
Monika Zima-Parjaszewska 
Dorota Tomaszewska

Polskie Stowarzyszenie  
na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością 
Intelektualną

Biblioteka self-adwokata

Co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o rzecznictwie

Moje działania  
rzecznicze

http://www.psoni.org.pl
http://www.psoni.org.pl
http://www.psoni.org.pl
http://www.psoni.org.pl
http://www.psoni.org.pl


Publikacja jest dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

© Copyright by PSONI, 2022 

Wydanie drugie, poprawione

ISBN 978-83-65060-81-5

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  
ul. Głogowa 2b, 02–639 Warszawa  
tel. 22 848 82 60, 22 646 03 14 
zg@psoni.org.pl 
redakcja@psoni.org.pl 
www.psoni.org.pl

Projekt graficzny serii i rysunki:  Elżbieta Grądziel

Konsultacja dostępności tekstu:  Eliza Bralska, Katarzyna Fijałkowska, Joanna Hajduk,  
    Katarzyna Łozińska, Michał Żebrowski, Aleksander Żywicki

Redakcja:    Barbara Ewa Abramowska

Skład i druk:   MONDI plus

Nakład:     4000

Publikacja jest dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

http://www.psoni.org.pl 


Co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o rzecznictwie

Moje działania rzecznicze

Monika Zima-Parjaszewska
Dorota Tomaszewska

Warszawa 2022

http://www.psoni.org.pl


Biblioteka self-adwokata

2

Spis treści

Co to jest rzecznictwo 3

Jakie są działania rzecznicze 8

Jak działać w stowarzyszeniu 10

Co to są wystąpienia publiczne  14

Jak przygotować się do wystąpienia publicznego  16

Co to jest autoprezentacja  20

Jakie tematy mogą być ważne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  22

Jak przygotować swoje wystąpienie  24

Dlaczego warto być self-adwokatem i występować publicznie 27



Moje działania rzecznicze

3

Co to jest rzecznictwo

Rzecznictwo to działanie w imieniu kogoś lub czegoś.  
Rzecznictwo to także występowanie w jakiejś sprawie.  
Na przykład ekolodzy działają w sprawie ochrony środowiska.  
Dlatego rzecznictwo to działanie na rzecz jakichś osób lub spraw.

Jeśli ktoś:
 z mówi w imieniu innych osób 
 z działa na rzecz innych osób
 z działa w jakiejś sprawie, 

to jest rzecznikiem. 
Rzecznicy reprezentują inne osoby.
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Rzecznicy chcą żeby coś się zmieniło i było lepiej.  
Na przykład: 

 z chcą żeby wszystkie dzieci uczyły się w szkole i przedszkolu 
 z chcą żeby państwo nie wycinało drzew w puszczach
 z chcą żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły decydować 
gdzie i z kim chcą mieszkać.

W Polsce jest wielu rzeczników.  
Na przykład:

 z Rzecznik Praw Obywatelskich – reprezentuje obywateli
 z Rzecznik Praw Pacjenta – reprezentuje pacjentów
 z Rzecznik Praw Dziecka – reprezentuje dzieci
 z self-adwokat – reprezentuje siebie i osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną.
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Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną  
może być self-adwokatem. 
Self-adwokat może działać: 

 z na rzecz swoich praw. To jest rzecznictwo własne.  
 z na rzecz praw innych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W Polsce jest dużo self-adwokatów.  
Self-adwokaci z różnych miast chcą działać razem. 

 z Rozmawiają ze sobą.
 z Szukają informacji. 
 z Uczą się jak działać.
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Self-adwokaci zmieniają swoje życie.  
Na przykład:

 z chcą pracować
 z chcą poznawać nowych ludzi
 z chcą decydować o swoim życiu
 z chcą nauczyć się samodzielności.

Self-adwokaci zmieniają życie innych osób.  
Na przykład:

 z chcą dostępnych budynków w swoim mieście
 z chcą żeby dobrze traktować wszystkie osoby  
z niepełnosprawnościami

 z chcą decydować o sprawach osób z niepełnosprawnościami.
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Są różne rzecznictwa:
 z w konkretnej sprawie.  
Na przykład protest przeciwko wycinaniu drzew w puszczy.

 z  systemowe.  
Na przykład walka żeby w Polsce nie było ubezwłasnowolnienia. 

 z  obywatelskie.  
Na przykład żeby obywatele więcej wiedzieli  
o tym co robi władza.  
Informacje można sprawdzać na stronach internetowych 
różnych ministerstw.  
Można przeglądać stronę Rzecznika Praw Obywatelskich.

Self-adwokaci mogą być rzecznikami w każdej sprawie.
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Jakie są działania rzecznicze

Self-adwokat może: 
 z wystąpić na konferencji 
 z wziąć udział w marszu, proteście 
 z spotkać się z politykami.  
Na przykład z posłem lub posłanką.

