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Wprowadzenie

Badania dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych 
w Polsce (Ostrowska 2005; Gąciarz 2014a, 2014b; Kryńska 
2013) dowodzą, że ich życiową sytuację nadal oceniać moż-
na jako trudną i z  tego względu wymagającą wprowadze-
nia określonych zmian zarówno na poziomie struktural-
nym, systemowym, jak i społecznym (Ostrowska 2015: 13). 
W dalszym też ciągu w świadomości społecznej obecny jest 
obraz osoby niepełnosprawnej jako niesamodzielnej, bez-
bronnej, niepotrafiącej zadbać o  siebie i  własne interesy. 
Z tego względu ludzie niepełnosprawni oceniani są bardzo 
często jako słabi, lękliwi, wycofani, nerwowi, niepewni sie-
bie czy niezadowoleni z życia (Szarfenberg 2008: 5). Cechy 
te stanowią element stereotypu i uogólnionego obrazu osób 
niepełnosprawnych (Ostrowska 1994: 43–45). W ten sposób 
– pomimo zachodzących w polskim społeczeństwie zmian 
– nadal dochodzi do powielania uproszczonych opinii na 
temat ludzi niepełnosprawnych, które stają się częścią ko-
lektywnego systemu założeń o naturze niepełnosprawności 
i osób nią dotkniętych, przyjmowanych przez członków da-
nej zbiorowości (Ostrowska 2015: 222). 

Aby zmienić taki społeczny i  niekorzystny wizerunek 
osób niepełnosprawnych, a  jednocześnie doprowadzić do 
odczuwalnych przemian w  ich codziennym życiu, podej-
mowane są różnego rodzaju działania aktywizacyjne. Mają 
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one postać mniej lub bardziej zorganizowaną i odnoszą się 
do różnych sfer życia, w tym pracy, edukacji, a także w co-
raz większym stopniu do takich obszarów, jak dostęp do 
sztuki, kultury czy możliwości uprawiana sportu. Proce-
sowi temu towarzyszą z jednej strony przemiany społeczne 
dotyczące postaw wobec ludzi niepełnosprawnych, z dru-
giej zaś, zmiany systemowe związane z  wprowadzaniem 
i realizacją nowych rozwiązań prawno-politycznych, któ-
rych zadaniem jest zabezpieczenie praw tej kategorii osób 
(Ostrowska 2015). Ich symboliczny wymiar stanowi cho-
ciażby fakt, iż według aktualnie obowiązujących założeń 
rehabilitacji i  polityki społecznej, osobę niepełnospraw-
ną traktować należy jak partnera i  jednocześnie klienta, 
który świadomie wybiera najbardziej odpowiadającą mu 
ofertę (Koper, Nadolska 2012: 44). W związku z tym pod-
stawowym zadaniem nowoczesnego systemu pomocowe-
go powinno być rozpoznanie rzeczywistych potrzeb osób 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zgodnie z tym 
podejściem konieczne jest przygotowanie odpowiednio 
zróżnicowanej oferty rehabilitacyjnej, która powinna za-
wierać rozwiązania wspomagające wszechstronny rozwój 
osób z różnymi uszkodzeniami organizmu tak, aby w efek-
cie umożliwić im pełne uczestnictwo w różnych dziedzi-
nach życia oraz wartościowe pełnienie określonych ról 
społecznych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Między-
narodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnospraw-
ności i Zdrowia (International Classification of Functionig, 
Disability and Health, ICF, ogłoszonej w roku 2001 przez 
Światową Organizację Zdrowia) (Koper, Tasiemski 2013: 
113–114).

Z  tego względu najbardziej pożądane są takie propozy-
cje aktywności, które pozwalają na realizację różnych celów 
jednocześnie, przyczyniając się do rozwiązywania różno-
rodnych problemów, doświadczanych przez osoby niepeł-
nosprawne. W związku z tym poszukuje się ciągle nowych 
rodzajów oddziaływania rehabilitacyjnego, zwłaszcza takich, 
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które w największym stopniu mobilizowałyby osoby niepeł-
nosprawne do aktywności, zapewniały partnerską współpra-
cę między osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi 
i ułatwiały przez to proces integracji (ibidem: 114). Tym sa-
mym proces, którego celem jest włączanie osób niepełno-
sprawnych we wszelkie sfery życia ludzi sprawnych na zasa-
dach równouprawnienia i koegzystencji, powinien odbywać 
się zgodnie z  zasadami idei integracji i  normalizacji. Dla 
powodzenia tych działań niezbędne staje się zaangażowanie 
instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także 
podmiotów działających na zasadach komercyjnych. Sku-
teczność realizacji idei integracji i normalizacji jest w dużej 
mierze wypadkową właściwego funkcjonowania wszystkich 
tych podmiotów (Gryglewicz, Smoleń 2006). 

W związku z tym naszym celem było wskazanie na sys-
temowe i  strukturalne warunki, jakie powinny być speł-
nione w  sferze pracy, edukacji i  szerzej w zakresie polityki 
społecznej jako takiej, które stworzyłyby dogodny grunt dla 
realizacji celów i osiągania sukcesów życiowych przez oso-
by niepełnosprawne. W proponowanej publikacji chcieliśmy 
zatem wskazać na wieloaspektowość i zróżnicowanie sfer ak-
tywności osób niepełnosprawnych, a także pokazać, że takie 
rodzaje aktywności osób niepełnosprawnych, jak polityka, 
praca, edukacja czy samopomoc, zawierają w sobie potencjał, 
który może być wykorzystany do szeroko rozumianego prze-
ciwdziałania ich wykluczeniu i marginalizacji społecznej. 

Zawartość książki, uwzględniająca powyżej zarysowane 
aspekty społecznej rehabilitacji i  aktywizacji osób niepeł-
nosprawnych, podzielona została na obszary tematyczne 
przygotowane przez poszczególnych autorów, będących 
specjalistami z danego zakresu. W związku z tym, kolejne 
zagadnienia, które znalazły się w publikacji to: 
• Niepełnosprawny jako aktywny obywatel – problematy-

ka integracji społecznej i zawodowej osób niepełnospraw-
nych w  Polsce, przygotowany przez doświadczonego 
znawcę problematyki, Marka Rymszę; 
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• Niepełnosprawny jako „self-adwokat” działający w imie-
niu i na rzecz innych niepełnosprawnych, autorstwa Elż-
biety Zakrzewskiej-Manterys; 

• Niepełnosprawny jako pracownik i  pracodawca, którego 
autorką jest doświadczona badaczka Ewa Giermanowska; 

• Alter idem – student z niepełnosprawnością w  systemie 
szkolnictwa wyższego, stanowiący wynik wieloletnich 
doświadczeń Joanny Sztobryn-Giercuszkiewicz, zatrud-
nionej w Biurze Osób Niepełnosprawnych PŁ; 

• Niepełnosprawni w  systemie ekonomii społecznej, któ-
rego napisania podjęła się wspólnie z  Przemysławem 
Nosalem, badaczka i  praktyk w  jednej osobie, Natalia 
Wasielewska, na podstawie jednego z projektów, realizo-
wanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu. 
Proponowana książka jest zatem skierowana zarów-

no do przedstawicieli środowiska akademickiego, przede 
wszystkim socjologów i pedagogów zainteresowanych pro-
blematyką niepełnosprawności, jak również praktyków za-
angażowanych w  udzielanie pomocy i  wsparcie tej grupy 
klientów pomocy społecznej oraz wszystkich tych, którzy 
w  życiu codziennym stykają się z  ludźmi niepełnospraw-
nymi, a w szczególności do bliskich, członków rodziny czy 
znajomych tych osób. 

* * *

Na zakończenie chcielibyśmy podziękować poszczegól-
nym Autorom za to, że zechcieli wziąć udział w  naszym 
przedsięwzięciu, a także Pani Profesor Antoninie Ostrowskiej 
za cenne uwagi oraz wskazówki dotyczące recenzowanych 
tekstów oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, 
że publikacja ujrzała światło dzienne i  przyjęła ostatecznie 
obecny kształt. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy, a naszym 
Czytelnikom życzymy miłej lektury! 
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Niepełnosprawny jako aktywny obywatel  
– problematyka integracji społecznej  
i zawodowej osób niepełnosprawnych 
w Polsce

STRESZCZENIE

Artykuł omawia dwa podstawowe nurty aktywizacji osób niepeł-
nosprawnych, jakimi są: (re)integracja (rehabilitacja) społeczna oraz 
(re)integracja (rehabilitacja) zawodowa. Przy tym aktywizacja zawo-
dowa przedstawiona jest jako cel i rezultat przede wszystkim polityki 
państwa, a aktywizacja społeczna – jako przejaw i efekt funkcjonowa-
nia trzeciego sektora, współtworzonego przez organizacje pozarządo-
we (stowarzyszenia i fundacje). Autor wskazuje na komplementarność 
obu form aktywizacji, podkreślając, że obie prowadzić mają do efektu 
empowerment. Ponadto podkreśla brak koordynacji programów akty-
wizujących prowadzonych przez różne instytucje i służby: Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, instytucje zatrudnie-
nia socjalnego, pomoc społeczną i służby zatrudnienia.

Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, polityka społeczna, integra-
cja społeczna, integracja zawodowa, rehabilitacja społeczna, rehabilita-
cja zawodowa, aktywizacja, organizacje pozarządowe. 
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KWESTIE TERMINOLOGICZNE

Termin „osoby niepełnosprawne” jest w języku polskim 
podstawowym określeniem zbiorczym dla osób nie-w-peł-
ni-sprawnych. Termin ten przyjął się i  jest używany po-
wszechnie: w literaturze naukowej, w dokumentach urzędo-
wych, w języku prawniczym, w mowie potocznej. Co ważne, 
jest określeniem chętnie stosowanym przez same osoby 
doświadczające niepełnosprawności. Język nauki precyzyj-
nie „rozpisał” niepełnosprawność – traktowaną jako „syn-
drom niepełnej sprawności” (Ostrowska, Sikorska, Gąciarz 
2001:  151) na poszczególne wymiary, uwzględniając przy 
tym zarówno obiektywne deficyty i ograniczenia osób nie-
pełnosprawnych, jak i związane z nimi czynniki społecznej 
marginalizacji (ibidem). 

Od kilku lat podejmowane są jednak wysiłki wyparcia 
z dyskursu publicznego terminu „osoby niepełnosprawne” 
i  zastąpienia go terminem „osoby z  niepełnosprawnościa-
mi”. Przez zwolenników zmiany językowej ten pierwszy 
termin traktowany jest bowiem jako mniej „poprawny” 
niż drugi, a  czasem wręcz jako określenie stygmatyzujące 
(por. Galasiński 2013). 

Każda istotna zachodząca zmiana językowa jest faktem 
społecznym, który nie powinien uchodzić refleksji socjo-
logicznej. Z perspektywy socjologicznej warto zadać sobie 
dwa pytania: (1) Jak przebiega sam proces zmiany języko-
wej: na ile jest to proces społecznie „spontaniczny”, będą-
cy przejawem żywotności języka, a na ile proces „sterowa-
ny”?; (2) Jaką korzyść społeczną (lub stratę społeczną) taka 
zmiana na poziomie języka przynosi lub może przynieść? 
Na wstępie niniejszego opracowania przedstawię kilka uwag 
na ten temat, które tłumaczą, dlaczego posługiwać się będę 
terminem tradycyjnym. 

Termin „osoby z  niepełnosprawnościami” to przykład 
typowej kalki językowej, przenoszenia do polskiego ję-
zyka – na zasadzie naśladownictwa – podobnej (choć nie 
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identycznej) zmiany dokonanej już w  języku angielskim. 
W  anglojęzycznej literaturze przedmiotu ludzie niepełno-
sprawni przez długi czas określani byli jako handicapped 
(czyli dosłownie „upośledzeni”), który to zbiorczy termin 
został następnie zastąpiony określeniem disabled (dosłow-
nie: „niesprawni”). Obecnie zaś w  użyciu jest people with 
disabilities, które to określenie należałoby dosłownie tłuma-
czyć jako „ludzie z  niesprawnościami”. Angielski przedro-
stek dis- co do zasady oznacza bowiem zaprzeczenie cechy 
(stanu), z którą (którym) jest kojarzony. Tak więc, o ile order 
oznacza porządek czy ład, to disorder – stan nieuporząd-
kowania, nieład, bałagan. Na podobnej zasadzie ability to 
możność, zdolność, a disability – niemożność, niezdolność, 
a  więc brak sprawności, czyli niesprawność. Odchodzenie 
w języku angielskim od disabled people na rzecz people with 
disabilities ma za zadanie nieść przekaz, że zróżnicowana 
w przekroju społecznym sytuacja zdrowotna, społeczna, za-
wodowa poszczególnych jednostek i związany z tym różny 
zakres ich możliwości uczestnictwa w życiu społecznym czy 
poruszania się na rynku pracy nie tworzy prostego dycho-
tomicznego podziału: ludzie sprawni – ludzie niesprawni. 

Innymi słowy, chodzi o przekaz, że określone ogranicze-
nia, jak wada wzroku, ograniczenia ruchowe, choroba prze-
wlekła itp. działają niejako „punktowo”, „obszarowo” i nie 
odbierają człowiekowi od razu „całej sprawności”, nie czy-
nią go z miejsca jednostką niesprawną. Ale język polski po-
trafi niezwykle celnie oddać taki właśnie stan rzeczy okre-
śleniem „niepełnosprawność”, podczas gdy język angielski 
takim terminem nie dysponuje. Dlatego, o  ile zrozumiała 
jest zmiana dokonującą się w języku angielskim, o tyle nie 
ma merytorycznej potrzeby sztucznego tworzenia w języku 
polskim nowego terminu – „osoba z niepełnosprawnością”, 
wątpliwą wartość dodaną miałoby też określenie „osoba 
z niesprawnością”, zwłaszcza jako określenie podstawowe. 

Promowana obecnie kalka językowa ma dwa istotne 
ograniczenia. Po pierwsze, może być adekwatnie (choć 
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również nie do końca poprawnie) stosowana jedynie w licz-
bie mnogiej – „osoby z niepełnosprawnościami” – na okre-
ślenie ogółu ludzi mających różne ograniczenia, czyli nie-
sprawności czy „niepełnosprawności”. Ale już w przypadku 
konkretnego człowieka nie wiadomo, czy posługiwać się 
określeniem „osoba z  niepełnosprawnością” czy „osoba 
z  niepełnosprawnościami”, bo to zależy od kontekstu, czy 
dana osoba ma jedną określoną dysfunkcję organizmu 
(np.  wadę wzroku) czy też ma np. dysfunkcje sprzężone 
–  chorobę przewlekłą powiązaną z  niepełnosprawnością 
intelektualną czy ograniczenie słuchu sprzężone z  istotną 
wadą wymowy itd. Język angielski, warto o tym pamiętać, 
ma przy tym skłonność do traktowania jako policzalne sta-
nów, zjawisk itp., które z kolei w języku polskim funkcjonują 
jako niepoliczalne. Takimi właśnie określeniami są „niepeł-
nosprawność” czy „dobroczynność” . 

Dobroczynność w  języku polskim jest bowiem pewną 
ogólną postawą lub zjawiskiem społecznym, nie zaś zbiorem 
czynności: poszczególne czyny dobroczynne nie są więc 
„dobroczynnościami”, choć składają się na nie określone 
czynności. Natomiast w języku angielskim charity to dobro-
czynność, ale także nazwa organizacji dobroczynnych, pod-
miotów jak najbardziej policzalnych (funkcjonuje oficjalny 
rejestr charities); stąd liczba mnoga w użyciu jest oczywista. 
Analogicznie rzecz się ma z uczciwością, prawdomównością 
czy niezgrabnością. Przykłady można by mnożyć. Wszyst-
kie one wskazują, że dokonujące się na naszych oczach 
„upoliczalnienie” niepełnosprawności jest przykładem swo-
istej kolonizacji języka polskiego przez wpływy anglosaskie. 

Po drugie, termin „osoba z niepełnosprawnością” nie za-
wsze jest określeniem trafnym nawet w sytuacji, gdy wska-
zywać ma na jedną określoną dysfunkcję konkretnej osoby. 
Jeśli na przykład owa niepełnosprawność polega na niedo-
widzeniu – termin jest trafny. Ale jeśli osoba ta nie widzi 
w  ogóle, to jej narząd wzroku jest całkowicie niesprawny, 
a nie nie-w-pełni-sprawny. Język polski precyzyjnie rozróż-
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nia między osobą niedowidzącą i osobą niewidomą – każda 
z nich jest niepełnosprawna, ale tylko jedna z nich to osoba 
z niepełnosprawnym narządem wzroku; druga ma zaś ten 
narząd całkowicie niesprawny. Ta druga co najwyżej jest 
osobą „z niesprawnością” (narządu wzroku); i tak ujmuje to 
termin anglojęzyczny person with disability. W języku pol-
skim najlepiej określić taką osobę jako osobę niewidomą lub 
powiedzieć, że jest osobą niepełnosprawną.

Szukając najbardziej trafnych terminów, nie warto kie-
rować się naśladownictwem ani polityczną poprawnością1, 
ale merytorycznym namysłem, przy zachowaniu społecznej 
wrażliwości (empatii). Adekwatny termin to taki, który za-
razem: 

(1) najlepiej opisuje rzeczywistość; jest trafny, gdyż pre-
cyzyjnie zakreśla zbiór desygnatów danego pojęcia 
w różnych kontekstach – ten warunek spełnia termin 
„osoba niepełnosprawna”; 

(2) jest zgodny z podstawowymi regułami językowymi; 
język polski, zaznaczmy raz jeszcze, nie zna liczby 
mnogiej rzeczownika „niepełnosprawność”, dlatego 
jej stosowanie jest zabiegiem sztucznym, wbrew ogól-
nej zasadzie językowej; 

(3) ma możliwie wysoki „współczynnik humanistyczny”, 
co jest istotne zwłaszcza w przypadku określeń doty-
czących ludzi; termin „osoba niepełnosprawna” bez 
wątpienia jest takim właśnie terminem.

Co więcej, „osoba niepełnosprawna” – warto to pod-
kreślić – to termin o najwyższym „współczynniku humani-
stycznym” spośród wszystkich dostępnych w języku polskim 
bliskoznacznych terminów, ze względu nie tylko ma precyzyj-
ność i prawidłowy społeczny kontekst „niepełnosprawności” 

1 Więcej o  przejawach politycznej poprawności w  reformowaniu 
języka polityki społecznej i pracy socjalnej: por. opracowanie poświęco-
ne zmianom językowym w amerykańskiej Encyklopedii pracy socjalnej – 
Rymsza 2002.
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jako niepełnej sprawności, a  nie niesprawności, ale także 
upodmiotowiającą moc rzeczownika „osoba”. Dlatego wła-
śnie, w moim przekonaniu, warto trzymać się terminu „oso-
ba niepełnosprawna” / „osoby niepełnosprawne” i odchodzić 
od tego określenia tylko wówczas, gdy mowa o konkretnych 
niesprawnościach, czyli w sytuacjach, gdy niejako „rozagre-
gatowujemy” wspomniany syndrom niepełnej sprawności 
na zestaw określonych niesprawności i analizujemy sytuację 
określonych grup „kategorialnych” – a więc ludzi z określo-
nymi ograniczeniami czy dysfunkcjami konkretnych narzą-
dów (osoby z wadą wzroku, osoby o ograniczonej mobilno-
ści ruchowej, osoby z zaburzeniami psychicznymi itd.).

WSPARCIE AKTYWIZUJĄCE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAKO PRIORYTET  
WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Działania ukierunkowane na wparcie i aktywizację osób 
niepełnosprawnych to jeden z dynamiczniej rozwijających 
się w  XXI w. działów polityki społecznej. Owa dynamika 
wymaga podkreślenia, gdyż doświadczamy w Europie (i  nie 
tylko w Europie) dłuższego, zapoczątkowanego jeszcze w la-
tach 80. XX w., okresu „dekoniunktury” na wydatki socjal-
ne, związanego najpierw z narastającym kryzysem ekono-
micznym poszczególnych państw dobrobytu, a  następnie 
z makrokryzysem globalizujących się rynków finansowych. 
Niemniej jednak, chociaż w wielu dziedzinach polityki spo-
łecznej nastał czas cięć socjalnych, nakłady na programy 
wsparcia – zwłaszcza tego o  charakterze aktywizującym – 
adresowane do osób niepełnosprawnych rosną, a  nie ma-
leją. Coraz bardziej popularny staje się ponadto społeczny 
model rozwiązywania problemu niepełnosprawności (por. 
Gąciarz 2014); model znacznie bardziej holistyczny, ale 
i  znacznie bardziej kosztowny niż dominujący wcześniej 
model rehabilitacyjny. Jakie są uwarunkowania nowego po-
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dejścia do niepełnosprawności jako problemu społecznego? 
W jednym z wcześniejszych opracowań (por. Rymsza 2011: 
180–182) wskazałem na trzy istotne uwarunkowania:

1) Coraz mocniejsza jest legitymizacja dla działań pu-
blicznych na skutek rosnącej skali problemu – w sta-
rzejących się społeczeństwach dobrobytu systema-
tycznie rośnie liczba osób niepełnosprawnych, gdyż 
starość jest silnie sprzężona z niedołężnością i niepeł-
nosprawnością; 

2) Praktycznie osiągnięty został konsens społeczny i po-
lityczny wokół idei wyrównywania szans życiowych 
osób niepełnosprawnych w  ramach realizowanych 
polityk publicznych; wyrazem tego jest ONZ-owska 
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych; 

3) Coraz silniejszy priorytet w polityce społecznej mają 
programy aktywizacji życiowej, inkluzji społecznej 
i reintegracji zawodowej różnych grup podlegających 
społecznej marginalizacji i  wykluczeniu ze względu 
na posiadane / doświadczane deficyty i ograniczenia; 
jedną z  takich grup „kategorialnych” współtworzą 
osoby niepełnosprawne. 

Dodajmy przy tym, że postęp medycyny i rozwój nowych 
form i  technik rehabilitacji – z  jednej strony, oraz zmiany 
w  organizacji życia zbiorowego i  funkcjonowaniu rynków 
pracy – z  drugiej, sprawiają, że możliwość uczestnictwa 
w życiu społecznym, w tym prowadzenia aktywności eko-
nomicznej, mogą uzyskać osoby niepełnosprawne tradycyj-
nie uznawane za jednostki w sposób trwały społecznie wy-
cofane, funkcjonujące wyłącznie w sferze życia prywatnego, 
praktycznie poza sferą publiczną oraz całkowicie niezdolne 
do pracy. 

Wspomniany już społeczny model rozwiązywania pro-
blemu niepełnosprawności zakłada ponadto, że to nie tyl-
ko osoby niepełnosprawne poprzez programy rehabilitacji, 
reintegracji czy aktywizacji mają przystosowywać się do re-
guł i instytucjonalnych ram społecznego funkcjonowania, 



M. RYMSZA20

ale również szeroko rozumiane otoczenie społeczne ma za 
zadanie dostosowywać się do możliwości osób niepełno-
sprawnych. Niepełnosprawność staje się właściwie stanem 
„normalnym”, a nie nietypowym, na tej zasadzie, że każdy 
człowiek ma jakieś ograniczenia, deficyty i powinien mieć 
szansę na możliwie pełne uczestnictwo w  życiu społecz-
nym pomimo nich. System społeczny ma być bowiem sys-
temem o możliwie wysokim współczynniku inkluzyjności. 

Znaczna część współczesnej literatury przedmiotu do-
tyczącej zagadnień rehabilitacji, inkluzji i  integracji osób 
niepełnosprawnych koncentruje się na zagadnieniach zwią-
zanych z możliwościami podnoszenia zdolności zatrudnie-
niowej (ang. employability) tych osób, a zwłaszcza promo-
waniu ich zatrudnienia na otwartym rynku pracy2. Należy 
jednak podkreślić, że integracja osób niepełnosprawnych 
z  rynkiem pracy nie jest celem samym w  sobie, a  jedy-
nie drogą do ich życiowego usamodzielnienia i  powinna 
być traktowana jako element procesu inkluzji społecznej. 
W niniejszym opracowaniu podjęta jest próba uwzględnie-
nia obu nurtów aktywizacji osób niepełnosprawnych, przy 
czym aktywizacja zawodowa przedstawiona jest w  więk-
szym stopniu jako cel i rezultat polityki państwa, a aktywi-
zacja społeczna jako przejaw i  efekt funkcjonowania trze-
ciego sektora – sformalizowanego segmentu społeczeństwa 
obywatelskiego, współtworzonego przez organizacje poza-
rządowe (stowarzyszenia i fundacje). 

Należy przy tym mieć na uwadze, że nurt aktywizacji (re-
integracji społecznej i  zawodowej) nie wyczerpuje zakresu 
wsparcia, którego potrzebują osoby niepełnosprawne. Istot-
nym są również usługi opiekuńcze świadczone tym, których 
niepełnosprawność nie poddaje się działaniom rehabilitacyj-
nym, a ograniczone rezultaty przynoszą też działania kom-

2 Por. np. Giermanowska 2007 oraz Ciura 2007 i przywoływane tam 
pozycje źródłowe. Więcej o employability – por. Karwacki, Kaźmierczak, 
Rymsza 2014, rozdz. 6 (autorstwa T. Kaźmierczaka).
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pensacyjne. Dotyczy to zwłaszcza niepełnosprawnych se-
niorów, w przypadku których niepełnosprawność jest silnie 
skorelowana z postępującą z racji wieku ogólną niedołężno-
ścią. Nurt aktywizacji zawodowej jest w pewien sposób „nie-
czuły” na tę kwestię, przejawiając tendencję do ograniczania 
wsparcia wyłącznie do osób „rokujących” na rynku pracy. 
Nurt aktywizacji społecznej dostrzega tę kwestię i związaną 
z nią pewną ambiwalencję. Z jednej strony działania opiekuń-
cze o charakterze wyręczającym mogą nieść ze sobą efekt dez-
aktywizacji życiowej, niekorzystny tak dla stanu zdrowia osób 
niepełnosprawnych, jak i  ich społecznego funkcjonowania. 
Z drugiej strony, usługi opiekuńcze, ograniczając deprywację 
potrzeb, mogą podtrzymać społeczne wymiary funkcjono-
wania osób niepełnosprawnych, stanowiąc dopełnienie lub 
jedyny możliwy substytut wsparcia aktywizującego. 

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE PO 1989 R.  
– ROZWIĄZANIA PRAWNO-INSTYTUCJONALNE  
I POLITYKA PAŃSTWA

W  polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych 
prowadzonej w  Polsce po 1989 r. wyróżnić można cztery 
zasadnicze okresy3. Periodyzacja ta znajduje odzwierciedle-
nie: (i) w działaniach ustawodawcy, których rytm wyznacza-
ją kolejne kadencje parlamentarne, (ii) w  stosowanych na 
ich podstawie przez administrację publiczną rozwiązaniach 

3 Meandry polityki społecznej w  Polsce po 1989 r. analizowałem 
w  konwencji trzech fal reform społecznych, eksponując kluczowe zna-
czenie okresów kulminacji prac reformatorskich (por. np. Rymsza 2013: 
205–258). Sektorowa polityka wobec problemu niepełnosprawności nie 
do końca wpisuje się w ramy interpretacyjne takiej analizy i „porządkowa-
nie wydarzeń” warto tu przeprowadzić nieco inaczej, zwracając uwagę na 
efekty nakładających się zmian w dłuższych przedziałach czasowych niż na 
konsekwencje określonych decyzji i programów politycznych („reform”).
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instytucjonalnych oraz (iii) w podejmowanej oddolnie, ale 
z  uwzględnieniem tworzonych odgórnie ram formalno-
-prawnych, aktywności podmiotów trzeciego sektora. 

Pierwszy okres: lata 1989–1993
Lata 1989–1993 to okres prac nad stworzeniem i wdro-

żeniem koncepcji rehabilitacji osób niepełnosprawnych jako 
wsparcia aktywizującego, ukierunkowanego na integrację 
z rynkiem pracy (rehabilitacja zawodowa). Za cezurę czaso-
wą tego okresu można przyjąć rozwiązanie Sejmu I kadencji 
przez prezydenta Lecha Wałęsę (1993). Wygranie wyborów 
i  zawiązanie koalicji przez partie postkomunistyczne do-
prowadziło bowiem do wyhamowania reform systemowych 
podjętych przez obóz solidarnościowy. W pierwszych latach 
transformacji ustrojowej w polityce społecznej dominowały 
działania osłonowe, będące „wentylem bezpieczeństwa” dla 
reform gospodarczych (Rymsza 2013). Jednak w odniesie-
niu do problemu niepełnosprawności podjęto próbę zbu-
dowania systemu wsparcia o  charakterze aktywizującym, 
przy wykorzystaniu odziedziczonej po PRL infrastruktury 
spółdzielczości inwalidzkiej4. Najważniejszym przejawem 
ówczesnego podejścia była uchwalona w  1991 r. ustawa 

4 Spółdzielczość inwalidzka była „produktem” socjalistycznej polityki 
produktywizacji (por. Kaźmierczak 2003), w myśl której niepełnosprawni 
obywatele, na ile to możliwe, powinni byli być produktywni tak jak obywa-
tele pełnosprawni. Paradoksalnie, polityka produktywizacji upowszech-
niała w dużej mierze zatrudnienie nieproduktywne, a „produktywizacja 
niepełnosprawnych” powielała wszystkie „przerostowe” błędy polityki 
pełnego zatrudnienia. Ale miała też dodatkowe skutki uboczne: dla nie-
pełnosprawnych stworzono odrębny sektor spółdzielczości inwalidzkiej, 
tworzący substandardowe miejsca pracy. W warunkach gospodarki nie-
doboru spółdzielnie inwalidzkie utrzymywały się na rynku, ale po wpro-
wadzeniu mechanizmów konkurencji groziła im upadłość. Wdrożona 
u progu lat 90. XX w. polityka aktywizacji niepełnosprawnych sprawiła, że 
spółdzielnie te miały możność przekształcenia się w zakłady pracy chro-
nionej i nie podzieliły losu innego „produktu” gospodarki socjalistycznej 
– Państwowych Gospodarstw Rolnych, które uległy likwidacji.
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o  zatrudnieniu i  rehabilitacji zawodowej osób niepełno-
sprawnych5. Cele ustawodawcy były następujące: 

(1) upowszechnianie zatrudniania osób niepełnospraw-
nych na otwartym rynku pracy; 

(2) wsparcie finansowe pracodawców tworzących miej-
sca pracy na rynku chronionym, czyli w  zakładach 
pracy chronionej; 

(3) „usektorowienie” (instytucjonalizacja) polityki wobec 
osób niepełnosprawnych przez powołanie fundu-
szu celowego – Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON), nadzorowanego 
przez Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełno-
sprawnych. 

Pierwszy cel miał charakter główny, a cele drugi i trzeci 
były celami uzupełniającymi. Źródłem finansowania nowej 
sektorowej polityki stała się danina publiczna (podatek celo-
wy) nałożona na pracodawców niezatrudniających niepeł-
nosprawnych w odpowiednim limicie kwotowym6 i odpro-
wadzana do PFRON. Jak się okazało, pracodawcy generalnie 
woleli płacić daninę na Fundusz niż zatrudniać osoby nie-
pełnosprawne, co sprawiło, że Fundusz dysponował spory-
mi zasobami pieniężnymi. 

