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Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie  

– wybrane problemy 

 

 

Wprowadzenie 

 

„Seksem musiał się człowiek interesować naprawdę od początku, podobnie jak pożywieniem, 

ponieważ inaczej nie byłoby nas na tym świecie” (Kowalski, 2011 s. 9) – to stwierdzenie celnie oddaje 

znaczenie i wagę seksualności nie tylko w życiu pojedynczego człowieka, ale także całych społeczności. 

Mimo, iż ta sfera wydawałoby się, została już dawno wyrzucona ze strefy tabu, to jednak wciąż istnieją 

problemy, które są pomijane, niezrozumiale wstawiane poza nawias dyskusji o seksualności, bądź 

niesłusznie lekceważone.  

Jednym z takich zagadnień, związanych ze sferą seksualną człowieka, jest seksualność osób 

niepełnosprawnych intelektualnie.  

W niniejszym artykule autorzy chcą podnieść kwestie związane z płciowością ludzi upośledzonych 

umysłowo, wskazać najważniejsze problemy i podjąć próbę odpowiedzi na ważne w tym zakresie  pytania 

oraz wyjaśnić  nieścisłości w tym temacie. 

 

1. Rola seksualności  

 

Aby podjąć kwestie związane z seksualnością człowieka, należy najpierw uściślić, jak rozumiane 

jest znaczenie tego terminu. Według M. Laphimon’a jest: podstawowym elementem bycia człowiekiem 

przez całe życie, obejmującym seks, płciową identyfikację i role, orientację seksualną, erotyzm, pożądanie, 

intymność i prokreację. „Seksualność jest doświadczana i wyrażana w myślach, fantazjach, przeżyciach, 

przekonaniach, wartościach, zachowaniach, rolach i związkach. Seksualność powstaje na skutek interakcji 

czynników biologicznych, psychologicznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturowych, 

etycznych, prawnych, historycznych, religijnych i duchowych” (za: Lew-Starowicz, 2010, s. 26).  

Powyższa definicja wskazuje na to, iż seksualność opiera się nie tylko na rozwoju biologicznym 

człowieka, ale przenika także sferę psychiczną i jest ściśle związana z jego codziennym funkcjonowaniem.  

Znaczenie seksualności zostało także dostrzeżone przez Światową Organizację Zdrowia, która w 

2002 roku przyjęła tzw. Powszechną Deklarację Praw Seksualnych.  
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Według tego dokumentu: „Seksualność jest integralną częścią osobowości każdej istoty ludzkiej. 

Jej pełny rozwój zależy od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak pragnienie obcowania, 

intymności, ekspresji uczuć, czułości i miłości. 

Seksualność wynika z interakcji zachodzących między jednostką a otaczającą ją strukturą 

społeczną. Pełen rozwój seksualności jest niezbędny do osiągnięcia dobrostanu w wymiarze 

indywidualnym, interpersonalnym oraz społecznym (Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych, WHO). 

Niniejsza deklaracja ma duże znaczenie dla rozwoju postaw wobec ludzkiej seksualności, jest 

bowiem punktem odniesienia, jakim społeczeństwa powinny kierować się w traktowaniu tej sfery życia 

człowieka.  

W dyskusji o seksualności należy odnieść się do dwóch podstawowych pojęć, które są z nią 

bezpośrednio związane: płeć, płciowość i tzw. zdrowie seksualne. 

Płeć jest to „zespół właściwości charakteryzujących organizmy osobników męskich i żeńskich i 

przeciwstawiających je sobie wzajemnie” (Szymczak, 1992, s. 698). Płciowość zaś, jest pojęciem szerszym 

niż płeć i rozumie się ją jako tę płaszczyznę życia ludzkiego, która decyduje o tym, że ktoś żyje jako 

kobieta czy mężczyzna. Płciowość człowieka wykracza poza wymiar tylko biologiczny (Bołoz, 2003). 

„Płciowość jest złożoną i integrującą siłą osoby ludzkiej, z której wyrasta istnienie i działanie osoby 

określające jej sposób bycia jako mężczyzny lub kobiety; oraz sposób działania i reagowania jako 

mężczyzny lub kobiety” (tamże, s. 19)1.  

