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Przepisy, procedury, akty prawne – prawo wydaje siê byæ dziedzin¹ 
zastrze¿on¹ dla specjalistów, prawników, mecenasów, 

radców prawnych, adwokatów. 
Nie trudno jest zrozumieæ lêk przed samodzielnym 

zmaganiem siê z zawi³oœciami przepisów, ustaw i rozporz¹dzeñ 
- niestety, przykr¹ konsekwencj¹ takiej sytuacji 

jest czêsto rezygnacja z korzystania 
z nale¿nych nam 

 

Rodzice i opiekunowie oraz same doros³e ju¿ osób z niepe³nosprawnoœciami bardzo czêsto mówi¹ 

o braku dostatecznej wiedzy na temat przys³uguj¹cych praw. Ograniczony dostêp do prawniczego 

wsparcie, czasami za¿enowanie i niechêæ do dzielenia siê swoimi problemami i w¹tpliwoœciami 
z obcymi osobami, oraz brak zaufania do urzêdników i pracowników instytucji, staje siê przyczyn¹ 

poszukiwania odpowiedzi w najbli¿szym otoczeniu, u rodziny, znajomych lub u innych osób, 

o których s¹dzimy, ¿e mog³y znaleŸæ siê w podobniej sytuacji.

Wiedza, zdrowy rozs¹dek oraz doœwiadczenie innych osób - tych którym siê uda³o - to sposób 

na poradzenie sobie w trudnych sytuacjach. Na pierwszy rzut oka, taka naturalna strategia wydaje 

siê byæ w³aœciwa. 
Niestety, bywa równie¿ ryzykowna, gdy korzystamy z informacji niesprawdzonych, poniewa¿ 

powszechnie kr¹¿¹ce mity i stereotypy s¹ wszechobecne i trudno je oddzieliæ od faktów. 

 przywilejów i wsparcia. 

MASZ PRAWO PYTAÆ...

Nie wiem, 
czy mi wolno?

Bojê siê konsekwencji.

POPRAWNIK powsta³ by wesprzeæ osoby
rozwa¿aj¹ce kwestiê podjecia zatrudnienia

pomimo niepe³nosprawnoœci,
w szczególnoœci rodziców i najbli¿szych

osób ze spektrum autyzmu,
którzy maj¹ realny wp³yw na ich 

spo³eczn¹, wiêc i zawodow¹ aktywizacjê.

Podejmowanie œwiadomych decyzji
mozliwe jest tylko wtedy, gdy opieramy je 

na faktach irzetelnych informacjach,
odsiewajac mity i stereotypy.
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1. Czy osoba z niepe³nosprawnoœci¹ mo¿e pracowaæ? 
2. Czy orzeczenie o niezdolnoœci do pracy wyklucza podjêcie zatrudnienie? 
3. Czy pracuj¹ca osoba niepe³nosprawna utraci rentê?

To trzy najczêœciej zadawane pytania w momencie podejmowania decyzji o aktywizacji 

zawodowej osób z niepe³nosprawnoœciami. 
Formu³uj¹ je nie tylko rodzice i opiekunowie decyduj¹cy o przysz³oœci swoich dzieci, ale równie¿ 

same osoby z niepe³nosprawnoœci¹, martwi¹ce siê o swoj¹ przysz³oœæ.

CA£A PRAWDA O PRACY
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH

Niezdolnoœæ do pracy wynikaj¹ca 

z orzeczenia o niepe³nosprawnoœci 

nie oznacza braku mo¿liwoœci zatrudnienia.

Zgodnie z wyrokiem S¹du Najwy¿szego 

sygn. akt III UKN 709/00 
z dnia 17 stycznia 2002 roku 

„wykonywanie zatrudnienia przez 

ubezpieczonego, który kwalifikuje siê 

do osób trwale niezdolnych do pracy, 

nie pozbawia go prawa 

do œwiadczenia rentowego”.

Uniwersalne prawo obejmuje równie¿ osoby z niepe³nosprawnoœciami 
- niezale¿nie, czy niepe³nosprawnoœæ jest konsekwencj¹ dysfunkcji wrodzonych, czy te¿ jest efektem 

choroby, wypadku. 

Prawo do pracy gwarantowane jest prawem. 
Mówi¹ o nim miêdzy innymi: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 32.1) oraz Konwencja 

o prawach osób niepe³nosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 roku (art. 27).

Ka¿dy cz³owiek
ma prawo do pracy.
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PRAWO JEST PO TWOJEJ STRONIE

?Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych;
?Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
?Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej;
?Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych;
?Ustawa z dnia 18 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych;
?Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej 

z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajêciowej;
?Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 17 lipca 2012 r. 

w sprawie zak³adów aktywnoœci zawodowej;
?Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 22 maja 2003 r. 

w sprawie szczegó³owych zasad udzielania zwolnieñ od pracy osobom o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci w celu uczestniczenia 

w turnusie rehabilitacyjnym;
?Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 7 lutego 2008 r. 

w sprawie rodzajów zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób 

niepe³nosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarz¹dowym;
?Rozporz¹dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. 

w sprawie miesiêcznego dofinansowania do wynagrodzeñ pracowników 

niepe³nosprawnych;
?Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. 

w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zatrudnianiem pracowników 

niepe³nosprawnych;
?http://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/ kwoty-najnizszych-swiadczen-

emerytalno-rentowych;
?Konwencja o prawach osób niepe³nosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r., 

ratyfikowana przez Polskê 25 paŸdziernika 2012 r. Dz.U. 2015 poz. 1169;

Gdyby 
osoby niepe³nosprawne

mia³y nie pracowaæ,
nie powsta³oby tyle przepisów

opisuj¹cych zasady 
ich pracy. 

Stan prawny na dzieñ 1 grudnia 2017 roku.
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AUTYZM I PRACA?

 Kapita³em pracownika ze spektrum

jest niew¹tpliwie szczeroœæ i uczciwoœæ, 

przy odpowiednim zmotywowaniu, 

wytrwa³oœæ, dok³adnoœæ i precyzja 
oraz chêæ doprowadzanie pracy do koñca  

i zami³owanie do zajêæ rutynowych.

 Ograniczona oferta edukacyjna, 
 stereotypowe przypisywanie osobom 

z autyzmem okreœlonych kompetencji 

zawodowych, czêsto nieodpowiadaj¹cych 

ich zainteresowaniom i talentom, 

a w konsekwencji brak kwalifikacji oraz 

doœwiadczenia zawodowego skutecznie 

blokuj¹ im dostêp do rynku pracy. 

Osoby ze spektrum autyzmu 
mog¹ pracowaæ, konieczne jest jednak

dostosowanie œrodowiska pracy
do ich indywidualnych potrzeb.

Osoby ze spektrum autyzmu charakteryzuj¹ trudnoœci w kontaktach spo³ecznych oraz nieporadnoœæ 

w skutecznej komunikacji. Dodatkowo maj¹ równie¿ trudnoœci w zrozumieniu dynamicznie 

zmieniaj¹cej siê otaczaj¹cej ich rzeczywistoœci oraz niuansów spo³ecznych relacji. 
Odpowiedzi¹ na ich specyficzne potrzeby powinna byæ kompleksowa i d³ugofalowa rehabilitacja 

i reintegracja spo³eczna, elastycznie dostosowana do potrzeb ka¿dej z osób. 
Pozytywne doœwiadczenia oraz wsparcie w przypadku pora¿ek, 
to fundament dla budowania poczucia w³asnej wartoœci i w³aœciwej 
samooceny oraz wiary w drugiego cz³owieka, a w konsekwencji 
wzbudzenia i podtrzymania motywacji do dzia³ania i szerszej integracji.

 Osoby z ASD ¿adko podejmuj¹ samodzielne decyzje dotycz¹ce 
przebiegu swojej œcie¿ki zawodowej, nie wybieraj¹ szkó³ i profesji. 
Nie projektuj¹ równie¿ swojej przysz³oœci oraz nie analizuj¹ aktualnych 
poczynañ pod k¹tem przysz³ej zawodowej aktywnoœci. 

Tylko nieliczni ³ami¹ ten schemat z pozytywnymi konsekwencjami. 
Jednoczeœnie wraz z poziomem spo³ecznej œwiadomoœci¹ autyzmu, 
stopniowo roœnie zainteresowanie pracodawców pracownikami z autystycznego  spektrum.

Spo³eczny model niepe³nosprawnoœci, który opisany jest miêdzy innymi w Konwencji o prawach 

osób niepe³nosprawnych, nie jest w Polsce powszechnie wdra¿any. Jedn¹ z barier na drodze 

do aktywnoœci zawodowej osób z zaburzenia ze spektrum autyzmu jest brak spo³ecznej potrzeby 

oraz pomys³u, jak niwelowaæ bariery na drodze osób o zró¿nicowanym poziomie sprawnoœci. 

