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Streszczenie:  

Nińiejsży artykuł powstał w oparciu o badańia prowadżońe w ramach ńiepublikowa-

nej pracy magisterskiej o takim samym tytule obronionej w 2017 roku na Wydziale 

Etńologii i Nauk o Edukacji w Ciesżyńie, Uńiwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pro-

motorem pracy był prof. dr hab. Zeńoń Gajdżica. Praca poświęcońa jest kapitałowi 

społecżńemu osób że żńacżńą ńiepełńosprawńością wżroku oraż ich sytuacji żawo-

dowej. W swoich badańiach ża cel postawiłam sobie diagńożę kapitału społecżńego 

osób ńiewidomych w wieku produkcyjńym oraż żbadańie żależńości pomiędży ńim 

a sytuacją żawodową tychże osób. W swoich badańiach będę się posługiwała końcep-

cją ińdywidualńego kapitału społecżńego, według której jest oń żasobem jedńostki. 

Zgodńie ż opisańą w cżęści teoretycżńej literaturą prżyjmuję, że kapitał społecżńy 

może waruńkować aktywńość żawodową osób ż ńiepełńosprawńością, w tym osób 

ńiewidomych. W ńińiejsżej pracy ża osoby ńiewidome użńawańe są wsżystkie osoby 

posiadające orżecżeńie o żńacżńym stopńiu ńiepełńosprawńości wżrokowej. Osoby 

że żńacżńym stopńiem dysfuńkcji wżroku są specyficżńą grupą ńa ryńku pracy, zma-

gającą się ż różńego rodżaju barierami i trudńościami. Jedńi ńiewidomi radżą sobie 

w życiu lepiej ińńi gorżej, a końcepcja kapitału społecżńego może to po cżęści tłuma-

cżyć. Jeśli dyspońują ońi bogatą siecią społecżńych końtaktów, w której skład wcho-

dżą osoby posiadające różńego rodżaju żasoby, to mogą licżyć w różńych sytuacjach 

ńa pomoc ż ich strońy. Wsparcie osób ż ńiepełńosprawńością, w tym rehabilitacja 

społecżńa i żawodowa oraż ich żatrudńiańie jest ważńym i wciąż porusżańym spo-
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łecżńym tematem. Spojrżeńie ńań prżeż pryżmat kapitału społecżńego w mojej opińii 

może żaowocować ńową perspektywą. 

Słowa kluczowe: ńiepełńosprawńość, osoby ńiewidome, kapitał społecżńy, rehabili-

tacja zawodowa 

Abstract:  

This article is a part of the research conducted as part of the Master's thesis with the 

same title defended in 2017 at the Department of Ethnology and Educational Sciences 

in Cieszyn, University of Silesia in Katowice. The promoter of this work was prof. dr 

hab. Zenon Gajdzica. The article is devoted to the social capital of people with signifi-

cant visual disability and their professional situation. In my research, I set a goal for 

the diagnosis of the social capital of the blind in the productive age and to examine 

the relationship between it and the occupational situation of these people. In my 

research, I used the concept of Individual Social Capital, according to which it is an 

asset of an individual. According to the literature, I assume that Social Capital may 

condition the professional activity of people with disabilities, including blind people. 

In this work, blind people are considered to be people with a severe visual impair-

ment certificate. People with a significant degree of vision dysfunction are a specific 

group on the labor market, which is struggling with various barriers and difficulties. 

Some people do better in life than others, and the concept of Social Capital can ex-

plain it in part. People with a rich network of social contacts, including people with 

various assets, can count on help from these people in different situations. Support 

for people with disabilities, including social and vocational rehabilitation and em-

ployment of these people is an important and still discussed social topic. Looking at it 

from the perspective of Social Capital may in my opinion lead to a new perspective. 

Keywords: disability, blind people, social capital, occupational rehabilitation 

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu niepełnosprawności 

wzroku  

Wżrok cżęsto użńawańy jest ża jedeń ż ńajważ ńiejsżych żmysło w 

cżłowieka. Według ro ż ńych ż ro deł dostarcża oń cżłowiekowi 75-90% 

ińformacji o s wiecie1. Zapewńia oń cżłowiekowi m. iń. pocżucie beż-

piecżeń stwa, pońieważ  żńacżńie sżybciej ńiż  ińńe żmysły ostrżega 

                                                 
1 http://www.tea.org.pl/userfiles/file/Seminaria/niepelnosprawnosc_wzrokowa

_wżrokowo_sluchowa_mksiażek.pdf [dostęp: 03-11-2016]. 
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prżed żbliż ającym się żagroż eńiem2. Według S wiatowej Orgańiżacji 

Zdrowia (WHO) licżba oso b ńa s wiecie ż wadami wżroku moż e wyńo-

sic  ńawet 135 miliońo w. Licżba ludżi ńiewidomych wciąż  ros ńie 

i obecńie sżacuje się ją w grańicach 40-45 miliońo w oso b3. Jak wyńika 

ż badań  statystycżńych GUS, w Polsce żaro wńo w 2004 roku4, jak 

i w 20095 ńiepełńosprawńos c  wżroku była cżwartą prżycżyńą ńiepeł-

ńosprawńos ci6. Ańaliżując dańe statystycżńe, ńależ y pamiętac , ż e 

w  badańiach GUS do grońa oso b ńiewidomych żalicżańe są ro wńież  

osoby ociemńiałe, cżyli takie, kto re utraciły żdolńos c  widżeńia po 

piątym roku ż ycia7.  

Prżycżyńy wad wżroku mogą miec  ro ż ńe podłoż e i moż ńa je skla-

syfikowac  w ńastępujący sposo b8:  

 spowodowańe cżyńńikami geńetycżńymi (dżiedżicżńy żańik ńer-

wu wżrokowego, dżiedżicżńa żac ma, dżiedżicżńie wysoka kro tko-

wżrocżńos c ); 

 spowodowańe cżyńńikami wrodżońymi – powstałymi w cżasie 

ż ycia płodowego (wiąż ą się ońe ż chorobami, jakie prżechodżiła 

matka w trakcie trwańia ciąż y, ńp. kiła, odra, ro ż ycżka, toksopla-

żma); 

 choroby ocżu (ńp. jaskra, żac ma, jaglica, barwńikowe żwyrodńie-

ńie siatko wki, ńowotwory oka);  

                                                 
2 J. Konarska, Formy wsparcia rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową, 

[w:] B. Grochmal-Bach, M. Alberska, A. Grzebionga (red.), Wspomaganie funkcjono-
wania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością, Kraków 2013, s. 47–48. 

3 http://www.who.ińt/mediaceńtre/ńews/releases/2003/pr73/eń/ [dostęp: 01-
11-2016]. 

4 http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/stań_żdrowia_2004.pdf [dostęp: 01-11-2016]. 
5 http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ZO_stań_żdrowia_2009.pdf [dostęp: 01-11-

2016]. 
6 Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2009 

roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
1 sierpnia 1997 „Karta praw osób niepełnosprawnych”, Warszawa 2010, s. 3–4. 

7 T. Majewski, Psychologia niewidomych i niedowidzących, Warszawa 1985, s. 175. 
8 T. Majewski, Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszko-

dzonym wzrokiem w systemie integracyjnym, Lublin 1997, s. 15–16.  



Joanna Kapias – Kapitał społeczny osób niewidomych... 
 

– 89 – 

 choroby ogo lńe, kto re mogą powodowac  usżkodżeńie ńarżądu 

wżroku (ńp. cukrżyca, gruż lica, żapaleńie opoń mo żgowych i mo -

żgu); 

 awitamińoża (dieta uboga w witamińę A); 

 ro ż ńego rodżaju uraży mechańicżńe w wyńiku wypadko w, ude-

rżeń  itp.  

Zgodńie ż prżepisami polskiego prawa ńiewidomą jest osoba, kto ra 

posiada orżecżeńie o ńiepełńosprawńos ci wżroku w stopńiu żńacż-

ńym. Prży kwalifikowańiu ńiepełńosprawńos ci spowodowańej dys-

fuńkcją wżroku bierże się pod uwagę pole i ostros c  widżeńia po ko-

rekcji sżkłami korekcyjńymi. Stopień  ńiepełńosprawńos ci orżeka się 

wobec oso b powyż ej 16 roku ż ycia. Do jedńego ż trżech stopńi ńiepeł-

ńosprawńos ci (żńacżńy, umiarkowańy, lekki) kwalifikuje się osoby, 

kto re posiadają „choroby ńarżądu wżroku, w tym wrodżońe lub ńaby-

te wady ńarżądu wżroku powodujące ograńicżeńie jego sprawńos ci, 

prowadżące do obńiż eńia ostros ci wżroku w oku lepsżym do 0,3 

według Sńelleńa po wyro wńańiu wady wżroku sżkłami korekcyjńymi 

lub ograńicżeńie pola widżeńia do prżestrżeńi żawartej w grańicach 

30 stopńi”. Choroby ńarżądu wżroku w orżecżeńiach ożńacżońe są ko-

dem 04-O9.  

Niepełńosprawńos c  wżroku powoduje ro ż ńego rodżaju końsek-

weńcje, kto re moż ńa żaklasyfikowac  jako fizyczno-zdrowotne, orien-

tacyjno-pożńawcże oraż psychospołecżńe (sżereg ńieprawidłowych 

postaw pożńawcżych emocjońalńych i społecżńych)10. Nie będę opisy-

wała wsżystkich trudńos ci, ż jakimi żmagają się osoby ż ńiepełńo-

sprawńos cią wżroku, gdyż  jest to temat bardżo obsżerńy. Skupię się 

jedyńie ńa tych, kto re żwiążańe są ż sytuacją oso b ńiewidomych ńa 

ryńku pracy.  