Wyodrębnienie psychologicznych różnic między kobietami i mężczyznami opiera się na 

obserwacji zachowania w podobnych sytuacjach, ponieważ założono, iż różnice w biologii mężczyzny i 

kobiety mają swoje przełożenie w psychice. Np.: Wg J. Piageta podczas gry, dla chłopców ważniejsze są 

zasady, dla dziewczynek relacje międzyludzkie.  

Tzw. zdrowie seksualne jest terminem przyjętym przez  Światową Organizację Zdrowia i oznacza 

integrację biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów życia seksualnego 

konieczną do pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości (za: Aouil, 2010). Koncepcja ta 

podkreśla pozytywny wpływ właściwie ukształtowanej seksualności na rozwój człowieka oraz na jego 

relacje z innymi.  

Z tematem zdrowia seksualnego wiąże się również kwestia prokreacji oraz  prawo mężczyzn i 

kobiet do odpowiedniej informacji oraz możliwości korzystania z bezpiecznych, skutecznych, 

przystępnych finansowo oraz akceptowanych metod planowania rodziny; dokonywania wyboru spośród 

nich, a także prawo dostępu do odpowiednich usług służby zdrowia, zapewniających kobietom bezpieczną 

ciążę i poród, a parom - najlepszą szansę posiadania zdrowego potomstwa2.  

                                                 
1 Role płciowe, istota kobiecości i męskości są od dawna przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Wśród 
biologicznych podstaw zróżnicowania płciowego wyróżniamy cechy płciowe. W okresie prenatalnym i w czasie 
dojrzewania, pod wpływem hormonów kształtują się najpierw gruczoły, drogi i organy płciowe, w okresie pokwitania 
uzyskują one stan dojrzały, umożliwiający współżycie seksualne i prokreację. Obecność hormonów oddziałuje także 
na zróżnicowany rozwój układu nerwowego, warunkującego odmienny sposób reagowania mężczyzny i kobiety. 
2 Platforma Działania IV Światowej Konferencji w sprawach Kobiet w Pekinie w  1995 roku przyjęła tzw. prawa 
reprodukcyjne, które od samego początku budziły wiele kontrowersji. W antropologicznym ujęciu przyjmuję się, że 
w stosunku do osoby mówimy o prokreacji, a o reprodukcji w stosunku do zwierząt. 
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2. Integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie, a kwestia seksualności 

 

 Temat integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie jest niezmiernie ważny, ponieważ ukazuje 

możliwości i role, jakie te osoby mogą odgrywać w społeczeństwie oraz właściwą postawę osób zdrowych 

w kontakcie z niepełnosprawnym. Integracja według Aleksandra Hulka „wyraża się w takim wzajemnym 

stosunku pełno- i niepełnosprawnych, w którym respektowane są te same prawa (...) i w których 

stwarzane są dla obu grup identyczne warunki maksymalnego, wszechstronnego rozwoju. Integracja 

pozwala więc osobie niepełnosprawnej być sobą wśród innych. Integracja w takim znaczeniu może mieć 

zastosowanie do wszystkich sfer życia jednostki niepełnosprawnej – życia rodzinnego, kształcenia 

ogólnego i zawodowego, pracy, czasu wolnego, aktywności społecznej i politycznej itp.” (Hulek, 1997, s. 

492-493). Takie podejście do kwestii niepełnosprawności intelektualnej, które obejmuje przestrzeganie 

podobnych praw oraz gwarantowanie podobnych podstawowych wolności ma również zastosowanie do 

sfery seksualnej. Osoba upośledzona umysłowo w żadnym stopniu nie przestaje być istotą seksualną, 

dlatego należy dążyć, aby mogła również i w tym obszarze rozwijać swoje pragnienia i potrzeby. Aby 

jednak dojrzeć do tego wniosku należy poznać i co ważniejsze zrozumieć na czym polega i w jaki sposób 

jest przeżywana seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie i towarzyszące jej problemy.  