Instytucje, szko³y oraz same rodziny, chêtniej realizuj¹ postawê opiekuñcz¹, czasami nadopiekuñcz¹, 

która w praktyce utrudnia, ogranicza, a nie rzadko uniemo¿liwia osobom z niepe³nosprawnoœciami 

udzia³ w ¿yciu spo³ecznym i zawodowym.

Taki sam mechanizm - wynikaj¹cy z braku skutecznych i dostosowanych do ich specyficznych potrzeb 

systemowych rozwi¹zañ aktywizuj¹cych, które mog³yby zast¹piæ dozgonn¹ opiekê rodzicielsk¹ 
– w szczególnym stopniu dotyka osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodziny.

Osoby ze spektrum autyzmu 
mog¹ pracowaæ, konieczne jest jednak

dostosowanie œrodowiska pracy
do ich indywidualnych potrzeb.
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Konwencja o prawach osób z niepe³nosprawnoœciami zosta³a sporz¹dzona i przyjêta przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku w Nowym Jorku. 

W 2008 roku wesz³a w ¿ycie ratyfikowana przez pierwszych dwadzieœcia pañstw, w 2009 zosta³a 

ratyfikowana przez Radê Unii Europejskiej a w 2010 przez Uniê Europejsk¹. Ostatecznie Konwencja 

zosta³a ratyfikowana przez Polskê 25 paŸdziernika 2012 roku (Dz.U. 2012 poz. 1169).
Konwencja ma na celu „promowanie, ochronê oraz umo¿liwienie wszystkim osobom 

niepe³nosprawnym nieograniczonego korzystania z wszystkich fundamentalnych swobód 

i praw cz³owieka, oraz promowanie poszanowania dla ich godnoœci osobistej”. Ten niezwykle wa¿ny 

dokument okreœlenia i uznaje nowoczesnego podejœcia do niepe³nosprawnoœci oraz zmienia 

kierunek postrzegania osób z niepe³nosprawnoœciami – od podejœcia opiekuñczego 

i charytatywnego do tworzenia spo³eczeñstwa i œrodowiska otwartego dla wszystkich, 

w³¹czaj¹cego i wyrównuj¹cego szanse, opartego na prawach cz³owieka.

Konwencja opisuje podstawowe wartoœci, 
prawa i kierunki rozwi¹zañ maj¹ce wp³yw 

na jakoœæ ¿ycia ka¿dej osoby 
niepe³nosprawnej. Podkreœla zasady: 

poszanowania godnoœci osobistej, 
indywidualnej autonomii, 

w tym o swobody dokonywania w³asnych 
wyborów oraz poszanowania niezale¿noœci 

jednostki, niedyskryminacji oraz pe³nego 
uczestnictwie w ¿yciu spo³ecznym,

poszanowania odmiennoœci 
oraz  gwarantowania równych szans 

dla osób niepe³nosprawnych.

Konwencja o Prawach Osób Niepe³nosprawnych 

NIEPE£NOSPRAWNOŒÆ 

Konwencja jasno okreœla, ¿e „do osób niepe³nosprawnych zaliczaj¹ siê osoby, 

z d³ugotrwa³¹ obni¿on¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹, umys³ow¹, intelektualn¹ lub sensoryczn¹, 

która w interakcji z ró¿nymi barierami mo¿e ograniczaæ ich pe³ne i efektywne uczestnictwo 

w ¿yciu spo³ecznym na równych zasadach z innymi obywatelami.” (Art. 1.) 

„Niepe³nosprawnoœæ jest koncepcj¹ ewoluuj¹c¹, i ¿e jest wynikiem interakcji pomiêdzy 

osobami z dysfunkcjami a barierami œrodowiskowymi i wynikaj¹cymi z postaw ludzkich, 

bêd¹cej przeszkod¹ dla pe³nego uczestnictwa osób niepe³nosprawnych w ¿yciu spo³ecznym, 

na równych zasadach z innymi obywatelami (...)” (Preambu³a)

Niepe³nosprawnoœæ 
nie okreœla cz³owieka.

Niepe³nosprawnoœæ 
wskazuje bariery, jakie stoj¹ 

na jego drodze.
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Termin „komunikacja” ma szerokie znaczenie - to jêzyki, tekst wyœwietlany, 
pismo Braille'a, komunikacja dotykow¹, du¿y druk, dostêpne multimedia, 
jak równie¿ wszelkie œrodki przekazu: pisane, s³uchowe, wyra¿ane prostym 
i zrozumia³ym jêzykiem, czytane przez lektora oraz wspomagaj¹ce 
i alternatywne sposoby komunikacji, œrodki i formaty, ³¹cznie z dostêpn¹ 
technologi¹ informacyjn¹ i komunikacyjn¹. Pojêcie „jêzyk” odnosi siê 
zarówno do jêzyka mówionego oraz migowego i innych form przekazu 
niewerbalnego.

KOMUNIKACJA I JÊZYK 

RACJONALNE DOSTOSOWANIE

to konieczne i stosowne modyfikacje i adaptacje niepoci¹gaj¹ce za sob¹ nieproporcjonalnych 

i niepotrzebnych utrudnieñ, które to modyfikacje i adaptacje s¹ niezbêdne w okreœlonych 

przypadkach dla zapewnienia osobom niepe³nosprawnym mo¿liwoœci egzekwowania i korzystania z 

wszystkich praw cz³owieka i fundamentalnych swobód. (Art.2.)

DYSKRYMINACJA

to wszelkie  formy ró¿nicowania, wykluczania lub ograniczania ze wzglêdu na niepe³nosprawnoœæ, 

których celem lub wynikiem jest utrudnienie lub uniemo¿liwienie uznania, korzystania lub 

egzekwowania wszelkich praw cz³owieka i fundamentalnych swobód, na równych zasadach z innymi 

obywatelami, w sferze politycznej, gospodarczej, spo³ecznej, kulturowej, obywatelskiej i innej. 

Definicja obejmuje wszelkie przejawy dyskryminacji, w tym odmowê racjonalnego dostosowania 

œrodowiska do szczególnych potrzeb osób niepe³nosprawnych. (Art.2.)

Konwencja o prawach osób 
niepe³nosprawnych

zawiera kilka niezwykle wa¿nych definicji, 
które maj¹ istotne znaczenie 

m.in. w kontekœcie problematyki pracy 
osób z niepe³nosprawnoœciami 

Termin „racjonalne dostosowanie” 
jest u¿ywany m.in. w Kodeksie Pracy.

Odmowa racjonalnych dostosowañ 
do szczególnych potrzeb 

osoby z niepe³nosprawnoœci¹
traktowana jest jako przejaw 

dyskryminacji

Komunikacja 
to równie¿ formy 

alternatywne: piktogramy 
i gesty, u¿ywane przez 

osoby z autyzmem.

Konwencja o Prawach Osób Niepe³nosprawnych 
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Art. 24 - EDUKACJA

Pañstwa ratyfikuj¹ce konwencjê uznaj¹ prawo osób niepe³nosprawnych do edukacji 

i zobowi¹zuj¹ siê do zagwarantowania systemu edukacji integracyjnej na wszystkich 

etapach edukacyjnych, ukierunkowany na pe³ny rozwój ludzkiego potencja³u, poczucia 

godnoœci i w³asnej wartoœci oraz jak najpe³niejszy rozwój osobowoœci, 

talentów i kreatywnoœci, jak równie¿ intelektualny i fizyczny osób niepe³nosprawnych.

Osoby niepe³nosprawne nie bêd¹ wykluczane z powszechnego systemu edukacyjnego 

ze wzglêdu na swoj¹ niepe³nosprawnoœæ i bêd¹ mia³y dostêp do bezp³atnej podstawowej 

i œredniej edukacji integracyjnej, na równych zasadach z innymi obywatelami 

w spo³ecznoœci, w której ¿yj¹ oraz otrzymaj¹ wsparcie umo¿liwiaj¹ce ich efektywne 

kszta³cenie. 

Zostanie im zagwarantowany równie¿ dostêp do szkolnictwa wy¿szego, zawodowego, 

edukacji doros³ych i kszta³cenia ustawicznego bez dyskryminacji i na równych zasadach 

z innymi obywatelami.

Wprowadzone zostan¹ racjonalne dostosowania do szczególnych potrzeb osób 

niepe³nosprawnych oraz podjête skuteczne œrodki, z uwzglêdnieniem indywidualnych 

potrzeb, maj¹ce na celu maksymalizowanie rozwoju intelektualnego i spo³ecznego, 

zgodne z celem pe³nej integracji. 

Edukacja osób niepe³nosprawnych bêdzie realizowana w jêzykach i za pomoc¹ œrodków 

komunikacji najbardziej odpowiednich dla danej jednostki i w œrodowisku umo¿liwiaj¹cym 

maksymalny rozwój intelektualny i spo³eczny.

Osobom niepe³nosprawnym umo¿liwiona zostanie nauka ¿yciowych i spo³ecznych 

umiejêtnoœci, które u³atwi¹ ich pe³ne i równoprawne uczestnictwo w edukacji 

i ¿yciu spo³ecznym.   