Pierwsze lata transformacji były jednocześnie okresem 
tworzenia przez państwo przestrzeni dla aktywności społecz-
nej i  obywatelskiej, a  kluczowe znaczenie miało tu uchwa-
lenie w kwietniu 1989 r. w wyniku porozumień Okrągłego 
Stołu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach7. Środowisko osób 
niepełnosprawnych okazało się jednym z  tych, w  którym 
podjęto działania pomocowe i  samopomocowe w  ramach 
organizacji pozarządowych. Tak więc, podczas gdy „sekto-
rowa” polityka państwa promowała rehabilitację zawodową 

5 Dz.U. z 1991 Nr 46, poz. 201. 
6 Rozwiązanie kwotowe przyjęte jest w sporej części państw europej-

skich. Bliższe informacje o rozwiązaniu polskim – por. Golinowska 2004.
7 Dz.U. z 1989 Nr 20, poz. 104.
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osób niepełnosprawnych, w  odradzającym się społeczeń-
stwie obywatelskim zawiązywały się struktury wspierające 
i kanalizujące aktywność społeczną osób niepełnosprawnych 
i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Drugi okres: lata 1993–2001
Okres drugi (lata 1993–2001) obejmuje dwie kaden-

cje parlamentarne i  rządy dwóch koalicji: najpierw Sojusz 
Lewicy Demokratycznej – Polskie Stronnictwo Ludowe, 
a następnie Akcja Wyborcza Solidarność – Unia Wolności. 
Były to kadencje zasadniczo odmienne: pierwszy rząd uni-
kał reform systemowych (koncepcja „administrować, nie 
rządzić”), a  drugi wdrożenie pakietu reform społecznych 
przyjął za oś swego programu politycznego (Kolarska-Bo-
bińska, red. 2000). Jednak w odniesieniu do problemu nie-
pełnosprawności obserwowaliśmy ciągłość działań aparatu 
państwa i  służb społecznych. Następowała instytucjonali-
zacja uchwalonych w  poprzednim okresie rozwiązań for-
malno-prawnych wyznaczających ramy i logikę funkcjono-
wania systemu PFRON, przy czym w  praktyce stopniowo 
odchodzono od priorytetu zawartego w koncepcji z 1991 r., 
a dotyczącego promocji zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych na otwartym rynku pracy. Po pierwsze, stawało się 
coraz bardziej jasne, że finansowym beneficjentem systemu 
PFRON są raczej zakłady pracy chronionej (pobierające 
dotacje) niż przedsiębiorcy z  otwartego rynku pracy (pła-
cący daniny na PFRON)8. Po drugie, coraz więcej środków 
Funduszu przeznaczano na działania z zakresu szeroko ro-
zumianej rehabilitacji społecznej kosztem działań stricte 
prozatrudnieniowych. Przykładowo, warsztaty terapii za-
jęciowej, mające formalnie za zadanie prowadzenie terapii 
przez pracę w celu przywrócenia zdolności zatrudnieniowej 
osób niepełnosprawnych z orzeczoną trwałą niezdolnością 

8 Stan ten spotykał się z krytyką środowisk eksperckich – por. np. 
Golinowska 2007:  93.
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do pracy, w praktyce pełniły funkcje instytucji reintegracji 
społecznej, wypełniając w ten sposób lukę w infrastrukturze 
wsparcia środowiskowego osób niepełnosprawnych. 

Potwierdzeniem trwałości wspomnianych tendencji 
w zarządzaniu systemem PFRON i alokowaniem jego zaso-
bów było uchwalenie w 1997 r. nowej ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych9. Symptomatyczne dla kierunku ewolucji było 
już samo umieszczenie zatrudnienia na końcu trójczłono-
wego tytułu tego aktu prawnego. Nowa ustawa nie stanowiła 
jednak przełomu, gdyż w dużej mierze miała ona charakter 
porządkujący: przeniesiono do niej liczne regulacje zawar-
te we wcześniejszej, wielokrotnie nowelizowanej, a przez to 
mało czytelnej ustawie. 

Podstawowych założeń polityki państwa wobec proble-
mu niepełnosprawności nie zmieniły również czteroletnie 
rządy koalicji AWS–UW (1997–2001). Wdrożone przez 
rząd premiera Jerzego Buzka w latach 1999–2000 cztery re-
formy społeczne nie wniosły bowiem nowej jakości do tej 
polityki. Nastąpiła reorganizacja publicznych służb zatrud-
nienia, które z wydzielonej administracji rządowej stały się 
częścią zespolonej administracji powiatu. Ponadto powoła-
nym powiatowym centrom pomocy rodzinie powierzono 
zadanie wspierania osób niepełnosprawnych. Znaczenie 
obu tych zmian organizacyjnych było jednak drugorzędne, 
gdyż rola publicznych służb zatrudnienia w  promowaniu 
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych była (i na-
dal jest) znikoma, a powiatowe centra nie stały się kreatora-
mi czy koordynatorami lokalnej polityki społecznej wobec 
niepełnosprawności; po prostu administrują przyznanymi 
im przez PFRON środkami na tzw. programy celowe. Zada-
nia te w podobny sposób i z podobnym skutkiem mogłyby 
wypełniać inne podmioty. 

9 Dz.U. 1997 Nr 139, poz. 776.
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Systematycznie rosło natomiast znaczenie organizacji 
pozarządowych. Logika funkcjonowania systemu PFRON 
sprawiała, że wiele z nich decydowało się być organami pro-
wadzącymi warsztaty terapii zajęciowej, uczestniczyły też 
w organizacji turnusów rehabilitacyjnych i innych przedsię-
wzięć finansowanych ze środków Funduszu. Cały czas bra-
kowało jednak podstaw prawnych systematycznej współ-
pracy międzysektorowej. 

Trzeci okres: lata 2001–2007
Okres trzeci, zapoczątkowany w  2001 r. i  trwający do 

2007 r., również objął dwie kolejne kadencje parlamentarne, 
z  których druga została skrócona w  wyniku samorozwią-
zania się Sejmu. Okres ten charakteryzował się większym 
wyczuleniem ustawodawcy i administracji na problem wy-
kluczenia społecznego oraz rosnącym poparciem dla działań 
aktywizujących. W ramach systemu PFRON wprowadzono 
możliwość prowadzenia rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych w  zakładach aktywności zawodowej – podmiotach 
usytuowanych „w połowie drogi” między warsztatami terapii 
zajęciowej i zakładami pracy chronionej. Przede wszystkim 
jednak niezależnie od tego systemu stworzono infrastruk-
turę zatrudnienia socjalnego, w  ramach której funkcjonują 
przedzatrudnieniowe centra integracji społecznej i kluby in-
tegracji społecznej oraz przedsiębiorstwa inkluzji społecznej 
przez pracę (ang. work integration social enterprises – WISE). 
Te ostatnie prowadzone są głównie w formie spółdzielni so-
cjalnych, ale także jako działalność gospodarcza organizacji 
pozarządowych (szczegółowa charakterystyka systemu za-
trudnienia socjalnego – por. Piątek 2012: 229–293). 

O  ile scharakteryzowany wcześniej system rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych stworzony został „pod zagospoda-
rowanie” środków funduszu celowego – PFRON, to system 
zatrudnienia socjalnego zbudowano jako instytucjonalny 
mechanizm absorpcji funduszy unijnych. Można powie-
dzieć, że zwrot w kierunku aktywnej polityki społecznej był 
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konsekwencją akcesji Polski do Unii Europejskiej i  starań 
ówczesnego rządu SLD–PSL (2001–2005) do uwzględnienia 
priorytetów unijnej polityki przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu. Zwrot ten można jednak także interpretować 
jako wyraz uwzględnienia własnych doświadczeń transfor-
macyjnych Polski (por. Rymsza 2012a). 

Rzecz w tym, że system zatrudnienia socjalnego de facto 
dubluje rozwiązania instytucjonalne stworzone dekadę 
wcześniej w  celu aktywizacji zawodowej osób niepełno-
sprawnych, tyle że adresuje wsparcie do szerszej kategorii 
osób wykluczonych społecznie. Podstawą funkcjonowa-
nia tego systemu są rozwiązania formalno-prawne zawarte 
w ustawach: o zatrudnieniu socjalnym z 2003 r.10 i o spół-
dzielniach socjalnych z 2006 r.11, a w pewnym zakresie tak-
że w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy z 2004 r.12 

Ze względu na brak koordynacji działań aktywna poli-
tyka społeczna nie jest polityką wielosektorową (por. ujęcie 
wielosektorowości polityki społecznej w: Grewiński 2009), 
ale raczej zbiorem funkcjonujących równolegle polityk 
sektorowych. Dość powiedzieć, że od 2003 r. osoby nie-
pełnosprawne mogą w Polsce korzystać z aż czterech ście-
żek wsparcia aktywizującego: (i) ścieżki usamodzielniania 
życiowego w ramach pomocy społecznej, (ii) ścieżki pro-
zatrudnieniowej prowadzonej przez publiczne służby za-
trudnienia, (iii) ścieżki rehabilitacyjnej w ramach systemu 
PFRON oraz (iv) ścieżki reintegracyjnej w ramach syste-
mu zatrudnienia socjalnego (por. zestawienie tabelarycz-
ne w: Rymsza 2012b: 37). Postulat „integracji reintegracji” 
(Rymsza 2013: 348–355) rysuje się tu aż nazbyt widocznie. 

Trzeci wyróżniony okres to ponadto czas krystalizo-
wania się modelu współpracy międzysektorowej na linii 

10 Dz.U. 2003 Nr 122, poz. 1143.
11 Dz.U. 2006 Nr 94, poz. 651.
12 Dz.U. 2004 Nr 99, poz. 1001.



M. RYMSZA28

administracja publiczna –   trzeci sektor. Kluczowe dla 
kształtu tego modelu są regulacje prawne zawarte w usta-
wie o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie 
z 2003 r.13 Model ten koncentruje się na odpłatnym zlecaniu 
zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmio-
tom z  nimi zrównanym14 przy wykorzystaniu dwóch try-
bów finansowych (powierzenia i  wspierania) oraz proce-
dury konkursów ofert15. Można powiedzieć, że organizacje 
pozarządowe okazały się zbiorowym nośnikiem rozwiązań 
innowacyjnych i indywidualizacji wsparcia aktywizującego 
udzielanego osobom niepełnosprawnym. 

Lata 2005–2007, stosunkowo krótki okres rządów naj-
pierw koalicji Prawo i Sprawiedliwość – Liga Polskich Ro-
dzin – Samoobrona, a następnie mniejszościowego gabinetu 
PiS, nie wniosły nowej jakości w zakresie polityki rozwią-
zywania problemu niepełnosprawności. Obszar tej polityki 
sektorowej, podobnie jak całej polityki społecznej, pomi-
mo hasła budowy „Polski solidarnej” nie okazał się bowiem 
obszarem priorytetowym w  ramach programu budowy 
IV Rzeczpospolitej. 

Czwarty okres: lata 2007–2015
Po 2007 r. w okresie dwukadencyjnych rządów Platformy 

Obywatelskiej w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym 
nie wprowadzono żadnych istotnych zmian strukturalnych 
w  zakresie rehabilitacji / reintegracji / usamodzielniania / 
zatrudniania osób niepełnosprawnych. Kontynuowano za-
początkowane wcześniej działania w poszczególnych „seg-
mentach” programów publicznych, nie podejmując prób ich 

13 Dz.U. 2003 Nr 96, poz. 873.
14 Chodzi przede wszystkim o kościelne podmioty trzeciego sekto-

ra, a także o spółdzielnie socjalne, które ustawodawca na mocy przepisów 
przywołanej ustawy zrównał w  uprawnieniach z  zakresu prowadzenia 
działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi. Por. 
Kamiński 2012.

15 Przetargi publiczne też są dopuszczane. 
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integracji czy choćby koordynacji. Zdecentralizowano nato-
miast system absorpcji środków unijnych, dowartościowu-
jąc rolę województw względem poziomu centralnego. Reor-
ganizacja ta była niezbędna ze względu na znacznie większą 
skalę absorpcji przez Polskę funduszy unijnych w  okresie 
programowania 2007–2013 niż miało to miejsce w okresie 
2004–2006, czyli bezpośrednio po akcesji naszego kraju do 
Unii Europejskiej. Doprowadziła ona jednak do dalszej de-
kompozycji systemu wsparcia aktywizującego, gdyż efekt 
usektorowienia został dodatkowo sprzężony z  efektem re-
gionalizacji. 

Skuteczne prowadzenie określonych policies poprzez 
unijne programy operacyjne w warunkach kultury przetar-
gowo-projektowej wymagają wysokich kompetencji w  za-
kresie zarządzania, w  tym umiejętnej implementacji reguł 
tak new public management (nowe zarządzanie publicz-
ne), jak i new mode of governance (tryb współrządzenia)16. 
Kompetencje te zarówno w  środowiskach decydenckich, 
jak i  wśród kadr zarządzających średniego stopnia okaza-
ły się niskie. W rezultacie polityka państwa w tym obszarze 
w dużej mierze jest polityką absorpcji funduszy i polega na 
koncentrowaniu się na sprawnym wydatkowaniu środków 
finansowych przy spełnieniu unijnych wymogów formal-
nych i przy marginalizacji znaczenia celów merytorycznych 
samych polityk publicznych. 

Po 2007 r. ujawnił się też nowy typ zachowań zbiorowych 
wśród kluczowych aktorów systemu PFRON – pracodaw-
ców. Błędnym założeniem reformy z 1991 r. było, przypo-
mnijmy, przyjęcie za pewnik, że polscy pracodawcy w okre-
sie recesji gospodarczej początku lat 90. XX w. będą unikali 
dodatkowego obciążenia finansowego, co miało wywołać 
efekt upowszechnienia zatrudniania osób niepełnospraw-
nych na otwartym rynku pracy. Jak się okazało, pracodawcy 

16 Zestawienie i  porównanie reguł zarządzania w  obu trybach 
– Frączkiewicz-Wronka 2014: 21–93.
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woleli wówczas płacić daninę na PFRON17. W okresie pierw-
szej fazy globalnego kryzysu finansowego (2008–2010) sy-
tuacja odwróciła się. Pracodawcy z otwartego rynku pracy 
w  sytuacji światowej dekoniunktury gospodarczej zaczęli 
zatrudniać niepełnosprawnych, przez co przychody Fundu-
szu mocno się skurczyły. To z kolei sprawiło, że zmniejszyły 
się dotacje z Funduszu nie tyle na zatrudnienie osób niepeł-
nosprawnych na chronionym rynku pracy (tu poziom dota-
cji zapewnia odpowiedni algorytm zapisany w ministerial-
nym rozporządzeniu), ale uznaniowe dotacje na działania 
rehabilitacyjne i  reintegracyjne prowadzone przez organi-
zacje pozarządowe. Ucierpiała więc przede wszystkim sfera 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

Efekt „krótkiej kołdry” wywołał debatę o  skuteczności 
różnych form wspierania osób niepełnosprawnych jako ar-
gumentu racjonalizującego alokację środków publicznych 
i obnażył podstawową wadę PFRON-owskiego systemu reha-
bilitacji. Jest nią niska skuteczność zatrudnieniowa, pomimo 
wprowadzenia rozbudowanych rozwiązań prawno-instytu-
cjonalnych i zapewnienia relatywnie stabilnych źródeł finan-
sowania publicznego (por. Rymsza, Giermanowska 2009). 
Problem ten w  środowisku eksperckim rozpoznany został 
wcześniej, ale uchodził uwagi w  dyskursie publicznym. Od 
2007 r. świadomość tego problemu narasta; władza publicz-
na nie podjęła jednak żadnej próby skutecznego podniesienia 
efektywności systemu. Raz po raz powraca więc postulat ra-
dykalny: likwidacji systemu PFRON, który tylko wzmacnia 
mechanizmy obronne w zakonserwowaniu status quo. 

17 Należy zaznaczyć, że przykład w pewnym stopniu „szedł z góry”: 
z zupełnie niezrozumiałych powodów z obowiązku zatrudniania niepeł-
nosprawnych została zwolniona, wkrótce po uchwaleniu ustawy, admini-
stracja publiczna (sic!). Pomijając edukacyjną funkcję wzorów zarządza-
nia w instytucjach publicznych (reformy systemowe należy zaczynać „od 
siebie”), w instytucjach tych znacznie łatwiej zatrudniać osoby niepełno-
sprawne – są one bowiem nastawione na spełnianie określonych standar-
dów działania, a nie na maksymalizację zysku; wydajność ekonomiczna 
nie jest więc kluczowym czynnikiem oceny pracy. 
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W latach 2007–2015 umacniał się model współpracy mię-
dzysektorowej w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym 
pomocy osobom niepełnosprawnym, czemu towarzyszyło 
zjawisko stopniowej governmentalizacji sektora pozarządo-
wego18. Niedorozwój kultury partnerstwa i współpracy w du-
chu governance wynikał zarówno z  nierówności potencjału 
podejmujących współpracę stron (dominująca pozycja sek-
tora publicznego; niski potencjał ekonomiczny sektora poza-
rządowego), jak i wykorzystywania tej przewagi przez świat 
urzędniczy dla forsowania zasad współpracy charakterystycz-
nych dla kultury organizacyjnej instytucji publicznych. To 
z kolei prowadziło do biurokratyzacji organizacji pozarządo-
wych i ograniczenia ich niezależności. Skutkiem ubocznym 
tego procesu jest też zjawisko polaryzacji wewnątrz sektora 
pozarządowego, polegającej na narastaniu różnic między or-
ganizacjami wchodzącymi w system współpracy międzysek-
torowej i niewchodzącymi oraz wzajemnej obcości i dystansu 
sektora „trzeciego” (sformalizowanego) i sektora „czwartego” 
(inicjatyw niesformalizowanych). Polaryzacja ta jest dobrze 
widoczna także w  środowisku organizacji prowadzących 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

REHABILITACJA, INTEGRACJA I AKTYWIZACJA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 
– DZIAŁANIA TRZECIEGO SEKTORA 
I SAMOORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA

Trzeci sektor tworzą organizacje pozarządowe, określa-
ne też jako organizacje społeczne, organizacje non-profit, 
organizacje obywatelskie, organizacje ochotnicze. W litera-
turze przedmiotu od wielu lat trwa nieprzerwana dyskusja 

18 Pogłębiona charakterystyka procesu governmentalizacji sektora 
pozarządowego w: A. Rymsza 2013.
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na temat adekwatności tych terminów. Przywiązanie do 
konkretnych terminów wydaje się być przejawem odmien-
nej wrażliwości różnych badaczy i ujawnianych różnic po-
glądów co do wagi poszczególnych konstytutywnych cech 
tychże organizacji – każda z nazw eksponuje bowiem inną 
cechę19. W dalszej narracji używany jest termin „organizacje 
pozarządowe” (non-governmental organizations – NGOs) 
nie dlatego, że jest to określenie najtrafniejsze, ale jako ter-
min funkcjonujący w  obrocie prawnym, gdyż posługuje 
się nim polski ustawodawca20. Warto jednak w  tym miej-
scu przywołać ogólnie przyjętą w  literaturze przedmiotu 
definicję organizacji wypracowaną na podstawie syntezy 
porównawczych badań empirycznych przez zespół Leste-
ra Salamona (por. Salamon 2001: 163–164). Definicja ta 
uwzględnia sześć cech konstytutywnych (a więc jednakowo 
ważnych) organizacji pozarządowych (Salamon posługuje 
się terminem nonprofit organizations): 

(1) private – prywatny charakter (czyli oddzielenie od 
państwa, takie rozumienie nie zaprzecza społeczne-
mu charakterowi organizacji),

(2) self-governed – samorządność (czyli zdolność orga-
nizacji do podejmowania decyzji we własnych spra-
wach), 

(3) non-profit distributing – niekomercyjny charakter 
(czyli zakaz dystrybucji nadwyżki finansowej między 
członków, założycieli, udziałowców), 

(4) on public benefit – działanie na rzecz pożytku publicz-
nego (tworzenie korzyści społecznej, społecznej war-
tości dodanej), 

(5) voluntary – dobrowolne uczestnictwo (zarówno 
w przypadku członków, personelu płatnego, jak i wo-

19 Więcej o definicyjnych aspektach – por. np. Chimiak 2006: 61–88.
20 Definicja legalna organizacji pozarządowej znajduje się w ustawie 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r., Dz.U. 2003 
Nr 96, poz. 873.
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lontariuszy, przy czym obecność tych ostatnich w or-
ganizacji jest szczególnie wskazana)21.

Dyskusja naukowa oprócz sporu o „nazwę przewodnią” 
koncentruje się też wokół tworzenia nazw na określenie 
typów organizacji, które nie spełniają którejś z  wyżej wy-
mienionych cech i  są przez to organizacjami quasi-poza-
rządowymi. W  wyniku tej dyskusji liczba typów podmio-
tów trzeciego sektora systematycznie rośnie. Dla analizy 
funkcjonalnej najważniejsze jest jednak uchwycenie różno-
rodności organizacji ze względu na rodzaj ich działań sta-
tutowych oraz funkcji pełnionych w społeczeństwie obywa-
telskim. Z  tej perspektywy warto wyróżnić cztery rodzaje 
organizacji: (i) organizacje dobroczynne, (ii) organizacje 
wzajemnościowe, (iii) organizacje rzecznicze oraz (iv) orga-
nizacje infrastrukturalne22. 

Spójrzmy, w jak odmienny sposób poszczególne rodza-
je organizacji kanalizują aktywność osób niepełnospraw-
nych i na rzecz niepełnosprawnych. I tak, organizacje wza-
jemnościowe są przejawem samoorganizacji samych osób 
niepełnosprawnych i osób z  ich bezpośredniego otoczenia 
społecznego, przede wszystkim członków rodzin. Wspar-
cie świadczone jest tu w trybie „sobie nawzajem” (zarówno 
na poziomie jednostek, jak i rodzin), ale cennym doświad-
czeniem jest samo uczestnictwo osób niepełnosprawnych 
w  sieci społecznej, jaką wytwarza członkostwo (dlatego 
moc inkluzyjną mają przede wszystkim stowarzyszenia) 
i  wspólne działania. Organizacje wzajemnościowe mogą 
mieć zarówno charakter niskosformalizowany, będąc prze-
jawem samopomocy środowiskowej, jak i  wysokosforma-
lizowany, stając się profesjonalnymi świadczeniodawcami 

21 W  nawiasie komentarze własne, związane z  niemożnością do-
słownego tłumaczenia terminów angielskich na język polski, bez znie-
kształcenia kontekstu ujęcia Salamona.

22 Nieco odmienne ujęcie, ale również bazujące na rozróżnieniu 
kluczowych funkcji w: Zimmer 2004: 15–16. Zob. też analizę funkcji or-
ganizacji pozarządowych w: Leś 2013.
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określonych usług społecznych. Takie wzajemnościowe 
organizacje usługodawcze rozwinięte są zwłaszcza na po-
łudniu Europy, gdzie silna jest tradycja ekonomii społecz-
nej (por. Geletta, Grewiński 2014). W Polsce w środowisku 
osób niepełnosprawnych w tej grupie organizacji dominują 
podmioty samopomocowe. 

Organizacje dobroczynne działające na rzecz osób cho-
rych, niepełnosprawnych i  innych jednostek i  grup słab-
szych odwołują się do altruizmu i oferują pomoc typu „jedni 
drugim”, a więc przede wszystkim są formą zaangażowania 
ludzi zdrowych i sprawnych na rzecz osób niepełnospraw-
nych. Ale osoby niepełnosprawne poprzez organizacje 
dobroczynne mogą też angażować się – na przykład jako 
wolontariusze – w akcje na rzecz innych osób i środowisk 
potrzebujących pomocy. Organizacje z tej grupy mogą za-
równo prowadzić tradycyjną działalność charytatywną, 
w  dużej mierze o  charakterze akcyjnym, jak i  prowadzić 
określone działania sprofesjonalizowane, zwłaszcza w  for-
mule placówkowej. W  Polsce, na przykład, organizacje 
pozarządowe prowadzą liczne warsztaty terapii zajęciowej, 
zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej 
czy środowiskowe domy samopomocy.

Z kolei organizacje rzecznicze osób niepełnosprawnych 
nie prowadzą bezpośredniej działalności pomocowej ani 
w trybie „sobie nawzajem”, ale „jedni drugim”. Istotą ich ak-
tywności rzeczniczej jest bowiem domaganie się odpowied-
nich działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze strony or-
ganów państwa, instytucji i służb publicznych, czasem także 
innych podmiotów, np. biznesu i najszerzej – odpowiednie-
go traktowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 
w przestrzeni publicznej (por. Wygnańska 2006). Organiza-
cji stricte rzeczniczych działających w Polsce na rzecz osób 
niepełnosprawnych jest niewiele, jest to bowiem aktywność 
stosunkowo najbardziej wyspecjalizowana. Działania ta-
kie prowadzi w Polsce między innymi Fundacja Integracja. 
Znacznie więcej organizacji łączy działalność rzeczniczą ze 
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wsparciem bezpośrednim i traktuje tę pierwszą jako aktyw-
ność uzupełniającą świadczenie usług. 

Misją organizacji infrastrukturalnych jest prowadze-
nie działalności nie na rzecz ludzi w potrzebie, ale na rzecz 
innych organizacji działalność taką prowadzących. Wy-
różniamy dwa podstawowe rodzaje organizacji infrastruk-
turalnych. Pierwszy to organizacje parasolowe, będące 
zrzeszeniami, federacjami organizacji członkowskich i pro-
wadzące działalność rzeczniczą; często jest to działalność 
w interesie organizacji, ale pośrednio również na rzecz be-
neficjentów organizacji. Organizacje funkcjonujące w  śro-
dowisku osób niepełnosprawnych i prowadzące działania na 
rzecz tego środowiska powołały liczne takie infrastruktural-
ne organizacje parasolowe. Działają one na poziomie ogól-
nopolskim (np. Polska  Federacja  Związków Stowarzyszeń 
Osób  Niepełnosprawnych), regionalnym (np. Federacja 
Mazowia), powstają także „parasole” reprezentujące intere-
sy organizacji „branżowych”, wyprofilowanych na wspiera-
nie osób z określonym rodzajem dysfunkcji, niesprawności 
(np. Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niespraw-
nych Ruchowo). Drugi rodzaj organizacji infrastruktural-
nych to centra wsparcia prowadzące szkolenia i inne działa-
nia wspierające rozwój kadr trzeciego sektora i inne aspekty 
profesjonalizacji trzeciego sektora. Tego typu organizacje 
wspierają np. profesjonalizację sportu dla niepełnospraw-
nych. Przykładem Związek Stowarzyszeń „Polska Federacja 
Bocci Niepełnosprawnych” zrzeszający stowarzyszenia, ale 
także kluby i ośrodki sportowe czy fundacje upowszechnia-
jące Bocci – dyscyplinę sportową osób niepełnosprawnych.

Przedstawiona funkcjonalna typologia organizacji po-
zarządowych opiera się na wyróżnieniu ich funkcji domi-
nującej. W praktyce organizacje zazwyczaj łączą zaangażo-
wanie na różnych polach. Jak już wspomniano, organizacje 
świadczące pomoc niepełnosprawnym łączą takie bezpo-
średnie zaangażowanie z  rzecznictwem. Przykładem Fun-
dacja Synapsis działająca na rzecz osób z autyzmem. Z kolei 
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organizacje wzajemnościowe, aby korzystać ze wsparcia pu-
blicznego, zazwyczaj stosują regułę otwartych drzwi, oferując 
pomoc nie tylko własnym członkom23. I tak, w działalność 
rzeczniczą mogą być zaangażowane same osoby niepełno-
sprawne, a przykładem może być program self-adwokatury 
prowadzony w  placówkach Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z  Niepełnosprawnością Intelektualną czy działalność Pol-
skiego Forum Osób Niepełnosprawnych, do którego mogą 
należeć zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne. Innym 
przykładem jest Federacja Związków Zawodowych Osób 
Niepełnosprawnych i Pracowników Zakładów Pracy Chro-
nionej. Przykłady można mnożyć.

Ważne, że wszystkie te organizacje pełnią wobec osób 
niepełnosprawnych funkcje pośredniczące jako tak zwane 
mediating structures. W  odróżnieniu od programów akty-
wizacji zawodowej, zaangażowanie społeczne ma tu cha-
rakter wielowymiarowy, dając możliwość samym niepeł-
nosprawnym społecznego uczestnictwa w różnych formach 
i na różnych poziomach. Jak podkreślają Peter Berger i John 
Neuhaus (Berger, Neuhaus 1990), struktury pośredniczące 
wywołują efekt empowerment – wzmocnienia i  upodmio-
towienia obywateli. Dlatego o  ile aktywizacja zawodowa 
osób niepełnosprawnych prowadzona może być we wszyst-
kich sektorach, a w Europie usługi tego typu w coraz więk-
szym stopniu przechodzą z  sektora publicznego na rynek  
(contracting out), o tyle reintegracja społeczna możliwa jest 
przede wszystkim w sektorze trzecim, jako infrastrukturze 
społeczeństwa obywatelskiego. Osoby niepełnosprawne za-
angażowane w aktywność społeczną w ramach organizacji 
pozarządowych są de facto koproducentami usług (własnej 
i „cudzej”) reintegracji społecznej. 

Niestety, w  warunkach polskich koprodukcja usług to 
raczej postulat niż diagnoza sytuacji. Pewien wgląd w  sy-

23 Jest to wymóg formalny, w ten sposób działalność staje się działal-
nością pożytku publicznego. 
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tuację w  tej materii dało piszącemu te słowa uczestnictwo 
w  latach 2013–2015 w  pracach zespołu eksperckiego oce-
niającego wnioski w Fundacji im. Stefana Batorego w trzech 
edycjach konkursu grantowego w ramach tzw. mechanizmu 
norweskiego dla organizacji pozarządowych na prowadze-
nie działań ukierunkowanych na rozwiązywanie problemu 
wykluczenia. W konkursie tym można było uzyskać dodat-
kowe punkty przy ocenie projektów za zadeklarowanie dzia-
łań angażujących w sposób partycypacyjny osoby wspierane 
w realizację projektów. Nagminnym było sprowadzanie takiej 
partycypacji do współdecydowania pozornego – wybierania 
przez beneficjentów atrakcji, w  których chcieliby uczestni-
czyć, a więc traktowania partycypacji jako zbioru zachowań 
konsumenckich, a nie przejawu obywatelskiego współdecy-
dowania. Tak się rzecz miała na poziomie deklaracji, praktyka 
społeczna prawdopodobnie jest jeszcze mniej optymistyczna. 