 

2.1. Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie 

 

                                                                                                                                                         
Przyjęta w Pekinie definicja zdrowia reprodukcyjnego zakłada stworzenie możliwości opieki  służącej „zapewnieniu 
zdrowia i dobrostanu (well-being) reprodukcyjnego poprzez zapobieganie problemom w tej dziedzinie i ich 
rozwiązywanie. Troska o zdrowie seksualne, nie powinna ograniczać się wyłącznie do poradnictwa i opieki w zakresie 
reprodukcji i chorób przenoszonych drogą płciową, lecz uwzględniać również jako cel jego pozytywny, wpływ na 
jakość życia i stosunków osobistych” (Platforma Działania IV Światowej Konferencji w sprawach Kobiet, Pekin 1995). 
Wypracowane w Pekinie standardy miały  na celu umożliwienie wszystkim ludziom możliwości spełnienia się w 
sferze seksualnej. W Powszechnej Deklaracji Praw Seksualnych zawarte są tzw. podstawowe prawa, które przynależą 
każdemu człowiekowi z racji bycia istotą seksualną. Dotyczą one:  
1) wolności seksualnej, rozumianej jako wolności od przymusu i przemocy seksualnej oraz jako możliwość wyrażania 
swojego potencjału seksualnego 
2) odrębności seksualnej, integralności oraz bezpieczeństwa seksualnego ciała 
3) prywatności seksualnej 
4) równości seksualnej 
5) przyjemności seksualnej 
6) emocjonalnego wyrażania seksualności 
7) swobodnych kontaktów seksualnych 
8) podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących posiadania potomstwa. 
9) informacji seksualnej opartej na badaniach naukowych 
10) wyczerpującej edukacji seksualnej 
11) seksualnej opieki zdrowotnej. (Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych) 

Warto podkreślić, że treść poszczególnych zapisów tzw. Powszechnej Deklaracji Praw Seksualnych, jak i ona sama 
wywołuje wiele kontrowersji i sprzeciwów, związanych chociażby z kwestią zagwarantowania prawa do swobodnych 
kontaktów seksualnych. Kwestia ta nie jest jednak przedmiotem tego artykułu.  
Autorzy pragną zwrócić uwagę na fakt zaniedbywania właściwej edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, a także dyskryminacji tych osób, która objawia się m.in. w nieprzestrzeganiu praw przysługujących 
osobom w normie intelektualnej. 
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 U osób niepełnosprawnych intelektualnie podczas fazy dojrzewania (11-19 lat), kiedy to następują 

zmiany biologiczne, ujawnia się erotyzm i dążenie do samorealizacji i autonomii (Fornalik, 2002). 

Określone zachowania i postawy seksualne, zgodne z podjętą rolę społeczną,  są naturalnymi 

zachowaniami każdego człowieka. Jak pisała Ann Craft „być istotą ludzką oznacza być istotą seksualną” 

(tamże).  

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, podobnie jak osoby w normie intelektualnej,  

zauważają zmiany fizyczne zachodzące w ich ciele. Najczęściej nie potrafią jednak tych zmian zrozumieć 

lub mają takie trudności w nawiązaniu kontaktu z otoczeniem, że nie można im tych zmian wyjaśnić. Są 

również często pozostawiani sami sobie ze swoimi problemami. 

Rosalyn Kramer w poradniku dla terapeutów opisała specyfikę zachowań seksualnych w 

odniesieniu do osób upośledzonych umysłowo w różnym stopniu. Oczywiście nie należy uogólniać 

wyciągniętych przez autorkę wniosków (jak sama to podkreślała). 

 

Osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną mają podobne do osób w normie intelektualnej 

potrzeby i zachowania seksualne, w podobny sposób kontrolują swój popęd seksualny. Rozumieją i 

potrafią wykorzystywać informacje przekazywane w ramach edukacji seksualnej, chętnie korzystają z 

poradnictwa i terapii seksualnej. Edukację seksualną oraz kształtowanie zdolności najlepiej rozpocząć w 

dzieciństwie. Oczywiście osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną działają bardziej instynktownie 

niż racjonalnie, mają więc także kontakty seksualne kazirodcze, czasami działając pod przymusem.  

 

 Osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną charakteryzuje opóźnienie w rozwoju 

drugorzędnych cech płciowych. Częściowo osoby te rozumieją to, co jest przekazywane w ramach 

edukacji seksualnej, ale nie zawsze potrafią zmienić czy też kontrolować swojego zachowania w tym 

zakresie. Funkcjonują na poziomie nagród i wzmocnień, wymagają zastosowania technik behawioralnych. 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną bardzo słabo kontrolują potrzeby seksualne. Mają 

ograniczoną zdolność przewidywania konsekwencji zachowań seksualnych. Nie rozumieją zasad, jakie 

obowiązują w społeczeństwie, stąd takie problemy, jak rozbieranie się, czy okazywanie potrzeb 

seksualnych w miejscach publicznych.  

