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NIEPE NOSPRAWNO  I Z O ONO

Celem artyku u jest zaadaptowanie elementów tzw. teorii z o ono ci (complexity the-

ory) do analizy dzia ania systemu instytucjonalnego wsparcia osób niepe nosprawnych 

w Polsce. Zgodnie z g ówn  tez  tekstu, wytwarzanie przez systemy instytucjonalne z o-

ono ci i obci anie konieczno ci  jej redukowania samych osób niepe nosprawnych jest 

istotnym mechanizmem ich dyskryminacji. Dodatkowo, podstawowe problemy zwi zane 

z efektywno ci  funkcjonowania instytucjonalnego wsparcia wynikaj  z nieumiej tnego 

radzenia sobie przez system instytucjonalny ze z o ono ci  zjawiska, jakim jest niepe no-

sprawno . Empirycznej ilustracji do stawianych tez dostarczaj  dane zebrane w trakcie 60 

wywiadów pog bionych oraz 2 warsztatów, przeprowadzonych z ekspertami w dziedzi-

nie niepe nosprawno ci. Przeprowadzona analiza nie tylko wzbogaca reß eksj  nad niepe -

nosprawno ci  o nowe w tki teoretyczne, ale tak e wskazuje kierunki po danych zmian 

w obszarze polityki spo ecznej.

G ówne poj cia: niepe nosprawno ; z o ono ; teoria z o ono ci; instytucje.

Wprowadzenie

Spo eczny model niepe nosprawno ci, od dawna obecny w reß eksji nad niepe -

nosprawno ci  (Barnes 2012; G ciarz 2013: 13–29), mo na niezale nie od jego kry-

tyki uzna  za przyk ad stricte socjologicznego podej cia do tej problematyki. Zmia-

na perspektywy, wyra ona w przej ciu od koncentracji na ograniczeniach jednostek 

do sposobu, w jaki ich spo eczne i materialne otoczenie tworzy bariery w efekcie 

wywo uj c niepe noprawno , by a tak e istotnym argumentem w realnej walce 

o prawa osób niepe nosprawnych. Celem artyku u jest kontynuacja i rozwini cie 

tego sposobu my lenia przez adaptacj  wybranych konstruktów teoretycznych z za-

kresu teorii z o ono ci i wspó czesnej teorii systemowej. G ówna teza tekstu wyra a 

si  w przekonaniu, e obecnie jednym z g ównych mechanizmów dyskryminacji 

osób niepe nosprawnych jest wytwarzanie przez systemy instytucjonalne z o ono ci 

poznawczej i obci anie konieczno ci  jej redukowania osób niepe nosprawnych. 

Równie  niektóre istotne problemy zwi zane z efektywno ci  funkcjonowania in-

stytucjonalnego wsparcia wynikaj  z nieumiej tnego radzenia sobie przez system 

instytucjonalny ze z o ono ci  zjawiska, jakim jest niepe nosprawno .

Podstawow  inspiracj  do powstania tego artyku u oraz ród em danych empi-

rycznych s  informacje zebrane w trakcie 60 wywiadów pog bionych i 2 warsztatów 
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z ekspertami w dziedzinie niepe nosprawno ci (przedstawicielami urz dów, placówek 

edukacyjnych, organizacji pozarz dowych, w ród których by y równie  osoby niepe -

nosprawne b d  cz onkowie ich rodzin)1. Celem badania by o uzupe nienie diagnozy 

sytuacji osób niepe nosprawnych i funkcjonowania instytucji, prowadzonej w ramach 

szeroko zakrojonego projektu2, o perspektyw  osób aktywnie zaanga owanych i dys-

ponuj cych ponadprzeci tn  orientacj  w tej problematyce (Rudnicki 2013). Spo ród 

wielu tematów poruszanych w trakcie wywiadów bardzo istotnym w tkiem okaza  

si  problem trudno ci w uzyskaniu przez osoby niepe nosprawne i ich rodziny wiary-

godnej, aktualnej i zrozumia ej informacji na temat mo liwo ci i sposobów uzyskania 

wsparcia instytucjonalnego. Niezale nie od wielu innych obszarów problemowych, 

kwestia skomplikowania systemu wsparcia instytucjonalnego z perspektywy jego 

klienta wyda a si  jedn  z g ównych charakterystyk obecnej sytuacji osób niepe no-

sprawnych (zob. G ciarz, Ostrowska i Pa ków 2008: 109–114; Rudnicki 2013: 17–18).

Poszukiwania p aszczyzny teoretycznej, która pomog aby lepiej wyja ni  te pro-

blemy, zako czy y si  zwróceniem w stron  tzw. teorii z o ono ci (complexity the-

ory). Tym mianem okre la si  zespó  interdyscyplinarnych koncepcji opisuj cych 

zachowanie ró norodnych uk adów – od zjawisk pogodowych, przez zachowanie 

zwierz t, po ruch uliczny – sk adaj cych si  z wielu elementów wchodz cych ze sob  

w interakcje. Cho  perspektywa ta zakorzeniona jest przede wszystkim w naukach 

przyrodniczych, bywa tak e stosowana do opisu zachowa  spo ecznych (Nowak, 

Borkowski i Winkowska-Nowak 2009), pojawia si  w badaniach organizacji (Wang 

i Tunzelman 2000), zarz dzaniu publicznym (Byrne 1998), bywa tak e czona 

z podej ciem instytucjonalnym (Room 2011). W naukach spo ecznych obiecuj cym 

sposobem zastosowania teorii z o ono ci jest równie  potraktowanie jej jako ród a 

metafor i inspiracji teoretycznych. W tym kontek cie mo na mówi  o pojawieniu si  

w socjologii atmosfery teoretycznej wyra aj cej si  w przekonaniu, e wspó cze nie 

yjemy w rzeczywisto ci coraz bardziej z o onej, a skala tej z o ono ci jest ród em 

jako ciowych przemian w yciu spo ecznym i powinna by  uwzgl dniana przez teo-

ri  socjologiczn , staj c si  jednym z jej g ównych zagadnie  (Urry 2005; zob. tak e 

sesja plenarna „Socjologia wobec z o ono ci wspó czesnego wiata” w trakcie XV 

Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego i artyku y w numerze 4/2013 „Studiów 

Socjologicznych” autorstwa Rafa a Drozdowskiego, Tomasza Szlendaka, Marka 

Krajewskiego, Marty Bucholc i Rados awa Sojaka). 

Niniejszy artyku  wpisuje si  w ten nurt reß eksji, traktuj c z o ono  jako zjawi-

sko o rosn cym i zas uguj cym na uwag  socjologów i twórców polityk publicznych 

znaczeniu. Odwo anie do teorii z o ono ci w kontek cie niepe nosprawno ci moty-

wowane jest ch ci  wzbogacenia jej o nowe, p odne poznawczo w tki, pozwalaj ce 

wyja ni  problemy trudne do uchwycenia w ramach innych perspektyw teoretycz-

1 Próba zosta a dobrana tak, by obejmowa  ekspertów o ró nych obszarach specjalizacji, wyko-

nuj cych swoj  prac  na terenie Warszawy, Krakowa, Tarnowa i okolicznych miejscowo ci. Wypo-

wiedzi badanych cytowane w tym artykule pochodz  z tych wywiadów.
2 „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepe nosprawnych w Polsce do nowego modelu 

polityki spo ecznej wobec niepe nosprawno ci”. Projekt by  kierowany przez prof. Barbar  G ciarz, 

a Þ nansowany ze rodków Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych.
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nych. Wydaje si , e w obecnym ju  w socjologii po czeniu problemu z o ono ci 

z perspektyw  systemow  (Luhmann 2007), mo na upatrywa  nadziei na reform  

i poszerzenie spo ecznego modelu niepe nosprawno ci, przy jednoczesnym pozosta-

niu na gruncie socjologicznym.

