy ona przecież system rehabilitacji spo-
łecznej, w tym także zawodowej osób niepełnosprawnych, którego celem jest 
umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, między innymi poprzez 
przywrócenie zdolności do zarobkowania. Wydaje się, że wskazane argumenty 
uzasadniają traktowanie niezdolności do pracy jako głównego wyznacznika 
w orzekaniu o niepełnosprawności. 

Pojęcie „niezdolność do pracy” – jak zostało to zasygnalizowane we wcze-
śniejszych rozważaniach – jest pojęciem prawnym. Oprócz ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, posługują 
się nim także inne ustawy, w szczególności z zakresu ubezpieczeń społecznych41. 
Powyższe skłania do wniosku, że „niezdolność do pracy” jest więc przede wszyst-
kim pojęciem prawa ubezpieczeń społecznych. Określa ono sytuację prawnie 
chronioną, to znaczy taką, której wystąpienie – przy spełnieniu ustawowych 
przesłanek – spowoduje nabycie prawa do określonych świadczeń, zastępujących 
zarobek. Niezdolność ta może być przy tym spowodowana chorobą42, a także ka-
lectwem, a jej charakter może być czasowy (przemijający) albo trwały. W związku 
z powyższym powstaje pytanie, w jaki sposób należy rozumieć niezdolność do 
pracy, o której mowa w definicji niepełnosprawności.

Pojęcie niezdolności do pracy nie jest zdefiniowane w ustawie o rehabili-
tacji. Poszukując odpowiedzi na pytanie o sposób rozumienia tego elementu 
definicji niepełnosprawności, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na 
§ 29 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności43. Wskazany przepis stanowi, że niezdolność do pracy ozna-
cza całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu fizycz-
nego, psychicznego lub umysłowego naruszenia sprawności organizmu. Warto 
zauważyć, że definicja ta została sformułowana w celach orzeczniczych i jest 
brana pod uwagę przy kwalifikowaniu do znacznego stopnia niepełnosprawności. 
Poczynione ustalenia nie rozwiewają jednak wszystkich wątpliwości w odnie-

41 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm., t.j.; dalej: ustawa o emeryturach i rentach z FUS), ustawa 
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r., Nr 77, poz. 512 ze zm., t.j.), ustawa z 30 października 
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 
z 2009 r., Nr 167, poz. 1322 ze zm., t.j.), ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz.U. z 2013 r., poz. 1403 ze zm., t.j.) i wiele innych. 

42 Oraz zdarzeniami z nią zrównanymi. 
43 Dz.U. Nr 139, poz. 1328 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnospraw-

ności i stopniu niepełnosprawności.
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sieniu do interpretacji pojęcia „niezdolność do pracy”. Dzieje się tak dlatego, że 
w ustawie o rehabilitacji termin ten występuje jeszcze w innych znaczeniach, co 
stanowi naruszenie podstawowych zasad techniki prawodawczej44. Przykładowo, 
inaczej powinna być rozumiana niezdolność do pracy, ustalana przez lekarza 
orzecznika ZUS, o której mowa w art. 5 ustawy o rehabilitacji, a jeszcze inaczej 
niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, o której mowa w art. 5a i 62 
ustawy o rehabilitacji. Artykuł 5 ustawy o rehabilitacji odwołuje się do orzeczeń 
o niezdolności do pracy wydanych na podstawie art. 12 ustawy o emeryturach 
i rentach z FUS. W myśl tego ostatniego przepisu, niezdolną do pracy jest osoba, 
która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu 
naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po 
przekwalifikowaniu. Pojęcie niezdolności do pracy na gruncie wskazanej ustawy 
jest stopniowalne – w przypadku utraty zdolności do wykonywania jakiejkolwiek 
pracy jest to niezdolność całkowita, natomiast w przypadku znacznej utraty zdol-
ności do wykonywania pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji, jest 
to częściowa niezdolność do pracy45. Rokowania co do odzyskania zdolności do 
pracy po przekwalifikowaniu uniemożliwiają uznanie osoby za niezdolną do pracy 
w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ale nie stoją na przeszkodzie 
uznaniu jej za niezdolną do pracy w rozumieniu przepisów wyżej wskazanego 
rozporządzenia. Z kolei w art. 5a i art. 62 ustawy o rehabilitacji mowa o orzeczeniu 
o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. W myśl art. 21 ust. 5 ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników całkowicie niezdolnym do wykonywania 
pracy w gospodarstwie rolnym jest ubezpieczony, który z powodu naruszenia 
sprawności organizmu utracił zdolność do osobistego wykonywania pracy w go-
spodarstwie rolnym. Całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym 
może mieć przy tym charakter trwały lub okresowy, w zależności od tego, czy 
ubezpieczony rokuje odzyskanie tej zdolności46. W dalszej kolejności należy 
zwrócić uwagę na funkcję wskazanych przepisów art. 5, 5a i 62 ustawy o rehabi-
litacji. Stanowią one podstawę uznawania osób posiadających określone w nich 
orzeczenia za osoby niepełnosprawne. Oznacza to, że niezdolność do pracy jest 
elementem wskazującym na niepełnosprawność, niezależnie od tego, który organ 
orzeczniczy ten stan stwierdził. W konsekwencji więc każda osoba niezdolna do 
pracy jest osobą niepełnosprawną. Niezdolność do pracy może zostać stwierdzona 