W Polsce zarejestrowanych jest ok. 100 tys. stowarzyszeń 
i 17 tys. fundacji (dane według rejestrów sądowych za 2014 r.). 
Spora część z nich to organizacje martwe, które nie prowadzą 
działalności statutowej i nie ma nawet komu ich rozwiązać24. 
Na podstawie różnych szacunków można przyjąć, że aktyw-
nie działa w  Polsce ok. 60–70 tys. stowarzyszeń i  fundacji. 
8 tys. polskich NGOs ma status organizacji pożytku publicz-
nego (te podmioty działają, bo brak działalności statutowej 
i corocznego raportowania prowadziłoby do utraty statusu). 
Marta Gumkowska szacuje na podstawie ogólnopolskich ba-
dań Stowarzyszenia Klon/Jawor, że w Polsce aktywnych jest 
ok. 6 tys. organizacji pozarządowych działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych (Gumkowska 2009: 2725). Stano-
wi to ok. 10% wszystkich aktywnych podmiotów trzeciego 

24 W Polsce nie ma administracyjnego mechanizmu wyrejestrowy-
wania organizacji martwych.

25 Dane za 2008 r., w późniejszych badaniach tego stowarzyszenia 
opublikowanych w raporcie z 2012 r. trudno oszacować dane na ten temat 
ze względu na odmienny sposób określenia pól działalności organizacji 
– por. Przewłocka, Adamiak, Herbst 2012.
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sektora: mniej więcej taki procent badanych stowarzyszeń 
i fundacji (dokładnie 9,2%) zadeklarowało bowiem w 2008 r. 
zaangażowanie w  zakresie udzielania pomocy osobom nie-
pełnosprawnym i chorym (ibidem). Dodajmy, że osoby nie-
pełnosprawne stanowią według szacunków Głównego Urzę-
du Statystycznego ok. 12,2% ludności Polski (dane według 
Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.). 

Na podstawie danych statystycznych o  organizacjach 
trzeciego sektora trudno określić poziom społecznego za-
angażowania samych osób niepełnosprawnych. Badania 
pozwalają jednak wskazać czynniki różnicujące poziom za-
angażowania osób niepełnosprawnych w działalność organi-
zacji pozarządowych. Jerzy Bartkowski zauważa (Bartkowski 
2009: 20)26, że w  środowisku młodych niepełnosprawnych 
Polaków przynależność do stowarzyszeń deklaruje 42% osób 
niewidomych i niedowidzących, 34,2% niepełnosprawnych 
z uszkodzonym narządem ruchu, 21,6% osób chorych psy-
chicznie i już tylko 18,4% osób cierpiących na choroby narzą-
dów wewnętrznych. Interpretacja takiego rozkładu nie jest 
oczywista, bo rozkład ten jest prawdopodobnie wypadkową 
różnych czynników. Dla osób niedowidzących, a zwłaszcza 
niewidomych, przynależność do organizacji środowiskowej 
i korzystanie z jej wsparcia jest po prostu niezwykle przydat-
ne w ich codziennym społecznym funkcjonowaniu. Z kolei 
osoby „na wózkach” mają stosunkowo najmniejsze bariery 
w aktywnym społecznym funkcjonowaniu, co właśnie uła-
twia ich społeczne zaangażowanie w ruchu stowarzyszenio-
wym. Osoby z uszkodzonymi narządami wewnętrznymi wy-
dają się tu najbardziej społecznie i środowiskowo izolowane, 
i, zaznaczmy, paradoksalnie to właśnie one stosunkowo naj-
rzadziej postrzegane są jako osoby niepełnosprawne, wyma-
gające specjalnego traktowania. 

26 Badania będące podstawą analiz cytowanego autora objęły po-
pulację młodych niepełnosprawnych Polaków i nie można ich w sposób 
automatyczny ekstrapolować na całą populację osób niepełnosprawnych. 
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Jerzy Bartkowski (Bartkowski 2009: 21) zaznacza też, 
że poziom uczestnictwa w ruchu stowarzyszeniowym osób 
niepełnosprawnych zależy od poziomu wykształcenia (im 
wyższe tym częstsze uczestnictwo), poziomu niepełno-
sprawności (im znaczniejsze tym wyższy poziom uczest-
nictwa). Z  jednej więc strony środowiskowemu zaanga-
żowaniu sprzyja rozwój intelektualny, z  drugiej – własna 
niesprawność i konieczność korzystania z pomocy innych. 
Zauważmy przy tym, że poziom wykształcenia jest odwrot-
nie skorelowany z poziomem niepełnosprawności: im nie-
pełnosprawność znaczniejsza, tym zdobycie wykształcenia 
jest trudniejsze. Bierność lub aktywność społeczna nie są 
więc „przypisane” osobom niepełnosprawnym ze względu 
na określone ich cechy; są wypadkową wpływu różnych 
czynników i uwarunkowań, co mocno wskazuje na potrzebę 
prowadzenia działań aktywizujących. 

WNIOSKI KOŃCOWE

1. Ramy współpracy międzysektorowej stanowią o tym, 
że racjonalnym rodzajem zaangażowania organizacji po-
zarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych jest podej-
mowanie się przez nie prowadzenia określonych placówek 
wsparcia kosztem aktywności środowiskowej. Prowadzenie 
placówki zapewnia bowiem znacznie stabilniejszą sytuację 
finansową organizacji, w tym możliwość pozyskania finan-
sowanych ze środków publicznych quasi-etatów kalkulacyj-
nych (przynajmniej w perspektywie kilkuletniej w ramach 
tak zwanych wieloletnich programów współpracy). Tym-
czasem organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
otwartą, pozaplacówkową zmuszone są corocznie konkuro-
wać o bieżące środki w systemie grantowym, mając problem 
z zapewnieniem ciągłości swych działań czy utrzymaniem 
w swych zespołach specjalistów. 
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W rezultacie zaangażowanie organizacji trzeciego sekto-
ra w prowadzenie placówek wsparcia, z których korzystają 
osoby niepełnosprawne jest w Polsce znaczne. I tak, „w po-
siadaniu” NGOs jest ok. 2/3 centrów integracji społecznej: na 
92 centra działające w 2012 r. 49 prowadzonych było przez 
stowarzyszenia, 12 – przez fundacje, a  7 – przez społecz-
ne podmioty wyznaniowe (GUS 2013). Na 68 działających 
w 2012 r. zakładów aktywności zawodowej 43 prowadzone 
były przez organizacje pozarządowe: 30 – przez stowarzysze-
nia, 8 – przez fundacje, 5 – przez społeczne podmioty wy-
znaniowe (ibidem: 6). Analogiczny wskaźnik w  przypadku 
warsztatów terapii zajęciowej jest jeszcze wyższy – ponad 3/4 
z  nich to podmioty pozarządowe: na 675 tych podmiotów 
ogółem 367 prowadzonych było przez stowarzyszenia, 87 – 
przez społeczne podmioty wyznaniowe, a 66 przez fundacje 
(ibidem: 9). Poziom „uspołecznienia” schronisk i innych in-
stytucjonalnych form wsparcia dla osób bezdomnych i wy-
chodzących z bezdomności jest jeszcze wyższy i przekracza 
90%. Głównymi beneficjentami wszystkich tych placówek są 
osoby niepełnosprawne (w przypadku WTZ i ZAZ – wyłącz-
nymi). W 2014 r. z usług WTZ, CIS, ZAZ skorzystało łącznie 
38,5 tys. osób, z czego 78% stanowiły osoby z orzeczoną nie-
pełnosprawnością (GUS 2015). 

Siłą organizacji pozarządowych jest dobre rozpoznanie 
potrzeb społecznych i społeczne zakorzenienie prowadzo-
nych działań. Dlatego doceniając zaangażowanie polskich 
organizacji w pomoc instytucjonalną na rzecz osób niepeł-
nosprawnych i innych grup społecznie marginalizowanych, 
należy podkreślić niewykorzystany potencjał trzeciego sek-
tora w  zakresie działań środowiskowych. Rozwój aktyw-
ności środowiskowej wymaga jednak innego niż obecny 
systemu finansowania wsparcia dla organizacji pozarzą-
dowych ze środków publicznych. Jest to o  tyle istotne, że 
w  społecznym modelu niepełnosprawności przywiązuje 
się wagę do funkcjonowania otoczenia społecznego osób 
niepełnosprawnych, aby umożliwić im możliwie „normal-
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ne” i pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Oznacza to 
priorytet dla działań środowiskowych względem pomocy 
instytucjonalnej.

2. Programy wsparcia aktywizującego, z  których ko-
rzystać mogą osoby niepełnosprawne, nie tworzą w Polsce 
spójnego systemu. System PFRON, na który składają się 
warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodo-
wej i  zakłady pracy chronionej, jest systemem „wsobnym” 
o  niskiej „drożności”, tj. mocno ograniczonych przepły-
wach beneficjentów między placówkami wsparcia różnego 
typu. Niezależnie od systemu PFRON funkcjonuje system 
zatrudnienia socjalnego, którego wadą jest z kolei niejasne 
umocowanie instytucjonalne pomiędzy pomocą społecz-
ną i rynkiem pracy, a z którego usług mogą korzystać oso-
by niepełnosprawne uznane przez ustawodawcę za jedną 
z  grup wykluczonych społecznie. Niepełnosprawni są też 
uwzględnieni w działaniach służb społecznych (powiatowe 
centra pomocy rodzinie, gminne ośrodki pomocy społecz-
nej) i służb zatrudnienia. Oferta tych ostatnich jest jednak 
w  dużej mierze niedostosowana do potrzeb i  ograniczeń 
osób niepełnosprawnych. Dodajmy, że w  ramach systemu 
PFRON narasta sprzeczność interesów między podmiotami 
zatrudniającymi niepełnosprawnych na otwartym i na chro-
nionym rynku pracy oraz między podmiotami prowadzący-
mi rehabilitację zawodową i rehabilitację społeczną. 

Wszystko to wskazuje na konieczność skoordynowania 
działań w duchu „integracji reintegracji”. Działań takich wy-
raźnie brakuje, co przyczynia się do znaczącego obniżenia 
skuteczności i efektywności działań aktywizujących adreso-
wanych do osób niepełnosprawnych.

3. (Re)integracja (rehabilitacja) społeczna i (re)integracja 
(rehabilitacja) zawodowa osób niepełnosprawnych to nie są 
działania alternatywne, ale kompatybilne – wzajemnie się 
warunkują i uzupełniają. Właściwe ich pozycjonowanie wy-
maga, po pierwsze, odpowiedniej sekwencji czasowej: dzia-
łania z  zakresu integracji społecznej powinny poprzedzać 
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działania z  zakresu integracji zawodowej, nie odwrotnie 
(Rymsza, Karwacki 2013). Konieczność ta jest tym bardziej 
oczywista, im głębsze są deficyty, dysfunkcje, niesprawności 
i inne ograniczenia osób niepełnosprawnych. Po drugie, to 
raczej integracja zawodowa powinna być traktowana jako 
działanie „służebne” wobec integracji społecznej niż na od-
wrót. Tylko w ten sposób wsparcie usługowe upodmiotawia 
osoby niepełnosprawne. Celem tego wsparcia z perspekty-
wy empowerment (wzmocnić i upodmiotowić) jest dbanie 
o „dobrostan” osób niepełnosprawnych, ich możliwie pełne 
uczestnictwo w  życiu społecznym. Aktywność zawodowa 
jawi się wówczas jako droga do samodzielności ekonomicz-
nej, a więc lepszego funkcjonowania społecznego. Jeżeli na-
tomiast to integracja społeczna jest traktowana jako działal-
ność „usługowa” względem integracji zawodowej (a dzieje 
się tak wówczas, gdy nabywanie umiejętności społecznych 
służyć ma podniesieniu wskaźnika „zatrudnialności”), ist-
nieje ryzyko instrumentalizacji usług i uprzedmiotowienia 
samych osób niepełnosprawnych. Mają one wówczas praco-
wać nie tyle dla poprawienia własnej sytuacji życiowej, ale 
w imię swoiście rozumianej „produktywizacji”. 

Polski system wsparcia osób niepełnosprawnych, 
uwzględniając wszystkie jego segmenty, charakteryzuje się 
przesadną orientacją na integrację zawodową i  jednocze-
śnie niskim wskaźnikiem skuteczności i  efektywności tak 
wyprofilowanych działań. Oznacza to, że jego mocniejsza 
orientacja na integrację społeczną powinna zarazem zwięk-
szyć „współczynnik humanistyczny” udzielanego wsparcia, 
jak i podnieść skuteczność i efektywność. Taka reorientacja 
systemu zwiększyłaby też wykorzystanie usługodawczego 
potencjału trzeciego sektora. Jest to więc kierunek zmian ze 
wszech miar wskazany. 
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DISABLED AS AN ACTIVE CITIZEN – ISSUES 
OF SOCIAL AND PROFESSIONAL INTEGRATION 
OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN POLAND

(Summary)

The paper describes two main approaches to activation services 
offered to persons with disabilities: social (re)integration (rehabilitation 
/ inclusion) and work integration (vocational rehabilitation). Work 
integration is characterized as an aim and result mainly of the 
state policies while social inclusion is characterized first of all as 
a phenomenon of activities undertaken by associations and foundations 
from the third sector. Author arguers for the complementary character 
of relation between social inclusion and work integration programs. 
Both have to produce an empowerment effect through their services. 
It is also stressed luck of co-ordiation of activation services offered by 
different institutions as state fund called PFRON, social integration 
centers, social welfare agencies and job centers.

Keywords: disabled persons, persons with disabilities, social inclusion, 
work integration, social rehabilitation, vocational rehabilitation, 
activation services, non-governmental organizations.
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Niepełnosprawny jako self-adwokat 
działający w imieniu i na rzecz innych 
niepełnosprawnych

STRESZCZENIE

Test dotyczy problematyki self-adwokatury jako działalności służącej 
wzmocnieniu samostanowienia i emancypacji osób niepełnosprawnych. 
Jednak warunkiem działań w tym zakresie jest możliwość samodzielnego 
podejmowania decyzji i refleksyjnego myślenia, do którego osoby upo-
śledzone umysłowo, z racji specyfiki swojej niepełnosprawności, nie są 
w mniejszym lub większym stopniu zdolne. Tezą tekstu jest więc stwier-
dzenie, że self-adwokatura powinna być zarezerwowana dla osób nie-
pełnosprawnych, ale w pełni sprawnych intelektualnie. Działania upośle-
dzonych umysłowo self-adwokatów w odniesieniu do osób z własnych 
środowisk są działalnością pozorną i prowadzą do wytwarzania wiedzy 
fasadowej na temat ich sprawczości w życiu społecznym.

Słowa kluczowe: self-adwokatura, niepełnosprawność, upośledzenie 
umysłowe, samostanowienie, emancypacja.

REPREZENTACJA I PRZEDSTAWICIELSTWO

Jeśli wierzyć deklaracjom Ervinga Goffmana, istnieją 
okoliczności sprawiające, że aktorzy społeczni doznają ca-
łego szeregu upokorzeń z racji noszonego – w sposób jawny 
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lub ukryty – piętna. Niepełnosprawność, niezależnie od tego, 
jakie są jej przyczyny, jest często powodem wykluczenia, 
a co za tym idzie, także społecznego napiętnowania. W celu 
poprawienia zasad społecznego funkcjonowania oraz pod-
noszenia jakości życia osób niepełnosprawnych podejmo-
wanych jest wiele działań zmierzających do włączenia ich 
do głównego nurtu życia społecznego. 

Goffman twierdzi, że w  imieniu osób napiętnowanych 
działać mogą „zorientowani” lub „swoi”. Pierwsza z  tych 
kategorii składa się z  osób, które same, co prawda, nie są 
nosicielami piętna, lecz doskonale znają jego specyfikę. 
Orientują się, na jakie trudności napotykają w życiu napięt-
nowani, oraz mają pomysły na to, jak te trudności rozwią-
zać czy ominąć. Natomiast drugą kategorię tworzą osoby 
noszące piętno. Według Goffmana to, czy interesy napiętno-
wanych reprezentują przedstawiciele wywodzący się z nich 
samych czy też rzecznicy wywodzący się z „normalsów”, 
zależy w  dużej mierze od charakteru piętna. „Jedni mogą 
być reprezentowani przez nosiciela tego samego piętna, któ-
ry naprawdę rozumie istotę problemu (jak w wypadku osób 
głuchych, niewidomych, alkoholików, Żydów), a inni przez 
kogoś spoza grupy, jak w wypadku byłych skazańców i osób 
upośledzonych umysłowo” (Goffman 2003: 57)

„Zorientowanym” może być ktoś, kto przeszedł swego 
rodzaju inicjację i może przyłączyć się do grupy jako peł-
noprawny jej członek. Goffman podaje przykład białego 
chłopca, który wspólnie z czarnoskórymi rówieśnikami brał 
udział w częstych wyprawach na ryby. Proces wchodzenia 
w grupę składał się z kilku etapów. Początkowo słowo „czar-
nuch” w ogóle nie padało podczas interakcji narratora z gru-
pą. W następnym etapie pojawiało się ono, ale z dużą dozą 
ostrożności. Kolejny etap to używanie przez czarnoskórych 
kolegów słowa „czarnuch” w  żartach. Wreszcie o  pełnym 
członkostwie narratora w  grupie świadczyła możliwość 
używania tego słowa przez niego samego (ibidem: 63). Przy-
kład ten ukazuje, że bycie „swoim” wśród napiętnowanych 
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i możliwość bycia ich rzecznikiem to długi i skomplikowany 
proces, nie zawsze uwieńczony sukcesem. Wymaga on po-
nadto podzielania przez wszystkich aktorów podstawowej 
siatki społecznych wartości.

Goffman twierdzi, że jedną z grup, które zwykle są repre-
zentowane przez kogoś spoza grupy, są upośledzeni umy-
słowo. Sądzę jednak, że w tym wypadku sytuacja jest spe-
cyficzna, bowiem osobami, które najczęściej pełnią funkcję 
reprezentacji upośledzonych, nie są ci „zorientowani”, któ-
rzy świadomie podjęli decyzję o byciu rzecznikiem napięt-
nowanych, ale są nimi rodzice. Nie było więc wyborem ro-
dziców podjęcie się roli reprezentowania własnych dzieci, 
zostali w tej sytuacji postawieni przymusowo. Nie wywodzą 
się z kategorii „normalsów”, lecz sami są nosicielami piętna. 
Dzieje się tak dlatego, że z jednej strony piętno upośledzenia 
jest tak dojmujące, że ma zniewalającą moc rozlewania się 
na najbliższe otoczenie, z drugiej strony – społeczna niesa-
modzielność zarówno dzieci, jak i dorosłych osób upośle-
dzonych umysłowo sprawia, że w mniejszym lub większym 
stopniu muszą być one pod kuratelą innych osób dorosłych 
dzielących z nimi życie. W tym więc przypadku rodzice nie 
muszą przechodzić procesu inicjacji, bowiem niejako au-
tomatycznie stają się rzecznikami własnych dzieci, o ile ich 
gdzieś zaraz po urodzeniu nie oddadzą lub z drugiej strony, 
o ile uporczywie nie twierdzą, że ich dziecko jest „normal-
ne” – co, zwłaszcza w przypadku rodziców małych dzieci, 
nie należy dziś do rzadkości. W przeważającej jednak mie-
rze środowiska rodziców tworzą kręgi wtajemniczonych, 
dla których swoboda interakcyjna oznacza robienie sobie 
żartów z piętna. Mówienie „mój Down” czy „moje mongo-
lątko” może być dla zewnętrznego obserwatora szokujące, 
a  dla nieżyczliwego „normalsa” może być okazją do two-
rzenia epitetów. Opór i niechęć rodziców małych dzieci do 
używania wyrażeń tego typu jest świadectwem tego, że nie 
została jeszcze wypracowana swoboda interakcyjna. Używa-
nie w zamian wyrażeń „neutralnych” (sic!) w rodzaju „moje 
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dziecko z zespołem” lub innych jeszcze bardziej omownych 
oznacza, że piętno jest tak dokuczliwe i  doskwierające, że 
rodzice walczą nie tyle o prawa obywatelskie swych napięt-
nowanych dzieci, ile o alternatywne sensy, niedostępne dla 
ogółu społeczeństwa, pozwalające ich dziecko wyjąć z objęć 
piętna. Tak więc pojęcie „bycie rzecznikiem” jest w tym kon-
tekście wieloznaczne, a pojęcie self-adwokatury oznaczające 
możliwość samodzielnego decydowania o sobie wymyka się 
z zasad racjonalnego zarządzania piętnem. 

Wspomnieć jednak należy, że współcześnie coraz bar-
dziej rozpoznawana i uznawana jest rola rodziców w repre-
zentowaniu swoich dzieci. Jeszcze nie tak dawno rola rodzi-
ców była niemal całkowicie pomijana, dominował bowiem 
„dyskurs terapeutyczny” w odniesieniu do niepełnospraw-
ności, zwłaszcza intelektualnej, a  oznaczało to, że dysku-
tantami byli terapeuci i  wyposażający ich w  odpowiednią 
pojęciowość naukowcy. Rodzice, wraz z dziećmi, nie stano-
wili uczestników dyskursu, ale jego przedmiot. Przykładem 
„akademickiego” charakteru dysput tego typu jest toczący 
się obecnie spór, czy należy mówić „osoby niepełnospraw-
ne” czy „osoby z  niepełnosprawnością”. Dyskusja ta trak-
towana jest przez niektórych przedstawicieli świata nauki 
z  niezwykłą powagą, a  ważkość problemu może być trak-
towana jako listek figowy ukrywający brak realnej, życiowej 
wiedzy na temat specyfiki wspólnego codziennego przeby-
wania z  nosicielami piętna. W  tym też znaczeniu rosnąca 
rola narracji rodzicielskich może być traktowana jako krok 
w kierunku upodmiotowienia relacji społecznych z osoba-
mi upośledzonymi umysłowo, self-adwokatura może w tym 
kontekście być pojęciem oznaczającym działanie na rzecz 
faktycznych, życiowych potrzeb osób upośledzonych, po-
trzeb rozpoznanych przez ludzi, którzy ich kochają, a  nie 
przez bezosobowych funkcjonariuszy świata nauki i terapii.

W większości jednak przypadków wysokie kompetencje 
komunikacyjne i  społeczne osób niepełnosprawnych, lecz 
w pełni sprawnych intelektualnie, nie stoją na przeszkodzie 
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ich aktywnemu uczestnictwu w  życiu społecznym. Repre-
zentantami różnych grup osób niepełnosprawnych są więc 
one same, szczególnie w  obecnych czasach, kiedy proce-
sy emancypacyjne są bardzo zaawansowane. „Gdy osoba 
z określonym piętnem osiągnie wysoką pozycję zawodową, 
polityczną czy finansową – od rodzaju grupy zależy, jak wy-
soka jest to pozycja – to najprawdopodobniej zostanie jej na-
rzucony nowy rodzaj kariery, mianowicie reprezentowanie 
swojej kategorii” (ibidem: 60). Tak właśnie rozumiem dzia-
łanie self-adwokatury, czyli procedury, dzięki której osoby 
niepełnosprawne są reprezentowane w  różnych gremiach 
i na różnych forach, przez swobodnie wybranych przez siebie 
i spośród siebie przedstawicieli. Do takich właśnie procedur 
odnoszą się zapisy prawne dotyczące tej problematyki.

Uchwalona w 2006 r. przez Organizację Narodów Zjed-
noczonych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, 
ratyfikowana przez Polskę w 2012 r., bezpośrednio odnosi 
się do problemu reprezentowania osób niepełnosprawnych 
przez upoważnionych do tego członków własnego środowi-
ska. W artykule 29 zatytułowanym „Udział w życiu politycz-
nym i publicznym”, czytamy: „osoby niepełnosprawne będą 
mogły efektywnie i w pełni uczestniczyć w życiu politycz-
nym i publicznym, na zasadzie równości z innymi osobami, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych 
przedstawicieli […]” i dalej: „osoby niepełnosprawne będą 
mogły efektywnie i w pełni uczestniczyć w kierowaniu spra-
wami publicznymi, bez dyskryminacji i na zasadzie równo-
ści z  innymi osobami, oraz [Państwa Strony zobowiązują 
się do] zachęcania ich do udziału w sprawach publicznych, 
w tym do:

(i) udziału w organizacjach pozarządowych i stowarzy-
szeniach uczestniczących w życiu publicznym i poli-
tycznym kraju, a także w działalności partii politycz-
nych i zarządzania nimi,

(ii) tworzenia organizacji osób niepełnosprawnych 
w celu reprezentowania osób niepełnosprawnych na 
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szczeblu międzynarodowym, krajowym, regional-
nym i lokalnym oraz przystępowania do takich orga-
nizacji” (www.rpo.gov.pl).

Konwencja o  prawach osób niepełnosprawnych jest 
pierwszym międzynarodowym dokumentem w komplekso-
wy sposób rozpatrującym sytuację osób niepełnosprawnych. 
Zapisy zawarte w Konwencji są wyrazem dążenia nowocze-
snych społeczeństw do zrównania szans życiowych i uczest-
nictwa społecznego osób niepełnosprawnych, na zasadzie 
równości z  innymi osobami. Należy więc uznać, że zapisy 
dotyczące strategii związanych z zapewnieniem reprezenta-
cji osób niepełnosprawnych zarówno na forach krajowych, 
jak i międzynarodowych stanowią wyraz usankcjonowania 
ruchu self-adwokatury jako jednego z  ważnych sposobów 
zapewniających tym osobom wyjście z trwającej przez dzie-
sięciolecia społecznej izolacji. 

Drastyczne przykłady ograniczania podstawowych praw 
obywatelskich osób niepełnosprawnych podają Colin Bar-
nes i Geod Mercer (2008). Według autorów u progu XXI  w. 
w Wielkiej Brytanii, Australii, USA i w innych krajach na-
szego kręgu cywilizacyjnego istniały bariery ograniczające 
możliwość uczestnictwa tych osób w  procesach politycz-
nych. W  krajach demokratycznych udział osób niepełno-
sprawnych w  partiach politycznych jest bardzo skromny, 
„co więcej, niepełnosprawni, którzy zostają wybrani, rzad-
ko utożsamiają się z  problematyką niepełnosprawności. 
Odbija to powszechny brak zainteresowania polityki nie-
pełnosprawnością” (Barnes, Mercer 2008: 134). W  tej sy-
tuacji coraz większą rolę odgrywają organizacje związane 
z  niepełnosprawnością, wywodzące się głównie z  sektora 
organizacji pozarządowych, które tworzą grupy nacisku 
starające się wpływać na różne poziomy władzy. Autorzy 
wyróżniają trzy kategorie takich organizacji: organizacje 
charytatywne/opiekuńcze, organizacje „jednej sprawy” i or-
ganizacje samopomocowe/aktywistów (ibidem: 135). Dwie 
ostatnie kategorie mogą być prowadzone i zarządzane przez 
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samych niepełnosprawnych. Do lat osiemdziesiątych XX w. 
w  Wielkiej Brytanii dominowały organizacje „zdomino-
wane przez pełnosprawnych urzędników, dając niewielką 
możliwość działania ludziom niepełnosprawnym” (ibidem: 
136). Jednak od lat dziewięćdziesiątych powstał ruch od-
dolnego tworzenia „praktycznych projektów opartych na 
filozofii samopomocy, których celem było zwiększenie 
kontroli niepełnosprawnych nad ich życiem” (ibidem: 137). 
Coraz większego znaczenia nabierają ruchy społeczne two-
rzone i animowane przez niepełnosprawnych, których ce-
lem jest nie tylko walka o prawa obywatelskie, przeciwdzia-
łanie ubóstwu czy braku dostępu do informacji, ale przede 
wszystkim domaganie się uznania polityki różnorodności. 
Zgodnie z tą polityką różnorodność jest wzbogacająca za-
równo dla mainstreamowej większości, jak i  dla różnego 
rodzaju mniejszości, do których zaliczyć można także nie-
pełnosprawnych. 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I REALIZACJA 
WŁASNEJ DROGI

Istnieją dwie strategie działania osób niepełnosprawnych 
na rzecz innych niepełnosprawnych. Pierwsza z tych strate-
gii to świadomy wybór drogi społecznika, natomiast dru-
ga polega na twórczym realizowaniu siebie i dawanie w ten 
sposób przykładu własnej autonomii. 

Społecznikostwo osób niepełnosprawnych wyraża się 
w  chęci działania na rzecz innych ludzi. Ewa Gorczycka 
i Tatiana Kanasz, przedstawiając wyniki przeprowadzonych 
przez siebie badań, piszą: „Wśród największych sukcesów 
życiowych młodzież niepełnosprawna wskazała te, które są 
związane z nauką […] – 49%. Na drugim miejscu znalazła 
się samodzielność (15%), a potem – możliwość pomocy in-
nym ludziom (6%)” (Gorczycka, Kanasz 2014: 74). Chęć po-
mocy, wymieniana na trzeciej pozycji wśród deklarowanych 
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sukcesów życiowych, może wskazywać na to, że niepełno-
sprawność jest okolicznością zwiększającą wrażliwość spo-
łeczną i  przyczynia się do zwracania uwagi na trudności 
doświadczane przez innych ludzi. Jest to o tyle znaczące, że, 
jak piszą autorki, „ponad połowie badanych pełnosprawnych 
studentów brakuje wiedzy, co do zachowań w  obecności 
osoby niepełnosprawnej i  ewentualnego udzielenia pomo-
cy. Częściowo wyjaśnia to fakt, że prawie połowa sprawnych 
studentów nie ma żadnego kontaktu z  osobami niepełno-
sprawnymi spoza uczelni” (ibidem: 115) Autorki prowadziły 
badania wśród studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej, 
a więc na uczelni, która – jak się wydaje – przyjmuje w swe 
mury osoby szczególnie predestynowane do zajmowania się, 
a  przynajmniej do rozumiejącego wglądu w  specyfikę nie-
pełnosprawności. Mimo to jednak świadomość społeczna 
studentów tej uczelni na temat problematyki niepełnospraw-
ności jest bardzo skromna. Obrazuje to, z  jakimi bariera-
mi, o charakterze głównie mentalnym, muszą się zmierzyć 
osoby niepełnosprawne wybierające drogę pomocy innym 
ludziom. Zwłaszcza jeśli tymi „innymi ludźmi” są niepełno-
sprawni koledzy często jeszcze w naszym kraju doświadcza-
jący jawnej lub ukrytej dyskryminacji.

Drugą strategią działania na rzecz środowisk osób nie-
pełnosprawnych jest osobiste dążenie do pełnienia ról spo-
łecznych cieszących się szacunkiem społecznym i dawanie 
w ten sposób przykładu wpływającego na zmianę wizerun-
ku osób niepełnosprawnych wśród ogółu społeczeństwa.

Jedna z  niesłyszących studentek mówi w  wywiadzie: 
„Postanowiłam wziąć kierunek prawo na KUL, a  później, 
po czterech latach, postanowiłam wziąć drugi kierunek – 
pedagogikę. Robiłam też różne kursy, różne szkolenia, jeśli 
chodzi o komputery, naukę języka migowego, a później ta-
kie pod moje zainteresowania i  hobby to kurs instruktora 
łyżwiarstwa figurowego ukończyłam i  mam zamiar uczyć 
dzieci. A jeszcze na przykład inne zainteresowania to także 
modeling i  różne konkursy piękności dla osób niesłyszą-
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cych, na których byłam dwa razy, rok temu w Gruzji, a dwa 
lata temu w Stanach Zjednoczonych” (Zakrzewska-Mante-
rys 2015: 40).

Kolejny przykład to postać niepełnosprawnego poety, 
Tadeusza Geniusza. „Tadeusz czując się dłużnikiem ludzi, 
którzy w niego zainwestowali, by mógł swobodnie tworzyć, 
chciał, żeby taką samą szansę mieli inni twórcy ograniczeni 
chorobą. Udało mu się wzbudzić zainteresowanie i powsta-
ło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórczości Artystycznej 
Osób Niepełnosprawnych ‘Symbioza’ ” (Siemież 2004: 222).