Z o ono  i z o ono  poznawcza

Okre lenie „teoria z o ono ci” odnosi si  do grupy interdyscyplinarnych koncep-

cji, których obiektem zainteresowania jest z o ono , niestanowi cych jednak w ci-

s ym znaczeniu teorii, a raczej rodzin  koncepcji podzielaj cych przynajmniej cz  

za o e  i poj . G ównym przedmiotem zainteresowania teorii z o ono ci s  procesy 

zmian zachodz ce w ró nego rodzaju z o onych uk adach, np. ekosystemach, organi-

zacjach, rynkach Þ nansowych, komórkach, mózgach, miastach itd. Rozwój reß eksji 

nad z o ono ci  mia  miejsce g ównie w ramach nauk przyrodniczych – zw aszcza 

Þ zyce, biologii i chemii (zob. Gell-Mann 1996) – przy czym istotne znaczenie mia  

wzrost mo liwo ci obliczeniowych dzi ki zastosowaniu komputerów. Od pocz tku 

by  to jednak interdyscyplinarny nurt bada , a zastosowanie elementów teorii z o-

ono ci w innych dyscyplinach, np. meteorologii, medycynie, informatyce, innych 

dyscyplinach technicznych i naukach spo ecznych opiera o si  na za o eniu o ana-

logii mi dzy zachowaniem cz stek, komórek, organizmów, ekosystemów, ludzi itd. 

i wynikaj cej st d mo liwo ci poszukiwania uniwersalnych regu  wyja niaj cych to 

zachowanie (Szyd owski i Tambor 2010: 1). W tym aspekcie teoria z o ono ci ma 

zreszt  wiele wspólnego z teori  systemow .

Poj cie z o ono ci ma wiele deÞ nicji (Manson 2001), których przytaczanie tutaj 

wydaje si  niepotrzebne – zarówno z uwagi na ich niewielki zwi zek z perspektyw  

socjologiczn , brak konsensu w ród badaczy z o ono ci, jak i na ograniczenia ob-

j to ciowe tego tekstu. Bardziej przydatna w kontek cie charakterystyki omawianej 

perspektywy b dzie rekonstrukcja g ównych za o e  i idei tego nurtu. Oto najwa -

niejsze z nich (Byrne 1998; Gell-Mann 1997; Livneh i Parker 2005; Szyd owski 

i Tambor 2010; Urry 2005; Warren, Franklin i Streeter 1998; White 2001):

Nielinearno  

W ramach teorii z o ono ci zak ada si , e zmiany parametrów uk adu cz sto 

nie nast puj  w sposób liniowy. Charakterystycznym zjawiskiem s  tzw. przej-

cia fazowe, czyli skokowe, jako ciowe zmiany zachodz ce w uk adzie wskutek 

niewielkich zmian ilo ciowych. Przyk adem mo e by  zmiana stanu skupienia 

wody w temperaturze 0 i 100 stopni Celsjusza, czy niektóre zachowania zbio-

rowe zwi zane z dynamik  protestów publicznych albo rozprzestrzenianiem si  

plotek. W tym kontek cie mówi si  o „punktach rozga zie ” (bifurcation po-

ints), w których system postawiony jest przed dwoma alternatywami, a po doko-

naniu wyboru przechodzi gwa town  i pozornie trudn  do przewidzenia zmian , 

np. uczy si  nowego zachowania, odzyskuje równowag  na innym poziomie in-

tegracji lub rozpada si . W j zyku potocznym tego rodzaju zmiany opisywane 

s  metaforycznie jako „punkty krytyczne”, „warto ci progowe”, „mechanizmy 



SEWERYN RUDNICKI 46

spustowe” itp. Dla z o onych uk adów charakterystyczny jest tak e brak propor-

cjonalno ci mi dzy wej ciem i wyj ciem, wyst puj cy np. w postaci tzw. efektu 

motyla (drobna zmiana w warunkach pocz tkowych wywo uje nieproporcjonal-

nie du  zmian  w efektach ko cowych). 

Cz ciowa determinacja

Zgodnie z teori  z o ono ci zachowanie systemów na ogó  nie jest ani ca kowicie 

przypadkowe, ani zupe nie deterministyczne, poniewa  z pozoru losowe zjawi-

ska cechuje pewien porz dek, a zachowanie zdeterminowane – losowo  (opie-

raj ca si  cho by na wspomnianych wcze niej nag ych i skokowych zmianach 

lub nieproporcjonalnej zale no ci od warunków pocz tkowych). Z tego powodu 

ich zachowanie, zawieszone mi dzy losowo ci  a determinacj , okre la si  jako 

pozostawanie „na kraw dzi chaosu” (on the edge of chaos). Ten sposób my le-

nia, cho  wi e si  z odnajdywaniem regularno ci w chaosie, kwestionuje mimo 

wszystko nadzieje nowo ytnej nauki na znalezienie zestawu prawid owo ci, 

które pozwol  w sposób prosty i dok adny przewidywa  poprzednie i przysz e 

stany uk adu. Praktyczna niewykonalno  tego zadania wynika mi dzy innymi 

z wielo ci interakcji i sprz e  zwrotnych zachodz cych w uk adzie i w jego 

relacjach z otoczeniem oraz braku o rodka kieruj cego zachowaniem ca o ci. 

Niektóre uk ady (np. spo eczne) cechuje równie  zdolno  uczenia si  i antycy-

pacji oraz reß eksyjno , co dodatkowo utrudnia przewidywanie ich zachowa . 

Fundamentaln  cech  naszej wiedzy o zachowaniu tego rodzaju uk adów jest 

zatem jej niepewno .

Emergencja

Teori  z o ono ci charakteryzuje wyra ne nastawienie antyredukcjonistyczne. 

Podkre la si , e zachowania systemu nie da si  wyja ni  cechami jego ele-

mentów sk adowych, a prawid owo ci stwierdzane na jednym poziomie nie s  

adekwatne do wyja niania zjawisk zachodz cych na innym. W du ej skali za-

chowanie wielu pojedynczych elementów wchodz cych ze sob  w interak-

cje oparte na wzgl dnie prostych zasadach mo e prowadzi  do zaskakuj cych 

efektów na poziomie ca o ci uk adu (np. zachowanie zwierz t w du ych sku-

piskach albo pojazdów w ruchu ulicznym). Zauwa a si  tak e, e zjawiska 

chaotyczne na jednym poziomie mog  by  ci le zdeterminowane na innym. 

O zachowaniu ca ego uk adu mog  te  decydowa  zjawiska zachodz ce na ró -

nych poziomach ontologicznych (np. biologicznym, psychologicznym, spo ecz-

nym). Tego rodzaju emergencja sprawia, e zachowanie systemu staje si  trudne 

do przewidzenia, a typowa dla podej cia naukowego perspektywa analityczna, 

zwi zana z podzia em ca o ci na mniejsze i mo liwe do zbadania cz ci, jest ma o 

skuteczna w wyja nianiu efektów zachodz cych na poziomie ca ego uk adu.

Systemy otwarte

Teoria z o ono ci podziela niektóre z za o e  teorii systemów, np. wspomnian  

ju  emergencj , zdolno  z o onych uk adów do samoorganizacji, spontaniczne 
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pojawianie si  porz dku i nowych struktur zachowania oraz autopojez . Ró ni 

j  jednak fakt, e du o uwagi po wi ca systemom otwartym i rozpraszaj cym 

(dissipative) – wytracaj cym energi , a nie tylko systemom zamkni tym, pozo-

staj cym w stanie równowagi dzi ki negatywnym sprz eniom zwrotnym (jak 

to jest w klasycznych uj ciach systemowych). Aby utrzyma  si  przy yciu, sys-

temy otwarte musz  importowa  zasoby (energi , informacj ) z otoczenia oraz 

eksportowa  entropi  (zu yte zasoby). W ten sposób nie tylko utrzymuj  swoje 

istnienie, a dzi ki dop ywowi zasobów zyskuj  tak e zdolno  ewolucji, zwi -

zanej z reorganizacj  i pojawieniem si  nowych, bardziej adaptacyjnych form 

zachowania. 