44 Konkretnie złamanie zakazu homonimizacji, w myśl którego do oznaczenia jednakowych pojęć 
używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami – 
§ 10 rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej, Dz.U. Nr 100, poz. 908.

45 Por. art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
46 Por art. 21 ust. 6 i 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
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w szczególności przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, a także 
przez lekarza orzecznika ZUS47 oraz lekarza rzeczoznawcę KRUS48. 

Pomimo iż społeczne konsekwencje niezdolności do pracy są podobne, to 
przytoczone definicje tej niezdolności mają różną zawartość normatywną, a wy-
nika to z odmienności realizowanych przez nie celów. Definicja niezdolności 
do pracy z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z FUS jest skonstruowana na 
potrzeby tego aktu, co oznacza, że określa ona jeden z warunków koniecznych 
do przyznania świadczenia z tytułu zrealizowania się ryzyka niezdolności do 
pracy z powodu trwałego naruszenia sprawności organizmu49. Podobne funkcje 
spełnia definicja niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym50. Niezdolność 
do pracy może zostać również stwierdzona w postępowaniu o ustalenie stopnia 
niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenia z nimi 
zrównane otwierają przed zainteresowanymi system rehabilitacji społecznej 
i zawodowej51, a także stwarzają możliwość korzystania z określonych uprawnień 
i ulg52. Orzeczenie o niepełnosprawności, nawet jeśli potwierdza niezdolność 
do pracy, nie stanowi jednak podstawy do przyznania świadczeń z ubezpiecze-
nia społecznego53 ani z ubezpieczenia społecznego rolników. Prawo do tych 
świadczeń jest uzależnione od spełnienia odrębnych warunków, ustalonych dla 
każdego z tych ubezpieczeń. Jednak w orzecznictwie SN utrwalił się pogląd, że 
przy ocenie niezdolności do pracy określonej w art. 12 ustawy o emeryturach 
i rentach z FUS nie można pomijać stopnia niepełnosprawności ubezpieczonego, 
ustalonego na podstawie ustawy o rehabilitacji54. Należy rozważyć, jaki wpływ 
na ocenę zdolności do pracy ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności55.

47 Komisję lekarską ZUS, sąd pracy i ubezpieczeń społecznych.
48 Komisję lekarską KRUS, sąd pracy i ubezpieczeń społecznych.
49 Por. art. 57 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
50 Por. art. 21 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
51 Por. art. 1 ustawy o rehabilitacji.
52 Por. art. 3 ust. 2 ustawy o rehabilitacji.
53 Por. wyroki Sądu Najwyższego: z 4 lutego 2010 r., III UK 60/09, LEX 585847; z 11 marca 2008 r., 

I UK 286/07, OSNP 2009, nr 13–14, poz. 178; z 4 marca 2008 r., II UK 130/07, OSNP 2009, 
nr 11–12, poz. 156; postanowienie Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2005 r., II UK 77/05, OSNP 
2006, nr 23–24, poz. 372. 

