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Prawna regulacja głuchoślepoty

Wstęp

Niniejszy tekst jest kontynuacją artykułu poświęconego modernizacyjnej roli prawa

wobec  statusu  osób  niepełnosprawnych2.  Złożony  jest  z  trzech  części:  wprowadzenia

poświęconego  głuchoślepocie  i  pokrótce  badaniach  nad  nią;  syntetycznego  przeglądu

przepisów prawnych dotykających spraw osób głuchoniewidomych wraz  z  uzasadnieniem

starań  o  prawne  uregulowanie  głuchoślepoty  w  polskim  ustawodawstwie;  a  następnie

obszernego  opisu  postępowania  sądowego,  jakie  toczyło  się  przed  Sądem  Najwyższym

w sprawie Stanisława G.  – głuchoniewidomego3. Był to bowiem pierwszy przypadek  – i to

zakończony sukcesem – gdy sprawa osoby głuchoniewidomej trafiła do tak wysokiej instancji

w  polskim  wymiarze  sprawiedliwości.  Precedens  ten  otwiera  drogę  sądową  innym

głuchoniewidomym  niemogącym  uzyskać  adekwatnego  orzeczenia  o  stopniu

niepełnosprawności, wymieniającego oba kody niepełnosprawności: na wzrok (04-O) oraz na

słuch  (03-L),  co  przy  braku  kodu  13-G,  który  mógłby  określać  głuchoślepotę  nabiera

kolosalnego znaczenia dla tej grupy osób niepełnosprawnych.

1. Głuchoślepota

Na początku kilka  uwag wstępnych.  Co rozumie  się  pod pojęciem głuchoślepoty?

Głuchoślepota jest to poważne i sprzężone uszkodzenie wzroku i słuchu4. Definicja ta jest na

tyle elastyczna, że pozwala kwalifikować do grona osób głuchoniewidomych zarówno osoby

z jednoczesnym  lekkim  uszkodzeniem  wzroku  i  lekkim  uszkodzeniem  słuchu  (lekkim  –

1 Pracownia Badań nad Samorządami, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki
2 Zob. K. Dąbrowski, Modernizacyjna rola prawa a status prawny osób niepełnosprawnych, w: P. Ruczkowski

(red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, Kielce 2011, s. 91.
3 Dane podane za zgodą zainteresowanego.
4 Zob. materiały Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, http://www.tpg.org.pl, 05.09.2012.



w rozumieniu  standardów  orzeczniczych  zespołów  orzekania  o  niepełnosprawności);  jak

również osoby całkowicie niewidome i zarazem niesłyszące (potocznie rzecz ujmując takie,

które nic nie widzą i nic nie słyszą).

Przy kwalifikowaniu osób niepełnosprawnych (z uszkodzonym wzrokiem, słuchem,

słabosłyszących,  niedowidzących,  niesłyszących,  niewidomych  itp.)  jako  osób

głuchoniewidomych istotne są mierniki ubytku wzroku i  słuchu. Sprawdzane są w trakcie

komputerowego  badania  wzroku  (w  odniesieniu  do  tablicy  Snellena)  oraz  audiogramów.

Istotne jest określenie ostrości wzroku według skali Snellena, pola widzenia w stopniach oraz

ubytku słuchu w decybelach.

Jak podano w podręczniku o zatrudnianiu osób głuchoniewidomych; ostrość wzroku

jest badana przy użyciu tablicy Snellena. Rzędy tej tablicy określają skalę ostrości wzroku.

Osoba zdrowa posiada ostrość wzroku wynoszącą 1,0 wg tej  skali.  Zaś  osoba niewidoma

0,05.  W orzecznictwie  o  stopniach  niepełnosprawności  i  Polskim Związku  Niewidomych

przyjmuje się, że uszkodzenie wzroku zaczyna się od 0,3 tej skali. Natomiast w przypadku

osoby głuchoniewidomej, która oprócz wzroku ma też uszkodzony słuch przyjąć można, iż

jeśli ma jednocześnie uszkodzony słuch powyżej 70 dB to ostrość wzroku może wahać się od

0,5 Snellena5.

Pole widzenia mierzy się natomiast w stopniach. Człowiek bez uszkodzonego wzroku

ma  pole  wiedzenia  180  stopni.  W  orzecznictwie  uznaje  się  za  osoby  niewidome  ludzi

mających zawężone pole widzenia do przynajmniej 30 stopni. Jednak osoba niedowidząca

i niedosłysząca  może  zostać  uznana  za  osobą  głuchoniewidomą  jeśli  ma  pole  widzenia

ograniczone do 40 stopni.

W przypadku  słuchu  zwykle  słyszy  się  w  granicach  20-40  dB.  Jednak  za  osoby

niesłyszące  uznaje  się  osoby cierpiące  na  uszkodzenie  słuchu  powyżej  70  dB (mimo,  iż

aparaty  słuchowe  zaleca  się  nosić  przy  ubytku  powyżej  50  dB).  Za  osobę  całkowicie

niesłyszącą traktuje się osoby z uszkodzeniem słuchu wynoszącym 100 dB6.

Problemem  dla  osób  głuchoniewidomych  jest  brak  możliwości  skompensowania

utraty  jednego  ze  zmysłów  drugim zmysłem:  czyli  albo  utraty  zmysłu  wzroku  zmysłem

słuchu albo utraty zmysłu słuchu zmysłem wzroku.

Jak  pisał  Grzegorz  Kozłowski  – przewodniczący  Towarzystwa  Pomocy

Głuchoniewidomym – „kiedy mamy do czynienia z uszkodzeniem wzroku, jesteśmy odcięci

od informacji  prezentowanych w formie wizualnej.  W przypadku całkowitego jego braku

5 Zob. K. Dąbrowski, Zatrudnianie osób głuchoniewidomych, http://pl.wikibooks.org/wiki, 05.09.2012.
6 Tamże.



w ogóle  nie  jesteśmy w stanie  zorientować  się  w  przestrzeni.  W przypadku  częściowego

uszkodzenia  wzroku  mamy do  czynienia  z  różnego  rodzaju  ograniczeniem pozyskiwania

wspomnianych  informacji.  W  przypadku,  gdy  słuch  nadal  jest  sprawny,  niedostatki

informacyjne  niwelowane  są  do  pewnego  stopnia  przez  informacje  pozyskiwane  drogą

słuchową.  Mamy  tu  do  czynienia  z  tzw.  kompensacją  wzroku  za  pomocą  słuchu.