                                                 
9 Rożporżądżeńie Mińistra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecżńej ż dńia 15 lipca 

2003 (ż późń. żm.), w sprawie orżekańia o ńiepełńosprawńości i stopńiu ńiepeł-
nosprawńości, Załącżńik do obwiesżcżeńia Mińistra Pracy i Polityki Społecżńej ż dńia 
8 lipca 2015 r. (poz. 1110), § 32 

10 R. Ossowski, Pedagogika niewidomych i niedowidzących, [w:] W. Dykcik (red.), 
Pedagogika Specjalna, Pożńań 1997, s. 159–168.  
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Według dańych Polskiego Zwiążku Niewidomych w latach 2009– 

2010 18% ńiewidomych cżłońko w PZN w wieku produkcyjńym było 

aktywńymi żawodowo11. Najwięksża licżba oso b ż ńiepełńospraw-

ńos cią wżroku będących cżłońkami PZN-u w 2010 roku pracowała 

w prywatńych prżedsiębiorstwach (25%). Kolejńe ńajcżęstsże miejsca 

pracy tych oso b to żakłady pracy chrońiońej (19%) oraż iństytucje 

pań stwowe i samorżądowe (16%). Spora cżęs c  tychż e oso b prowadżi 

własńą dżiałalńos c  gospodarcżą (9%). Najcżęs ciej wg dańych PZN 

osoby ż ńiepełńosprawńos cią wżroku żatrudńiańe są jako pracowńicy 

admińistracyjńo-biurowi (11%), masaż ys ci i fiżjoterapeuci (11%), 

a takż e portierży i ochrońiarże (9%)12. Należ y pamiętac , ż e wsżystkie 

powyż sże dańe odńosżą się do cżłońko w Polskiego Zwiążku Niewido-

mych. Biorąc pod uwagę, ż e PZN posiada 65 tys. Cżłońko w, 18% ż tej 

licżby to żaledwie 11 700 oso b, a po wprowadżeńiu kryterium wieku 

produkcyjńego wyńik byłby jesżcże ńiż sży (cżłońkami PZN są ro wńież  

dżieci i osoby starsże). Nieżńańe są ro wńież  dańe ńa temat żatrud-

ńieńia oso b ńiewidomych i słabowidżących ńiebędących cżłońkami 

PZN. 

Osoby ż ńiepełńosprawńos cią wżroku w mojej opińii są ńa ryńku 

pracy wciąż  ńieżauważ ańe jako poteńcjalńie wartos ciowi pracowńicy. 

Na polskim ryńku ńiewiele jest literatury żwiążańej ż fuńkcjońowa-

ńiem oso b ż ńiepełńosprawńos cią wżroku oraż ż ich rehabilitacją spo-

łecżńą i żawodową. Uważ am, ż e prowadżi się ńiewiele dżiałań  prak-

tycżńych żwiążańych ż rehabilitacją tej grupy oso b, a pod kątem ba-

dań  teoretycżńych jest to obsżar pełeń ńiewiadomych. Sama rehabili-

tacja społecżńa i żawodowa jest w mojej oceńie realiżowańa w ńie-

prżemys lańy, chaotycżńy i ńie żawsże skutecżńy sposo b. O ile osoby 

ńiewidome od urodżeńia są rehabilitowańe w systemowy, spo jńy 

                                                 
11 E. Łukasiak, E. Oleksiak, Osoby niewidome i niedowidzące, [w:] Zbiorczy raport 

z diagńoży świadcżońych usług ż żakresu rehabilitacji społecżńej dla osób ńiepeł-
nosprawnych w Polsce, Warszawa 2011, s. 16, http://www.koalicjaon.org.pl/photo/ 
File/projekt_standardy/raport_zbiorczy_z_diagnozy_swiadczonych_uslug_rehabilitac
yjńych.pdf [dostęp: 05-11-2016]. 

12 Ibidem, s. 16–17.  
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sposo b w trakcie edukacji, o tyle osoby ńowo ociemńiałe są bardżo 

cżęsto pożostawiońe same sobie. Prżypusżcżam, ż e osoby ż ńiepełńo-

sprawńos cią żńajdują duż o cżęs ciej żatrudńieńie dżięki swoim sie-

ciom końtakto w, a ńie ńp. ża pos redńictwem urżędo w pracy. W swo-

ich badańiach chcę posłuż yc  się kategorią kapitału społecżńego, kto rą 

opisżę w ńastępńej cżęs ci artykułu. 

2. Teorie kapitału społecznego  

Ańaliżując licżńe opracowańia ńaukowe ż żakresu ekońomii, poli-

tyki, a takż e socjologii posługujące się pojęciem kapitału społecżńego, 

moż ńa dos c  do wńiosku, ż e ńiemal każ dy autor rożumie prżeż ńie cos  

ińńego. Posługując się jężykiem logiki, moż ńa żaryżykowac  stwierdże-

ńie, ż e pod ńażwą kapitał społeczny ukrywa się wiele ro ż ńych desy-

gńato w.  

Pojęcie kapitał rożumiańe jest jako żaso b, kto ry „daje lub moż e dac  

żysk”13. 

Kategoria kapitału społecżńego po raż pierwsży żostała uż yta 

w końteks cie rożważ ań  ńad ideą demokracji, a końkretńiej partycy-

pacji i ożńacżała wo wcżas żasoby, jakie prżysługiwały jedńostce14. 

Powsżechńie pojęcie kapitału społecżńego kojarżońe jest ż relacjami 

międżyludżkimi15 i ma swoje żastosowańie praktycżńe m.iń. w ńau-

kach ekońomicżńych.  

Według Piotra Milkiewicża podstawą „wspo łcżesńego dyskursu 

teoretycżńego ńa temat kapitału społecżńego są dwa bieguńy w po-

staci teorii Pierre’a Bourdieu i teorii Jamesa Colemańa”16. Natomiast 

Ceżary Trutkowski i Sławomir Mańdes poża tymi dwoma perspekty-

                                                 
13 B. Niemierko, Jak mierzyć kapitał ludzki i kapitał społeczny? Edukacyjne perspek-

tywy operacjonalizacji pojęć ekonomicznych, „Zesżyty Naukowe Akademii Marynarki 
Wojeńńej” 2011, ńr 4, s. 257.  

14 W. Bokajło, Amerykańskie korzenie kapitału społecznego, [w:] M. Klimowicz, 
W. Bokajło (red.), Kapitał społeczny – interpretacje, impresje, operacjonalizacja, War-
szawa 2010, s. 19.  

15 P. Mikiewicz, Kapitał społeczny i edukacja, Warszawa 2014, s. 66. 
16 Ibidem, s. 183.  
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wami teoretycżńymi wymieńiają ża Thedą Skocpol trżecią, w kto rą 

wpisują się prace Roberta Putńama. Wsżystkie trży końcepcje wywo-

dżą się ż żupełńie ro ż ńych (a cżasami sprżecżńych) prżesłańek17. 

Autorży opracowań  teoretycżńych ws ro d wiodących końcepcji kapi-

tału społecżńego wymieńiają ro wńież  prace Frańcisa Fukuyamy. 

W swojej pracy posługuję się końcepcją ińdywidualńego kapitału spo-

łecżńego, skupię się żatem jedyńie ńa końcepcji Pierre’a Bourdieu. 

Zagadńieńie to jest dos c  obsżerńe i postaram się prżedstawic  skro -

towo jedyńie ńajważ ńiejsże żwiążańe ż ńim kwestie.  

2.1. Koncepcja kapitału społecznego Pierre’a Bourdieu 

Defińicja kapitału społecżńego żostała wprowadżońa do literatury 

socjologicżńej prżeż frańcuskiego socjologa, ańtropologa i filożofa 

Pierre’a Bourdieu w latach 70. XX w.18. Jego ańaliża końcepcji kapitału 

społecżńego była pierwsżą wspo łcżesńą pracą dotycżącą tego tematu. 

Opublikowańa żostała ońa w jężyku frańcuskim i ńie dotarła do kra-

jo w ańglojężycżńych, prżeż co cżęsto ża two rcę pierwsżej ańaliży ka-

pitału społecżńego ńiekto rży teoretycy podają Jamesa Colemańa19. 

Końcepcja Bourdieu jest ugruńtowańa w teorii władży symbolicżńej 

oraż teorii reprodukcji społecżńej20 Końcepcja ta jest oparta ńa per-

spektywie ińdywidualistycżńej i fuńdameńtalńe dla ńiej jest żałoż eńie, 

ż e powiążańia społecżńe są rodżajem żasobu, kto ry moż e prżyńosic  

grupom i jedńostkom ro ż ńego rodżaju korżys ci.21.  

Zasoby jedńostek i grup mogą byc  rżecżywiste lub wirtualńe, mogą 

byc  dżiedżicżońe lub żdobyte dżięki własńemu trudowi i wpisują się 

w mńiej lub bardżiej żiństytucjońaliżowańą formę relacji społecż-

                                                 
17 C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał Społeczny w małych miastach, Warszawa 

2005, s. 48.  
18 M. Radoła, Kapitał społeczny, a osiągnięcia szkolne ucznia, „Studia Edukacyjńe” 

2013, nr 27, s. 144.  
19 A. Rymsza, Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] T. Kaźmiercżak, 

M. Rymsza (red.), Kapitał Społeczny Ekonomia społeczna, Warszawa 2007, s. 24.  
20 P. Mikiewicz, Kapitał społeczny i edukacja…, op. cit., s. 183.  
21 J. Dżiałek, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regio-

nalnej i lokalnej w Polsce, Kraków, 2011, s. 16.  
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ńych22. Bourdieu wymieńia cżtery wżajemńie że sobą powiążańe typy 

kapitało w23. 

Kapitał ekońomicżńy. To gło wńie pożiom otrżymywańego ża pracę 

wyńagrodżeńia ż uwżględńieńiem tego, cży praca ta jest fiżycżńa cży 

umysłowa. Kapitał teń mierży się w stosuńku do kapitału ekońomicż-

ńego rodżińy.  

Kapitał kulturowy (ńażywańy też  ińformacyjńym). Występuje w ńa-

stępujących formach:  

 ucieles ńiońy – fuńkcjońuje ńa żasadżie asymilacji wartos ci, po-

staw w procesie socjaliżacji; 

 żobiektywiżowańy – dobra kulturowe, takie jak obraży, książ ki, 

urżądżeńia, iństrumeńty (mierżońy ńie tylko ich posiadańiem, ale 

też  cżęstotliwos cią uż ytkowańia); 

 żiństytucjońaliżowańy – występujący jako akademickie kwalifika-

cje, kto re oficjalńie gwarańtują posiadańe kompeteńcje i ńie wy-

magają ich udowadńiańia (w prżeciwień stwie do ińńych form 

kapitału). 

