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RRecenzje 
i noty recenzyjne

niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia 
pod redakcją kingi bobińskiej, tadeusza Pietrasa i Piotra Gałeckiego 
wrocław: wydawnictwo Continuo 2012, ss. 655.

Pojęcie „niepełnosprawność intelektualna” jest stosunkowo nowe. terminologia z nim 
związana nie jest z uwagi na to w pełni uporządkowana, a jej zakres podlega pewnej 
zmienności zależnie od aspektu, w jakim jest rozpatrywane. najogólniej biorąc, kwestie 
dotyczące niepełnosprawności intelektualnej rozważać można z różnych perspektyw: 
medycznej, psychologicznej, społecznej, pedagogicznej czy prawnej. warto podkreślić, 
że sama nazwa „niepełnosprawność” powstała w dużej mierze na skutek tych trendów 
w pedagogice specjalnej i psychologii, które zmierzały do odejścia od terminów styg-
matyzujących osoby niepełnosprawne, takich jak używane dawniej w formalnej diag-
nostyce psychiatrycznej określenia debilizmu, imbecylizmu i idiotyzmu. Historycznie 
rzecz biorąc, analizowane pojęcie obarczone było niemałą liczbą mitów i stereotypów, 
niemających w swej istocie wiele wspólnego z rzeczywistymi cechami grupy osób ujaw-
niających niepełnosprawność intelektualną. dla określenia osób, które pod względem 
umysłowym odbiegają od pewnej umownie przyjętej normy, używano takich termi-
nów, jak na przykład niedorozwinięci umysłowo, upośledzeni umysłowo, opóźnieni 
w rozwoju umysłowym, dzieci specjalnej troski, oligofrenicy, osoby z odchyleniem od 
normy, sprawni inaczej, inwalidzi czy kalecy. od pewnego czasu można zaobserwować 
tendencję do preferowania określenia niepełnosprawność umysłowa lub intelektualna, 
co wiąże się ze wspomnianym już nowym podejściem do problemu. 

Samo pojęcie niepełnosprawności intelektualnej jest bardzo szerokie ze względu 
na istniejące bardzo różne stopnie niepełnosprawności i towarzyszące im zróżnicowa-
ne zaburzenia sprawności motorycznej, zachowania się, motywacji, emocjonalności, 
i w ogóle wszelkie dysfunkcje. badacze są też dziś zgodni co do tego, że niepełnospraw-
ność intelektualna nie stanowi żadnej określonej jednostki chorobowej, lecz jest ze-
społem skutków rozmaitych w swej etiologii stanów chorobowych i uszkodzeń układu 
nerwowego. niepełnosprawność intelektualną określa się najczęściej jako trwały stan 
ogólnego zmniejszenia możliwości rozwojowych, zwłaszcza intelektualnych, manife-
stujący się w obszarze przystosowania się do zewnętrznych, społecznych warunków, 
spowodowanych bardzo wczesnymi i jednocześnie nieodwracalnymi zmianami pato-
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logicznymi w ośrodkowym układzie nerwowym. Podkreślić trzeba, że niepełnospraw-
ność intelektualna nie jest chorobą, jest natomiast naturalną formą ludzkiej egzystencji 
o odmiennym przebiegu rozwoju. towarzyszą jej istotne deficyty w zakresie zachowań 
adaptacyjnych (w szczególności niezależności i odpowiedzialności). Przyjmując inną, 
nieco bardziej społeczną perspektywę, można uznać, że za osobę z niepełnosprawnością 
uważać można kogoś, kto z powodu urazu, choroby lub wady wrodzonej ma poważne 
trudności albo nie jest zdolny wykonywać czynności, które osoba w tym samym wieku, 
rozwijająca się bez zaburzeń, jest w stanie realizować.