Przykładowo, człowiek, który nie widzi, zauważa i odpowiednio interpretuje wiele zjawisk

dźwiękowych,  które  są  niezauważane  (są  ignorowane)  przez  osobę  normalnie  widzącą.

Ograniczenie w dostępie do informacji wizualnej można z kolei częściowo przezwyciężyć,

przekształcając ją na postać dźwiękową”7.

Przekształcenie  może  nastąpić  choćby  dzięki  oprogramowaniu  mówiącemu,  które

odczytuje na głos osobie niewidomej wyświetlany tekst na ekranie komputera.

Natomiast  „osoby  niesłyszące  lub  słabo  słyszące  dostrzegają  i  odpowiednio

interpretują znacznie więcej zjawisk wzrokowych niż osoby normalnie słyszące. Przykładem

może tu być tzw.  «odczytywanie mowy z ust» – osoba niesłysząca jest w stanie rozpoznać

poszczególne głoski i słowa na podstawie układu oraz ruchu warg i wyrazu twarzy swojego

rozmówcy. Informacje przekazywane zazwyczaj drogą dźwiękową mogą być niejednokrotnie

przekształcone na formę przekazu wizualnego – tekstowego lub za pomocą obrazu”8.

W przeciwieństwie  do osób niewidomych i  niesłyszących osoby głuchoniewidome

takich możliwości kompensacji nie mają.

Głuchoślepota nie jest prostym złożeniem ślepoty i głuchoty. Jej istotą „jest wzajemna

korelacja  dwóch  uszkodzeń  kluczowych  zmysłów,  która  powoduje  brak  lub  ograniczenie

możliwości kompensacji wzroku słuchem i słuchu wzrokiem (...) jest to niepełnosprawność

dwuwymiarowa  –  im  wyższe  uszkodzenie  jednego  zmysłu,  tym  większe  znaczenie  dla

funkcjonowania człowieka ma nawet minimalne uszkodzenie drugiego zmysłu. Przykładowo,

nawet minimalne osłabienie słuchu (...) u osoby całkowicie niewidomej może ograniczać jej

możliwości samodzielnego – w miarę bezpiecznego – poruszania się po mieście (...)9”.

Przyczyny  głuchoślepoty  można  podzielić  na  dziedziczne  lub  nabyte.  Część

z przyczyn  genetycznych  może  objawić  się  w  postaci  wad  wrodzonych.  Znaczną  rolę

odgrywają  zespół  Ushera10,  barwnikowe zwyrodnienie  siatkówki,  zespół  wad wrodzonych

7 G. Kozłowski,  Zacznijmy od tego, że..., w: Osoby głuchoniewidome i praca. Szansa na nową jakość życia,
Warszawa 2011, s. 7.

8 Ibidem.
9 Pismo Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym do Pełnomocnika Rządu Ds. Osób Niepełnosprawnych

z 31 marca 2011 roku (TPG-70/2011) [on line]. Zob też M. Białek (red.), Małymi krokami do wielkich celów.
W świecie osób głuchoniewidomych, Warszawa 2009, s. 15.

10 Z praktyki autora wynika, iż zespół Ushera wśród osób głuchoniewidomych jest zdecydowanie rzadszy niż
się to pierwotnie (tj. na początku pierwszego dziesięciolecia XXI wieku) wydawało.



Charge  oraz  „siatkówczaki”  (nowotwory  siatkówki).  Przyczyny  nabyte  mogą  wystąpić

w każdym  wieku:  w  okresie  płodowym  i porodowym;  w  dzieciństwie,  młodości,  okresie

dorosłości lub starości. Szczególnie niebezpieczne w dzisiejszych czasach są choroby oraz

uszkodzenia  płodowe,  i okołoporodowe,  w  tym  różyczka,  cytomegalia,  toksoplazmoza,

niedotlenienie, zatrucia chemiczne itp. W wieku późniejszym do głuchoślepoty przyczyniają

się  nieleczone  zapalenia  uszu,  zaćma,  jaskra,  zapalenie  opon  mózgowych.  Głuchoślepota

może być powiązana z  niepełnosprawnością intelektualną,  padaczką,  autyzmem itd.  Może

także dotknąć osoby niesłyszące lub niewidome od urodzenia, u których w wyniku chorób

słuchu lub oczu (albo upływu lat) dojdzie do pogorszenia obu tych zmysłów11.

W  przeciągu  około  dwudziestu  lat  można  zaobserwować  nasilenie  się  schorzeń

płodowych, okołoporodowych i poporodowych. Natomiast spada liczba osób z głuchoślepotą

nabytą  wskutek  chorób  w  wieku  dorosłym  (szczególnie  nieleczonych  chorób  narządów

słuchu)  oraz uszkodzeń mechanicznych.  Może również wystąpić jednoczesne uszkodzenie

wzroku i słuchu na skutek wypadku, na przykład samochodowego albo w rolnictwie.

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym wykryło około 2400 osób z jednoczesnym

uszkodzeniem wzroku i słuchu w Polsce, co daje średnio 150 osób na województwo i około

6-7  osób  na  powiat.  Szacuje  się,  iż  spis  ten  dotyczy  jedynie  30-40  procent  wszystkich

głuchoniewidomych  w  Polsce.  Jeśli  chodzi  o  bardziej  szczegółowe  statystyki,  to  osób

całkowicie  głuchoniewidomych  jest  od  3  do  6%  wśród  wszystkich  głuchoniewidomych.

Ponadto: osób niewidomych, które zachowały użyteczne zdolności słyszenia jest około 20%

w populacji głuchoniewidomych; osób niesłyszących, które zachowały użyteczne zdolności

widzenia  –  ok.  20%;  zaś  osób,  które  zachowały  zarówno  użyteczne  zdolności  słyszenia

i widzenia – ok. 50%12.

