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Problemy osób niepe³nosprawnych 
na rynku pracy oraz wyzwania 
zwi¹zane z ich aktywizacj¹ 
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pozwala osobom niepe³nosprawnym pokonywaæ w³asne ograniczenia, lêki oraz funkcjonowaæ z in-
������74:��%���4���;���7�.<�����.����.�=��������7�)�����������*����������������>������)���������
�.�� �������������.����%� !����� �����7+7� ,���� )�?*�� )�.�4���������� ��*������� )��*���?�� ��?*�
niepe³nosprawnych na rynku pracy oraz wyzwañ zwi¹zanych z aktywizacj¹ tej grupy spo³ecznej.  
 !���	��"#$��%�	�&%�%!���������'()	���%�	���#�)	�����&$�#*�

�������	�
���	�
�
�	���	
����
����������	�
��
��	
������
����	�

and the challenges associated with their activation
A disabled person is not "worse" worker or less responsible. Employment enables people with disabilities to 
�C�������������������������������4�D���������������������)��)��%�"���C��>�������7����C�������������*���
market many barriers, including mental, transportation and architecture. The purpose of this article is an at-
tempt to present some problems of people with disabilities in the labor market and the challenges associated 
with the activation of this social group.
�%����+��	+&��,&�&��)	��,�"�	
���%�)	�#�&-��&��

Wstêp
F7������ ��,G���� 4�� ��.��;�H� �� �����7���

jest próba obalenia funkcjonuj¹cego wci¹¿ zbyt 
czêsto stereotypu, ¿e osoba niepe³nosprawna 
��� -����.�3� )��������%� 5� ���� �.�*��������
i nieprawdziwym uproszczeniem nale¿y polemi-
.���=%����)�+���)�����G=>����=���;��7��74���=�
�����������������?������.����G��>�����)�.��<-
dza o byciu mniej odpowiedzialnym lub mniej 
kompetentnym pracownikiem. Takie stanowisko 
mo¿na poprzeæ wieloma argumentami, chocia¿-
by takim, ¿e podjêcie zatrudnienia umo¿liwia 
osobom niepe³nosprawnym pokonywanie w³a-
snych barier, funkcjonowanie w spo³eczeñstwie, 
��,G����-.��.�������G����3��+�����������.������
���.� ���.���;��G=� D�������<%� 5� ����� �.��I47�

)��������4���������.I������I��.<������G=���;�4���
niejednej osoby pe³nosprawnej. 

Osoby niepe³nosprawne na rynku pracy 
musz¹ wci¹¿ pokonywaæ wiele przeszkód  
zwi¹zanych z samym zatrudnieniem (niechêæ 
)����4���?�>���������)����������,��D�������G���
i wysokiej absencji). Ponadto napotykaj¹ tak¿e 
bariery mentalne, zwi¹zane z odbiorem i po-
strzeganiem przez innych ludzi oraz problemy 
z dotarciem do pracy (bariery transportowe, 
architektoniczne i urbanistyczne), [1].

!����� �����7+7� ,���� )�?*�� )�.�4����������
problemów, z jakimi spotykaj¹ siê osoby nie-
pe³nosprawne na rynku pracy oraz wyzwañ 
zwi¹zanych z aktywizacj¹ tej grupy spo³ecznej. 
W artykule omówiono definiowanie niepe³-
���)�����G��� �� )�.�)������ )����>� ���I� )�����
w ¿yciu osób niepe³nosprawnych oraz ich dyskry-

minacjê w trakcie poszukiwania pracy i trwania 
stosunku pracy. Artyku³ koñcz¹ rozwa¿ania na 
temat wyzwañ stoj¹cych na drodze do aktywi-
zacji osób niepe³nosprawnych. 

��	�	������������1  
w przepisach prawa

Przepisy prawa reguluj¹ce kwestie zatrud-
nienia osób niepe³nosprawnych znajdziemy 
w prawie krajowym oraz w regulacjach two-
�.������ ��� �.�.�*�7� ����� �7��)�,����,� �� ��5�
[2]. Jednym z takich wa¿nych dokumentów 