wszystkie powyższe uwagi jednoznacznie sugerują, że w przypadku niepełno-
sprawności intelektualnej mamy do czynienia z problemem bardzo złożonym, wielo-
wymiarowym, wymagającym analizy z różnych naukowo-teoretycznych perspektyw, 
co w konsekwencji prowadzić musi do uwzględnienia interdyscyplinarnego charakteru 
wszelkich badań i opracowań. dobrze się więc stało, że zespół redakcyjny w osobach 
kingi bobińskiej, tadeusza Pietrasa i Piotra Gałeckiego podjął się ambitnego zadania 
opracowania szerokiej monografii, która uwzględniałaby problematykę niepełno-
sprawności z czterech głównych perspektyw: etiopatogenetycznej, epidemiologicznej, 
diagnostycznej i terapeutycznej. takie ujęcie problematyki niepełnosprawności dość 
jednoznacznie sugeruje z jednej strony biomedyczny charakter opracowania, z drugiej 
książkę, w której uwzględniono także szerzej psychologiczne, pedagogiczne, społeczne, 
a nawet prawne aspekty analizowanego zjawiska. z poczynionych w pierwszej części 
recenzji uwag wstępnych wynika dość jasno, że nie sposób jest zajmować się kwestią 
niepełnosprawności intelektualnej bez uwzględnienia jej wielowymiarowego, interdy-
scyplinarnego i kompleksowego charakteru. lektura recenzowanej pracy, a zwłaszcza 
układ i kolejność poszczególnych rozdziałów oraz ich merytoryczna zawartość jedno-
znacznie wskazują, że powyższy warunek został w pełni zrealizowany. Powstała bardzo 
obszerna monografia, unikalna pod względem zakresu i treści, niemająca na polskim 
rynku wydawniczym żadnej konkurencji czy też odniesienia. brak bowiem w Polsce 
pozycji, która w sposób tak wnikliwy, rzetelny i kompleksowy omawia te aspekty nie-
pełnosprawności, które odnoszą się do jej genezy, epidemiologii, a także bardziej szcze-
gółowych kwestii związanych z postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym. 

recenzowany tom składa się z czternastu rozdziałów dotyczących wybranych zagad-
nień analizujących szeroko ujętą niepełnosprawność intelektualną człowieka, rozpatry-
waną w czterech wspominanych już podstawowych wymiarach czy obszarach – etiopa-
togenezy, epidemiologii, diagnozy i terapii. warto już w tym miejscu recenzji podkreślić, 
że przyjęty przez redaktorów monografii układ książki, tzn. kolejność poszczególnych 
jej rozdziałów i części, jest przemyślany, konsekwentny, a zawartość treściowa wszyst-
kich rozdziałów pozwala uznać, że ich autorzy dołożyli wszelkiej staranności, aby praca 
była aktualna, tzn. uwzględniała najnowszą literaturę przedmiotu oraz wyniki badań, 
zarówno tych ostatnio prowadzonych, jak i bardziej historycznych, tworzących kanon 
wiedzy w zakresie niepełnosprawności intelektualnej. 

Podstawowym i najtrudniejszym zadaniem redakcji recenzowanego tomu była więc 
konieczność przeprowadzenia selekcji i wyboru tekstów tak, aby uwzględniał on, w ra-
mach wyodrębnionych części, szerokie spektrum teoretyczno-badawcze omawianych 
problemów i tematów, eksponował prace o największej wartości poznawczej, pozwalał 
na dokonanie naukowej syntezy prezentowanego dorobku, a także umożliwił sformu-
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łowanie podstawowych i praktycznych zasad dotyczących kwestii diagnostyczno-tera-
peutycznych. Prezentowany wybór spełnia wszystkie powyższe warunki. 

