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Pomoce techniczne
w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych
wiatowy Program Akcji na Rzecz
Osób Niepe³nosprawnych ONZ
okreœla rehabilitacjê jako proces,
którego celem jest umo¿liwienie osobie
niepe³nosprawnej osi¹gania optymalnego poziomu funkcjonalnego: umys³owego, fizycznego i spo³ecznego, pozwalaj¹cego danej osobie na zmianê sposobu
¿ycia. Proces ten wymaga œrodków kompensuj¹cych utratê albo ograniczenie jakiejœ funkcji, np. pomocy technicznych
lub innych œrodków u³atwiaj¹cych przystosowanie lub readaptacjê spo³eczn¹.
W procesie rehabilitacji wyró¿nia siê trzy
fazy dzia³añ: rehabilitacjê lecznicz¹, zawodow¹ i spo³eczn¹. W ka¿dej z tych faz
stosowane s¹ pomoce techniczne, czyli
wyroby specjalnie w tym celu wykonane,
które dziêki swojej funkcji u¿ytkowej maj¹
w maksymalnym stopniu przywróciæ osobie niepe³nosprawnej zdolnoœæ do samodzielnego ¿ycia i pracy [1].
Spoœród wielu problemów zwi¹zanych
z prac¹ osób niepe³nosprawnych, w tym
artykule zostan¹ omówione wyniki badañ, œwiadcz¹ce o tym, ¿e niewiedza na
temat pomocy technicznych jest jedn¹
z barier w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, a tak¿e klasyfikacja i norma
dotycz¹ce takich pomocy oraz ich zastosowanie w rehabilitacji zawodowej.
W 1998 r. w Instytucie Gospodarstwa
Spo³ecznego SGH przeprowadzono badania na temat „Bariery w zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych na wolnym rynku pracy”. Wykonano je w szeœciu regionach kraju [2].
Badaniami objêto 90 zak³adów pracy
nie zatrudniaj¹cych osób niepe³nosprawnych i charakteryzuj¹cych siê zró¿nicowanymi warunkami pracy (fizycznymi
i socjalnymi). Jako narzêdzia badawcze
wykorzystano dwie ankiety. Jedna mia³a
formê wywiadu z w³aœcicielem, dyrektorem lub prezesem zarz¹du przedsiêbiorstwa i pozwoli³a na wysondowanie postaw rozmówców wobec osób niepe³no-
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sprawnych, sprecyzowanie postrzeganych
przez nich barier technicznych, finansowych oraz spo³ecznych, które utrudniaj¹
im zatrudnianie takich osób. Druga to
„metryczka” zak³adu, któr¹ wype³nia³
wraz z ankieterem w³aœciciel lub wskazany kompetentny pracownik. Ankieta zawiera³a pytania charakteryzuj¹ce zak³ad:
bazê materialn¹ (budynki), rodzaj dzia³alnoœci, formê w³asnoœci, kondycjê finansow¹, wielkoœæ zatrudnienia i wysokoœæ zarobków.