1����)�+���)�����G=�����������.������7*�*����.4����G���4��
�������������.����G������)��?*��7*���.��������7��;�-
nym za normalny dla cz³owieka, wynikaj¹ce z uszkodzenia 
�� 7)�G��4.����� D7���,�� ������.�7%� ���)�+���)�����G=>�
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/niepelnospraw-
����NQRSUSVQ%����>�XYZ%\R%Y\^_`%�
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)��������,�����������,����5���)���������?*�
niepe³nosprawnych z 13 grudnia 2006 r. W Pol-
sce ustawa ratyfikacyjna zosta³a uchwalona 15 
czerwca 2012. Przede wszystkim konwencja 
)�4���G��� �*���<.��� )�H����� ��*��� ��?*�
���)�+���)�������>������.�.��?���G���������.-
��G=� .�)��������� ����������� )���� �.+�������
w stosunku do tej grupy. Ponadto przedstawia 
prawid³owe postawy i zachowania w stosunku 
do osób niepe³nosprawnych.

�� )�.�)������ ��,� �������,�� ��;��� .����:=�
w¹tki o równym traktowaniu osób niepe³no-
�)�������>�)��.�������7� ����)���� ����4��G���
oraz przeciwdzia³aniu dyskryminacji, a tak¿e 
przystosowaniu komunikacji, opieki medycznej 
i innych potrzebnych us³ug do ograniczeñ tych 
osób w celu bezproblemowego korzystania 
.� ����%� (�.)�G��4���� .���74�����7� )�G��I�����
jest artyku³ 27, który jednoznacznie wskazuje 
na zakaz dyskryminacji osób niepe³nosprawnych 
zarówno w okresie rekrutacji, trwania stosunku 
pracy i w dostêpie do awansu. Wprawdzie kon-
wencja nie zawiera nowych praw i udogodnieñ 
w stosunku do osób niepe³nosprawnych, wiêk-
�.�G=�.����7���,��,����.����������;�����4�I*�����
przepisach prawa. Jednak¿e, nale¿y zwróciæ 
uwagê, ¿e ten dokument jeszcze raz k³adzie 
nacisk na zwalczanie stereotypów i tworzenie 
przychylnych warunków do funkcjonowania 
i zatrudniania osób niepe³nosprawnych. Ponad-
to owa konwencja jest reakcj¹ na zaniedbania 
.�)�.��.+�G���4����.<�����?*����)�+���)�������>�
a tak¿e dowodem na otwarte spojrzenie na pro-
blemy tej grupy spo³ecznej [2].

�������� ���)�+���)�����G��� )�,����� ��I�
tak¿e w przepisach tworzonych na szczeblu 
������7��)�,����,%�F�����>� ,�������,��.+��������>�
musi przestrzegaæ regulacji zawartych w prawie 
wspólnotowym. Najwa¿niejsze z nich to Trak-
����~�������4����������.*�H���>������G�����?�����
�?����;� ��;��� �4����:=� .���.� 4����������,��
.���.��I47�������)�+���)�����G=%�(�.��<�)������
wspólne regulacje maj¹ pomóc w zwalczaniu 
stereotypów oraz doprowadziæ do poprawy 
sytuacji osób niepe³nosprawnych [2].

5��������G�?4����,���������?��)����������,-
wa¿niejszym dokumentem jest konstytucja. W ar-
���7��� _Z� )�4���G��� �*���<.��� �+�4.� )7*���.-
nych w zapewnieniu osobom niepe³nosprawnym 
4���I)7�4���.�.��?���,��)�������4��.��,%�5�������
�����7+� _R%� )�4���G��� �*���<.��� 74.��������
osobie niepe³nosprawnej pomocy dotycz¹cej 
zapewniania funkcjonowania i przysposobienia 
do pracy przez w³adze publiczne. Istotne przepisy 
dotycz¹ce zatrudniania osób niepe³nosprawnych 
i ich funkcjonowania w spo³eczeñstwie s¹ tak¿e 
zawarte w Karcie Praw Osób Niepe³nosprawnych 
– uchwalonej przez Sejm w 1997 r. oraz ustawie 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³no-
�)��������X&.%�%�.�Y\^^��%����̂ YU>�)�.%�UY^�.��.�%`> 
a znowelizowanej w grudniu 2002 roku. Obydwa 
4��7������)����������G��,<�,�������;����.7���=�
���)�+���)�����G=� ���.� )�.�4������,<� �)��?*�
4�D����������)�,I����-���*�����)�+���)�����3%�
������� �� ����*������,�� .���4���,� �� �)�+��.��,�

oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych wy-
�?;������.����4.�,�����)�+���)�����G��>�����G���
zasady rehabilitacji oraz jej formy. Ponadto 
przedstawia uprawnienia bezrobotnych osób 
niepe³nosprawnych, a tak¿e obowi¹zki i upraw-
nienia pracodawców zwi¹zane z zatrudnianiem 
����;�� ��?*%� ������� ���7�7,�� ���;�� ��������
dotycz¹ce zasad wp³acania sk³adek na PFRON, 
dla pracodawców niezatrudniaj¹cych wymaganej 
���.*����?*����)�+���)���������Y�%�5���74�������
osób niepe³nosprawnych znalaz³o tak¿e swoje 
miejsce w Kodeksie pracy w postaci rozdzia³u IIa 
pod tytu³em /0��%	���������&%	�	$���"+�&%�&". 
F�4���G������������.��G=��?������������������
i zakaz dyskryminacji wynikaj¹cy z odmiennych 
)�.�����H��.�����)�+���)�����G����Q�%

Nale¿y nadmieniæ, ¿e prawid³owo dzia³aj¹cy 
system prawny powinien zapewniæ wyrównanie 
szans osób niepe³nosprawnych, przeciwdzia³aæ 
zachowaniom o charakterze dyskryminuj¹cym 
���.��)����4.�=�����G����������,��.��)�4,I����
takich dzia³añ [3].

Praca jako wa¿na sfera  
w ¿yciu osób niepe³nosprawnych

Praca w ¿yciu osób niepe³nosprawnych 
spe³nia wa¿n¹ funkcje – nie tylko jest dla nich 
:�?4+��� 4����47� �� ���.���;��G��� D��������,>�
���� ���;�� ��;�<� �.IG��<� )�����7� ����*������,�%�
�������G=� .���4���� .�)�*����� ����7�.���7�
spo³ecznemu tych osób, a tak¿e zabezpiecza 
ich potrzeby samorealizacji, satysfakcji, uznania, 
�.��7��7>� .�4��������� �� )�.�����;��G��� �S�%�
!.I��������)���I����>�;��)����>����.���������
sprawiedliwego wynagrodzenia, pochwa³y, uzna-
nie to nie tylko potrzeby ludzi w pe³ni sprawnych 
– to równie¿ pragnienia osób niepe³nosprawnych, 
które nierzadko znacznie bardziej potrafi¹ doce-
��=����������G=��V�%

(��4.���.I����)�����.���4������4�,�������
;���7����)�+���)�����,����*�>�)�.�����,�,���,G=�
.� -��I.�����3� �+������� ����.������ �� ����<.�=�
kontakty z innymi ludzi [4], a wiêc zapewnia 
74.��+� �� ;���7� �)�+��.���%� (�.� �<�)������ ��-
�����G=�.���4����4�����?*�.����)�+���)�����-
G�����������G���I��,���;�������:�?4+��4����47��S�%

����7�*�4��.��.,����������)�+���)�����G���
(m.in.: Król, Przyby³ka, Nowak) twierdzi, ¿e ak-
�����G=�.���4�����4��������;���7���,���7)��
trzy wa¿ne funkcje, a mianowicie:

��4����4��<�����������)�4��������:�?4+��
dochodu, ponadto daje osobie niepe³nosprawnej 
����4.�����G=� D�������<� ���.� ������I� )�.�4�
wykluczeniem finansowym

• rehabilitacyjn¹ – nadaje ¿yciu osoby niepe³-
nosprawnej sens i poczucie satysfakcji, a to wp³y-
�������.������D�������G���)�����7�����*������,�>�
��,<�����������7�)�.���?�������+�G��������7*�
poprzedniego stanu funkcjonowania osoby 
niepe³nosprawnej

• socjalizacyjn¹ – umo¿liwia osobie niepe³no-
sprawnej udzia³ w ¿yciu spo³ecznym, zabezpiecza 
)���.�*I�)�.�����;��G����_�%

Warto tak¿e wspomnieæ, ¿e pochwa³y i suk-
cesy na polu zawodowym umacniaj¹ psychicznie 

osobê niepe³nosprawn¹, daj¹ jej poczucie sensu, 
spe³nienia, zadowolenia, a tak¿e wzrost motywa-
cji. Ponadto pozytywnie wp³ywaj¹ na jej samo-
����I����.�)����G=����*����_�%