Pierwszy rozdział książki, autorstwa kingi bobińskiej, moniki talarowskiej i Piotra 
Gałeckiego, zatytułowany został Rys historyczny, terminologia, definicja, nozologia, kryte-
ria rozpoznawania niepełnosprawności intelektualnej i stanowi doskonałe wprowadzenie 
w analizowaną problematykę. Podobnie ocenić należy kolejne rozdziały: drugi (autorzy 
tadeusz Pietras, andrzej witusik, kinga bobińska i maciej banasiak), pt. Epidemiologia 
niepełnosprawności intelektualnej, i trzeci – Diagnoza inteligencji osób niepełnosprawnych in-
telektualnie. rozdział ten składa się z trzech wyodrębnionych części. Pierwsza zatytuło-
wana została Diagnoza inteligencji w kontekście diagnozy niepełnosprawności intelektualnej 
osób dorosłych, a jej autorami są aleksandra Porzycka, radosław wujcik, agata orze-
chowska, andrzej wituski i tadeusz Pietras. druga część rozdziału trzeciego (autorka 
agata orzechowska) nosi tytuł Diagnoza zaburzeń osobowości u osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, a trzecia to Wybrane aspekty diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną (autorka janina wyczesany).

rozdział czwarty monografii poświęcony jest, ważnym dla klinicystów, kwestiom 
dotyczących etiologii, patogenezy, a także wybranym jednostkom klinicznym i chorobo-
wym przebiegającym z niepełnosprawnością intelektualną. również i ten rozdział skła-
da się z kilku tematycznie wyodrębnionych części. I tak, kolejno, pierwsza z nich omawia 
neurorozwojowy paradygmat patogenezy niepełnosprawności intelektualnej (autorzy: 
tadeusz Pietras, andrzej wituski, michał Panek, juliusz rodak, janusz Szemraj), druga 
analizuje zależności pomiędzy ciążą i okresem okołoporodowym a rozwojem układu 
nerwowego w kontekście niepełnosprawności (autorzy: juliusz rodak, andrzej wituski, 
tadeusz Pietras), trzecia natomiast poświęcona jest relacjom pomiędzy mutacjami jed-
nogenowymi a niepełnosprawnością (autorzy: tadeusz Pietras, andrzej wituski, kinga 
bobińska, karol jastrzębski, Piotr Gałecki). kolejne części rozdziału czwartego omawiają 
genetyczne przyczyny niepełnosprawności intelektualnej (marta Pacholczyk, tomasz 
Ferenc), zespół downa (małgorzata Pawełczyk) wraz ze stosownymi oddziaływaniami 
terapeutycznymi specyficznymi dla tego rozpoznania (monika talarowska) oraz na ko-
niec zespól retta (artur kultys, ewelina buczyńska, agata dutkowska, tadeusz Pietras, 
andrzej wituski). 

kolejny, piąty rozdział zatytułowano Współchorobowość niepełnosprawności intelektual-
nej. w jego skład wchodzą trzy odrębne części. Pierwsza z nich poświęcona jest rela-
cjom pomiędzy niepełnosprawnością a autyzmem (autorzy: andrzej wituski, tadeusz 
Pietras, ewelina buczyńska, artur kulty), druga analizuje powiązanie między padaczką 
a niepełnosprawnością (autor janusz wendorff), trzecia natomiast dotyczy porażenia 
mózgowego w kontekście niepełnosprawności (autor krzysztof Gzyl).

z trzech części składa się następny, szósty rozdział, pt. Specyfika diagnozy psychiatrycz-
nej, psychologicznej i internistycznej u osób z niepełnosprawnością intelektualną”. I tak, kolejna, 
pierwsza część omawianego rozdziału, napisana przez kingę bobińską i Piotra Gałeckie-
go, analizuje kwestie związane z badaniem psychiatrycznym i farmakoterapią u osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, druga część dotyczy diagnozy psychologicznej 
(autorka monika talarowska), trzecia natomiast analizuje problemy dotyczące zdrowia 
somatycznego u niepełnosprawnych (autorzy: tadeusz Pietras, andrzej wituski, michał 
Panek, Piotr kuna, Paweł Górski). 
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warto w tym miejscu dodać, że imponująca jest rzetelność autorów, sięgają bowiem 
oni w swych opracowaniach do najnowszej, szerokiej literatury przedmiotu, umiejętnie 
i konsekwentnie ją wykorzystując. trzeba też powiedzieć, że redaktorzy recenzowa-
nej monografii z dużą konsekwencją i starannością realizowali swoje zadania, dbając 
o komplementarność wyodrębnionych rozdziałów, a także jasność w zakresie kryteriów 
przyjętych podczas wyróżniania poszczególnych części książki. 