Wśród głuchoniewidomych można spotkać osoby, które urodziły się niesłyszące, a w

późniejszym okresie pojawiło się u nich uszkodzenie wzroku lub odwrotnie – urodziły się

niewidome,  a  w  późniejszym  okresie  nastąpiło  uszkodzenie  słuchu.  Z  perspektywy  lat

zmienia  się  profil  populacji  głuchoniewidomych  w  Polsce.  Dzięki  postępowi  medycyny,

profilaktyki i promocji zdrowia, bezpieczeństwa w zakładach pracy, a wreszcie: spadku ilości

zatrudnionych w przemyśle (i zmniejszenia się roli sektora przemysłowego w gospodarce)

spada liczba osób, które uszkodzenie wzroku i słuchu nabywają w dorosłości. To zjawisko

połączone  ze  starzeniem  się  społeczeństwa  wpływa  na  populację  głuchoniewidomych.

11 Zob. K. Łuczak, M. Tarnacka,  To tacy ludzie są na świecie? Formy wsparcia osób głuchoniewidomych,
Warszawa 2011, s. 7 i n.

12 Zob. G. Kozłowski, Głuchoślepota problemem społecznym, w: Osoby głuchoniewidome i praca. Szansa na
nową jakość życia, Warszawa 2011, s. 12.



Dlatego też dominują w niej osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia. Na przeciwległym

biegunie sytuują się osoby z uszkodzeniami genetycznymi, wrodzonymi i nabytymi w okresie

płodowym i  okołoporodowym.  Około  10% głuchoniewidomych,  to  dzieci  i  młodzież  do

osiemnastego  roku  życia.  Wiąże  się  to  właśnie  ze  zmniejszonym przyrostem naturalnym

(także  wśród  osób  z  głuchoślepotą  o  podłoży  genetycznym)  oraz  zwiększonym  we

współczesnej  cywilizacji  występowaniem wrodzonych uszkodzeń wzroku i  słuchu. Są one

szczególnie  powiązane  z  niepełnosprawnością  intelektualną.  Interesujące  jest,  że  nie

występuje związek między głuchoślepotą a płcią13.

Znanymi  osobami  publicznymi,  dotkniętymi  głuchoślepotą  byli  między  innymi:

Hieronymus  Lorm  (1821-1902)  –  wynalazca  alfabetu  głuchoniewidomych,  zwanego

„alfabetem Lorma”; Laura Bridgman (1829-1889); Hellen Keller (1880-1968) – amerykańska

pisarka;  Australijka  Alice  Betteridge  (1901-1966);  radziecka  uczona  Olga  Skorochodowa

(1914-1982); niemiecki ksiądz Peter Hepp (ur.  1961). Badania nad głuchoślepotą w Rosji

prowadził  Siergiej  Sirotkin.  Stopniowo  powiększa  się  też  obszar  refleksji  naukowej  nad

głuchoślepotą, obejmujący aspekty pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, jak również

rehabilitację  i  arteterapię.  Ostatnią  dziedziną  zajmuje  się  Ewa  Niestorowicz-Grabias

z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie14. Wiele publikacji ma na swoim koncie

Marzenna  Zaorska  z  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego  w  Olsztynie15.  Część  z  nich

wyszła  pod  jej  redakcją16.  Głuchoślepotą  interesują  się  ponadto  psychologowie  Beata

Łubianka  oraz  Grzegorz  Wiącek  z  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  oraz  pedagog

Anna Bieganowska.  Z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym związany jest  Bogdan

Szczepankowski – surdopedagog, autor opracowań o języku migowym.

Na zakończenie tej części warto dodać, iż ideą wartą rozwinięcia jest universal design

–  koncepcja  projektowania  przyjaznego  wszystkim  odbiorcom:  pełnosprawnym

i niepełnosprawnym  (niewidomym,  niesłyszącym  i niepełnosprawnym  ruchowo),  które

w zaprojektowanym  uniwersalnie  otoczeniu  mogłyby  się  bez  przeszkód  i  bezpiecznie

poruszać17.

13 Tamże.
14 Zob. E. Niestorowicz-Grabias, Świat w umyśle i rzeźbie osób głuchoniewidomych, Lublin 2007.
15 Zob. np. M. Zaorska,  Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych w Polsce i  Rosji  (rozwój i stan

obecny), Olsztyn 2010.
16 Zob. np. M. Zaorska (red.), Komunikacja alternatywna osób głuchoniewidomych, Toruń 2008.
17 M. Fiedorowicz,  Przestrzeń: (nie)dostosowana, czyli  (nie)dostępna,  w:  Osoby głuchoniewidome i  praca.

Szansa na nową jakość życia, Warszawa 2011, s. 27.



2. Prawne aspekty głuchoślepoty

Zajmując  się  głuchoślepotą  należy  mieć  na  uwadze  różne  aspekty  prawne  tego

zjawiska, które najczęściej pokrywają się ze specyficznymi unormowaniami kierowanymi do

pozostałych  osób  niepełnosprawnych.  System  norm  prawnych  regulujących  problem

niepełnosprawności  tworzy  mozaikę  złożoną  z  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  roku

o rehabilitacji  zawodowej i  społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych18,  aktów

prawnych z nią powiązanych oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy wydanych.

Wyjść  należy  od  kwalifikacji  osób  głuchoniewidomych  w orzecznictwie  zespołów

orzekania  o  niepełnosprawności.  Na  tym  tle  pojawia  się  problem  przełożenia  orzeczeń

Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych,  orzeczeń  o  inwalidztwie,  o niezdolności  do  pracy

w gospodarstwie rolnym, orzeczeń służb mundurowych na orzeczenia o niepełnosprawności.

Istotne są kwestie zatrudniania osób niepełnosprawnych, szczególnie jeśli chodzi o ulgi dla

pracodawców, dofinansowania do wynagrodzeń,  zwrot  kosztów zatrudnienia oraz szkoleń,

staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Na to nakładają się uregulowania dotyczące

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Osoby głuchoniewidome zainteresowane

są często dofinansowaniami na likwidację barier architektonicznych, czy komunikacyjnych

i do zakupu aparatów słuchowych.