Problemy osób niepe³nosprawnych 
w trakcie poszukiwania pracy

(�.� �<�)������ ��;��� ���?;��=� ������ 4�-
�����������������G���.���4���,���?*����)�+-
���)�������%� 5�.���.�,� 4.����� ��I� ,�� ��� 4����
grupy, tj. czynniki zewnêtrzne i wewnêtrzne. 
Do pierwszej z grup nale¿y zaliczyæ: dostosowanie 
infrastruktury do potrzeb osób niepe³nospraw-
nych, postawy najbli¿szego otoczenia, sytuacjê 
ekonomiczn¹ kraju, sytuacjê na rynku pracy, 
system rehabilitacji leczniczej, politykê personaln¹ 
prowadzon¹ przez przedsiêbiorstwa. Do drugiej 
grupy czynników nale¿y zaliczyæ: rodzaj uszko-
4.�����������.�7>�,�������)��H>�4+7��G=������7>�
����?����)�,���+����I����)�+���)�����G=>�������
���������7>�����.��+�����>�.���.������������G���
zawodowej dla konkretnej osoby niepe³nospraw-
��,>� �����D����,�>� 4�G���4�.����� .���4���>�
������G=� �� ��I=� 4�� )�4,I���� .���74������>� ��-
tuacjê materialn¹, motywacjê [7]. Niew¹tpliwie 
������ )�4���G��=>� ;�� ������ �.�����?�� �)+����
na podjêcie poszukiwania zatrudnienia przez 
osobê niepe³nosprawn¹. Tak¿e wiele czynników 
ma wp³yw na reakcjê osoby niepe³nosprawnej 
na pojawiaj¹ce siê bariery i problemy zarówno 
w trakcie poszukiwania, jak i trwania stosunku 
pracy.

Osoby niepe³nosprawne na rynku pracy 
�)�����,<�������*�����������4���4��G��%�����������
wybranych przyk³adów.

Osoby niepe³nosprawne podczas poszu-
�������� .���74������� 4�G���4�.�,<� ��74��G���
wynikaj¹cych z ich relatywnie niskiego poziomu 
wykszta³cenia2 (wy¿sze wykszta³cenie posiada 
.���4����������)����������)�+���)�������`%�(�.�
w¹tpienia taki stan rzeczy wynika z utrudnieñ 
w dostêpie do edukacji, a niski poziom wykszta³-
cenia negatywnie wp³ywa na dostêp do rynku 
pracy [8]. Nale¿y tak¿e nadmieniæ, ¿e dysfunkcje 
osób niepe³nosprawnych czêsto uniemo¿liwiaj¹ 
*<4:���.���.����)��?*�7��74���,<����.4�*�����
�����?�����7���,I���G����.�����4.���R�%

Mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e nasz system prawny 
nie mobilizuje osób niepe³nosprawnych do pod-
jêcia zatrudnienia. System ten, zamiast moty
wowaæ niepe³nosprawnych do podejmowania 
���#�	��	�������
	����")	��2!3,&�	&#4	,&%���'(	
i wyizolowanie spo³eczne. System orzecznictwa 
nadaje niepe³nosprawnym etykietki w rodzaju 
6#�!���&�%*	�&%$+����'#&	+�	���#�	&	��
�+$&%��%*	
egzystencji”, co powoduje liczne nieporozumienia 
+���#$7#%	�%2�)	#$�	�	�20�%	�����	���,&%	$	���&
	
��$%#$%�&%
	���#���(	���$	��2!3,&�	��#$"#&%	
�&%��$�+����'#&	"	��0,	�&%�%!���������#4 [8].

2�5�*�4�H��%����������,�)�.�)����4.��������Y\^^��%����
próbie 100 osób niepe³nosprawnych wynika, ¿e istnieje 
.��<.���)���I4.������.��+����������������G��<�.���-
4��<���?*����)�+���)�������%�UV��*�4������)�.�.��+�>�
¿e ich problemy ze znalezieniem pracy wynikaj¹ z nieod-
powiedniego poziomu wykszta³cenia [11]. 
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Stosowany obecnie sposób orzekania przed-
���������4.�,����.4����G���4��)�����X��+������>�
�.IG�����>�����+�>���������`������)��H����)�+��-
�)�����G���X.���.��>�7����������>������`%�������
zwróciæ uwagê, ¿e orzeczenia s¹ wydawane 
������7.��������������*<4:�7��%� �����7�,����.�-
kaj¹ce przede wszystkim skupiaj¹ siê na rozpo-
.������7����.4����G���4��)����>��������,�,�4����
dla pracodawców bardziej przydatne by³yby 
��D�����,�� �� ���)��7� )�.�4����G��� 4�� )�����
�.���)�����G���.���4���,%