kolejny, siódmy rozdział omawia ważne kwestie dotyczące stygmatyzacji osób z nie-
pełnosprawnością. jego autorami są Piotr Świtaj i jacek wiórka. jako odrębny problem 
potraktowano adolescencję osób z niepełnosprawnością. Problemom tym poświęcony 
jest ósmy rozdział, autorstwa anny Gutowskiej. rozdziały dziewiąty (autor andrzej 
depko) i dziesiąty (anna Gutowska) analizują kolejno seksualność niepełnosprawnych 
i ich możliwości twórcze. 

Szczególnie ważną rolę odgrywa poświęcony szeroko rozumianej terapii rozdział 
jedenasty. Składa się on z pięciu części. Pierwsza z nich, stanowiąca swoiste wprowa-
dzenie do rozdziału, omawia standardy postępowania z osobą niepełnosprawną inte-
lektualnie w kontekście diagnozy i terapii (autor andrzej witusik). kolejna, druga część 
zatytułowana została Rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 
(autorki: janina wyczesany i ewa dyduch) i poświęcona jest głównie rozwijaniu i do-
skonaleniu aktywności zawodowej u niepełnosprawnych w wieku rozwojowym. Część 
trzecia natomiast (autorka anna bobińska-domżał) dotyczy komunikacji wspomagającej 
i alternatywnej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. mariusz Furgał 
jest natomiast autorem czwartej części rozdziału jedenastego, zatytułowanej Terapia ro-
dziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. rozdział kończy część piąta autorstwa 
anny Gutowskiej, zatytułowana Arteterapia jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
intelektualnie.  

Piotr Gałecki, krzysztof eichstaedt oraz kinga bobińska są natomiast autorami roz-
działu dwunastego, poświęconego aspektom prawnym i orzecznictwu u osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną w polskim ustawodawstwie.

Przedostatni, trzynasty rozdział, zatytułowany Opieka socjalna nad osobami z niepełno-
sprawnością intelektualną, składa się z dwóch części. Pierwsza z nich (autorka anna Gu-
towska) omawia zagadnienia związane z pracą socjalną z osobami niepełnosprawnymi, 
drugi (barbara wiśniewska) analizuje psychologiczne i pedagogiczne aspekty leczenia 
i opieki instytucjonalnej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. monografię 
zamyka czternasty rozdział, omawiający system kształcenia specjalnego dzieci, młodzie-
ży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (autorka ewa dyduch).

warto w tym miejscu podkreślić, że wszystkie rozdziały książki charakteryzują się 
wysokim poziomem naukowym, szeroko uwzględniają najnowszą literaturę przedmio-
tu, są czytelnie, jasno i konsekwentnie zredagowanie, co w efekcie pozwoliło uzyskać 
dużą spójność zarówno całej monografii, jak i jej poszczególnych rozdziałów czy części. 
trudno w tym miejscu nie zauważyć, że redaktorom książki udało się z powodzeniem 
zapewnić wysoką spójność i komplementarność opracowania, zarówno pod względem 
tematycznym, jak i formalnym. jeśli weźmie się pod uwagę znaczną liczbę autorów (pra-
wie trzydzieści osób) oraz rozmiary całego przedsięwzięcia wydawniczego (książka liczy 
655 stron), było to zadanie trudne i wymagające znacznego wysiłku organizacyjnego 
i wysokich kompetencji merytorycznych.
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reasumując powyższe uwagi, należy podkreślić, że monografia pt. Niepełnosprawność 
intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia pod redakcją kingi bobiń-
skiej, tadeusza Pietrasa i Piotra Gałeckiego stanowi nadzwyczaj ważne i wartościowe 
przedsięwzięcie wydawnicze, trudno też przecenić jej walory poznawcze i praktyczne. 
książka prezentuje wysoki poziom naukowy, ma interdyscyplinarny charakter, posze-
rza istotnie i porządkuje wiedzę o istocie niepełnosprawności intelektualnej jej genezie, 
epidemiologii oraz diagnozie i terapii. 