Na gruncie prawa pracy pojawiają się różnice jeśli chodzi o czas pracy i urlopy; gdyż

przepisy szczególne modyfikują reguły Kodeksu pracy19. Na marginesie należy wspomnieć, iż

czas pracy niewidomych zatrudnionych w podmiotach leczniczych (na przykład zakładach

opieki zdrowotnej) reguluje artykuł 93 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności

leczniczej20,  a  nie  Kodeks  pracy  czy  ustawa  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Inne materie godne uwagi z punktu widzenia osób głuchoniewidomych w obszarze

prawa pracy to: zakazy dyskryminacji w miejscu pracy, przerwy w czasie pracy, jak również

mniej  znane  obecnie  chałupnictwo.  Z  zakresu  prawa  cywilnego:  kuratela  dla  osoby

niepełnosprawnej,  podpis  osoby niewidomej  (powtarzający się  problem mimo nowelizacji

Kodeksu  cywilnego21)  i ubezwłasnowolnienie.  W  prawie  podatkowym:  ulgi  dla  osób

niepełnosprawnych,  w  tym  przede  wszystkim  dla  osób  niewidomych  (często  niestety

nadużywane przez osoby niepełnosprawne); podatek od darowizny sprzętu rehabilitacyjnego.

Z zakresu  prawa  sądowego:  reprezentowanie  osób  niepełnosprawnych  przez  organizacje

18 Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.
19 Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.
20 Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.
21 Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.



społeczne oraz obecność na sali sądowej przewodników osób niepełnosprawnych, tłumaczy

języka migowego oraz asystentów osób niepełnosprawnych (co jest rzeczą kontrowersyjną

w oczach sędziów, a taką być nie powinno); jak również specyfika postępowania w sprawach

z zakresu ubezpieczeń społecznych (emerytalno-rentowych). Prowadząc sprawy emerytalno-

rentowe  trzeba  mieć  w  pamięci  wyrok  Sądu  Najwyższego  z  dnia  20  maja  2004  roku

o spełnianiu  warunków  nabycia  prawa  do  renty22.  Zaś  jeśli  chodzi  o  świadczenia,  to:

pobieranie stypendium sportowego, świadczenia rodzinne oraz renty socjalne.

Warto też mieć w pamięci różnice między kodami niepełnosprawności z 2002 oraz

2003  roku.  Część  osób  głuchoniewidomych  posiada  orzeczenia  wydane  na  podstawie

rozporządzenia  w  sprawie  orzekania  o  niepełnosprawności  i  stopniu  niepełnosprawności

z dnia 21 maja 2002 roku23. Zostało ono zastąpione rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2003

roku24.

19 sierpnia 2011 roku została wydana długo opracowywana i dyskutowana w trzecim

sektorze  ustawa  o  języku  migowym  ustawa  o  języku  migowym  i  innych  środkach

komunikowania  się25.  Jest  to  pierwszy  akt  prawny  w  polskim  prawodawstwie,  gdzie

wymieniono osoby głuchoniewidome w kontekście sposobów komunikowania się z nimi.

Mając  na  uwadze  powyższe  stwierdzenia  wagi  nabiera  konieczność  uregulowania

w polskim porządku prawnym osób dotkniętych głuchoślepotą. Stąd też wieloletnie starania

środowiska  osób  niepełnosprawnych  o  nowelizację  wspomnianego  rozporządzenia  z  dnia

15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Rozporządzenie  to  powinno  zostać  –  zdaniem  autora  –  uzupełnione  o  dodatkowy punkt

dotyczący głuchoślepoty: "13-G".

Rozporządzenie  nie  przewiduje  istnienia  głuchoślepoty  wśród  schorzeń

umożliwiających zakwalifikowanie danej osoby do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego

stopnia niepełnosprawności. Osoba dotknięta głuchoślepotą może mieć wpisaną wadę wzroku

i słuchu, ale jako dwa osobne kody i tylko wówczas, gdy wady zostały uznane przez zespół

orzekający za występujące w tym samym stopniu. Oznacza to, że jeśli osoba ma uszkodzony

słuch w stopniu lekkim a wzrok w stopniu umiarkowanym, to na orzeczeniu będzie widniał

tylko kod 04-O a osoba zostanie zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Wzmianka o uszkodzeniu słuchu może zostać – ale to zależy od dowolnego podejścia zespołu

22 Sygn. sprawy II UK 395/03, LEX.
23  Rozporządzenie  z  dnia  21  maja  2002  r.  w  sprawie  orzekania  o  niepełnosprawności  i  stopniu

niepełnosprawności (Dz.U. nr 66 poz. 604).
24  Rozporządzenie  z  dnia  15  lipca  2003  roku  w  sprawie  orzekania  o  niepełnosprawności  i  stopniu

niepełnosprawności (Dz.U. nr 139 poz. 1328 z późn. zm.).
25 Dz.U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243 z późn zm.



– umieszczona w uzasadnieniu orzeczenia.

Jeszcze większy problem powstaje, gdyby hipotetycznie wzrok mógł zostać poddany

leczeniu i  osoba z trwałym uszkodzeniem słuchu otrzymałaby nie  orzeczenie na słuch ze

stopniem lekkim na stałe, a orzeczenie okresowe na wzrok w stopniu umiarkowanym. Jest to

jedynie przykład teoretyczny, ale możliwy.

W  przypadku  głuchoślepoty  orzeczenia  wydawane  przez  zespoły  orzekania

o niepełnosprawności  nie  są  adekwatne  do  poziomu  niepełnosprawności  z  medycznego

punktu  widzenia.  Stan  prawny nie  odzwierciedla  więc  faktycznej  sytuacji  tej  grupy osób

niepełnosprawnych.