Konwencja o Prawach Osób Niepe³nosprawnych 
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Pañstwa ratyfikuj¹ce Konwencjê uznaj¹ prawo osób niepe³nosprawnych do pracy, na równych 

zasadach z innymi obywatelami, w tym prawo do utrzymywania siê z pracy wybranej przez siebie 

i akceptowanej na rynku pracy i w œrodowisku pracy, o charakterze otwartym, niewykluczaj¹cym 

i dostêpnym dla osób niepe³nosprawnych. Bêd¹ chroniæ i promowaæ realizowanie prawa do pracy, 

podejmuj¹c odpowiednie kroki, w tym legislacyjne, aby miêdzy innymi:

zakazaæ dyskryminacji ze wzglêdu na niepe³nosprawnoœæ, 

w odniesieniu do wszystkich kwestii dotycz¹cych wszelkich form zatrudnienia,

chroniæ prawa osób niepe³nosprawnych do sprawiedliwych i korzystnych warunków 

pracy, w tym do równych szans i takiego samego wynagrodzenia za pracê tej samej 

wartoœci,

umo¿liwiæ osobom niepe³nosprawnym skuteczny dostêp do programów poradnictwa 

zawodowego i technicznego, us³ug zwi¹zanych z zatrudnieniem oraz szkolenia 

zawodowego i ustawicznego,

promowaæ szanse zatrudnienia oraz awansu zawodowego osób niepe³nosprawnych,

promowaæ szanse na samozatrudnienie, przedsiêbiorczoœæ, rozwój spó³dzielni 

i zak³adanie w³asnej firmy,

zatrudniaæ osoby niepe³nosprawne w sektorze publicznym,

promowaæ zatrudnienie osób niepe³nosprawnych w sektorze prywatnym poprzez 

odpowiedni¹ politykê i œrodki, w tym akcje afirmatywne, dzia³ania motywuj¹ce i inne,

zapewniæ racjonalne dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób niepe³nosprawnych,
 

promowaæ programy, których celem jest umo¿liwienie osobom niepe³nosprawnym 

rehabilitacji zawodowej, powrotu do pracy oraz utrzymania zatrudnienia.

Art. 27 - PRACA I ZATRUDNIENIE

Konwencja o Prawach Osób Niepe³nosprawnych 
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ORZECZENIE O NIEPE£NOSPRAWNOŒCI

Niezale¿nie od indywidualnego poziomu sprawnoœci, zdolnoœci czy deficytów, w myœl polskiego 

prawa, osob¹ niepe³nosprawn¹ jest tylko taka osoba, której niepe³nosprawnoœæ 

zosta³a potwierdzona jednym z trzech orzeczeñ:

1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez w³aœciwy organ orzekaj¹cy 

    do jednego z trzech stopni niepe³nosprawnoœci
2. orzeczenie o ca³kowitej lub czêœciowej niezdolnoœci do pracy na podstawie odrêbnych przepisów
3. orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, wydanym przed ukoñczeniem 16 roku ¿ycia

Osob¹ niepe³nosprawn¹ jest osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci.

(ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych)

Ustawa okreœla trzy stopnie 

niepe³nosprawnoœci: 
znaczny, umiarkowany i lekki (art.3)

 
oraz wskazuje do jakiej grupy 

zostanie zaliczona osoba na podstawie 

orzeczenia lekarza orzecznika 

Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (art. 5)

        

        ca³kowita niezdolnoœæ do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji  

        - traktowana na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³noprawnoœci
        

        ca³kowita niezdolnoœæ do pracy, (ale ustalona na postawie art. 12. ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

        o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych) 
        - traktowana na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci 

        czêœciowa niezdolnoœæ do pracy na podstawie (art. 12 ust 3) - traktowana na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepe³nosprawnoœci 

3 stopnie niepe³nosprawnoœci i 3 stopnie niezdolnoœci do pracy:

Nawet osoba z orzeczon¹ 

ca³kowit¹ niezdolnoœci¹ do pracy 

mo¿e pracowaæ.

Kim jest osoba 

niepe³nosprawna?

Weronika
Podświetlony

Weronika
Podświetlony
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ZASADY OGÓLNE ZATRUDNIENIA

Nawet osoba ograniczona 

w zdolnoœciach do czynnoœci prawnych 

(ubezw³asnowolniona) 

mo¿e nawi¹zaæ stosunek pracy, 

jednak je¿eli stosunek pracy sprzeciwia siê 

dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy 

mo¿e rozwi¹zaæ umowê za zgod¹ s¹du 

opiekuñczego (art. 22 § 2 kodeksu pracy).

W Polsce podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym zatrudnianie osób, ich prawa i obowi¹zki 

jest Kodeks Pracy, czyli ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku. 
Jedn¹ z generalnych zasad kodeksu pracy jest zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególnoœci 

ze wzglêdu na p³eæ, wiek, niepe³nosprawnoœæ, rasê, religiê, narodowoœæ itp. 

Kodeks pracy reguluje stosunek pracy, o ile nie jest on regulowany przez ustawy szczególne, 

a w przypadku osób z niepe³nosprawnoœciami tak¹ ustaw¹ szczególn¹ jest ustawa z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych. 

Pracê mo¿e podj¹æ ka¿da osoba, która ukoñczy³a 18 lat.

Aby pracodawca móg³ zatrudniæ osobê z niepe³nosprawnoœci¹, musi ona przedstawiæ 

orzeczenie potwierdzaj¹ce niepe³nosprawnoœæ.
Fakt zaliczenia osoby do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci 

nie oznacza koniecznoœci zatrudniania wy³¹cznie u pracodawcy zapewniaj¹cego warunki 

pracy chronionej (zak³ad pracy chronionej, zak³ad aktywnoœci zawodowej). 

Mo¿na zatrudniæ siê u ka¿dego pracodawcy, o ile dostosuje on stanowisko do potrzeb osoby 

niepe³nosprawnej, lub zatrudnienie ma charakter telepracy (art. 2a ust. 1 pkt 5).

Osoba niepe³nosprawna zarejestrowana w powiatowym urzêdzie pracy, 

jako osoba bezrobotna albo niepracuj¹ca, ale poszukuj¹ca pracy ma prawo korzystaæ 

z wszelkich szkoleñ, sta¿ów, prac interwencyjnych oraz prawo do bonów na zasiedlenie, 

szkoleniowych i sta¿owych (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy).

Ka¿da osoba niepe³nosprawna mo¿e pracowaæ.

Art. 7 ust. 1 ustawa definiuje pojêcie rehabilitacji 

osób niepe³nosprawnych, wskazuj¹c jako jej 

podstawowe filary rehabilitacjê zawodow¹ (szeroko 

rozumiane przygotowanie do podjêcia pracy) oraz 

spo³eczn¹ (uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym). Do 

podstawowych form aktywnoœci wspomagaj¹cej 

proces rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób 

niepe³nosprawnych zalicza siê uczestnictwo tych osób 

w warsztatach terapii zajêciowej oraz turnusach 

rehabilitacyjnych. 

Praca jest uznan¹
form¹ rehabilitacji.

Weronika
Podświetlony

Weronika
Podświetlony
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WARSZTATY TERAPII ZAJÊCIOWEJ

Zgodnie z badaniami 
przeprowadzonymi w 2003 roku 
przez Biuro Pe³nomocnika Rz¹du 

ds. Osób Niepe³nosprawnych 
tylko 1% uczestników WTZ 

podejmuje pracê.

W warsztacie dzia³a rada programowa, która co najmniej raz w roku oceny realizacji 

indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii 

osi¹gniêtych przez niego postêpów w rehabilitacji, uzasadniaj¹cych:

        podjêcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej 

        lub na przystosowanym stanowisku pracy,

        potrzebê skierowania osoby niepe³nosprawnej do oœrodka wsparcia, ze wzglêdu na brak 

        postêpów w rehabilitacji i z³e rokowania co do dalszej rehabilitacji w warsztacie,

        przed³u¿enie uczestnictwa w terapii ze wzglêdu na pozytywne rokowania co do przysz³ych 

        postêpów w rehabilitacji, albo okresowy brak mo¿liwoœci skierowania do oœrodka wsparcia.

Korzystanie ze wsparcia Warsztatu Terapii Zajêciowej powinno byæ etapem umo¿liwiaj¹cym 

podjêcie zatrudnienia na rynku pracy chronionym (zak³ad pracy chronionej, zak³ad aktywnoœci 

zawodowej) lub otwartym rynku pracy, (w tym np. spó³dzielni socjalnej). 