Self-adwokat może napisać: 
 z pismo do władz miasta  
 z artykuł do gazety 
 z komentarz w internecie 
 z pismo do sądu.
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Bardzo ważne działania rzecznicze to:
 z Wystąpienia publiczne.  
Wtedy wypowiadasz się w różnych sprawach.

 z Konsultacje społeczne.  
Wtedy piszesz uwagi i opinie do przepisów prawa.

Przepisy prawa mogą dotyczyć osób z niepełnosprawnościami.  
Self-adwokaci powinni powiedzieć co myślą o tych przepisach.
To jest zasada Nic o Nas bez Nas! 
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Jak działać w stowarzyszeniu

W Polsce jest wiele stowarzyszeń i fundacji. 
To organizacje rzecznicze. Działają w ważnych sprawach.  
Na przykład pomagają znaleźć pracę osobom bezrobotnym.  
Prowadzą placówki dla osób z niepełnosprawnościami. 
Self-adwokaci mogą działać w organizacjach rzeczniczych.

Stowarzyszenie może założyć 7 osób. Lub więcej osób.  
To komitet założycielski.  
Założyciele muszą napisać statut.  
Statut to najważniejszy dokument w stowarzyszeniu. 
W statucie są zapisane prawa i obowiązki członków  
stowarzyszenia.
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Stowarzyszenie trzeba zarejestrować w sądzie.  
To znaczy złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego,  
w skrócie KRS. Do wniosku trzeba załączyć statut.  
Krajowy Rejestr Sądowy to lista wszystkich firm i organizacji w Polsce.  
Stowarzyszenie dostanie z sądu swój numer KRS.

W stowarzyszeniu są władze: 
 z Zebranie wszystkich członków. Oni wymyślają działania. 
 z Zarząd. Organizuje i wykonuje te działania. 
 z Komisja rewizyjna. Jest to kilka osób. One sprawdzają  
czy stowarzyszenie działa dobrze, zgodnie z prawem.
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Kto chce być w stowarzyszeniu musi złożyć  
deklarację członkowską. Czyli napisać że: 

 z chce być członkiem stowarzyszenia 
 z będzie przestrzegać statutu. 

Każdy członek stowarzyszenia płaci składkę.  
Składka to pieniądze na działania stowarzyszenia.

W Organizacji Narodów Zjednoczonych jest Komitet  
do spraw osób z niepełnosprawnościami.  
Komitet napisał stanowisko że o tym co robi stowarzyszenie  
powinny decydować osoby z niepełnosprawnościami.  
Powinny być we władzach stowarzyszenia.  
Lub władze powinny słuchać co osoby chcą. I robić to.
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Członkowie stowarzyszenia wybierają osoby  
do zarządu i komisji rewizyjnej. Czyli do władz. 
Władze stowarzyszenia muszą dużo wiedzieć.  
To trudna praca.  
Członkowie powinni wybierać do władz osoby  
które dużo wiedzą i chcą działać.

Self-adwokaci mogą pomagać zarządowi stowarzyszenia.  
Mogą mówić co jest dla nich ważne.  
Razem z zarządem mogą iść na spotkanie z władzami miasta.  
Mogą występować na konferencjach.  
To bardzo ważne żeby zarząd słuchał self-adwokatów.
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Co to są wystąpienia publiczne 

Występujesz publicznie kiedy wypowiadasz się  
w różnych sprawach.  
Wystąpienie publiczne to sposób na powiedzenie  
jakiejś informacji grupie osób.

Wystąpienie publiczne jest kiedy: 
 z na zebraniu kierowniczka mówi do pracowników  
o zasadach pracy 

 z na konferencji profesor mówi do innych naukowców 
 z w sejmie poseł mówi z mównicy do posłów i posłanek 
 z na festiwalu zespoły muzyczne grają dla publiczności.
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Wystąpienie publiczne to każda wypowiedź przed grupą ludzi.  
To na przykład:

 z Twoja wypowiedź na zebraniu mieszkańców osiedla 
 z kazanie księdza w kościele 
 z rozmowa w programie telewizyjnym lub radiowym.

Możesz wypowiadać się publicznie w różnych sprawach: 
 z osobistych. Wtedy mówisz w swoim imieniu.  
Mówisz o swoich sprawach osobistych. 

 z społecznych, politycznych, gospodarczych.  
Wtedy mówisz o sprawach ważnych dla wszystkich.  
Możesz mówić na przykład w imieniu grupy uczestników 
warsztatu terapii zajęciowej. To jest rzecznictwo.
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Jak przygotować się do wystąpienia publicznego 

Każda osoba może występować publicznie. 
Pamiętaj!  
Do wystąpienia trzeba się dobrze przygotować. 
Na przygotowanie się potrzeba czasu.