Sytuacja  jest  na  tyle  skomplikowana,  że  co  prawda orzeczenia  lekarza  orzecznika

Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  są  równoważne  z  orzeczeniem  o  stopniu

niepełnosprawności, ale nie odwrotnie. Systemy orzekania o stopniu niepełnosprawności i o

niezdolności do pracy nie są ze sobą skorelowane. Doprowadza to do  niespójności przepisów

w aspekcie statusu prawnego osób niepełnosprawnych i  sprzeczności  w polskim systemie

prawa. Może to naruszać artykuł 69 Konstytucji. Trudno w takim wypadku mówić, że władze

publiczne  udzielają,  zgodnie  z  ustawą,  pomocy  w  zabezpieczaniu  egzystencji,

przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej skoro przepisy podustawowe nie są ze

sobą zgodne i tej pomocy ze strony władz publicznych nie ma.

Problemem  jest  także  to,  że  opinie  o  stanie  zdrowia  wystawiane  przez  lekarzy

rodzinnych (wypełniających dokumenty, konieczne przy ubieganiu się o orzeczenie o stopniu

niepełnosprawności),  lekarzy  medycyny  pracy  (kwalifikujących  do  pracy  na  danym

stanowisku  w  określonym  zakładzie  pracy),  lekarzy  orzeczników  ZUS  (orzekających

o niezdolności  do  pracy),  lekarzy  zatrudnionych  w  zespołach  orzekających  o  stopniu

niepełnosprawności (ustalających stopień niepełnosprawności danej osoby), lekarzy biegłych

sądowych  w  ogóle  się  nie  pokrywają.  Jak  swego  czasu  przyznali  urzędnicy  Urzędu

Wojewódzkiego  w Lublinie  prowadzi  to  do  absurdalnej  sytuacji,  w  której  ta  sama  osoba

niepełnosprawna może zostać uznana za:

- zdolną do pracy w warunkach pracy chronionej przez lekarza rodzinnego,

- całkowicie niezdolną do pracy przez lekarza medycyny pracy,

- w pełni zdolną do pracy przez lekarza orzecznika ZUS,

- niezdolną do pracy na czas określony przez lekarza biegłego sądowego,

- otrzymać umiarkowany stopień niepełnosprawności na stałe26.

26 Zob. K. Dąbrowski,  Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 lipca 2003 r.  w sprawie orzekania o niepełnosprawności  i  stopniu niepełnosprawności  (Dz.U.
2003, Nr 139, Poz. 1328; Dz.U. 2009, Nr 224, Poz. 1803), w zbiorach Lubelskiej Jednostki Wojewódzkiej



Co nie udało się na niwie ustawodawczej, powiodło się w drodze sądowej. Przypadek

Stanisława G. pokazał, iż osoba głuchoniewidoma może uzyskać na orzeczeniu dwa kody

o niepełnosprawności osobny na wzrok i osobny na słuch. Stanisław G. posiadał orzeczenie

o niepełnosprawności  z  lutego  2006  roku  wydane  na  stałe  w  stopniu  znacznym z  tytułu

chorób  narządu  wzroku  w  stopniu  znacznym  z  kodem  04-O.  Jako,  że  wskutek  zdarzeń

losowych  wystąpiło  u  niego  pogorszenie  stanu  słuchu,  kwalifikujące  go  do  otrzymania

orzeczenia na stałe z tytułu schorzenia słuchu w stopniu lekkim, wystąpił w marcu 2010 roku

o wydanie orzeczenia uwzględniającego dodatkową przyczynę niepełnosprawności określoną

symbolem 03-L. Stanisław G. domagał się nie tyle uzupełnienia dotychczasowego orzeczenia

w trybie  § 15 ust.  2  rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności  i  stopniu

niepełnosprawności, ale o wydanie odrębnego – drugiego orzeczenia27.

Miejski  Zespół  Do  Spraw  Orzekania  o  Niepełnosprawności  w  Tarnowie  w  dniu

17 czerwca  2010  roku  wydał  orzeczenie  o  odmowie  wydania  orzeczenia  o

niepełnosprawności. Zainteresowany złożył odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw

Orzekania  o Niepełnosprawności  w Krakowie.  Wojewódzki  Zespół  31  sierpnia  2010 roku

utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie organu niższej instancji.

Zdaniem  Wojewódzkiego  Zespołu  posiadanie  przez  głuchoniewidomego  jednego

orzeczenia  z  tytułu  uszkodzenia  tylko  zmysłu  wzroku  było  prawidłowe,  gdyż  symbol

niepełnosprawności  odzwierciedla  jedynie  choroby  zasadnicze  występujące  u  osoby

orzekanej, a zgodnie z § 32 ust. 4 w/w rozporządzenia orzeczenie może zawierać więcej niż

jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, ale nie więcej niż trzy symbole takich schorzeń,

które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

Zespół  odwołał  się  również  do  "wyjaśnień  w  zakresie  stosowania  przepisów

regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o stopniu niepełnosprawności

opracowanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, które

ma mocy art. 6c ust. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) są wiążące dla zespołów

orzekających"28.

Dla lepszego zrozumienia kontekstu sprawy warto przytoczyć ten przepis. Brzmi on

jak następuje: Art. 6c. ust. 1: Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwany

dalej „Pełnomocnikiem”, sprawuje nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu

Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.
27 Zob. akta sprawy IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Tarnowie - sygn.

sprawy IV U 273/10.
28 Odpowiedź  z  dnia  17  grudnia  2010  r.  na  odwołanie  skierowane  przez  Wojewódzki  Zespół  do  Spraw

Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie do Sądu Rejonowego w Tarnowie (w aktach sprawy IV U
273/10).



niepełnosprawności. Ust. 2: Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na: (...) 4) udzielaniu

wyjaśnień  w  zakresie  stosowania  przepisów  regulujących  postępowanie  w  sprawach

dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Powód  –  Stanisław  G.  –  podniósł  dlatego  w  pismach  procesowych  sprzeczne

z prawem  orzekanie  o  sytuacji  prawnej  obywatela  na  podstawie  przepisów  wewnętrznie

obowiązujących. Wyjaśnienia nadzorcze nie mogą bowiem wpływać na merytoryczną treść

decyzji administracyjnych, jakimi są orzeczenia o niepełnosprawności. Organ administracji

publicznej winien zaś opierać swe decyzje na przepisach prawa materialnego powszechnie

obowiązującego,  a  nie  na  „wyjaśnieniach”,  które  w  dodatku  nie  są  uwidaczniane  jako

podstawa prawna podjęcia decyzji w uzasadnieniu orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgodnie  z  nimi  jeśli  u  osoby  niepełnosprawnej  występuje  schorzenie,  które

uzasadniałoby  zaliczenie  jej  do  niższego  stopnia  niepełnosprawności  niż  wykazany  na

orzeczeniu,  to  zespół  orzekający  na  jej  wniosek  może  jedynie  zamieścić  adnotację

w uzasadnieniu orzeczenia29.

