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pomocy Państwa dla Inwalidów jest ich zatrudnienie”24. Dodatkowo propa-
gowano postawę tych „inwalidów, którzy [podejmując pracę – N.B.] zerwali 
z poniżającym systemem zapomogowo-koncesyjnym burżuazyjno-charyta-
tywnej fi kcji opieki nad inwalidami”25, i podkreślano, że podstawowym in-
strumentem realizacji rozporządzenia jest nie tylko troska władzy państwowej 
o inwalidów, ale także praca podjęta przez samą tę grupę obywateli.

ROZWÓJ SYSTEMU

22 lipca 1952 roku uchwalona została Konstytucja Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej. Wprowadziła ona zmianę nazwy państwa Rzeczpospolita Pol-
ska na Polska Rzeczpospolita Ludowa i zadekretowała dyktaturę proletariatu 
(ludu pracującego miast i wsi)26, lecz nie wprowadzono do niej zapisu, który 
mówiłby wprost o opiece władzy komunistycznej nad inwalidami. Jedynie 
artykuł 60. głosił: „Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mają prawo 
do ochrony zdrowia oraz do pomocy w razie choroby lub niezdolności do 
pracy”27. W Konstytucji nie znalazł się zatem zapis dotyczący bezpośrednio 
inwalidów, choć jednocześnie były w niej artykuły dotyczące na przykład praw 
kobiet28 czy tak zwanej inteligencji twórczej29.

Wydane w późniejszych latach dekrety defi niowały inwalidę jako osobę 
uznaną za niezdolną do pracy i wydzieliły trzy grupy inwalidzkie. Pierwszą 
stanowić miały osoby niezdolne do jakiejkolwiek pracy i wymagające stałej 
opieki; drugą osoby niezdolne do jakiejkolwiek pracy, ale niewymagające takiej 
opieki, trzecią zaś osoby niezdolne do systematycznej pracy w swoim zawo-
dzie30. Zastrzeżono również, że jeśli inwalida zaliczony do trzeciej grupy nie 
podejmie zatrudnienia, do którego został skierowany na mocy orzeczenia komi-
sji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, nie będzie mógł on pobierać renty31.

Osobnego aktu prawnego wymagało uregulowanie sytuacji inwalidów wo-
jennych. W sierpniu 1954 roku zdefi niowano ich jako inwalidów wojskowych, 

26  Por. A.L.  S o w a, Od drugiej do trzeciej Rzeczypospolitej (1945-2001), Fogra, Kraków 2001, 
s. 87.

27  Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 
22 lipca 1952 r., Dz.U. 1952, nr 33, poz. 232, art. 60.

28  Zob. tamże, art. 66.
29  Zob. tamże, art. 65.
30  Zob. Dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracow-

ników i ich rodzin, Dz.U. 1954, nr 30, poz. 116, art. 13.
31  Por. tamże, art. 41.
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czyli żołnierzy, którzy podczas odbywania czynnej służby stali się niezdolni 
do pracy wskutek choroby lub kalectwa i zostali zaliczeni do jednej z trzech 
grup inwalidów32. Grupy inwalidzkie wymienione w tym dekrecie były toż-
same z tymi z dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym. Inwalidzi 
wojskowi mieli również stawać przed komisją do spraw inwalidztwa i za-
trudnienia33. Wprowadzenie nowych regulacji odbiło się na poziomie życia 
niektórych inwalidów wojskowych. Dotknięci najmniejszym uszczerbkiem 
zdrowia (25%-44%) otrzymali jedynie niewielką, jednorazową odprawę ze 
skapitalizowanych rent. Tylko nieliczni z tej grupy mogli pobierać renty, pozo-
stali otrzymali zaś jedynie świadczenia niematerialne, na przykład zapewniono 
im częściową opiekę lekarską. W razie pogorszenia stanu zdrowia nie mogli 
jednak ubiegać się o zmianę grupy inwalidzkiej34. Warto zwrócić uwagę, że 
w żadnym ze wspomnianych dekretów nie wyszczególniono grupy inwalidów 
wojennych. Byli oni zatem traktowani tak, jak inwalidzi cywilni, i zostali ob-
jęci dekretem o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym. 

Przyjęcie wszystkich tych dokumentów powodowało konieczność stworzenia 
systemu orzecznictwa dla osób niepełnosprawnych. 30 października 1954 roku 
powołano komisje do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. Do ich głównych zadań 
należało: określenie grupy inwalidzkiej, do której wpisuje się dana osoba, ustalenie 
daty powstania inwalidztwa oraz jego przyczyny, kierowanie na leczenie oraz 
ustalenie wskazań i przeciwwskazań dotyczących zatrudnienia35. Wystawienie 
tego rodzaju orzeczenia wskazywało, jakie warunki pracy należy stworzyć kon-
kretnej osobie i jakie zadanie powinna ona wykonywać, i na tej podstawie inwalida 
kierowany był do spółdzielni. Orzeczenie niepełnosprawności stało się pierwszym 
dokumentem wydawanym zarówno inwalidom cywilnym, jak i wojennym36.