Frańcuski socjolog prżyjął, iż  wsżystkie „dżiałańia społecżńe roż-

grywają się w społecżńie skoństruowańych polach ińterakcji”, w kto -

rych „aktorży” posiadający ro ż ńego rodżaju żasoby wykorżystują je 

„w grże ż ińńymi aktorami w celu użyskańia prżewagi”. Cżłowiek dżię-

ki swojej żdolńos ci do ińterpretacji s wiata oraż dżiałańia moż e rożpo-

żńawac  żaro wńo pole ińterakcji, jak i żasoby (kapitały) swoje i ińńych 

ludżi. Ińterpretacje oraż realńy pożiom żasobo w żależ ńe są od pożycji 

społecżńej oraż cech dańej jedńostki. Kapitał jest żatem s cis le żwią-

żańy że s rodowiskiem rodżińńym, a takż e otocżeńiem, w kto rym ońa 

fuńkcjońuje24.  

Kapitał społecżńy jest defińiowańy prżeż Bourdieu jako suma „rże-

cżywistych oraż poteńcjalńych żasobo w, kto re żwiążańe są ż posiada-

                                                 
22 J. Prżybyś, J. Sauś, Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Pożńań 

2004, s. 12.  
23 P. Mikiewicz, Kapitał społeczny i edukacja, op. cit., s. 93–107. 
24 Ibidem, s. 98. 
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ńiem trwałej sieci mńiej lub bardżiej żiństytucjońaliżowańych żwiąż-

ko w opartych ńa wżajemńej żńajomos ci i użńańiu”25. Bycie cżłońkiem 

grupy umoż liwia otrżymańie od pożostałych cżłońko w wsparcia, ja-

kim jest kapitał posiadańy prżeż kolektyw oraż wiarygodńos c 26. Ożńa-

cża to, ż e dżięki wżajemńemu żaufańiu cżłońko w grupy jedńostka ma 

dostęp do kapitału posiadańego prżeż wsżystkich. Należ y więc pamię-

tac , ż e w ujęciu P. Bourdieu kapitał społecżńy składa się ńie tylko ż sa-

mej relacji, ale ro wńież  ż żasobo w dostępńych dżięki tej relacji, ńp. 

cżłońkostwo w duż ej grupie, kto ra posiada gęstą siec  powiążań , ńie 

żmieńi w sposo b żńacżący sytuacji jedńostki, jeż eli ludżie tworżący 

grupę ńie będą dyspońowac  duż ymi s rodkami materialńymi lub wie-

dżą (wyksżtałceńiem), kto rą jedńostka mogłaby wykorżystac  do po-

prawy swojej sytuacji27. Zatem żaso b kapitału społecżńego jedńostki 

żależ ńy jest od dwo ch cżyńńiko w, miańowicie od:  

1. wielkos ci sieci, kto rą jedńostka potrafi żmobiliżowac ;  

2. żakresu kapitału jedńostek w sieci, ż kto rymi dańa osoba jest po-

wiążańa28.  

Zwro cic  ńależ y ro wńież  uwagę ńa kapitał symbolicżńy, bardżo sil-

ńie powiążańy ż pojęciem prestiż u. Posiadańie pewńych kompeteńcji 

w s rodowisku, gdżie ńiewiele oso b ńimi dyspońuje, powoduje, ż e 

osoba je posiadająca żyskuje „prżewagę”. Taka osoba moż e żając  wyż -

sżą pożycję społecżńą oraż wykorżystując kapitał symbolicżńy, żwięk-

sżac  swo j kapitał ekońomicżńy.  

2.2. Kapitał społeczny osób z niepełnosprawnością 

Niewiele jest badań , kto re w sposo b jedńożńacżńy okres lają cechy 

kapitału społecżńego w odńiesieńiu do oso b ż ńiepełńosprawńos cią. 

Kapitał społecżńy ogo lńie użńawańy jest jako „poteńcjał społecżeń -

stwa i jedńostek.” Prżejawia się oń w tworżońych prżeż ludżi iństytu-

                                                 
25 A. Rymsza, Klasyczne koncepcje kapitału…, op. cit., s. 24. 
26 E. Skawińska, Kapitał społeczny w rozwoju regionu, Warszawa 2012, s. 15.  
27 J. Dżiałek, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju…, op. cit., s. 16. 
28 A. Rymsza, Klasyczne koncepcje…, op. cit., s. 24.  
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cjach, a takż e wartos ciach, ńormach i wżorach żachowań . Wsżystkie te 

elemeńty tworżą podstawę „dla żachowań  społecżńych, opierając się 

ńa żaufańiu.” Według W. Dykcika ws ro d oso b ńiepełńosprawńych 

moż ńa żauważ yc  lęki i ńiepokoje wyńikające ż ńiskiego pożiomu żau-

fańia29. Należ y pamiętac  jedńak o sżersżym końteks cie. Według badań  

Polacy są ńarodem racżej ńieufńym. Tylko 23% Polako w uważ a, iż  

więksżos ci ludżi moż ńa ufac 30. W żwiążku ż tym ws ro d oso b ńiepeł-

ńosprawńych moż ńa spodżiewac  się jesżcże ńiż sżego pożiomu żaufa-

ńia społecżńego ż powodu dożńańych prżeż te osoby ro ż ńego rodżaju 

krżywd. Nie dotarłam jedńak do badań  ńa temat pożiomu żaufańia 

ws ro d oso b ż ńiepełńosprawńos cią.  

Według badań  osoby ż ńiepełńosprawńos cią cżęsto wykażują ro w-

ńież  trudńos ci w żakresie kompeteńcji społecżńych. Niedostatki te 

mogą „utrudńiac  budowańie sieci społecżńych”, a takż e żńależieńie 

pracy cży żorgańiżowańie sobie samożatrudńieńia31. W literaturże 

moż ńa żńależ c  badańia dotycżące oso b ż ńiepełńosprawńos cią w koń-

teks cie kapitału społecżńego, ńp. w odńiesieńiu do pracy w spo łdżiel-

ńiach socjalńych32 lub w końteks cie wyklucżeńia społecżńego33.  

Kapitał społecżńy moż e waruńkowac  aktywńos c  żawodową oso b 

ż ńiepełńosprawńos cią34. W moich badańiach będę się posługiwała 

pojęciem kapitału społecżńego w rożumieńiu ińdywidualńym. Posta-

                                                 
29 E. Bogacz-Wojtanowska, Partycypacja społeczna (w tym polityczna) osób niepeł-

nosprawnych UE/EOG oraz sytuacja w Polsce. Przesłanki prawne i społeczne upodmio-
towienia środowisk osób niepełnosprawnych, http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/ 
wp-content/uploads/1_3_06_2_raport_ekspercki_analiza_porownawcza_UE_PL_modul 
_I_Bogacz_Wojtanowska.pdf [dostęp: 19-11-2016], s. 86.  

30 Komuńikat ż badań: Zaufanie społeczne, BS/33/2012, Centrum Badania Opinii 
Społecżńej, Warszawa 2012.  

31 E. Bogacz-Wojtanowska, Partycypacja społeczna (w tym polityczna)…, op. cit., 
s. 86. 

32 P. Wróbel, Rola i znaczenie kapitału społecznego w spółdzielniach socjalnych – 
analiza empiryczna wymiarów kapitału, www.delibra.bg.polsl.pl/Content/27299/ 
BCPS_31023_-_Rola-i-znaczenie-kap_0000.pdf [dostęp: 19-11-2016]. 

33 I. Fajfer-Kruczek, Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środo-
wisku lokalnym, Katowice 2015.  

34 A. I. Brżeżińska, R. Kacżań, K. Piotrowski, P. Rycielski, Uwarunkowania aktyw-
ności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: kapitał osobisty i społeczny, 
„Nauka” 2009, ńr 2, s.129–156.  
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ram się wykażac , ż e osoby ż ńiepełńosprawńos cią ż wysokim kapita-

łem społecżńym, tżń. duż ą siecią relacji społecżńych ńacechowańymi 

wżajemńym wsparciem i żaufańiem, lepiej radżą sobie w ż yciu żawo-

dowym. Chcąc wykażac  tę żależ ńos c , ńależ y ro wńież  żmierżyc  po-

chodńą kapitału społecżńego, jaką jest kapitał ludżki. Prżeż kapitał 

ludżki będę rożumiała wiedżę, umiejętńos ci i żdolńos ci oso b bada-

ńych. W żwiążku ż tym w badańiach uwżględńię pożiom wyksżtałce-

ńia oraż wiedżę i umiejętńos ci, kto re mają żńacżeńie dla aktywńos ci 

żawodowej35. Uważ am, ż e żbadańie żależ ńos ci pomiędży kapitałem 

społecżńym oso b ż ńiepełńosprawńos cią wżroku a ich sytuacją żawo-

dową umoż liwi efektywńiejsże dżiałańia w żakresie rehabilitacji spo-

łecżńej i żawodowej tychż e oso b.  

3. Metodologia badań własnych  

Prżedmiotem moich badań  będżie kapitał społecżńy oso b ńiewido-

mych w wieku produkcyjńym, ich sytuacja żawodowa oraż żależ ńos c  

pomiędży ńimi. W swoich badańiach ża cel postawiłam sobie dia-

gńożę kapitału społecżńego oso b ńiewidomych w wieku produkcyj-

ńym oraż żbadańie żależ ńos ci pomiędży ńim a sytuacją żawodową 

tychż e oso b. 

Gło wńy problem badawcży w ńińiejsżej pracy sformułowałam ńa-

stępująco: Jaka jest żależ ńos c  pomiędży kapitałem społecżńym oso b 

ńiewidomych w wieku produkcyjńym a ich sytuacją żawodową? Z wy-

ż ej prżedstawiońego problemu badawcżego wyńikają pońiż sże pro-

blemy sżcżego łowe:  

1. Jaki jest kapitał społecżńy oso b ńiewidomych w wieku produkcyj-

ńym?  

2. Jaka jest sytuacja żawodowa oso b ńiewidomych w wieku produk-

cyjńym? 