Ju  na podstawie tego krótkiego zarysu wida  szczególne cechy programu po-

znawczego, który le y u podstaw teorii z o ono ci. Warto przy tym zwróci  szcze-

góln  uwag  na sposób, w jaki te koncepcje podwa aj  wiele fundamentalnych 

za o e , cz sto milcz co przyjmowanych w ramach nowo ytnej nauki i opartych 

na jej autorytecie i metodach systemów eksperckich (np. podzia  na wyspecjalizo-

wane dyscypliny badawcze, analityczny model wyja niania czy poszukiwanie po-

jedynczych zale no ci przyczynowo-skutkowych w niewypowiedzianej wprost na-

dziei, e ich suma pozwoli osi gn  ca o ciowe rozumienie (zob. Krajewski 2013; 

Szyd owski i Tambor 2010: 11)). Ten w tek jest szczególnie wa ny w kontek cie 

stosowania wiedzy naukowej do rozwi zywania praktycznych problemów, co jest 

proponowane tak e w ramach tego artyku u. Wydaje si , e atrakcyjno  poznawcza 

teorii z o ono ci opiera si  po cz ci w a nie na wyj ciu poza dobrze zadomowione 

w naukowym my leniu schematy, a jednocze nie na tworzeniu czego  w rodzaju in-

terdyscyplinarnej „supernauki” – o znacznym stopniu formalizacji i relatywnie du ej 

mocy wyja niaj cej. Nie jest ona oczywi cie wolna od s abo ci, przy czym bodaj 

najpowa niejsz  z nich jest brak zgody co do rozumienia podstawowych terminów, 

takich jak z o ono  czy emergencja.

Nie zag biaj c si  dalej w teori  z o ono ci i jej krytyk , warto w tym miejscu 

postawi  pytanie, w jakim sensie socjologia czy szerzej – nauki spo eczne – mog  

i powinny zajmowa  si  z o ono ci . W dyskusji na temat teorii z o ono ci wyra -

ny jest w tek tworzenia programu „nauki o z o ono ci” (complexity science), któr  

zalicza si  do nauk cis ych (Phelan 2001) i trudno oprze  si  wra eniu, e mamy 

tutaj do czynienia z imperialistycznymi w gruncie rzeczy aspiracjami tego nurtu, 

opieraj cymi si  na przekonaniu, e poj cie uk adu z o onego mo e by  uniwersal-

nym modelem poznawczym nadaj cym si  do wyja nienia bardzo ró nych obiektów 

i zjawisk. Wydaje si , e socjologia stoi tutaj w obliczu dylematu: czy pozwoli  na 

zajmowanie swojego pola badawczego przez badaczy zajmuj cych si  teori  z o-

ono ci w jej zmatematyzowanym wydaniu, czy te  poszuka  w asnej odpowiedzi 

na problem z o ono ci, by  mo e przy potraktowaniu teorii z o ono ci jako ród a 

metafor i inspiracji lub poprzez odnajdywanie w reß eksji socjologicznej podobnych 

w tków (Urry 2005; zob. tak e Drozdowski i Szlendak 2013; Sojak 2013). Jest to 

dylemat tym wa niejszy, e z o ono  wydaje si  poj ciem, które oddaje specy-

Þ k  wspó czesnego ycia spo ecznego – jego niestabilno , p ynno , niepewno  
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i nieprzewidywalno  – a dzi ki temu ju  funkcjonuje jako wa na socjologiczna 

metafora. 

Strategia badawcza przyj ta w tym artykule opiera si  na drugim ze wskazanych 

podej  – wykorzystaniu teorii z o ono ci jako rezerwuaru poj  uwra liwiaj cych 

(Blumer 1954) i zaadaptowaniu niektórych elementów tego my lenia (complexity 

thinking) do analizy problemów zwi zanych z niepe nosprawno ci . Nie chodzi tutaj 

zatem o bezpo rednie zastosowanie teorii z o ono ci z jej aparatem matematycznym 

(zob. Byrne 1998; Livneh i Parker 2005). Zamiast tego proponowane jest poj cie 

z o ono ci poznawczej, rozumianej jako cecha rodowiska ujmowana z perspek-

tywy systemu, a polegaj ca na trudno ci w stworzeniu przez system takiej repre-

zentacji poznawczej otoczenia, która by aby (z perspektywy systemu) zrozumia a, 

wiarygodna, stabilna i pozwalaj ca podejmowa  dzia ania zwi kszaj ce jego po-

ziom adaptacji. Ta w a ciwo  utrudnia systemowi osi gni cie poznawczej kontroli, 

wskutek skomplikowania, nieprzejrzysto ci, wielorakich uwarunkowa , zmienno-

ci, nieprzewidywalno ci, nieprzejrzysto ci i heterogeniczno ci wa nych obiektów 

i procesów zachodz cych w otoczeniu. Aby przetrwa , systemy musz  radzi  sobie 

ze z o ono ci , ale ró ni  si  mo liwo ciami w tym zakresie – z o ono  poznawcza 

jest zatem w asno ci  relatywn , poniewa  wyznaczaj  j  zarówno cechy rodowi-

ska, jak i systemu ( rodowisko obiektywnie ma o z o one mo e by  bardzo z o one 

dla systemu, w którym przetwarzanie informacji na temat otoczenia ma deÞ cyty), ale 

jej skutkiem s  realne trudno ci systemu w adaptacji. ród em z o ono ci poznaw-

czej mog  by  równie  zachowania samego systemu, w sytuacji gdy ma on trudno ci 

w tworzeniu reprezentacji siebie i w asnych dzia a . 

Naturalnie ten sposób rozumienia z o ono ci ma wiele wspólnego z uj ciem z o-

ono ci znanym z teorii systemowej Niklasa Luhmanna (2007), akcentuje jednak 

w wi kszym stopniu nie tylko skomplikowanie informacyjne otoczenia i samego 

systemu, ale nieprzewidywalno , heterogeniczno , p ynno  i wynikaj c  z nich 

niepewno . Podstawow  zalet  takiego rozumienia jest wykorzystanie inspiracji 

p yn cych z teorii z o ono ci i osadzenie ich w stricte socjologicznym kontek cie, 

zwi zanym nie tylko z teori  Luhmanna (zob. Medd 2002), ale tak e z koncepcja-

mi spo ecznego wytwarzania wiedzy i poznawcz  perspektyw  w analizie instytucji 

(Stein 1997) i organizacji (Wang i Tuzelman 2000). Mo e zatem stanowi  u yteczne 

narz dzie analityczne, a efekty jego zastosowania do analizy niepe nosprawno ci 

zostan  przedstawione w dalszej cz ci artyku u.

ród a z o ono ci

Z uwagi na rozleg o  problematyki niepe nosprawno ci wskazane wydaje si  

skoncentrowanie analizy na dwóch rodzajach systemów: instytucjach publicznych 

dzia aj cych na rzecz osób niepe nosprawnych oraz osobach niepe nosprawnych 

wraz z rodzinami, w których funkcjonuj . System instytucji publicznych obejmuje 

instytucje z ró nych sektorów i szczebli administracji powo ane do wspierania osób 

niepe nosprawnych (np. Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nospraw-

nych, Pe nomocnik Rz du ds. Osób Niepe nosprawnych, szko y specjalne, biura ds. 
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osób niepe nosprawnych dzia aj ce na uczelniach itd.) oraz takie, dla których pomoc 

dla osób niepe nosprawnych jest tylko jednym z wykonywanych zada  (Minister-

stwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej oraz Ministerstwo Edukacji 

Narodowej wraz z podleg ymi im placówkami, a tak e instytucje dzia aj ce na po-

ziomie samorz dów, np. powiatowe centra pomocy rodzinie). 

