
Jak zachowywać się wobec osoby niepełnosprawnej, 
czyli krótka lekcja savoir vivre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przebywanie w towarzystwie osób niepełnosprawnych wcale nie musi wiązać się  
z poczuciem skrępowania czy też niezręczności. To, że niepełnosprawność wymaga 
odpowiedniego traktowania takich osób nie oznacza, że powinniśmy unikać kontaktu  
z nimi. Wystarczy zapamiętać kilka podstawowych zasad.  
 

PODSTAWOWE ZASADY: 

1. Nie przyglądaj się ostentacyjnie osobie o odmiennym wyglądzie, nie wskazuj 
jej palcami, nie śmiej się z niej! Odmienność wszystkich osób 
niepełnosprawnych jest wynikiem choroby - należy je traktować poważnie  
i z odpowiednim szacunkiem. 

2. Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością nigdy nie używaj, dawnych, 
krzywdzących określeń: kaleka, inwalida, upośledzony, niepełnosprawny! 

3. Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością nigdy nie używaj określeń 
żargonowych i eufemistycznych: przykuty do wózka, głuchy, ślepy, sprawny 
inaczej! 

4. Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością używaj określeń: 
- osoba z niepełnosprawnością 
- osoba z niepełnosprawnością ruchową 
- osoba poruszająca się na wózku 
- osoba poruszająca się o kulach 
- osoba niewidoma - osoba niedowidząca 
- osoba niesłysząca - osoba niedosłysząca 
- osoba głuchoniewidoma 
- osoba z niepełnosprawnością intelektualną 
- osoba z zaburzeniem psychicznym 



5. Zanim udzielisz pomocy zapytaj czy osoba z niepełnosprawnością życzy jej 
sobie. Niepełnosprawność nie musi oznaczać, że osoby, które są nią dotknięte, 
wymagają pomocy; wręcz przeciwnie – osoby niepełnosprawne lubią czuć się 
samodzielne i niezależne, dlatego nie należy „wyrywać się” z udzielaniem 
pomocy – lepiej najpierw zapytać czy nasza pomoc jest w ogóle potrzebna. 

6. Bądź taktowny w inicjowaniu kontaktu fizycznego – nie każdy lubi być 
dotykanym (nawet w przyjaznym geście) przez drugie osoby. Ponadto osoby 
niepełnosprawne korzystające ze sprzętu rehabilitacyjnego (wózka 
inwalidzkiego, laski, protezy, balkonika do chodzenia) traktują te przedmioty 
jako część swojej przestrzeni osobistej – dlatego nie dotykaj ich bez potrzeby. 

7. Nie głaszcz psów przewodników i psów asystentów! Nie rozpraszaj ich uwagi! 
Te zwierzęta muszą być cały czas skupione, aby jak najlepiej pomóc swemu 
panu/pani.  

8. Jeśli coś mówisz – zwracaj się bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. 
Rozmawianie tylko z jej towarzyszem, opiekunem lub tłumaczem języka 
migowego świadczy o ignorowaniu takiej osoby i jest wyrazem braku kultury. 

9. Nie decyduj za osoby niepełnosprawne – nie należy angażować osoby 
niepełnosprawne w jakiekolwiek czynności lub przedsięwzięcia bez uprzedniego 
zapytania jej o zgodę. Należy również pamiętać, aby nie pomijać osób 
niepełnosprawnych przy organizowaniu jakiejkolwiek rzeczy, będąc 
przekonanym, że to ponad siły tej osoby – takie zachowanie zostanie odebrane 
przez nie jako dyskryminujące. 
 

10. Jeśli nie wiesz jak się zachować wobec osoby z niepełnosprawnością –  
po prostu ją o to zapytaj! 

 
W odniesieniu do wszystkich osób – zarówno sprawnych jak i niepełnosprawnych – 

należy postępować tak, aby nie naruszyć ich godności, aby wykazywać w stosunku do 
nich odpowiedni szacunek. W kontaktach z osobami niepełnosprawnymi wymaga się 
więcej zrozumienia i akceptacji, ale wynika to jedynie z ograniczeń, jakie te osoby 
posiadają ze względu na chorobę. Warto zatem zapamiętać powyższe rady, które 
pomogą uniknąć, zarówno naszego zakłopotania, jak i poczucia braku komfortu osoby 
niepełnosprawnej. 
 

Niniejsze opracowanie powstało na podstawie publikacji pt. „Praktyczny poradnik 
savoir–vivre wobec osób niepełnosprawnych” autorstwa Judy Cohen. Należy 
pamiętać, że poszczególne rodzaje niepełnosprawności wymagają od nas innego 
zachowania, gdyż inne są potrzeby tej osoby. Dlatego zachęcam do zapoznania się  
z całością publikacji dostępnej pod załączonym linkiem: 
http://niepelnosprawni.sggw.pl/MPIPS_Savoir_vivre.pdf 

 
 
 