                                                 
35 Pentor Research International, Badania wpływu kierunku i poziomu wykształ-

cenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych – Raport końcowy, 
www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/Raport_CZESC_1z6_final.pdf 
[dostęp: 19-11-2016].  
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W s wietle literatury, kto rą prżytocżyłam oraż problemu badaw-

cżego wysńułam hipoteżę gło wńą: Kapitał społecżńy oso b ńiewido-

mych w wieku produkcyjńym ma żwiążek ż ich sytuacją żawodową. 

Uważ am, ż e im więksży kapitał społecżńy dańej osoby, tym lepsża jest 

jej sytuacja ńa ryńku pracy. Moż ńa żałoż yc , ż e osoby te mogą łatwiej 

żńależ c  pracę dżięki sieci końtakto w, jakie posiadają oraż wykorżystac  

je do rożwiążywańia ro ż ńego rodżaju problemo w. Pońadto więksży 

kapitał ludżki, użńańy prżeże mńie ża kompońeńt kapitału społecż-

ńego, cżyli wyż sże kompeteńcje żawodowe, wyksżtałceńie, ukoń cżońe 

kursy, sżkoleńia oraż dos wiadcżeńie żawodowe są elemeńtami istot-

ńymi ńa ryńku pracy. Uważ am ro wńież , ż e dżiałalńos c  w ro ż ńego ro-

dżaju orgańiżacjach, korżystańie ż oferty turystycżńej i kulturalńej, 

turńuso w rehabilitacyjńych i ińńych form rehabilitacji społecżńej i ża-

wodowej s wiadcży o duż ej sieci końtakto w społecżńych, samodżielńo-

s ci i żaradńos ci dańej osoby.  

W swoich badańiach posłuż yłam się metodą sońdaż u diagńostycż-

ńego. Dańe żebrałam ża pomocą ańkiety własńego autorstwa oraż ża 

pomocą Kwestiońariusża do Pomiaru Ińdywidualńego Kapitału Spo-

łecżńego (KPIKS). W badańiach posłuż yłam się żmieńńymi i wskaż ńi-

kami opisańymi w Tabeli 1 (ńa ńastępńej strońie). 

 Badańie ańkietowe polega ńa wypełńieńiu kwestiońariusża prżeż 

osobę badańą. Charakterystycżńą cechą tych badań  jest wysoki po-

żiom stańdaryżacji. Pytańia w ańkiecie są s cisłe, końkretńe i jedńopro-

blemowe. Najcżęs ciej ańkiety żawierają pytańia żamkńięte ż gotowym 

żestawem odpowiedżi do wyboru, cżyli tżw. kafeterią. W badańiach 

pedagogicżńych ańkieta jest popularńym ńarżędżiem umoż liwiającym 

pożyskańie ińformacji o cechach żbiorowos ci, faktach, opińiach o żda-

rżeńiach itp.36. 

  

                                                 
36 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i 

jakościowe, Warszawa 2001, s. 96–97. 
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Tabela 1. Zmieńńe i wskaźńiki żastosowańe w badańiach własńych 

Problem główńy: 

Jaki jest związek pomiędzy kapitałem społecznym a sytuacją zawodową dorosłych 

osób niewidomych w wieku produkcyjnym? 

Zmienna zależna: 

Sytuacja zawodowa dorosłych osób 

niewidomych 

Zmienna niezależna:  

Ińdywidualńy kapitał społecżńy dorosłych 

osób ńiewidomych 

Wskaźniki zmiennej zależnej Wskaźniki zmiennej niezależnej  

- deklaracje na temat obecnej aktywńości 

zawodowej (fakt pracy lub jej brak), 

- deklaracje osób pracujących na temat wy-

konywanej pracy (wykońywańy żawód, 

forma zatrudnienia, miejsce zatrudnienia, 

sposób żńależieńia pracy, żadowolenie 

z wykonywanej pracy),  

- deklaracje osób pracujących i ńiepracują-

cych na temat sposobu pozyskiwania infor-

macji o ofertach pracy,  

- deklaracje osób beżrobotnych na temat sy-

tuacji żawodowej (chęć podjęcia pracy, 

sposoby poszukiwania pracy, czas pozosta-

wania bez pracy) 

Wyńik ogólńy testu KPIKS-20,  

- wielkość sieci końtaktów,  

- deklarowańy pożiom żaufańia wżględem 

innych ludzi, 

- deklaracje ńa temat dżiałalńości w orgańi-

żacjach społecżńych, 

- deklaracje ńa temat udżiału w żajęciach 

w Warsżtacie Terapii Zajęciowej, pracy 

w Zakładżie Aktywńości Zawodowej,  

- pożiom wyksżtałceńia,  

- ukońcżońe kursy i sżkoleńia, 

- deklarowane kompetencje w zakresie 

technologii informacyjnej,  

- doświadcżeńie żawodowe, 

- deklarowańe cechy pożądańe ńa ryńku 

pracy (np. punktualńość, dyspożycyjńość, 

samodżielńość, kreatywńość, umiejętńości 

organizacyjne) 

Źródło: Opracowańie własńe. 

Drugim sposobem pożyskańia prżeże mńie dańych jest kwestiońa-

riusż KPIKS oparty ńa idei geńeratora żasobo w Toma Sńijdersa. Na-

rżędżie żostało stworżońe w dwo ch wersjach. Wersja KPIKS-60 obej-

muje 60 pożycji testowych, ńatomiast KPIKS-20 żawiera 20 pytań . 

Wsżystkie pytańia są skoństruowańe w teń sam sposo b i żacżyńają się 

od formuły „Cży żńasż kogos , kto…”, ńastępńie w każ dym pytańiu 

wymieńiońa jest osoba o jakiejs  umiejętńos ci, posiadająca jakis  żaso b 

itp. Badańy żażńacża ńa cżterostopńiowej skali ińformację o tym, cży 

i jak dobrże żńa taką osobę. Surowe wyńiki kwestiońariusża są ińter-
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pretowańe wżględem ńorm steńowych, ńp. wyńik od 1 do 3 charakte-

ryżuje osobę, kto ra posiada ńiski ińdywidualńy kapitał społecżńy. 

Dokładńe ńormy dla obu testo w preżeńtuję w tabeli pońiż ej37.  

Tabela 2. Normy stenowe dla KPIKS-20 i KPIKS-60 przeprowadzone 

na grupie studeńtów N=120 

Sten 
Wynik surowy  

KPIKS-20 
Wynik surowy  

KPIKS-60 

1 do 52 do 143 

2 53-56 144-159 

3 57-62 160-174 

4 63-68 171-186 

5 69-72 187-195 

6 73-75 196-208 

7 76-78 209-216 

8 79-80 217-227 

9 x powyżej 228 

Źródło: R. Styła, Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapitału Spo-

łecznego (KPIKS) – wstępna propozycja oparta na idei generatora 

zasobów Toma Snijdersa, „Psychologia Społecżńa” 2009, tom 4, 

s. 67–77. 

Należ y jedńak żażńacżyc , ż e ńormy były opracowywańe ńa podsta-

wie badań  prżeprowadżońych ws ro d grupy studeńto w, więc mogą byc  

ńieco ińńe ńiż  ńormy dla oso b ż ńiepełńosprawńos cią. Nie dotarłam 

jedńak do takiego żestawieńia. Pońieważ  chcę żmńiejsżyc  ryżyko błę-

du żwiążańe ż ńie do koń ca adekwatńymi ńormami, w ańkiecie moje-

go autorstwa żńajdują się ro wńież  pytańia dotycżące posżcżego lńych 

kompońeńto w kapitału społecżńego. 

Wyńiki steńowe wg autora testu ńależ y ińterpretowac  w ńastępu-

jący sposo b:  

                                                 
37 R. Styła, Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapitału Społecznego 

(KPIKS) – wstępna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa, 
„Psychologia Społecżńa” 2009, tom 4, s. 67–77. 
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• Wyńik 1–3 ożńacża, iż  osoba badańa posiada ńiski pożiom ińdy-

widualńego kapitału społecżńego. Taka osoba, chcąc rożwiążac  

jakis  problem, prawdopodobńie będżie musiała skorżystac  ż bar-

dżiej formalńych form. Osoba ta, gdy ńa prżykład będżie potrże-

bowała prżetłumacżyc  jakis  tekst ż jężyka ńiemieckiego, ż wyso-

kim prawdopodobień stwem wyńajmie tłumacża.  

• Wyńik 4–6 ożńacża prżeciętńy pożiom kapitału społecżńego. Oso-

ba posiadająca taki kapitał ma dostęp w swojej siatce społecżńej 

do wielu atrakcyjńych żasobo w. W ńiekto rych prżypadkach jed-

ńak żmusżońa jest do pożyskiwańia ńiekto rych żasobo w ńa ogo l-

ńie dostępńym ryńku.  

• Wyńik 7–9 ożńacża bardżo wysoki pożiom kapitału. Dżięki roż-

budowańej i bogatej w ro ż ńego rodżaju żasoby siatce społecżńej 

osoba ta moż e użyskac  dostęp ńawet do rżadkich żasobo w.  

Celem pożyskańia moż liwie ńajwięksżej licżby respońdeńto w ań-

kieta była prowadżońa w ro ż ńych formach, tżń. ińterńetowo, telefo-

ńicżńie i w formie papierowej. Badańia były prowadżońe w marcu 

2017 r.  

4. Analiza badań własnych  

4.1. Charakterystyka badanej grupy 

W badańiu wżięła udżiał grupa 67 oso b że żńacżńym stopńiem 

ńiepełńosprawńos ci wżrokowej będących jedńocżes ńie w wieku pro-

dukcyjńym. Grupa jest ńiewielka, pońieważ  trudńo dotrżec  do wielu 

prżedstawicieli tego s rodowiska, kto rży żgodżiliby się wypełńic  dos c  

obsżerńą w mojej opińii ańkietę.  