Z perspektywy systemu instytucjonalnego zjawisko niepe nosprawno ci jest ele-

mentem z o onego otoczenia, który – przed podj ciem dzia a  pomocowych – wy-

maga wysi ku interpretacyjnego. Z tego powodu dla funkcjonowania ca ego systemu 

podstawowe znaczenie ma konstruowanie kategorii niepe nosprawno ci w sensie 

prawnym, a wi c system orzecznictwa. Obecnie w Polsce funkcjonuj  dwa rodzaje 

orzecznictwa (Bartkowski 2013: 28–30) – do celów rentowych (wydawane przez 

ZUS i KRUS) oraz pozarentowych (wydawane przez powiatowe centra pomocy ro-

dzinom oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne). Pierwsze z nich jest niezb d-

ne do otrzymania renty inwalidzkiej, a drugie do skorzystania z ró nego rodzaju 

uprawnie  (np. kszta cenia specjalnego, doÞ nansowania zatrudnienia czy rehabilita-

cji). W funkcjonowaniu obu systemów badani eksperci zauwa ali liczne problemy 

(Rudnicki 2013: 39): zdarza si , e ta sama osoba dostaje ró ne orzeczenia w obu 

systemach (np. w ZUS-ie o stopniu lekkim, a w PCPR o stopniu umiarkowanym – 

przy czym zw aszcza orzeczenia do celów rentowych s  odbierane jako „surowsze”) 

albo osoby o tych samych dysfunkcjach otrzymuj  ró ne orzeczenia. Szczególnie 

kontrowersyjne s  sytuacje, w których osoby z powa nymi uszkodzeniami cia a do-

staj  orzeczenia czasowe. Jak mówi  jeden z badanych:

(…) ja, jako niepe nosprawny 10 lat po wypadku, po utracie r ki i nogi, w zesz ym roku po 

raz pierwszy otrzyma em bezterminowe za wiadczenie o niepe nosprawno ci. Wcze niej trzy 

razy dostawa em terminowe orzeczenie, które jasno zak ada, e pacjent ma du e szanse na wy-

zdrowienie – czyli e mu r ka i noga odro nie.

Krytycznie oceniana jest tak e praca komisji orzekaj cych – wskazywano, e ocenia-

j  one w po piechu i podlegaj  zewn trznym naciskom zwi zanym z zaostrzaniem 

kryteriów. Za demotywuj cy i przeciwskuteczny wobec celów systemu wsparcia 

mo na tak e uzna  efekt faktycznego „karania” osób niepe nosprawnych za post py 

w rehabilitacji poprzez obni anie lub odebranie rent. Wreszcie, charakterystyczne 

jest skoncentrowanie systemu orzecznictwa wokó  diagnozy dysfunkcji, a nie dia-

gnozy funkcjonalnej, która okre la przede wszystkim potrzeby i mo liwo ci osoby 

niepe nosprawnej (Kubicki 2013: 29).

W wietle przyjmowanej tutaj perspektywy teoretycznej orzecznictwo jest pro-

cesem translacji z o onej rzeczywisto ci pozasystemowej na wewn trzn  logik  

systemu, w toku której dochodzi do powa nych zniekszta ce . Nie chodzi tylko 

o nierozpoznawanie przez system instytucjonalny innego rodzaju niepe nospraw-

no ci ni  niepe nosprawno  w sensie prawnym (zwi zana z posiadaniem orzecze-

nia), co samo w sobie jest przejawem dyskryminacji (Waszkielewicz 2008: 27–29). 

W szerszym kontek cie istotny jest sposób, w jaki system „rozumie” niezwykle z o-

one, wielowymiarowe i wewn trznie zró nicowane zjawisko, jakim jest niepe no-

sprawno  (WHO 2011: 3). W sensie biologicznym za niepe nosprawne mog  zosta  
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uznane osoby z bardzo ró nymi problemami: Þ zycznymi, intelektualnymi, zwi za-

nymi z dysfunkcj  wzroku lub s uchu, zaburzeniami psychicznymi, schorzeniami 

wewn trznymi, ró nymi postaciami dysfunkcji sprz onych itd. Tylko na poziomie 

medycznym problemy zdrowotne mog  by : 

„(…) widoczne albo niewidoczne, tymczasowe lub d ugoterminowe; na sta ym poziomie, 

epizodyczne lub pogarszaj ce si ; zwi zane z cierpieniem lub pozbawione widocznych kon-

sekwencji. Warto zauwa y , e wiele osób z niepe nosprawno ciami nie uwa a si  za osoby 

niezdrowe” (tam e, s. 8).

Z po o eniem na ka dym z tych wymiarów wi  si  specyÞ czne problemy i potrze-

by (G ciarz 2013: 32). Poza kwestiami biologicznym wymiarem funkcjonowania 

fundamentalne znaczenie maj  tak e ró nice pod wzgl dem: 

„(…) p ci, rasy, wieku, kondycji zdrowotnej, sprawno ci, stylu ycia, nawyków, wycho-

wania, sposobów radzenia sobie, kontekstu spo ecznego, wykszta cenia, zawodu, przesz ych 

i obecnych do wiadcze  (…), wzorów zachowania i stylów charakteru, indywidualnych cech 

psychologicznych i innych charakterystyk, z których ka da mo e odegra  pewn  rol  w kontek-

cie niepe nosprawno ci” (WHO 2001: 17).

Wszystkie te czynniki w ogromnym stopniu ró nicuj  sytuacj  yciow  osób 

niepe nosprawnych, a ka dy z nich podlega dodatkowo spo ecznym oddzia ywa-

niom. Kontekst spo eczny w istotnym stopniu warunkuje tak e ilo  i rodzaj rod-

ków przydatnych w radzeniu sobie z niepe nosprawno ci , przy czym dotyczy to 

zarówno zasobów b d cych w posiadaniu otoczenia osób niepe nosprawnych, jak 

i zwi zanych z miejscem zamieszkania (w du ym mie cie dost p do us ug publicz-

nych i komercyjnych dla osób niepe nosprawnych jest z regu y nieporównywalnie 

wi kszy ni  w ma ych miejscowo ciach). Osobne znaczenie ma tak e psychologicz-

na reakcji na w asn  niepe nosprawno , która mo e wyra a  si  na kontinuum od 

aktywno ci i motywacji do dzia ania po poczucie bezradno ci. Wreszcie, nie sposób 

pomin  tak e podkre lanego w spo ecznym modelu niepe nosprawno ci faktyczne-

go wytwarzania niepe nosprawno ci zarówno przez kontekst sytuacyjny, jak i insty-

tucjonalny czy spo eczno-kulturowy. 

Bior c to pod uwag , atwo zda  sobie spraw , z jak z o onym i heterogenicz-

nym obszarem rzeczywisto ci mamy do czynienia (Wojtowicz-Pomierna 2010: 273–

274) – z wielo ci  relacji i oddzia ywa , w jakie uwik any jest ka dy przypadek 

niepe nosprawno ci i nieliniow  dynamik  zarówno samych dysfunkcji, jak i reakcji 

dotkni tej nimi osoby (Livneh i Parker 2005). SpecyÞ ka zjawiska niepe nospraw-

no ci spe nia w istocie wiele kryteriów z o ono ci: wspomniany nieliniowy prze-

bieg, wielo  i ró norodno  determinant, biopsychospo eczny i biotechnospo eczny 

charakter (ten drugi jest dobrze widoczny w przypadku osób protezowanych lub 

korzystaj cych z udogodnie  technologicznych) oraz zwi zan  z nimi emergencj . 

Tocz ca si  w czasie pisania tego artyku u publiczna debata na temat wsparcia Þ -

nansowego rodziców dzieci i doros ych niepe nosprawnych, wywo ana przez ich 

protest w budynku Sejmu RP, mo e by  przyk adem zak ócenia równowagi systemu 

i kondensowania jej na powrót wokó  atraktorów, jakimi s  w tym wypadku nowe 
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propozycje wysoko ci rent sformu owane przez rz d, który „dostrzeg ” wag  proble-

mu. Je li za  za istot  problemu z o ono ci uznamy wielo  interakcji i relacji oraz 

brak mo liwo ci ich kontroli (zob. Krajewski 2013: 49), to w a nie t  w a ciwo  

niepe nosprawno ci podkre la jej model spo eczny, opisuj cy j  jako efekt relacji 

mi dzy ró nymi stanami organizmu i umys u jednostki (z których cz  nazywa si  

dysfunkcjami) a kontekstami spo ecznymi i materialnymi jej funkcjonowania. 

