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Intymne związki osób 
z niepełnosprawnościami 
w opinii młodych osób dorosłych

Miłość, związek i partnerstwo to nieodłączne elementy ludzkiego życia. 
Ludzie dążą do współbycia z innymi i mają naturę społeczną. Im więcej 
mają bliskich relacji z innymi, tym większe ich poczucie szczęścia i samo-
realizacji. Stworzenie szczęśliwego związku intymnego z drugą osobą jest 
ważnym aspektem funkcjonowania człowieka. Realizacja potrzeby bezpie-
czeństwa, przynależności, potrzeb seksualnych sprzyja prawidłowemu roz-
wojowi. Nic więc dziwnego, że osoby z niepełnosprawnościami w takim 
samym stopniu jak osoby sprawne w pełni dążą do stworzenia szczęśliwych 
związków intymnych: partnerskich, narzeczeńskich, małżeńskich. Aspektem 
psychologicznym i społecznym będzie tu dążenie do takiego związku, obawy 
i oczekiwania oraz jego funkcjonowanie. Aspektem społecznym będzie opi-
nia społeczna wobec związków osób z niepełnosprawnościami, ocena ich 
funkcjonowania przez osoby z otoczenia społecznego. Artykuł ten podej-
muje powyższą tematykę, prezentując opinie młodych osób dorosłych na 
temat związków intymnych osób z niepełnosprawnościami.

Związek intymny rozumiany jest tutaj jako związek dwóch osób, w któ-
rym dominującym uczuciem jest miłość, partnerzy są związani ze sobą 
emocjonalnie, prowadzą wspólne życie. Może to być związek partnerski, 
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narzeczeński lub małżeństwo. Intymność w związku oznacza pozytywne 
emocje i uczucia żywione do drugiej osoby, przywiązanie i bliskość, współ-
zależność oraz towarzyszące temu wszystkiemu zachowania i działania. 
Partnerzy dbają o siebie wzajemnie, szanują się, mają wzajemne poczucie 
bezpieczeństwa, wspierają się i dzielą troskami i radościami oraz dobrami 
materialnymi1.

Badania przeprowadzone na potrzeby artykułu odnosiły się do różnego 
rodzaju niepełnosprawności, z wyłączeniem niepełnosprawności intelek-
tualnej, w przypadku której problem seksualności i zakładania rodziny jest 
bardziej złożony niż u osób z innymi rodzajami niepełnosprawności.

Istotę niepełnosprawności przedstawia uniwersalny biopsychospołeczny 
model niepełnosprawności. Łączy on w sobie trzy aspekty niepełnosprawno-
ści: fizyczne lub psychiczne deficyty (uszkodzenia), ograniczenia możliwości 
i aktywności człowieka oraz problemy związane z uczestnictwem w życiu 
społecznym2. Aspekt społeczny funkcjonowania człowieka z  niepełno-
sprawnością jest podstawą analizy przedstawionej w tymże opracowaniu.

Opinia młodych osób dorosłych na temat związków osób z niepełno-
sprawnościami jest uzależniona od ich postaw wobec tych osób. Postawa 
społeczna to stosunek wobec przedmiotu postawy wyrażany na trzy sposoby: 
zachowaniem (aspekt behawioralny), osądem (aspekt poznawczy) i emo-
cjami (aspekt emocjonalny). Postawa może przyjmować wartości ujemne, 
neutralne i dodatnie3. W środowisku społecznym człowieka funkcjonują 
negatywne stereotypy na temat osób z niepełnosprawnościami, co może mieć 
wpływ na kształtowanie się negatywnych postaw wobec związków osób nie-
pełnosprawnych. Najczęściej spotykane negatywne stereotypy wobec osób 
niepełnosprawnych oparte są na ograniczeniach ich możliwości i aktywno-
ści, przypisywaniu negatywnych cech osobistych (osoby biedne, nieszczę-
śliwe, niesamodzielne)4.