Józef Krzysztof Gierowski

Marek Gawryluk
Prawo o adwokaturze. Komentarz
warszawa: lexisnexis 2012, s. 323. 

Pisząc recenzję komentarza do Prawa o adwokaturze adw. dr. dariusza michty, któ-
ry ukazał się drukiem także w 2012 r., stwierdziłem w jej końcowym ustępie, że z nie-
cierpliwością czekam na kolejne, lepsze komentarze�. długo nie czekałem. oto bowiem 
w księgarniach prawniczych dostępny jest, od października 2012 r., komentarz opraco-
wany przez marka Gawryluka. 

autor jest adwokatem w olsztynie i w warszawie, wpis na listę adwokatów uzyskał 
w 2008 r. 

recenzowane dzieło jest obszerne, sam „właściwy” komentarz to aż 303 strony 
(s. 17–320). do tego Wprowadzenie (s. 11–16), Bibliografia (s. 321–323) oraz Wykaz skrótów 
(s. 7–9). 

komentarz marka Gawryluka jest najobszerniejszym spośród wszystkich, które 
ukazały się począwszy od 1918 r. jest obszerniejszy nie tylko od wspomnianego już 
komentarza autorstwa adw. dr. dariusza michty z 2012 r. (118 stron „właściwego” ko-
mentarza)2, od komentarza adw. dr. zdzisława krzemińskiego z 1998 r. (173 strony)3, 
ale także od komentarzy z okresu Prl oraz z okresu II rP. najobszerniejszy komentarz 
z okresu Prl, praca zbiorowa pod redakcją dziekana rady adwokackiej w warszawie 
adw. Stanisława Garlickiego, liczył 182 strony�, natomiast najobszerniejsze komentarze 
z okresu II rP, autorstwa sędziego tadeusza Semadeniego oraz autorstwa adw. dr. ju-
liusza bassechesa i adw. Izaka korkisa, liczyły odpowiednio 270 stron� i 219 stron�. duża 
obszerność recenzowanej pracy zasługuje na wyraźne wyeksponowanie. 

� zob. „Palestra” 2012, nr 9–10, s. 275–281. 
2 zob. d. michta, Prawo o adwokaturze. Komentarz, Poznań 2012, s. 13–130. 
3 zob. z. krzemiński, Prawo o adwokaturze. Komentarz, warszawa 1998, s. 5–177.
� zob. z. Czerski, w. dąbrowski, S. Garlicki, z. krzemiński, e. mazur, H. Paluszyński, k. Potrzobowski, 

t. Sarnowski, z. Skoczek, w. żywicki, Przepisy o adwokaturze. Komentarz, warszawa 1969, s. 5–186. 
� zob. t. Semadeni, Prawo o ustroju adwokatury. Komentarz – orzecznictwo. Przedmową opatrzył Mieczysław Sie-

wierski, Prokurator Sądu Najwyższego, Dyrektor Biura Personalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, warszawa 1938, 
s. 19–288. 

� zob. j. basseches, I. korkis, Ustrój adwokatury oraz zasady etyki adwokackiej. Uzasadnienie rządowe. Orzecz-
nictwo Sądu Najwyższego i organów adwokatury. Orzecznictwo dyscyplinarne. Rozporządzenia wykonawcze, lwów 
1938, s. 21–239. 