Tym samym widoczna staje si  równie  skala transformacji niepe nosprawno-

ci, do jakiej dochodzi w systemie orzecznictwa, w którym ca a z o ono  zjawiska 

zostaje zamieniona w system klasyÞ kacji oparty na diagnozie rodzaju i g boko ci 

dysfunkcji, z wszystkimi ograniczeniami rzetelno ci tego procesu, o których wspo-

mniano wcze niej. Mamy zatem do czynienia z sytuacj , w której system insty-

tucjonalny nie potraÞ  stworzy  adekwatnej reprezentacji poznawczej g ównego 

sk adnika swojego otoczenia, a w konsekwencji proponuje dzia ania, które nie mog  

by  odpowiednio dostosowane do specyÞ ki problemów, poniewa  pos uguj  si  ich 

zniekszta conym obrazem. Dotyczy to zreszt  nie tylko orzecznictwa, ale równie  

braku portfela wska ników, który przy u yciu statystyki publicznej pozwala by mo-

nitorowa  warunki ycia osób niepe nosprawnych i skuteczno  polityki spo ecznej 

(Kubicki 2013: 3). Brak odpowiednich danych, dolegliwy zw aszcza na poziomie 

lokalnym (G ciarz, Ostrowska i Pa ków 2008: 109), przek ada si  na niewystarcza-

j ce uznanie dla problemu niepe nosprawno ci (jak wspomina  jeden z rozmówców, 

przedstawiciel organizacji pozarz dowej: „A ja pytam, rozmawiam z takim wój-

tem, ile ma pan na terenie osób niepe nosprawnych? No nie wiem – odpowied ”). 

W ogólniejszym wymiarze problemy ze stworzeniem powszechnie akceptowanej, 

teoretycznie poprawnej i praktycznie u ytecznej (w sensie orientowania polityki) 

deÞ nicji niepe nosprawno ci (Olivier i Barnes 2012: 11–31) s  równie  wyrazem 

poznawczej bezradno ci wobec z o ono ci zjawiska.

Z kolei z perspektywy drugiego analizowanego tutaj systemu – osób niepe no-

sprawnych – z o ony charakter ma otoczenie instytucjonalne. Z wypowiedzi ba-

danych wyra nie wy ania si  obraz osoby niepe nosprawnej, która staje w obliczu 

labiryntu rozproszonych instytucji, organizacji, projektów, przepisów i procedur. 

W za o eniach zapewniaj  one wsparcie, ale w praktyce osoba niepe nosprawna ma 

do dyspozycji „nie tak  pomoc, jakiej naprawd  potrzebuje, ale tak , jaka w ogóle 

jest dost pna. Sytuacj  dodatkowo komplikuje fakt, e wsparcie mo e by  uzyskane 

z ró nych systemów i udzielone przez ró ne instytucje, które cz sto dzia aj  nieza-

le nie do siebie” (Wojtowicz-Pomierna 2010: 276). Tymczasem zwrócenie si  do 

konkretnej instytucji publicznej po kompletn  informacj  mo e sko czy  si  odes a-

niem do jej oddzia ów zajmuj cych si  jakim  zakresem us ug i potraÞ cym udzieli  

informacji tylko na ten temat (Dudzi ska 2010: 136). Osobnym problemem jest biu-

rokratyzacja, stanowi ca realn  barier  w kontakcie z systemem – jak to uj  jeden 

z badanych, pracownik organizacji pozarz dowej: 

Je eli [niepe nosprawny] sam nie wejdzie na stron  i nie przeczyta 20 stron z za cznikami, 

z 80 paragrafami i przekierowanym do 30 ustaw. Je eli nie zadzwoni, a pó niej b dzie musia  8 

razy i , bo piecz tki zapomnia . (…) Gdybym nie piastowa  tego stanowiska (…) jakie mam, to 

bym nie wiedzia , jak z tego korzysta .
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Radzenie sobie z niepe nosprawno ci  na poziomie codziennego ycia oznacza za-

tem nie tylko zmaganie si  z konsekwencjami samych dysfunkcji, ale w bardzo istot-

nym stopniu tak e ze z o ono ci  poznawcz  otoczenia. 

Z perspektywy klientów systemu mo na mówi  nie tylko o skomplikowaniu sys-

temu instytucjonalnego (w sensie sk adania si  z wielu elementów), ale tak e fak-

tycznej z o ono ci, wyra aj cej si  we wzgl dnie cz stych, nie zawsze zrozumia ych 

zmianach w jego funkcjonowaniu i zwi zanej z tym niepewno ci. Symboliczna mo e 

tutaj by  du a liczba nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych z 1997 roku, skomplikowanie procedur 

wnioskowania o doÞ nansowanie dla przedsi biorców zatrudniaj cych osoby niepe -

nosprawne, ale tak e wielo  kolejnych programów i projektów oferuj cych ró ne 

formy wsparcia, z punktu widzenia indywidualnych beneÞ cjentów pojawiaj cych 

si  i znikaj cych bez wyra nej regu y (Rudnicki 2013: 22). Istotne jest tak e rozpro-

szenie informacji – brakuje miejsc, w których mo na by oby otrzyma  ca o ciow  

informacj  zwi zan  z radzeniem sobie z danym przypadkiem niepe nosprawno ci 

w ró nych sferach ycia (od opieki zdrowotnej i rehabilitacji po edukacj  i zatrud-

nienie). W efekcie zadanie integracji wsparcia staje si  najwa niejsze – „nowy cha-

rakter wsparcia publicznego stawia jego odbiorców w sytuacji inicjowania, rozwoju 

i utrzymywania powi za  mi dzy ró nymi obszarami specjalizacji” (French i Swain 

2012: 108). O skali tego rodzaju problemów mo e wiadczy  fakt, e rozmówcy 

reprezentuj cy instytucje dzia aj ce na rzecz osób niepe nosprawnych sami wskazy-

wali trudno ci, jakie maj  w zebraniu informacji o aktualnych regulacjach prawnych 

i dost pnych formach wsparcia. Warto w tym kontek cie podkre li  wyj tkowo trud-

n  sytuacj  osób niepe nosprawnych intelektualnie, w radykalnym stopniu zdanych 

w tym obszarze na swoich bliskich.

W konsekwencji jako  ycia osób niepe nosprawnych zale y w istotnej mierze 

od posiadania w otoczeniu zasobów, które pozwalaj  redukowa  z o ono  otocze-

nia instytucjonalnego – pocz wszy od kompetencji intelektualnych, przez motywa-

cj  do samodzielnego poszukiwania odpowiednich informacji, po dost p do osób 

lub organizacji, posiadaj cych potrzebn  wiedz . Wydaje si , e o ile system insty-

tucjonalny dysponuje mechanizmami, które pozwalaj  mu zredukowa  z o ono  

otoczenia (cho  w rezultacie obni aj  skuteczno  realizacji oÞ cjalnych celów), np. 

poprzez tworzenie regulacji prawnych, o tyle osoby niepe nosprawne s  uwarunko-

wane posiadanymi zasobami. 

Radzenie sobie ze z o ono ci

Zgodnie z za o eniem, w odpowiedzi na z o ono  otoczenia systemy powinny 

rozwija  mechanizmy jej redukcji. Omawiany ju  wcze niej system orzecznictwa 

jest przyk adem sposobu, w jaki faktyczna z o ono  niepe nosprawno ci zosta-

je przet umaczona na wewn trzny kod systemu. Innym przyk adem stosowanych 

uproszcze  mog  by  regu y przyznawania i rozliczania dotacji, zarówno tych udzie-

lanych beneÞ cjentom indywidualnym, jak i organizacjom pozarz dowym. Cho  

w potocznej wiadomo ci zapewne dominuje przekonanie o niedostatku rodków, 
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wskazywanym przez badanych problemem w tym obszarze by y raczej regu y ich 

dystrybucji oraz procedury kontrolno-rozliczeniowe (Rudnicki 2013: 20–22). Sto-

sowanie niskiej ceny jako dominuj cego kryterium w procedurach konkursowych, 

opieranie si  na ilo ciowych wska nikach realizacji celów czy wymaganie skrupu-

latnego planowania Þ nansowego w projektach mo na zinterpretowa  jako metody 

uproszczenia z o ono ci zwi zanej z wykorzystywaniem wsparcia Þ nansowego. 

W rezultacie jego odbiorcy dopasowuj  si  do wymogów systemu – przyk adowo 

organizacje zg aszaj  projekty takich dzia a , które s  wzgl dnie atwe do wska ni-

kowania i rozliczenia.

Innym wa nym mechanizmem redukcji z o ono ci jest fragmentacja dzia a . 