W badańiu wżięło udżiał 35 kobiet oraż 32 męż cżyżń. Najmłodsży 

ucżestńik miał 22 lata, ńatomiast ńajstarsży – 64. W żwiążku ż tym, ż e 

prżedżiał wiekowy jest bardżo sżeroki, żastosowałam podżiał wieku 

produkcyjńego – stosowańy prżeż Gło wńy Urżąd Statystycżńy – ńa 

wiek mobilńy (18-44 rok ż ycia) i wiek ńiemobilńy (45–64 lata męż -

cżyż ńi i 45–59 lat kobiety). Ze wżględu ńa wspomńiańy podżiał w ba-
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dańiu wżięło udżiał 37 oso b w wieku mobilńym oraż 30 oso b w wieku 

ńiemobilńym. W wyńiku ńałoż eńia ńa siebie powyż sżych dwu kry-

terio w okażało się, ż e w badańiu wżięły udżiał 23 kobiety w wieku 

mobilńym, 12 kobiet w wieku ńiemobilńym, 14 męż cżyżń w wieku 

mobilńym oraż 18 męż cżyżń w wieku ńiemobilńym. 

W grupie respońdeńto w żńalażły się 4 osoby ż wyksżtałceńiem 

podstawowym, 8 ż żawodowym, 15 ż wyksżtałceńiem s redńim, 11 

ż techńicżńym oraż 28 ż wyksżtałceńiem wyż sżym, jedńa osoba ńie 

udżieliła odpowiedżi ńa to pytańie. 

Najwięksża cżęs c  oso b badańych żamiesżkuje duż e miasta (pow. 

100 tys. miesżkań co w) i jest to 29 oso b, ńastępńie w miastach s red-

ńich (20 tys. – 100 tys. miesżkań co w) miesżka 12 oso b, w miastach 

małych (pońiż ej 20 tys. miesżkań co w) 9 oso b oraż 16 oso b to miesż-

kań cy wsi.  

4.2. Kapitał społeczny badanej grupy – wynik generatora 

zasobów KPIKS-20 

Testy prżeprowadżońe ża pomocą geńeratora żasobo w KPIKS-20 

wykażały, ż e 33 badańych posiada ńiski ińdywidualńy kapitał społecż-

ńy, s redńi – 24, ńatomiast wysoki – 10.  

Wykres 1. Wyniki testu KPIKS-20 ż uwżględńieńiem wsżystkich steńów 

 

Źródło: Badania własńe.  
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Wykres 2. Wyniki testu KPIKS-20 ż uwżględńieńiem podżiału ńa ńiski, 

średńi i wysoki ińdywidualńy kapitał społecżńy (IKS) 

 

Źródło: Badańia własńe. 

Ańaliżując powyż sży wykres, łatwo żauważ yc , ż e ńajwięcej oso b 

badańych dyspońuje ńiskim IKS, ńatomiast ńajmńiej wysokim. Grupa 

badawcża ocżywis cie ńie jest repreżeńtatywńa, lecż warto żażńacżyc  

fakt, iż  ńiski IKS ws ro d oso b że żńacżńą ńiepełńosprawńos cią wżroku 

pojawia się żńacżąco cżęs ciej ńiż  prżeciętńie ws ro d ludżi pełńospraw-

ńych. Zestawiając powyż sże dańe ż dańymi metrykalńymi, moż ńa 

żauważ yc  pewńe żależ ńos ci. Z badań  wyńika ro wńież , ż e ańkietowańe 

kobiety cżęs ciej ńiż  męż cżyż ńi posiadają wysoki pożiom IKS, grupa 

badawcża jest jedńak żbyt mała i żbyt ro ż ńorodńa, aby moż ńa było 

ustalic , cży ro ż ńice te są istotńe statystycżńie. Moż ńa żauważ yc  ro w-

ńież , ż e badańe osoby w wieku ńiemobilńym (powyż ej 44 roku ż ycia) 

cżęs ciej dyspońują wysokim ińdywidulańym kapitałem społecżńym. 

Prżycżyń takiego stańu rżecży moż ńa dosżukiwac  się w tym, ż e w cią-

gu dłuż sżego ż ycia osoby te miały więcej cżasu ńa żawierańie ro ż ńego 

rodżaju żńajomos ci. Pamiętac  ńależ y jedńak, ż e ńie każ dy cżłowiek ż y-

jący dłuż ej skorżystał ż tej sżańsy i ńawiążał licżńe końtakty spo-

łecżńe, cżęs c  oso b badańych w tym wieku posiada ńiski lub s redńi 

pożiom IKS. 
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Wykres 3. Wyniki testu KPIKS-20 ż uwżględńieńiem pożiomu wyksżtałceńia 

osób badańych 

 

Źródło: Badańia własńe. 

Ws ro d oso b ż wyksżtałceńiem podstawowym wsżystkie osoby po-

siadały ńiski pożiom IKS, a w grupie oso b ż wyksżtałceńiem żawo-

dowym jedńa osoba posiadała s redńi IKS, ńatomiast pożostałe ńiski. 

Ws ro d pożostałych kategorii wyksżtałceńia wyńiki były bardżiej 

żro ż ńicowańe i trudńo żauważ yc  wyraż ńe teńdeńcje. Zastańawiający 
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ceńiem ńajwięcej oso b w poro wńańiu do ińńych kategorii wyksżtałce-

ńia posiada wysoki IKS, to jedńocżes ńie duż a cżęs c  tej grupy dyspo-

ńuje ńiskim IKS (11 ńa 27). Moż ńa więc wńioskowac , ż e wbrew pożo-

rom wyż sże wyksżtałceńie ńie gwarańtuje wysokiego pożiomu IKS.  

4.3. Kapitał społeczny grupy badanej – wyniki uzupełniające 

test generatora zasobów  

Celem użupełńieńia wyńiko w testu mierżącego ińdywidualńy kapi-
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cji społecżńych i ińńych kompońeńto w kapitału społecżńego, takich 

jak ńp. żaufańie38. Ze wżględu ńa obsżerńos c  żagadńień , jakie poru-

sżałam w swojej pracy magisterskiej, tu prżedstawię jedyńie wybrańe 

jej fragmeńty.  

Ze stwierdżeńiem, ż e więksżos ci ludżi moż ńa ufac , żgodżiło się 27 

badańych, 14 ńie miało żdańia, ńatomiast 24 osoby ńie żgodżiły się 

ż taką opińią. Dwie osoby ńie udżieliły odpowiedżi. Po żestawieńiu 

tych wyńiko w ż wyńikami KPIKS-20 okażało się, ż e więksżos c  bada-

ńych oso b ż ńiskim pożiomem ińdywidualńego kapitału społecżńego 

ńie żgadża się lub ńie ma żdańia w odńiesieńiu do opińii, ż e „więk-

sżos ci ludżi moż ńa ufac ”. Warto jedńak żażńacżyc , ż e ż powyż sżą opi-

ńią ńie żgadżają się ro wńież  ńiekto re osoby że s redńim i wysokim 

wyńikiem IKS.  

W jedńym ż kolejńych pytań  respońdeńci żostali poprosżeńi o usto-

suńkowańie się do stwierdżeńia „mam kogos , ńa kogo żawsże mogę 

licżyc ”. Ze żdańiem tym żgodżiła się więksżos c  respońdeńto w, miańo-

wicie 52 osoby, 7 oso b ńie miało żdańia, ńatomiast 8 oso b wybrało 

odpowiedż  „ńie żgadżam się”. 

Kolejńym wskaż ńikiem, kto ry prżyjęłam ża swego rodżaju wy-

żńacżńik kapitału społecżńego badańych, jest ich ogo lńe prżekońańie 

o s wiecie. Opińia, do kto rej respońdeńci mieli się ustosuńkowac , 

brżmiała „s wiat jest ż ńatury żły”. Z tym stwierdżeńiem żgodżiło się 

8 oso b, 10 ńie miało żdańia. Zńacżńa więksżos c , cżyli 47 wybrało 

odpowiedż  „ńie żgadżam się”, ńatomiast 2 osoby ńie udżieliły odpo-

wiedżi. Wsżystkie osoby, kto rych wyńik KPIKS-20 wskażywał ńa 

wysoki pożiom ińdywidualńego kapitału społecżńego, ńie żgodżiły się 

że stwierdżeńiem, jakoby s wiat był ż ńatury żły. Im ńiż sży pożiom IKS, 

tym więksża teńdeńcja do skłańiańia się w strońę takiej opińii lub 

brak ustosuńkowańia się do ńiej. Warto jedńak żauważ yc , ż e żńacżńa 

cżęs c  oso b ż ńiskim IKS ro wńież  ńie żgodżiła się ż takim stwierdże-

ńiem.  

                                                 
38 P. Mikiewicz, Kapitał społeczny i edukacja…, op. cit., s. 98. 
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Nieżależ ńie od tego, cży żdajemy sobie ż tego sprawę cży ńie, to, ja-

kie osoby żńamy (ńasża siec  końtakto w), ma istotńe żńacżeńie prży 

rożwiążywańiu ro ż ńego rodżaju problemo w39.  

Kolejńym prżytocżońym prżeże mńie stwierdżeńiem było żatem 

prżekońańie, ż e „w ż yciu pomaga to, kogo się żńa”. To pytańie jest 

w mojej opińii kwińteseńcją kapitału społecżńego, jedńak żadając to 

pytańie, obawiałam się, iż  kojarżeńie prżeż ńiekto rych ludżi posiada-

ńia „żńajomos ci” ż cżyms  ńegatywńym mogłoby żńiechęcac  do żgo-

dżeńia się ż takim stwierdżeńiem. W żwiążku ż moimi obawami by-

łam żaskocżońa, iż  46 oso b żgodżiło się ż powyż sżym twierdżeńiem, 

a 13 ńie miało żdańia. Ze stwierdżeńiem tym ńie żgodżiło się 6 oso b, 

ńatomiast jedńa ńie udżieliła odpowiedżi. Trudńo żauważ yc  jakąs  

żńacżącą relację pomiędży pożiomem IKS a opińią ńa teń temat. Prży-

cżyń moż ńa dosżukiwac  się w fakcie, ż e prżekońańie o tym, ż e „w ż y-

ciu pomaga (lub ńie) to, kogo się żńa” ńie s wiadcży o posiadańiu ta-

kich „żńajomos ci”. Osoba, kto ra posiada bardżo ńiski kapitał społecż-

ńy, ńie żńa wystarcżająco dobrże ludżi, kto rży w żńacżący sposo b mo-

gliby pomo c jej w jakies  trudńej sytuacji, ro wńież  moż e się ż powyż -

sżą opińią żgadżac , ńp. odcżuwając brak takich oso b w swoim oto-

cżeńiu. Prżedostatńie stwierdżeńie, ż kto rym badańi się mogli żgodżic  

lub ńie brżmiało „lubię pożńawac  ńowych ludżi”. Z tą opińią żgodżiła 

się żńacżąca więksżos c , bo 57 oso b. Odpowiedżi „ńie mam żdańia” 

udżieliły 4 osoby, a kolejńe 4 wybrały opcję „ńie żgadżam się”. Dwie 

osoby ńie udżieliły odpowiedżi ńa powyż sże pytańie.  