W wyniku analizy uzyskanych materia³ów uda³o siê wyodrêbniæ cztery grupy barier utrudniaj¹cych zatrudnianie
osób niepe³nosprawnych w zak³adach na
otwartym rynku pracy:
– bariery o charakterze technicznym
(domniemane i rzeczywiste), do których
mo¿na zaliczyæ bariery architektoniczne
zwi¹zane z typem budynku, jego jakoœci¹, stanem pomieszczeñ i ca³ej infrastruktury materialnej zak³adu oraz bariery
tkwi¹ce w „charakterze pracy”, wynikaj¹ce z procesów produkcyjnych i ca³ej
dzia³alnoœci zak³adu oraz zwi¹zane z warunkami pracy
– bariery o charakterze finansowym
(rzeczywiste i domniemane), rozumiane
jako z³a lub nie najlepsza kondycja finansowa zak³adu, uniemo¿liwiaj¹ca nawet niewielkie inwestycje czy œwiadczenia socjalne
– bariery spo³eczne – przede wszystkim negatywne widzenie osoby niepe³nosprawnej jako pracownika oraz obawa
przed koniecznoœci¹ dokonania specjalnych przystosowañ w zak³adzie pracy,
obawa co do jego efektywnoœci, braku
kwalifikacji, mo¿liwoœci fizycznych,
a tak¿e lêk przed trudnoœciami w integrowaniu siê takiej osoby z pozosta³ymi pracownikami
– bariery „niewiedzy”, które m.in. s¹
przyczyn¹ powstawania barier spo³ecznych oraz domniemanych barier technicznych i finansowych. Pracodawca nie

posiadaj¹cy – przynajmniej w podstawowym zakresie – wiedzy o mo¿liwoœciach
i potrzebach osób niepe³nosprawnych
jako potencjalnych pracowników, dostrzega bariery czêsto tam, gdzie ich nie
ma lub s¹ niewielkie i mo¿liwe do usuniêcia niewielkim nak³adem kosztów.
Jak wynika z cytowanych badañ,
36,7% pracodawców wskaza³o „charakter pracy” jako g³ówn¹ przyczynê niezatrudniania osób niepe³nosprawnych,
a przesz³o 60% uwa¿a, ¿e w ich zak³adach wystêpuj¹ bariery architektoniczne
i nale¿a³oby przebudowaæ ci¹gi komunikacyjne oraz pomieszczenia higienicznosanitarne. Pozwala to przypuszczaæ, ¿e
ankietowani pracodawcy, rozwa¿aj¹c
mo¿liwoœæ zatrudnienia osób niepe³nosprawnych brali pod uwagê skrajne przypadki zarówno niepe³nosprawnoœci, jak
i warunków pracy, i w tym kontekœcie
przewidywali istnienie barier technicznych, które wed³ug nich powoduj¹ z kolei bariery finansowe.
Tymczasem mo¿na przyj¹æ, ¿e w ka¿dym zak³adzie pracy istniej¹ stanowiska,
na których, po odpowiednim przystosowaniu, mog³yby pracowaæ osoby niepe³nosprawne, bowiem ¿adna praca nie wymaga zaanga¿owania wszystkich sprawnoœci cz³owieka. Nale¿y tylko dokonaæ
w³aœciwego jej doboru oraz zastosowania
odpowiednich pomocy technicznych,
w³aœciwych dla danej osoby niepe³nosprawnej [3].

Klasyfikacja pomocy technicznych
W obowi¹zuj¹cym do koñca 2002 r.
Systematycznym Wykazie Wyrobów
(SWW) [4], w odniesieniu do pomocy technicznych, zastosowano podzia³ przedmiotowy. Wyroby zosta³y pogrupowane
wed³ug podobieñstwa bran¿ i podbran¿
zak³adów, w których zosta³y wyprodukowane. By³y to w wiêkszoœci zak³ady resortu zdrowia, które produkowa³y przed-

BEZPIECZEÑSTWO PRACY 5/2003

Sprzêt telekomunikacyjny, katalog ´96

¿e stawkê tê bez wzglêdu na symbol
PKWiU stosuje siê wobec wyrobów rehabilitacyjnych posiadaj¹cych w³aœciwe
atesty, stwierdzaj¹ce ich dzia³alnoœæ rehabilitacyjn¹ (rolê w rehabilitacji) wydane przez upowa¿nione do tego jednostki.

Norma
PN-EN ISO 9999:2002
W 2002 roku zosta³a ustanowiona d³ugo oczekiwana przez œrodowisko osób
niepe³nosprawnych oraz instytucje rz¹dowe i pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na rzecz tych
osób norma PN-EN ISO 9999:2002 – Pomoce techniczne dla osób niepe³nosprawnych – Klasyfikacja [7], która jest polsk¹
wersj¹ normy europejskiej EN ISO 9999.