Ewidentnie jedn¹ z najwa¿niejszych barier 
w poszukiwaniu pracy przez osoby z niepe³-
���)�����G������ �<� )������� �.IG��� )����-
dawców oraz w pe³ni sprawnych uczestników 
spo³eczeñstwa. Mo¿na stwierdziæ, ¿e stereotypy 
i uprzedzenia na temat osób niepe³nospraw-
������<���;�������7�����4��������������G���
�������7�)����%�!��4�������7��;�>�¿e wszyst
�&%	��%�%�����	�	���,�#4	�&%�%!���������#4)	
���8%	 �%	 �&%	 $��&%��*7#%	 ��%'#&	 �%2������#4)	
�7	$�2��8%�&%
	+��	&#4	�������'#&)	���&%��8	
kategoryzacja, która stanowi istotê stereoty
pizacji, ogranicza szanse dostrzegania u nich 
cech indywidualnych��^\�%������?����)�G�?4������
w szczególny sposób odnosz¹ siê do zawodo-
wego funkcjonowania tych kategorii osób. Po-
stawy i zachowania s¹ nieprzyjazne w stosunku 
do osób niepe³nosprawnych, które traktuje siê 
nierzadko jako pracowników gorszej rangi. Nie-
pe³nosprawny pracownik kojarzony jest czêsto 
z niewydajnym i k³opotliwym podw³adnym [8]. 
Wprawdzie pracodawcy niekiedy deklaruj¹ chêæ 
zatrudniania osób niepe³nosprawnych, jednak¿e 
��,�.IG���,�����.�)���������������,<��4.�������-
4���������.��.������G��%���I��.�G=�)�.�4��I*���-
ców jest wci¹¿ nastawiona na maksymalizacjê 
.���7>��.������)�.�4�;�>�)��47������G�����4�-
���4���G��%�F������������)�+���)��������;��
potrzebowaæ na wykonanie niektórych czynno-
G�����I��,��.��7>�)�.�.������;��.���;�=�����-
.��������:����%�F����4������<����;��.�.���.�,�
)�.����������)���.�*���)�G��I��������,���7)���
��I��.�,� ���G����.��7>�������.��G������7������,�
kontroli nad wykonywanymi zadaniami, a tak¿e 

wiêkszej liczbie wypadków przy pracy [4]. Ste-
�����)��)�4���G��,<�������)�.�������)�����,��
��4�G���4�.�����7���?*����)�+���)���������7*�
�� ��?��� ,���� *���>� �� ���;�� *���� 7���,I���G���
komunikacji interpersonalnej [12]. Pracodawcy 
maj¹ tak¿e liczne obawy przed czêstszymi 
kontrolami, szybko zmieniaj¹cymi siê przepisami 
i zasadami dofinansowañ w odniesieniu do osób 
niepe³nosprawnych w pracy, a tak¿e przed 
wiêksz¹ biurokracj¹. Wielu przedsiêbiorców po-
strzega zatrudnienie osób niepe³nosprawnych 
jako dodatkowy koszt, obawia siê problemów 
zwi¹zanych z dostosowaniem stanowisk pracy 
oraz pomieszczeñ do potrzeb tej grupy [7].

O niechêci do zatrudniania osób niepe³no-
�)�������� G���4�.�� �%��%� 47;�� ���.*�� )�.�4-
siêbiorstw, które wol¹ p³aciæ wy¿szy wymiar 
obowi¹zkowej sk³adki PFRON, zamiast osi¹gn¹æ 
odpowiedni odsetek zatrudniania osób niepe³no-
�)�������>���?���)�.�����.����,�.�=�������G=�
tych op³at [9]. Jednak¿e przedsiêbiorcy zapomi-
naj¹, ¿e osoby niepe³nosprawne staraj¹ siê swoj¹ 
pracê wykonywaæ najlepiej, jak potrafi¹, gdy¿ 
��,<�G���4���G=�����I)7,<������������7�*������
utrudniaj¹cych znalezienie zatrudnienia [13].