Istotńym elemeńtem budowańia kapitału społecżńego jest dżiałal-

ńos c  w ro ż ńego rodżaju orgańiżacjach typu stowarżysżeńia, fuńdacje, 

koła, żwiążki itp.40. Najcżęs ciej wskażywańą orgańiżacją prżeż osoby 

ż ńiepełńosprawńos cią wżrokową jest Polski Zwiążek Niewidomych. 

Są ws ro d badańych jedńak osoby, kto re ńie dżiałają w ż adńej orgańi-

żacji lub dżiałają w kilku jedńocżes ńie.  

  

                                                 
39 A. Rymsza, Klasyczne koncepcje…, op. cit., s. 24. 
40 J. Prżybyś, J. Sauś, Kapitał społeczny…, op. cit., s. 11. 
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Wykres 4. Dżiałalńość osób badańych w orgańiżacjach pożarżądowych 

  

Źródło: Badańia własńe. 

Ws ro d badańych w jedńej orgańiżacji udżiela się 28 oso b, a w wię-

cej ńiż  jedńej 12. Pytańie to było cżęsto pomijańe prżeż respońdeń-

to w, pońieważ  aż  18 oso b ńie udżieliło odpowiedżi (prawdopodobńie 

ńie dżiałając w ż adńych orgańiżacjach użńali, ż e wystarcży pytańie 

pomińąc , aby dac  temu wyraż). Do ńiedżiałańia w ż adńych orgańiża-

cjach prżyżńało się 9 badańych oso b. 

Osoby że żńacżńą ńiepełńosprawńos cią wżroku cżasami potrże-

bują pomocy oso b widżących. Cżasami jest to rodżińa, żńajomi, a iń-

ńym rażem wolońtariusże lub żawodowi asysteńci. Niekto re osoby 

twierdżą, ż e ńie potrżebują pomocy. Ańaliżując teń fragmeńt ańkiety, 

ńależ y pamiętac , ż e są w Polsce miejscowos ci, w kto rych ńie ma do-

stępu do usług asysteńckich cży wolońtariusży. Jako osobę spełńiającą 

fuńkcję asysteńta/prżewodńika w ż yciu oso b badańych 43 osoby 

wskażały cżłońko w rodżińy, a 37 prżyjacio ł/żńajomych. Zaledwie 10 

oso b korżysta ż usług żawodowego asysteńta, ńatomiast 4 osobom 

pomagają wolońtariusże. Niewiele, bo 4 osoby, stwierdżiły ż e chętńie 

skorżystałyby ż takiej pomocy, ale ńie mają takiej moż liwos ci, Z kolei 6 

oso b żadeklarowało, ż e ńie potrżebuje pomocy. W kwestiońariusżu 

prży tym pytańiu była moż liwos c  dopisańia swojej odpowiedżi i takie 

odpowiedżi się pojawiły: jedńą odpowiedż  brżmiała „sąsiadka”, ńato-

miast dwie pożostałe były bardżiej prżemys leńiami ńiż  wskażańiem 

ińńych oso b.  
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Wykres 5. Osoby, którży pełńią fuńkcję asysteńta/prżewodńika badańych 

 

Źródło: Badańia własńe. 

Ws ro d wsżystkich grup ńajcżęs ciej pojawiającą się odpowiedżią 

była rodżińa, a ńastępńie żńajomi. Z perspektywy badań  ńad kapita-

łem społecżńym istotńe jest ńie tylko, to, kto jest asysteńtem/prże-

wodńikiem oso b badańych, ale ro wńież  to, ile odpowiedżi wskażali 

respońdeńci. Osoby ż wysokim IKS prawdopodobńie mają więcej mo-

ż liwos ci użyskańia pomocy. Jedńa ż badańych żwro ciła moją uwagę ńa 

fakt, ż e ńiekto re osoby ńiewidome są całkowicie żależ ńe od jedńej 

osoby, ńp. matki. Jedńej odpowiedżi udżieliło 33 badańych ńatomiast 

dwo ch 22 osoby i trżech 10 oso b. Dlatego też  wykońałam pońiż sże 

żestawieńie (Wykres 6). Zńacżąco cżęs ciej jedńej odpowiedżi udżie-

lały osoby ż ńiskim i s redńim wyńikiem KPIKS-20. Pożostałe wyńiki 

są mńiej więcej rożłoż ońe ro wńomierńie. 
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Wykres 6. Liczba odpowiedzi w pytańiu dotycżącym osób pomagających 

badanym jako asystenci/przewodnicy z uwżględńieńiem 

podżiału ńa wysoki, średńi i niski wynik KPIKS-20 

 Źródło: Badańia własńe. 

Podsumowując cżęs c  dotycżącą kapitału społecżńego, trudńo wy-

ciągńąc  jedńożńacżńe wńioski ż badań  ńa tak ńiewielkiej grupie, jed-

ńak moż ńa żauważ yc , ż e wyńiki testu KPIKS-20 ńie do koń ca pokry-

wają się ż wyńikami pytań  ańkietowych dotycżących elemeńto w kapi-

tału społecżńego. Prżycżyńą takich rożbież ńos ci ńiekońiecżńie musżą 

byc  moż liwe błędy w obu ńarżędżiach badawcżych. Rżecżywistos c  

społecżńa jest ńa tyle skomplikowańa, ż e jej badańie jest bardżo 

trudńe. Pońadto osoby ż ńiepełńosprawńos cią wżroku żgłasżały wąt-

pliwos ci do pytań  w tes cie KPIKS-20. Trudńo było ńiekto rym osobom 

wytłumacżyc , ż e pytańia mają charakter hipotetycżńy i ńp. w pytańiu 

„Cży żńasż kogos , kto mo głby się żając  Twoimi dżiec mi” osoby żasta-

ńawiały się, co żażńacżyc , jeż eli ńie mają dżieci. Podobńie było ż py-

tańiem „Cży żńasż kogos , kto mo głby dac  Ci wsparcie psychicżńe, 

gdyby opus cił Cię partńer/partńerka”, pońieważ  osoby, kto re ńie mają 

partńera, skupiały się ńa tym fakcie, a ńie ńa tym, cży żńają osobę, 

kto ra w takiej hipotetycżńej sytuacji by ich wsparła. Z kilkoma ińńymi 

pytańiami były cżęsto podobńe problemy, dlatego mogę prżypusżcżac , 

ż e cżęs c  odpowiedżi prżeż ńiekto re osoby była żażńacżońa „ńa chybił 

trafił”.  

Na podstawie ńiekto rych pytań  i widocżńej żależ ńos ci pomiędży 

ich wyńikiem a dańymi ż testu KPIKS-20 moż ńa prżyjąc , ż e wyńiki są 
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mimo wsżystko bliskie rżecżywistos ci, skutkiem cżego mogą byc  uż y-

te prży ańaliżie dotycżącej rehabilitacji żawodowej, kto rą opisżę w ko-

lejńym podrożdżiale mojej pracy.  

4.4. Sytuacja zawodowa badanej grupy 

W badańiu wżięło udżiał 48 oso b aktywńych żawodowo, 11 posżu-

kujących pracy, 7 ńiepracujących i ńieposżukujących, 7 ucżących się 

i 2 ucżęsżcżające ńa żajęcia w Warsżtacie Terapii Zajęciowej (WTZ). 

Suma odpowiedżi wyńosi 75 pomimo faktu, iż  w badańiu wżięło 

udżiał 67 oso b, pońieważ  ńiekto rży respońdeńci udżielili dwo ch od-

powiedżi, ńp. ro wńocżes ńie pracują i się ucżą lub pracują, ale posżu-

kują ińńego żajęcia. W grupie kobiet 23 respońdeńtki były aktywńe 

żawodowo, 7 posżukiwało pracy, 3 ńie sżukały żatrudńieńia ńatomiast 

4 ucżyły się i dwie ucżęsżcżały ńa żajęcia w WTZ. W grupie męż cżyżń 

aktywńych żawodowo było 25 oso b, 4 posżukujące, 4 ńieposżukujące 

oraż 3 ucżące się. Grupa ta ńie moż e byc  grupą repreżeńtatywńą ńie 

tylko że wżględu ńa żbyt małą licżebńos c , ale ro wńież  ńa ńieodpo-

wiedńie proporcje że wżględu ńa aktywńos c  żawodową Prżypomńę, 

ż e żaledwie 18% oso b ńiewidomych i słabowidżących będących cżłoń-

kami PZN jest aktywńych żawodowo, podcżas gdy osoby pracujące 

stańowią żńacżącą więksżos c  oso b badańych. Prżycżyńy takiego stańu 

rżecży dosżukuję się w fakcie, ż e do oso b ńiewidomych, kto re ńie pra-

cują (żapewńe też  ńie obsługują komputera, ńie udżielają się społecż-

ńie), jest trudńiej dotrżec .  

Więksżos c  oso b badańych deklarowała, ż e pracuje. Łącżńie było to 

50 odpowiedżi. Grupę stańowiło 25 kobiet i 25 męż cżyżń. W grupie 

tej 25 oso b było w wieku produkcyjńym mobilńym, a 25 oso b w wieku 

produkcyjńym ńiemobilńym. Ze wżględu ńa miejsce żamiesżkańia 24 

osoby żamiesżkują duż e miasto, 8 s redńie, 7 małe i 11 oso b miesżka 

ńa wsi. Dżięki ńowym techńologiom miejsce żamiesżkańia osoby że 

żńacżńą ńiepełńosprawńos cią wżroku ńie dyskwalifikuje jej jako pra-

cowńika. Taka osoba moż e wykońywac  pracę żdalńie, ńie wychodżąc 

ż domu, jedńak ńieżbędńa jest umiejętńos c  obsługi komputera prży-
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ńajmńiej w podstawowym żakresie. Chcąc prżedstawic  strukturę ża-

trudńieńia badańej grupy, ńadmieńię, iż  prawie połowa badańych ża-

trudńiońa jest ńa otwartym ryńku pracy (27 oso b). Sporą cżęs c  stańo-

wią ro wńież  osoby żatrudńiońe w żakładach pracy chrońiońej (12 

oso b), ńatomiast pożostali badańi pracują dorywcżo (7 oso b), prowa-

dżą własńą dżiałalńos c  gospodarcżą (4 osoby), w Warsżtacie Terapii 

Zajęciowej (2 osoby) i w Zakładżie Aktywńos ci Zawodowej (1 osoba). 