Szczegółowe wytyczne dotyczące funkcjonowania komisji do spraw in-
walidztwa i zatrudnienia zostały zamieszczone w Zarządzeniu Ministra Pracy 
i Opieki Społecznej z 30 października 1954 roku. Mocą tego rozporządzenia na 
terenie całego kraju powołano dziewięćdziesiąt komisji obwodowych działają-
cych w czterdziestu dwóch miastach. Najwięcej, bo aż dziewięć, powstało ich 
w Poznaniu. Oprócz komisji obwodowych w kraju funkcjonowały dwadzieścia 
cztery komisje wojewódzkie działające na terenie osiemnastu województw37. 

32  Zob. Dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin, 
Dz.U. 1954, nr 37, poz. 159, art. 3.

33  Zob. tamże, art. 4.
34  Por.  G a r b a t, dz. cyt., s. 96.
35  Zob. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie powołania 

komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, Dz.U. 1954, nr 48, poz. 230.
36  Por.  G a r b a t, dz. cyt., s. 97.
37  Zob. Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 października 1954 r. w spra-

wie składu, organizacji i postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, 
M.P. 1954, nr 109, poz. 1501.
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W skład każdej z nich wchodzili dwaj lekarze (internista i chirurg) mianowa-
ni przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przedstawiciel tej instytucji. 
Członkowie komisji mogli samodzielnie wykonać badania bądź umieścić cho-
rego na obserwacji w szpitalu. Obok orzecznictwa zadaniami komisji do spraw 
inwalidztwa i zatrudnienia były również kontrola prawidłowości zatrudnienia 
inwalidów oraz pomoc w przywracaniu im zdolności do pracy.

Wydanie powyższych dokumentów stworzyło podstawy do podjęcia pracy 
przez osoby niepełnosprawne. Niewiele wiemy na temat sytuacji inwalidów 
zatrudnionych w powszechnych zakładach pracy. Nawet specjalna komisja 
opracowująca ekspertyzę dotyczącą sytuacji osób niepełnosprawnych na po-
czątku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku zwróciła uwagę na brak infor-
macji na ten temat.

SPÓŁDZIELNIE INWALIDÓW

Spółdzielnie inwalidów zaczęły powstawać w Polsce po pierwszej woj-
nie światowej. Impulsem do ich tworzenia stała się duża liczba stosunkowo 
młodych osób, które utraciły zdrowie w związku z działaniami wojennymi. 
Inwalidzi wojenni zaczęli wówczas zrzeszać się w lokalne organizacje. Po dru-
giej wojnie światowej postanowiono doświadczenia te wykorzystać, uważano 
bowiem, że spółdzielnie inwalidów mogą w znacznym stopniu przyczynić się 
do rozwiązania problemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Pierwszą 
powojenną spółdzielnią inwalidów była założona na przełomie września i paź-
dziernika 1944 roku w Warszawie Spółdzielnia Inwalidów „Świt”40. 

Spółdzielnie inwalidów zmierzały do osiągania jak największych zysków 
przy jak najmniejszej liczbie zatrudnionych. Kwestia opieki społecznej czy 
rehabilitacji niepełnosprawnych inwalidów nie stanowiła wówczas prioryte-
tu41. Ważnym momentem dla rehabilitacji zawodowej inwalidów i rozwoju 
spółdzielczości inwalidów okazał się 1 lipca 1949 roku, kiedy to z inicjatywy 
inwalidów wojennych rozpoczęła działalność Centrala Spółdzielni Inwalidów, 
organizacja ogólnopolska, której zadaniem było zrzeszenie spółdzielni inwa-

38  Por. tamże, § 2, 9.
39  Por. Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i stan rehabilitacji w PRL. Ekspertyza, s. 376.
40  Por. G a r b a t, dz. cyt., s. 96; H. W a s z k o w s k i, T. M a j e w s k i, Działalność spółdzielcza 

inwalidów w świetle uwarunkowań społeczno-gospodarczych w latach 1944-1990, w: Ruch spół-
dzielczości inwalidów i jego znaczenie dla rozwoju rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce, 
red. H. Waszkowski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2016, 
s. 13n.

41  Por. C. Ł u s z c z y ń s k i, Kartki z historii spółdzielczości inwalidzkiej (3). Kiedy nie mieliśmy 
własnej organizacji, „Weteran Walki i Pracy” 6(1964) nr 16(125), s. 3.
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