Na marginesie pojawia się istotny problem, skoro zespoły orzekające opierają się na

wyjaśnieniach Biura Pełnomocnika Rządu; to w sytuacji, gdy zespół powiatowy nie umieści

w  uzasadnieniu  wzmianki  o  naruszenia  sprawności  organizmu  spowodowanego  przez

dodatkowe  schorzenie,  ale  w  mniejszym  stopniu,  będzie  można  odwołać  się  do

wojewódzkiego zespołu o uzupełnienie tylko treści uzasadnienia takiej decyzji.

Sąd Rejonowy w Tarnowie, mając przedstawione argumenty obu stron sporu, powołał

biegłą sądową z zakresu otolaryngologii, która potwierdziła u badanego trwałe uszkodzenie

słuchu w stopniu lekkim. Stwierdziła też możliwość zaliczenia Stanisława G. do lekkiego

stopnia niepełnosprawności z powodu schorzenia narządu słuchu30.

Sąd po przeanalizowaniu akt sprawy stwierdził w uzasadnieniu, iż spełnione zostały

przesłanki  do uznania  powoda za  osobę niepełnosprawną w stopniu  lekkim z tytułu  wad

narządu  słuchu  o  symbolu  03-L  na  stałe.  Następnie  omówił  aspekty  prawne  takiego

rozstrzygnięcia dokonując wykładni przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak również rozporządzenia z 2003 roku.

Zdaniem  Sądu,  „żaden  przepis  zarówno  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  roku

o rehabilitacji  zawodowej  (...),  jak  i  rozporządzenia  (...)  w  sprawie  orzekania

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (...) nie zabrania, by odwołujący nie mógł

legitymować  się  dwoma  orzeczeniami  zaliczającymi  go  do  różnych  stopni

29 Tamże.
30 Zob. akta sprawy IV U 273/10.



niepełnosprawności  z  powodu  poszczególnych  schorzeń.  Z  § 32  ust.  4  wskazanego

rozporządzenia wynika wprawdzie,  że orzeczenie może zawierać więcej  niż jeden symbol

przyczyny  niepełnosprawności,  nie  więcej  niż  trzy  symbole  schorzeń,  które

w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu, niemniej jak wynika

z brzmienia tego przepisu dane schorzenia w porównywalnym stopniu muszą wpływać na

zaburzenie funkcji  organizmu.  W żadnym więc razie  przepis  powyższy nie  odnosi  się do

sytuacji, w której osoba – jak w niniejszej sprawie – może być orzekana z powodu różnych

schorzeń w różnym stopniu wpływających na zaburzenie funkcji organizmu, co uzasadnia, jak

w przypadku odwołującego, zaliczenie go zarówno do znacznego stopnia niepełnosprawności

z powodu schorzenia narządu wzroku o symbolu 04-O oraz – jak wynika z wydanej opinii

biegłego sądowego – do lekkiego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzenia narządu

słuchu o symbolu 03-L”31.

Kontynuując, Sąd dodał, iż „trzeba mieć bowiem na uwadze, ze posiadanie orzeczenia

o  stopniu  niepełnosprawności  z  tytułu  konkretnego  schorzenia  pozwala  korzystać,  po

spełnieniu określonych warunków, z szeregu form pomocy, do których należą między innymi:

w zakresie  rehabilitacji  zawodowej  i  zatrudniania  –  możliwość  uzyskania  odpowiedniego

zatrudnienia  (w  tym  w zakładach  aktywności  zawodowej  i  zakładach  pracy  chronionej),

możliwość  uczestnictwa  w  szkoleniach  (w  tym  specjalistycznych),  korzystania  ze  ściśle

określonych  przywilejów  pracowniczych  (między  innymi  prawo  do  dodatkowego  urlopu

wypoczynkowego,  dłuższej  przerwy  w  pracy,  krótszego  wymiaru  czasu  pracy),

dofinansowanie do działalności gospodarczej lub rolniczej; w zakresie rehabilitacji społecznej

– możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej

oraz  możliwość  uczestnictwa  w turnusach  rehabilitacyjnych;  jak  również  dofinansowanie

zaopatrzenia  w  przedmioty  ortopedyczne,  środki  pomocnicze  i  pomoce  techniczne,

ułatwiające  funkcjonowanie  danej  osoby  oraz  ulgi  w  podatkach  –  co  w  szczególności

w przypadku odwołującego może mieć istotne znaczenie przy zakupie aparatu słuchowego;

zniżki w komunikacji, zwolnienia z opłat radiowo-telewizyjnych; ulgi socjalne, opiekuńcze,

terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje

pozarządowe oraz inne placówki; uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń

rodzinnych (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością) oraz do

zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Skoro  tak  –  dowodził  Sąd  –  to  nie  można  doprowadzić  do  sytuacji,  że  osoba

posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu schorzenia narządu

31 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego z dnia 11 marca 2011 roku (sygn. sprawy IV U 273/10).



wzroku, będąca jednocześnie osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim z tytułu wady narządu

słuchu,  w  przypadku  tej  drugiej  niepełnosprawności  jest  gorzej  traktowana  niż  osoba

posiadająca «tylko» lekki stopień niepełnosprawności z tytułu wady narządu słuchu. (...) Nie

jest przy tym tożsame z takim orzeczeniem wskazanie w uzasadnieniu o posiadaniu lekkiego

stopnia niepełnosprawności”.

W  ocenie  Sądu,  „skoro  obowiązujące  przepisy  tego  nie  zabraniają,  a  strona  ma

uzasadniony interes w uzyskaniu kolejnego orzeczenia o innym stopniu niepełnosprawności,

uprawnione organy winny jej umożliwić uzyskanie takiego orzeczenia”32.