W literaturze można znaleźć wiele badań ukazujących postawy spo-
łeczne wobec seksualności osób z niepełnosprawnościami, która jest ważną 
częścią związku intymnego. Najczęściej spotykanym negatywnym i błęd-
nym stereotypem w tym zakresie jest pogląd, że osoba z niepełnosprawno-
ścią jest aseksualna. Każdy człowiek, bez względu na sprawność, deficyty, 

 1 B . Wojciszke, Psychologia miłości, Gdańsk 2013, s . 10–11 .
 2 A . Pielecki, Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, Lublin 2013, s . 27 .
 3 A . Pielecki, Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, dz . cyt ., s . 43 .
 4 A . Pielecki, Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, dz . cyt ., s . 21–22 .
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205zaburzenia i problemy, ma potrzeby seksualne5. Widok pary osób z niepeł-
nosprawnościami wciąż szokuje, wywołuje zdziwienie, nadmierne zain-
teresowanie6. Społeczeństwo uznaje małżeństwo osoby w pełni sprawnej 
z osobą z niepełnosprawnością za efekt poświęcenia, ofiary lub w pewnym 
stopniu chęci zysku7.

Poniżej przedstawiona zostanie opinia młodych osób dorosłych na temat 
zawierania przez osoby z niepełnosprawnościami intymnych związków 
partnerskich. Grupa badawcza objęła 133 osoby w wieku 18–35 lat, w tym 
26 proc. mężczyzn i 74 proc. kobiet, 30 proc. z wykształceniem średnim, 
70 proc. z wykształceniem wyższym, 29 proc. ze wsi, 71 proc. z miasta.

Badania przeprowadzono na podstawie ankiety, która zawierała szereg 
pytań dotyczących opinii młodych osób dorosłych na temat związków osób 
z niepełnosprawnościami. Oto wyniki8:

Pytanie 1. Czy zna Pan (Pani) osobę z niepełnosprawnością?
79 proc. respondentów zna osobiście przynajmniej jedną osobę z nie-

pełnosprawnością. 21 proc. badanych nie ma takich doświadczeń.
Pytanie 2. Jeśli tak, czy ta osoba jest w związku (małżeństwie)?
47 proc. osób badanych twierdzi, że znane im osoby z niepełnosprawno-

ściami nie funkcjonują w związkach małżeńskich. 39 proc. znanych badanym 
osób niepełnosprawnych jest w związkach małżeńskich. 14 proc. responden-
tów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie 3. Czy osoby z niepełnosprawnościami powinny wchodzić 
w intymne związki?

98 proc. ankietowanych uważa, że osoby z  niepełnosprawnościami 
powinny wchodzić w intymne związki. 2 proc. osób uważa, że nie powinny 
funkcjonować w związkach intymnych. W przypadku odpowiedzi „tak” poja-
wiły się następujące wyjaśnienia:

 5 A . Giryński, Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie w świetle opinii rodzi‑
ców i nauczycieli, [w:] Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – uwalnianie od 
schematów i uprzedzeń, pod red . J . Głodkowskiej, A . Giryńskiego, Warszawa 2005, s . 62; 
Z . Izdebski, Rodzice dziecka niepełnosprawnego wobec jego seksualności, [w:] O seksualności 
osób niepełnosprawnych, pod red . A . Ostrowskiej, Warszawa 2007, s . 30 .

 6 I . Kopaniszyn, Seks po uszkodzeniach rdzenia kręgowego, [w:] Wybrane uwarunkowania reha‑
bilitacji osób niepełnosprawnych, pod red . J . Rottermunda, A . Klinik, A . Wrony, Kraków 
2005, s . 109 .

 7 W . Loebl, K . Nowak ‑Lipińska, Między zagrożeniem a wyzwaniem. Paradygmat zignorowany 
w wychowaniu osób niepełnosprawnych, „Edukacja i Dialog” 90 (1997) http://www .eid .edu .
pl/archiwum/1997,95/wrzesien,131/miedzy_zagrozeniem_a_wyzwaniem_paradygmat_
zignorowany_w_wychowaniu_osob_niepelnosprawnych,626 .html (22 .02 .2012) .