Przykłady te wskazują na to, że podstawą działania 
osób niepełnosprawnych na rzecz innych niepełnospraw-
nych musi być zanurzenie w  świecie sensów i  wartości. 
Godność człowieka manifestuje się nie w tym, że sama jest 
przedmiotem troski, ale w tym, że objawia się w niezależ-
nym i  twórczym działaniu. Jeśli – podążając tropem jed-
nego z najwybitniejszych współczesnych filozofów, Hansa-
-Georga Gadamera – udział w życiu społecznym nazwiemy 
„udziałem w  grze”, to właściwości człowieka świadczące 
o jego człowieczeństwie można zaliczyć do reguł, na których 
zasadza się gra. „Gra – pisze Gadamer – ma swoiste isto-
towe odniesienie do tego, co poważne. […] Udział w grze 
tylko wtedy przecież wypełnia swój cel, gdy grający całko-
wicie oddaje się grze. Fakt, że gra jest w pełni grą, nie wy-
nika z zewnętrznego odniesienia gry do powagi, lecz tylko 
z powagi podczas gry. Kto nie traktuje gry poważnie, ten ją 
psuje. Sposób istnienia gry nie pozwala graczowi odnosić 
się do niej jak do przedmiotu. Grający wie dobrze, czym jest 
gra, i że to, co on czyni, ‘jest tylko grą’, ale nie wie, co sam 
tutaj ‘wie’ ” (Gadamer 1993: 121–122). Można więc powie-
dzieć, że istotą uczestnictwa w społecznym świecie sensów 
jest poważne traktowanie wszystkich okoliczności tworzą-
cych strukturę gry, a jest to możliwe tylko wtedy, gdy „za-
pominamy” o regułach gry, to znaczy nie nastawiamy naszej 
uwagi na reguły, pozwalając im po prostu „działać”. Przy-
mioty człowieka: godność, samostanowienie, wolność nie są 
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treścią gry, ale warunkiem jej podjęcia, nie mogą więc, aby 
nie utracić powagi, być przedmiotem szczególnego namy-
słu. Innymi słowy, ich powaga polega na tym, że nie przed-
stawiają same siebie, ale manifestują się przy okazji brania 
„na serio” udziału w życiu społecznym. 

SELF-ADWOKATURA UPOŚLEDZONYCH 
UMYSŁOWO

W  Słowniku pedagogiki specjalnej pod hasłem self-ad-
wokatura (self-advocacy) czytamy: „bezpośrednie występo-
wanie we własnym imieniu przez osoby z  niepełnospraw-
nością intelektualną, które stają się rzecznikami własnych 
spraw. Dzięki idei self-adwokatury osoby z upośledzeniem 
umysłowym uczą się mówić o swoich potrzebach, prawach 
i  oczekiwaniach, podejmować autonomiczne decyzje oraz 
sprawować większą kontrolę nad własnym życiem i osobi-
ście reprezentować swoje interesy na zewnątrz, a także za-
biegać o  respektowanie swoich praw. Przyczynia się to do 
ich aktywizacji, zwiększenia samodzielności oraz rozszerze-
nia zakresów bezpośredniego uczestnictwa w życiu społecz-
nym. Wpływa także na zmianę sposobu myślenia o  sobie, 
traktowania siebie jako osoby z możliwościami i prawami. 
Ponadto buduje poczucie podmiotowości osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, ich godności, autonomii i odpo-
wiedzialności” (Kupisiewicz 2013: 323). 

Powyższy cytat jest dosyć długi, ale zawarte jest w nim 
wszystko, co można powiedzieć o  self-adwokaturze osób 
upośledzonych umysłowo. Nieliczne źródła podejmujące 
to zagadnienie powtarzają niemal dokładnie to, co zawarte 
jest w wydawnictwie encyklopedycznym. Nie zetknęłam się 
z publikacją, która rozszerzałaby rozumienie pojęć w wyda-
niu słownikowym lakonicznych, enigmatycznych i niezwią-
zanych z praktyką codziennego życia. Stanowią one niezno-
śną mieszankę patosu i infantylizmu. 
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Małgorzata Kupisiewicz, autorka hasła „self-adwoka-
tura”, powołuje się na organizację parasolową zrzeszającą 
ruchy self-adwokatów z różnych krajów Europy – Europe-
an Platform of Self-Advocates (www.inclusion-europe.eu). 
Jednak strona internetowa tej organizacji jest praktycznie 
martwa, ostatni wpis został dokonany w  2012 r., a  roczne 
sprawozdania z  działalności zawierają 2–3 strony „tekstu 
łatwego do czytania” o treści równie fasadowej jak cytowa-
ne hasło słownikowe. Design jest zaprojektowany jak dla 
przedszkolaków, choć ruch self-adwokatów dotyczy prze-
cież ludzi dorosłych. Wbrew szumnym zapowiedziom walki 
o wolność i godność, wyłania się stąd wizerunek osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie jako ludzi strasznie żało-
snych i zmanipulowanych, w dodatku nieprzemawiających 
własnym głosem.

Głównym, o  ile nie jedynym, źródłem wiedzy o  self-
-adwokaturze w Polsce, jest Zarząd Główny Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
(PSOUU) oraz wybrane, co aktywniejsze, koła terenowe 
tego Stowarzyszenia. Na stronie internetowej PSOUU (or-
ganizacja we wrześniu 2015 r. zmieniła nazwę na Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną) istnieje zakładka „self adwokaci”, a także „platfor-
ma self-adwokatów” i „self adwokaci piszą”. Treści zawarte 
w  tych zakładkach są jednak bardzo ubogie (www.psouu.
org.pl). 

Niemniej jednak wokół problematyki self-adwokatu-
ry dzieją się ważne wydarzenia. W  2014 r. PSOUU opu-
blikowało poradnik zatytułowany Scenariusze zajęć dla 
self adwokatów. Jest to, jak można przeczytać na stronie 
internetowej Stowarzyszenia „Poradnik metodyczny dla 
profesjonalistów o  tym, jak wspierać osoby z  niepełno-
sprawnością intelektualną i przygotowywać je do bycia self-
-adwokatem”. We wrześniu 2015 r. odbyła się ogólnopolska 
konferencja zorganizowana przez Koło Terenowe PSOUU 
w Jarosławiu „Usłysz nasze głosy: obywatel na pierwszym 
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miejscu”. Wszędzie tam odnaleźć można pustosłowie, zu-
pełny brak konkretnych odniesień do codziennego życia 
i patetyczne szafowanie górnolotnymi frazesami. W pod-
ręczniku odnaleźć też można zalecenia podobne do sza-
mańskich zaklęć: jeśli zrobisz to, co zaleca podręcznik, 
twoje życie nagle się odmieni, a jeśli tego nie zrobisz, po-
zostaniesz w swym dotychczasowym pożałowania godnym 
stanie. 

Z powyższych rozważań wynika, że pojęcie self-adwo-
katury zostało wyjęte z  kontekstu oznaczającego walkę 
o prawa podmiotowe osób o wysokich kompetencjach ko-
munikacyjnych i społecznych, lecz naznaczonych piętnem 
niepełnosprawności – osób, których dotyczą zapisy praw-
ne mówiące o równouprawnieniu, jak na przykład zapisy 
zawarte w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 
o której była mowa na początku niniejszego tekstu. W to 
miejsce pojawia się kontekst, z którego wynika, że prowa-
dzona za pomocą self-adwokatury walka osób niepełno-
sprawnych intelektualnie z dyskryminacją ma polegać na 
pretendowaniu do bycia kimś innym niż one faktycznie są. 
Co to bowiem znaczy, że „dzięki idei self-adwokatury oso-
by z  upośledzeniem umysłowym uczą się [podkr. EZM] 
mówić o swoich potrzebach, prawach i oczekiwaniach…”. 
Jeśli osoby upośledzone umysłowo nie umiały mówić 
o  swoich prawach dopóki nie zetknęły się z  ideą self-ad-
wokatury, to z  pewnością nie zdobędą takiej wiedzy po 
zetknięciu się z tą ideą. Idea self-adwokatury nie jest cza-
rodziejską różdżką i nie może zastąpić procesu, który trwa 
znacznie dłużej niż godziny spędzone na szkoleniach. Pro-
ces ten nazywa się socjalizacją. Trwa on przez całe życie 
i nie jest podatny na chałupnicze przy nim manipulowa-
nie, nawet jeśli manipulator ma najlepsze intencje. Wynika 
z tego, że traktuję self-adwokaturę w odniesieniu do osób 
upośledzonych umysłowo jako zaprzeczenie idei podmio-
towego traktowania tych osób oznaczającą uszanowanie 
ich specyfiki. 
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POLITYKA PODMIOTOWEGO TRAKTOWANIA

Trudności w rozważaniu tej problematyki wynikają z tego, 
że pojęcie „niepełnosprawność” jest nad wyraz niejedno-
znaczne. Z jednej bowiem strony, we wszystkich oficjalnych 
dokumentach, gdy mowa o niepełnosprawności, wymienia 
się różne jej przyczyny, w tym także obniżoną sprawność in-
telektualną (https://pl.wikipedia.org). Jednak z drugiej stro-
ny, w licznych opracowaniach naukowych, w których mowa 
o  podmiotowości i  samostanowieniu osób niepełnospraw-
nych, dokonuje się zawężenia omawianej grupy. Przykłado-
wo, Hanna Żuraw, prowadząc badania na temat udziału osób 
niepełnosprawnych w życiu społecznym, deklaruje: „Odwo-
ływanie się do refleksyjności, do krytycznej myśli jednostki 
umiejącej dokonywać świadomych i trafnych ocen wydarzeń 
cyklu życia wymagało zawężenia badanej grupy do ludzi, 
których dysfunkcje nie naruszają zdolności sądzenia i  roz-
ważania” (Żuraw 2008: 112). Deklaracja ta staje się czymś 
niebudzącym wątpliwości, gdy bada się niepełnosprawnych 
studentów (np. Czechowska-Bieluga 2010; Rozmus 2010). 

Pozycja osób niepełnosprawnych intelektualnie wśród 
ogółu niepełnosprawnych jest szczególna. Wielu autorów, 
wypowiadając się o konieczności pełnego uczestnictwa w ży-
ciu społecznym, kulturalnym, artystycznym czy politycznym 
osób niepełnosprawnych, pomija milczeniem tę kategorię, 
bowiem jej specyfika wymaga odrębnego omówienia. Pomi-
nięcie to jest tym łatwiejsze, że osoby niepełnosprawne in-
telektualnie stanowią w Polsce grupę bardzo nieliczną, choć 
w większości krajów Unii Europejskiej jest ich znacznie wię-
cej. W  roku 2004 osoby upośledzone umysłowo stanowiły 
w Polsce 2,5% wszystkich niepełnosprawnych, w roku 2009 
wskaźnik ten wynosił 4% (Bartkowski 2014: 50–51), pod-
czas gdy w krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten od kilku 
lat waha się od 5% do 15% (Żuraw 2010: 23). Z powodu tak 
małej liczebności łatwo „zapomnieć” o istnieniu tej kategorii 
osób i tak też, moim zdaniem, często się dzieje. 
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Autorzy, którzy włączają osoby niepełnosprawne inte-
lektualnie do swoich analiz, czynią zwykle zastrzeżenia, że 
nie należy tych osób mechanicznie traktować jako subkate-
gorii ogólnej nazwy „niepełnosprawność”. Katarzyna Ćwi-
rynkało zwraca uwagę, że dopiero od początków XXI  w. 
zaczęto zwracać uwagę na sytuację osób dorosłych z  nie-
pełnosprawnością intelektualną, a więc braki i zapóźnienia 
w tej dziedzinie są rezultatem wielowiekowych zaniedbań. 
Coraz bardziej dziś dominujące tendencje normalizacyjne 
i  emancypacyjne idą w  parze „ze wzrastającą przeciętną 
długością życia osób z niepełnosprawnością, także intelek-
tualną, oraz z oddolnymi inicjatywami różnych grup spo-
łecznych (np. self-adwokatów i  innych osób związanych 
z  ludźmi z określoną niepełnosprawnością)” (Ćwirynkało 
2013: 202). Sytuację dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną autorka uważa za szczególnie trudną, ponie-
waż bardzo bogate wsparcie instytucjonalne zwykle kończy 
się wraz z zakończeniem edukacji. W tym kontekście ruch 
self-adwokatury traktowany jest jako jedna z  nielicznych 
możliwości przybliżania osób niepełnosprawnych do głów-
nego nurtu życia społecznego. Jednakże oddolne inicjaty-
wy podejmowane przez osoby z różnymi innymi rodzajami 
niepełnosprawności są traktowane jako bardziej funkcjo-
nalne. Bowiem po pierwsze, w  stosunku do osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie self-adwokaci uczestniczą przy 
wsparciu innych osób działających w ich imieniu, głównie 
rodziców i opiekunów, po drugie, niezbędny jest szczegó-
łowy instruktaż specjalistów. Wydany przez PSOUU po-
radnik Scenariusze zajęć dla self-adwokatów opatrzony jest 
komentarzem: „poradnik metodyczny dla profesjonalistów, 
o tym jak wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektu-
alną i przygotowywać je do bycia self-adwokatem”. Wspar-
cie profesjonalistów jest niezbędne, bowiem „osoby niepeł-
nosprawne intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim 
ze względu na rozległość swoich dysfunkcji w  oczywisty 
sposób nie mogą stać się osobami niezależnymi od pomocy 
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innych, bowiem potrzebują wsparcia w najprostszych czyn-
nościach” (Kijak 2013: 239).

Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną jest 
pełna sprzeczności i nieprzezwyciężalnych trudności:
• Większość z  tych osób przebywa w  Warsztatach Tera-

pii Zajęciowej, których statutowym obowiązkiem jest 
prowadzenie rehabilitacji zawodowej. Mimo to WTZ 
opuszcza rocznie ok. 1,59% uczestników, spośród któ-
rych zaledwie 21,7% trafia na otwarty rynek pracy (www.
raport_koncowy_WTZ). 

• Wskaźniki aktywizacji zawodowej tej grupy osób oscylu-
ją wokół zera, a jeśli zatrudnienie nastąpi, najczęściej jest 
krótkotrwałe, finansowane projektowo i kończy się wraz 
z zakończeniem realizacji projektu.

• Osoby niepełnosprawne z  orzeczeniem o  niezdolności 
do pracy nie mogą zarejestrować się jako osoby bezro-
botne, a w związku z tym „nie mogą korzystać z propo-
nowanych w tym zakresie usług i narzędzi oferowanych 
przez urzędy pracy. Mogą jedynie otrzymać status osoby 
poszukującej pracy, ale zakres usług wobec nich ogra-
nicza się do instrumentów doradztwa” (Fajfer-Kruczek 
2013: 118). Jest to jeden z najpoważniejszych paradok-
sów systemowych dotyczących zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych.

• Niezależność materialna czy możliwość samodzielne-
go zamieszkania również stoją pod znakiem zapytania: 
„System pomocy społecznej często wyklucza samodziel-
ne utrzymanie. Dostępny system mieszkalnictwa chro-
nionego jest słabo rozwinięty, co w  znacznym stopniu 
ogranicza możliwości usamodzielnienia się tych ludzi” 
(Kijak 2013: 245).
W  tej sytuacji ruch self-adwokatów można traktować 

bardziej jako wyraz myślenia życzeniowego niż jako rze-
czywisty, ugruntowany w  warunkach ekonomicznych i  le-
gislacyjnych, ruch społeczny. Podjęcie działań systemo-
wych w  kierunku zmiany niekorzystnego położenia osób 
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z  niepełnosprawnością intelektualną jest czymś znacznie 
trudniejszym niż głoszenie górnolotnych haseł. Takie sys-
temowe działania podejmowane są w  bardzo wąskim za-
kresie, a jeśli już są podejmowane, to z pewnością nie przez 
self-adwokatów ani stojących za nimi profesjonalistów. 

KONKLUZJE

Możliwość występowania przez osoby niepełnosprawne 
w  imieniu i na rzecz własnych społeczności to wyraz ten-
dencji emancypacyjnych i jedno z najbardziej spektakular-
nych, pozytywnych obliczy społeczeństwa obywatelskiego. 
Niezależnie od przyczyn niepełnosprawności, każda osoba 
ma prawo do uczestnictwa w życiu publicznym i politycz-
nym, zgodnie z  własnymi preferencjami. Nie oznacza to 
jednak, że wszyscy w jednakowym stopniu mogą korzystać 
ze  wszystkich przywilejów społeczeństwa obywatelskiego. 
Ten fałszywy egalitaryzm nie ma nic wspólnego z  równo-
uprawnieniem. Jest raczej wyrazem zakamuflowanej dys-
kryminacji, bowiem opiera się na polityce równościowej, 
zgodnie z którą „wszyscy jesteśmy tacy sami”. Polityka ta nie 
daje osobom „odmiennym” prawa do głośnego wyrażania 
własnej odmienności, lecz nakazuje im pretendować do by-
cia kimś „takim samym” jak większość. Ruch self-adwoka-
tury w  odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie można w  tym kontekście rozumieć jako nakłanianie 
ich do takiego zachowania, „jak gdyby” były osobami zdol-
nymi do pogłębionej autorefleksji, nie traktując tym samym 
poważnie ich prawa do bycia człowiekiem upośledzonym 
umysłowo, a więc takim, który już ma udział w pełni czło-
wieczeństwa – nie musi się o to starać, chodząc na szkolenia 
z zakresu self-adwokatury.
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DISABLED AS A SELF-ADVOCATE ACTING 
FOR AND ON BEHALF OF OTHER DISABLED

(Summary)

The paper deals with the problem of self-advocacy treated as an activity 
serving in behalf of disabled persons’ empowerment and emancipation. 
But the base of this activity is ability to independent decision making 
and reflective thinking, to which people with mental handicap are, 
more or less, incapable. The thesis of the paper is then the statement 
that self-advocacy should be applied to disabled, but fully intellectually 
capable, persons. The actions undertaken by mentally handicapped 
self-advocates towards persons from their social environment are 
apparent and lead to development of facade knowledge about their 
abilities in social life. 

Keywords: self-advocacy, disability, mental handicap, empowerment, 
emancipation.
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Niepełnosprawny jako pracownik 
i pracodawca

STRESZCZENIE

Rynek pracy osób niepełnosprawnych w Polsce, pomimo wielu dzia-
łań ustawodawczych i finansowych, charakteryzuje się niską ich aktyw-
nością zawodową. Pozostaje to w sprzeczności z rosnącymi oczekiwa-
niami środowiska osób niepełnosprawnych, zwłaszcza młodych i lepiej 
wykształconych, które coraz silniej deklarują przekonane o wartości i po-
trzebie pracy. Wykonywanie pracy zawodowej jest dla nich źródłem sa-
tysfakcji, mimo wielu niedogodności związanych z jej wykonywaniem. 
Traktowanie osób niepełnosprawnych jako równych i równoprawnych 
obywateli w sferze pracy jest warunkiem procesu normalizacji i ich in-
tegracji społecznej. W przełamywaniu społecznych stereotypów doty-
czących zatrudnienia osób niepełnosprawnych dużą rolę może odegrać 
jakość stanowionego prawa, upowszechnianie dobrych praktyk praco-
dawców i udanych karier zawodowych osób niepełnosprawnych.

Słowa kluczowe: niepełnosprawny pracownik, niepełnosprawny pra-
codawca, rynek pracy, stereotyp. 

WSTĘP

Rynek pracy osób niepełnosprawnych w  Polsce, pomi-
mo wielu działań ustawodawczych i  finansowych, charak-
teryzuje się niską ich aktywnością zawodową. Pozostaje 
to w  sprzeczności z  rosnącymi oczekiwaniami środowiska 
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osób niepełnosprawnych, zwłaszcza młodych i  lepiej wy-
kształconych, które coraz silniej deklarują przekonane 
o wartości i potrzebie pracy. Wykonywanie pracy zawodo-
wej jest dla nich źródłem satysfakcji, mimo wielu niedogod-
ności związanych z  jej wykonywaniem. Traktowanie osób 
niepełnosprawnych jako równych i  równoprawnych oby-
wateli w sferze pracy jest warunkiem procesu normalizacji 
i  ich integracji społecznej. W  przełamywaniu społecznych 
stereotypów dotyczących zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych dużą rolę może odegrać jakość stanowionego prawa, 
upowszechnianie dobrych praktyk pracodawców i udanych 
karier zawodowych osób niepełnosprawnych.

OBRAZ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Euro-
pie jest stosunkowo niska. Osoby niepełnosprawne są pra-
wie dwukrotnie mniej aktywne niż osoby sprawne, a ponad 
połowa niepełnosprawnych Europejczyków nie może wejść 
lub powrócić na rynek pracy (Garbat 2012: 58). W  więk-
szości krajów europejskich wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych kształtuje się w  przedziale od 20% do 
40%, choć w takich krajach jak Luksemburg, Finlandia, Da-
nia, Szwajcaria i  Szwecja osiąga ponadprzeciętną wartość 
(ibidem). W przyjętej na lata 2010–2020 strategii Unii Eu-
ropejskiej w sprawie niepełnosprawności przyjęto postulat 
o  konieczności stworzenia warunków, które pozwolą na 
„Umożliwienie znacznie większej liczbie osób niepełno-
sprawnych zarabiania na życie na wolnym rynku pracy” (Eu-
ropejska strategia w sprawie niepełnosprawności… 2010: 9). 
Traktowanie osób z  ograniczeniami sprawności jako rów-
nych i równoprawnych obywateli w sferze pracy sprzyja ich 
„normalizacji” w społeczeństwie i służy procesowi integra-
cji społecznej (Ostrowska 2015: 276). 
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Polska należy do krajów o  bardzo niskiej aktywności 
zawodowej osób niepełnosprawnych. Liczne badania, eks-
pertyzy oraz dane statystyczne dowodzą, że aktywizacja 
zawodowa osób niepełnosprawnych na rynku pracy, mimo 
podejmowania wielu działań przez podmioty rządowe, sa-
morządowe i  obywatelskie, napotyka na liczne problemy 
i  nie daje satysfakcjonujących rezultatów (Gąciarz, Gier-
manowska (red.) 2009; Kryńska, Pater 2013). Potwierdzają 
to wyniki badania BAEL GUS, odnoszące się do kategorii 
osób niepełnosprawnych wyróżnionych w  statystykach na 
podstawie kryterium prawnego. Do osób niepełnospraw-
nych zalicza się osoby w wieku 16 lat i więcej, które posia-
dają prawnie przyznane orzeczenie o  niepełnosprawności 
lub niezdolności do pracy. Wskaźnik zatrudnienia osób 
z ograniczeniami sprawności w wieku produkcyjnym w la-
tach 2007–2014 wzrósł z  19,4% do 22,8%, co oznacza, że 
w dalszym ciągu większość osób niepełnosprawnych pozo-
staje poza rynkiem pracy (rysunek 1). Udział osób biernych 
zawodowo, czyli według terminologii BAEL GUS niepra-
cujących i niezaliczanych do bezrobotnych, w tej kategorii 
niepełnosprawnych wynosi ponad 70%. W wypadku osób 
sprawnych ponad 70% to osoby pracujące, 7% to bezrobot-
ne, a ponad 20% to bierne zawodowo (rysunek 2)1. 

Dominujące zatrudnienie osób niepełnosprawnych 
w charakterze pracownika najemnego potwierdzają też inne 
wyniki badań. Z  reprezentatywnych badań ankietowych 
przeprowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 
wynika, że w 2011 r. wśród osób mających prawne orzecze-
nie o niepełnosprawności w wieku 16–64 lat, blisko połowa 
pracujących była zatrudniona na etat (28% w pełnym i 21% 
w  niepełnym wymiarze czasu) u  pracodawcy publicznego 
lub prywatnego, 30% była zatrudniona na etat na chronio-

1 Wśród osób niepełnosprawnych prawnie w  wieku produkcyj-
nym (1 901 tys.) aktywnych zawodowo (pracujących i bezrobotnych) jest 
516 tys., biernych zawodowo 1 385 tys., dane średnioroczne GUS za 2014 r. 
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nym rynku pracy w zakładach pracy chronionej lub zakła-
dach aktywności zawodowej, 14% wykonywała prace cza-
sowe i sezonowe, a 7% prowadziła działalność gospodarczą 
(Golinowska, Sowa 2012: 89).
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Rysunek 1. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku 
produkcyjnym w latach 2007–2014, zestawienie średnioroczne (w %)2 

Źródło: GUS, Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, http://
www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/bael/, tab. 1 
(dane skorygowane przez GUS, dostęp 15.09.2015)

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych jest 
zróżnicowana. Gromadzone dane statystyczne wskazują 
m.in. na wykształcenie, wiek, płeć oraz stopień i rodzaj nie-
pełnosprawności. 

2 Współczynnik aktywności zawodowej to udział ludności aktywnej 
zawodowo w ogólnej liczbie ludności lub w danej grupie. Wskaźnik za-
trudnienia to udział pracujących w ogólnej liczbie ludności lub w danej 
grupie. Stopa bezrobocia to udział bezrobotnych w liczbie ludności ak-
tywnej zawodowo (tzn. pracującej i bezrobotnej). 
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Rysunek 2. Osoby niepełnosprawne i sprawne w wieku produkcyjnym 
według udziału w aktywności ekonomicznej w 2014 r. na podstawie da-

nych średniorocznych 

Źródło: GUS, Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, http://
www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/bael/, tab. 1 
b, 1 c (dane skorygowane przez GUS, dostęp 15.09.2015)

Rysunek 3. Pracujący niepełnosprawni w mieście i na wsi według statusu 
zatrudnienia w IV kwartale 2014 r.

Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2014 r., 
tab. 5.9, GUS, Warszawa 2015
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Osoby z  wyższym wykształceniem zdecydowanie lepiej 
sobie radzą na rynku pracy niż pozostałe kategorie niepeł-
nosprawnych. Blisko 1/3 osób z  wyższym wykształceniem 
jest aktywna zawodowo, co piąta z  policealnym i  średnim 
zawodowym oraz zasadniczym zawodowym (tabela 1). Sto-
py bezrobocia dla poszczególnych kategorii wykształcenia są 
mniej zróżnicowane. Ważny jest nie tylko poziom, ale i  ro-
dzaj posiadanego wykształcenia. Analizy Moniki Wojdyło-
-Preisner i Kamila Zawadzkiego wykonane na bazie danych 
BAEL (2010) pokazały m.in., że zdobycie przez gimnazjalistę 
wykształcenia ogólnego nie poprawiało jego szans na znale-
zienie pracy, a zwiększało je wykształcenie średnie zawodowe 
i w  jeszcze większym stopniu wyższe. Z kolei na aktywność 
zawodową (status pracującego lub szukającego pracy) pozy-
tywnie wpływało wykształcenie z obszaru nauk ścisłych, zwią-
zanych ze zdrowiem oraz humanistycznych, co jednak nie za-
wsze łączyło się z podjęciem zatrudnienia. U osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością prawdopodobieństwo wykonywania 
pracy było wyższe u osób z wyksztalceniem pedagogicznym, 
społecznym lub w zakresie ochrony zdrowia niż technicznym 
lub ścisłym (Wojdyło-Preisner, Zawadzki 2015: 33). 

Tabela 1. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku 
16 lat i więcej według wykształcenia w IV kwartale 2014 r. (w %)

Poziom wykształcenia
Współczynnik  

aktywności  
zawodowej

Wskaźnik  
zatrudnienia

Stopa  
bezrobocia

Wyższe 32,6 29,0 11,1
Policealne i średnie zawodowe 21,7 18,8 13,4
Średnie ogólnokształcące 15,7 14,1 X
Zasadnicze zawodowe 21,3 18,4 13,7
Gimnazjalne, podstawowe 
i niepełne podstawowe 6,6 5,8 12,1

Ogółem 17,4 15,2 12,8
Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2014 r., tab. 5.3, 
GUS, Warszawa 2015
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Największa aktywność zawodowa występuje w przedzia-
le wieku 35–44, najniższa zaś w wieku do 24 lat i powyżej 
55 lat, co oznacza, że zarówno młodzi po ukończeniu szkoły 
mają problemy z wejściem na rynek pracy, jak i osoby, które 
stały się niepełnosprawne w  trakcie zatrudnienia z  reinte-
gracją zawodową i utrzymaniem pracy (rysunek 4). 
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Rysunek 4. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych według 

wieku w IV kwartale 2014 r. (w %)

Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2014, 
tab. 5.3, GUS, Warszawa 2015

Aktywność zawodowa niepełnosprawnych kobiet w wie-
ku produkcyjnym jest nieco wyższa niż mężczyzn, ale wyższa 
jest też wśród kobiet stopa bezrobocia3. Z kolei w urzędach 
pracy zarejestrowanych jest nieco więcej mężczyzn niż ko-
biet: w czerwcu 2015 r. zarejesrtowanych było 52 346 męż-
czyzn jako bezrobotni (48 169 kobiet) i 10 313 jako poszu-

3 Odpowiednio dla kobiet i  mężczyzn: współczynnik aktywności 
zawodowej 29,3% i 25,8%, wskaźnik zatrudnienia 24,3% i 21,8%, stopa 
bezrobocia 17,1% i 15,3%, IV kwartał 2014, BAEL GUS.

■ współczynnik aktywności zawodowej 
■ wskaźnik zatrudnienia    
■ stopa bezrobocia
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kujący pracy (6  440 kobiet) (http://www.niepelnosprawni.
gov.pl/p,82,bezrobocie-rejestrowane 2015, tab.  1a). Naj-
częstszym sposobem znalezienia zatrudnienia jest pomoc 
krewnych i znajomych. Więcej osób niepełnosprawnych na 
wsi niż w mieście korzysta z usług urzędów pracy i kontak-
tuje się bezpośrednio z pracodawcą (tabela 2).

Tabela 2. Bezrobotni niepełnosprawni w mieście i na wsi według metod 
poszukiwania pracy w IV kwartale 2014 r. (w %)

Metody poszukiwania pracy Miasto Wieś

Powiatowy urząd pracy 56,6 70,0

Zamieszczenie i odpowiedzenie na ogłoszenie 37,7 35,0

Bezpośredni kontakt z zakładem pracy 50,9 65,0

Poprzez krewnych i znajomych 69,8 75,0

Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2014, 
tab. 5.9, GUS, Warszawa 2015

Do czynników najsilniej determinujących aktywność za-
wodową osób niepełnosprawnych należą stopień i charak-
ter niepełnosprawności. W badaniach GUS wyróżniane są 
trzy stopnie niepełnosprawności (Osoby niepełnosprawne… 
2012: 14):
• znaczny lub równoważny – obejmuje osoby mające przy-

znaną I  grupę inwalidzką lub orzeczenie o  całkowitej 
niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji,

• umiarkowany lub równoważny – obejmuje osoby mające 
przyznaną II grupę inwalidzką lub orzeczenie o całkowi-
tej niezdolności do pracy,

• lekki lub równoważny – obejmuje osoby mające przy-
znaną III grupę inwalidzką lub orzeczenie o częściowej 
niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do 
pracy w gospodarstwie rolnym. 
Aktywna zawodowo jest co czwarta osoba niepełno-

sprawna w stopniu lekkim, co piąta w stopniu umiarkowa-
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nym i zaledwie 3,7% w stopniu znacznym (tabela 3). Dane 
te potwierdzają tezę, że pracę zawodową wykonują lub jej 
poszukują osoby z lżejszymi stopniami niepełnosprawności. 
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności na ogół 
nie pracują, a jeżeli są zatrudnione to na chronionym rynku 
pracy (w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pra-
cy chronionej). 