54 Tak w wyroku z dnia 11 lutego 2005 r., I UK 177/04, OSNP z 2005 r., Nr 18, poz. 290. Podobnie 
SN w wyroku z dnia 28 stycznia 2004 r., II UK 222/03, OSNP z 2004 r., Nr 19, poz. 340 oraz 
w wyroku z dnia 28 września 2011 r., I UK 96/11, LEX nr 1102261; zob. także wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 stycznia 2013 r., III AUA 987/12, LEX nr 1271916.

55 Por. wyrok SN z 29 września 2011 r., I UK 96/11, LEX nr 1102261.
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Warto podkreślić, że w myśl art. 13 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach 
z FUS, zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach 
o rehabilitacji nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do 
pracy. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 grudnia 
2000 roku, w definicji całkowitej niezdolności do pracy przesłanka niezdolności 
do jakiejkolwiek pracy odnosi się do każdego zatrudnienia w innych warunkach 
niż specjalnie stworzone na stanowiskach pracy odpowiednio przystosowanych 
do stopnia i charakteru naruszenia sprawności organizmu56. Wynika z tego zatem, 
że można zostać uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy w „normalnych 
warunkach” i jednocześnie zachować zdolność do pracy na gruncie ustawy o reha-
bilitacji. Ustawa ta przewiduje możliwość zatrudnienia w warunkach chronionych, 
czyli w zakładach pracy chronionej albo w zakładach aktywności zawodowej57, 
ale także możliwość zatrudnienia u pracodawcy na tzw. otwartym rynku pracy58. 
Co więcej, jako niezdolność do pracy w „normalnych” warunkach należy inter-
pretować także niezdolność ustalaną w toku orzekania o stopniu niepełnospraw-
ności. Jej występowanie stanowi przesłankę uznania osoby za niepełnosprawną 
w stopniu znacznym bądź umiarkowanym59. Jak wynika z art. 4 ust. 5 ustawy 
o rehabilitacji ustalenie jednego z tych stopni niepełnosprawności nie wyklucza 
możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków 
pracy chronionej, w przypadkach przystosowania przez pracodawcę stanowiska 
pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub zatrudnienia w formie telepracy. 
Konkludując, można więc przyjąć, że każda osoba uznana za niezdolną do pracy 
mocą wymienionych orzeczeń, będzie zdolna do wykonywania pracy pod warun-
kiem odpowiedniego przystosowania środowiska pracy do jej potrzeb w sposób 
określony w ustawie o rehabilitacji. 

W podsumowaniu powyższych rozważań nasuwa się jeszcze jedna refleksja. 
Operowanie pojęciem „niezdolność do pracy” skupia nasze zainteresowanie na 
deficycie, którym jest brak możliwości (zdolności) wykonywania zatrudnienia 
w nieprzystosowanych warunkach. Zważywszy na cel ustawy o rehabilitacji, nasza 
uwaga powinna się koncentrować na pozostałych, zachowanych zdolnościach 
do pracy. Jak próbowano to wykazać powyżej, konsekwencją niezdolności do 
pracy jest brak środków utrzymania, co stanowi przedmiot zainteresowania prawa 
ubezpieczeń społecznych. Natomiast z punktu widzenia rehabilitacji zawodowej 

56 II UKN 134/00, OSNP 2002, Nr 15, poz. 369.
57 Por. regulację zawartą w Rozdziale 6 ustawy o rehabilitacji.
58 Por. art. 4 ust. 5 ustawy o rehabilitacji.
59 Por. art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rehabilitacji.
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i społecznej istotne jest ustalenie zachowanych zdolności do wykonywania pra-
cy zawodowej60. Podkreślanie w definicji niepełnosprawności niezdolności do 
pracy nie tylko może działać demotywująco na jej podejmowanie61, ale również 
stanowić barierę zatrudniania osób niepełnosprawnych62.