Realizacja polityki spo ecznej wobec osób niepe nosprawnych jest, jak ju  wspo-

mniano, rozproszona pomi dzy ró ne resorty i podleg e im urz dy; istotna jej cz  

kontrolowana jest tak e przez samorz dy, przy czym zauwa anym problemem jest 

brak integracji zarówno w perspektywie horyzontalnej (mi dzy ministerstwami czy 

mi dzy placówkami dzia aj cymi na terenie gminy), jak i wertykalnej, tj. na linii 

gmina, powiat, administracja centralna (Kubicki 2013: 3–4). Jednak je li kompe-

tencje danej instytucji odnosz  si  tylko do okre lonego segmentu ycia osoby nie-

pe nosprawnej (pracy, zdrowia, edukacji itd.), a przy ograniczonych mo liwo ciach 

i zach tach do wzajemnego komunikowania si  instytucji wzajemne uwarunkowania 

mi dzy czynnikami nale cymi do ró nych sfer (np. zdrowiem i edukacj , edukacj  

i prac ) staj  si  nieczytelne dla systemu: 

(…) u nas w Polsce to jest tak: jest ministerstwo, które zarz dza tylko w asnym wydzia em. 

I tak szko a sobie, opieka spo eczna sobie. Wszystko podzielone. Na zachodzie jest to fajne, bo 

tam po prostu dzia a system. Tam jest tak, je eli rodzi si  dziecko niepe nosprawne to wszystkie 

instytucje, które zajmuj ce si  tym dzieckiem o tym wiedz . I wspó pracuj  ze sob .

W wietle teorii z o ono ci fragmentacja niepe nosprawno ci jest przyk adem 

eksportu entropii (nieuporz dkowania) poza system, poniewa  dzi ki temu pro-

cesowi to klienci instytucji, a nie one same, staj  przed zadaniem zintegrowania 

dost pnego wsparcia. Tego rodzaju delegowanie innych aktorów do wykonania 

pewnych istotnych zada  ma miejsce tak e w innych sferach. W tej roli wyst pu-

je przede wszystkim trzeci sektor, który jest postrzegany jako lepiej rozumiej cy 

rzeczywiste potrzeby osób niepe nosprawnych i oferuj cy wsparcie bardziej dosto-

sowane do ich potrzeb – uzupe niaj cy, a by  mo e raczej zast puj cy instytucje 

publiczne. Z kolei o rodzinach osób niepe nosprawnych mówi si  jako o „czwar-

tym”, nieformalnym sektorze wsparcia, bez którego trudno sobie w ogóle wyobra-

zi  osi ganie przez system równowagi. Przeniesienie cz ci dzia a  instytucjonal-

nych na poziom samorz dowy tak e mo na interpretowa  w kategoriach redukcji 

z o ono ci – samorz dy s  bowiem postrzegane jako b d ce bli ej realnych proble-

mów i faktycznych potrzeb niepe nosprawnych. Niezwyk ego przyk adu delegacji 

w trakcie warsztatów z ekspertami dostarczy a matka dziewczynki choruj cej na 

chorob  genetyczn  zaliczan  do tzw. chorób rzadkich, do której Centrum Zdrowia 

Dziecka odsy a o rodziców znajduj cych si  w podobnej sytuacji, wskazuj c j  jako 

najlepsze ród o informacji.



SEWERYN RUDNICKI 54

Wreszcie, jako ostatni mechanizm redukcji z o ono ci na poziomie instytucjo-

nalnym, mo na wskaza  has a i ideologie, które wyra aj  oÞ cjalne cele dzia ania 

systemu, pos uguj c si  w istocie uproszczeniami na temat jego otoczenia. Mowa, 

mi dzy innymi, o „integracji”, „w czaniu”, „upodmiotowianiu”, „indywidualiza-

cji”, „dopasowaniu do potrzeb”, „likwidacji barier” itd. Tego rodzaju has a mo na 

uzna  za ideologiczn  sk adow  opisywanych przez Marka Krajewskiego (2013: 40) 

„polityk prostoty”, czyli spo ecznego „urz dzenia”, którego celem jest podtrzymanie 

nowo ytnego przekonania o naszej kontroli nad rzeczywisto ci . Charakterystyczne 

jest, e cho  wiele z tych idei pochodzi z naukowej lub eksperckiej reß eksji nad nie-

pe nosprawno ci , to w ramach systemu instytucjonalnego zostaj  one zinternalizo-

wane jako ogólnikowe has a, legitymizuj ce dzia anie, bez pog bionej wiadomo ci 

zwi zanych z nimi dylematów, wyboru celów czy operacjonalizacji cie ek ich osi -

gania. Tymczasem w rzeczywisto ci realizacja tak pozornie prostego celu, jak likwi-

dacja barier architektonicznych na przystankach komunikacji miejskiej wi e si  

z potencjalnym konß iktem mi dzy interesami osób niewidomych oraz niedowidz -

cych (dla których u atwieniem s  nierówno ci chodnika ostrzegaj ce przed kraw -

dzi  jezdni) a osób poruszaj cych si  na wózkach (dla których s  one dodatkowym 

utrudnieniem). Podobnie, dla osób u ywaj cych protez ko czyn dolnych wygodne 

s  wysokie awki, które z kolei s  problemem dla osób niskiego wzrostu. Podobne 

trudno ci i dylematy mo na mno y , tymczasem trudno je dostrzec w powszechnie 

akceptowanej narracji „likwidowania barier”.

Z punktu widzenia klientów systemu instytucjonalnego jego z o ono  mo e by  

redukowana przez dost p do adekwatnej informacji, znalezionej samodzielnie lub 

przy pomocy innych osób – urz dników, pracowników organizacji pozarz dowych, 

placówek o wiatowych, znajomych itd. Jak powiedzia a rozmówczyni, dyrektorka 

gimnazjum specjalnego: „Wi c dowiaduj  si  rodzice przez nas, przez opieki spo-

eczne, przez instytucje, z którymi s  na co dzie , w szkole. I to te  zale y od ludzi, 

od otwarto ci, od tego czy przeka , czy nie”. Wydaje si  przy tym, e to powtarza-

j ce si  w wielu wywiadach przekonanie „wszystko zale y od cz owieka” zdradza 

nie tylko potoczn  sk onno  do my lenia przez pryzmat raczej osób ni  instytucji, 

ile jest wiadectwem faktu, e z o ono  systemu wsparcia faktycznie mo e by  

skutecznie redukowana dzi ki dobrej woli i kompetencji konkretnych pracowników. 

Okazuje si  zatem, e to cz owiek b d c uk adem z o onym jest w stanie lepiej ni  

biurokratyczne procedury redukowa  z o ono  systemu w sposób adekwatny do 

potrzeb i mo liwo ci jego klientów.

Warto wspomnie  tak e o roli po redników mi dzy poziomem instytucji a y-

ciem jej klientów, w której wyst puj  organizacje pozarz dowe oraz rodowiska 

naukowo-eksperckie. O obsadzaniu organizacji pozarz dowych w roli reprezentan-

tów osób niepe nosprawnych, którzy rozumiej  i potraÞ  „przedstawi ” ich potrze-

by wspominano ju  wcze niej, ciekawa jest jednak tak e rola drugiego ze wspo-

mnianych aktorów. Z za o enia naukowcy i eksperci wyst puj  jako zewn trzni 

dostarczyciele obiektywnej wiedzy dla systemów instytucjonalnych. Warto jednak 

zastanowi  si , w jakim stopniu dostarczana wiedza musi zosta  w praktyce prze-

transformowana, by móc zosta  zrozumiana wewn trz systemu instytucjonalnego 
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oraz na ile s u y ona jako ród o legitymizacji systemu (poprzez dyskursywne pod-

trzymywanie problemów czy dostarczanie idei ukierunkowuj cych dzia anie – ta-

kich jak „upodmiotawianie” czy „spo eczny model niepe nosprawno ci”). Dzia ania 

naukowo-eksperckie same tworz  zreszt  odr bny system (podobnie jak organiza-

cje pozarz dowe), który wytwarza z o ono , a nie tylko j  redukuje – ró norodne 

i niekonkluzywne deÞ nicje i modele niepe nosprawno ci mog  by  tego najlepszym 

przyk adem (Wo niak 2008: 36–82). O pot gowaniu z o ono ci przez system nauko-

wo-ekspercki mo e tak e wiadczy  liczba publikacji czy skomplikowanie j zyka, 

a tak e trudno  w formu owaniu trafnych, realistycznych i ca o ciowo adresuj cych 

problem niepe nosprawno ci rekomendacji. Mo na zastanawia  si , jak dalece eks-

perci i naukowcy diagnozuj cy brak ca o ciowego i spójnego systemu instytucjonal-

nego nie zatrzymuj  si  na etapie takiej diagnozy, ale faktycznie pomagaj  stworzy  

projekty systemu, którego brak uznaj  za tak dolegliwy3.