 8 Wykresy obrazujące wyniki badań zamieszczono na końcu artykułu .
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• to osoba jak każda inna,
• przeszkody można pokonywać,
• miłość wszystko zwycięży.

Pytanie 4. Dlaczego nie?
W przypadku odpowiedzi „nie” udzielono poniższych wyjaśnień:
1 – nie są odpowiedzialne, 2 – nie są zaradne, 3 – nie utrzymają rodziny 

finansowo, 4 – same wymagają opieki.
Pytanie 5. Czy uważa Pan (Pani), że osoby z niepełnosprawnościami 

potrafią wspierać swoich partnerów równie mocno jak osoby w pełni 
sprawne?

 95 proc. respondentów uważa, że osoby z niepełnosprawnościami potra-
fią wspierać swych partnerów w takim samym zakresie jak osoby sprawne 
w pełni. 4 proc. badanych nie zgadza się z tym twierdzeniem. 1 proc. bada-
nych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie 6. Czy często widzi Pan (Pani) pary, w których minimum jedna 
osoba jest niepełnosprawna?

74 proc. badanych rzadko spotyka w swoim otoczeniu społecznym pary, 
w których przynajmniej jedna osoba jest niepełnosprawna. 26 proc. osób 
badanych takie pary spostrzega często.

Pytanie 7. Czy uważa Pan (Pani), że osoby niepełnosprawne powinny 
mieć dzieci? 

87 proc. respondentów nie widzi problemów w wychowywaniu dzieci 
przez osoby z  niepełnosprawnościami. W  przypadku odpowiedzi „tak” 
padały następujące komentarze:

• jeśli poradzą sobie z wychowaniem – tak,
• tak jak każdy,
• ktoś zawsze może pomóc.

9 proc. badanych jest temu przeciwne. Jeśli odpowiedź brzmiała „nie”, 
opinie były następujące:

• same potrzebują pomocy,
• mogą przekazać niepełnosprawność.

4 proc. badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
Pytanie 8. Czy oddałby (oddałaby) Pan (Pani) swoje dziecko pod opiekę 

osobie niepełnosprawnej?
62 proc. osób biorących udział w badaniu nie miałoby problemu z pozo-

stawieniem własnego dziecka pod opieką osoby z niepełnosprawnością. 
24 proc. badanych nie oddałoby swojego dziecka osobie niepełnosprawnej. 
14 proc. osób nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
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207Pytanie 9. Czy osoby niepełnosprawne powinny wiązać się z niepeł‑
nosprawnym partnerem?

68 proc. respondentów nie widzi problemu w funkcjonowaniu związku 
dwóch osób niepełnosprawnych. 18 proc. jest temu przeciwne. 14 proc. osób 
nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie 10. Czy zdecydowałby (zdecydowałaby) się Pan (Pani) na zwią‑
zek z osobą z niepełnosprawnością? 

62 proc. respondentów nie widzi problemu w zawarciu związku z osobą 
z niepełnosprawnością. 25 proc. badanych nie byłoby do tego zdolnych. 
13 proc. osób nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie 11. Dlaczego nie? 
W odpowiedziach podano następujące przyczyny:
1  – bałbym (bałabym) się negatywnych postaw i  opinii otoczenia, 

2 – musiałbym (musiałabym) opiekować się tą osobą, przez co brakowa-
łoby mi czasu na moje sprawy, 3 – nie utrzymałbym (utrzymałabym) sam 
(sama) domu (osoby niepełnosprawne mają problem z pracą i zazwyczaj 
nie mają pieniędzy), 4 – niepełnosprawność mnie „odrzuca”, nie czuję się 
komfortowo w obecności takich osób.

Pytanie 12. Jaka niepełnosprawność według Pana (Pani) niesie naj‑
większe trudności dla związku?