 

 Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim zaspokajają potrzeby seksualne przede 

wszystkim przez onanizowanie się, w niektórych przypadkach – z uszkodzeniem genitaliów. Co 

charakterystyczne przejawiają one zachowania impulsywne, mają bardzo ograniczoną możliwość 

przewidywania konsekwencji zachowań seksualnych, przejawiają zachowania powszechnie 

nieakceptowane. Większość badań wskazuje, że rodzice wykazują małe zrozumienie potrzeb seksualnych i 

sceptycznie odnoszą się do nabycia umiejętności właściwej ekspresji seksualnej swoich dzieci. Jest to 

szczególnie niepokojące w aspekcie wykorzystywania seksualnego osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. 
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 Osoby z niepełnosprawnością intelektualną często są przez otoczenie traktowane jako „wieczne 

dzieci”. W wielu domach nie mają - oprócz chodzenia do szkoły - żadnych obowiązków, nie są traktowane 

adekwatnie do swojego wieku. Dla swoich rodziców nigdy tak naprawdę „nie dorastają”. Nie chcą oni ze 

swoimi dziećmi rozmawiać na trudne tematy, nie pomagają im przejść przez okres dojrzewania. Rodzice 

często odmawiają prawa swoim niepełnosprawnym dzieciom np.: do przejawiania zachowań naturalnych 

dla określonego wieku. Nazywane są często zdrobniale, ubierane są jak małe dzieci, zachęca się ich do 

zabaw dziecięcych.  

 

2.2. Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne osób z niepełnosprawnością 

intelektualną 

 

 W planowanej edukacji seksualnej prowadzonej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, 

która ma za zadanie przygotować je do pełnienia roli kobiety i mężczyzny w dorosłym życiu, dużo czasu i 

troski powinno być poświęcane na kształtowanie ich sfery emocjonalno-społecznej. 

 Przede wszystkim należy zadbać o prawidłowy rozwój poczucia własnej tożsamości. Każdy musi 

znać swoje podstawowe dane osobowe i przedstawiać je w stosownych sytuacjach społecznych. Należy 

zapoznać też z podstawowymi dokumentami tożsamości i wyjaśnić, w jakich sytuacjach należy je 

okazywać, rozwijać poczucie własności osobistej i wspólnej, uczyć rozpoznawać własne stany 

emocjonalne, wyrażać uczucia, określać swoje samopoczucie. Budowanie realnej wizji swojego przyszłego 

życia jest szczególnie istotne. 

 Aby prawidłowo funkcjonować w życiu, trzeba posiadać wiele umiejętności społecznych. Dlatego 

należy rozwijać także umiejętność komunikowania się z innymi, porozumiewania się, przekazywania i 

odbierania informacji, dostrzegania i właściwego interpretowania stanów emocjonalnych innych osób, 

umiejętności poznawania nowych ludzi, przedstawiania się, zawierania bliższych znajomości, rozumienia 

takich pojęć jak: koleżeństwo, przyjaźń, miłość, zawierania i utrzymywania znajomości z osobami płci 

przeciwnej, zasad kulturalnego zachowania się w odniesieniu do innych osób, a także różnorodnych 

spotkań towarzyskich w gronie znajomych. 

 W życiu bardzo ważna jest umiejętność rozumienia i odróżniania dobra od zła, dokonywania 

samodzielnych wyborów, podejmowania decyzji. Nie mniej ważna jest znajomość podstawowych zasad 

bezpieczeństwa, troszczenie się o bezpieczeństwo swoje i innych. Trzeba kształcić umiejętność 

poszukiwania pomocy i zwracania się o pomoc, gdy jest ona potrzebna, umiejętność protestowania, 

odmawiania, bronienia swoich praw i godności osobistej. Jest to ważne, aby uchronić się przed 

wykorzystywaniem i przemocą w sferze seksualnej oraz wszelką nieuczciwością ludzką. 