W tym miejscu warto sformu owa  wprost pytanie, w jakim stopniu wytwarza-

nie z o ono ci w obszarze niepe nosprawno ci jest efektem intencjonalnych dzia a  

indywidualnych, zbiorowych czy instytucjonalnych podmiotów4. Odpowied  na to 

pytanie nie jest prosta. Zgodnie z za o eniami teorii z o ono ci i teorii systemo-

wych rosn ca z o ono  jest przede wszystkim efektem emergencji uk adu, powstaje 

jako niezamierzona i nieprzewidywalna cecha jego ewolucji, niezale nie od woli 

sk adaj cych si  na niego agentów. Z drugiej strony trudno nie dostrzec, e (nie 

tylko w kontek cie niepe nosprawno ci) wytwarzanie z o ono ci bywa zgodne z in-

teresami (zwykle niejawnymi) niektórych aktorów, poniewa  prowadzi do ochrony 

posiadanych zasobów lub uzyskania nowych. I tak, w interesie instytucji mo e by  

uzasadnianie swojego rozrostu (post puj ca specjalizacja, liczniejsze kadry, wi kszy 

bud et itd.) potrzeb  lepszego „radzenia sobie” z problemem niepe nosprawno ci, 

jednak te „racjonalne” wysi ki mog  skutkowa  rosn c  z o ono ci  uk adu. Po-

dobnie w interesie rodowisk eksperckich jest podkre lanie z o ono ci problemu, co 

staje si  zarówno racj  dla pozyskiwania dodatkowych zasobów, jak i wygodnym 

alibi w wypadku niepowodzenia (zob. Drozdowski i Szlendak 2013: 14). Z kolei po-

wstaj ca dzi ki dzia aniom badaczy i ekspertów nowa wiedza mo e w istocie zwi k-

sza  z o ono  opisu rzeczywisto ci i stawa  si  racj  istnienia dla specjalistów, 

którzy potraÞ  go odczyta  (oczywi cie dotyczy to równie  samej teorii z o ono ci, 

która hiperbolizuje z o ono  rzeczywisto ci i przedstawia w asnych ekspertów). 

Z kolei dla osób niepe nosprawnych wytwarzanie z o ono ci poznawczej zwi zanej 

z niepe noprawno ci  mo e by  korzystne jako sposób utrudnienia jej w a ciwego 

odczytania przez system instytucjonalny (np. przez symulacj  objawów czy zg a-

szanie potrzeb „na wyrost”, w sytuacji, gdy z zewn trz trudno oceni  adekwatno  

roszcze ), co mo e u atwia  uzyskanie dodatkowych zasobów. Wydaje si  jednak, 

3 Celowo nie podaj  tutaj konkretnych przyk adów, by nie tworzy  mylnego wra enia, e problem 

dotyczy tylko jaki  konkretnych raportów czy publikacji. Samo zagadnienia generowania z o ono ci 

przez systemy eksperckie zas uguje zreszt  na znacznie obszerniejsze omówienie, ni  by o to mo -

liwe w tym artykule.
4 Za zwrócenie uwagi na ten problem bardzo dzi kuj  Recenzentowi/Recenzentce.
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e cho  wytwarzanie z o ono ci z pewno ci  bywa dla wszystkich aktorów w tym 

uk adzie instrumentem realizacji w asnych interesów, to nie ka dy z nich mo e j  

generowa  z jednakow  atwo ci . Wprawdzie aden aktor nie ma pe nej kontroli 

nad „ilo ci ” z o ono ci w ca ym systemie, to mo liwo  jej wytwarzania zapewne 

nie jest równomiernie rozdystrybuowana. I cho  trudno to precyzyjnie zmierzy , 

to wydaje si , e wi cej zasobów do jej wytwarzania ma aparat instytucjonalny ni  

jednostki – przynajmniej gdy ich dzia anie nie jest zintegrowane. 

W stron  rozwi za

Je li zatem z o ono  jest uwarunkowana nie tylko emergencj  uk adu, ale tak-

e interesami poszczególnych aktorów, to gdzie mo na upatrywa  rozwi zania pro-

blemu jej nadmiaru? Przyjmowana tutaj perspektywa nie zak ada, e istnienie pro-

blemu jest nieuchronnie podtrzymywane przez systemy, których oÞ cjalnym celem 

jest ich rozwi zanie, przez co utrzymuj  one w asne istnienie (Rasch 1991: 78). 

Jednym z celów tego artyku u jest raczej zaproponowanie konstruktywnych roz-

wi za  i sposobów wyj cia poza to b dne ko o (tak e w imi  programu powrotu 

do socjologii jako dyscypliny oferuj cej praktyczne rozwi zania (zob. Aftelowicz 

i Pietrowicz 2013)). Cho  w interesie aktorów bywa podtrzymywanie wytwarzanej 

przez siebie z o ono ci, to nie jest to przecie  jedyna determinanta ich dzia ania – 

w szczególno ci inni aktorzy mog  dzia a  (w imi  w asnych interesów) na rzecz jej 

ograniczenia. Wiele wskazuje na to, e stoimy obecnie u progu wiadomej reß eksji 

nad ca o ciowym, zintegrowanym i nowoczesnym modelem polityki spo ecznej wo-

bec osób niepe nosprawnych w Polsce (G ciarz 2013). Zgodnie z teori  z o ono ci 

zmiany w z o onych uk adach s  zjawiskami typowymi, problemem jest raczej „za-

rz dzanie” ich przebiegiem. Warto zatem zastanowi  si , co wynika z powy szych 

rozwa a  dla nowej polityki. 

Jak si  wydaje, pierwszorz dne znaczenie ma uwzgl dnienie perspektywy sys-

temowej, która wyja nia przynajmniej cz  mechanizmów odpowiedzialnych za 

uporczywe s abo ci istniej cych rozwi za . Co wi cej, pokazuje ona tak e s abo ci 

zwi zane z prowadzeniem polityki spo ecznej zgodnie z nowo ytnym paradygma-

tem – wyboru celów i prowadz cych do nich dzia a  przy wsparciu eksperckich dia-

gnoz i rekomendacji. Cho  tego rodzaju racjonalne planowanie w polityce publicznej 

w Polsce wci  jeszcze a  nazbyt cz sto bywa wyzwaniem, b dzie mia o ograniczo-

n  skuteczno , je li nie uwzgl dni mechanizmów systemowych, które dochodz  

do g osu niezale nie od dobrych intencji i ilo ci wydanych rodków. Pierwszym 

krokiem by oby zatem u wiadomienie faktycznej z o ono ci niepe nosprawno ci 

i konieczno ci jej adekwatnego potraktowania. S usznie proponowane monitorowa-

nie realizacji celów polityki spo ecznej (np. Wojtowicz-Pomierna 2010: 272–273) 

powinno by  przygotowane na nieliniow  dynamik  realizacji pozornie „liniowych” 

postulatów („likwidacja barier”, „integracja”, „aktywizacja” itd.). W tym kontek cie 

mo na mówi  o konieczno ci prowadzenia nie tylko racjonalnej czy „opartej na do-

wodach”, ale przede wszystkim „zwinnej” (agile) polityki publicznej, której pomys  

wyrasta z po czenia teorii instytucjonalnej i teorii z o ono ci (Room 2011).
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W tym kontek cie szczególnie wa ny wydaje si  problemem z o ono ci poznaw-

czej omawiany w tym artykule. Jakkolwiek jej redukcja jest nieod cznym aspektem 

funkcjonowania systemu, mo e przebiega  w ró ny, niekoniecznie dysfunkcjonalny 

sposób. Z o ono  poznawcza, jak ju  wspomniano, jest w asno ci  relacyjn , od-

zwierciedla nie tylko cechy otoczenia, ale tak e zdolno ci systemu do radzenia sobie 

z ni . Wskazane by oby zatem „zaszycie” w projektowane rozwi zania mechani-

zmów u atwiaj cych tak  redukcj  z o ono ci, która nie prowadzi aby do radykal-

nego zniekszta cenia obrazu rzeczywisto ci pozasystemowej.