Niepełnosprawność oznacza „w szczególności” niezdolność do pracy. W kon-
sekwencji więc nie w każdym przypadku niepełnosprawność jest równoznaczna 
z niezdolnością do pracy. Niepełnosprawność może oznaczać również całkowitą 
lub częściową zdolność do pracy i występowanie przeszkód w pełnieniu innych 
ról społecznych. Zgodnie z art. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych istnieje możliwość zakwalifikowania 
do jednego ze stopni niepełnosprawności osoby zdolnej do pracy w warunkach 
pracy chronionej, osoby o obniżonej zdolności do wykonywania pracy, a także 
osoby całkowicie zdolnej do wykonywania pracy, która doznaje ograniczeń 
w pełnieniu ról społecznych niezwiązanych z zatrudnieniem63. Na podkreślenie 
zasługuje również to, że ze względu na wiek64 element zdolności do pracy nie jest 
uwzględniany przy ustalaniu niepełnosprawności osób do 16. roku życia. W kon-
sekwencji, zgodne z prawdą wydaje się twierdzenie, że każda osoba niezdolna 
do pracy jest niepełnosprawna, natomiast nie każda osoba niepełnosprawna jest 

60 Por. H. Pławucka, Niezdolność do pracy i niepełnosprawność w przepisach prawa socjalnego 
w: M. Seweryński, J. Stelina (red.), Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiąt-
kowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu, Gdańsk 2012, 
s. 238.

61 Por. H. Pławucka, I. Korpanty, System ubezpieczeń społecznych pracowników a problemy 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych w: Inwalidztwo i rehabilitacja, Materiały VI Zimowej 
Szkoły Prawa Pracy, Wrocław 1979, s. 51.

62 Potęgowaną przez używanie w orzeczeniach Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia 
sformułowania „żadna praca” – L. Klimkiewicz, Komentarz do art. 4 w: K. Bereda-Łabędź, 
L. Klimkiewicz, A. Pałecka, Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, Warszawa 2002, s. 30.

63 Por. art. 4 ust. 3 – niepełnosprawność w stopniu lekkim to także sytuacja, w której stwierdzo-
no naruszenie sprawności organizmu i ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się 
kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub 
środki techniczne.

64 I związany z nim zakaz stałego zatrudniania dzieci do 16. roku życia wyrażony w art. 65 ust. 3 
Konstytucji RP (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), a także w art. 190 § 2 Kodeksu pracy 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm., t.j.).



90 magdalena PaLuSzkiewicz

niezdolna do pracy65. Pojęcie niepełnosprawności jest więc pojęciem szerszym 
od niezdolności do pracy66. 

3.3. Przyczyny niezdolności do wypełniania ról społecznych

W analizowanej definicji istotny element stanowią przyczyny niezdolności do 
wypełniania ról społecznych. Są nimi stałe lub długotrwałe naruszenie sprawności 
organizmu. Pojęcie naruszenia sprawności organizmu nie zostało zdefiniowane 
w ustawie. Pewnych wskazówek w tym zakresie udziela jednak § 32 rozporzą-
dzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 
Wskazano w nim wyczerpująco przyczyny naruszenia sprawności organizmu, 
które określane są symbolem. Ten symbol odzwierciedla rozpoznanie uszko-
dzenia lub choroby, która – niezależnie od przyczyny jej powstania – powoduje 
zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności ży-
ciowych i aktywności społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka. Porównując 
definicję niepełnosprawności ze wskazanym przepisem rozporządzenia, można 
z pewnym uproszczeniem przyjąć, że naruszenie sprawności organizmu według 
ustawodawcy wiąże się zaburzeniem funkcji organizmu67. 

Przyczynami zaburzenia funkcji organizmu są choroba lub uszkodzenie. 
Ustawa o rehabilitacji nie udziela odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy 
rozumieć wspomniane określenia. Poszukując na nie odpowiedzi, należy odwołać 
się do ich definicji sformułowanych w naukach medycznych. Według jednego 
z możliwych ujęć – biologicznego – choroba to stan organizmu, jego części lub 
narządu, który charakteryzuje się zakłóceniem ich normalnego funkcjonowa-

65 Por. wyrok SN z dnia 28 stycznia 2004 r., II UK 222/03, OSNP 2004, Nr 19, poz. 340, zobacz 
też wyrok SN z dnia 12 stycznia 2005 r., I UK 102/04, LEX nr 589952.