Finalnie więc Sąd Rejonowy w Tarnowie zmienił zaskarżone orzeczenie, zaliczając

odwołującego  się  Stanisława  G.  do  lekkiego  stopnia  niepełnosprawności  z  tytułu  wady

narządu słuchu 03-L na stałe33.

Od  tego  wyroku  Wojewódzki  Zespół  wniósł  apelację  do  Sądu  Okręgowego

w Tarnowie. Sąd Okręgowy mając do czynienia ze sporem dotyczącym wykładni przepisów

rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz

przedstawione dwa sprzeczne stanowiska stron, wystąpił z zapytaniem do Sądu Najwyższego

w trybie art. 390 Kodeksu postępowania cywilnego34.

Zagadnienie prawne Sąd Okręgowy sformułował następująco: „Czy dopuszczalne jest

wydanie  przez  Powiatowy Zespół  do  Spraw Orzekania  o  Niepełnosprawności  w  oparciu

o przepisy  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  roku  o  rehabilitacji  (...)  oraz  przepis  § 15

Rozporządzenia (...) w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

(...) wobec osoby niepełnosprawnej posiadającej już jedno prawomocne orzeczenie o stopniu

niepełnosprawności orzeczonej na trwałe, kolejnego orzeczenia uwzględniającego schorzenia

o innym symbolu przyczyny niepełnosprawności i innym stopniu niepełnosprawności, niż to,

które było objęte pierwszym orzeczeniem”35.

Sąd  Najwyższy  w  uchwale  z  dnia  12  grudnia  2011  roku  napisał:  „W orzeczeniu

o stopniu niepełnosprawności można wymienić wiele symboli przyczyn niepełnosprawności

uzasadniających zakwalifikowanie do różnych stopni niepełnosprawności, jeżeli taka potrzeba

wynika ze wskazań ułatwiających funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej”36.

W  uzasadnieniu  uchwały  Sąd  Najwyższy  potwierdził,  iż  zakwalifikowanie  osoby

głuchoniewidomej tylko do jednego ze stopni  niepełnosprawności  nie  wypełnia  w całości

32 Tamże.
33 Zob. wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 11 marca 2011 roku (sygn. sprawy IV U 273/10).
34 Dz.U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.
35 Postanowienie Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie z dnia 7 lipca 2011

roku (sygn. sprawy IV Ua 19/11).
36 Sygn. sprawy I UZP 4/11.



obrazu zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczeń w wykonywaniu czynności życiowych

i aktywności  społecznej.  Podkreślił  też  wagę orzeczeń o  niepełnosprawności,  które  pełnią

wiele różnych funkcji prawnych i społecznych, a ich treść decyduje o możliwości nabywania

uprawnień  przez  osoby  niepełnosprawne.  Stąd  tak  ważne  jest  umieszczanie  w  treści

orzeczenia prawidłowych symboli schorzeń oraz dopuszczenie możliwości zmiany orzeczenia

w tym zakresie. Rozporządzenie z 2003 roku pełni też rolę wtórną wobec ustawy z 1997 roku,

ponieważ  symbole  mają  tylko  odzwierciedlać  medyczne  rozpoznanie  uszkodzenia  lub

choroby oraz  ograniczeń  w  wykonywaniu  czynności  życiowych  i  aktywności  społecznej,

a nie o nich decydować.

Ważne  jest  spostrzeżenie  Sądu  Najwyższego,  że  „symbole  schorzeń  (...)  mają

dotyczyć  takich  schorzeń,  które  «w  porównywalnym  stopniu» do  innych  schorzeń

wymienionych  w orzeczeniu  wpływają  na  zaburzenie  funkcji  organizmu,  a  nie  przez

porównanie do stopnia niepełnosprawności objętego poprzednim orzeczeniem”37.

Ponadto  „potrzeba  uzyskania  zmiany  wskazań  mających  ułatwić  funkcjonowanie

osoby  niepełnosprawnej  nie  wymaga  wzruszenia  orzeczenia  o  niepełnosprawności  na

potrzeby  ustawy  o  rehabilitacji.  Wniosek  złożony  w  związku  ze  zmianą  stanu  zdrowia,

uzasadniającą tylko nowe wskazania wynikające z innych, niż uwzględnione w orzeczeniu

o stopniu  niepełnosprawności  przyczyn  niepełnosprawności  i  uwzględnienie  schorzeń

o innym symbolu, nie uzasadnia odmowy wydania orzeczenia (...)”38. Osoba niepełnosprawna

„może powoływać się na zmianę stanu zdrowia niemającą wpływu na orzeczenie o stopniu

niepełnosprawności, a uwzględniając ten wniosek, można wymienić więcej niż jeden symbol

przyczyn niepełnosprawności, które w porównywalnym stopniu powodują zaburzenia funkcji

organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej

osoby  zainteresowanej,  choćby  mieściły  się  w  różnych  standardach  w  zakresie

kwalifikowania do stopnia niepełnosprawności”39.

Szczególnie dotyczy to głuchoślepoty,  gdyż ograniczenia aktywności ludzkiej  z nią

związane  są  głębsze,  niż  wynika  to  z  zaliczenia  danego  niepełnosprawnego  do  stopnia

niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia wzroku albo uszkodzenia słuchu. Tym bardziej, że

ma  to  znaczenie  dla  pozyskiwania  uprawnień  wynikających  z  ustaw  szczególnych.  Sąd

Najwyższy dowodził, iż „określenie w orzeczeniu symbolu przyczyny niepełnosprawności ma

dać możliwość wyczerpującego i pełnego opisania stanu niepełnosprawności, bez pomijania

jakichkolwiek schorzeń, które w ogólnym obrazie powodują zaburzenia funkcji organizmu

37 Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2011 roku (sygn. sprawy I UZP 4/11).
38 Tamże.
39 Tamże.



oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej”40.