1 – choroba psychiczna, 2 – zaburzenia psychiczne, 3 – problemy ruchowe, 
4 – problemy neurologiczne, 5 – problemy ze wzrokiem, 6 – problemy ze 
słuchem, 7 – epilepsja, 8 – choroby układu moczowego i płciowego, 9 – cho-
roby układu oddechowego.

Pytanie 13. Czy według Pana (Pani) kobiety sprawne w pełni częściej 
wybierają partnerów niepełnosprawnych niż sprawni mężczyźni niepeł‑
nosprawne kobiety?

59 proc. respondentów uważa, że kobiety bardziej niż mężczyźni są 
skłonne do stworzenia związku z osobą z niepełnosprawnością. 26 proc. 
badanych jest przeciwnego zdania. 15 proc. osób nie udzieliło odpowiedzi 
na to pytanie.

Pytanie 14. Jakie są według Pana (Pani) przyczyny, dla których osoby 
z niepełnosprawnościami nie wchodzą w związki?

1 – dyskryminacja ze strony innych, 2 – lęk przed odrzuceniem, 3 – 
wygoda, 4 – niska samoocena.

Podsumowanie:
1. 79 proc. osób badanych zna osobę z niepełnosprawnością.
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2. 39 proc. spośród osób znanych badanym tworzy związki partnerskie 
(14 proc. osób badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie).

3. 98 proc. osób badanych twierdzi, że osoby z niepełnosprawnościami 
powinny tworzyć związki intymne, ponieważ:

• niepełnosprawny to osoba jak każda inna,
• przeszkody można pokonywać,
• miłość wszystko zwycięży.

4. 2 proc. osób badanych twierdzi, że osoby z niepełnosprawnościami 
nie powinny tworzyć związków, ponieważ:

• nie są odpowiedzialne,
• nie są zaradne,
• nie utrzymają rodziny finansowo,
• same wymagają opieki.

5. 95 proc. osób badanych uważa, że osoby z niepełnosprawnościami 
dają takie samo wsparcie swoim parterom jak osoby w pełni sprawne.

6. Tylko 26 proc. osób badanych spotyka w życiu pary, w których przy-
najmniej jedna osoba jest niepełnosprawna.

7. 87 proc. badanych uważa, że osoby z niepełnosprawnościami powinny 
mieć dzieci. Jako brak przeciwskazań podają fakty:

• „jeśli poradzą sobie z wychowaniem – tak”,
• „tak jak każdy”,
• „ktoś zawsze może pomóc”.

8. 9 proc. badanych twierdzi, że osoby z niepełnosprawnościami nie 
powinny mieć dzieci, ponieważ:

• „same potrzebują pomocy”,
• „mogą przekazać niepełnosprawność”.

9. 4 proc. badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
10. 62 proc. oddałoby swoje dziecko pod opiekę osobie niepełnospraw-

nej, 24 proc. nie, a 14 proc. nie udzieliło odpowiedzi w tej kwestii.
11. 68 proc. badanych nie widzi przeszkód w tworzeniu związków przez 

dwie osoby z niepełnosprawnościami. 14 proc. się nie wypowiedziało.
12. 62 proc. osób badanych zdecydowałoby się na związek z osobą z nie-

pełnosprawnością. 13 proc. nie udzieliło odpowiedzi.
13. 25 proc. respondentów nie chciałoby tworzyć takiego związku, po-

nieważ:
• „bałbym (bałabym) się negatywnych postaw i opinii otoczenia”,
• „musiałbym (musiałabym) opiekować się tą osobą, przez co brako-

wałoby mi czasu na moje sprawy”,
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209• „nie utrzymałbym (utrzymałabym) sama domu (osoby niepełno-
sprawne mają problem z pracą i zazwyczaj nie mają pieniędzy)”,

• „niepełnosprawność mnie «odrzuca», nie czuję się komfortowo 
w obecności takich osób”.