 Sferę emocjonalno-społeczną należy kształtować właściwie przy każdej możliwej okazji, nie tylko 

w ramach specjalnie w tym celu zorganizowanych zajęć. Nie mniej jednak w przypadku osób z głębszym 

upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością wieloraką, należy się również liczyć z potrzebą 

prowadzenia w tym zakresie specjalistycznej, fachowej terapii psychologicznej, zarówno grupowej, jak i 

indywidualnej. 
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2.3. Postrzeganie osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich seksualności w 

społeczeństwie 

 

 Społeczeństwo traktuje osoby niepełnosprawne intelektualnie stereotypowo – jako osoby 

aseksualne, nieatrakcyjne, wobec których można odczuwać tylko litość i współczucie. Takie postrzegania 

mogłoby skłaniać do wniosku, że nie powinny się znaleźć w grupie ryzyka. Rzeczywistość jest jednak inna. 

Znaczące jest, że dla niektórych pedofilów pociągające są zachowania nastolatków, które są uznawane za 

infantylne. Przestępca uznaje je za łatwe ofiary i jest przekonany, że przemoc dokonywana wobec „gorszej 

kategorii ludzi” jest mniej potępiana.  

 Według Finkelhorna decydującymi czynnikami są dostępność, dogodność, dyskrecja, 

powodowane strachem poczucie winy lub niezdolność do werbalizowania swoich przeżyć (za: 

Długołęcka, Lew-Starowicz, 2006).  

 Należy zaznaczyć, że jednym z poważniejszych problemów jest uleganie przez dziecko z 

upośledzeniem umysłowym przekupstwu, powiązane z nieumiejętnością rozpoznawania sytuacji 

niebezpiecznej dla siebie. Najlepszą pomocą dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest profilaktyka 

– nauczenie dziecka rozpoznawania zagrożeń, bronienia się przed nimi. Zignorowanie edukacji seksualnej 

lub niewłaściwe jej prowadzenie to także bardzo istotny czynnik zagrożenia.  

 

2.4. Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną  

 

 Zjawisko przemocy i wykorzystywania seksualnego, którym dotknięte są osoby z upośledzeniem 

umysłowym dostrzeżone zostało już wiele lat temu w innych krajach. W Polsce, jak dotąd, jest to temat 

raczej pomijany, nie prowadzono bowiem badań nad rozmiarami zjawiska, szczególnie dotyczących dzieci. 

Natomiast z badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, że ta grupa osób jest bardzo 

narażona na przemoc i wykorzystywanie seksualne. Badania 35 kobiet 18, czy 19 letnich wykazały ślady 

penetracji u 37% (Pieńkowska, 2008). Z kolei wśród 87 badanych osób – stosunek płciowy odbyło 50% 

upośledzonych w stopniu lekkim. W grupie tej w przypadku 33% badanych z lekkim,  umiarkowanym lub 

znacznym poziomem niepełnosprawności intelektualnej - stosunek ten był wynikiem gwałtu lub 

kazirodztwa, którego dopuszczano się wielokrotnie (tamże).  

 

2.5. Potrzeby seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną 

 

 Dlaczego i w jaki sposób osoba z niepełnosprawnością intelektualną podejmuje i realizuje swoje 

zachowania seksualne? Powodów i sposobów może być kilka. Oto najważniejsze z nich: 

 proces dojrzewania i odczuwania silnego napięcia seksualnego; 

 masturbacja wynikająca z braku szansy zaspokojenia potrzeby seksualnej poprzez współżycie 

seksualne; 
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 nuda i brak bodźców; 

 nadmiar bodźców; 

 „głód emocjonalny”; 

 nieradzenie sobie ze swoimi emocjami; 

 zaburzenia sensoryczne; 

 chęć zwrócenia na siebie uwagi; 

 napięcie mięśniowe; 

 czynniki zdrowotne i higieniczne (Fornalik, 2002) 

 Zaspokajanie potrzeb seksualnych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest 

realizowane w niewłaściwy sposób: 

 osoba uszkadza i kaleczy swoje ciało, powoduje zranienia, obrzęki, wkłada przedmioty; 

 masturbuje się i nie jest w stanie skupić się na innej czynności; 

 dana  osoba realizuje swoje potrzeby seksualne przy innych osobach: rodzicach, kolegach 

w klasie czy w miejscach publicznych (tamże). 

 

Potrzeba seksualna jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Jest związana z innymi 

potrzebami, a zwłaszcza z potrzebą kontaktu emocjonalnego, jej rozkwit następuje w okresie dojrzewania. 

Z upływem lat i doświadczeń człowiek wyucza się efektywnych sposobów zaspokajania potrzeby (nazywa 

się to procesem konkretyzacji potrzeby seksualnej) (Obuchowska, Jaczewski, 2002). 