Konkludując,  zwłaszcza  w  przypadku  osób  głuchoniewidomych,  „orzeczenie

o stopniu niepełnosprawności może być uzupełnione przez wymienienie symboli  przyczyn

niepełnosprawności  uzasadniających  zakwalifikowanie  do  różnych  stopni

niepełnosprawności, jeżeli taka potrzeba wynika ze wskazań ułatwiających funkcjonowanie

osób  niepełnosprawnej”41.  Ponadto,  „wszystkie  przyczyny  niepełnosprawności  (schorzenia

i ich  symbole)  należy traktować  równorzędnie  i  łącznie,  bez  względu  na  to,  jaki  stopień

niepełnosprawności jest z nimi związany”42.

Sąd Okręgowy w Tarnowie, po zapoznaniu się z treścią uchwały Sądu Najwyższego

oraz  stanowiskami  stron  w  dniu  29  marca  2012  roku,  wydał  wyrok  oddalający  apelację

Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie43. Zdaniem

Sądu Okręgowego wywody Wojewódzkiego Zespołu pozostawały „w rażącej  sprzeczności

zarówno ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (...), jak i zakresem przedmiotu zaskarżenia”44.

Sąd  Okręgowy  zinterpretował  uchwałę  Sądu  Najwyższego  uznając,  iż  możliwość

uzupełnienia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez wymienienie symboli przyczyn

niepełnosprawności uzasadniających zakwalifikowanie do różnych stopni niepełnosprawności

może polegać na wydaniu nowego orzeczenia, na podstawie nowego wniosku przez osobę

niepełnosprawną, złożonego w związku ze zmianą stanu zdrowia. Podtrzymał zatem wyrok

Sądu  Rejonowego  w  Tarnowie,  stwierdzając  kategorycznie,  iż  „zaskarżony  wyrok  Sądu

Rejonowego  został  oparty  na  prawidłowej  interpretacji  przepisów  prawa  materialnego

mających  zastosowanie  w  niniejszej  sprawie  –  interpretacji,  której  słuszność  w  całej

rozciągłości potwierdził Sąd Najwyższy”45.

Tym  sposobem  potwierdzono  prawo  osób  głuchoniewidomych  do  otrzymania

orzeczenia  o  niepełnosprawności  adekwatnego  w  swej  treści  do  posiadanego  przez  nich

schorzenia.  Prawny status  głuchoślepoty został  zaś  określony uchwałą  Sądu Najwyższego

oraz precedensowym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Bibliografia

1. Białek  M.  (red.),  Małymi  krokami  do  wielkich  celów.  W  świecie  osób

40 Tamże.
41 Tamże.
42 Tamże.
43 Zob. akta sprawy IV Ua 19/11 w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.
44 Tamże.
45 Zob. uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie (sygn. sprawy IV Ua 19/11).



głuchoniewidomych, Warszawa 2009.

2. Dąbrowski K., Modernizacyjna rola prawa a status prawny osób niepełnosprawnych,

w: P. Ruczkowski (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, Kielce 2011.

3. Osoby głuchoniewidome i praca. Szansa na nową jakość życia, Warszawa 2011.

4. Łuczak  K.,  Tarnacka  M.,  To  tacy  ludzie  są  na  świecie?  Formy  wsparcia  osób

głuchoniewidomych, Warszawa 2011.

5. Niestorowicz-Grabias E.,  Świat w umyśle i rzeźbie osób głuchoniewidomych, Lublin

2007.

6. Zaorska  M.,  Edukacja  i  rehabilitacja  osób  głuchoniewidomych  w  Polsce  i  Rosji

(rozwój i stan obecny), Olsztyn 2010.

7. Zaorska M. (red.), Komunikacja alternatywna osób głuchoniewidomych, Toruń 2008.

Streszczenie

Autor  artykułu  na wstępie omawia  istotę  i  przyczyny głuchoślepoty.  Podaje znane

osoby  publiczne  będące  osobami  głuchoniewidomymi  (Hieronymus  Lorm,  Hellen  Keller

i inne).  Wymienia  współczesnych  badaczy  zajmujących  się  problematyką  głuchoślepoty

(Bogdan Szczepankowski, Marzenna Zaorska i inni). Wspomina też o koncepcji  universal

design.  Kolejno dokonuje syntetycznego przeglądu przepisów prawnych dotyczących osób

głuchoniewidomych. Uzasadnia potrzebę zmiany prawa i wpisanie do ustawodawstwa kodu

13-G, który mógłby określać głuchoślepotę w orzeczeniach o niepełnosprawności. Następnie

opisuje  postępowanie  sądowe,  jakie  toczyło  się  przed  Sądem  Najwyższym  w sprawie

Stanisława G. – głuchoniewidomego z Tarnowa. Wygrany precedens w tej sprawie otwiera

drogę  innym  głuchoniewidomym  do  uzyskania  adekwatnego  orzeczenia  o  stopniu

niepełnosprawności, wymieniającego oba kody niepełnosprawności: na wzrok (04-O) oraz na

słuch  (03-L),  co  przy  braku  kodu  13-G,  który  mógłby  określać  głuchoślepotę  nabiera

kolosalnego znaczenia dla tej grupy osób niepełnosprawnych.

Summary

In  the  beginning,  the  author  of  the  paper  discusses  the  matter  and  causes  of

deafblindness.  He mentions  some prominent  deafblind  people  (Hieronymus  Lorm,  Hellen

Keller  and  others).  Then,  the  author  enumerates  contemporary  researchers  dealing  with

deafblindness (Bogdan Szczepankowski, Marzenna Zaorska and others) and also refers to the



universal design concept. Next, he presents a concise review of legal regulations pertaining to

deafblind  people.  He  justifies  the  need  to  amend  legal  regulations  and  to  introduce  into

legislation the 13-G code which could refer to deafblindness in disability certificates. Then

the author describes legal proceedings before the Supreme Court concerning Stanisław G. –

a deafblind  man  from Tarnów.  The  precedent  won  in  this  case  opens  the  way for  other

deafblind  people  to  obtain  appropriate  disability  degree  certificates,  enumerating  both

disability codes: for sight (04-O) and for hearing (03-L), which, at the lack of 13-G code that

could pertain to deafblindness, becomes extremely significant for this group of the disabled.

Słowa kluczowe: głuchoślepota
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