Jej celem jest u³atwienie specjalistom
porozumiewania siê w tych sprawach,
a tak¿e mo¿e ona stanowiæ podstawê do
ujednolicenia systemu informacyjnego,
metod inwentaryzacji i tworzenia statystyk dotycz¹cych pomocy technicznych.
Norma ta, jako podstawê przyjmuje podzia³ funkcjonalny pomocy technicznych
u¿ytkowanych indywidualnie przez osoby niepe³nosprawne we wszystkich obszarach ich ¿ycia, z uwzglêdnieniem nowych technik i technologii.
Wed³ug tej normy: pomoc techniczna
dla osób niepe³nosprawnych to ka¿dy wyrób, przyrz¹d, wyposa¿enie lub system
techniczny u¿ywany przez osobê niepe³nosprawn¹, wykonany specjalnie lub
ogólnodostêpny, którego funkcj¹ jest zapobieganie, zastêpowanie, ³agodzenie
lub neutralizowanie uszkodzenia, niepe³nosprawnoœci lub upoœledzenia.
Klasyfikacja pomocy technicznych wg
normy PN-EN ISO 9999:2002 oparta jest
na podziale funkcjonalnym, czyli wyroby s¹ klasyfikowane wed³ug ich podstawowej funkcji. Jest 10 klas: pomoce do
terapii i æwiczeñ (03), ortezy i protezy (06),
pomoce do higieny osobistej i ochrony
(09), pomoce do osobistej mobilnoœci
(12), pomoce w gospodarstwie domowym
(15), wyposa¿enie i adaptacje mieszkañ
i innych lokali (18), pomoce do komunikowania siê, informacji i sygnalizacji
(21), pomoce do pos³ugiwania siê wyrobami i towarami (24), pomoce i sprzêt do
poprawy œrodowiska, narzêdzia i maszyny (27), pomoce do rekreacji (30).
Ka¿da klasa dzieli siê na podklasy,
a nastêpnie dzia³y, które maj¹ swój kod
i nazwê, a w razie potrzeby tak¿e definicjê albo tekst wyjaœniaj¹cy i/lub odwo³anie do innych czêœci klasyfikacji. Jak
mo¿na wywnioskowaæ z nazw poszczególnych klas, klasyfikacja obejmuje
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wszystkie grupy wyrobów, które s¹ lub
mog¹ byæ u¿ytkowane indywidualnie
przez osobê niepe³nosprawn¹ z ró¿nego
rodzaju niesprawnoœciami, we wszystkich
obszarach ¿ycia, a wiêc równie¿ w pracy
zawodowej. Tymi wyrobami powinni zainteresowaæ siê przede wszystkim organizatorzy pracy i pracodawcy, zarówno z
chronionego jak i otwartego rynku pracy.
Pozwoli to nowoczeœniej spojrzeæ na
mo¿liwoœci wykonywania pracy przez
osoby niepe³nosprawne i wykorzystywaæ
pomoce techniczne na stanowiskach pracy. Mo¿e te¿ zachêciæ pracodawców do
ich zatrudniania, zw³aszcza ¿e Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (PFRON), zgodnie z ustaw¹ z dnia
20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych oraz o zmianach
niektórych innych ustaw [8], refunduje obecnie tylko dzia³ania dotycz¹ce przystosowania stanowiska pracy osoby niepe³nosprawnej. Dotyczy to wiêc wyposa¿enia stanowiska w sprzêt rehabilitacji zawodowej,
odpowiednio do potrzeb wynikaj¹cych
z rodzaju i stopnia niepe³nosprawnoœci
[9,10].