66 Tak też: H. Pławucka, Niezdolność do pracy…, s. 237 i cyt. tam literatura. Por. też uzasadnienie 
wyroku z 28 stycznia 2004 r., II UK 222/03, OSNP 2004, Nr 19, poz. 340 oraz wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 czerwca 2006 r., III AUa 1493/05, Prawo Pracy z 2006 r., 
Nr 11, poz. 43. 

67 Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia przyjmuje, że 
funkcjami takimi są: funkcje psychiczne (umysłowe), funkcje narządów zmysłów i ból, funk-
cje głosu i mowy, funkcje układu krążenia, odpornościowego i oddechowego, funkcje układu 
trawiennego, wewnątrzwydzielniczego i funkcje związane z metabolizmem, funkcje układu 
moczowo-płciowego i funkcje rozrodcze, funkcje nerwowo-mięśniowo-szkieletowe i funkcje 
związane z ruchem, funkcje skóry i struktur powiązanych ze skórą.
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nia68. Choroba jest również często określana jako brak zdrowia (niezdrowie)69. 
Natomiast zdrowie, według WHO, jest stanem zupełnej pomyślności fizycznej, 
umysłowej i społecznej, a nie jedynie brakiem choroby czy ułomności70. Natomiast 
pojęcie uszkodzenia organizmu (impairment) zostało zdefiniowane przez WHO 
jako wszelki brak lub anormalność anatomicznej struktury narządów oraz brak 
lub zaburzenie funkcji psychicznych lub fizjologicznych organizmu, na skutek 
określonej wady wrodzonej, choroby lub urazu71. Według nowszej klasyfikacji72 
pojęcie uszkodzenia zostało zastąpione pojęciem upośledzenia, które oznacza 
zmiany funkcji lub struktury ciała, takie jak utrata lub istotne odchylenie od sta-
nu prawidłowego73. Szczególnego podkreślenia wymaga, że upośledzenia mogą 
stanowić element lub przejaw stanu zdrowia, ale nie wskazują bezwzględnie na 
obecność choroby ani nie nakazują uznania danej osoby za chorą74. Upośledzenie 
ma szerszy zakres znaczeniowy niż zaburzenie lub choroba, na przykład utrata 
nogi jest upośledzeniem struktury ciała, ale nie zaburzeniem lub chorobą75.

Powyższa analiza pozwala na istotne wnioski. Przede wszystkim naruszenie 
sprawności organizmu, rozumiane jako zaburzenie funkcji organizmu, może być 
wywołane chorobą, ale także uszkodzeniem organizmu, spowodowanym wadą 
wrodzoną, rozwojową czy też zdarzeniem zewnętrznym, pochodzącym spoza 
organizmu człowieka, jak np. wypadek czy szkodliwe warunki wykonywania 
pracy. Choroba może być przyczyną uszkodzenia organizmu, ale uszkodzenie 
organizmu może również stanowić przyczynę choroby. Wynika to z faktu, że 

68 W literaturze medycznej wskazuje się, że pojęcie choroby jest wieloznaczne i nieprecyzyjne. 
Można ją definiować w ujęciu biologicznym, funkcjonalnym i biologiczno-funkcjonalnym – 
R. Gil, A. Dziedziczko, Pojęcie świadomości zdrowotnej, zdrowia i choroby, Zdrowie Publiczne 
2004/114/2, s. 251 i cyt. tam literatura. 

69 W naukach medycznych nie ma zgodności co do definicji zdrowia, dlatego funkcjonuje ich ponad 
120 – D. Karwat, M. Jędrych, D. Skawiński, H. Piecewicz-Szczęsna, J. Sobieszczański, 
W. Żukow, M. Fronczek, P. Borzęcki, Zdrowie i niepełnosprawność…, s. 89.

70 Preambuła Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 22 lipca 1946 r., Dz.U. z 1948 r., 
Nr 61, poz. 477.

71 Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń, International 
Classification of Impairments Disabilities and Handicaps World Health Organisation, Ge-
neva 1980.