14. Według respondentów największe trudności dla związku niosą na stę-
pujące rodzaje niepełnosprawności: 67 proc. choroba psychiczna, 14 proc. 
zaburzenia psychiczne, 7 proc. problemy ruchowe, 6 proc. problemy neu-
rologiczne.

15. 59 proc. badanych uważa, że kobiety częściej wybierają parterów z nie-
pełnosprawnością niż mężczyźni niepełnosprawne partnerki. Może to wyni-
kać z kulturowych ról społecznych – kobiety są opiekunkami, a przejawiane 
przez nie zachowania altruistyczne są długotrwałe9.

16. Wśród przyczyn, z powodu których osoby z niepełnosprawnościami 
nie wchodzą w związki, wymieniono:

• dyskryminację ze strony innych,
• lęk przed odrzuceniem,
• wygodę,
• niską samoocenę.

Zakończenie

Badania przeprowadzone na potrzeby artykułu wykazały, że w opinii mło-
dych osób dorosłych w odniesieniu do związków osób z niepełnosprawno-
ściami dominują postawy pozytywne. Osoby badane miały skłonność do 
przychylnego oceniania funkcjonowania związków osób z niepełnospraw-
nościami (wykresy: 2, 3, 5). Procentowo przeważały aprobatywne indywi-
dualne oceny faktu posiadania dzieci przez osoby z niepełnosprawnościami 
(wykres 7). Ankietowani deklarowali zaufanie społeczne do osób z niepeł-
nosprawnościami (wykres 8) oraz dopuszczali możliwość zawarcia związku 
z osobą z niepełnosprawnością (wykres 10). Pewne obawy w tym zakresie 
mogą mieć związek ze stereotypami i negatywnymi postawami otoczenia, 
stereotypowym postrzeganiem przez respondentów osób z niepełnospraw-
nościami jako osób niesamodzielnych i bez pracy, lękiem przed kontak-
tem z osobami z niepełnosprawnościami, brakiem wiedzy, jak postępować 

 9 E . Aronson, T . D . Wilson, M . R . Akert, Psychologia społeczna, przeł . J . Gilewicz, Warszawa 
2012, s . 321 .
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w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami: „obawiam się, że nie podo-
łałbym psychicznie w związku”, „nie wiem, bo nigdy nie stanąłem przed 
takim wyborem”.

Brak odpowiedzi w pytaniach dotyczących bezpośrednio responden-
tów (wykres 10, 11) może być spowodowany przejawianiem ukrytej postawy 
negatywnej wobec osób z niepełnosprawnościami, manifestującej się w nie-
pewności w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami czy braku chęci 
poznania i interakcji

W opinii osób badanych kobiety częściej niż mężczyźni zawierają związki 
z osobami z niepełnosprawnościami (wykres 13). Różnice płciowe mogą 
tłumaczyć to zjawisko w odwołaniu do teorii zachowań prospołecznych. 
Kobiety częściej oferują pomoc i wsparcie długofalowe o średnim natęże-
niu (np. wsparcie niepełnosprawnego partnera). Mężczyźni natomiast wolą 
przejawiać krótkie i silnie natężone zachowania prospołeczne (np. ratunek 
poszkodowanych w wypadku samochodowym). Być może jest to przyczyna, 
dzięki której sprawne kobiety częściej wchodzą w związki z osobami z nie-
pełnosprawnościami.

W  ocenie respondentów najwięcej problemów w  funkcjonowaniu 
związku powodują choroby i zaburzenia psychiczne (wykres 12). Według 
raportu Centrum Badania Opinii Społecznej z 2007 roku społeczeństwo 
ocenia osoby chorujące jako niezrozumiałe i niebezpieczne10.

W luźnych komentarzach do ankiet pojawiła się kwestia definicji nie-
pełnosprawności. Ankietowani zastanawiali się, gdzie jest jej granica, jak ją 
rozumieć. Bardzo często także pojawiały się odpowiedzi „w zależności od 
sytuacji…, od rodzaju niepełnosprawności…., od jej stopnia….”. Refleksje 
te, pisane w komentarzach na marginesie ankiet, wskazują na złożoność 
problemu wchodzenia osób z niepełnosprawnościami w związki intymne.