Obecnie trwaj¹ pracê nad zmian¹ ustawy o rehabilitacji, w celu umo¿liwienia odbywania przez 

uczestnika WTZ praktyk u pracodawcy (w tym spó³dzielni socjalnej), w wymiarze do 15 godzin 

tygodniowo, przez okres do 3 miesiêcy (z opcj¹ przed³u¿enia do 6 miesiêcy), bez zmniejszania 

dofinansowania PFRON do uczestnictwa tej osoby w warsztacie (nadal jest ono finansowane na 

takich samych zasadach, jak bez udzia³u w praktykach).

dokonuje Uczestnikami warsztatów 
mog¹ byæ osoby posiadaj¹ce 

prawnie potwierdzony 
status niepe³noprawnoœci 

i niezdolne do podjêcia pracy.
 

Z tytu³u uczestnictwa w warsztacie 

nie otrzymuje siê wynagrodzenia.

To jeszcze nie praca,
ale przestrzeñ spo³ecznej 
i zawodowej rehabilitacji. Podstawowym zadaniem Warsztatu Terapii Zajêciowej 

jest stworzenie osobom niepe³nosprawnym 
niezdolnym do podjêcia pracy 

mo¿liwoœci rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej 
w zakresie pozyskania lub przywracania umiejêtnoœci 

niezbêdnych do podjêcia zatrudnienia.
 

(ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych)
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ZAK£AD AKTYWNOŒCI ZAWODOWEJ

ZAZ jest elementem 
trzystopniowego systemu rehabilitacji 

osób niepe³nosprawnych, 
w którym osoby niepe³nosprawne 

po przejœciu przez WTZ 
mog¹ podj¹æ zatrudnienie w ZAZ 
i tym samym uzyskaæ niezbêdne 

umiejêtnoœci i doœwiadczenie 
przed wejœciem na otwarty rynek pracy.

W ZAZ mog¹ byæ równie¿ zatrudnione 

osoby z orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, 

które nie uczestniczy³y w zajêciach WTZ.

Zak³ad Aktywnoœci Zawodowej jest rozwi¹zaniem prawnym wprowadzonym ustaw¹ o rehabilitacji 

zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych. 
Nie jest on samodzieln¹ form¹ prawn¹ – jest organizacyjnie i finansowo wydzielon¹ jednostk¹, 

która uzyskuje status zak³adu aktywnoœci zawodowej. Utworzyæ go mog¹ wy³¹cznie gmina, powiat, 

fundacja, stowarzyszenie lub inn¹ organizacja spo³eczna, której statutowym zadaniem jest 

rehabilitacja zawodowa i spo³eczna osób niepe³nosprawnych.

W zak³adzie aktywnoœci zawodowej funkcjonuje zespó³ programowy, który opracowuje 

indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób zaliczonych do znacznego 

lub umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci. Program taki ma w jak najlepszy sposób 

przygotowaæ do optymalnego poziomu uczestnictwa tych osób w ¿yciu spo³ecznym i zawodowym 

(§13 ust. 3 Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie 

zak³adów aktywnoœci zawodowej).

Kierownik zak³adu z udzia³em zespo³u programowego oraz samych zainteresowanych osób 

niepe³nosprawnych, które osi¹gnê³y wystarczaj¹cy poziom sprawnoœci spo³ecznej i zawodowej, 

dokonuje oceny mo¿liwoœci i opracowuje plan zatrudnienia ich u innego pracodawcy 

(§ 13 ust. 7 Rozporz¹dzenia).

Zak³adowy fundusz aktywnoœci ZAZ, przeznaczany jest 
na zaspokajanie potrzeb pracowników niepe³nosprawnych 
np. na zakup sprzêtu i wyposa¿enia pomagaj¹cego 
osobie niepe³nosprawnej w samodzielnym ¿yciu 
i uczestnictwie w ¿yciu spo³ecznym w lokalnym œrodowisku, 

pomoc w organizowaniu indywidualnych i zbiorowych 
form mieszkalnictwa chronionego dla osób niepe³nosprawnych, 
a tak¿e na dokszta³canie, przekwalifikowanie, szkolenia itp.
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DODATKOWE UPRAWNIENIA PRACOWNIKA

Skrócony do 7 godzin czas pracy 

- norma przys³uguj¹ca 

pracownikowi z niepe³nosprawnoœci¹
nie mo¿e powodowaæ obni¿enia 

wysokoœci jego wynagrodzenia. 

Czas pracy osoby niepe³nosprawnej nie mo¿e przekraczaæ 
8 godzin na dobê i 40 godzin tygodniowo. 

Czas pracy osoby niepe³nosprawnej z orzeczeniem 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci 
nie mo¿e przekraczaæ 7 godzin na dobê i 35 godzin tygodniowo.

Osoba niepe³nosprawna ma prawo do przerwy w pracy trwaj¹cej co najmniej 15 minut, je¿eli 

dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. Czas przerwy wliczany jest do czasu pracy. 

Dodatkowo (bez wzglêdu na dobowy wymiar czasu pracy) z tytu³u niepe³nosprawnoœci przys³uguje 

jej prawo do dodatkowej, 15 minutowej przerwy na gimnastykê usprawniaj¹c¹ lub wypoczynek.

PRZERWY W PRACY

W przypadku zawarcia umowy o pracê, 

konieczne jest zawsze uzyskanie 
orzeczenia lekarza medycyny pracy 

dopuszczaj¹ce do podjêcia zatrudnienia 
na okreœlonym stanowisku pracy.

CZAS PRACY

Osoba niepe³nosprawna, bez wzglêdu 

na stopieñ niepe³nosprawnoœci, nie mo¿e 

byæ zatrudniona w porze nocnej 

i w godzinach nadliczbowych.
 

Ustawa dopuszcza mo¿liwoœæ odstêpstwa 

od tej zasady, gdy na wniosek osoby 

zatrudnionej lekarz medycyny pracy 
wyrazi na to zgodê oraz je¿eli pracownik 

zatrudniony jest przy pilnowaniu.

Osoba z niepe³nosprawnoœci¹ ma prawnie zagwarantowanych wiele dostosowañ,
uwzglêdniaj¹cych jej indywidualne potrzeby oraz wyzwania wynikajace 

z podjêcia pracypo mimo niepe³nosprawnoœci.

Wymienimy tylko te najistotniejsze, aby wykazaæ, ¿e miejsce pracy 
mo¿e byæ œrodowiskiem przyjaznym i sprzyjaj¹cym rehabilitacji.    
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DODATKOWY URLOP

Osoba niepe³nosprawna 

mo¿e ubiegaæ siê o dofinansowanie 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

(Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych), 

musi jednak spe³niaæ ustalone 

kryterium dochodowe.

Wielkoœæ dofinansowania turnusów 

reguluje §6 ust. 1 Rozporz¹dzenia 

Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej 

z dnia 15 listopada 2007 r. 

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Pracownikowi posiadaj¹cemu orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepe³nosprawnoœci przys³uguje dodatkowy urlop wypoczynkowy, 10 dni roboczych w roku,
o ile jego urlop wypoczynkowy nie przekracza 26 dni roboczych lub nie przys³uguje mu 

na podstawie odrêbnych przepisów urlop dodatkowy w wymiarze co najmniej 10 dni roboczych 

(art. 19). 

TURNUS REHABILITACYJNY

Raz w roku ma równie¿ prawo do zwolnienia z pracy 

rehabilitacyjnym (21 dni roboczych). W tym czasie zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Mo¿liwoœæ korzystania z tego uprawnienia jej obwarowana koniecznoœci¹ posiadania 

skierowania lekarskiego oraz realizacj¹ turnusu przez podmiot uprawniony 
oraz dokument, który potwierdza pobyt na turnusie, 
wystawiony przez organizatora turnusu.

£¹czny wymiar urlopu dodatkowego (10 dniowego) i zwolnienia od pracy 
z zachowaniem wynagrodzenia (w celu uczestniczenia w turnusie 
lub wykonania badañ specjalistycznych) nie mo¿e 
przekroczyæ w roku. 

w celu uczestniczenia w turnusie 

21 dni roboczych 

DODATKOWE UPRAWNIENIA PRACOWNIKA

Osoba niepe³nosprawna ma prawo
(z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) 

do zwolnienia od pracy celem wykonania 

badañ specjalistycznych, zabiegów 

leczniczych itp., je¿eli czynnoœci te nie 

mog¹ byæ wykonane poza godzinami pracy. 

Warto pracowaæ!
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DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA NIEPE£NOSPRAWNEGO

Pracodawca zatrudniaj¹cy osobê niepe³nosprawn¹ otrzymuje ze œrodków Pañstwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych miesiêczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika. 

Aby móg³ jednak korzystaæ z tego wparcia, spe³nione musz¹ byæ nastêpuj¹ce warunki: pracownik 

musi byæ ujêty w ewidencji zatrudnionych niepe³nosprawnych, wynagrodzenie pracownika zosta³o 

mu wyp³acone na rachunek bankowy lub poczt¹, pracownik nie ma ustalonego prawa do emerytury,
wszystkie koszty p³acy (ZUS, podatek) zosta³y wniesione terminowo.