Tabela 3. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku 
16 lat i więcej według stopnia niepełnosprawności 

w IV kwartale 2014 r. (w %)

Stopień niepełnosprawności
Współczynnik 

 aktywności 
zawodowej

Wskaźnik  
zatrudnienia

Stopa 
 bezrobocia

Znaczny lub równoważny 3,7 3,4 X

Umiarkowany lub równoważny 21,2 18,5 12,5

Lekki lub równoważny 25,5 22,0 13,8

Ogółem 17,4 15,2 12,8

Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2014 r., 
tab. 5.1, GUS, Warszawa 2015

W badaniach osób niepełnosprawnych stosowane są nie 
tylko kryteria prawne do wyodrębnienia zbiorowości nie-
pełnosprawnych. Brane są również pod uwagę osoby, które 
cierpią z powodu długotrwałych problemów zdrowotnych, 
lecz nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. W tych 
badaniach: „Osoby niepełnosprawne określa się jako oso-
by, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale 
lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wy-
pełnianie ról społecznych, a  w  szczególności zdolności do 
wykonywania pracy zawodowej” (ibidem: 27). Tak zwana 
subiektywnie odczuwana niepełnosprawność biologiczna 
dotyczy znacznie szerszej kategorii osób niż zbiorowość po-
siadających orzeczenie. 
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Po zastosowaniu kryterium biologicznego osoby niepeł-
nosprawne (w wieku 15–64 lat, w II kwartale 2011 r.) tak-
że w  większości zaliczone zostały do osób niepracujących 
– 54% badanej zbiorowości. Bezrobotni stanowili 5%, a od-
setek pracujących wyniósł około 41% (ibidem: 57). Wnioski 
z  badań dowiodły, że subiektywnie odczuwana niepełno-
sprawność biologiczna utrudnia w  znacznym stopniu wy-
konywanie pracy zawodowej. Ograniczenia dotyczyły licz-
by godzin pracy (wskazywało na to 44% osób badanych), 
rodzaju wykonywanej pracy (wskazywało na to 65% osób 
biernych zawodowo, 47% bezrobotnych i 32% pracujących), 
możliwości docierania do pracy i z pracy do domu (wska-
zywało na to 28% badanych). 14% osób niepełnosprawnych 
widziało konieczność pomocy innych osób przy wykonywa-
niu pracy, a jedynie niespełna 11% korzystało lub korzysta-
łoby po podjęciu zatrudnienia ze specjalnego wyposażenia 
lub adaptacji miejsca pracy. Największe problemy w funk-
cjonowaniu na rynku pracy stwarzały choroby psychiatrycz-
no-neurologiczne, a nie jak się powszechnie sądzi, schorze-
nia narządów ruchu (ibidem: 57–58). 

Możliwość funkcjonowania na rynku pracy osób niepeł-
nosprawnych jest niezwykle ważna z punktu widzenia ich 
miejsca w społeczeństwie i jest ważnym etapem na drodze 
do społecznej inkluzji. Omówione determinanty aktyw-
ności zawodowej osób niepełnosprawnych nie wyczerpują 
listy uwarunkowań. Na indywidualną aktywność zawodo-
wą wpływają także takie czynniki, jak wiek powstania nie-
pełnosprawności i  wcześniejsze doświadczenia zawodowe, 
postawy osób niepełnosprawnych i  ich opiekunów wobec 
podjęcia pracy, stan cywilny (posiadanie rodziny). Do czyn-
ników zewnętrznych należą m.in. sytuacja na lokalnych 
rynkach pracy i dostępność miejsc pracy dla osób niepeł-
nosprawnych, udogodnienia infrastrukturalne, dostępność 
do systemu świadczeń i  usług rynku pracy. Indywidualna 
aktywność zawodowa jest wypadkową wielu czynników. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że większość osób niepełno-
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sprawnych może pracować zawodowo i tylko w niektórych 
przypadkach niezbędne jest odpowiednio dostosowane sta-
nowisko pracy i wsparcie innych osób (ibidem: 58). 

PRACOWNICY I PRACODAWCY 
NIEPEŁNOSPRAWNI

Pracownicy niepełnosprawni – między zadowoleniem  
z pracy a rosnącymi oczekiwaniami

Badania niepełnosprawnych pracowników na ogół do-
wodzą stosunkowo wysokiego ogólnego zadowolenia z wy-
konywanej pracy. W  badaniach wykonanych w  ramach 
projektu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z  2007 r., 
w grupie osób pracujących 28% określiło siebie jako bardzo 
zadowolonych ze swojej pracy, a  62% jako umiarkowanie 
zadowolonych. Raczej niezadowolonych było 5%, a bardzo 
niezadowolonych 0,5% (Brzezińska, Piotrowski 2008: 23)4. 
W badaniach TNS OBOP ogólny poziom zadowolenia z pra-
cy wyniósł średnio 7,41 pkt. na skali 10-punktowej, gdzie 1 
oznacza „bardzo niezadowolony”, a 10 bardzo zadowolony 
(Zadowolenie osób niepełnosprawnych z pracy 2010:  10).

W badaniach SWPS 62% badanych nie chciałoby zmie-
niać swojej pracy, gdyby pojawiły się inne możliwości. Nie-
pełnosprawni pracownicy, odpowiadając na pytanie o czyn-
niki zadowolenia z pracy, najczęściej wskazywali na kontakty 
z innymi ludźmi w miejscu pracy (45% zakwalifikowanych 
do tej kategorii odpowiedzi), następnie możliwości rozwoju 
i  samorealizacji w  pracy (41%), rzadziej na kwestie finan-
sowe (29%). Pracownicy pytani o to, co szczególnie im się 
nie podoba w wykonywanej pracy, najczęściej twierdzili, że 

4 Badania przeprowadzone w  2007 r. na populacji osób niepełno-
sprawnych prawnie – aktywnych i biernych zawodowo o umiarkowanym 
i znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku 18–60/65 lat, 1498 wy-
wiadów. Uwzględniono następujące rodzaje niepełnosprawności: słuchu, 
wzroku, psychiczną, somatyczną. 
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nie ma niczego takiego, co by im szczególnie przeszkadzało 
(49%). Najbardziej uciążliwe kwestie aktywności zawodo-
wej wymieniane przez pracowników to: kwestie finansowe 
(30% odpowiedzi), niedogodny czas pracy (7%), praca nie-
dostosowana do potrzeb i możliwości osób niepełnospraw-
nych (6%) (Brzezińska, Piotrowski 2008: 24–26). Wyniki 
te korespondują z wynikami badań IPiSS, w których osoby 
niepełnosprawne wymieniały czynniki pomocne lub uła-
twiające podjęcie zatrudnienia. Za główne uznano: wspar-
cie i zrozumienie ze strony szefa i kolegów (33%) oraz do-
stosowania organizacyjne pracy dla osób z ograniczeniami 
sprawności (m.in. czas pracy w niepełnym wymiarze (32%), 
pomoc w obowiązkach służbowych (22%) i innych czynno-
ściach (30%), pomoc w dotarciu do pracy (27%) (Golinow-
ska, Sowa 2012: 90). 

Z kolei w badaniach TNS OBOP najlepiej ocenianymi 
aspektami pracy były warunki pracy (bhp, dostosowanie 
czasu wykonania zadania i  obowiązków do możliwości 
pracownika) oraz relacje ze współpracownikami i  bezpo-
średnimi przełożonymi5. Stosunkowo dobrze postrzega-
no możliwość korzystania w miejscu pracy ze specjalnych 
uprawnień przysługujących niepełnosprawnym pracowni-
kom. Bardzo źle natomiast oceniane były wynagrodzenia 
oraz możliwość awansu i  rozwoju zawodowego, a  także 
pewność zatrudnienia. Na podstawie wyników badań ich 
autorzy wyciągnęli wniosek o sukcesie we wdrażaniu mo-
delu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce w od-
niesieniu do zapewnienia właściwych warunków i atmosfe-
ry w pracy niepełnosprawnym pracownikom (Zadowolenie 
osób niepełnosprawnych z  pracy 2010: 11). Jednak zazna-

5 Ogólny poziom zadowolenia z pracy wyniósł średnio 7,41 pkt. na 
skali 10-punktowej, gdzie 1 oznacza „bardzo niezadowolony”, a 10 bardzo 
zadowolony, s. 10; próba 1003 niepełnosprawnych pracowników wyloso-
wanych ze wszystkich podmiotów zatrudniających osoby niepełnospraw-
ne, zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i  Refundacji 
(SODiR).
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czyli, że stwierdzenia te w mniejszym stopniu dotyczą mło-
dych ludzi z niepełnosprawnościami, którzy odnosili się do 
nich bardziej krytycznie. 

Szczególne miejsce w analizach zajmują młodzi niepeł-
nosprawni i ich stosunek do pracy. Wyniki badań potwier-
dzają większą gotowość młodych do podjęcia zatrudnienia 
niż starszego pokolenia, choć ich aktywność zawodowa na 
rynku pracy jest w dalszym ciągu niska. Badania sondażo-
we Instytutu Spraw Publicznych dostarczają wiedzy na te-
mat wartości i oczekiwań młodych ludzi dotyczących pracy 
(Giermanowska (red.) 2007a). Największa grupa młodych 
niepełnosprawnych wśród najważniejszych cech pracy wy-
mieniała możliwość samorealizacji i rozwoju. Wskazywała 
na takie cechy pracy, jak: możliwość wykazania się inicjaty-
wą, pracę, w której można coś osiągnąć, podnieść kwalifi-
kacje, pracę odpowiedzialną i odpowiadającą zdolnościom. 
Ważnymi cechami były też: użyteczność społeczna pracy, jej 
zgodność z kwalifikacjami zawodowymi oraz fakt, że praca 
jest szanowana przez ludzi, daje możliwość awansu i jest in-
teresująca. Kolejna, mniej liczna grupa niepełnosprawnych 
wskazywała przede wszystkim na takie cechy pracy, które 
składają się na jej kontekst społeczny gwarantujący bezpie-
czeństwo i komfort psychiczny. Zapewniają je: sympatyczni 
ludzie, z którymi się pracuje i brak napięć w miejscu pracy, 
życzliwy przełożony, pewność pracy, bezpieczne warunki 
pracy, wygodny dojazd do pracy, dostosowanie pracy do 
możliwości zdrowotnych i możliwość spotykania się z ludź-
mi. Stosunkowo najmniej liczną grupę stanowili niepełno-
sprawni wybierający przede wszystkim komfort osobisty 
w pracy, który zapewniały: wysokie zarobki, długie urlopy, 
dogodne godziny pracy (Giermanowska 2007: 100–102). 

Opinie pracowników urzędów pracy także wskazują na 
zmiany w postawach osób niepełnosprawnych ze starszego 
i młodszego pokolenia. Obserwowana jest większa aktywność 
zawodowa młodego pokolenia legitymującego się wyższym 
poziomem wykształcenia, umiejętności informatycznych 
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oraz wiedzy i  optymistycznego spojrzenia na rynek pracy 
(Kukulak-Dolata, Poliwczak 2015: 9). Z  kolei u  osób star-
szych częściej występują postawy roszczeniowe. Osoby te 
„ze względu na zaawansowany wiek i  dotychczasową dez-
aktywizację oczekują od państwa nie pomocy w znalezieniu 
pracy, ale bezpieczeństwa rozumianego jako prawo do ko-
rzystania z systemu transferów socjalnych” (ibidem: 10). Ba-
dania losów zawodowych niepełnosprawnych absolwentów 
szkół wyższych dowodzą zmian postaw i aspiracji młodego 
pokolenia wobec edukacji i aktywności zawodowej (Gierma-
nowska i in. 2015). Jednym ze znaczących kroków na drodze 
emancypacji osób niepełnosprawnych w  Polsce po zmia-
nie ustroju, było „otwarcie” im ścieżki kariery edukacyjnej 
(w tym akademickiej). Pozwoliło to młodym ludziom aktyw-
nie kształtować własną biografię, poszerzyć wachlarz dostęp-
nych wyborów. Emancypacja rozumiana jako „wyzwolenie 
nieuprzywilejowanych grup z opresji lub eliminacja względ-
nych różnic między nimi” (Giddens 2010: 288) jest wyrazem 
społecznego solidaryzmu z osobami w trudniejszym położe-
niu i z mniejszymi szansami życiowymi. W Polsce jesteśmy 
świadkami niedokończonego procesu emancypacji młodych 
osób niepełnosprawnych. Z  jednej strony umożliwiono im 
kształcenie na poziomie wyższym, z drugiej w dalszym ciągu 
pozostają zablokowane możliwości realizacji kariery zawo-
dowej (Giermanowska, Racław 2014: 122).

Podsumowując wyniki badań na temat zalet i  wad wy-
konywanej pracy przez osoby niepełnosprawne, można 
wskazać, że do czynników zwiększających ich satysfakcję 
z  wykonywanej pracy należy możliwość nawiązania relacji 
interpersonalnych w miejscu pracy, samorealizacja i posiada-
nie dochodów z pracy. Główne obszary niedogodności zwią-
zane z pracą to zbyt niskie dochody, często niewspółmierne 
do wykonywanych obowiązków, niedogodności związane 
z czasem pracy oraz niedostosowanie wykonywanej pracy do 
aspiracji osób niepełnosprawnych i nieuwzględnianie ogra-
niczeń w jej wykonywaniu. Wydaje się, że wiele tych barier 
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ma swoje źródła w stereotypach o niskiej jakości i produk-
tywności pracy osób niepełnosprawnych i kierowaniu ich do 
zajęć niskokwalifikowanych i niskopłatnych, a także w dość 
powszechnie podzielanym przekonaniu o ich słabych moty-
wacjach i  kompetencjach społecznych do podjęcia zatrud-
nienia. Warto jednak podkreślić, że na opinie pracodawców 
i  pracowników o  pracy osób niepełnosprawnych znaczący 
wpływ mają bezpośrednie kontakty z  nimi. Lęki wynikają 
często z niewiedzy, powielania uprzedzeń i stereotypów. Pra-
codawcy, którzy zatrudniają pracowników z ograniczeniami 
sprawności, zdecydowanie częściej wyrażają pozytywne opi-
nie o ich pracy i są gotowi zatrudnić takie osoby w przyszło-
ści (Gąciarz, Giermanowska (red.) 2009). 

Osoby niepełnosprawne prowadzące  
działalność gospodarczą i pracodawcy

Osoby niepełnosprawne podobnie jak sprawne mogą 
podejmować różne formy zatrudnienia dostępne na otwar-
tym rynku pracy, m.in. w charakterze pracownika najemne-
go na etat, dorywczego i sezonowego, prowadzić działalność 
gospodarczą i pomagać w  jej prowadzeniu. Postanowienia 
Konwencji o  prawach osób niepełnosprawnych z  2006 r. 
ratyfikowanej przez Polskę w  2012 r. kształtują prawo do 
pracy osób niepełnosprawnych na równi z  innymi osoba-
mi. Prawo do pracy obejmuje możliwość zarabiania na życie 
poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku, 
wykonywaną w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla 
osób niepełnosprawnych środowisku pracy. Ochrona i po-
pieranie przez państwa realizacji prawa do pracy obejmuje 
m.in. popieranie możliwości samozatrudnienia, przedsię-
biorczości, tworzenia spółdzielni socjalnych i  zakładania 
własnych przedsiębiorstw (Konwencja o prawach osób nie-
pełnosprawnych… 2012: art. 27). 

Nie ulega wątpliwości, że praca zawodowa jest kluczem 
do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym, niemniej indywidualne możliwości i potrzeby 
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są bardzo zróżnicowane. Ocena różnych form zatrudnienia 
wywołuje zróżnicowane reakcje osób niepełnosprawnych, 
od całkowitej akceptacji danej formy pracy do częściowej 
akceptacji (preferencji pod pewnymi warunkami) do braku 
akceptacji i ich odrzucenia. Zdecydowanie najwyższe oceny 
uzyskuje praca na etacie, w charakterze pracownika najem-
nego. Może być ona wykonywana na czas nieokreślony lub 
określony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, 
w zależności od preferencji osoby niepełnosprawnej. Zalety 
tego rodzaju zatrudnienia to większe bezpieczeństwo pracy 
i wypłaty wynagrodzenia niż np. w wypadku umów cywil-
no-prawnych czy nielegalnego zatrudnienia (Giermanow-
ska 2007; Michalczuk 2008: 143–144). 

Alternatywną formą pracy do pracy na etacie może być 
prowadzenie własnej działalności gospodarczej, często za-
lecane jako sposób na zwiększenie aktywności zawodowej 
osób niepełnosprawnych. Wśród osób z  ograniczeniami 
sprawności, podobnie jak wśród sprawnych, opinie na te-
mat wyboru stałej pracy na etacie, a  prowadzenia działal-
ności gospodarczej są podzielone. Joanna Michalczuk na 
podstawie analizy wyników badań osób niepełnosprawnych 
wskazuje wśród nich cztery równe podgrupy:

1) uznający prowadzenie działalności gospodarczej za 
lepsze rozwiązanie niż praca na etacie, w sytuacjach 
gdy osoba niepełnosprawna ma odpowiednie umie-
jętności lub podporzadkowanie przełożonemu spra-
wia jej trudności;

2) twierdzący, że samozatrudnienie jest równie dobrym 
rozwiązaniem jak praca na etacie na czas nieokreślony;

3) deklarujący się jako zwolennicy samozatrudnienia, jed-
nak nieczujący się na siłach, żeby podjąć takie ryzyko;

4) odrzucający samozatrudnienie nie tylko ze względu 
na wysokie ryzyko i niepewny sukces, ale także z po-
wodu konieczności zainwestowania własnych pie-
niędzy, wysokich kosztów pracy i  skomplikowanych 
formalności (Michalczuk 2008: 143). 
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Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga na 
ogół znacznie większego zaangażowania niż praca na eta-
cie, co dla wielu osób niepełnosprawnych jest niemożli-
we ze względu na ograniczenia zdrowotne i  konieczność 
częstych rehabilitacji. Niemniej warto zauważyć zmiany 
postaw. Na przykład, wśród niepełnosprawnych absol-
wentów szkół wyższych zaobserwowano częste deklaracje 
o  założeniu własnej firmy jako przyszłego, oczekiwanego 
miejsca pracy. Absolwenci z jednej strony dostrzegali swo-
je wysokie kwalifikacje i umiejętności, które czyniły z nich 
fachowców w danej specjalizacji lub zawodzie. Z drugiej, 
wskazywali na trudności w  relacjach interpersonalnych 
z  przełożonymi i  współpracownikami, a  w  samozatrud-
nieniu widzieli sposób na ich uniknięcie. Bycie niezależ-
nym – samozatrudnienie to jedna z możliwych dróg suk-
cesu w realizacji kariery zawodowej (Giermanowska 2015: 
115–116). 

Warto także zwrócić uwagę na powstającą grupę praco-
dawców niepełnosprawnych. Osoby te to często założycie-
le organizacji pozarządowych lub firm specjalizujących się 
w  produkcji lub usługach na rzecz środowiska osób nie-
pełnosprawnych. Wysokie kwalifikacje i  wiedza o  specy-
ficznych potrzebach pozwala im trafnie kierować produkty 
lub usługi m.in. z zakresu pośrednictwa pracy i doradztwa 
zawodowego (Fundacja Fuga Mundi z Lublina), dostarcza-
nia sprzętu elaktronicznego dla inwalidów wzroku (firma 
ALTIX z Warszawy), usług rehabilitacyjnych (Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Rudek z Rzeszowa). Pracodawcy 
niepełnosprawni – specjaliści od niepełnosprawności, stają 
się w ten sposób pracodawcami dla innych osób, wypełnia-
jąc jednocześnie lukę w  produkcji dóbr i  usług na rynku. 
Nie bez znaczenia jest też ich rola wzorotwórcza dla środo-
wiska. Ich działalność pokazuje, że niepełnosprawność nie 
musi oznaczać bierności zawodowej, a  wprost przeciwnie, 
takie osoby mogą wnieść wartość dodaną do całego społe-
czeństwa. 
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Aktywność zawodowa na chronionym rynku pracy  
i zatrudnienie socjalne

Początki aktywizacji zawodowej osób niepełnospraw-
nych łączą się z tworzeniem dla nich wydzielonych miejsc 
pracy, o korzystniejszych warunkach zatrudnienia (Barnes, 
Mercer 2008: 61). Obecnie, w większości krajów podejmu-
je się działania na rzecz upowszechnienia zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy, jako bardziej odpowiedniego, rezer-
wując zatrudnienie chronione dla osób ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności psychicznej lub wrodzonej inte-
lektualnej (Garbat 2012: 138). Do podmiotów chronionego 
rynku pracy w Polsce zalicza się przede wszystkim zakłady 
pracy chronionej, w tym spółdzielnie inwalidów oraz zakła-
dy aktywności zawodowej (zaliczane także do zatrudnienia 
socjalnego). Zakłady pracy chronionej to przedsiębiorstwa 
produkcyjne lub usługowe, które powinny zapewniać oso-
bom niepełnosprawnym, niemogącym wykonywać pracy na 
otwartym rynku, odpowiednią pracę oraz opiekę medyczną 
i rehabilitacyjną. Założony model biznesowy funkcjonowa-
nia tych przedsiębiorstw miał przełożyć się na większą ich 
konkurencyjność i skuteczność we wprowadzaniu osób nie-
pełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Podmioty te stały 
się jednak przedmiotem krytyki ze strony osób niepełno-
sprawnych, zwłaszcza młodych, lepiej wykształconych. Wy-
nikało to m.in. z oferowania pracy niskiej jakości i nisko-
płatnej, bez szans na rozwój i awans (Giermanowska (red.) 
2007a; Giermanowska i in. 2015). Tworzyły zamknięte śro-
dowisko pracy i nie miały sukcesów we wprowadzaniu osób 
niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Po zrównaniu 
dopłat do wynagrodzeń dla pracowników niepełnospraw-
nych z  otwartego i  chronionego rynku pracy (2014) wiele 
z  nich zawiesiło działalność lub zrezygnowało ze statusu 
zakładu pracy chronionej6. Z drugiej strony osoby niepeł-

6 W 2006 r. z systemu dopłat do wynagrodzeń SODiR PFRON ko-
rzystało 174,1 tys. zatrudnionych w ZPCH i 38 tys. na otwartym rynku 
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nosprawne dostrzegały i w dalszym ciągu dostrzegają zale-
ty takich wydzielonych miejsc pracy, wskazując na większą 
troskę o pracowników niepełnosprawnych, a także pewność 
pracy, to że się nie zostanie zwolnionym lub przesuniętym 
na gorsze stanowisko pracy (Zadowolenie osób niepełno-
sprawnych z pracy… 2010: 241). Jest to także często jedyne 
dostępne w środowisku lokalnym miejsce pracy. 

W ostatnich latach w coraz większym zakresie rozwijane 
są różne formy zatrudnienia socjalnego, których celem jest 
aktywizacja zawodowa beneficjentów dotychczas uzależnio-
nych od świadczeń socjalnych. Zatrudnienie socjalne osób 
niepełnosprawnych może być świadczone przez różne pod-
mioty, m.in. warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji 
społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności 
zawodowej, spółdzielnie socjalne. Celem działań (reintegra-
cyjnych, rehabilitacyjnych, aktywizujących) jest podjęcie za-
trudnienia i uzyskanie samodzielności ekonomicznej przez 
uczestnika programu (klienta usługi), co jednak w  wielu 
wypadkach kończy się niepowodzeniem. Jedną z  często 
wskazywanych przyczyn niepowodzeń programów aktywi-
zujących jest brak dostępu do godziwej, dobrze wynagra-
dzanej i bezpiecznej pracy dla osób poddawanych różnym 
praktykom aktywizacji społecznej i zawodowej. W literatu-
rze opisane jest zjawisko ubocznych, negatywnych skutków 
programów aktywizujących związanych z „gorszą jakością” 
wykonywanej pracy. Wymienić tu można rozwój zatrudnie-
nia nieproduktywnego, stygmatyzację uczestników progra-
mów, zjawisko „gettyzacji” osób słabszych na chronionym 
rynku pracy (Karwacki, Kaźmierczak, Rymsza 2014: 391–
392). Osoby niepełnosprawne poddawane różnym formom 
aktywizacji zbyt często doświadczają nieproduktywnego, 

pracy, w 2014 r. – 139,3 tys. w ZPCH i 104 tys. na otwartym rynku pracy. 
Liczba zatrudnionych w  ZPCH korzystających z  dofinansowań spadła 
o około 35 tys. osób, a  ich udział w korzystaniu z dofinansowań z 82% 
do 57%. 
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pozornego zatrudnienia, stygmatyzacji i  zamknięcia na 
chronionym, niskiej jakości rynku pracy. Rezultatem takich 
praktyk jest zniechęcenie do dalszego szukania pracy i za-
przestanie wszelkiej aktywności zawodowej. 

Warto także podkreślić, że rosną oczekiwania wobec 
alternatywnych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodo-
wej i społecznej osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych, 
którzy nie mogą w pełni funkcjonować na otwartym rynku 
pracy, np. niepełnosprawnych intelektualnie czy chorych 
psychicznie. W wydanej w 2010 r. pracy Upośledzeni umy-
słowo. Poza granicami człowieczeństwa Elżbieta Zakrzew-
ska-Manterys w zdecydowany sposób występuje przeciwko 
traktowaniu osób upośledzonych umysłowo jako „gorszych 
normalnych”. Zdaniem autorki postęp w  wyścigu o  nor-
malność związany z  poddawaniem niepełnosprawnych 
intelektualnie różnorodnym działaniom edukacyjnym, re-
habilitacyjnym i  leczniczym w celu ich aktywizacji zawo-
dowej na ogół kończy się niepowodzeniem. Działania te 
nie biorą bowiem pod uwagę ich odmienności, niemożno-
ści odnalezienia się w sferze kulturowych wartości otacza-
jącego społeczeństwa (Zakrzewska-Manterys 2010). Colin 
Barnes i  Alan Roulstone stawiają pytanie, czy w  XXI  w. 
tylko praca płatna może być podstawą legitymizacji oby-
watelstwa i  społecznej inkluzji. Wskazują na pozytywny 
wpływ osób niepełnosprawnych na rzecz przyjaznego śro-
dowiska, społeczności i  ładu społecznego, podkreślają, że 
ich obecność w społeczeństwie może tworzyć alternatywne 
źródła wartości (Barnes, Roulstone 2005). Barbara Gąciarz 
podkreśla, że jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących 
przed polityką wobec niepełnosprawnych i niepełnospraw-
ności jest dostrzeżenie niejednorodności kategorii niepeł-
nosprawnych i projektowanie rozwiązań uwzględniających 
ich zróżnicowane możliwości i  potrzeby, z  zachowaniem 
prawa wolności wyboru do prowadzenia niezależnego ży-
cia (Gąciarz 2014: 37). 
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TRUDNA DROGA DO ZATRUDNIENIA 
– PRZEŁAMYWANIE SPOŁECZNYCH 
STEREOTYPÓW

Większość badań w  Polsce dotyczących rynku pracy 
osób niepełnosprawnych zajmuje się diagnozowaniem ba-
rier w dostępie do zatrudnienia. Jest to ważne zagadnienie, 
ponieważ aktywność zawodowa tej kategorii społecznej 
utrzymuje się na niskim poziomie, mimo przeznaczania 
znaczących środków finansowych z PFRON na aktywizację 
zawodową kierowanych do pracodawców i osób niepełno-
sprawnych oraz różnorodnych działań podejmowanych 
przez instytucje sektora publicznego i pozarządowego. 

Wiele miejsca w analizach funkcjonowania systemu re-
habilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych zajmuje 
ocena jakości stanowionego prawa dotyczącego rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełno-
sprawnych. Prawo to powinno wspierać wszelkie działania 
na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 
często jednak stanowi barierę uniemożliwiającą lub utrud-
niającą ich rehabilitację zawodową i społeczną oraz podję-
cie zatrudnienia. Wskazuje na to analiza wielu przepisów 
prawnych, które nie są dobrze dobranymi środkami do osią-
gniecia zamierzonego celu, a ich ocena dowodzi, że „Obec-
nie funkcjonujący w  systemie rehabilitacji gąszcz przepi-
sów, formularzy, procedur, urzędów stanowi dżunglę nie do 
przebycia bez dobrego przewodnika dla przeciętnego oby-
watela” (Sienkiewicz 2007: 236). Polska legislacja zmienia 
się pod wpływem organizacji międzynarodowych (ONZ, 
MOP, RE, UE) kładących nacisk na prawo do pracy osób 
niepełnosprawnych, równość szans i  zakaz dyskryminacji. 
Jednak dotychczas wprowadzane zmiany prawa odnoszą-
cego się do zatrudnienia nie są wystarczające. Nie niwelują 
podstawowej kwestii, jaką jest definiowanie osób niepełno-
sprawnych w  polskim ustawodawstwie dotyczącym pracy 
przez pryzmat ich dysfunkcji, odrębności, konieczności 
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nieustającej rehabilitacji w  aktywności zawodowej, a  nie 
poprzez poszanowanie ich wolności i praw, zgodnie z raty-
fikowaną przez Polskę Konwencją o prawach osób niepełno-
sprawnych (Kurowski 2014). Krystyna Roszewska wskazuje 
na błędne umiejscowienie przepisów o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
w odrębnej ustawie, wzmacniające ich poczucie odrębności, 
niesamodzielności i  nieustannej rehabilitacji w  podejmo-
waniu aktywności zawodowej, oraz postuluje przeniesienie 
problematyki zatrudnienia do Kodeksu pracy (Roszewska 
2012: 54). Tomasz Sienkiewicz wskazuje na zbyt liczne no-
welizacje ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych podważające rację 
bytu tego aktu ( Sienkiewicz 2007: 225). Określa to prawo za 
Fullerem jako złe moralnie, bowiem zbyt wiele norm praw-
nych w systemie prawnym jest niskiej jakości, niezrozumia-
łych, sprzecznych, zbyt często modyfikowanych, co nie daje 
podstawy do stwierdzenia, że mamy dobrze skonstruowany 
porządek prawny. Ta pozorna troska państwa o osoby nie-
pełnosprawne może utrudniać realizacje praw obywatel-
skich, sprzyjać obojętności obywatela względem państwa 
i odczłowieczeniu funkcjonariuszy publicznych, co pozwala 
sądzić, że „aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
nie jest – jak się wydaje – priorytetem władz publicznych” 
(Sienkiewicz 2007: 201). 