Wed³ug definicji
zawartej w Encyklopedycznym s³owniku
rehabilitacji [11],
sprzêt rehabilitacji
zawodowej to elementy stanowiska
roboczego i jego
otoczenia, które, bior¹c udzia³ w procesach produkcyjnych
i rehabilitacyjnych,
umo¿liwiaj¹ osobie
niepe³nosprawnej
wykonywanie pracy
zawodowej. Z definiz dzielonym siedzeniem
cji tej wynika, ¿e nie Krzes³o
dla osób z usztywnionym stawem
ma ¿adnych ograni- biodrowym
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mioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze
wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cego systemu
œwiadczeñ zdrowotnych oraz spó³dzielnie inwalidów, które produkowa³y elementy stanowisk pracy dla osób niepe³nosprawnych. Wyroby zaliczone do
sprzêtu rehabilitacyjnego zakwalifikowane w SWW do ró¿nych ga³êzi przemys³u,
bran¿ i podbran¿ (09, 096, 097, 0975, 115,
1151, 1153, 13, 288, 2885) nie odzwierciedlaj¹ funkcjonalnego podzia³u wyrobów tego sprzêtu. Dlatego podzia³ ten nie
by³ ani jednoznaczny, ani czytelny dla
jego u¿ytkowników, odbiorców, producentów oraz pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne.
Wed³ug SWW w dziale 2885 – wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetyczne mieœci³y siê: protezy (2885-1), aparaty ortopedyczne (2885-2), gorsety i pasy
(2885-3), obuwie i wk³adki ortopedyczne (2884), kule i laski (2885-5), wózki
inwalidzkie (2885-6), sprzêt rehabilitacyjny (2885-7), w tym: sprzêt rehabilitacji
leczniczej (2885-71), sprzêt rehabilitacji
zawodowej (2885-72), sprzêt rehabilitacyjny do obs³ugi osobistej (2885-77),
sprzêt rehabilitacyjny osobno nie wymieniony (2885-79). Sprzêt zaklasyfikowany do dzia³u 2885 obejmuje tylko oko³o
25% wyrobów uwzglêdnionych w normie PN-EN ISO 9999:2002. Zaliczenie
wyrobów do tego dzia³u mia³o istotne
znaczenie zarówno dla producentów, odbiorców instytucjonalnych, jak i samych
osób niepe³nosprawnych z uwagi na ulgi
podatkowe, dotacje do produkcji, obni¿one taryfy celne, zni¿ki przy nabywaniu
na receptê, czy nawet przydzia³ bezp³atny [4].
Mimo ¿e od stycznia 2003 r. wesz³a
w ¿ycie Polska Klasyfikacja Wyrobów
i Us³ug (PKWiU) [5], która zast¹pi³a SWW,
problem nie zosta³ jednak rozwi¹zany,
bowiem PKWiU równie¿ opiera siê na
podziale bran¿owym wyrobów. Dzia³ 33.1
– sprzêt i urz¹dzenia medyczne, w tym
chirurgiczne oraz przyrz¹dy ortopedyczne, inwalidzkie nie wyczerpuje nawet
10% pomocy technicznych, których dotyczy wspomniana norma. Przyk³adowo,
wózki inwalidzkie umieszczono w dziale razem z rowerami.
Jednak w rozporz¹dzeniu ministra finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku
od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym [6], w za³¹czniku nr 2 pn. „Lista
towarów i us³ug, dla których obni¿a siê
stawkê podatku do wysokoœci 0%” w poz.
38. znajduje siê zapis, z którego wynika,
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czeñ odnoœnie wykorzystywania odpowiednich pomocy technicznych dla osób
niepe³nosprawnych, wymienionych
w normie PN-EN ISO 9999:2002, jako
sprzêtu rehabilitacji zawodowej
[11,12,13].