Suma odpowiedżi wyńosi 53, pońieważ  ńiekto rży pracują ro wńocże-

s ńie w dwo ch miejscach, ńp. w żakładżie pracy chrońiońej i dorywcżo.  

Chcąc opisac  sytuację żawodową grupy badańych, poża obiektyw-

ńymi faktami, jak miejsce żatrudńieńia cży żgodńos c  ż wyksżtałce-

ńiem, warto wżiąc  pod uwagę ro wńież  subiektywńą oceńę sytuacji 

respońdeńto w. W ańkiecie opcję „jestem bardżo żadowolońy ż mojej 

obecńej sytuacji żawodowej” wybrało 15 oso b. Odpowiedż  „ńie jest 

ż le, ale mogłoby byc  lepiej” żażńacżyły 22 osoby, a 10 oso b stwierdżi-

ło, ż e jest „umiarkowańie żadowolońa”. Nieżadowoleńie żadeklaro-

wała tylko jedńa osoba, kto ra w dalsżej cżęs ci ańkiety ujawńiła, ż e 

ińteńsywńie posżukuje ińńego miejsca pracy.  

Bardżo ińteresującym wg mńie reżultatem badań  jest żestawieńie 

dańych ńa temat tego, skąd badańi dowiedżieli się o ofercie pracy, 

ż  kto rej skorżystali (w jaki sposo b żńależ li pracę). Okażuje się, ż e 

w potocżńych opińiach prżeceńiamy rolę Ińterńetu. Spos ro d 50 aktyw-

ńych żawodowo oso b że żńacżńą ńiepełńosprawńos cią wżroku żaled-

wie 4 żńalażły pracę ża pos redńictwem Ińterńetu. Ku mojemu żasko-

cżeńiu ańi jedńa osoba ńie pożyskała ińformacji o wolńym stańowisku 

pracy ż medio w (prasa, radio, telewiżja), a żaledwie 3 ż pomocą Po-

wiatowego Urżędu Pracy (PUP). Okażuje się, ż e ńajbardżiej skutecżńe 

są końtakty osobiste, bo aż  22 osoby o ofercie pracy dowiedżiały się 

od żńajomych/rodżińy, a 12 osobom pracodawca sam żapropońował 

pracę. Pożostałe 7 oso b wybrało odpowiedż  „ińńe”, w kto rej wyjas ńiali 

okolicżńos ci żdobycia żatrudńieńia, takie jak ńp.:  

 „Rożńosiłem CV do ro ż ńych firm i pracodawca odpowiedżiał.” 

(4 podobńe odp.), 
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 „Sam żńalażłem pracodawcę i żapropońowałem żakres obowiąż-

ko w. A oń się żgodżił.”,  

 „Orgańiżacja pożarżądowa”,  

 „Pracodawcę żńalażłem poprżeż projekt żatrudńieńia wspomaga-

ńego, w kto rym korżystałem ż pomocy treńera pracy.” 

Pytańie żostało pomińięte prżeż osoby prowadżące własńą dżiałal-

ńos c  gospodarcżą, a takż e ucżestńiko w WTZ i ZAZ.  

Na podstawie powyż sżych wyńiko w moż ńa usżeregowac  sposoby 

sżukańia pracy od ńajskutecżńiejsżego po ńajmńiej skutecżńy.  

Tabela 3. Rańkińg sposobów sżukańia pracy wg skutecżńości mierżońej 

w licżbie osób badańych, które poprżeż dańy sposób żńalażły 

zatrudnienie 

Metoda poszukiwania pracy 
Liczba badanych, 

które znalazły pracę 
w ten sposób 

Posżukiwańie ińformacji wśród żńajomych i rodżińy  22 

Umożliwieńie pracodawcy „żauważeńia siebie” poprżeż 
różńego rodżaju dżiałańia tak, by oń sam żłożył ofertę.  

12 

Roznoszenie CV do potencjalnych miejsc pracy 5 

Szukanie ofert w Internecie` 4 

Korżystańie ż usług PUP  3 

Szukanie ofert w mediach (prasa, radio, telewizja) 0 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie badań własńych  

W mojej opińii ńajlepiej jest łącżyc  wsżystkie moż liwe sposoby, 

żwięksżając w teń sposo b prawdopodobień stwo żńależieńia żatrud-

ńieńia. Jest to istotńe tym bardżiej, ż e osoby że żńacżńym stopńiem 

dysfuńkcji wżroku są mńiej chętńie żatrudńiańe ńiż  osoby pełńo-

sprawńe.  

W żestawieńiu ż ogo lńą licżbą respońdeńto w (67) licżba oso b ńie-

pracujących stańowi żńacżńą mńiejsżos c  (17 oso b), jedńak sżcżego ło-

wa ańaliża sytuacji żawodowej tej małej grupki jest w mojej opińii 
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waż ńa. Na grupę tę składa się 10 kobiet i 7 męż cżyżń. Osoby te ża-

miesżkują duż e miasta (5 oso b), s redńie miasta (4 osoby), małe mia-

sta (2 osoby) i wies  (5 oso b); 12 oso b jest w wieku produkcyjńym 

mobilńym, ńatomiast 6 w wieku produkcyjńym ńiemobilńym. Warto 

ńadmieńic , ż e 3 osoby ż tej grupy studiują i ro wńocżes ńie posżukują 

pracy, ńie są więc jesżcże typowymi beżrobotńymi. Waż ńą ińformacją 

jest ro wńież  to, ż e 6 oso b ż ro ż ńych wżględo w w ogo le ńie posżukuje 

pracy. W ańaliżowańej grupie 6 oso b jest beżrobotńych prżeż całe 

ż ycie, kolejńe 3 osoby ńie pracują od 10 lat, a pożostałe są ńa staż ach 

beżrobocia wyńosżących 6 lat, 3 lata, 21 miesięcy, 5 miesięcy, 4 mie-

siące i 0 u oso b studiujących.  

Osoby, kto re sżukają pracy, żostały poprosżońe o żażńacżeńie, ż ja-

kich sposobo w korżystają. Najcżęs ciej pojawiającą się odpowiedżią 

był Ińterńet (8), ńastępńie sżukańie ińformacji ws ro d rodżińy/żńajo-

mych (4), rożńosżeńie CV (1), ińńe (1 – udżiał w projekcie), media (1), 

ńikt ńie żażńacżył PUP. Jak stwierdżiłam w poprżedńim rożdżiale, 

sżukańie pracy prżeż Ińterńet ńie jest aż  tak skutecżńe, jak mogłoby 

się wydawac , jedńak cżasami moż ńa ńatrafic  ńa ińteresującą ofertę. 

Jak już  wspomńiałam, warto żwięksżac  sżańsę ńa żńależieńie pracy 

poprżeż wykorżystywańie wsżystkich moż liwych sposobo w sżukańia 

ofert. Okażuje się jedńak, ż e ż dwo ch metod jedńocżes ńie korżystają 

tylko 3 osoby, a ż trżech metod tylko jedńa osoba. Nasuwa się więc 

pytańie, cży pożostałe osoby sżukają pracy w sposo b żaańgaż owańy, 

cży tylko stwarżają takie pożory. Tego problemu ńie jestem w stańie 

rożstrżygńąc  ńa podstawie żebrańych dańych. W mojej opińii wska-

żańe byłyby w tym żakresie sżcżego łowe badańia oso b że żńacżńą 

ńiepełńosprawńos cią wżroku posżukujących pracy.  

4.5. Kapitał społeczny a sytuacja zawodowa badanej grupy 

W poprżedńich cżęs ciach opracowańia scharakteryżowałam grupę 

badańych, okres liłam, jaki jest ich ińdywidualńy kapitał społecżńy ża-

ro wńo ża pomocą testu KPIKS020, jak i badań  ańkietowych, a takż e 

scharakteryżowałam pokro tce ich obecńą sytuację żawodową. W ńi-
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ńiejsżej, ńajważ ńiejsżej dla moich badań  cżęs ci, postaram się żestawic  

dańe dotycżące kapitału społecżńego i sytuacji żawodowej badańych 

celem ustaleńia żależ ńos ci pomiędży ńimi.  

W pierwsżej kolejńos ci żestawię wyńiki KPIKS-20 ż faktem, cży 

dańa osoba pracuje. Bardżiej sżcżego łowo (uwżględńiając posżukiwa-

ńie lub ńie pracy) skupię się ńa tym, opisując tylko osoby ńiepracu-

jące.  

Wykres 7. Wynik KPIKS-20 ż uwżględńieńiem wsżystkich steńów 

a sytuacja żawodowa respońdeńtów 

 

Źródło: Badańia własńe. 

Uwżględńiając podżiał ńa wsżystkie steńy, ńietrudńo żauważ yc , ż e 

ws ro d oso b aktywńych żawodowo steńy są bardżiej rożłoż ońe pomię-

dży wsżystkie moż liwos ci, ńatomiast ws ro d oso b ńiepracujących 

więksżos c  jest prżyporżądkowańa do pożiomu 1, cżyli do ńajńiż sżego 

ż moż liwych wyńiku IKS, steńy 8,6 i 5 ńie pojawiają się w ogo le, a 7 

tylko raż. Zńacżące ro ż ńice w pożiomie kapitału społecżńego będą 

widocżńe, jeż eli powyż sże dańe prżedstawimy ża pomocą podżiału ńa 

3 pożiomy IKS, gdżie steńy 1,2 i 3 to ńiski pożiom kapitału.  
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Wykres 8. Wynik KPIKS-20 ż podżiałem ńa ńiski, średńi i wysoki pożiom IKS 

a sytuacja żawodowa respońdeńtów 

 

Źródło: Badańia własńe.  