Według Kurowskiego polska doktryna nie dostrzega 
zmian związanych z  podejściem do niepełnosprawnych 
i niepełnosprawności, nakierowanych na umożliwienie oso-
bom z  ograniczeniami sprawności prowadzenia niezależ-
nego i możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym: 
„Takie podejście jest niezgodne nie tylko z  nowoczesnym 
myśleniem o  niepełnosprawności, ale powoduje nieprze-
strzeganie wobec osób z niepełnosprawnościami wielu wol-
ności i praw człowieka i obywatela” (Kurowski 2014: 186). 
Jest powielane przez pracodawców, sprzyja utrwalaniu nie-
uprawnionych i  krzywdzących uproszczeń, negatywnych 
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stereotypów, co utrudnia budowanie nowoczesnego syste-
mu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Ważne miejsce w  analizach systemu wsparcia zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych zajmuje ocena wspar-
cia instytucjonalnego. Zapoczątkowane w  Polsce od lat  
90-tych podejście do polityki społecznej w ramach paradyg-
matu neoliberalnego, jak podkreśla Mirosław Grewiński, 
przesunęły ją do sfery kosztów, często zbytecznych, a  nie 
inwestycji stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy 
i  umożliwiających podniesienie jakości kapitałów: ludz-
kiego, społecznego, kulturowego, kreatywnego (Grewiński 
2015: 296). Zmiany w  paradygmacie polityki społecznej 
łączyły się z  dominującą orientacją prozatrudnieniową, 
przekonaniem, że każda praca jest lepsza niż zasiłek i coraz 
większym naciskiem na działania aktywizujące beneficjetów 
i ich uczestnictwo w rynku pracy. Jednocześnie do organi-
zacji i zarządzania polityką społeczną i instytucjami sektora 
publicznego wprowadzano metody sprawdzone w biznesie: 
zmiany w  finansowaniu usług, upowszechnianie kultury 
przetargów i dostępności środków publicznych dla sektora 
prywatnego (urynkowienie usług) (ibidem: 296–297). Za-
kładano, że wprowadzanie reguł biznesowych w myśl kon-
cepcji new public management powinno przełożyć się na 
sprawniejsze i efektywniejsze projektowanie i  realizowanie 
zadań przez instytucje publiczne. 

Ekonomizacja instytucji oznacza orientację ich dzia-
łań „na zysk” (rozumiany jako korzyść finansowa bądź 
niematerialna w  postaci społecznej renomy lub unikania 
sankcji). Jak podkreśla Mariola Racław, w procesie wspar-
cia instytucjonalnego niepełnosprawnych często korzyści 
odnosi organizacja nie zaś ludzie, którzy są odbiorcami jej 
działań i  mamy do czynienia z  pozorowaną aktywizacją. 
Sytuacja taka jest normalna w  sektorze prywatnym, gdzie 
zysk (przede wszystkim materialny) decyduje o  przetrwa-
niu przedsiębiorstwa, nie dotyczy to jednak publicznego, 
który koncentruje się na zabezpieczaniu potrzeb ludności. 
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Pierwszeństwo korzyści organizacji przed korzyściami be-
neficjenta skutkuje obniżeniem jakości oferowanych usług 
nie tylko przez daną instytucję, ale w  ramach całej sieci 
wsparcia, ma społeczne i finansowe konsekwencje. W sytu-
acji poczynionych inwestycji ze środków publicznych, m.in. 
w obszarze edukacji i nauki, oznacza marnotrawienie kapi-
tału społecznego, ludzkiego, ekonomicznego. Powoduje, że 
wykształceni niepełnosprawni ponownie wchodzą w  pa-
sywne role społeczne (Racław 2015). 

Seweryn Rudnicki polski system wsparcia osób niepełno-
sprawnych ocenia jako skomplikowany, złożony i nieprzej-
rzysty dla beneficjentów. Jest to system nieskoordynowany, 
w którym dochodzi do powielania zadań (m.in. z  zakresu 
aktywizacji zawodowej) przez liczne instytucje (Rudnicki 
2014). Organizację pomocy utrudnia niehomogeniczność 
niepełnosprawności, co powoduje trudność stworzenia 
standaryzowanego pakietu usług dla nawet jednego typu 
niepełnosprawności. Pakiety te muszą być „uszyte na miarę”, 
czyli dla każdego indywidualnego przypadku, a także zmien-
ne w czasie, co jest często niezgodne z odgórnie wyznaczo-
nymi schematami działań (Kumaniecka-Wiśniewska 2015). 
Reakcją urzędników instytucji publicznych na niejasne 
przepisy i  trudności ich dostosowania do indywidualnych 
przypadków jest trzymanie się biurokratycznych procedur 
i nastawienie na formalne i rutynowe działania. Przykładem 
jest np. kierowanie przez urzędników urzędów pracy ab-
solwentów niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem 
do niskokwalifikowanych i niskopłatnych zajęć na chronio-
nym rynku pracy, i niepodejmowanie wyzwań związanych 
ze znacznie trudniejszą ich adaptacją na otwartym rynku 
pracy. Działania te uprawomacniają w oczach urzędników 
wcześniejsze sprawdzone schematy działań oraz uprzedze-
nia i negatywne stereotypy o pracy osób niepełnosprawnych 
(Giermanowska (red.) 2007b; Giermanowska 2015). 

W  analizach przyczyn niskiej aktywności zawodowej 
osób niepełnosprawnych zawsze zwraca się uwagę na rolę 
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pracodawców. Pracodawcy tworzą miejsca pracy i  od ich 
wiedzy, postaw i zachowań w dużym stopniu zależy polityka 
zatrudniania osób niepełnosprawnych na poziomie przed-
siębiorstw i  instytucji. Od ponad dwóch dekad w  Polsce 
toczy się debata nad czynnikami wzrostu aktywności za-
wodowej osób niepełnosprawnych. Duża część działań in-
terwencyjnych skupiona jest wokół organizowania różnego 
typu wsparcia finansowego kierowanego do pracodawców 
z otwartego rynku pracy. Działania zorientowane na praco-
dawców nie przynoszą spodziewanych efektów, ponieważ 
większość z nich nie zatrudnia wymaganej liczby osób nie-
pełnosprawnych i wybiera wpłaty na PFRON. Marek Rym-
sza wskazuje, że nadmierna orientacja polityki społecznej 
na pracodawców jest wynikiem reform polityki społecznej 
w  europejskich państwach dobrobytu, tworzy to jednak 
nowe wyzwania i  dylematy (Rymsza 2013). Jak podkre-
śla wspomniany autor, reformy europejskich welfare states 
zmierzają w kierunku zmiany adresatów wsparcia. Następu-
je przesunięcie bezpośredniego wsparcia wcześniej kierowa-
nego do pracowników i obywateli do wsparcia kierowanego 
do pracodawców. W  najnowszych podejściach aktywizu-
jących w  polityce społecznej zwraca się przede wszystkim 
uwagę na perspektywę pracodawców tworzących miejsca 
pracy i  zatrudnienie, a współczesne „welfare state staje się 
państwem dobrobytu zorientowanym na pracodawcę” (ibi-
dem: 98). W sytuacji kiedy interesy pracodawców zaczynają 
dominować nad interesami pracowników i obywateli, może 
to w przyszłości zakłócić wypracowanie optymalnych roz-
wiązań w sferze pracy. 

Wydaje się, że działania prawno-administracyjne i  eko-
nomiczne, bez zmiany postaw pracodawców i edukacji spo-
łecznej na temat niepełnosprawności, nie są wystarczającymi 
zachętami w  przełamywaniu barier w  dostępie do zatrud-
nienia. Wskazują na to wyniki badań pracodawców, którzy 
zatrudniają niepełnosprawnych pracowników w Polsce i in-
nych krajach Europy. Ważnym czynnikiem zmian jest wzrost 
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wiedzy i  świadomości pracodawców oraz kultura organiza-
cyjna, które przekładają się na otwartość organizacji i podej-
mowanie działań integracyjnych i  zapobiegających dyskry-
minacji (Gąciarz, Giermanowska (red.) 2009; Giermanowska 
(red.) 2014). Potwierdzają to wyniki analiz międzynarodo-
wych, w których wskazuje się na istotny wpływ kultury kor-
poracyjnej, która ma fundamentalne znaczenie dla kształto-
wania polityki, postaw i możliwości osób niepełnosprawnych 
w miejscu pracy (Schur, Kruse, Blanck 2015: 72). 

Zmiany w aktywności zawodowej osób niepełnospraw-
nych nie będą możliwe bez zmiany postaw samych osób 
niepełnosprawnych i  ich rodzin. Mimo że praca zawo-
dowa jest najistotniejszym składnikiem sukcesu integra-
cji społecznej, to osoby niepełnosprawne często unikają 
wchodzenia w aktywne role zawodowe, nie wierzą w swój 
sukces na rynku pracy i nie uczestniczą w programach ak-
tywizujących. W literaturze dobrze opisane jest zjawisko au-
tomarginalizacji osób niepełnosprawnych, przejawiające się 
ograniczaniem własnych dążeń i  aspiracji życiowych (Gą-
ciarz 2010: 22). Także w społeczeństwie polskim utrzymuje 
się przekonanie (zwłaszcza wśród osób starszych), że osoby 
niepełnosprawne powinny mieć na tyle wysokie renty, aby 
nie pracować (Ostrowska 2015: 114). 

Kluczową rolę w życiu osoby niepełnosprawnej odgrywa 
rodzina. Stanowi jedną z podstawowych instytucji wspiera-
jących w okresie choroby i niepełnosprawności, jest jej natu-
ralnym środowiskiem „w którym zakotwiczone są problemy 
osób niepełnosprawnych i środowiskiem, które pomaga im 
się z  tymi problemami uporać” (Ostrowska, Sikorska, Gą-
ciarz 2001: 92). Niekwestionowana rola wspierająca rodzin 
często skutkuje nadopiekuńczością, podporzadkowaniem 
i uległością niepełnosprawnego członka rodziny. Wzmacnia 
to postawy bierności i  skutkuje wycofaniem z  aktywnych 
ról społecznych, na co zwracają uwagę m.in. pracownicy 
urzędów pracy podejmujący wysiłek aktywizacji zawodo-
wej osób z ograniczeniami sprawności. Opiekunowie często 
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zniechęcają swoich podopiecznych do pracy z obawy utraty 
przez nich prawa do zasiłku opiekuńczego, nie wierzą w ich 
sukces na rynku pracy i  nie motywują do podejmowania 
działań na rzecz aktywizacji zawodowej (Kukulak-Dolata, 
Poliwczak 2015: 11). Stąd oprócz wsparcia rodzinnego, waż-
ne jest wsparcie instytucjonalne, jego dostępność i  jakość 
na szczeblu lokalnym, najbliżej miejsca zamieszkania osoby 
potrzebującej. Badania potwierdzają często nikły lub niewy-
starczający udział służb publicznych w procesie aktywizacji 
społecznej i zawodowej osoby niepełnosprawnej. Skuteczny 
proces powinien być postępowaniem kompleksowym, obej-
mować zintegrowane działania instytucji lokalnych wokół 
niepełnosprawnego i jego rodziny (Giermanowska, Racław 
2015: 176).

Skomplikowanie i  niska efektywność systemu wsparcia 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych prowadzą do wnio-
sku o konieczności jego przebudowy, a dokumenty między-
narodowe wskazują na kierunek zmian – oparcia modelu 
na egzekucji praw obywatelskich osób niepełnosprawnych, 
w tym ich prawa do pracy. Do uznania praw osób niepeł-
nosprawnych w Ameryce Północnej i Europie przyczyniły 
się ruchy obywatelskie i  ich zaangażowanie w  działalność 
polityczną (Barnes, Mercer 2008; Schur, Kruse, Blanck 
2015). Miało to istotny wpływ na polityków, twórców le-
gislacji i całe społeczeństwo. Większe zaangażowanie osób 
niepełnosprawnych w  Polsce jest konieczne, żeby przeła-
mać silnie zakorzenione w społeczeństwie stereotypy o ich 
„wrodzonej” bierności, niechęci do podejmowania pracy 
i roszczeniowych postawach, lepiej artykułować ich potrze-
by i upowszechniać postawy aktywne – przykłady udanych 
karier zawodowych – jako wzorów do naśladowania. Jak 
podkreśla Antonina Ostrowska zmiany postaw społecznych 
i  opinii wobec pracy zawodowej osób niepełnosprawnych 
w Polsce, w ciągu ostatnich dwudziestu lat, cechuje trwałość 
i zmiana. Rośnie przekonanie o wartości i potrzebie pracy 
dla osób niepełnosprawnych, akceptacja dla priorytetów 
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przy zatrudnianiu i  poparcie dla integracyjnych form za-
trudnienia, ale występuje stagnacja w ocenie szans na awans 
i karierę zawodową (Ostrowska 2015: 277). Potrzebna jest 
większa wiedza na temat pracy osób niepełnosprawnych 
i  możliwości realizacji udanych karier zawodowych, form 
zatrudnienia, wsparcia materialnego i niematerialnego, ko-
rzyści wynikających z ich udziału w aktywności ekonomicz-
nej i środowisku pracy, a także zmiana postaw w społeczeń-
stwie wobec osób niepełnosprawnych i niepełnosprawności. 
Przełamywanie społecznych stereotypów u  pracodawców 
i pracowników, decydentów i urzędników, a także osób nie-
pełnosprawnych i ich opiekunów stoi u podstaw oczekiwa-
nej zmiany społecznej. 
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PEOPLE WITH DISABILITIES AS AN EMPLOYEE 
AND EMPLOYER

(Summary)

Despite many legislative and financial actions, the labour market of 
people with disabilities, is characterized by their low professional activity. 
This is a visible contradiction to growing expectations of disabled people 
community, especially those young and well educated, who are more 
convinced of the value and need of professional work. Despite many 
inconveniences associated with performing their professional activity, 
working is a source of satisfaction for them. Treating people with 
disabilities as equal and equal citizens in the sphere of work is one of the 
condition to the process of normalization and their social integration. In 
breaking the social stereotypes connected to employment of disabled 
people, those factors may play the biggest role: quality of created law, 
spreading good practices through employers and promoting successful 
careers of people with disabilities.

Keywords: disabled employee, disabled employer, labour market, 
stereotype.
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Alter idem – student 
z niepełnosprawnością w systemie 
szkolnictwa wyższego

STRESZCZENIE 

Autorka przedstawia sytuację studentów niepełnosprawnych w syste-
mie polskiego szkolnictwa wyższego. W pracy po raz pierwszy przed-
stawiona jest historia rozwoju systemów wsparcia edukacyjnego osób 
niepełnosprawnych na polskich uczelniach, zaprezentowane są też 
dwie perspektywy badawcze: z punktu widzenia instytucji szkolnictwa 
wyższego oraz samych studentów z niepełnosprawnościami. Autorka 
prezentuje wyniki najnowszych badań, „dobre praktyki” i rekomenda-
cje dla systemu edukacji akademickiej dla zwiększonej inkluzji osób nie-
pełnosprawnych w szkolnictwie wyższym.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, student, instytucje szkolnictwa 
wyższego, edukacja włączająca, inkluzja społeczna.

WPROWADZENIE – O „NIEWIDZIALNYCH 
STUDENTACH

Sytuacja osób z  niepełnosprawnościami na uczelniach 
w  Polsce w  ciągu ostatnich dwudziestu lat uległa zasadni-
czym i spektakularnym zmianom. Obserwujemy stały wzrost 
liczby studentów niepełnosprawnych, niepowstrzymany 
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mimo ogólnego spadku osób studiujących w populacji. Pol-
skie uczelnie ulegają przemianom zarówno w aspekcie infra-
strukturalnym, jak i świadomościowym – dosłownie i sym-
bolicznie stają się przestrzeniami otwartymi dla tzw. „innych” 
– w tym również osób z różnego rodzaju niepełnosprawno-
ściami. Zmienia się również prawo, które wymusza na syste-
mie szkolnictwa wyższego konieczność zapewnienia osobom 
niepełnosprawnym równego dostępu do edukacji – od raty-
fikowanej przez Polskę w 2012 r. Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, poprzez nowelizację ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym, aż po szereg regulacji prawnych na 
poziomie samych uczelni. Jednak – pomimo tych wszystkich 
zmian – polscy studenci z niepełnosprawnościami pozosta-
ją wciąż w  dużej mierze „niewidzialni” (Połtyn-Zaradna, 
Waszkiewicz, Zatońska 2009). W  naszym społeczeństwie 
wciąż funkcjonuje dyskryminacyjny, negatywnie etykietują-
cy sposób postrzegania osób niepełnosprawnych jako istot 
gorszych, słabszych, o widocznych deformacjach lub atrybu-
tach (np. poruszających się na wózku, z białą laską) i w końcu 
– o niskim potencjale intelektualnym, co w sposób oczywi-
sty, w społecznym mniemaniu, wyklucza tę grupę z szeroko 
pojętego środowiska akademickiego. Proces ten B. Gąciarz 
opisuje jako „podwójną lukę normatywną”: „W konsekwen-
cji mamy do czynienia z […] brakiem usankcjonowania dla 
osiągania wysokiego statusu społecznego tych ludzi (jest to 
postrzegane jako coś nienormalnego) i brakiem zinstytucjo-
nalizowanych ścieżek osiągania przez nie takiego statusu. Tej 
kategorii osób naturalnie przypisuje się niski status społecz-
ny” (Gąciarz 2010: 16).

Jak pokazują najnowsze kompleksowe badania (Ostrow-
ska 2015; Gąciarz 2014) negatywne, stereotypowe i stygma-
tyzacyjne postawy wobec osób niepełnosprawnych nadal są 
w polskim społeczeństwie żywe, proces integracji społecznej 
powierzchowny, a otwartość, akceptacja i empatia często tyl-
ko czysto deklaratywne. Czy z podobnymi zjawiskami mamy 
do czynienia również na polskich uczelniach? Na ile – a może 
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– czy w ogóle zmienia się podejście do niepełnosprawności 
w szkołach wyższych jako instytucjach edukacyjnych i w śro-
dowisku akademickim? Czy sami młodzi niepełnosprawni 
czują się włączeni w  główny nurt życia akademickiego, na 
ile w nim faktycznie uczestniczą, jakie mają potrzeby i na ile 
różnią się one od potrzeb pozostałych studentów? Jaki jest 
pożądany kierunek zmian, ku czemu powinniśmy zdążać, 
aby zapewnić młodym osobom niepełnosprawnym prawo do 
edukacji akademickiej na poziomie faktycznej jego realizacji, 
a nie wyłącznie pięknych i pustych sloganów?

A może – trochę przewrotnie – „niewidzialność” tej grupy 
studentów nie jest efektem marginalizacji ich potrzeb, przysło-
wiowego „zamiatania pod dywan” ich problemów, a właśnie 
konsekwencją pełnej integracji, wtopienia się osób z niepełno-
sprawnością w społeczność akademicką, przyjęciem za normę 
ich obecności na uczelniach? Może już osiągnęliśmy inkluzję 
doskonałą i „inni” przestali istnieć, stali się „tacy sami”?

Rozważania poniższe będą próbą odpowiedzi na poja-
wiające się tu pytania w oparciu o prowadzone przez autorkę 
badania nad problematyką niepełnosprawności w polskim 
szkolnictwie wyższym i blisko dziesięcioletnie doświadcze-
nie w pracy ze studentami z niepełnosprawnością na jednej 
z największych uczelni technicznych w Polsce. Przyjęta per-
spektywa będzie dotyczyła głównie młodych osób niepełno-
sprawnych (18–26 lat), z różnorodnymi niepełnosprawno-
ściami, studiujących w polskich szkołach wyższych oraz ich 
relacjach z uczelnią i środowiskiem akademickim – wykła-
dowcami, administracją uczelni, kolegami ze studiów.

POCZĄTKI EDUKACJI AKADEMICKIEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE

Historia kształcenia studentów z  niepełnosprawnościa-
mi na polskich uczelniach, przynajmniej w ujęciu instytu-
cjonalnym, nie jest zbyt długa. Z  całą pewnością uniwer-
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sytety od początku swojego istnienia kształciły pojedyncze 
osoby cierpiące na różnego rodzaju schorzenia i  było to 
możliwe o tyle, o ile studenci ci radzili sobie sami lub z po-
mocą rodziny i życzliwych akademików, jednakże bez „uwy-
puklania” samego faktu ich niepełnosprawności. Jeszcze 
w latach 40-tych ubiegłego wieku F. Znaniecki (1997) pisał, 
iż status studenta określają m.in. „normalny stan zdrowia 
oraz umiejętności fizyczne pozwalające na wykorzystanie 
przedmiotów materialnych w życiu codziennym” (Znaniec-
ki 1997: 40). Taki sposób myślenia trwał przez wiele dzie-
sięcioleci na polskich uniwersytetach, a  i dziś nie jest nie-
aktualny. Szkolnictwo wyższe w Polsce przeszło natomiast 
(szczególnie w latach 90-tych XX w.) ogromne przemiany, 
a boom edukacyjny spowodował zdecydowany wzrost licz-
by studentów (od 381 tys. w roku 1990 do ponad 1,5 mln 
w roku 20131). Zmiany w sposobie myślenia, większa akcep-
tacja dla integracyjnego modelu życia społecznego, a także 
popularyzacja w  mediach pozytywnego wizerunku osób 
niepełnosprawnych (często przedstawianych jako super-bo-
haterów dzielnie wygrywających walkę z  przeciwnościami 
losu) spowodowały, iż same osoby niepełnosprawne zaczęły 
otwierać się i uczestniczyć w życiu społecznym (Ostrowska 
2015). Wraz ze wzrostem społecznej empatii obserwowany 
jest wzrost aktywności życiowej osób niepełnosprawnych, 
ich aspiracji rodzinnych i zawodowych, a także – co najważ-
niejsze dla naszych rozważań – wzrost poziomu wykształ-
cenia. Wszystkie te czynniki miały bez wątpienia wpływ 
na fakt, iż niepełnosprawna młodzież zaczęła w sposób wi-
doczny pojawiać się na uczelniach.

Prawdopodobnie pierwszą uczelnią w  Polsce, która 
w sposób świadomy zaczęła kształcić osoby niepełnospraw-
ne była Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach 
(obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny). To 

1 „Szkoły wyższe i ich finanse”, Raporty GUS za lata 2001–2013 za: 
Inglot-Brzęk (2012).
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w tej właśnie uczelni zostało zawarte w 1994 r. porozumienie 
pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Ministerstwem 
Pracy i  Polityki Socjalnej w  sprawie powołania Centrum 
Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Inicja-
torem programu Kształcenia i Rehabilitacji Studentów Nie-
pełnosprawnych był ówczesny Rektor WSRP w  Siedlcach, 
prof. dr hab. Lesław Szczerba2. Program ten miał na celu 
umożliwienie osobom z  niepełnosprawnością funkcjono-
wania w roli studenta na równych prawach tzn. możliwość 
pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, życiu na-
ukowym, społecznym, kulturalnym i sportowym. Działania 
podejmowane w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (pierwszej tego typu jednostce uczel-
nianej, wydzielonej merytorycznie i  administracyjnie) to 
m.in. patronat nad procesem dydaktycznym, koordynacja 
pracy jednostek wspomagających kształcenie osób niepeł-
nosprawnych (takich jak pracownia logopedii, pracownia 
tyfloinformatyki, poradnia psychologiczna, pracownie re-
habilitacyjne, biblioteka) oraz stymulowanie samodzielno-
ści i efektywności studiów osób z niepełnosprawnościami. 
Działalność na rzecz studentów niepełnosprawnych sie-
dleckiej uczelni była prapoczątkiem tego typu rozwiązań na 
wszystkich uczelniach w  Polsce, a  wypracowane tam me-
tody i podejście – inspiracją dla późniejszych centrów tego 
typu w innych szkołach wyższych.

Przełom lat dwutysięcznych przyniósł istotne zmiany 
w  systemie szkolnictwa wyższego, również w  kontekście 
kształcenia studentów z  niepełnosprawnościami. W  naj-
większych ośrodkach akademickich w  Polsce zaczęły po-
wstawać specjalne działy, zajmujące się sprawami tej gru-
py studentów. W 2000 r. podobną do siedleckiej jednostkę 
powołano na Uniwersytecie Warszawskim. Jak można 

2 Wszystkie dane odnośnie do CKiRON UPH w Siedlcach pochodzą 
ze strony internetowej uczelni www.ckiron.uph.edu.pl/index.php/pl/o-
nas.html (dostęp 30.04.2015).
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przeczytać na stronach internetowych UW, Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych (BON) było kontynuacją instytucji Peł-
nomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych3. Uczelnia 
dostrzegła więc potrzebę wprowadzenia systemowych roz-
wiązań, głównie ze względu na „coraz większą ilość studen-
tów niepełnosprawnych i przewlekle chorych zwracających 
się o pomoc, a co za tym idzie – ze względu na coraz większą 
liczbę usług świadczonych przez Uniwersytet”4. BON UW 
podjął się realizacji programu „Uniwersytet dla wszystkich”, 
a jego główne zadania koncentrowały się przede wszystkim 
wokół:
• bieżącej obsługi studentów i  kandydatów niepełno-

sprawnych i przewlekle chorych,
• wsparcia dla pracowników dydaktycznych, w  grupach 

których pojawili się studenci z niesprawnościami,
• działań na rzecz dostosowywania budynków i  terenu 

uczelni dla osób z niesprawnością narządu ruchu,
• koordynacji transportu dla osób z niesprawnością narzą-

du ruchu,
• organizacji stanowisk komputerowych oraz innych roz-

wiązań technologicznych dla studentów niepełnospraw-
nych,

• prowadzenia wypożyczalni sprzętu adaptacyjnego,
• prowadzenia biblioteki cyfrowej gromadzącej zbio-

ry w  formach dostępnych dla studentów niewidomych 
i słabowidzących.
Warto wspomnieć, że w  Uniwersytecie Warszawskim, 

z  inicjatywy Pełnomocnika Rektora ds. ON, powstała też 
w  1997 r. pierwsza Biblioteka Książek Cyfrowych, ówcze-
śnie Biblioteka Książki Mówionej dla Osób Niewidomych. 
Zadaniem Biblioteki Książek Cyfrowych było udostępnia-
nie i przygotowywanie w formie elektronicznej materiałów 
naukowych potrzebnych studentom w procesie kształcenia. 

3 Źródło: www.bon.uw.edu.pl/bon.html (dostęp 30.04.2015).
4 Ibidem.
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Dziś UW kształci prawie 1000 studentów z  różnego ro-
dzaju niepełnosprawnościami, a  tamtejszy BON jest jedną 
z największych i najlepiej rozwiniętych tego typu jednostek 
w kraju.

Z początkiem lat dwutysięcznych zaczęły się intensywnie 
rozwijać w tym aspekcie również krakowskie ośrodki aka-
demickie. W 1999 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim powo-
łano Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, 
a w 2005 r., podobnie jak w UW, jego funkcję przekształcono 
w  jednostkę uniwersytetu wspierającą kształcenie studen-
tów niepełnosprawnych5. W tym czasie również inne uczel-
nie z Krakowa zaczęły organizować wsparcie edukacyjne dla 
studentów niepełnosprawnych – swoich Pełnomocników, 
a później Biura ds. Osób Niepełnosprawnych powołały Aka-
demia Górniczo-Hutnicza, Akademia Pedagogiczna (dziś 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN), Politechnika Krakow-
ska, Akademia Ekonomiczna (dziś Uniwersytet Ekonomicz-
ny). W związku ze stałym poszerzaniem wachlarza usług dla 
studentów z  niepełnosprawnościami świadczonych przez 
te uczelnie, zostało zawarte porozumienie o  współpracy, 
podpisane pierwotnie przez Rektorów AHG, PK i  UEK 
w 2007 r., a następnie przez wszystkie największe krakow-
skie szkoły wyższe. Celem porozumienia była intensyfikacja 
współpracy między uczelniami w zakresie wsparcia studen-
tów niepełnosprawnych, wymiana dobrych praktyk oraz 
lepsze wykorzystanie zasobów6.

Powoływanie Pełnomocników Rektorów ds. Osób Nie-
pełnosprawnych, a następnie BON-ów, Centrów Wspiera-
nia Kształcenia itp. w polskich uczelniach pokazuje, iż stu-
denci niepełnosprawni zaczęli pojawiać się w świadomości 
władz uczelni, a  problematyka niepełnosprawności zyski-
wać na znaczeniu. Jak wynika z  informacji uzyskiwanych 

5 Źródło: www.bon.uj.edu.pl/bon (dostęp 30.04.2015).
6 Źródło: www.up.krakow.pl/bon/porozumienie.html (dostęp 

30.04.2015).
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w wywiadach od przedstawicieli uczelni, najczęściej jednak 
pierwszym impulsem ich tworzenia nie była chęć wdrożenia 
w  uniwersytetach szczytnej ideologii edukacji włączającej, 
lecz po prostu – borykanie się z  niedostosowaniem szkół 
wyższych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Istotnym problemem było też finansowanie organizo-
wanego przez uczelnie wsparcia. W  początkowym okresie 
tworzenia uczelnianych systemów wsparcia dla studentów 
z  niepełnosprawnościami nie było żadnych specjalnych 
pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Uniwersytety musia-
ły radzić sobie same bądź korzystać z  pomocy finansowej 
innych organizacji – tak było np. w przypadku Uniwersyte-
tu Warszawskiego, gdzie wspólnie z PFRON uruchomiony 
został pilotażowy projekt na dostosowanie uczelni do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Projekt w latach 1999–2003 
zrealizował budżet w wysokości ponad 15 mln zł, przy czym 
blisko połowę sfinansował Państwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych, 33% Uniwersytet Warszawski 
ze środków własnych, pozostałe inni darczyńcy7. Pieniądze 
te przeznaczone były głównie na likwidację barier archi-
tektonicznych i  informacyjnych, transport oraz stypendia 
dla studentów niepełnosprawnych8. Inną strategię przyjęła 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, która w 2000 r. 
podjęła się realizacji wewnątrzuczelnianego grantu „AGH 
uczelnią przyjazną wobec osób niepełnosprawnych”, w  ra-
mach którego zaczęto likwidować bariery architektoniczne, 
powołano pewne struktury na wydziałach (pełnomocników 
dziekanów ds. osób niepełnosprawnych), zrealizowano też 
badania będące pierwszą diagnozą sytuacji studentów nie-
pełnosprawnych na tejże uczelni (Gąciarz 2002). Inicjaty-
wę przejęli tam też sami niepełnosprawni studenci, którzy 
w 2001 r. utworzyli pierwszą w Polsce organizację zrzeszają-

7 Źródło: www.bon.uw.edu.pl/pudw/spr_budzet.html (dostęp 
10.09.2015).

8 Ibidem.
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cą studentów niepełnosprawnych (ZSN) i wywierali znaczą-
cy wpływ na działania uczelni w tym obszarze9.

W 2000 r. funkcjonowały też już w systemie szkolnictwa 
wyższego pewne instrumenty, które pozwalały określić licz-
bę studentów z niepełnosprawnością. Mechanizmy te opie-
rały się o dane pochodzące z zestawień osób ubiegających 
się o  wsparcie materialne na uczelniach. Pierwszym tego 
typu narzędziem było stypendium specjalne dla osób nie-
pełnosprawnych. Stypendium to wypłacane było przez Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom, którzy 
okazali się na uczelni orzeczeniem o stopniu niepełnospraw-
ności (bądź dokumentem równoważnym). W związku z po-
wyższym osoby te były rejestrowane przez uczelnię, która 
automatycznie zobligowana była przez MNiSW do corocz-
nego raportu dotyczącego liczebności, stopnia i rodzaju nie-
pełnosprawności swoich studentów. Uczelnie raportowały 
także od 2001 r. dane dotyczące niepełnosprawności wśród 
swoich studentów do GUS jako część dorocznego sprawoz-
dania „Szkoły wyższe i ich finanse”.

