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Joanna Kupczyk
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Uczestnictwo w turystyce i rekreacji ruchowej osób 
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa 

lubuskiego (doniesienie z badań)

Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, 
turystyka, rekreacja ruchowa

Wstęp

Jak wynika z danych zawartych w diagnozie społecznej z 2015 roku, niepeł-
nosprawni (z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz niepełnosprawne 
dzieci) stanowili 20% ludności województwa lubuskiego, co plasowało je pod 
tym względem zdecydowanie na pierwszym miejscu w Polsce. Na drugim miej-
scu znajdują się województwa świętokrzyskie i kujawsko–pomorskie, gdzie liczba 
osób niepełnosprawnych stanowi 11,4% ogółu ludności tych regionów. Na pięciu 
statystycznych mieszkańców województwa lubuskiego przypadała jedna osoba 
niepełnosprawna. Jest to sygnał, że problem niepełnosprawności w tym regionie 
jest szczególnie ważny i trudny, a poprawa stanu zdrowia i samodzielności funkcjo-
nalnej tej grupy szczególnie ważne i oczekiwane [1].

Aktywność ruchowa zajmuje znaczące miejsce w dbałości o stan zdrowia 
człowieka na co zwracają uwagę współcześni naukowcy na całym świecie. [2, 3, 4, 
5, 6]. Badacze zarówno w dziedzinie nauk medycznych, jak i specjaliści w zakresie 
kultury fizycznej dostrzegają, że brak aktywności ruchowej jest czynnikiem antyz-
drowotnym, przyczyniającym się do wielu chorób u osób zdrowych, ale także do 
pogłębiania się i utrwalania niepełnosprawności u osób z już istniejącymi dysfunk-
cjami. To także rozwój i nasilenie się chorób uznanych obecnie za cywilizacyjne, jak 
układu krążenia, otyłości [7, 8], a także chorób psychicznych.
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Istotnym więc problemem społecznym staje się kwestia aktywności fizycznej 
osób niepełnosprawnych ze względu na ich odmienną sprawność fizyczną oraz in-
dywidualne ograniczenia. Turystyka i rekreacja to formuły, które znakomicie mogą 
stać się dopełnieniem lub nawet kontynuacją procesu usprawniania, czy rehabili-
tacji, jako aktywności zalecanej już do końca życia. Udział więc w różnych ich for-
mach, znacząco przyczynić się może do poprawy sprawności, a tym samym jakości 
życia. Ważną kwestią jest także identyfikacja barier utrudniających osobom z nie-
pełnosprawnością podejmowanie aktywnych form usprawniania oraz poznanie 
motywacji i powodów, dla których z różnych aktywnych form korzystają w celu po-
prawy swego dobrostanu [Grabowski]. Pojawia się jednak najpierw potrzeba dia-
gnozy w jakim stopniu i w jaki sposób niepełnosprawni korzystają z różnych form 
turystyki i rekreacji. To właśnie stało się celem niniejszego opracowania.

Cel pracy

Głównym celem badań jest określenie uczestnictwa w turystyce i rekreacji 
ruchowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych w miastach i wsiach wojewódz-
twa lubuskiego, co stanowić ma wstęp do pogłębienia badań w tym zakresie. Są to 
badania pilotażowe będące zapowiedzią realizacji projektu dotyczącego aktywno-
ści fizycznej osób niepełnosprawnych w tym regionie. Pomocnym do realizacji celu 
było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Jakim budżetem czasu wolnego dysponują badani lubuszanie?
2. W jakich formach turystyki najczęściej uczestniczą badani?
3. W jakich formach rekreacji ruchowej najczęściej uczestniczą badani?
4. Jakie umiejętności przydatne w turystyce i rekreacji ruchowej posiadają osoby 

badane?
5. Jakimi motywami kierują się badane osoby, podejmując uczestnictwo w tury-

styce i rekreacji ruchowej?
6. Jakie bariery uniemożliwiają badanym uczestnictwo w turystyce i rekreacji ru-

chowej?