��.�G���,� ��)�������>� ;�� )����4�����
maj¹ obawy przed zatrudnianiem osób niepe³-
nosprawnych, co potwierdza analiza badañ. 
Warte przywo³ania s¹ wyniki badañ przepro-
wadzonych przez Michalskiego w lipcu 2010 r. 
�G�?4� )���������� )�.�4��I*������>� ��,<�����
siedzibê w województwie ma³opolskim3%��;�R^��
respondentów twierdzi³o, ¿e poziom zatrudniania 
osób niepe³nosprawnych jest szczególnie niski 
w przedsiêbiorstwach przywi¹zuj¹cych du¿¹ 
7���I� 4�� ,���G��� �� ��4�,��G��� )����%���4+7��
badanych wp³yw na taki stan rzeczy ma ni¿sza 
��4�,��G=� ��?*� ���)�+���)�������� XUZ�`>�
������.��G=�.�)���������4�4���������74���4-
���H�XQ\�`>������������:����.�����������G���
XYZ�`%�5�������Z^��*�4������)�.�4��I*����?��

3�(�4�����.����+��)�.�)����4.�������)�?*���^\^�)�.�4-
siêbiorstw maj¹cych siedzibê w województwie ma³opol-
skim, za pomoc¹ kwestionariusza ankiety wielokrotnego 
wyboru [14]. 

���+�� G���4���G=� ���.�?�� ������,<�����
ze sk³adki przekazywanej na rzecz PFRON z uwagi 
��� ������<���I���� ����:����� .���74������� ��?*�
niepe³nosprawnych. Godny uwagi jest fakt, 
;��SZ�����)��4���?��*�+��G���4���������.-
tów wynikaj¹cych z dostosowania miejsca pracy 
do potrzeb osób niepe³nosprawnych, a tylko 
QR�� ���4.��+�� �� 4�4��������� 7)������������
dla pracodawców zatrudniaj¹cych osoby nie-
pe³nosprawne [14].

5�����������)?+�.����������7�)�����)�.�-
biegaj¹ w sposób burzliwy i nieprzewidywalny, 
a od pracowników wymaga siê szybkiej adaptacji. 
Osoby niepe³nosprawne ze wzglêdu na swoje do-
G���4�.�����;�������.��<.����.�)�.�;��������
���)�+���)�����G��������,<�������4��)��*�����
z szybkim przystosowywaniem siê do tych zmian. 
Warto tak¿e zwróciæ uwagê na bariery psycho-
logiczne zwi¹zane z brakiem akceptacji w³asnej 
���)�+���)�����G�����.��<.������.�������������
����,���%�5+�G=>������>���.�����.����>�)��.7����
����)�����4����G�������)�.����,<�������,�������
spojrzenie na sytuacjê, w której siê znajduj¹. Takie 
)�4�,G����*���7,�����*�����)�+���)������)�.�4�
podjêciem dzia³ania, a tak¿e wp³ywa na brak 
����������+�������;����G�����)�)���I����7��,��
;������,��^V�%���.���G����*�.��*���������74��G���
w znalezieniu pracy dotycz¹ ca³ego spo³eczeñ-
����>����.����*�����)�+���)������4�G���4�.�,<�
ich w wiêkszym stopniu [15].

F�4�7���7,<�� �I� �.IG=� ��.��;�H� ����;��
stwierdziæ, ¿e pracodawcy zazwyczaj nie maj¹ 
wystarczaj¹cej wiedzy na temat osób niepe³no-
sprawnych, boj¹ siê je zatrudniaæ, postrzegaj¹ 
,�����������4�����)��������?���^V�%���I��.�G=�
przedsiêbiorców ma obawy zwi¹zane z za-
trudnianiem osób niepe³nosprawnych. Wynika 
���.�)�.�����������������.��G���)�.������������
miejsca pracy do potrzeb osoby niepe³nospraw-
nej, czêstszych kontroli czy ci¹g³ych zmian 
w przepisach reguluj¹cych dofinansowanie [16]. 
Nie mniej istotne w poszukiwaniu przez osoby 
niepe³nosprawne zatrudnienia s¹ bariery funkcjo-
nalne, tj. transportowe, urbanistyczne, architekto-
���.��%�������7��,������4����������7�G��4�?��
transportu publicznego, budynków, podjazdów 
do potrzeb osób niepe³nosprawnych [17, 18].