Innym sposobem finansowego wsparcia studiujących 
osób niepełnosprawnych był funkcjonujący już na począt-
ku lat dwutysięcznych PFRON-owski program STUDENT 
(później STUDENT II, obecnie część programu Aktywny 
Samorząd). Przeprowadzone analizy już na tamtym, wcze-
snym etapie tworzenia systemów wsparcia kształcenia do-
rosłych osób niepełnosprawnych pozwoliły stwierdzić, że 
jest znacząca dysproporcja między odsetkiem osób nie-
pełnosprawnych legitymujących się wyższym wykształce-
niem a  populacją ogólną (dla porównania w  2007 r. było 
to 5,7% populacji osób niepełnosprawnych w  wieku pro-
dukcyjnym w  stosunku do 15,7% ogółem10). Jednocześnie 
wskaźniki zatrudnienia pokazywały, że niepełnosprawni 

9 Wywiad z dnia 02.07.2015 z Andrzejem Wójtowiczem, kierowni-
kiem BON AGH.

10 Źródło: GUS-BAEL 2007, II kwartał.
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z  wykształceniem wyższym są zdecydowanie chętniej za-
trudniani (27%) niż niepełnosprawni z  wykształceniem 
średnim ogólnokształcącym (14,1%)11. Ponadto, dość ni-
ska stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych z wy-
kształceniem wyższym (ok. 5,4 %) wskazywała, iż wsparcie 
osób niepełnosprawnych w  dążeniu do podnoszenia wy-
kształcenia i kwalifikacji oznacza sukces w ich przyszłej ak-
tywizacji zawodowej. Był to jeden z powodów, dla których 
od 2002 r. podjęto finansowanie programu „STUDENT – 
kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”. Głównym 
celem programu było wyrównywanie szans osób niepełno-
sprawnych w  zdobywaniu wykształcenia i – poprzez stałe 
podnoszenie kwalifikacji – przygotowanie tej grupy do ry-
walizacji na otwartym rynku pracy. Adresatami programu 
były osoby z  orzeczonym umiarkowanym lub znacznym 
stopniem niepełnosprawności, studiujące na uczelniach 
bądź uczące się w szkołach policealnych lub kolegiach. Ko-
lejne edycje programów PFRON wspomogły znacząco dużą 
rzeszę studentów niepełnosprawnych (np. w 2012 r. z pro-
gramu Student II skorzystało 16 520 osób12), którzy mogli 
uzyskaną pomoc finansową przeznaczyć m.in. na opłacenie 
czesnego za naukę, kosztów zakwaterowania i  dojazdów, 
zakup książek i  innych materiałów edukacyjnych itp. Pro-
gramy pomocy materialnej dla studentów z niepełnospraw-
nościami pozwoliły częściowo zlikwidować, a przynajmniej 
zminimalizować jedną z największych barier w dostępie do 
szkolnictwa wyższego – ograniczenia finansowe13.

11 Dane za 2009 r. za: Śleboda (2012).
12 Źródło: „Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o  działa-

niach podejmowanych w 2012 r. na rzecz realizacji postanowień uchwa-
ły Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw 
Osób Niepełnosprawnych”, Warszawa 2013.

13 Jak wynika z badań przeprowadzonych wśród studentów niepeł-
nosprawnych 20 łódzkich szkół wyższych (publicznych i niepublicznych), 
aż 60% z nich uważa, że koszty studiowania osoby z niepełnosprawno-
ścią są wyższe od tych samych kosztów w  przypadku osoby zdrowej. 
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Znaczącą zmianę systemową przyniosła jednak do-
piero nowelizacja ustawy Prawo o  szkolnictwie wyższym 
w 2007 r., kiedy to uczelnie publiczne zaczęły otrzymywać 
„Dotację na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją 
leczniczą studentów niepełnosprawnych”14. Ustawa zobo-
wiązała ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższe-
go do określenia, w drodze rozporządzenia, zasad podziału 
dotacji dla uczelni, w tym również wspomnianej, co znalazło 
wyraz w załączniku nr 12 do rozporządzenia ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie 
zasad podziału dotacji z  budżetu państwa dla uczelni pu-
blicznych i niepublicznych (Dz.U. Nr 79, poz. 534). Zasady 
określone w tym załączniku uzależniają wysokość otrzymy-
wanej przez poszczególne uczelnie publiczne dotacji od licz-
by studentów niepełnosprawnych studiujących na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych, przeliczonej według wag 
dotyczących określonych grup niepełnosprawności.

Przekazywanie uczelniom środków na zadania związane 
z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełno-
sprawnych było niewątpliwie ogromnym krokiem naprzód, 
stwarzającym osobom z niepełnosprawnościami możliwość 
uczestniczenia w kształceniu akademickim w sposób pełny 
i  na równych prawach. Jednocześnie jednak z  dotacją po-
jawiło się wiele wątpliwości związanych z  właściwym wy-
datkowaniem przekazywanych przez MNiSW środków. Ze 
względu na niedookreślenie, co ustawodawca rozumie przez 
„zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą”, 
uczelnie nie do końca się orientowały, na jakie działania de 
facto mogą przeznaczyć wspomnianą dotację. Spowodowa-
ło to w części szkół wyższych znaczne ograniczenie oferty 
wsparcia do niebudzącego wątpliwości minimum.

45% ankietowanych wyraziło opinię, że jedną z największych przeszkód 
w studiowaniu jest ich niski status materialny (Sztobryn-Giercuszkiewicz 
2011b).

14 Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Pra-
wo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
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Z badań przeprowadzonych w 2010 r. wśród przedstawi-
cieli 20 łódzkich uczelni publicznych i niepublicznych wy-
nika, że tylko 3 uczelnie publiczne i  4 niepubliczne miały 
jakąkolwiek ofertę wsparcia dla swoich niepełnosprawnych 
studentów. Pozostałe uczelnie bądź nie miały swoim studen-
tom nic do zaoferowania, bądź nie miały nawet orientacji co 
do faktu studiowania na ich uczelniach przez osoby z nie-
pełnosprawnościami (Sztobryn-Giercuszkiewicz 2011a). 
Sytuacja ta obrazuje, iż część uczelni mimo otrzymywania 
dotacji na wsparcie studentów niepełnosprawnych nie mia-
ła za bardzo pomysłu co do jej zagospodarowania. Brak 
wytycznych ministerialnych, odpowiednich rozporządzeń, 
luki w  ustawodawstwie dotyczącym osób niepełnospraw-
nych oraz stosunkowo mała styczność z  tą problematyką 
w  środowisku akademickim – były najprawdopodobniej 
powodami takiego stanu rzeczy.

Dotacja powyższa miała jeszcze jedną istotną wadę – nie 
można jej było wykorzystywać na dostosowanie uczelnia-
nych budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych rucho-
wo, podczas gdy bariery architektoniczne uważane są przez 
samych studentów niepełnosprawnych za jeden z  najważ-
niejszych elementów ograniczających osobom z  niepełno-
sprawnościami dostępność szkół wyższych (Sztobryn-Gier-
cuszkiewicz 2011b). Do chwili obecnej konstrukcja dotacji 
ministerialnej nie uległa zmianie pod tym względem, co 
oznacza, że uczelnie muszą pozyskiwać środki na dostoso-
wywanie architektoniczne swoich budynków bądź ze źró-
deł zewnętrznych (nie do przecenienia są tu programy UE 
Kapitał Ludzki, POWER), bądź w ramach swoich środków 
na remonty i inwestycje. Taka konstrukcja dotacji powoduje 
znaczne zahamowanie likwidacji barier natury architekto-
nicznej, szczególnie na uczelniach mniej zasobnych lub po-
siadających wiele starych budynków.

Wprowadzenie obligatoryjnej dotacji przeznaczonej na 
dostosowanie uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych 
było jednakże kamieniem milowym i  spowodowało, że 
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większość dużych, publicznych uniwersytetów i politechnik 
zaczęła realizować zadania związane z kształceniem i reha-
bilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych15.

W  2012 r. weszła w  życie kolejna nowelizacja ustawy 
Prawo o  szkolnictwie wyższym, zmieniająca przedmiot 
wspomnianej dotacji na „zadania związane ze stwarza-
niem studentom i doktorantom, będącym osobami niepeł-
nosprawnymi warunków do pełnego udziału w  procesie 
kształcenia”16. Punkt ten został zmieniony na wniosek i po 
licznych konsultacjach ze środowiskami zaangażowanymi 
w prace nad zwiększaniem dostępności polskich uczelni dla 
osób niepełnosprawnych – Pełnomocnikami Rektorów ds. 
Osób Niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi 
działającymi w  sferze edukacji oraz samymi przedstawi-
cielami studentów niepełnosprawnych. Otwartość na dia-
log i  wsłuchanie się w  potrzeby osób niepełnosprawnych 
zaowocowały ustaleniem zapisu w  obecnym brzmieniu, 
które wydaje się być szersze zakresowo w stosunku do po-
przedniego sformułowania przedmiotu dotacji. Zmiana ta 
poszerzyła obszar zadań możliwych do sfinansowania z do-
tacji, który przestał się ograniczać wyłącznie do kształcenia, 
a obejmować zaczął całokształt działań związanych ze stwa-
rzaniem warunków do pełnego udziału w  tym procesie17. 
Nadal jednak w bieżącym roku ze środków dotacji nie moż-
na finansować remontów i inwestycji związanych z np. bu-

15 Raport Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego Dobre praktyki. 
Wydatkowanie dotacji na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją 
leczniczą studentów niepełnosprawnych, Kraków 2011.

16 Art. 94.1 pkt. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnic-
twie wyższym, Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.

17 O poszerzenie tego zakresu starano się przy konsultacjach zmian 
ze środowiskiem akademickim. Interpretację taką także przyjmują najczę-
ściej uczelnie, np. pokrywając ze środków dotacji pomoc psychologiczną, 
która niewątpliwie jest niezbędna części grupy studentów z  niepełno-
sprawnościami do pełnego udziału w procesie kształcenia. Jak dotąd nie 
wiadomo jednak, co to oznacza w praktyce, ustawodawca nie sprecyzował 
bowiem pojęcia „pełnego udziału w procesie kształcenia”.
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dową podjazdów czy instalacją wind na uczelniach, mimo iż 
jest to niewątpliwie jeden z podstawowych warunków zwią-
zanych z pełnym udziałem części osób niepełnosprawnych 
w procesie kształcenia.

Inną ważną zmianą wynikającą z nowelizacji ustawy było 
rozszerzenie działań wspierających także na doktorantów 
niepełnosprawnych. Była to grupa wcześniej zapomniana 
przez ustawodawcę, a  liczba doktorantów (studentów trze-
ciego stopnia) z orzeczeniem o niepełnosprawności stale ro-
śnie (w roku 2011/2012 było ich 648, w roku akad. 2013/2014 
– 829)18. Doktoranci, podobnie jak studenci pierwszego 
i drugiego stopnia, od 2012 r. mogą korzystać ze stypendium 
specjalnego dla osób niepełnosprawnych, którego wysokość 
jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.

Ożywiona dyskusja w  środowiskach akademickich to-
czyła się także wokół „rehabilitacji leczniczej osób nie-
pełnosprawnych” jako przedmiotu dotacji z  MNiSW. Nie 
było tu zgody między przedstawicielami różnych uczelni 
w Polsce, których część optowała za pozostawieniem reha-
bilitacji w obrębie działań uczelni na rzecz studentów z nie-
pełnosprawnościami. Wynikało to z  faktu, iż część szkół, 
takich jak Akademie Wychowania Fizycznego, miała dobre 
zaplecze rehabilitacyjne (własne sale i sprzęt rehabilitacyj-
ny, własnych specjalistów np. fizjoterapii) oraz z szerokiego 
rozumienia pojęcia „rehabilitacja lecznicza”19. Ostatecznie 
zadania związane z  rehabilitacją leczniczą studentów nie-
pełnosprawnych zostały wykreślone z  katalogu działań 
możliwych do sfinansowania z dotacji jako procesy, które 
nie są stricte związane z edukacją. Uznano, że uczelnie nie 
są zobowiązane do rehabilitacji leczniczej, są natomiast 
inne służby, które mają realizować to zadanie na rzecz osób 

18 Raport GUS „Szkoły wyższe i ich finanse 2011, 2013”.
19 Jest ono definiowane np. jako „ogół świadczeń, mających na celu 

przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej 
i psychicznej, zdolności do pracy oraz poprawę jakości życia” – źródło: 
www.mz.gov.pl/leczenie/rehabilitacjalecznicza (dostęp 14.09.2015).
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niepełnosprawnych (np. służba zdrowia) i otrzymują na to 
środki z budżetu państwa.

Najistotniejszą jednak zmianą, poza wyżej wspomnia-
nymi implikacjami modyfikacji przedmiotu dotacji, wyda-
je się być wprowadzenie do ustawy Prawo o  szkolnictwie 
wyższym zapisu o „stwarzaniu osobom niepełnosprawnym 
warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i ba-
daniach naukowych” jako podstawowego zadania uczelni20. 
Zapis ten spowodował konieczność dostosowania statutów 
uczelni i wprowadzenie do nich analogicznego sformułowa-
nia. Uczelnie od tamtego momentu są zobowiązane ustawo-
wo do stwarzania równych szans edukacyjnych wszystkim 
kandydatom bez względu na stan zdrowia, co dotychczas – 
jak wynika z wielu doświadczeń praktycznych, a także ilości 
spraw z tym związanych, napływających do Rzecznika Praw 
Obywatelskich – nie było aż tak oczywiste, jak się wydaje21.

POLSKIE UCZELNIE WOBEC ZJAWISKA 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WŚRÓD 
STUDENTÓW

W chwili obecnej mijają trzy lata od wprowadzenia w ży-
cie zapisów znowelizowanej ustawy i  choć trudno jeszcze 
o kompleksową ocenę skutków tych zmian, pokusić się można 
o próbę diagnozy sytuacji studentów z niepełnosprawnościami 
w instytucjach szkolnictwa wyższego. W latach 2013–2014 ze-
spół Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej 
przeprowadził badanie ankietowe, skierowane do przedstawi-
cieli wszystkich szkół wyższych w Polsce22. Badanie uzupełnio-

20 Art. 13.1 pkt 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
21 Por. np. raport Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepeł-

nosprawnościami. Analiza i zalecenia, Biuletyn Rzecznika Praw Obywa-
telskich 2012, nr 7, Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 3, 
Warszawa 2012.

22 Chodzi o szkoły publiczne i niepubliczne, włączając wyższe szkoły 
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no wywiadami pogłębionymi z  Pełnomocnikami Rektorów 
ds. Osób Niepełnosprawnych. Celem badania było ustalenie, 
na ile (i czy w ogóle) zmiany legislacyjne są wdrażane i realizo-
wane przez uczelnie w Polsce oraz uzyskanie wiedzy na temat 
dobrych praktyk stosowanych w polskich szkołach wyższych, 
służących zapewnieniu studentom z  niepełnosprawnościami 
warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

W  pierwszej kolejności interesująca wydała się kwestia 
ustalenia liczebności osób z niepełnosprawnościami studiu-
jących na polskich uczelniach. W związku ze wspomnianym 
wcześniej obowiązkiem sprawozdawczości do GUS oraz 
MNiSW można było przypuszczać, że uczelnie dysponują 
informacją o liczebności studentów i doktorantów z niepeł-
nosprawnościami. Wyniki badania potwierdziły te przypusz-
czenia, a 88% spośród badanych uczelni była w stanie podać 
konkretne liczby. Poniższy wykres pokazuje wzrost liczby 
studentów z niepełnosprawnościami w latach 2007–2012:

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Wykres 1. Wzrost liczby studentów z niepełnosprawnościami  
w latach 2007–2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS „Szkoły wyższe i ich 
finanse 2007–2012”

zawodowe. W badaniu wzięło udział 149 szkół wyższych, co stanowiło 63% 
wszystkich uczelni publicznych i 21% wszystkich uczelni niepublicznych.
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Udział procentowy studentów niepełnosprawnych wo-
bec ogółu osób studiujących wskazywany przez uczelnie jest 
zasadniczo spójny z danymi podawanymi w raporcie GUS 
„Szkoły wyższe i  ich finanse w 2013 r.” oraz informacjami 
uzyskanymi w  badaniu pilotażowym przeprowadzonym 
w  łódzkich uczelniach w  2010 r. (Sztobryn-Giercuszkie-
wicz 2011a). Wszystkie te źródła wskazują na to, że stu-
denci niepełnosprawni stanowią przeciętnie ok. 2% wszyst-
kich studentów danej uczelni, co stanowi znaczącą zmianę 
w stosunku do końca lat 90-tych ubiegłego wieku, kiedy to 
wskazywano na udział tej grupy wysokości ok. 0,5% (Gier-
manowska i in. 2015).

Nadal istnieje jednak dysproporcja i „niedoreprezen-
towanie” tej grupy wśród ogółu studentów. Wystarczy za-
uważyć, że niemal co dziesiąty mieszkaniec Polski to osoba 
niepełnosprawna prawnie w  wieku produkcyjnym, 34,1% 
spośród nich posiada wykształcenie średnie, a  74,1% nie 
uczy się i nie pracuje23.

Analizując liczebność studentów pod względem stop-
nia niepełnosprawności, należy stwierdzić, że w większości 
uczelni przeważają studenci z lekkim i umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności (ponad połowa uczelni podała, że 
w ich przypadku jest to ponad 50 osób z każdym z tych stop-
ni niepełnosprawności). W  przypadku znacznego stopnia 
niepełnosprawności 94% szkół stwierdziło, że jest to poniżej 
50 osób na danej uczelni. 

Ciekawe wydaje się też zestawienie liczebności studen-
tów pod względem rodzaju niepełnosprawności. GUS zbie-
ra informacje w podziale tylko na 4 kategorie: niesłyszący 
i słabosłyszący, niewidomi i słabowidzący, z dysfunkcją na-
rządów ruchu (w podziale na chodzących i niechodzących) 
oraz inne rodzaje niepełnosprawności. Poniższy wykres ob-
razuje dane o rodzajach niepełnosprawności wśród studen-
tów w roku 2013.

23 Dane MPiPS 2010, raport GUS za 2010 r., III kwartał.
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Wykres 2. Dane o rodzajach niepełnosprawności wśród studentów 
w roku 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS „Szkoły wyższe i ich 
finanse 2013”

Jak widać, najbardziej pojemną kategorią są „inne rodza-
je niepełnosprawności”, na które składają się m.in. nowo-
twory, choroby wewnętrzne, alergie, zaburzenia psychiczne, 
przeszczepy, cukrzyca, epilepsja itp. Szkoda, że nie prowadzi 
się dokładniejszych statystyk, każda z  tych jednostek cho-
robowych bowiem ma określone konsekwencje dla procesu 
kształcenia i wymaga odmiennych działań ze strony uczelni. 
Dookreślenie tych liczebności pozwoliłoby precyzyjniej pla-
nować proces dostosowywania uczelni do poszczególnych 
niepełnosprawności24.

24 Tu np. bardzo istotna z punktu widzenia dydaktycznego jest gru-
pa studentów z orzeczoną niepełnosprawnością ze względu na zaburze-
nia psychiczne. Z  doświadczeń własnych i  literatury przedmiotu (por. 
np. Izdebski 2010) wynika, że obecnie jest to grupa ok. 10% wszystkich 
studentów niepełnosprawnych. Specyficzne potrzeby tej grupy, niewiedza 
środowiska akademickiego na temat postępowania z osobą z zaburzenia-
mi psychicznymi i  konsekwencje chorób psychicznych dla kształcenia 
powodują, że coraz częściej są ci studenci wymieniani jako odrębna kate-
goria niepełnosprawnych.
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Podsumowując powyższe dane, należy zwrócić uwagę 
na fakt, że ze względu na system sprawozdawczości oraz 
finansowania kształcenia niepełnosprawnych studentów 
ewidencjonowane są jedynie dane osób z orzeczoną niepeł-
nosprawnością25. Należy przypuszczać, że osób niepełno-
sprawnych biologicznie (np. przewlekle chorych, czasowo 
niepełnosprawnych z powodu wypadków itp.), a nieposia-
dających dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność 
jest na polskich uczelniach znacznie więcej, nie ma jednakże 
żadnego źródła danych o ich faktycznej liczebności. Innym 
jeszcze odcieniem sprawy danych o realnej liczbie studen-
tów niepełnosprawnych jest fakt całkowitej dobrowolności 
podawania przez studenta informacji o  niepełnosprawno-
ści. Liczebność studentów, o których informują uczelnie, jest 
więc z pewnością zaniżona w stosunku do rzeczywistej skali 
zjawiska. Brak informacji o  niepełnosprawności oznacza 
dla studenta, że nie będzie mu przysługiwało stypendium 
specjalne dla osób niepełnosprawnych, zazwyczaj nie będzie 
on także objęty pomocą, jaką standardowo oferuje uczelnia 
studentom z niepełnosprawnością. Nieujawnianie informa-
cji o  swojej niepełnosprawności jest jednakże niezbywal-
nym, podstawowym prawem i  autonomicznym wyborem 
każdego człowieka i uczelnie muszą to prawo szanować.

Wraz z  rozpoczęciem przekazywania na uczelnie do-
tacji na kształcenie studentów niepełnosprawnych, a  póź-
niej wprowadzeniem zapisu o  wyrównywaniu szans jako 

25 Tzn. posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
ności bądź o niezdolności do pracy (lub dokument równoważny) w myśl 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127, poz. 
721, z  późn. zm.). Zasadność stosowania zapisów powyższej ustawy 
w  odniesieniu do szkolnictwa wyższego była wielokrotnie podważana 
przez środowisko akademickie, była też przedmiotem krytyki Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich (por. Dostępność edukacji akademickiej dla osób 
z niepełnosprawnościami, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2015, 
nr 5, Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 16, Warszawa).
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podstawowego zadania uczelni, szkoły wyższe zostały zo-
bligowane i  uzyskały narzędzie finansowe do udzielania 
specjalistycznego wsparcia swoim niepełnosprawnym stu-
dentom. Jak wykazało wyżej wspomniane badanie ankieto-
we, organizacja systemu wsparcia na uczelniach jest bardzo 
zróżnicowana i zależy w dużej mierze od wielkości uczelni, 
jej typu (publiczna/niepubliczna), a  także indywidualnych 
uwarunkowań i wrażliwości na kwestię niepełnosprawności 
władz uczelni. Najlepiej zorganizowane, rozbudowane sys-
temy wsparcia niepełnosprawnych studentów mają, czego 
można się było spodziewać, duże, akademickie, publiczne 
uczelnie. W ponad połowie z tych uczelni funkcjonują spe-
cjalnie wydzielone jednostki (lub nawet kilka jednostek), 
zajmujące się wsparciem studentów niepełnosprawnych na 
uczelni. Znacznie rzadziej tego typu jednostki funkcjonują 
w uczelniach niepublicznych i zawodowych szkołach wyż-
szych. W  tych uczelniach przeważa model jednoosobowy, 
głównie polegający na wyznaczeniu Pełnomocnika Rektora 
ds. Osób Niepełnosprawnych spośród kadry dydaktycznej 
uczelni. Respondenci wskazywali jednak także na takie oso-
by odpowiedzialne za wsparcie studentów z niepełnospraw-
nościami, jak np. doradca zawodowy z Biura Karier, Dyrek-
tor Biblioteki czy nawet administrator budynku.

Organizacja systemu wsparcia studentów z  niepełno-
sprawnościami na uczelni to także, a może w pierwszej ko-
lejności, tworzenie ram formalno-prawnych tego systemu 
poprzez m.in. odpowiednie zapisy w statucie uczelni, strate-
gie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zapisy w regu-
laminach wewnątrzuczelnianych (np. regulaminie studiów, 
rekrutacji), zarządzenia rektora itp. Tutaj 49% spośród bada-
nych uczelni wskazało, iż posiada zapisaną w dokumentach 
politykę działań na rzecz osób z  niepełnosprawnościami; 
12% ankietowanych przedstawicieli uczelni nie wie, czy takie 
zapisy istnieją. Pozostałe uczelnie (39%) nie mają żadnych za-
pisów związanych z działaniami na rzecz tej grupy osób. Od-
rębną kwestią jest wdrażanie zapisanej polityki wobec osób 
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niepełnosprawnych na uczelniach. Tu 83% spośród szkół 
wyższych posiadających tego typu regulacje zadeklarowało, 
że zapisy te są wdrażane. Za wdrażanie tej polityki zazwyczaj 
odpowiedzialni są Pełnomocnicy Rektorów ds. Osób Niepeł-
nosprawnych (44% uczelni posiadających zapisy), dziekani 
(17%) lub prorektorzy (14%). Tylko w 12% szkół odpowia-
da za to uczelniane biuro ds. osób z niepełnosprawnościa-
mi bądź inne osoby (rektor – 10%, kanclerz – 6%, samorząd 
studencki, koordynator ds. zarządzania jakością, „cała spo-
łeczność uczelni” – 9%). Respondentom również trudno 
było odpowiedzieć na pytanie o monitorowanie wdrażania 
regulacji dotyczących studiowania osób niepełnosprawnych. 
31% spośród tych uczelni, które posiadają zapisaną politykę 
i ją wdrażają deklaruje, że w żaden sposób tego nie monito-
ruje. Taki stan rzeczy pokazuje, że mimo iż istnieją odgórne 
założenia i  ramy prawne obligujące uczelnie do tworzenia 
własnych regulacji prawnych w  omawianym zakresie, na 
poziomie samych uczelni cały czas jeszcze systemy te są na 
wczesnym etapie tworzenia. Jednakże, biorąc pod uwagę, że 
świadomość uczelni w obszarze niepełnosprawności wśród 
studentów stale wzrasta, można mieć nadzieję, że za kilka lat 
i te kwestie będą na stałe włączone w standardy np. zarządza-
nia jakością na uczelniach.

Ciekawym zagadnieniem jest także realna dostępność 
polskich szkół wyższych dla osób z  niepełnosprawnościa-
mi. Pojęcie „dostępności” jest tu rozumiane szeroko, nie 
tylko popularnie jako brak barier architektonicznych, ale 
także jako uczestnictwo w  życiu publicznym, korzystanie 
z  dóbr kultury czy dostęp do informacji. Dyskryminacja 
osób z niepełnosprawnościami, według opracowania Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich, zauważana jest w  szcze-
gólności w obszarze edukacji, zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, zabezpieczaniu ich konkurencyjności na rynku 
pracy, a także korzystaniu z podstawowych praw i wolności 
obywatelskich, takich jak np. dostęp do służby publicznej, 
sądownictwa czy możliwość uczestniczenia w  wyborach. 
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W opracowaniu zwrócono uwagę także na wykluczenie cy-
frowe, tj. brak dostępności serwisów i  narzędzi interneto-
wych oraz źródeł elektronicznych26.

Skupiając się na dostępności szkolnictwa wyższego 
w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami, należy stwier-
dzić, że sytuacja pozostaje nadal daleka od ideału. Przyj-
mując deklarowanie przez uczelnię jakiejkolwiek formy 
wsparcia osób niepełnosprawnych jako zwiększanie dostęp-
ności, wyniki omawianych badań pokazują, że tylko ok. 30% 
uczelni jest w stanie udzielić szczegółowych informacji na 
ten temat. Wśród działań na rzecz studentów z  niepełno-
sprawnościami, wymienianych przez przedstawicieli szkół 
wyższych, na pierwszym miejscu znalazła się pomoc mate-
rialna – 93% respondentów wskazało tę formę wsparcia. Jest 
to zarówno stypendium specjalne dla osób niepełnospraw-
nych, jak i  różnego rodzaju zapomogi, z  których studenci 
z niepełnosprawnościami mogą korzystać na takich samych 
zasadach, jak pozostali. Nadmienić tu należy, że środki na 
wsparcie materialne dla studentów są uczelni przekazywa-
ne przez MNiSW i  ta forma wsparcia nie ma charakteru 
fakultatywnego. Inne natomiast działania na rzecz studen-
tów z niepełnosprawnością leżą całkowicie w gestii uczelni 
i zależą od świadomości, potencjału, zasobów i dobrej woli 
danej społeczności akademickiej. Badane uczelnie wymie-
niają tu wiele ciekawych aktywności na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami, niewątpliwe zależnych od inwencji i roz-
poznania potrzeb tej grupy studentów, tj.:
• możliwość zdawania egzaminów (wstępnych, semestral-

nych, końcowych) w  alternatywnych formach; często 
występuje tu możliwość zamiany formy egzaminu z pi-
semnego na ustny lub odwrotnie, w zależności od niepeł-
nosprawności studenta;

26 Zasada równego traktowania – prawo i praktyka. Dostępność infra-
struktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia, 
Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2011, nr 5.
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• zwiększanie mobilności poprzez zapewnienie specjali-
stycznego transportu (niektóre uczelnie mają własne dzia-
ły transportowe, zajmujące się przewożeniem studentów 
na wózkach z domu na uczelnie i z powrotem) oraz asy-
stentów transportowych osób niepełnosprawnych;

• zapewnienie możliwości wypożyczenia specjalistycznego 
sprzętu wspomagającego studiowanie; na wielu uczelniach 
funkcjonują tego typu wypożyczalnie, które w ofercie mają 
specjalistyczne urządzenia (np. laptopy ze specjalnym opro-
gramowaniem dla niewidomych, dyktafony, notatniki braj-
lowskie, przenośne systemy FM dla osób niedosłyszących, 
trackballe i specjalistyczne klawiatury i wiele innych);

• wsparcie „miękkie” w  postaci aktywizacji zawodowej, 
konsultacji psychologicznych, doradztwa edukacyjnego 
oraz szkoleń służących rozwijaniu umiejętności psycho-
społecznych i związanych ze studiowaniem;

• zapewnienie specjalistycznych usług, np. tłumaczy ję-
zyka migowego, tyflopedagogów, szkoleń z  orientacji 
przestrzennej, logopedy, adaptacja materiałów dydak-
tycznych itp.;

• motywowanie do aktywności fizycznej poprzez dodatko-
we lub dedykowane osobom z poszczególnymi rodzaja-
mi niepełnosprawności zajęcia wychowania fizycznego 
(np. koszykówka na wózkach, boccia, trójbój siłowy itp.) 
oraz rehabilitacja i fizjoterapia;

• możliwość indywidualnej organizacji studiów lub nie-
których przedmiotów (np. indywidualne lektoraty z  ję-
zyków obcych dla osób słabosłyszących);

• dodatkowe wsparcie osobowe, np. asystenci osób nie-
pełnosprawnych pomagający robić notatki lub podczas 
laboratoriów;

• organizacja zajęć integracyjnych, adaptacyjnych, wyjazdów, 
seminariów, obozów rehabilitacyjno-szkoleniowych itp.
Na wykresie 3 zaprezentowano rozkład odpowiedzi re-

spondentów odnośnie do najczęściej oferowanych przez 
uczelnie form wsparcia niepełnosprawnych studentów.
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Wykres 3. Formy wsparcia studentów niepełnosprawnych przez uczelnie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przedstawicieli pol-
skich uczelni. Uwaga: odsetki nie sumują się do 100 ze względu na możli-
wość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi.