Materiał i metoda

W opracowaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzy-
staniem autorskiego kwestionariusza. Był on częścią projektu autorki rozpoczętego 
w 2014 roku obejmującego również badania aktywności oraz sprawności fizycznej 
osób niepełnosprawnych. W kwestionariuszu zapytano badanych m.in. o wielkość 
budżetu czasu wolnego jakim dysponują i sposób organizacji tego czasu. Zapyta-
no o ich udział w różnych formach turystyki i sposób ich organizacji oraz o formy 
rekreacji, z których badani korzystają i jak często. Zebrano także informacje o ba-
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rierach, które utrudniają lub uniemożliwiają im udział w różnych formach aktywno-
ści. W badaniu posłużono się różnymi skalami pomiaru, w tym m.in. skalą rangową 
i porządkową. Ogółem przebadano 212 osób niepełnosprawnych z czego 54,5% 
stanowiły kobiety (116) i 45,5% mężczyźni (96). Wszystkie osoby dysponowały 
prawnym orzeczeniem o niepełnosprawności z symbolem 05–R oznaczającym 
dysfunkcje narządu ruchu oraz określony jej stopień (znaczny, umiarkowany lub 
lekki). Najliczniej reprezentowany przedział wiekowy to osoby w wieku 55–65 lat 
(41%), zaś najmniej osób niepełnosprawnych było w wieku powyżej 65. roku życia 
(19,7%). Zdecydowana większość ankietowanych to osoby posiadające wykształce-
nie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz średnie (28,5%), zaś najmniej osób posiada 
wykształcenie policealne (5,0%) i wyższe (6,6%). Wśród respondentów większość 
(60,6%) stanowią osoby bierne zawodowo – nie podejmujące zatrudnienia w mo-
mencie badania, 21,2% pracuje, deklarując jednocześnie aż w 94,2% pracę poza 
rolnictwem, zaś 18,2% to osoby bezrobotne. Znaczny stopień niepełnosprawności 
deklaruje 33,9% ankietowanych, umiarkowany – 31,7%, lekki – 34,4%. 

Badane osoby niepełnosprawne mieszkają zarówno na wsi (48,5%), jak i w mie-
ście (52,5%). Z tej ostatniej grupy 86,9% w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców. 

Wyniki badań

Czas wolny i uczestnictwo badanych w turystyce
Większość badanych (62,3%) w dni powszednie dysponuje wolnym czasem 

w wymiarze powyżej 4 godzin. U zbliżonej liczby ankietowanych (59,3%) ilość tego 
czasu ulega zwiększeniu do przynajmniej 6 godzin w dni wolne. Najwięcej osób 
uczestniczących podczas urlopu w turystyce i rekreacji ruchowej przeznacza na nią 
do 7 dni (25 %) (tabela 1).

Tabela 1.

Budżet wolnego czasu, którym dysponują badane osoby niepełnosprawne (n = 212 osób)

czas wolny badanych

w dni powszednie % w dni wolne %

do 2 godz. 16,7 do 3 godz. 14,1

2–3 godz. 21,0 4–5 godz. 26,6

powyżej 4 godz. 62,3 powyżej 6 godz. 59,3

w trakcie urlopu, wakacji %

do 7 dni 25,1

2 tygodnie 17,3

3 tygodnie 6,2

ponad 4 tygodnie 8,0

nie dotyczy 43,4

Źródło: badania własne
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Większości osób niepełnosprawnych z badanego regionu (58,3%) wyjeżdża 
w celach wypoczynkowych poza miejsce stałego zamieszkania. Wyjazdy te mają 
miejsce tylko raz bądź kilka razy w roku. Najczęściej celem wyjazdu jest połącze-
nie wypoczynku z rehabilitacją. Mniejszość wyjeżdża wyłącznie w celach wypo-
czynkowych. Częściej poza miejsce zamieszkania wyjeżdżają mieszkańcy miast. 
46,3% mieszkańców wsi nie wyjeżdża w celach wypoczynkowych poza miejsce 
zamieszkania.

Badani w ostatnich dwóch latach głównie uczestniczyli w wyjazdach organizo-
wanych przez siebie, organizacje osób niepełnosprawnych bądź rodzinę. Zdecydo-
wana większość ankietowanych nie korzystała z wyjazdów organizowanych przez 
podmioty prowadzące taką działalność. Badani przyznali, że nigdy nie korzystali 
z wyjazdów organizowanych przez związek inwalidów (90,4%), klub seniora (89,1%) 
i biuro podróży (82,2%) (tabela 2).

Tabela 2.