W pytaniu o znane badanym rodzaje niepełnosprawności zazwyczaj 
padały poprawne odpowiedzi. Da się zauważyć znajomość podziału ogól-
nego niepełnosprawności, konkretnych schorzeń, deficytów czy problemów. 
Jednakże pojawiły się także odpowiedzi skrajne: „kaleka”, „osoba psychiczna”, 

„bezpłodność jako niepełnosprawność”.
Niepełnosprawność sama w sobie generuje różnego rodzaju bariery, spe-

cyficzne problemy, sytuacje. W tym kontekście rozmaite mogą być także moż-
liwości pełnienia roli społecznej męża, żony, ojca i matki. Przeprowadzone 

 10 Centrum Badania Opinii Społecznej, Opinia publiczna o chorobach psychicznych, Warszawa 
2007, s . 8–9



In
tym

n
e zw

iązki o
só

b
 z n

iep
e

łn
o

sp
raw

n
o

ściam
i w

 o
p

in
ii m

ło
d

ych
 o

só
b

 d
o

ro
słych

211badania wskazują, że wśród osób młodych panuje pozytywne nastawienie 
do niepełnosprawności, otwartość i tolerancja. Młodzi ludzie skłaniają się 
do przychylnej oceny faktu, że osoby z niepełnosprawnościami tak samo 
jak osoby sprawne w pełni mogą, powinny, chcą zawierać intymne związki 
i cieszyć się nimi.

Wykresy

tak

nie

21%

79%

tak

nie

brak odpowiedzi

14%

47%

39%

tak

nie

2%

98%

Wykres 1 . Czy zna Pan (Pani) osobę z niepełnosprawnością?

Wykres 2 . Jeśli tak, czy ta osoba jest w związku (małżeństwie)?

Wykres 3 . Czy osoby z niepełnosprawnościami powinny wchodzić w intymne związki?
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nie są zaradne

8%

17%

42%
nie utrzymają rodziny 
fi nansowo

same wymagają opieki33%

tak

nie
95%

1%4%

brak odpowiedzi

tak

nie

26%

74%

tak

nie

brak odpowiedzi87%

9%
4%

Wykres 4 . Dlaczego nie?

Wykres 5 . Czy uważa Pan (Pani), że osoby z niepełnosprawnościami potrafią wspierać 

swoich partnerów równie mocno jak osoby w pełni sprawne?

Wykres 6 . Czy często widzi Pan (Pani) pary, w których minimum jedna osoba jest 

niepełnosprawna?

Wykres 7 . Czy uważa Pan (Pani), że osoby niepełnosprawne powinny mieć dzieci?
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tak

nie

brak odpowiedzi62%
24%

14%

tak

nie

brak odpowiedzi68%
18%

14%

tak

nie

brak odpowiedzi62%
25%

13%

bałbym (bałabym) się negatywnych postaw i opinii otoczenia

niepełnosprawność mnie „odrzuca”, nie czuję się komfortowo 
w obecności takich osób

brak odpowiedzi

musiałbym (musiałabym) opiekować się tą osobą, przez 
co brakowałoby mi czasu na moje sprawy

nie utrzymałbym (utrzymałabym) sam (sama) domu 
(osoby niepełnosprawne mają problem z pracą i zazwyczaj 
nie mają pieniędzy)

6%

43%

18%

3%

30%

bałbym (bałabym) się negatywnych postaw i opinii otoczenia

niepełnosprawność mnie „odrzuca”, nie czuję się komfortowo 
w obecności takich osób

brak odpowiedzi

musiałbym (musiałabym) opiekować się tą osobą, przez 
co brakowałoby mi czasu na moje sprawy

nie utrzymałbym (utrzymałabym) sam (sama) domu 
(osoby niepełnosprawne mają problem z pracą i zazwyczaj 
nie mają pieniędzy)

6%

43%

18%

3%

30%

Wykres 8 . Czy oddałby (oddałaby) Pan (Pani) swoje dziecko pod opiekę osobie 

niepełnosprawnej?