Dowiedz się kiedy dokładnie będziesz miał wystąpienie.  
Dowiedz się jaki jest temat wystąpienia.  
Musisz wiedzieć: 

 z co znaczy ten temat 
 z co Ty wiesz o temacie 
 z jakie masz doświadczenia związane z tematem.
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Na przykład:  
Jest konferencja o mieszkaniach dla osób z niepełnosprawnościami. 
Możesz opowiedzieć gdzie i z kim mieszkasz.  
Możesz powiedzieć że chcesz mieszkać samodzielnie.
Pamiętaj! Wystąpienie musi dotyczyć tematu.

Poszukaj informacji na temat konferencji w internecie.  
Poproś o pomoc w przygotowaniu wystąpienia.  
Na przykład osobę wspierającą.  
Po wymyśleniu wystąpienia, przygotuj sobie notatki.
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Napisz notatki na temat swojego wystąpienia:
 — na kartce 
 — w komputerze
 — albo narysuj. 

Notatki pomogą Ci przypomnieć sobie ważne informacje.  
I będziesz zawsze mówić na temat.

Przed wystąpieniem trzeba ćwiczyć głośne i wyraźne mówienie.  
Możesz zrobić próbę swojego wystąpienia.  
Na przykład powiedz swoje wystąpienie rodzeństwu lub kolegom.  
Możesz nagrać siebie na telefon.  
A potem obejrzyj i pomyśl czy wszystko robisz dobrze.
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Czasem po wystąpieniu słuchacze mogą zadawać pytania.  
Na przykład mówiłeś na temat zainteresowań.  
Słuchacz może spytać o Twoje sprawy osobiste. 
Jeśli chcesz, możesz odpowiedzieć. Możesz też powiedzieć,  
że nie chcesz mówić o sprawach osobistych.

W czasie wystąpienia możesz być zestresowany.  
Możesz źle się poczuć.  
Wtedy powiedz o tym osobie prowadzącej spotkanie.  
Możesz poprosić o przełożenie wystąpienia na później.
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Co to jest autoprezentacja 

Autoprezentacja to przedstawienie siebie innym ludziom.  
Autoprezentacja to nie tylko imię i nazwisko.  
W wystąpieniach publicznych ważne jest dobre  
zaprezentowanie siebie.  

Żeby dobrze się zaprezentować musisz: 
 z mówić na temat 
 z mówić do słuchaczy
 z mówić kulturalnie 
 z mieć odpowiednie i czyste ubranie. 
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W czasie wystąpienia ludzie patrzą na mówiącego.  
Dlatego ubranie i sposób zachowania są ważne.  
Dzięki dobrej prezentacji będziesz wiarygodny i profesjonalny.  
Wiarygodny to znaczy że mówisz prawdę.  
Profesjonalny to znaczy że znasz się na temacie.

Na ważne spotkanie trzeba wybrać odpowiednie ubranie. 
 z Na konferencję strój musi być elegancki.  
Kobieta wkłada sukienkę. Może włożyć spódnicę lub spodnie  
i bluzkę. Mężczyzna wkłada spodnie i koszulę.  
Kobieta i mężczyzna mogą założyć marynarki. 

 z Na uroczystą kolację należy założyć strój wieczorowy.  
Kobieta sukienkę, a mężczyzna koszulę, krawat i garnitur. 
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Jakie tematy mogą być ważne dla osób  
z niepełnosprawnością intelektualną 

Każda osoba najlepiej wie, jaki temat jest dla niej ważny.  
Na przykład: 

 z dla osoby bezrobotnej ważne jest jak znaleźć pracę 
 z dla osoby samotnej ważne jest jak znaleźć bliską osobę. 

Zawsze możesz powiedzieć innym co jest dla Ciebie ważne. 

Dla self-adwokatów ważne są: 
 z sprawy niezależnego życia 
 z decydowanie o sobie 
 z działanie w stowarzyszeniu.  
Na przykład współpraca i pomoc innym ludziom. 
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Dla self-adwokatów ważne jest prawo.  
Polskie i międzynarodowe. 
Self-adwokat wie że wszyscy obywatele muszą znać  
swoje prawa i obowiązki.
Prawa osób z niepełnosprawnościami są w Konwencji ONZ. 

Czasami self-adwokaci potrzebują pomocy żeby zrozumieć  
swoje prawa i obowiązki. 
Prawnicy pomagają podjąć ważne decyzje self-adwokatom. 
Mogą też załatwić sprawy self-adwokatów w sądzie.  
Taka pomoc to wspierane podejmowanie decyzji. 
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Jak przygotować swoje wystąpienie 

Zostałeś zaproszony na konferencję na temat  
niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami.  
Masz krótki czas na przygotowanie wystąpienia.  
Najpierw przeczytaj temat i program konferencji.  
Porozmawiaj z osobą bliską czy dobrze rozumiesz temat.