Organizatorzy wyjazdów turystycznych, w których w ciągu ostatnich dwóch lat 
uczestniczyli badani [%]

organizatorzy nigdy b. rzadko rzadko często b. często

organizacje osób niepełnosprawnych 59,7 5,4 5,4 12,8 16,8

klub seniora 89,1 2,3 0,8 4,7 3,1

zakład pracy 74,1 3,6 5,8 7,2 9,4

rodzina 48,0 6,8 8,1 20,3 16,9

związek inwalidów 90,4 3,2 1,6 0,8 4,0

biuro podróży 82,2 4,7 4,7 3,9 4,7

sam/a 47,4 7,8 2,6 13,6 28,6

Źródło: badania własne

Uczestnictwo badanych w rekreacji ruchowej oraz umiejętności przydatne w turystyce 
i rekreacji ruchowej

Osoby deklarujące uczestnictwo w rekreacji wymieniają spacery i gimna-
stykę, jako najbardziej atrakcyjne formy i jednocześnie deklarują uczestnictwo 
w nich w największym stopniu (30% i 35%). Najrzadziej lub wcale ankietowa-
ni pływają (odpowiednio 20%, 20% i 50%) i grają w gry zespołowe (15%, 10% 
i 50%) (rycina1.).

Ważną informacją jest deklarowana przez badanych chęć uczestniczenia w re-
kreacji ruchowej w towarzystwie osób zdrowych.

Wśród badanych większość osób posiada umiejętności jazdy na rowerze, gry 
w piłkę, pływania, gry w kometkę, pływania kajakiem. Najmniej jeździ na łyżwach, 
jeździ konno oraz na nartach. Mimo posiadania tych umiejętności nieczęsto decy-
dują się na ich wykorzystywanie w celach rekreacyjnych.
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Rycina 1. Udział badanych w różnych formach rekreacji 

Źródło: badania własne.

Bariery uniemożliwiające uczestnictwo w turystyce i rekreacji ruchowej oraz motywy 
podejmowania tej aktywności 

Barierą, która w największym stopniu uniemożliwia badanym udział w tury-
styce i rekreacji ruchowej jest wysoki koszt uczestnictwa (53,0%) oraz możliwość 
dojazdu na zajęcia zorganizowane (18%), a także sam rodzaj niepełnosprawności, 
a co za tym idzie ich sprawność funkcjonalna (12%). Natomiast najmniej istotnymi 
barierami są: lęk przed kontaktem z ludźmi zdrowymi (52%), brak pomocy ze stro-
ny najbliższych (44%) oraz brak zainteresowania samych badanych aktywnością 
turystyczno–rekreacyjną (34,8%).

Rycina 2. Bariery ograniczające lub uniemożliwiające badanym udział w turystyce lub re-
kreacji.

Źródło: badania własne.
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Motywy wyboru formy turystyki i rekreacji ruchowej przez badanych 
Dokonując wyboru aktywności fizycznej dla siebie osoby niepełnosprawne 

w największym stopniu kierują się ceną (45% wskazań). Jest to najważniejsze kry-
terium i argument decydujący o udziale osoby niepełnosprawnej. W dalszej ko-
lejności znaczenie ma towarzystwo podczas aktywności (38%) i zainteresowania 
własne uczestnika (35%). 

Jako najmniej istotne motywy, badani wskazali odległość od miejsca zamiesz-
kania (24,9%) i zalecenia lekarza, terapeuty (23,6%) (rycina 3.).

Rycina 3. Motywy wyboru formy turystyki i rekreacji ruchowej przez badanych.

Źródło: badania własne.