	�.�*��)�4���G��=>�;��������.��������.�7��-
¿alna jest stopniowa poprawa, która wynika m.in. 
z realizacji w latach 2013-2015 projektu „Ramowe 
wytyczne w zakresie projektowania obiektów, 
pomieszczeñ oraz przystosowania stanowisk 
pracy dla osób niepe³nosprawnych o specyficz-
�����)���.�*���3��^Z�%
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��	�	�����������

w trakcie trwania stosunku pracy

���*�����)�+���)������4�G���4�.�,<���74-
��G���������������D�.���)��.7��������.���74������>�
ale tak¿e w trakcie trwania stosunku pracy. Jed-
nym z g³ównych problemów jest dyskrymino-
wanie osób niepe³nosprawnych. Objawia siê ono 
�?;����� .�����������>� �� �G�?4� ��,�.I���.����
mo¿na wskazaæ dystansowanie siê od tej grupy. 
!.I�������*����)�+����)�������������<�����4.�=�
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w bli¿sze kontakty z osobami niepe³nospraw-
nymi czy udzielaæ im pomocy, nie podejmuj¹ 
rozmów, z wyj¹tkiem sytuacji s³u¿bowych. Ko-
lejne zachowanie to dewaluowanie, polegaj¹ce 
na uwypuklaniu i rozg³aszaniu w³asnej opinii 
o negatywnych cechach tej grupy. Takie praktyki 
utrudniaj¹ osobom niepe³nosprawnym zarówno 
kontakty spo³eczne, jak i próby zatrudnienia. Ko-
��,������:���.������������)�4+�;7�4����������,��
to segregacja polegaj¹ca na izolowaniu osób 
niepe³nosprawnych od pozosta³ego spo³eczeñ-
stwa. Wi¹¿¹ siê z tym gorsze warunki ¿ycia tej 
grupy, pog³êbianie poczucia osamotnienia oraz 
odczuwanie braku sensu ¿ycia [4].

(�.�)�.��.���� ���*�� ���)�+���)������
maj¹ utrudniony dostêp do awansów i czêsto 
otrzymuj¹ ni¿sze wynagrodzenie ni¿ w pe³ni 
zdrowi pracownicy zatrudnieni na takich samych 
stanowiskach [9].

Wyzwania na drodze ku aktywizacji 
osób niepe³nosprawnych

(�.� �<�)������ ������.��,�� ��?*� ���)�+��-
sprawnych to wyzwanie dla pañstwa, pracodaw-
ców oraz instytucji zajmuj¹cych siê pomaganiem 
��,� ��7)��� �)�+��.��,%� 5� ��+<� )����G��<� 47;��
odsetek osób niepe³nosprawnych mo¿e podj¹æ 
zatrudnienie w odpowiednich warunkach. 
��.���G�����.�����������,���7)������,����4�*����
rozwi¹zaniem [15].

Aktywizacja osób niepe³nosprawnych mo¿e 
przebiegaæ w dwojaki sposób. Pierwszy z nich 
to wspieranie ich na otwartym rynku pracy, 
a drugi – tworzenie zak³adów pracy przystoso-
wanych do potrzeb tej grupy (zak³adów pracy 
chronionej), [15].

Naturalnie bardzo wa¿nym krokiem na dro-
dze ku aktywizacji osób niepe³nosprawnych 
jest wspó³praca z pracodawcami i pokazanie 
������.�G���.�����.���74������%�����7������.��.��
najlepsz¹ form¹ przekonania pracodawców i roz-
wiania ich obaw jest tworzenie warunków, które 
umo¿liwi³yby konfrontacjê stereotypów na temat 
��?*����)�+���)�������%�5�������.��I47�����;��
wprowadzaæ rozwi¹zania zachêcaj¹ce praco-
dawców do korzystania z obecnych instrumen-
tów finansowych przeznaczonych na aktywizacjê 
osób niepe³nosprawnych, a tak¿e promowaæ 
zatrudnianie osób nale¿¹cych do tej grupy. Tylko 
4.�I��� *�.)�G��4����7� ����������� .� ���*<�
niepe³nosprawn¹ pracodawca mo¿e pozbyæ siê 
��������*��>�.����D�����=�)�4�,G�����������-
rzony przez siebie jej obraz. Jednym ze sposobów 
jest zwiêkszenie wiedzy pracodawców na temat 
4�4��������� ���.�G��� 4��� D���>� ��?��� )�� ��.�
pierwszy zatrudniaj¹ osobê niepe³nosprawn¹. 
Takie dzia³anie pozwoli na poznanie tej grupy 
osób, jako dobrych i sumiennych pracowników. 
Ponadto mo¿e wp³yn¹æ na obalenie panuj¹cych 
stereotypów i zwiêkszyæ odsetek zatrudnianych 
osób niepe³nosprawnych [7].