Wysokoœæ dop³aty z PFRON zwiêksza siê o 600 z³ w przypadku osób niepe³nosprawnych, 

w odniesieniu do których orzeczono chorobê psychiczn¹ (02-P), upoœledzenie umys³owe (01-U), 

ca³oœciowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsjê (06-E) oraz niewidomych 

w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O) [art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji].

PRAWA PRACODAWCY

Osoba z orzeczon¹ niepe³nosprawnoœci¹

i diagnoz¹ o autyzmie i zespole Aspergera
s¹ zaliczane do grupy osób z tak zwan¹ 

niepe³nosprawnoœci¹ specjaln¹.

Warto zatrudniæ!
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Pracodawca mo¿e równie¿ uzyskaæ:

        czêœciowy zwrot kosztów zatrudnienia pracownika wspieraj¹cego pracownika 

        niepe³nosprawnego (nie wiêcej ni¿ 20%) 

        szkolenia pracowników w zakresie czynnoœci u³atwiaj¹cych komunikowanie siê z otoczeniem 

        zwrot kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy osoby niepe³nosprawnej do wysokoœci 
        piêtnastokrotnego przeciêtnego wynagrodzenia, o ile zatrudni ona osobê niepe³nosprawn¹ 

        na okres co najmniej 36 miesiêcy - warunkiem uzyskania zwrotu jest uzyskanie pozytywnej 

        opinii Pañstwowej Inspekcji Pracy (art. 26e ust. 5) 

        zwrot kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepe³nosprawnych do wysokoœci 70% tych    

        kosztów, nie wiêcej jednak ni¿ do wysokoœci dwukrotnego przeciêtnego wynagrodzenia

Na mocy Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 

zwrotu dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zatrudnianiem pracowników niepe³nosprawnych 

pracodawca, w zwi¹zku z zatrudnieniem osoby niepe³nosprawnej na okres co najmniej 36 miesiêcy, 

mo¿e zwróciæ siê do PFRON o zwrot kosztów m.in.:

        adaptacji pomieszczeñ zak³adu pracy do potrzeb osób niepe³nosprawnych (§1) 

        zatrudnienia pracowników pomagaj¹cych pracownikowi niepe³nosprawnemu w pracy 

        w zakresie czynnoœci u³atwiaj¹cych komunikowanie siê z otoczeniem, a tak¿e czynnoœci 

        niemo¿liwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepe³nosprawnego 

        na stanowisku pracy (§1)  

Mo¿e równie¿ zwróciæ siê do w³aœciwego starosty o refundacjê kosztów szkolenia zatrudnionych 

osób niepe³nosprawnych, która mo¿e obejmowaæ równie¿ koszty p³acy pracownika za czas, 

w którym pracownik ten uczestniczy³ w szkoleniu (§2 ust. 2 Rozporz¹dzenia). 

 Pracodawca jest obowi¹zany zapewniæ 

niezbêdne racjonalnie usprawnienia dla 

osoby niepe³nosprawnej
(art. 23a ust. 1 ustawy o rehabilitacji),

ma jednak mo¿liwoœæ skorzystania
z szerokiego wsparcia finansowego. 

INNE DOFINANSOWANIA I REFUNDACJE

PRAWA PRACODAWCY
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Nieuzasadniona, ale silna obawa utraty prawa 
do pobierania renty socjalnej jest jedn¹ z najczêœciej 
podawanych przyczyn nie podejmowania prób aktywizacji 
zawodowej przez osoby z niepe³nosprawnoœciami.

Orzeczenie o ca³kowitej zdolnoœci do pracy nie stanowi przeszkody do zachowania 
zdolnoœci do pracy w warunkach okreœlonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej 
(art. 13 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach).

Renta socjalna przys³uguje osobie pe³noletniej ca³kowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia 
sprawnoœci organizmu, które powsta³o: przed ukoñczeniem 18 roku ¿ycia, lub w trakcie nauki 
w szkole lub szkole wy¿szej – przed ukoñczeniem 25 roku ¿ycia, lub w trakcie studiów doktoranckich 
lub aspirantury naukowej (art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej).

W przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê o rentê socjaln¹ jest jednoczeœnie uprawniona do renty 
rodzinnej, której wysokoœæ nie przekracza 200 proc. kwoty najni¿szej renty z tytu³u ca³kowitej 
niezdolnoœci do pracy, przys³uguje jej prawo do obydwu tych œwiadczeñ. 

Wysokoœæ renty socjalnej uzale¿niona jest od wysokoœci najni¿szej renty z tytu³u ca³kowitej 
niezdolnoœci do pracy. 

Prawo do renty socjalnej zawiesza siê na miesi¹c, w którym zosta³y osi¹gniête przychody w ³¹cznej 

kwocie przekroczy³y 70% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia (art. 10 ust. 6 ustawy o rencie) 

Do Ÿróde³ przychodu ustawa zalicza równie¿: dochody z tytu³u najmu, podnajmu, dzier¿awy, 

poddzier¿awy lub innych umów o podobnym charakterze. 

Komu przys³uguje renta socjalna?

Czy renta socjalna mo¿e zostaæ zawieszona?

RENTA SOCJALNA I PRACA ?

Fakt podjêcia pracy przez osobê 
niepe³nosprawn¹ 

pobieraj¹c¹ rentê socjaln¹, sam w sobie 
nie stanowi podstawy 

do utraty prawa do tego œwiadczenia.

Kwota przychodu uzasadniaj¹ca 

zawieszanie renty socjalnej w okresie od IX 

2017 do koñca II 2018 r. 
musi byæ wy¿sza ni¿ 2979 z³ brutto (oko³o 

2000 z³ netto) miesiêcznie .

W chwili obecnej w Sejmie znajduje siê 

projekt ustawy podnosz¹cy próg 

zawieszenia renty socjalnej do wartoœci 

130% przeciêtnego miesiêcznego 

wynagrodzenia. 

Osoba pobieraj¹ca 
rentê socjaln¹ mo¿e 

podj¹æ pracê. 

Weronika
Podświetlony
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Œwiadczenie pielêgnacyjne z tytu³u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przys³uguje 

osobom wskazanym w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (art. 17), 

je¿eli nie podejmuj¹ lub rezygnuj¹ z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 

opieki nad osob¹ legitymuj¹c¹ siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.

Œwiadczenie pielêgnacyjne nie przys³uguje (art. 17 ust. 5), je¿eli osoba wymagaj¹ca opieki m.in.:

        zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski, chyba ¿e wspó³ma³¿onek legitymuje siê orzeczeniem o znacznym    

        stopniu niepe³nosprawnoœci

        zosta³a umieszczona w rodzinie zastêpczej, z wyj¹tkiem rodziny zastêpczej spokrewnionej, 

        rodzinnym domu dziecka albo, w zwi¹zku z koniecznoœci¹ kszta³cenia, rewalidacji 

        lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj¹cej ca³odobow¹ opiekê, w tym w specjalnym oœrodku 

        szkolno-wychowawczym, z wyj¹tkiem podmiotu wykonuj¹cego dzia³alnoœæ lecznicz¹, 

        i korzysta w niej z ca³odobowej opieki przez wiêcej ni¿ 5 dni w tygodniu

        ma ustalone prawo do wczeœniejszej emerytury

Œwiadczenie pielêgnacyjne a praca zarobkowa podopiecznego

Na dzieñ dzisiejszy ustawa 
nie przewiduje mo¿liwoœci wstrzymania 

b¹dŸ utraty prawa do œwiadczenia 
w przypadku podjêcia pracy 

b¹dŸ uzyskiwania innych przychodów 
przez osobê wymagaj¹c¹ opieki, 

niezale¿nie od wysokoœæ 

uzyskiwanych przez ni¹ przychodów. 

W przesz³oœci by³y prowadzone prace nad 

wprowadzeniem kryterium dochodowego.

Nikt nie zostaje przygotowany do roli 
rodzica osoby niepe³nosprawnej 
– niezwykle trudnej i obci¹¿aj¹cej, a w przypadku 
rodziców osób z autyzmem praktycznie do¿ywotniej.  
To w³aœnie rodzice i opiekunowie maj¹ najwiêkszy wp³yw 
na przysz³oœæ osób z niepe³nosprawnoœci¹.

Rodzina jest mikrokosmosem, w którym rozwija siê ka¿dy cz³owiek 
- w przypadku osób z autyzmem, wybory i zaanga¿owanie 
najbli¿szych determinuj¹ wiêkszoœæ podejmowanych 
przez nich aktywnoœci - nie tylko w dzieciñstwie, te¿ w doros³oœci. 
Obawa przed utrata œwiadczeñ nie powinna determinowaæ 
koniecznych wyborów.

Weronika
Podświetlony
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PE£NOMOCNICTWO OGÓLNE

Nie ma jednoznacznej definicji 
zarz¹du zwyk³ego - przyjê³o siê, ¿e s¹ to 

proste czynnoœci dotycz¹ce 
bie¿¹cych spraw osoby reprezentowanej. 