Światowa Organizacja Zdrowia w  1986 wprowadziła pojęcia tzw. zdrowia seksualnego, które  

rozumie jako integrację biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów życia 

seksualnego koniecznych do pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości. Nie należy go więc 

utożsamiać ze zdrowiem prokreacyjnym, które oznacza, że ludzie są w stanie prowadzić satysfakcjonujące 

i bezpieczne życie seksualne, rodzić dzieci oraz w swobodny sposób decydować, czy, kiedy i ile może ich 

posiadać. 

 Różni autorzy próbowali wyjaśnić istotę potrzeby seksualnej, kładąc nacisk na różne jej aspekty3. 

Potrzeba seksualna wyraża się w tym, że w organizmie powstaje okresowe napięcie psychofizyczne, 

którego zredukowanie jest możliwe poprzez podjęcie różnych zachowań, także takich, które dają 

seksualną satysfakcję. 

 Zaspokojenie potrzeby seksualnej niesie za sobą uruchomienie trzech typów procesów: 

Konkretyzacji – w miarę nabywania doświadczenia człowiek rezygnuje z zachowań nieefektywnych 

na rzecz tych, które dają mu największą satysfakcję seksualną; 

Mentalizacji – to uświadomienie sobie istnienia potrzeby seksualnej; 

Socjalizacji – to podporządkowanie swojej aktywności seksualnej społecznym wymaganiom i 

przyjętej przez siebie hierarchii wartości (Długołęcka, Lew-Starowicz, 2006). 

 

                                                 
3 Literatura seksuologiczna w tym zakresie obejmuje m.in.: publikacje K. Imielińskiego, A. Jaczewskiego, Z. Lwa-
Starowicza, K. Obuchowskiego. 
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Procesy wyżej wymienione  prowadzą do ukształtowania u  każdego człowieka indywidualnych 

postaw wobec seksualności. Potrzeby seksualne są właściwością każdego człowieka, również tego z 

niepełnosprawnością intelektualną lekką czy głęboką, z zespołem Downa czy też innym zespołem 

klinicznym. 

 Osoby niepełnosprawne intelektualnie – podobnie jak pełnosprawne – starają się w różny sposób 

zaspokoić swoją potrzebę seksualną.  

 

2.6. Edukacja seksualna uczniów niepełnosprawnych intelektualnie 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 sierpnia 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 

człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa… - realizacja zajęć z wychowania do 

życia w rodzinie jest w szkole obowiązkowa od klasy V.  

 Uczniowie jednak mogą zrezygnować z uczestnictwa w nich na następujących zasadach: 

 Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie 

pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach. 

 Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) 

zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

 

 Co ważne, powyższe przepisy mają zastosowanie jedynie w odniesieniu do uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie w lekkim stopniu, których obowiązuje ta sama podstawa programowa, 

co uczniów w normie intelektualnej. 

 

2.6.1. Uczniowie niepełnosprawni intelektualni w stopniu lekkim 

 

 Konsekwencją powyższych zapisów jest konieczność zapewnienia przez dyrektora szkoły zajęć z 

wychowania do życia w rodzinie wszystkim uczniom niepełnoprawnym intelektualnie w stopniu lekkim. 

 Sposób nauczania i zakres treści zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” określa Rozporządzenie 

Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 

stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego, warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, 1993, poz. 78.).  

 Podstawa programowa ujmuje wiele kluczowych dla rozwoju psychoseksualnego zagadnień. Od 

kwestii podstawowych, takich jak m.in.: rodzina, intymność, uczucia, różnice płciowe w szkole 

podstawowej, aż po współżycie seksualne, ciążę, wykorzystywanie seksualne (w szkole 

ponadgimnazjalnej). 

 

2.6.2. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym 
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 Nie nakłada się na dyrektora obowiązku realizacji przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” 

w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. W 

konsekwencji nie ma w szkole żadnych wymogów dotyczących np. posiadania specjalisty przygotowanego 

w tym zakresie, programów dotyczących tego typu zagadnień. W podstawach programowych są zapisy, 

które w pewien sposób obligują nauczyciela do realizacji edukacji seksualnej. 