Kolejny krok to obalenie funkcjonuj¹cych 
barier mentalnych, utrudniaj¹cych podjêcie pracy 
przez osoby nale¿¹ce do tej grupy spo³ecznej. 
	��� ��I�� ����;�� .�������D�����=� �.I��������G=�

prowadzenia kampanii spo³ecznych promuj¹-
cych m.in. pracodawców zatrudniaj¹cych osoby 
niepe³nosprawne oraz przedstawiaj¹ce tê grupê 
jako dobrych pracowników, posiadaj¹cych wie-
4.I� �� .�����;�������%� !����� ����� ���)�����
powinna byæ zmiana wizerunku osób niepe³no-
�)�������%�F���4���)�����������7G���4���=�
pracodawcom, a tak¿e innym uczestnikom rynku 
pracy potrzebê aktywizacji osób niepe³nospraw-
nych. Dobrym pomys³em mog³oby byæ tak¿e 
zorganizowanie przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Socjalnej konkursu na Pracodawcê 
Najbardziej Przychylnego Osobom Niepe³no-
sprawnym [19].

(�.� �<�)������ 7�)���������� ������� ���;��
poradnictwo zawodowe dla osób niepe³nospraw-
nych. Przede wszystkim chodzi o profesjonalne 
poradnictwo dla tej grupy, które uwzglêdni trudn¹ 
���7��,I� ��� ����7� )����>� ��;����G��� �� )���.�*��
��?*� ���)�+���)�������%� (���� ��)������ 4���
tych osób w aspekcie decyzji o zmianie zawodu 
���.�)��������)��.7������7�)�����,����:�?4+���
pog³êbiaj¹cej siê izolacji spo³ecznej tych osób. 
Niezwykle wa¿ne jest zrozumienie ze strony 
doradcy, poznanie oczekiwañ, potrzeb, a tak¿e 
prze¿yæ osoby niepe³nosprawnej, s³u¿enie rad¹ 
i pomoc¹ czy podejmowanie prób dopasowania 
)����� 4�� ��;����G��� .��?���� D�.��.����>� ,���
i psychicznych tej osoby [12].

Na drodze do wiêkszej aktywizacji osób 
niepe³nosprawnych bardzo wa¿na jest polityka 
spo³eczna, która powinna stwarzaæ warunki 
do usamodzielniania siê tych osób, dawaæ 
��;����G��� �� ���7���� �D�������,� ����*������,�%�
Ponadto ma ona wyrównywaæ szanse osób 
niepe³nosprawnych poprzez umo¿liwianie 
�������G��� .���4���,� �� �)�+��.��,%�����:���
jest potrzeba polityki wspieraj¹cej integracjê osób 
niepe³nosprawnych z reszt¹ spo³eczeñstwa oraz 
tworz¹cej instytucje zapewniaj¹ce osi¹gniecie 
tego celu [17].

Podsumowanie
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e sytu-

acja osób niepe³nosprawnych na rynku pracy 
nie jest zadowalaj¹ca. Przede wszystkim osoby 
���4�G���4�.�,<�����7�*������.��?������4���I)���
do rynku pracy, jak i w trakcie trwania zatrud-
������%� (������� ��� ������,<� �� )������ ���)��7�
.� )������ ��?*� ���)�+���)�������>� ��74��G���
w pogodzeniu siê ze swymi ograniczeniami i dys-
D7���,���>�*���7��������G������.�����>�,�4���;��
najwiêksz¹ rolê odgrywaj¹ postawy spo³eczne. 
Przede wszystkim widoczna jest niechêæ ze strony 
pracodawców do zatrudniania osób niepe³no-
sprawnych, a tak¿e postrzeganie tej grupy jako 
pracowników niewydajnych, niesumiennych, 
�.I���� ����*������%� ��.���G���� ��� 4��4.��
ku aktywizacji osób niepe³nosprawnych du¿¹ rolê 
odgrywa obalenie mitów i stereotypów na ich te-
mat. Niezbêdna jest ponadto polityka spo³eczna, 
która u³atwi tej grupie staranie siê o zatrudnienie, 
�����.��)���������.�G���4���)����4���?�����.�
wyrówna szanse osób niepe³nosprawnych.
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