72 Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), Genewa 2001, tekst w języku polskim 
dostępny pod adresem: http://www.csioz.gov.pl/src/files/klasyfikacje/ICF_Polish_version.pdf; 
stan na dzień 21.04.2015 r.

73 Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania…, s. 10.
74 Ibidem.
75 Ibidem.
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niepełnosprawność rzadko jest wywołana przez jeden czynnik; w literaturze pod-
kreśla się, że najczęściej występuje tzw. niepełnosprawność sprzężona76. W ten 
sposób dochodzimy także do wniosku, że nie każda osoba niepełnosprawna jest 
chora, ponieważ przyczyną naruszenia sprawności organizmu może być również 
uszkodzenie organizmu, do którego doszło na przykład w wyniku wypadku komu-
nikacyjnego czy wypadku przy pracy. Warto zwrócić uwagę również na to, że nie 
każde naruszenie sprawności organizmu stanowi przyczynę niepełnosprawności. 
Potwierdza to ustawowa definicja niepełnosprawności – mowa w niej o takim 
naruszeniu sprawności organizmu, które powoduje niezdolność do wypełniania 
ról społecznych.

W definicji niepełnosprawności podkreśla się stałość lub długotrwałość naru-
szenia sprawności organizmu. W § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie orzekania 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wskazuje się, że naruszenie 
organizmu uznaje się za trwałe (stałe), jeżeli według wiedzy medycznej stan 
zdrowia nie rokuje poprawy. Jeśli natomiast według wiedzy medycznej może 
nastąpić poprawa stanu zdrowia, naruszenie sprawności organizmu uznaje się za 
okresowe. Na uwagę zasługuje to, że ustawodawca sugeruje synonimiczność pojęć 
„trwałe” i „stałe”. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego stały to ‘nieulegający 
zmianom, trwający bez przerwy’77, natomiast trwały to ‘istniejący przez dłuższy 
czas lub nieulegający szybkim zmianom’78. Jeśli więc stan zdrowia według wie-
dzy medycznej nie rokuje poprawy, bardziej trafne byłoby konsekwentne użycie 
przymiotnika „stały”. Natomiast okresowe naruszenie sprawności organizmu 
jest pojęciem szerszym niż długotrwałe naruszenie sprawności organizmu, po-
nieważ dodatkowo obejmuje jeszcze naruszenia o charakterze krótkotrwałym. 
W konsekwencji, stałe naruszenie sprawności organizmu może powodować 
trwałą albo okresową niezdolność do pełnienia ról społecznych i stanowić pod-
stawę orzeczenia niepełnosprawności na stałe, natomiast długotrwałe naruszenie 
sprawności organizmu może powodować trwałą albo okresową niezdolność do 
pełnienia ról społecznych i stanowić podstawę orzeczenia niepełnosprawności na 

76 H. Piecewicz-Szczęsna, L. Panasiuk, J. Sobieszczański, W. Żukow, B. Kołłątaj, I.D. Karwat, 
Zdrowie i niepełnosprawność – problemy w definiowaniu, Cz. 2. Znaczenie definicji zdrowia 
w definiowaniu niepełnosprawności, Journal of Health Sciences 2013/3/12, s. 219.

77 http://sjp.pwn.pl/szukaj/sta%C5%82y; stan na dzień 23.04.2015 r.
78 http://sjp.pwn.pl/szukaj/trwa%C5%82y; stan na dzień 23.04.2015 r.
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czas określony79. W rezultacie, zależnie od przyczyny i czasu trwania dysfunkcji 
organizmu, różny jest zakres i stopień niepełnosprawności80, o czym poniżej.