Do czynnoœci przekraczaj¹cych zakres 

zwyk³ego zarz¹du potrzebne jest 

pe³nomocnictwo okreœlaj¹ce ich rodzaj, 

chyba ¿e ustawa wymaga pe³nomocnictwa 

do poszczególnej czynnoœci. 

Pe³nomocnictwo ogóle nie jest 

pe³nomocnictwem procesowym 

– nie mo¿na w ramach pe³nomocnictwa 

reprezentowaæ osoby przed s¹dem 
– mo¿e robiæ to wy³¹cznie prawnik.

Instytucjê pe³nomocnika przewiduje 
art. 98 kodeksu cywilnego. 

Pe³nomocnik to osoba fizyczna, która za nasz¹ zgod¹, dokona w naszym imieniu 

okreœlonych czynnoœci prawnych (np. podpisanie umowy) i faktycznych 

(np. sporz¹dzenie pisma).

Kodeks cywilny wyró¿niamy trzy rodzaje pe³nomocnictwa:

        pe³nomocnictwo ogólne (do tzw. czynnoœci zwyk³ego zarz¹du);

        pe³nomocnictwo rodzajowe (do czynnoœci prawnych okreœlonego rodzaju 

        np. do reprezentowania przed urzêdem w konkretnej sprawie);

        pe³nomocnictwo szczególne (pe³nomocnictwo do konkretnej czynnoœci prawnej).

Stronami pe³nomocnictwa s¹ mocodawca i pe³nomocnik. W treœci pe³nomocnictwa nale¿y 

dok³adnie oznaczyæ mocodawcê i pe³nomocnika (imiê i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, 

nazwê i numer dokumentu to¿samoœci). Ponadto w treœci pe³nomocnictwa ogólnego umieszcza siê 

postanowienia, w których: mocodawca oœwiadcza, ¿e udziela umocowania do dokonywania 

czynnoœci zwyk³ego zarz¹du w imieniu na rzecz mocodawcy; zabrania siê b¹dŸ zezwala 

pe³nomocnikowi na ustanowienie dla mocodawcy innych pe³nomocników; okreœla siê termin, 

na jaki zostaje udzielone pe³nomocnictwo lub prawo odwo³ania pe³nomocnictwa.

Troska wszystkich rodziców osób ze spektrum autyzmu, w szczególnoœci 
ze wspó³wystêpuj¹c¹ i niepe³nospawnoœci¹ intelektualn¹, 

jest zabezpiecznie praw swoich doros³ych ju¿ dzieci oraz ich ochrona 
przed wykorzystaniem przez osoby trzecie oraz unikniêcie sytuacji,
w której pozornie prozaiczne sytuacje (np. leczenie zêba w narkozie, 
za³atwienie spraw urzêdowych) mog¹ doprowadziæ, czy wrêcz wymusiæ 

rozwa¿enie ich ubezw³asnowolnienia.

Stosowanym czêsto rozwi¹zaniem jest podpisanie notarialnego pe³nomocnictwa
- sporz¹dzonego koniecznie na piœmie i najlepiej przez notariusza.
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Jeœli uwa¿asz, ¿e komisja siê myli, 
zawsze masz prawo odwo³aæ siê 

od wydanej decyzji, wa¿ne jest jednak
dotrzymanie terminu z³o¿enia odwo³nia. 

„Ale pierwsze spotkanie z orzecznikami by³o ma³o przyjemne. Pani napisa³a, ¿e syn jest 

symulantem.”

Zdecydowanw wiêkszoœæ rodziców niepe³nosprawnych osób z autyzmem doœwiadczy³a sytuacji, 

w której komisja orzekaj¹ca wyda³a niezadawalaj¹c¹, dziwn¹ decyzjê. Jedyn¹ drog¹ rozwiazania 

takiej sytuacji okazawa³o siê z³o¿enie odwo³ania, daj¹ce mo¿liwoœæ ponownego spotkania 

z lekarzami orzekaj¹cymi i w wiêkszoœci przypadków uzyskanie zadowalaj¹cego orzeczenia. 

Ró¿ne s¹ przyczyny takich perypetii.

 „Córka w wieku piêciu lub szeœciu lat by³a po takiej, bardzo intensywnej terapii autyzmu, ¿e jeœli siê jej ktoœ nie zna³, 

ocenia³, ¿e jest w bardzo fajnej formie. Uœmiecha³a siê, by³a bardzo grzeczna 

i przy tym by³a bardzo ³adna. Wygl¹da³a, wizualnie, na zdrowe dziecko, jeœli siê z ni¹ g³êbiej nie rozmawia³o... i 

szacowna komisja uzna³a, ¿e ona nie jest niepe³nosprawna. 
Na podstawie wywiadu, popatrzenia na ni¹, uznali ¿e wszystko z ni¹ dobrze. Odwo³alismy siê 

do komisji wojewódzkiej. Oczywiœcie komisja wojewódzka uzna³a, ¿e poprzednia decyzja jest z³a. To by³o kilkanaœcie lat 

temu. Kiedyœ komisja by³a bardzo nieprzyjemn¹ spraw¹, teraz chyba siê nieco wyedukowa³a”.

Jeœli komisja lekarska podejmie decyzjê o nieprzyznaniu orzeczenia lub œwiadczenia, warto 

przedyskutowaæ tê decyzjê, a jeœli nadal komisja bêdzie nieprzejednana - wyci¹gn¹æ z tego wnioski. 

Co posz³o nie tak? Co zosta³o pominiête przez rodziców? O czym nie powiedzieli, lub powiedzieli 

niepotrzebnie. Jakich dokumentów brakowa³o? Przed ponownym spotkaniem z komisj¹ warto 

równie¿ poradziæ siê znaj¹cego sytuacjê specjalisty. To, co jest konieczne po otrzymaniu 

niezadowalaj¹cego orzeczenia, to napisanie podania o ponowne rozpatrzenie wniosku. Mo¿liwe 

jest równie¿ uzyskanie informacji, którzy specjaliœci bêd¹ badaæ osobê z autystyzmem, poniewa¿ 

niezwykle wa¿ne jest, aby lekarz badaj¹cy osobê ze spektrum, wiedzia³, czym jest autyzm. 

Jeœli wiêc rodzic uzna, ¿e taka osoba nie jest kompetentna, ma prawo zg³osiæ tê kwestiê i poprosiæ 
o innego specjalistê.

„Po kilku tygodniach mieliœmy kolejn¹ komisjê. I wchodz¹c by³am ju¿ Ÿle nastawiona. I mówiê: „nie wyjdê, 

¿eby mnie chcia³a ta pani wygoniæ, ja st¹d nie wyjdê. Moje dziecko ma zespó³ Aspergera, a poprzedni lekarz 

nie wiedzia³ nawet, co to jest! Czy pani zna zespó³ Aspergera?”.

„TA OSOBA JEST SYMULANTEM”

czyli o trudnych komisjach i odwo³aniach...

Weronika
Podświetlony

Weronika
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Niezwykle wa¿ne jest nie tylko 

merytoryczne, ale i emocjonalne wsparcie.

Istniej¹ niestety tak¿e sytuacje, w których niezbêdne jest dalsze postêpowanie. S¹ to skrajne, 

trudne i niezwykle blokuj¹ce doœwiadczenia. Nic dziwnego, ¿e po takich zmaganiach rodzic mo¿e 

poczuæ wielk¹ niechêæ i wyczerpanie, a przecie¿ poddaæ siê nie mo¿e. 
Najwa¿niejsze, to nie pozwoliæ sobie na osamotnienie - co dwie g³owy to nie jedna - pomoc 

najbli¿szych oraz wspomniane ju¿ wsparcie znanego specjalisty mo¿e pomóc w znalezieniu wyjœcia. 

Aktywna dyskusja na ten temat pomaga odœwie¿yæ umys³ i dodaje si³ na dalsze zmagania.

„Moja przyjació³ka, która ma syna z Aspergerem odwo³ywa³a siê a¿ do s¹du. Pamiêtam, ¿e wtedy bieg³y 

wyda³ opiniê. Mimo, ¿e to nie by³o moje dziecko, wpad³am w sza³, kiedy to zobaczy³am. Bieg³y napisa³ 

w uzasadnieniu, ¿e dziecko nie odbiega od rówieœników. N wtedy elaborat - powo³ali nastêpnych 

bieg³ych i kole¿anka dosta³a konkretne zaœwiadczenie. Mam wra¿enie, ¿e 

, ¿e siê nie odwo³aj¹.”

Wszyscy jesteœmy tylko ludŸmi i ka¿dy z nas potrzbuje emocjonalnego wsparcia, szczególnie 

w sytuacjach kryzysowych, doprawiaj¹cych i tak trudn¹ codziennoœæ rodzica dziecka z autyzmem.