 W podstawie programowej dla szkół podstawowych i gimnazjów, w których uczą się osoby 

umiarkowanie i znacznie niepełnosprawnie intelektualnie: 

 Celem jest „przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról społecznych (w tym roli dorosłej 

kobiety i dorosłego mężczyzny)” (Dz. U. 2009, Nr 4, poz. 17). Jak widać, termin „seksualność” nie 

pojawia się, ale przygotowanie do roli dorosłego mężczyzny i kobiety zawiera przecież: 

 przygotowanie do dojrzewania płciowego; 

 wprowadzenie prawidłowego nazewnictwa intymnych części ciała; 

 podjęcie tematu masturbacji, seksu, antykoncepcji, miłości, małżeństwa, rodzicielstwa; 

 profilaktykę wykorzystywania seksualnego (tamże). 

 

W podstawie programowej dla szkół przysposabiających do pracy zawarte są następujące treści: 

 wzmacnianie prawidłowych relacji między osobami przeciwnej płci oraz aktywnego udziału w 

życiu rodziny; 

 ukazywanie wartości rodziny w życiu człowieka; 

 pomoc w zaakceptowaniu i poszanowaniu własnego ciała; 

 zapoznanie ucznia z prawem do ochrony intymności (tamże). 

 Nasuwa się zatem pytanie: jakie powinny być zatem konsekwencje powyższych zapisów w 

podstawach programowych? 

 W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym każdego ucznia bezwzględnie powinny 

znaleźć się treści dotyczące wspierania jego rozwoju psychoseksualnego. Każdy uczeń jest inny i wymaga 

indywidualnego wsparcia, dostosowanego do jego możliwości.  

 Nauczyciele pracujący z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i 

znacznym powinni włączać te treści w przedmioty, które realizują w szkole np. funkcjonowanie w 

środowisku, samoobsługa i inne – w szkole podstawowej i gimnazjum, czy też funkcjonowanie osobiste i 

społeczne w klasach przyspasabiających do pracy. 
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2.6.3. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu głębokim 

 

 Kwestie edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim reguluje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30.01.1997 roku (Dz. U. Nr 14, poz. 76). 

 W rozporządzeniu dotyczącym zajęć rewalidacyjno-wychowawczych znajdują się wytyczne 

dotyczące treści programowych np. „wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała” (ciało to też 

narządy płciowe) czy „kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu” (uczeń funkcjonuje 

przecież jako osoba określonej płci z różnymi tego konsekwencjami). 

 

2.7. Osoby dorosłe w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach 

samopomocy, domach pomocy społecznej i innych placówkach 

 

 W placówkach dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie specjaliści zobowiązani są 

do opracowywania dla wszystkich uczestników indywidualnych programów rehabilitacji. Kładzie się w 

nich nacisk m.in.: na przygotowanie kobiety czy mężczyzny do aktywnego, samodzielnego i niezależnego 

życia na miarę indywidualnych możliwości. 

Edukacja seksualna „przy okazji”  polega na wykorzystaniu sytuacji, w których w sposób 

naturalny, niewymuszony będą służyły przekazywaniu wiedzy na temat seksualności np.:  

 podczas wykonywania czynności toaletowych nazywanie  intymnych części ciała (wagina, penis, 

pośladki, wargi sromowe, jądra); 

 w każdej możliwej sytuacji (mycia, przebieranie itp.) podkreślanie konieczności przestrzegania 

zasad intymności; 

 utrwalanie wiedzę na temat różnic płciowych; 

 przeprowadzanie rozmów  o miesiączce, konieczności używania środków higienicznych przez 

dziewczęta; 

 rozmawianie o granicach w okazywaniu czułości w miejscach publicznych (Fornalik, 2007) 

 

Podsumowanie 

 

„Prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej” to jedno z praw wymienionych w ogłoszonej w 

sierpniu 2002 roku Deklaracji Praw Seksualnych opracowanej przez Światowe Towarzystwo Seksuologiczne i 

zaakceptowanej przez Światową Organizacją Zdrowia oraz podpisanej przez Polskę.  

W tym miejscu pojawia się ważne pytanie, które warto postawić: w jakich kategoriach traktowana 

jest seksualność osób z intelektualną niepełnosprawnością?  

Trzeba tu podkreślić, że człowiek upośledzony umysłowo – między innymi dzięki podjętym 

działaniom edukacyjnym - może być osobą mającą  właściwe postawy dotyczące seksualności. 
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