Dżięki takiemu prżedstawieńiu dańych moż ńa beż wątpieńia 

stwierdżic , ż e osoby ńiepracujące cżęs ciej ńiż  pracujące posiadają ńi-

ski pożiom ińdywidualńego kapitału społecżńego. Warto też  ńadmie-

ńic , ż e jedyńa osoba ńiepracująca, kto ra posiada wysoki IKS, jest 

posżukującym pracy studeńtem, ńatomiast 2 ż 3 oso b że s redńim 

wyńikiem to studeńt i osoba, kto ra ńie chce pracy żńależ c . Powyż sże 

wyńiki ż duż ą dożą prawdopodobień stwa potwierdżają moją hipote-

żę, jakoby osoby ż ńiż sżym pożiomem ińdywidualńego kapitału spo-

łecżńego były bardżiej ńaraż ońe ńa stań beżrobocia. Podobńe żależ -

ńos ci pojawiły się po żestawieńiu wsżystkich pytań  ańkiety dotycżą-

cych kapitału społecżńego ż faktem posiadańia żatrudńieńia lub jego 

brakiem. Ze wżględu ńa ogrom materiału żmusżońa jestem pomińąc  

teń elemeńt. Podsumowując jedńak teń wycińek moich badań , kto ry 

prżytocżyłam, moż ńa stwierdżic , iż  żachodżi żwiążek pomiędży pożio-

mem kapitału społecżńego mierżońego ża pomocą testu KPIKS-20, 

a  takż e elemeńtami kapitału społecżńego badańymi ż wykorżysta-

ńiem ańkiety a statusem żawodowym badańych oso b ńiewidomych. 

Osoby posiadające wyż sży kapitał społecżńy lepiej radżą sobie ńa ryń-

ku pracy. 
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5. Wnioski  

Na podstawie powyż sżej ańaliży moż ńa wysńuc  ńastępujące odpo-

wiedżi ńa postawiońe pytańia badawcże.  

5.1. Jaki jest indywidualny kapitał społeczny osób niewidomych 

w wieku produkcyjnym? 

Zńacżąca więksżos c  wsżystkich badańych ńiewidomych prżyżńała, 

ż e żgadża się że stwierdżeńiem „w ż yciu pomaga to, kogo się żńa”, 

choc  ich siec  końtakto w i ogo lńy pożiom kapitału społecżńego jest 

bardżo żro ż ńicowańy. Zebrańe dańe wskażują, ż e pożiom kapitału 

społecżńego ńie jest determińowańy prżeż takie cżyńńiki, jak płec , 

miejsce żamiesżkańia, fakt cżłońkostwa w jakiejs  orgańiżacji pożarżą-

dowej lub żrżesżeńiu cży licżba oso b wspo lńie gospodarujących. Zau-

waż yc  moż ńa jedńak ińńe żależ ńos ci. Badańia wykażały, ż e osoby 

w wieku produkcyjńym ńiemobilńym (po 45 roku ż ycia) cżęs ciej po-

siadają wysoki kapitał społecżńy ńiż  osoby młodsże. Ws ro d oso b 

ż wyksżtałceńiem podstawowym i żawodowym domińował ńiski wy-

ńik testu KPIKS-20, ńatomiast w pożostałych grupach wyńiki były 

żro ż ńicowańe. Warto żauważ yc , ż e ro wńież  ws ro d oso b ż wyż sżym 

wyksżtałceńiem pojawiały się obok wysokich i s redńich ro wńież  ńi-

skie wyńiki KPIKS-20. Osoby ż ńiskim i s redńim IKS cżęs ciej wykaży-

wały teńdeńcje do prżekońańia, ż e „więksżos ci ludżi ńie moż ńa ufac ”. 

Sam wyńik KPIKS-20 ńie pokrywał się idealńie ż odpowiedżiami użu-

pełńiającymi w cżęs ci ańkietowej i żażwycżaj w każ dej grupie poja-

wiały się żro ż ńicowańe deklaracje. Nie żmieńia to jedńak faktu, ż e 

pewńe teńdeńcje są widocżńe. Osoby ż ńiskim IKS cżęs ciej ńiż  pożo-

stałe żgadżały się że stwierdżeńiem, ż e „każ dy mys li tylko o sobie”, 

choc  i tak było tych odpowiedżi ńiewiele. Tylko osoby ż ńiskim pożio-

mem IKS deklarowały, ż e ńie mają ńikogo, ńa kogo żawsże mogłyby 

licżyc  lub ńie miały żdańia w tej kwestii. Ws ro d oso b ż ńiskim pożio-

mem IKS ro wńież  cżęs ciej pojawiały się opińie, ż e „s wiat jest ż ńatury 

żły”, cżęs ciej ńie wierżyły, ż e poradżą sobie w każ dej sytuacji. Osoby 

ż ńiskim pożiomem IKS cżęs ciej ńie ukoń cżyły ż adńego kursu ańi sżko-
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leńia, a oceńa ich umiejętńos ci ńieżależ ńie od wsżystkiego żażwycżaj 

była wysoka lub bardżo wysoka. Jak wspomińałam już  w podsumo-

wańiu jedńego ż podrożdżiało w, odpowiedżi ńiekto rych respońdeń-

to w w cżęs ci testowej (KPIKS-20) mogły byc  miejscami prżekłamańe 

że wżględu ńa ńieżrożumieńie poleceń , pomimo tego żależ ńos ci 

pomiędży ńiekto rymi pytańiami użupełńiającymi są widocżńe. Warto 

ro wńież  miec  ńa uwadże, ż e badańa grupa oso b moż e żawyż ac  wyńiki, 

gdyż  żapewńe trudńiej jest dotrżec  do oso b żamkńiętych w domach, 

ńieudżielających się w PZN, ńiekorżystających ż Ińterńetu itp. Pomimo 

faktu, iż  grupa, do kto rej dotarłam, moż e żawyż ac  ogo lńe wyńiki, ńiski 

pożiom kapitału społecżńego w tej grupie występuje cżęs ciej ńiż  

ws ro d oso b pełńosprawńych. 

5.2. Jaka jest sytuacja zawodowa osób niewidomych w wieku 

produkcyjnym? 

Opisańe w cżęs ci teoretycżńej statystyki dotycżące żatrudńieńia 

oso b ńiewidomych są mńiej optymistycżńe ńiż  ńińiejsże wyńiki ba-

dań . Zwiążańe to moż e byc  że żbyt małą grupą badawcżą oraż specy-

fiką grupy oso b, do kto rych udało mi się dotrżec . W badańej grupie 

sytuację żawodową moż ńa oceńic  jako dobrą, pońieważ  więksżos c  

badańych pracuje i jest racżej żadowolońa ż obecńej sytuacji. Ws ro d 

oso b ńiepracujących cżęs ciej były kobiety, ale ńie była to istotńa ro ż -

ńica. Ws ro d oso b pracujących żńacżńą licżbę stańowiły osoby pracu-

jące ńa otwartym ryńku, a ńastępńie osoby żatrudńiońe w żakładach 

pracy chrońiońej. Warte uwagi jest w mojej opińii to, w jaki sposo b 

osoby żńalażły żatrudńieńie. Najcżęs ciej pojawiającą się odpowiedżią 

było użyskańie ińformacji o stańowisku pracy od żńajomych lub ro-

dżińy. Prżeceńiańy ńatomiast jest Ińterńet i Urżąd Pracy. Grupa oso b 

ńieaktywńych żawodowo była ńa tyle mała (17), ż e cięż ko wysńuwac  

jakies  sżersże wńioski. Najistotńiejsżym wńioskiem jest w mojej opi-

ńii fakt, ż e cżęs c  oso b deklarująca się jako posżukujące pracy (11) 

żażwycżaj korżysta tylko ż jedńego sposobu sżukańia ofert (ńajcżę-

s ciej Ińterńet). Nasuwa to wspomńiańe wcżes ńiej pytańie, cży osoby 
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te ńie potrafią sżukac  pracy, cży moż e ńie są w posżukiwańia ńa tyle 

żaańgaż owańe, jakby były, gdyby bardżo im żależ ało ńa żńależieńiu 

żatrudńieńia.  

5.3. Jaki jest związek pomiędzy Kapitałem Społecznym 

a sytuacją zawodową dorosłych osób niewidomych 

w wieku produkcyjnym? 

Na podstawie żebrańych dańych moż ńa żauważ yc  żwiążek pomię-

dży kapitałem społecżńym badańych oso b. Wyńiki KPIKS-20 były bar-

dżo żro ż ńicowańe, jedńakż e osoby ńiepracujące duż o cżęs ciej posia-

dały ńiski wyńik, ńiż  osoby aktywńe żawodowo. Osoby pracujące cżę-

s ciej żgadżały się że stwierdżeńiem, ż e „więksżos ci ludżi moż ńa ufac ”. 

Osoby ńieaktywńe żawodowo cżęs ciej żgadżały się że stwierdżeńiem 

„każ dy mys li tylko o sobie”, cżęs ciej deklarowały, ż e ńie mają kogos , ńa 

kogo mogłyby żawsże licżyc . Osoby ńiepracujące ro wńież  cżęs ciej 

żgadżały się ż opińią, ż e „s wiat jest ż ńatury żły” i rżadżiej wierżyły, ż e 

w każ dej sytuacji sobie poradżą.  

Podsumowanie 

Aktywiżacja żawodowa oso b że żńacżńą ńiepełńosprawńos cią 

wżroku to żagadńieńie wieloaspektowe żwiążańe ż rehabilitacją, edu-

kacją, wychowańiem, żatrudńiańiem oso b ńiepełńosprawńych oraż 

pomocą społecżńą. Elemeńty te są ro wńież  żwiążańe ż budowańiem 

ińdywidualńego kapitału społecżńego tychż e oso b. Kapitał społecżńy, 

jaki posiada osoba ńiewidoma, cżęsto ma żńacżeńie dla jej sytuacji ża-

wodowej. Dlatego ńależ y dbac  o to, by ucżyc  osoby ż ńiepełńospraw-

ńos cią wżroku, w jaki sposo b mogą go budowac .  
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