„Wspieramy siê. Mo¿e nie jesteœmy or³ami i nie zawsze umiemy samodzielnie wybrn¹æ z sytuacji. 
Kiedy jesteœmy razem, robimy swoj¹ burzê mózgów i coœ tam nam wyskoczy, lepiej, gorzej, ale zawsze coœ 

wtedy wypracujemy.”

Doœwiadczeni rodzice podpowiadaj¹, ¿e na komisjê lekarsk¹ warto wybraæ sie w wiêcej ni¿ tylko 

dwie osoby. Mo¿e zdarzyæ siê taka sytuacja, w której ta trzecia osoba uspokoi, lub pomo¿e znaleŸæ 

najlepsze rozwi¹zanie. Drugiego rodzica lub przyjaciela nikt nie wyprosi z korytarza, a jego obecnoœæ 

na pewno nie zaszkodzi. Poza tym, jeœli zdarzy siê, ¿e komisja bêdzie chcia³a porozmawiaæ tylko 

z rodzicem, ten na pewno bêdzie spokojniejszy, jeœli bêdzie wiedzia³, ¿e dziecko czeka za drzwiami 

z blisk¹ osob¹.

„Jak byliœmy w ZUS-ie na komisji orzekaj¹cej zabrak³o nam jakiœ dokumentów. Byliœmy we trójkê, córka 

wesz³a do gabinetu, potem ¿ona wesz³a. Orzecznik nie by³ w stanie zdecydowaæ co z nami zrobiæ i odes³a³ 

nas do nastêpnego orzecznika, który by³ psychiatr¹. Okaza³o siê, ¿e nam brakuje jakiegoœ papieru, 

na szczêœcie byliœmy razem i by³o nam ³atwiej. Córka zosta³a z ¿on¹, ja pojecha³em po dokumenty i sprawa 

by³a zosta³a za³atwiona. Zrobi³a siê nerwówka, jak to siê skoñczy. Gdyby by³a tylko jedna osoba, to by nerwy 

z¿era³y. A my byliœmy we dwójkê, wszystko przedyskutowaliœmy i emocje nam opad³y.”

apisa³yœmy 

rodzicom mo¿e nie bêdzie siê 

chcia³o

„TA OSOBA JEST SYMULANTEM”

Weronika
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Cz³owiek ma prawo do dokonywania 

w³asnych wyborów, 

a osoba niepe³nosprawne ma 

w spo³eczeñstwie takie same prawa, 

jak wszyscy ludzie.

„DZIECI I OSOBY Z AUTYZMEM G£OSU NIE MAJ¥”

„Czy rozmawia³aœ kiedyœ na komisji z lekarzami o tym, ¿eby twoje córka mog³a wyjœæ, ¿ebyœ 

tylko ty by³a obecna podczas zadawania pytañ?

Mama: Komisja ostatnia by³a 2 lata temu, wtedy po raz pierwszy uda³o mi siê powiedzieæ, ¿e 

jest mi bardzo niezrêcznie. Wiêc w tym roku mo¿e tak, mo¿e tak zrobiê. Zaproponujê, abyœmy 

zostali sami. To jest trudne, tym bardziej, ¿e mo¿e siê obróciæ przeciwko tobie.”

Podczas komisji lekarskich, wizyt u lekarzy czy omawiania postêpów w szkole, nierzadko zdarza siê, 

¿e specjaliœci zadaj¹ pytania i wymagaj¹ odpowiedzi przy dziecku. Jest to problem, który dotyka tak 

rodzica, jak i sam¹ osobê z autyzmem. Zadawanie pytañ o objawy z³ego 

funkcjonowania, o objawy niepe³nosprawnoœci, wszystko , które walczy o to, ¿eby lepiej 

, ale te¿ dopiero buduje poczucie w³asnej wartoœci - jest trudne emocjonalnie. 

Niewygodne i bezpoœrednie pytania o detale funkcjonowanie, to ne tylko dowód przedmiotowego 

traktowania drugiego cz³owieka, ale równie¿ dodatkowe obci¹¿enie osoby z autyzmem, 

powoduj¹ce lêk i obni¿aj¹ce samoocenê. Kolejn¹ jest kwestia pytañ, na które pytany nie zna 

odpowiedzi, lub milczy - pytañ kierowanych w stronê rodzica, dopiero w tym momencie 

poproszenego do sali. 

„To, co mi najbardziej przeszkadza. Osoby, które ciê przepytuj¹ na komisji, to jest lekarz, pracownik socjalny, 

psycholog czy pedagog, trzy osoby. Zadaj¹ pytania o córkê bezpoœrednio przy niej. Rzucaj¹ pytanie gdzieœ 

w przestrzeñ. Domniemam, ¿e pytaj¹ córkê. Ona siê nie odzywa. Ja równie¿ siê nie odzywam, bo pytania 

do mnie nie skierowali. No wiêc trwa cisza. Po czym pytanie jest do mnie kierowane: a czy umie siê sama 

ubraæ, czy porusza siê sama po mieœcie... Jest to dla mnie k³opotliwe rozmawiaæ o takich historiach przy 

niej. Komunikujê wiêc, ¿e jest mi trudno, jest to dla mnie niezrêczne odpowiadaæ bardzo szczegó³owo na 

pytania dotycz¹ce ¿ycia, przy córce. A poza tym, przecie¿ wszystko jest napisane w tych dokumentach, 

które przynosimy. Podejrzewam, ¿e nie czytaj¹ tych dokumentów. Staram siê powiedzieæ to uprzejmie, 

ale i tak nastêpuje ogromna konsternacja ...po czym pytañ wiêcej nie ma. Pani zaczyna siê wypisywaæ 

papiery.” 

Tymczasem istnieje rozwi¹zanie, bardzo proste i oczywiste, którego rodzic - w stresie i wt³oczony w rolê 

petenta - mo¿e nie dostrzegaæ. 

ponad g³ow¹ dziecka - 

nie tylko 

funkcjonowaæ

czyli problem mówienia o osobie, która siedzi obok...
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„Sama to zainicjowa³am tak, ¿e jak córka 

wychodzi z gabinetu, to ja wchodzê. 

Ju¿ j¹ tego nauczy³am. 
Lekarka siê upiera³a, ¿ebym rozmawia³a 

o córce przy niej. Ja chcia³am tego unikn¹æ, 

chcia³am sama zostaæ z lekark¹, 

bo strasznie ciê¿ko siê mówi o kimœ, 

przy tej osobie. Nie chcê uraziæ dziewczyny, 

a widzê, ¿e jest jej przykro i stresuje siê, 

kiedy siê o niej mówi. A lekarka mówi tak: 

ona jest doros³a i powinna wiedzieæ, 

co pani o niej uwa¿a. 

Tak samo jest na komisjach. Nie ma mowy, 

¿eby wysz³a i rozmawiaæ samemu z tym 

lekarzem. Nie ma chyba mo¿liwoœci, 

¿eby mo¿na by³o rozmawiaæ o osobie 

doros³ej bez jej obecnoœci. To jest chyba 

tylko dobra wola tego lekarza orzecznika. 

To jest trudne dla tejnas wszystkich, 

bo w tej sytuacji mówi siê o wszystkich 

problemach. Codziennie staramy siê, 

¿eby t¹ samoocenê mia³a najwy¿sz¹, 

¿eby nie podkreœlaæ jej trudnoœci, 

a tu nagle fundujemy jej wielk¹ debatê 

na temat tego, co robi Ÿle i dlaczego jest 

taka nienormalna.”

„DZIECI I OSOBY Z AUTYZMEM G£OSU NIE MAJ¥”

„By³a taka sytuacja, ¿e siedzieliœmy razem z synem przed t¹ komisj¹ i lekarz skar¿y³ siê, ¿e nie za bardzo 

mo¿e siê dogadaæ z moim synem i zapyta³, czy ja bym mog³a jeszcze raz, wszystko od pocz¹tku opowiedzieæ. 

Patrzê na mojego syna i myœlê – ale jak? Ja mam teraz przy nim to wszystko mówiæ? Zapyta³am wiêc, czy ja 

bym mog³a prosiæ, ¿eby syn poczeka³ na zewn¹trz. Lekarz siê zgodzi³, syn wyszed³. Dostaliœmy orzeczenie.” 

Nalepszym wyjœciem i optymalnym rozwi¹zaniem z punktu widzenia przbiegu samego spotkania, 

wydaje siê byæ proœba, skierowana do komisji z ust pacjenta, osoby z autyzmem, o mo¿liwoœæ 

wyjœcia z sali na czas, kiedy komisja bêdzie omawia³a niewygodne fakty z rodzicem. Jesto to niestety 

mo¿liwe tylko wtedy, gdy dziecko mówi i jesteœmy w stanie przygotowaæ go wczeœniej na taka 

okolicznoœæ. Oczywiœcie komisja mo¿e nie zgodziæ siê na opuszczenie sali, jeœli proœba bêdzie 

skierowana ze strony rodzica - zw³aszcza, jeœli osoba jest pe³noletnia, rodzic mo¿e us³yszeæ 

argument, ¿e osoba doros³a powinna byæ œwiadoma swoich wad, ¿e powinna odpowiadaæ za swoje 

postêpowanie. 