4. Dyferencjacja prawna niepełnosprawności

Prawna definicja niepełnosprawności jest sformułowana w sposób generalny 
i abstrakcyjny. Zabieg ten służy udzieleniu ochrony prawnej wszystkim osobom, 
które znalazły się w opisanej wyżej sytuacji społecznej. Z przeprowadzonej ana-
lizy prawnej pojęcia niepełnosprawności wynika jednak, że kryją się pod nim 
różnorodne stany faktyczne, wymagające zróżnicowanych środków prawnych. 
Z tego względu ustawodawca wprowadził dyferencjację pojęcia niepełnospraw-
ności. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ustalone zostały trzy stopnie niepełno-
sprawności – znaczny, umiarkowany i lekki. Ponadto według odrębnych zasad 
dokonuje się ustalenia niepełnosprawności osób do ukończenia przez nie 16. roku 
życia81. Szczegółowa analiza poszczególnych stopni niepełnosprawności wykra-
cza poza ramy niniejszego opracowania. Przedstawiając to zagadnienie bardziej 
ogólnie, można wskazać, że stopnie te – podobnie jak pojęcie niepełnospraw-
ności – zostały zbudowane w oparciu o trzy kryteria: biologiczne, ekonomiczne 
(zawodowe) i społeczne. Ocena stopnia niepełnosprawności według kryterium 
biologicznego sprowadza się do ustalenia naruszenia sprawności organizmu82. 
W przypadku kryterium ekonomicznego kluczowe jest ustalenie niezdolności 
do pracy83, zdolności do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej84, istotnie 
obniżonej zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką 

79 Por. § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełno-
sprawności. Na czas określony nie dłużej niż do ukończenia 16. roku życia orzeka się również 
niepełnosprawność dzieci – § 3 ust. 6 rozporządzenia.

80 H. Piecewicz-Szczęsna, L. Panasiuk, J. Sobieszczański, W. Żukow, B. Kołłątaj, I.D. Karwat, 
Zdrowie i niepełnosprawność…, s. 215.

81 Określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. 
w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia, (Dz.U. Nr 17, 
poz. 162 ze zm.), a także w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 
(Dz.U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.).

82 Por. art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy o rehabilitacji.
83 Zarówno w przypadku znacznego, jak i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności –

por. art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rehabilitacji.
84 Zarówno w przypadku znacznego, jak i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 

por. art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rehabilitacji.
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wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością 
psychiczną i fizyczną85. Dokonując oceny stopnia niepełnosprawności w opar-
ciu o kryterium społeczne, należy wziąć pod uwagę niezdolność do pełnienia 
ról społecznych i konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych 
osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji86 albo zdolność 
ograniczoną do pełnienia ról społecznych wymagającą czasowej albo częściowej 
pomocy innych osób87, ograniczoną zdolność do pełnienia ról społecznych dającą 
się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki 
pomocnicze lub środki techniczne88. 

Pomiędzy tymi elementami stopni niepełnosprawności występują różne ko-
niunktory zdaniotwórcze (i/lub/albo), co powoduje, że w przypadku niektórych 
stopni niepełnosprawności89 wystarczy spełnić co najmniej dwa z trzech wska-
zanych kryteriów. Oprócz tego, także w ramach niektórych kryteriów zostały 
użyte różne koniunktory zdaniotwórcze (i/lub/albo), co w praktyce powoduje 
możliwość powstania wielu stanów faktycznych. Przykładowo znaczny stopień 
niepełnosprawności może oznaczać:
1) naruszenie sprawności organizmu, niezdolność do pracy oraz konieczność 

sprawowania stałej opieki i pomocy w celu pełnienia ról społecznych w związ-
ku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;

2) naruszenie sprawności organizmu, niezdolność do pracy oraz konieczność 
sprawowania długotrwałej opieki i pomocy w celu pełnienia ról społecznych 
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;

3) naruszenie sprawności organizmu, zdolność do pracy jedynie w warunkach 
pracy chronionej oraz konieczność sprawowania stałej opieki i pomocy 
w celu pełnienia ról społecznych w związku z niezdolnością do samodzielnej 
egzystencji;

4) naruszenie sprawności organizmu, zdolność do pracy jedynie w warunkach 
pracy chronionej oraz konieczność sprawowania długotrwałej opieki i pomocy 
w celu pełnienia ról społecznych w związku z niezdolnością do samodzielnej 
egzystencji. 
Ludzie nie są równi względem niepełnosprawności, co oznacza konieczność 

podjęcia zróżnicowanych środków umożliwiających im pełne uczestnictwo 
w życiu społecznym. Wprowadzenie stopni niepełnosprawności ma na celu wy-