W kontekœcie rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych,
szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na klasy: 18, 21, 24, 27. I tak na przyk³ad:
• osobom z dysfunkcjami prowadz¹cymi do niepe³nosprawnoœci w porozumiewaniu siê szansê pracy w ró¿nych zawodach stwarzaj¹ wyroby uwzglêdnione
w klasie – pomoce do porozumiewania
siê, informowania i sygnalizacji (21),
zw³aszcza w podklasach: pomoce optoelektroniczne (21 06), urz¹dzenia wejœciowe i wyjœciowe oraz oprzyrz¹dowanie do
komputerów, maszyny do pisania i kalkulatory (21 09), komputery (21 12), maszyny do pisania i oprogramowanie do
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edycji tekstu (21 15), kalkulatory (21 18),
pomoce do rêcznego pisania i kreœlenia
(21 24), nie optyczne pomoce do czytania (21 27), rejestratory i odtwarzacze
dŸwiêku (21 30), sprzêt telewizyjny i wideo (21 33), telefony i pomoce do telefonowania (21 36), systemy transmisji
dŸwiêku (21 39), pomoce do bezpoœredniego porozumiewania siê (21 42)
• osobom z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu
(ale nie tylko) szansê wygodnej i bezpiecznej pracy stwarzaj¹ wyroby uwzglêdnione w klasie 18 – wyposa¿enie i adaptacje mieszkañ i innych lokali, w tym
w dziale – sto³y do pracy (18 03 03) oraz
w podklasach: meble do siedzenia (18
09), pomoce do regulacji wysokoœci mebli (18 15), podnoœniki pionowe (18 30),
meble do przechowywania (18 36), a tak¿e w klasie – pomoce do pos³ugiwania
siê wyrobami i towarami (24), a zw³aszcza: pomoce do manewrowania wymienione w podklasach: sterowniki i urz¹dzenia kontrolne (24 09), wy³¹czniki czasowe (24 12) oraz pomoce do manipulowania w podklasach: pomoce wspomagaj¹ce i/lub zastêpuj¹ce funkcjê ramienia
i/lub rêki i/lub palców (24 18), pomoce do
zwiêkszania zakresu siêgania, (24 21), pomoce do mocowania (24 27), pomoce do
zmiany pozycji i podnoszenia (24 30) pomoce do transportu towarów w podklasach
od 24 36 do 24 45; dodatkowo w klasie
pomoce i sprzêt do poprawy œrodowiska,
narzêdzia i maszyny (27), zw³aszcza w podklasach: meble do pracy (27 09), narzêdzia rêczne (27 12), maszyny, narzêdzia
z napêdem i przy³¹cza (27 15).
Zapoznanie siê z norm¹ PN-EN ISO
9999:2002 mo¿e w znacznym stopniu
przyczyniæ siê do zmniejszenia „bariery
niewiedzy” wœród pracodawców, natomiast specjalistom bhp i inspektorom Pañstwowej Inspekcji Pracy, zw³aszcza kontroluj¹cym zak³ady pracy chronionej, u³atwi ocenê stanowisk pracy pod k¹tem ich
przystosowania do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
***
Ustanowiona w 2002 r. norma PN-EN
ISO 9999:2002 jest pierwszym krokiem
formalnym w kierunku porz¹dkowania
systemu badañ i oceny zgodnoœci pomocy technicznych dla osób niepe³nosprawnych, oraz oceny przydatnoœci danego
wyrobu do celów rehabilitacji medycznej, spo³ecznej i zawodowej. Niezbêdne
jest jednak uwzglêdnianie tej normy
w wydawanych aktach prawnych. Norma
ta powinna byæ wskazywana w przepisach
jako podstawa zaliczania wyrobów do

grupy osobistych pomocy technicznych
dla osób niepe³nosprawnych, spe³niaj¹cych rolê rehabilitacyjn¹, co ma okreœlone konsekwencje dla producentów i nabywców tych wyrobów. Stosowanie jednolitej terminologii i klasyfikacji wszystkich pomocy technicznych dla osób niepe³nosprawnych w przepisach prawnych,
dotycz¹cych np. œwiadczeñ zdrowotnych
i rehabilitacyjnych, ce³, podatków, kszta³cenia, zatrudnienia i pracy osób niepe³nosprawnych przyczyni siê do dalszego
porz¹dkowania tego systemu.
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