Nikt nie lubi byæ omawiany, krytykowany, poddawany analizie. Osoba ze spektrum autyzmu te¿ ma 

prawo to podmiotowego traktowania oraz poszanowania jej godnoœci i prowatnoœci. Ma prawo 

odmówiæ uczestniczenia w takiej sytuacji. 

Rrodzice czêsto nie zgodz¹ siê na to, aby to osoba autystyczna sama zadecydowa³a, czy opuœciæ 

salê. Poddaj¹ w w¹tpliwoœæ sytuacjê, w której syn lub córka powie wyraŸne „nie”. Pytanie jakie 

nale¿y w takiej sytuacji zadaæ, tak w stronê rodzica, jak i dziecka brzmi: „a próbowa³eœ? próbowa³aœ?” 

Osobie z autyzmem, nic nie przychodzi ³atwo bez praktyki. Tak¹ sytuacjê nale¿y najpierw 

przeæwiczyæ w przyjaznym œrodowisku, pobawiæ siê ni¹, oswoiæ. Porozmawiaæ z dzieckiem o tym, 

jakie to wa¿ne, bez wzglêdu na to, czy wydaje siê rodzicowi, ¿e dziecko to zrozumie, b¹dŸ nie. 
Jeœli nie zrozumie za pierwszym razem, zrozumie za trzecim, ale tylko jeœli bêziemy spokojnie 
i regularnie æwiczeñ. 

Lekarz nie ma prawa odmówiæ prosbie osoba, która powie: „mam autyzm, chcê wyjœæ z sali”.
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„Jego tata przyje¿d¿a i próbuje podsun¹æ 

mu papier mówi¹c: „Synu, podpisz mi, ¿e 

nie chcesz ode mnie tych pieniêdzy”. 

Wystarczy, ¿e go weŸmie do KFC, da mu 

przygotowane oœwiadczenie... 

Przecie¿ on tego nie rozumie. 
Jak ja mam go zabezpieczyæ? 

W zasadzie to tylko jeden sposób:

muszê z nim to przetrenowaæ, 

¿e nie wolno podpisywaæ nic bez mojej 

obecnoœci.”

UBEZW£ASNOWOLNIENIE

„Ja nie wiem, czy on rozumie, ¿e by³by ubezw³asnowolniony. Nie wiem, czy to dla niego mia³oby 

jakiekolwiek znaczenie, natomiast ja siê Ÿle z tym czujê, poniewa¿ czegoœ pozbawiam, 

mimo ¿e i tak  o wiêkszoœci rzeczy to ja decydujê. Ale co dalej? Nie chcê tego robiæ, ale bojê siê 

takich sytuacji, ¿e ktoœ go wykorzysta. By³oby fajnie, nie ubezw³asnowolniaj¹c – zabezpieczyæ 

jakoœ te dzieciaki. Co zrobiæ, ¿ebym ja siê czu³a bezpiecznie, ¿eby on siê czu³ bezpiecznie”

Nie trudno sobie wyobraziæ sytuacje, w których ktoœ móg³by wykorzystaæ niepe³nosprawnoœæ 

i nieœwiadomoœæ osoby z autyzmem. Szczególny przyk³ad opisa³a matka autystycznego ch³opaka, 

opowiadaj¹c o mo¿liwoœci wykorzystania nieœwiadomoœci swojego syna, przez jego ojca, który 

móg³by w prosty sposób pozbyæ siê problemu p³acenia alimentów. Wystarczy³by podpis 

nieœwiadomego ch³opaka, by zwolniæ jego ojca z niechcianego obowi¹zku. 
Pojawia siê pytanie, jak poradziæ sobie z tak¹ sytuacj¹ bez koniecznoœci ubezw³asnowolnienia 

oraz czy ubezw³asnowolnienie jest w³aœciwym rozwiazaniem w przypadku osób mog¹cych rozwijaæ 

w sobie samodzielnoœæ. Poczucie, ¿e dziecko nigdy nie osi¹gnie takiego stopnia samoœwiadomoœci, 

by zadbaæ o siebie i swoje prawa budzi w rodzicach wiele w¹tpliwoœci i obaw.

Sytuacje takie dotycz¹ osób, które ze wzglêdu na wieloletni¹ pracê rehabilitacyjn¹ oraz pracê 

terapeutyczn¹ s¹ w stanie osi¹gn¹æ pewien stopieñ odpowiedzialnoœci za siebie oraz umiejêtnoœæ 

decydowania o najwa¿niejszych kwestiach. Nale¿y równie¿ pamietaæ o tych osobach, które dot¹d 

nie zosta³y objête odpowiednim programem edukacyjnym i terapeutycznym. 
Rozwa¿aj¹c decyzjê o ubezw³asowolnieniu nale¿y bezwzglêdnie wzi¹æ wszystkie okolicznoœci i 

konsekwencje oraz alternatywy takiej decyzji. Przejêcie spadku, sprzeda¿ mieszkania, trudna 

sytuacja alimentacyjna. Jeœli dot¹d nie zosta³y podjête kroki w kierunku podnoszenia poziomu 

œwiadomosci i samodzielnosci doros³ej osoby z autyzmem, pomimo jej pe³noletnoœci, wci¹¿ mo¿na 

zacz¹æ nad tym pracowaæ. Trening umiejêtnoœci, poprzedzony spokojna rozmow¹ i oswajaniem 

trudnych kwestii, to droga w dobrym kierunku. Kluczowe jest jednak rozpoczêcie pracy od siebie, 

od zmiany w³asnej œwiadomoœci i odpowiedniego wsparcia merytorycznego oraz emocjonalnego.
.

czyli o obawach i koniecznoœciach....

Ubezw³asnowolnienie, 
czyli czêœciowe lub ca³kowite pozbawienie 

zdolnosci do czynnosci prawnych, 

zapewnia pewien poziom poczucia 

bezpieczeñstwa osobie z autyzmem 
oraz jej najbli¿szym, opiekunom, rodzinie. 

Nale¿y jednak zawsze rozwa¿yæ, 
czy jest to decyzja optymalna i konieczna.
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„Jeœli bêdzie siê traktowa³o doros³¹ osobê z autyzmem jak dziecko, to taka bêdzie.”

Dorastanie i doros³oœæ osób z autyzmem jest ogromn¹ trosk¹ rodziców. Ich dzisiejsze dziecko, 

otaczane opiek¹ i w spierane na ka¿dym kroku, to przysz³y doros³y, doros³y z autyzmem, doros³y 

który zostanie kiedyœ sam. Zmierzenie siê z nieuchronnoœci¹ przysz³oœci, przepracowanie mnóstwa 

codziennych okolicznoœci: komisji lekarskich, podjêcia pracy, bezrobocia, organizacji czasu, 

utrzymania czy dbania o siebie w codziennym ¿yciu – to ogromne wyzwanie. 

Samodzielnoœæ jest kwesti¹, która choæ wielokrotnie , ale wci¹¿ nieoswojona staje siê 

przyczyn¹ wypierania myœli o przysz³oœci, zabarwionej wy³¹cznie obaw¹. 

Rodzice podkreœlaj¹, ¿e czuj¹ siê bardzo sfrustrowani, poniewa¿ ma³o jest miesc, szkó³ i œrodowisk, 

w których doros³a osoba z autyzmem traktowana jest rzeczywiœcie jak cz³owiek doros³y. 

Nastolatkowie, a potem m³odzi doroœli, z uwagi na autyzm, traktowani s¹ nieadekwatnie 

i infantylnie, jak ma³e dzieci i jak dzieciom wype³nia siê czas ich aktywnoœci zajêciami plastycznymi, 

czy ogl¹daniem bajek. Nie rozmawia siê z nimi o przysz³osci, odpowiedzialnoœci, nie zadaje trudnych 

pytañ: „co, jeœli stanie siê coœ takiego, co zmusi mnie bycia doros³ym?”

Gdy myœlimy i mówimy o osobie z autyzmem, jak o dziecku, nie musimy siê mierzyæ z wyzwaniami 

jakie mo¿e postawiæ przed nami ¿ycie, uwik³ane okolicznoœciami, których nie planujemy, na które 

nie mamy wp³ywu. Budujemy katalog tematów tabu, których nie poruszamy, nie rozwa¿my – jakby 

taka strategia mia³a nam zapewniæ magiczn¹ ochronê. Seks, partnerstwo, przemoc, samotnoœæ, 

wykorzystanie... Zaklinaj¹c rzeczywistoœæ, rodzice chc¹ wierzyæ, ¿e to ominie ich dzieci. 
Boj¹c siê, ¿e nie poradz¹ sobie, wypieraj¹ problem. 

¯ycie samo pisze w³asne scenariusze, dogoni nas, czy nam siê to podoba czy nie. 

poruszana

czyli dzie³ania i obawy zwi¹zane z przysz³oœci¹....
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