Wykres 9 . Czy osoby niepełnosprawne powinny wiązać się z niepełnosprawnym 

partnerem?

Wykres 10 . Czy zdecydowałby (zdecydowałaby) się Pan (Pani) na związek z osobą 

z niepełnosprawnością?

Wykres 11 . Dlaczego nie?
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problemy neurologiczne

problemy ze wzrokiem

problemy ze słuchem

epilepsja

choroby układu moczowego i płciowego

zaburzenia psychiczne

problemy ruchowe

67%14%

1%
1% 1%

6%
3%

7%

choroba psychiczna

problemy neurologiczne

problemy ze wzrokiem

problemy ze słuchem

epilepsja

choroby układu moczowego i płciowego

zaburzenia psychiczne

problemy ruchowe

67%14%

1%
1% 1%

6%
3%

7%

tak

nie

brak odpowiedzi59%
26%

15%

dyskryminacja ze strony innych

lęk przed odrzuceniem

wygoda

niska samoocena

19%
32%

5% 44%

Wykres 12 . Jaka niepełnosprawność według Pana (Pani) niesie największe trudności 

dla związku?

Wykres 13 . Czy według Pana (Pani) kobiety sprawne w pełni częściej wybierają 

partnerów niepełnosprawnych niż sprawni mężczyźni niepełnosprawne kobiety?

Wykres 14 . Jakie są według Pana (Pani) przyczyny, dla których osoby 

z niepełnosprawnościami nie wchodzą w związki?

Intimate relationships of people with disabilities  
in the opinion of young adults

The article is going to show an intimate relationship of people with disabilities, rela‑

tions building and a quality of those relations in other people’s opinion . There are 

lots of articles presenting people with disabilities as partners or parents . Not many 
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215of them show the social opinion about those relationships . The time of early and 

middle adulthood brings close and intimate relations with others, it is the time of 

own family building . That is why the short research about social opinion of young 

people  took place in March 2015, showing opinion about intimate relationships 

of people with disabilities . The intimate relationship was understood as the rela‑

tionship of two people, different sex – the pair or marriage . This pair could not live 

together but they had to have close relation . The intellectual disability wasn’t one 

of the disabilities taken into consideration . There are different opinions of young 

adults and older people, who has their relationships last in time and that opin‑

ion of people with disabilities about their own relationships . We should remem‑

ber that social  influence on person life is very important, on relationships too . 

Therefore social attitude towards relationship of person with disability can have 

huge influence on the quality of this relationship .

Keywords: intimate relationship, disability, young people’s opinion

Intymne związki osób z niepełnosprawnościami  
w opinii młodych osób dorosłych

Artykuł przedstawia ocenę młodych osób dorosłych w  odniesieniu do intymnych 

związków osób z niepełnosprawnościami, w tym ocenę budowania przez nich rela‑

cji i  ocenę jakości tych relacji . W  literaturze przedmiotu niewiele mówi się o  opi‑

nii społecznej na temat funkcjonowania takich związków . Wczesna i średnia doro‑

słość to czas, w którym zaczyna się nawiązywać bliskie, intymne relacje i tworzy się 

własne rodziny . Dlatego też na potrzeby artykułu w marcu 2015 roku przeprowa‑

dzone zostało krótkie badanie ankietowe dotyczące opinii młodych osób dorosłych 

na temat intymnych związków osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami . Nie 

brano tu pod uwagę niepełnosprawności intelektualnej . Należy także pamiętać, że 

wpływ społeczny na funkcjonowanie człowieka, także w związku, jest bardzo istotny . 

Zatem postawa otoczenia wobec związku osoby niepełnosprawnej może mieć bar‑

dzo duży wpływ na jakość tejże relacji .

Słowa kluczowe: związek intymny, niepełnosprawność, opinia społeczna
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