W zwi zku z omawianym wcze niej problemem orzecznictwa przyk adem mo e 

by  model wprowadzony w 2005 roku we Francji (Kubicki 2013: 17). Funkcjonu-

j ce wcze niej dwie komisje orzekaj ce w zakresie edukacji i potrzeb osób z nie-

pe nosprawno ciami zast piono jedn  (Komisja Praw i Autonomii Osób Niepe -

nosprawnych, CDAPH), sk adaj c  si  z grona specjalistów z ró nych dyscyplin 

(nie tylko urz dników i przedstawicieli instytucji edukacyjnych, ale tak e stowa-

rzysze  rodziców). Opracowuje ona indywidualny plan kompensowania skutków 

niepe nosprawno ci wychodz c z perspektywy potrzeb osoby. Poszerzanie sk adu 

orzekaj cego i w czanie do niego reprezentantów ró nych rodowisk mo na uzna  

za sposób poszerzania mo liwo ci poznawczych systemu i uzyskiwanie lepszych 

zdolno ci radzenia sobie ze z o ono ci  problemu. Jakkolwiek tego rodzaju procesy 

konsultacji i reprezentowania interesów osób niepe nosprawnych rozwijaj  si  tak e 

w Polsce, problemem jest ich prawne umocowanie, od którego zale y, jak dalece 

opinie tego rodzaju gremiów s  wi ce dla urz dników. W tpliwo ci budzi tak e 

sposób Þ nansowania ich pracy – przyk adowo, je li pe nomocnik prezydenta miasta 

ds. osób niepe nosprawnych jest pracownikiem urz du miasta, mo na zada  pytanie, 

którego systemu jest on faktycznie reprezentantem. Mimo to, co do zasady posze-

rzanie mo liwo ci poznawczych systemu, przez w czanie w jego funkcjonowanie 

elementów spoza niego i tworzenie przestrzeni instytucjonalnych, w których mog  

(musz ?) wspó pracowa  przedstawiciele ró nych systemów, jest rozwi zaniem, 

które powinno przynosi  pozytywne skutki.

Z punktu widzenia problemów ycia codziennego osób niepe nosprawnych 

wskazane jest zapewnianie wiarygodnej, atwo dost pnej i zrozumia ej informacji. 

Rol  t  mog  spe nia  „interfejsy”, zapewniaj ce dost p do systemu instytucjonalne-

go, jednocze nie radykalnie u atwiaj c proces korzystania z niego (tak jak interfejs 

komputerowy pozwala w prosty sposób korzysta  z bardzo skomplikowanej techno-

logii). Wa ne jest nie tylko oferowanie dost pu do informacji, np. cho by poprzez 

wdra anie standardów tworzenia stron internetowych dostosowanych do ró nych 

niepe nosprawno ci (French i Swain 2012: 111–112; Królewski 2013) czy poprzez 

tworzenie serwisów internetowych zawieraj cych bazy przepisów prawnych czy 

aktualnie realizowanych projektów). W idei interfesju chodzi przede wszystkim 

o stworzenie przestrzeni, w której mo liwa jest sprawna, wzajemna komunikacja 

systemu i cz owieka. Istotne jest zatem nie tylko udost pnienie samej informacji, ale 

tak e zapewnienie mo liwo ci wykonywania dzia a  w ramach systemu (np. z o-

enie wniosków do ró nych urz dów w ramach jednego serwisu). Has o „jednego 

okienka”, pojawiaj ce si  jako, cz ciowo ju  zrealizowany, postulat w kontek cie 
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zak adania dzia alno ci gospodarczej, jak najbardziej oddaje sens potrzebnych roz-

wi za  w obszarze niepe nosprawno ci. Szczególnym momentem, w którym dost p 

do zintegrowanej i wiarygodnej informacji jest bodaj najwa niejszy, jest okres zaraz 

po utracie sprawno ci w asnej albo cz onka rodziny – obecnie cz sto mo na spotka  

si  z opini , e jest to moment, w którym osoba niepe nosprawna czy jej bliscy s  

zostawiani bez tego rodzaju wsparcia (Rudnicki 2013: 51).

Warto wreszcie wskaza  na rol  drugiego cz owieka, nie tylko jako ród a in-

formacji, ale po prostu jako reprezentanta systemu. Wydaje si , e polski system 

administracyjny, dziedzicz c cz  kultury organizacyjnej po carskiej Rosji i PRL-

-owskiej biurokracji, a obecnie obudowany przepisami unijnymi (w tym antykorup-

cyjnymi) poczyni  w ostatnich dziesi cioleciach ogromne post py w zakresie formal-

noprawnej poprawno ci, ale opiera si  na braku zaufania zarówno do obywatela, jak 

i urz dnika. Tymczasem w innych kulturach zajmowanie stanowiska w administracji 

wi e si  z przyznaniem wi kszej autonomii i mandatu do rozstrzygania z o onych 

problemów (zob. np. rola s dziego w anglosaskim systemie common law). Cz owiek, 

b d c z o onym uk adem, mo e by  równie  sprawnym przewodnikiem w radzeniu 

sobie ze z o ono ci  innych systemów.

Zako czenie

Jak pisa  Colin Barnes: „obecnie bardziej ni  kiedykolwiek musimy opiera  si  

na wnioskach p yn cych z modelu spo ecznego i odkrywa  powody, dla których po-

lityki adresuj ce problem niepe nosprawno ci okazuj  si  nieskuteczne” (2012: 24). 

Zwrócenie uwagi na zjawisko z o ono ci poznawczej w obszarze niepe nosprawno-

ci mia o by  przyk adem zastosowania inspiracji p yn cych z teorii z o ono ci do 

wyja nienia mechanizmów uporczywych problemów wp ywaj cych na efektywno  

systemu instytucjonalnego wsparcia. Pokazano, jak z o ono  jest generowana przez 

system instytucjonalny, co w konsekwencji staje si  jednym z mechanizmów wtórnej 

dyskryminacji osób niepe nosprawnych. Rozwi zaniem tego problemu mo e by  

wprowadzenie innych sposobów radzenia sobie ze z o ono ci , które pomaga yby 

zarówno instytucjom, jak i zwyk ym ludziom. 

Do podstawowych zalet tego rozumowania mo na zaliczy  po czenie perspek-

tywy teorii z o ono ci i teorii systemowej z podej ciem instytucjonalnym, zapro-

ponowanie modelu wyja niaj cego skoncentrowanego nie na jednostronnych za-

le no ciach, ale wzajemnej relacji instytucji i problemów ycia codziennego, oraz 

zarysowanie konstruktywnych propozycji zmian. Jednocze nie wydaje si , e mo -

liwo ci zwi zane z zastosowaniem teorii z o ono ci w reß eksji nad niepe nospraw-

no ci  czy, szerzej, w analizie instytucjonalnej s  interesuj ce i powinny by  dalej 

rozwijane.
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Disability and Complexity

Summary

The purpose of the article is to adapt elements of the so-called complexity theory to 

analyzing the operations of the system of institutional support for disabled persons in Poland. 

According to the main thesis of the article, complexities produced by the institutional systems 

and putting the burden of reducing it on the disabled persons themselves is an important 

mechanism of discrimination. Additionally, the basic problems related to the effectiveness of 

institutional support result from lack of competence in the institutional system’s dealing with 

the complexity of the phenomenon of disability. An empirical illustration of the thesis is drawn 

from the data gathered during 60 interviews and 2 workshops, conducted with the experts in the 

Þ eld of disability. The analysis not only contributes new theoretical insights to the reß ection on 

disability, but it also indicates the direction of desirable developments in social policy.

Key words: disability; complexity; complexity theory; institutions. 