85 W przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności – por. art. 4 ust. 3 ustawy o rehabilitacji.
86 Przy znacznym stopniu niepełnosprawności – por. art. 4 ust. 1 ustawy o rehabilitacji.
87 Przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – por. art. 4 ust. 2 ustawy o rehabilitacji.
88 Przy lekkim stopniu niepełnosprawności – por. art. 4 ust. 3 ustawy o rehabilitacji.
89 Chodzi o stopień umiarkowany i lekki.
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równywanie sytuacji tych osób. Z każdym ze stopni niepełnosprawności są sko-
relowane określone uprawnienia i obowiązki względem osób niepełnosprawnych. 
Dodatkowo, konkretny stopnień niepełnosprawności wiąże się z określonymi 
uprawnieniami osoby niepełnosprawnej, w szczególności w związku z zatrud-
nieniem90. Podstawowym warunkiem ich realizacji jest formalne potwierdzenie 
niepełnosprawności stosownym orzeczeniem91.

5. Podsumowanie

Na zakończenie podjętych rozważań należy spojrzeć na pojęcie niepełnospraw-
ności przez pryzmat wskazanych modeli jego definiowania. Wydaje się, że polski 
ustawodawca, zgodnie ze społecznym ujęciem, akcentuje niezdolność do pełnienia 
ról społecznych, o charakterze długo-, krótkotrwałym albo powtarzającym się. 
Za równie uzasadnione należy uznać wyeksponowanie jednej z nich – roli osoby 
aktywnej zawodowo, choć można mieć istotne zastrzeżenia co do stosowanej 
terminologii. Jednak nie do końca harmonizuje ze społecznym modelem definio-
wania niepełnosprawności upatrywanie przyczyn niepełnosprawności wyłącznie 
w naruszeniu sprawności organizmu. Zgodnie z Konwencją ONZ dotyczącą 
praw osób niepełnosprawnych, przyczyny niepełnosprawności obejmują różne 
inne bariery występujące w otoczeniu osoby niepełnosprawnej, zwłaszcza zaś 
w postawach społeczeństwa. W świetle społecznego modelu definiowania nie-
pełnosprawności, niezdolność do wypełniania ról społecznych nie jest skutkiem 
niepełnosprawności, ale jej przyczyną.

Spojrzenie na przyczyny niepełnosprawności z tej szerszej perspektywy 
pozwala na wniosek, że nie jest ona stałą cechą danej jednostki, ale cechą o cha-
rakterze względnym, ujawniającą się w konkretnej sytuacji życiowej92. Umożli-
wienie osobom niepełnosprawnym wypełniania ról społecznych wymaga więc 
podjęcia działań skierowanych równocześnie do konkretnej jednostki oraz do 
otaczającego ją środowiska93. Niepełnosprawność nie jest bowiem problemem 
konkretnej jednostki, ale problemem ogólnospołecznym. 

90 Na przykład w zakresie czasu pracy (art. 15 ustawy o rehabilitacji), dodatkowego urlopu 
wypoczynkowego (art. 19 ustawy o rehabilitacji), zwolnień od pracy w określonych celach 
(art. 20 ustawy o rehabilitacji).

91 Por. art. 1 w zw. z art. 3–5a i 62 ustawy o rehabilitacji.
92 D. Gorajewska, Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, Warszawa 2006, s. 14.
93 Szerzej: A.I. Brzezińska, P. Rycielski, K. Sijko, Wyzwania metodologiczne…, s. 18.
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magdalena PaLuSzkiewicz

The leGal noTion of DisaBiliTy

( S u m m a r y )

A disability is an individual’s feature that is preventing the fulfillment of their social roles. The legal 
notion of disability allows the identification of aforementioned individuals and it is the basis for the 
implementation of numerous enitlements granted to mitigate the negative effects of the disability 
in their lives. The article contains an analysis of the legal notion of disability which is defined in 
art. 2 pt. 10 of the Act on vocational and social rehabilitation and employment of disabled persons 
from 27th August 1997.
Keywords: disability; incapacity to work; incapacity to fulfill social roles; handicap