Przeczytaj tytuły wszystkich wystąpień w programie. 
Pomyśl o czym będą mówić inni. 
Pomyśl co Ty chcesz powiedzieć słuchaczom.  
Weź kartkę albo włącz komputer i napisz to. 
Potem porozmawiaj z osobą bliską co jeszcze warto powiedzieć.
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Możesz na przykład opowiedzieć zdarzenia z Twojego życia.  
Albo zdarzenia z życia znajomych. 
Po rozmowie z bliską osobą, dopisz nowe informacje.  
Przeczytaj tekst kilka razy.  
Potem powiedz wystąpienie głośno przed lustrem.

Jak będziesz mówił przed lustrem, zmierz czas.  
Wtedy będziesz wiedział czy zdążysz wszystko powiedzieć.  
Bądź gotowy 1 lub 2 dni przed konferencją.  
Zaplanuj odpowiednie ubranie. Sprawdź czy jest czyste.  
Sprawdź czy trzeba coś uprasować.
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Na konferencję zabierz ze sobą notatki do wystąpienia.  
Możesz zrobić prezentację na komputerze.  
Możesz zabrać: 

 z informatory o swoim stowarzyszeniu 
 z ulotki o Grupie Self-adwokatów. 

Sprawdź wcześniej gdzie jest konferencja.  
Spytaj rodziców lub kolegów jak tam dojechać.  
Dojazd możesz też sprawdzić w aplikacji w telefonie.  
Weź pieniądze na swoje potrzeby.  
Na przykład na gumę do żucia.  
Żucie gumy przed wystąpieniem to sposób na stres.



Moje działania rzecznicze

27

Dlaczego warto być self-adwokatem  
i występować publicznie

Self-adwokaci działają i występują publicznie.  
Często spotykają się z wieloma ludźmi.  
Rozmawiają z nimi.  
Rozmowy i wystąpienia publiczne mogą dużo zmienić. 

Jeśli działasz w stowarzyszeniu to nie jesteś sam.  
Z ludźmi ze stowarzyszenia zawsze możesz porozmawiać.  
W stowarzyszeniu ludzie działają razem. Pomagają sobie.  
To jest solidarność. 



Biblioteka self-adwokata

28

Dzięki wystąpieniom publicznym:
 z ludzie poznają osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
 z lepiej rozumieją ich potrzeby.  
To się nazywa zmiana świadomości społecznej.

Coraz więcej ludzi rozumie że dorosłe osoby  
z niepełnosprawnością intelektualną:

 z chcą być traktowane jak inni
 z znają swoje prawa
 z chcą pracować
 z niektóre osoby chcą założyć rodzinę.



W serii Biblioteka self-adwokata dotychczas ukazały się:



MISJĄ PSONI jest:

<  dbanie o godność i szczęście osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie  
i w społeczeństwie,

<  wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością  
intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, 
a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

CELEM PSONI jest działanie na rzecz wyrównywania  
szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia 
warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, 
prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu 
społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia  
oraz wspieranie ich rodzin.

STATYSTYKA:

<  118 Kół terenowych,
<  11 tysięcy członków  

(rodzice, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 
przyjaciele),

<  ponad 400 placówek i stałych form wsparcia dla ponad 
30 tysięcy dzieci i dorosłych.

PSONI prowadzi:

<  placówki i projekty z zakresu rehabilitacji, terapii, edukacji,  
w tym ustawicznej, aktywizacji zawodowej oraz opiekuńcze,

<  wspieranie ruchu self-adwokatów, rzeczników własnych spraw, 
<  chronione i wspomagane mieszkania grupowe,
<  organizację spędzania wolnego czasu (m.in. kluby, zespoły 

artystyczne, sportowe, turystyczne),
<  indywidualne wspieranie w niezależnym życiu,
<  wspieranie i pomoc rodzinom,
<  działalność wydawniczą, m.in. wydaje kwartalnik 

„Społeczeństwo dla Wszystkich”.

PSONI współpracuje z instytucjami i organizacjami:

<  w tworzeniu nowego prawa,
<  w dążeniu do zmiany wizerunku osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną i postaw społecznych,
<  w rozwijaniu więzi społecznych, ułatwiających umacnianie  

się społeczeństwa dla wszystkich, czyli włączanie osób  
z niepełnosprawnością intelektualną,

<  w popularyzowaniu wyników badań naukowych  
i doświadczeń innych krajów,

<  w kształceniu profesjonalnych kadr,
<  w umacnianiu organizacji pozarządowych.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
ul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa, Tel. 22 848 82 60, 22 646 03 14, e-mail: zg@psoni.org.pl 

www.psoni.org.pl

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną
jest organizacją pożytku publicznego

http://www.psoni.org.pl
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