Spostrzeżenia i podsumowanie

Zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej i Polski każdy człowiek, nieza-
leżnie od stanu swojego zdrowia, ma takie same, równe prawa do korzystania 
z dóbr przyrody i kultury. Każdy też – bez względu na swoją niepełnosprawność 
– powinien mieć możliwość uczestnictwa w rekreacji i turystyce. Daje to osobom 
niepełnosprawnym nie tylko radość poznawania świata, ale pełni również wie-
le ważnych funkcji rehabilitacyjno-zdrowotnych, społecznych i wychowawczo-
psychologicznych. Dlatego należy dążyć do stworzenia specjalnych mechanizmów 
wyrównywania szans i warunków umożliwiających tej grupie obywateli korzystanie 
w pełni z przysługujących im praw, w tym również w zakresie podróżowania [8]. 
Zgodnie z założeniem, uzyskane wyniki badań tego opracowania pozwoliły na do-
konanie jedynie wstępnej diagnozy grupy reprezentującej środowisko osób niepeł-
nosprawnych. Na pewno warto pochylić się nad problematyką i poszerzyć zakres 
badań o inne aspekty, jak wykorzystanie istniejącej infrastruktury i bazy turystycz-
no-rekreacyjnej, czy zależność między czynnikami środowiska, w którym funkcjo-
nuje osoba niepełnosprawna a jego uczestnictwem w różnych formach aktywności. 
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Oceniając stan uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców regionu lubuskiego, 
najbardziej dotkniętego problematyką liczebności osób niepełnosprawnych, należy 
zdecydowanie przychylić się do istniejących już ogólnopolskich postulatów doty-
czących rozwiązań legislacyjnych, a także  promocji turystyki i rekreacji bez barier, 
w tym do przekonywania osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów, rehabi-
litantów i trenerów zdrowia do aktywnych form wypoczynku, do popularyzowania 
form turystyki alternatywnej nastawionej na integrację społeczną, a także dobrych 
praktyk w zakresie szerokiego udostępniania infrastruktury turystycznej. Ważna jest 
również współpraca z mediami w celu promowania dostępności obiektów tury-
stycznych, kulturalnych i sportowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Analiza 
uzyskanych wyników pozwoliła bowiem,  na sformułowanie kilku spostrzeżeń, które 
mogą stać się wstępem do pochylenia się nad tą problematyką w regionie lubuskim:
1. Badane osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie regionu lubuskiego 

w niewielkim zakresie uczestniczą w turystyce i rekreacji ruchowej.
2. Mimo że dysponują dużym zakresem wolnego czasu, to w minimalnym stopniu 

przeznaczają ten czas na turystykę i rekreację ruchową.
3. Ponad połowa badanych uczestniczy w wyjazdach turystycznych, tj. w turnu-

sach rehabilitacyjnych, wycieczkach autokarowych, wczasach wypoczynko-
wych i w sanatorium. 

4. Badani preferują proste formy rekreacji, takie jak spacery oraz gimnastykę, 
mimo posiadania dodatkowych umiejętności. Wśród badanych większość osób 
jeździ na rowerze i uczestniczy w grach zespołowych, połowa z nich pływa. 
Mniejsza część gra w kometkę, pływa kajakiem, jeździ na łyżwach, konno i na 
nartach. Mimo wszystko deklarują nieczęsty w nich udział.

5. Osoby niepełnosprawne, decydując o wyborze formy turystyki i rekreacji ru-
chowej, w największym stopniu kierują się ceną, towarzystwem, profesjonali-
zmem prowadzącego zajęcia i zainteresowaniami. 

6. Barierą, która w największym stopniu uniemożliwia badanym udział w turysty-
ce i rekreacji jest wysoki koszt opłaty za uczestnictwo.
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PARTICIPATION OF DISABLED RURAL AND URBAN INHABITANTS 
OF THE LUBUSZ  REGION IN TOURISM AND RECREATION

Summary

Keywords: the disabled, tourism, motor recreation, the Lubusz Region

Tourism and recreation are health promoting ways of spending leisure time. The ob-
jective of the study was assessment of the participation of the disabled rural and urban 
population from the Lubusz Region in the forms of tourism and recreation activities. The 
following aspects were studied: amount of respondents’ free time, most preferable forms 
of tourism and recreation, skills possessed, and motives for undertaking activities, as well 
as benefits from participation in tourism and recreation, and barriers rendering this partici-
pation impossible. The study was conducted with the use of a diagnostic survey, with the 
use of a questionnaire form. Covered 212 disabled from the rural and urban population in 
the Lubusz Region. The results obtained show that the disabled in the study had a large 
amount of free time. More than half of them went on rehabilitation stays, coach tours, holi-
days, and to a sanatorium. The majority of respondents did not participate in motor rec-
reation; they preferred going for a walk or rehabilitation gymnastics. The skills possessed 
by the respondents were primarily riding a bicycle, followed by playing football, playing 
badminton, and swimming. Reasonable prices, good company, and professional staff  were 
the crucial motives for undertaking activity. The benefits from the activity perceived by the 
respondents were good general wellbeing, improvement of the state of health, and making 
contacts. The greatest limitation was the financial barrier, followed by difficult access and 
lack of information. 