Dodatkowo w  wypowiedziach przedstawicieli uczelni 
pojawiały się także inne działania wspierające studentów 
z niepełnosprawnościami, jak np.:
• doposażanie uczelni w sprzęty umożliwiające studiowa-

nie osobom z  różnego rodzaju niepełnosprawnościami 
(np. montaż w salach wykładowych pętli indukcyjnych, 
wspomagających słyszenie; likwidacja barier architekto-
nicznych, zakup sprzętu umożliwiającego osobom nie-
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widomym i  słabo widzącym korzystanie z  materiałów 
dydaktycznych i bibliotek, tworzenie pracowni multime-
dialnych do lektoratów z jęz. obcych oraz bibliotek książ-
ki mówionej, dostosowane stanowiska komputerowe);

• specjalistyczne doradztwo i  wsparcie relacji student 
z  niepełnosprawnością – nauczyciel akademicki, „bie-
żące wspieranie wykładowców w  rozwiązywaniu dyle-
matów i trudności dot. kształcenia osób niepełnospraw-
nych. Informowanie o  strategiach pracy ze studentami 
niepełnosprawnymi” (NP 64)27;

• digitalizacja materiałów dydaktycznych, „adaptacje ma-
teriałów dydaktycznych i  egzaminów – brajl, powięk-
szony druk, elektroniczne, grafika dotykowa (dotyko-
we diagramy, mapy, rysunki), dotykowa audiografika 
(udźwiękowiona grafika dotykowa)” (P77);

• „Portfolio jako alternatywna forma pracy magisterskiej 
studentów z głębokim uszkodzeniem słuchu (opcjonal-
nie do formy tradycyjnej w przypadku dużych trudności 
gramatycznych)” (NP52).
Dostępność architektoniczna, mimo iż gwarantowana 

m.in. w Prawie budowlanym28, jest bolączką polskich uczel-
ni, na co zwrócono uwagę również w badaniach dostępności 
uczelni na terenie województw dolnośląskiego, lubuskiego 
i  opolskiego29. W  prezentowanych badaniach uczelni z  lat 

27 Skrót NP oznaczna uczelnię niepubliczną, P – publiczną, cyfra 
obok skrótu jest numerem respondenta.

28 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Ustawodawca nie precyzuje, jakich udogod-
nień i  zakresów niepełnosprawności dotyczy wymóg zapewnienia do-
stępności. Dodatkowo konieczność dostosowania dotyczy jedynie obiek-
tów nowych i modernizowanych po 1 stycznia 1995 r., co oznacza, iż nie 
ma prawnych możliwości egzekwowania likwidacji barier w budynkach 
wybudowanych przed tą datą.

29 Dostępność szkolnictwa wyższego dla osób niepełnosprawnych 
w województwach: dolnośląskim, lubuskim i opolskim, Zespół Terenowy 
we Wrocławiu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Wrocław 2007, [w:] 
Zasada równego traktowania – prawo i praktyka. Dostępność infrastruktu-
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2013–2014 niemal w  połowie szkół większość budynków 
jest pozbawiona barier architektonicznych. Sporo uczelni, 
bo niemal co czwarta, zadeklarowało, iż wszystkie budynki 
są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jed-
nocześnie aż 30% spośród badanych szkół jest całkowicie 
niedostosowanych bądź dostępne są tylko niektóre budynki. 
O  likwidację barier architektonicznych w  budynkach zde-
cydowanie częściej dbają uczelnie publiczne (VCr = 0,33;  
p = 0,001) i akademickie (VCr = 0,36; p = 0,0001).

Wykres 4. Dostępność architektoniczna budynków uczelni 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przedstawicieli pol-

skich uczelni

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu to jeden 
z priorytetów Unii Europejskiej, której ponad 80 mln nie-
pełnosprawnych obywateli jest w mniejszym lub większym 
stopniu pozbawionych dostępu do usług elektronicznych30. 
Strony i serwisy internetowe, szczególnie instytucji publicz-
nych, powinny być dostępne dla osób z  różnego rodzaju 

ry publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia, Biuletyn 
Rzecznika Praw Obywatelskich 2011, nr 5.

30 Badanie dostępności stron WWW. Raport otwarcia 2013, Funda-
cja Widzialni.org, http://www.widzialni.org/container/Raport_Otwar-
cia_2013.pdf
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niepełnosprawnościami. Dla osób o ograniczonej sprawno-
ści ruchowej i osób z dysfunkcją wzroku i słuchu Internet 
jest często głównym sposobem komunikacji ze światem ze-
wnętrznym. Obowiązek dostosowania serwisów teleinfor-
matycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych nakłada 
m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, mi-
nimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wy-
magań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z  2012, 
poz. 526). Zgodnie z par. 19 cytowanego Rozporządzenia, 
podmiot realizujący zadania publiczne musi zapewnić 
spełnienie przez system teleinformatyczny wymagań Web 
Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Przywołane 
wcześniej badanie dostępności stron WWW, przeprowa-
dzone w  2013 r. na 114 serwisach instytucji publicznych, 
pokazało, że ponad 90% spośród tych serwisów nie spełnia 
podstawowych kryteriów WCAG 2.031. Uczelnie, realizując 
prawo osób niepełnosprawnych do równego dostępu do 
edukacji i  informacji, także powinny zadbać o  spełnianie 
standardów WCAG 2.0 przez swoje serwisy internetowe. 
Jednak respondenci zapytani o dostępność stron interneto-
wych swoich uczelni aż w 68% przyznali, że serwisy te nie 
są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 22% 
uczelni zadeklarowało, że ich serwisy WWW spełniają stan-
dardy określone w Rozporządzeniu, a 10% szkół wyższych 
jest w trakcie przygotowywania dostępnych serwisów.

W  prezentowanym badaniu uczelnie wypowiedziały 
się też, co ich zdaniem należałoby zrobić, aby zapewnić 
osobom niepełnosprawnym lepsze wsparcie i  dostęp do 
szkolnictwa wyższego w przyszłości. Na pierwszym miej-
scu stawiane jest zwiększenie świadomości pracowników 
w  zakresie studiowania osób niepełnosprawnych. Nie-
mal równie ważne wydaje się przedstawicielom uczelni 

31 Ibidem.
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zwiększenie świadomości studentów pełnosprawnych 
co do zjawiska niepełnosprawności na uczelniach oraz 
zwiększenie finansowania na programy i  projekty do-
tyczące studiowania osób niepełnosprawnych. Połowa 
uczelni opowiedziała się za wypracowaniem nowych, lep-
szych rozwiązań prawnych na poziomie krajowym oraz za 
zwiększeniem współpracy międzyuczelnianej. Podobnie 
ważne wydaje się być opracowanie przez uczelnie nowych 
strategii w tym obszarze.

Wykres 5. Serwisy internetowe uczelni dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

Źródło: opracowanie własne na podst. badań przedstawicieli polskich 
uczelni

wypracowanie nowych strategii 49%

rozwój współpracy międzyuczelnianej 52%

zwiększanie finansowania na zadania zw. z ON 64%

zwiększanie świadomości studentów 63%

zwiększanie świadomości pracowników 68%

Wykres 6. Potencjalne działania, które należy podejmować, aby 
zapewnić osobom niepełnosprawnym wsparcie na uczelniach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przedstawicieli pol-
skich uczelni. Uwaga: odsetki nie sumują się do 100 ze względu na możli-
wość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi
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Na zakończenie warto przytoczyć jeszcze głos Pełnomoc-
nika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych jednej z uczelni 
niepublicznych na temat bolączek natury legislacyjnej pol-
skiego systemu szkolnictwa wyższego:

A: Czy istnieją w Polsce jakieś regulacje prawne dotyczące 
kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa 
wyższego?

R: Wg mnie i tak i nie – ze wskazaniem na „nie”. Tak – 
bo uważam za obowiązujące pewne przepisy pojawiające się 
w różnych aktach prawnych, które wymagają działań antydy-
skryminacyjnych; można mówić o pewnym „duchu prawa”, 
które powinniśmy uwzględniać w działaniach na rzecz zwięk-
szania dostępności uczelni dla osób z  niepełnosprawnością. 
Nie – bo brak jednego głównego aktu prawnego czy nawet 
programu ministerialnego/rządowego dotyczącego kształce-
nia ON na wyższych uczelniach, jak i dotyczącego osób nie-
pełnosprawnych w ogóle […] Zapisy prawne są rozproszone, 
sprzeczne, często wymagające „czytania między wierszami”, 
czyli w praktyce zależą od interpretacji instytucji. Poza tym 
ograniczony zakres rozporządzeń o  charakterze wykonaw-
czym, jak również brak sankcji z  tytułu naruszenia prawa 
w  tym zakresie, czyni nawet te istniejące zapisy martwymi 
i  całkowicie zależnymi od dobrej woli urzędników czy jed-
nostkowej polityki danej instytucji (NP4)32.

32 Warto dodać, że w przytaczanym badaniu z roku 2009 ponad po-
łowa osób odpowiedzialnych za wsparcie studentów niepełnosprawnych 
w łódzkich uczelniach nie potrafiła wskazać konkretnych regulacji praw-
nych dotyczących sytuacji studentów niepełnosprawnych na uczelniach 
w Polsce, a 1/3 z nich nie miała żadnej wiedzy na temat istnienia takich 
regulacji (Sztobryn-Giercuszkiewicz 2011a).
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SEMPER IDEM ET ALTER – STUDIOWANIE 
OCZAMI POLSKICH STUDENTÓW 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Ważnym wkładem, choć ciągle jeszcze za mało docenia-
nym, w rozwój systemów wsparcia osób niepełnosprawnych 
na poziomie szkolnictwa wyższego jest oddanie głosu samym 
niepełnosprawnym studentom i wsłuchanie się w ich narra-
cje dotyczące ścieżek edukacyjnych prowadzących na uczel-
nie, osób znaczących wspierających w  tym procesie, barier 
utrudniających im „normalne” funkcjonowanie na uczelni, 
opinii dotyczących nastawień do nich nauczycieli i kolegów, 
a także postaw samych niepełnosprawnych studentów wobec 
różnorodnych aspektów funkcjonowania na uczelniach. Nie 
do przecenienia są tu opowieści o  edukacyjnych sukcesach 
i porażkach, a także o ich aspiracjach i planach na przyszłość.

Próbą pogłębienia obrazu polskiego szkolnictwa wyższe-
go w kontekście studiowania osób z niepełnosprawnościami 
było ogólnopolskie badanie, przeprowadzone przez zespół 
BON PŁ w latach 2014–2015 wśród 587 studentów niepeł-
nosprawnych z 79 szkół wyższych różnego typu33. Ze wzglę-
du na szeroki zakres badania, szczegółowe wyniki zostaną 
przedstawione w odrębnym raporcie, w niniejszym opraco-
waniu warto skupić się na pewnych leitmotivach przewijają-
cych się w wypowiedziach respondentów.

Droga do edukacji na poziomie wyższym nie jest dla 
młodzieży niepełnosprawnej prosta i  należy mieć świa-
domość, że ci, którzy docierają do tego etapu (głównie 

33 W  badaniu wzięli udział studenci uczelni publicznych i  niepu-
blicznych, w  tym: uniwersytetów, politechnik, akademii, szkół zawo-
dowych, medycznych, plastycznych i  wychowania fizycznego. Studenci 
wypełniali ankietę internetową (CAWI), do której link był za ich zgodą 
rozsyłany na podane adresy mailowe przez uczelniane BONy lub pełno-
mocników rektorów ds. osób niepełnosprawnych. Elektroniczny formu-
larz ankiety był przygotowany w formie dostępnej także dla osób z dys-
funkcją wzroku.
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w  przypadku głębszego stopnia niesprawności) to osoby 
nieprzeciętne, o  ogromnej determinacji i  dużym wsparciu 
otoczenia, najczęściej rodziny. Wielu (ponad 58%) spośród 
badanych studentów było wspieranych w swoich decyzjach 
o kontynuacji nauki na uczelni i spotkało się z pozytywny-
mi reakcjami otoczenia. Czasem rodzice wspierają swoje 
niepełnosprawne dzieci, mimo obaw związanych z wyzwa-
niami, jakie stawia nauka na uczelni, często poza miejscem 
zamieszkania: Rodzice wspierali mnie, ale jednocześnie byli 
bardzo zaniepokojeni tym, że będę mieszkać sama w innym 
mieście i jeśli coś się ze mną będzie działo, nie będzie miał kto 
mi pomóc (R276)34. Dla większości ankietowanych kwestia 
podjęcia studiów była czymś zupełnie oczywistym i natural-
nym: Nikt się nie dziwił – to było oczywiste (R34); Przecież to 
normalne, że osoba po skończeniu liceum wybiera się na stu-
dia (R312). Jednocześnie 11% studentów spotkało się z ne-
gatywną reakcją otoczenia (zdziwienie lub próby zniechęca-
nia): Większość mówiła, że pewnie nie dam rady, bo jestem 
osoba dializowaną (R17); Bali się, że to pogorszy mój stan 
zdrowia (R223). Tylko 23% ankietowanych studentów miało 
przed podjęciem studiów styczność z innymi studiującymi 
osobami niepełnosprawnymi, reszta się tą kwestią nie inte-
resowała lub w ogóle nie słyszała o osobach niepełnospraw-
nych, które studiują lub ukończyły studia.

W  wielu przypadkach studenci doświadczyli różnych 
trudności na wcześniejszych etapach edukacji (37%), wy-
nikających ze stanu zdrowia. Zdarzają się tego typu wypo-
wiedzi: W Poznaniu jedynie (numer szkoły) LO było chętne 
do przyjęcia osoby na wózku. W  innych „renomowanych” 
szkołach usłyszałam – nie widzimy ciebie tutaj, nawet jeśli 
się dostaniesz (co nie było problemem) nie zapewniamy lekcji 
na parterze; niech mama ci pomaga w pokonywaniu schodów 
(R14). Sytuacje takie z  pewnością nie zdarzają się często, 
jednak sam fakt, że się nadal pojawiają, jest zatrważający.

34 Skrót oznacza osobę respondenta biorącego udział w badaniu.  
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W przypadku ponad 25% studentów stan zdrowia ogra-
niczył w jakimś stopniu możliwości wyboru uczelni, głów-
nie ze względu na niedostosowanie architektoniczne, ale 
także ze względu na odległość od domu rodzinnego lub ko-
nieczność pełnej sprawności fizycznej (uczelnie „munduro-
we”, częściowo medyczne). Czasem z wachlarza możliwości 
odpadają też studia na uczelni technicznej (Mam epilepsję 
i nie mogę studiować na kierunkach technicznych, z maszy-
nami, odczynnikami (R433)) lub humanistycznej (Depre-
sja i  niepełnosprawność kończyn górnych uniemożliwiła mi 
wybór uczelni pedagogicznej ze względu na pracę z dziećmi, 
które mogłyby się np. ze mnie naśmiewać. W ogóle taka pra-
ca byłaby niewskazana (R112)). Dla ponad połowy respon-
dentów (52%) jednak niepełnosprawność nie miała żadnego 
znaczenia przy wyborze kierunku studiów – Głównie liczyło 
się to, czym się interesuję i co chcę robić w przyszłości, dopie-
ro na samym końcu to, czy dam radę to robić (R84). Taka 
postawa bywa niestety często źródłem późniejszych roz-
czarowań: Niestety dowiedziałam się na 4 roku studiów, że 
moja niepełnosprawność nie pozwoli mi wykonywać wyuczo-
nego zawodu (R354); Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak 
moja niepełnosprawność będzie się rozwijać w przyszłości, jak 
wpłynie na moje życie zawodowe. Dziś wybrałabym zupełnie 
inaczej (R127). Wypowiedzi takie wskazują na ogromną rolę 
doradztwa zawodowego i edukacyjnego dla niepełnospraw-
nej młodzieży, dzięki któremu przyszli studenci mogliby 
bardziej świadomie wybierać kierunki studiów i rodzaj wy-
konywanego w przyszłości zawodu, adekwatnie do swoich 
możliwości.

Miejsce studiowania było ważne dla 68% badanych stu-
dentów z niepełnosprawnością, przy czym dla ponad 22% 
z  nich miało decydujące znaczenie przy wyborze uczelni. 
Tutaj znowu pojawia się wątek chęci lub konieczności miesz-
kania z  rodzicami, odległości do uczelni (mniejsza mobil-
ność), opieki medycznej, kosztów. 60% ankietowanych stu-
dentów wyprowadziło się z domu rodzinnego, by studiować, 
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choć zdarzają się i takie wypowiedzi; Nie musiałem, ale i tak 
się wyprowadziłem. Najważniejsza dla mnie była samodziel-
ność (R378). Jednocześnie niemal 40% studentów z niepeł-
nosprawnościami studiuje, nie mieszkając z rodzicami.

Ciekawa wydaje się kwestia, czy niepełnosprawni kan-
dydaci na studia sprawdzają, które uczelnie są dostosowane 
najlepiej do ich potrzeb i jaką mają ofertę dla osób niepeł-
nosprawnych. Poniższe wykresy przedstawiają rozkład wy-
ników.

Wykres 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy sprawdziłeś wcześniej 
dostosowanie uczelni do swoich potrzeb? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań studentów niepeł-
nosprawnych 

Wyniki takie potwierdzają analizy przeprowadzone 
wśród niepełnosprawnych studentów AGH, gdzie ponad 
36% z nich stwierdziło, że stan zdrowia prawie nigdy lub 
nigdy nie przeszkadza im w życiu codziennym i nauce (My-
śliwiec 2010). W powyższym badaniu także zdecydowanie 
największa grupa to studenci z niepełnosprawnościami nie-
wymagającymi specjalnych dostosowań35, choć na pytanie 
„Jeśli nie sprawdzałeś uczelni pod tym kątem, to dlaczego?” 

35 Jedynie 13% badanych studentów uważa, że ich niepełnospraw-
ność w dużym lub bardzo dużym stopniu utrudnia studiowanie.
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pojawiały się i  takie wypowiedzi: Bez względu na dostęp-
ność uczelni zależało mi na podjęciu studiów ze względu na 
wysoki poziom kształcenia (R13) lub: Bo przyzwyczajona je-
stem, że budynki użyteczności publicznej nie są dostosowane 
do moich potrzeb. Jakoś muszę sobie radzić (R218). O tym, 
czy uczelnia jest dostosowana do potrzeb osób z daną nie-
pełnosprawnością, kandydaci czerpali wiedzę najczęściej 
z serwisów internetowych uczelni (26,7%), z informacji od 
Pełnomocnika ds. ON/Biura ds. ON (10,6%) lub zostali po-
informowani w rekrutacji (10,4%). Jednakże 42% spośród 
nich nie miała takiej wiedzy przed rozpoczęciem studiów. 
Zdecydowana większość (ponad 88%) studentów stwier-
dziła, że miała taki sam tryb rekrutacji jak inni studen-
ci. Bardzo sporadycznie (2,2%) pojawiają się informacje 
o „specjalnym” trybie przyjmowania studenta z niepełno-
sprawnością na uczelnię – poza normalną rekrutacją bądź 
np. poprzez zwolnienie z egzaminu sprawnościowego itp., 
a w ponad połowie (56,4%) przypadków uczelnia nie wy-
magała składania dokumentów potwierdzających niepeł-
nosprawność przy rekrutacji na studia. W kontekście prak-
tyk niedyskryminacyjnych bardzo niepokoi natomiast taka 
wypowiedź: Na (nazwa uczelni) jest limit miejsc dla osób 
niepełnosprawnych. Uważam to za zbędne i  w  niektórych 
przypadkach uwłaczające. Pomimo wymaganej liczby punk-
tów (drugi najwyższy próg na uczelni, 14 osób na miejsce) 
i  tak przyjęto mnie jako osobę niepełnosprawną „z  limitu”. 
Nikogo o to nie prosiłam, ale samo złożenie orzeczenia spra-
wiło, że byłam poza rekrutacją. Wyniki były jawne, a przy 
moim nazwisku widniała gwiazdką i odnośnik w jakim try-
bie mnie przyjęto. Jestem bardzo mocno przeciwko tego ro-
dzaju „udogodnieniom” (R178).

Wysoko oceniane jest przez studentów przystosowanie 
ich uczelni do potrzeb osób z  różnymi niepełnosprawno-
ściami. Aż 69% spośród nich ocenia to dostosowanie bar-
dzo dobrze lub dobrze; strukturę odpowiedzi przedstawia  
wykres 8.
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Wykres 8. Ocena dostosowanie uczelni do potrzeb osób z różnymi 
niepełnosprawnościami 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań studentów niepeł-
nosprawnych

Jednocześnie w  komentarzach większość badanych 
skupiała się jednak na dostosowaniu pod kątem barier 
architektonicznych (choć tylko 3,8% osób spośród ankie-
towanych porusza się na wózkach inwalidzkich bądź ma 
inne problemy z chodzeniem), co świadczyć może o tym, 
że stereotypowemu postrzeganiu niepełnosprawności ule-
gają także same osoby niepełnosprawne (por. Ostrowska 
2015).

Jakie są specjalne potrzeby niepełnosprawnych studentów 
związane ze studiowaniem? Wyniki przedstawia wykres 9.

W  badanej grupie studentów przeważają osoby po-
trzebujące przede wszystkim wsparcia finansowego. Na 
zwiększone koszty studiowania osób niepełnosprawnych 
zwracano już uwagę we wcześniejszych badaniach (Szto-
bryn-Giercuszkiewicz 2011a). Są to m.in. koszty związane 
z koniecznością dojazdów na uczelnię, wynajmu odpowied-
niego mieszkania (jeśli baza domów studenckich nie jest 
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych), kosz-
ty dodatkowych leków, np. w przypadku osób po przeszcze-
pach czy o obniżonej odporności, zakupu przystosowanego 
sprzętu komputerowego itp. Tym samym zasadne wydaje 
się kontynuowanie wsparcia finansowego studentów nie-
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pełnosprawnych m.in. przez PFRON w postaci Modułu II 
programu Aktywny Samorząd, dzięki któremu część z tych 
kosztów można pokryć.

Wykres 9. Jakie są specjalne potrzeby niepełnosprawnych studentów 
związane ze studiowaniem?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań studentów niepeł-
nosprawnych

Prawie połowa (47,5%) studentów niepełnospraw-
nych nie uważa, aby coś stanowiło szczególną przeszkodę 
w  ich studiowaniu. Ci, którzy takie przeszkody postrzega-
ją (26,6%), oprócz stanu zdrowia zwracają głównie uwagę 
na relacje z  wykładowcami (brak zrozumienia, niechęć ze 
strony pracowników uczelni, brak elementarnej wiedzy do-
tyczącej niepełnosprawności), koszty studiowania, niedo-
stosowanie uczelni oraz ich własne nastawienie wewnętrzne 
(brak motywacji do studiowania).

Problematyka relacji między studentami niepełnospraw-
nymi a  pracownikami uczelni, zarówno dydaktycznymi, jak 
i administracyjnymi, była już kilkakrotnie podejmowana w ba-
daniach dotyczących sytuacji studentów niepełnosprawnych 
na uczelniach (Kulpa 2010, Izdebski 2010). W omawianym ba-
daniu studenci przedstawiają nastawienie wykładowców jako 
jedną z głównych barier utrudniających im studiowanie. Jed-
nocześnie – większość badanych studentów jest zadowolona 
z kontaktów z wykładowcami i pracownikami administracji. 
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Wykres 10. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy jesteś zadowolony 
z kontaktów z pracownikami uczelni? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań studentów niepeł-
nosprawnych

Badani studenci także w  większości (68%) uważają, że 
pracownicy uczelni stosują zasadę równości wobec studen-
tów pełno- i niepełnosprawnych. Można to rozumieć w du-
chu antydyskryminacji, a można i w ten sposób: Dziekanat 
jest zawsze nieprzyjemnym miejscem [...] ale jest tolerancyjny 
– Panie z dziekanatu jednakowo źle traktują i pełno- i nie-
pełnosprawnych (R74). Studenci zwracają również uwagę na 
niewiedzę pracowników uczelni na temat niepełnospraw-
ności, ich „lękliwe” zachowania w kontakcie z osobą niepeł-
nosprawną: Moim zdaniem [największym problemem jest] 
podejście wykładowców. Często nie ma w  ich świadomości 
„wypośrodkowanego – normalnego” podejścia do studen-
ta niepełnosprawnego. Czasem przesadzają w  stronę litości 
zamiast zwykłej pomocy, a  czasem fakt niepełnosprawności 
danego studenta puszczają mimo uszu. Jednakże są tacy, 
z  którymi bez problemu można się porozumieć (G38). Jeśli 
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ankietowani wypowiadają się na temat negatywnych w ich 
odczuciu reakcji wykładowców w  kontakcie ze studentem 
z niepełnosprawnością, to najczęściej dotyczą one tego typu 
zachowań:
• uznawanie absencji, indywidualnej organizacji studiów 

itp. za chęć „migania się”, symulowanie choroby czy 
wręcz wykorzystywanie swojego stanu zdrowia do wy-
muszania traktowania ich na innych warunkach niż po-
zostałych studentów;

• niecierpliwość, niechęć, niezrozumienie problemów stu-
denta;

• okazywanie litości (Coś co mnie bardzo wkurza, to litość. 
Nie chcemy jej doświadczać, chcemy normalnego trakto-
wania (G44)) (Sztobryn-Giercuszkiewicz 2011b).
Z drugiej strony, nawet studenci, którzy wymieniają ja-

kieś konkretne negatywne sytuacje w  kontakcie z  wykła-
dowcą, podkreślają, że są to sytuacje sporadyczne, najczę-
ściej wynikające z nieświadomości i braku wiedzy na temat 
konkretnego rodzaju niepełnosprawności; badani studenci 
zwracają również uwagę na fakt, że pośpiech, niecierpliwość 
i brak chęci wsłuchiwania się w ich problemy ze strony dy-
daktyków jest konsekwencją egalitarnego modelu kształce-
nia akademickiego i dotyka na równi wszystkich studentów.

Wypowiedzi studentów dotyczyły także pomysłów na 
ułatwienie studiowania osobom niepełnosprawnym. Wy-
kres 11 pokazuje rozkład odpowiedzi.

Taki stan rzeczy potwierdza wysuwane wcześniej przez 
badaczy hipotezy, że:

1. Studenci z niepełnosprawnościami na uczelniach to 
głównie osoby z mniej widocznymi i lżejszymi scho-
rzeniami, z  lekkim lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności (Myśliwiec 2010, Chrzanowska 
2013), którzy stosunkowo dobrze i  bez specjalnego 
wspomagania radzą sobie na kolejnych etapach edu-
kacji. Ta grupa różni się od swoich „pełnosprawnych” 
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Wykres 11. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Co należałoby 
zrobić w pierwszej kolejności, aby ułatwić studiowanie osobom 

niepełnosprawnym? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań studentów niepeł-
nosprawnych

 kolegów zapewne często tylko faktem posiadania 
orzeczonej niepełnosprawności;

2. Studenci z  niepełnosprawnościami posiadają małą 
wiedzę na temat oferty uczelni w  zakresie wsparcia 
osób niepełnosprawnych, częściowo z powodu braku 
własnego zainteresowania taką ofertą (ze względu na 
rodzaj i stopień niepełnosprawności nie mają specjal-
nych potrzeb), częściowo z powodu niedostatecznego 
upowszechniania przez uczelnie/BONy takich infor-
macji (Izdebski 2010, Kulpa 2010);

3. Studenci niepełnosprawni raczej nie kierują się przy 
wyborze uczelni i kierunku studiów (w konsekwencji 
zawodu) możliwościami i ograniczeniami wynikają-
cymi z ich stanu zdrowia. Tłumaczyć to można znów 
częściowo faktem doświadczania tylko niewielkich 
niedogodności z powodu niepełnosprawności i bra-
kiem wpływu tejże na funkcjonowanie w roli studen-
ta i na rynku pracy. Częściowo taki stan rzeczy jest 
zapewne efektem nieświadomości i braku orientacji 
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co do konsekwencji, jakie dane schorzenie może mieć 
w zakresie możliwości wykonywania pracy zawodo-
wej (por. Giermanowska i in. 2015).

4. Studenci niepełnosprawni generalnie dobrze oceniają 
przystosowanie swojej uczelni do potrzeb wynikają-
cych z ich niepełnosprawności, również dobrze oce-
niane są ich relacje z  nauczycielami akademickimi 
i administracją uczelni. Jeśli zwracają uwagę na jakieś 
negatywne aspekty tych kontaktów, to ich zdaniem 
wynikają one: a) z braku odpowiedniego przeszkole-
nia wykładowców w zakresie różnych rodzajów nie-
pełnosprawności, b) z niezrozumienia faktu, że brak 
dyskryminacji oznacza równe traktowanie wszyst-
kich, zarówno jeśli chodzi o prawa, jak i wymagania 
(por. Kulpa 2010).

„INKLUZJA SPOŁECZNA ZACZYNA SIĘ 
W NASZYCH GŁOWACH” – PERSPEKTYWY 
I REKOMENDACJE DLA INSTYTUCJI 
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

W 2003 r. OECD przeprowadziła w 5 krajach (Kanadzie, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Szwajcarii) badanie, 
którego celem było zidentyfikowanie czynników utrudnia-
jących dostęp do uczelni wyższych i  studiowania osobom 
z  niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (SPE). Wyłoniono kilka najważniejszych ba-
rier, spowalniających proces inkluzji w edukacji na pozio-
mie wyższym:
• finansowanie, w szczególności zaś brak spójnego modelu 

finansowania i jego źródeł;
• stosunek do specjalnych potrzeb edukacyjnych na pozio-

mie ośrodków decyzyjnych, ale także wśród pracowni-
ków uczelni;
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• brak porozumienia i  współpracy pomiędzy uczelniami 
a pozostałymi sektorami edukacyjnymi, w szczególności 
szkolnictwem ponadpodstawowym;

• brak elastyczności w oferowaniu alternatywnych, zróżni-
cowanych form kształcenia dla wielu studentów;

• fizyczna dostępność obiektów uczelni;
• rozbieżność pomiędzy celami programu, jego zawarto-

ścią a indywidualnymi potrzebami;
• brak zrozumienia faktu, że SPE to wynik wzajemne-

go oddziaływania trudności studenta ze środowiskiem, 
w jakim się znajduje;

• brak wiarygodnych informacji, na których można oprzeć 
badania, a następnie rekomendacje36.
Należy stwierdzić, że wyniki badań przeprowadzonych 

ponad 10 lat później w  polskich uczelniach potwierdzają 
istnienie każdego z  tych problemów w  systemie polskiego 
szkolnictwa wyższego. Mimo wielu zmian, niewątpliwie na 
lepsze, nadal istnieją liczne bariery utrudniające czy wręcz 
uniemożliwiające pełne uczestnictwo osób niepełnospraw-
nych w  różnych aspektach życia społecznego, w  tym edu-
kacji akademickiej. Często są to bariery architektoniczne 
lub finansowe – pewna grupa niepełnosprawnej młodzieży 
nie rekrutuje się w ogóle na uczelnie, a o skali tego zjawi-
ska badacze niewiele mogą powiedzieć. Bardzo przeszkadza 
źle sformułowane prawo, brak przejrzystych przepisów co 
do sposobu wykorzystania dotacji ministerialnej, wyklu-
czenie z systemu osób nieposiadających orzeczonej niepeł-
nosprawności. Najtrudniejsze są jednak zmiany mentalne 
i  dotyczy to nastawienia zarówno ludzi „pełnosprawnych” 
– pracowników uczelni, wykładowców i grup studenckich, 
jak i  samych osób z  niepełnosprawnością, które poprzez 
różne strategie „zarządzania stygmatem” (Goffman 2007; 

36 Organisation for Economic Cooperation and Development, Disa-
bility in Higher Education, Paris 2003.
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Leszczyńska 2010) utrudniają proces „wtopienia się” osób 
niepełnosprawnych w środowisko uczelniane.

Polskie szkolnictwo wyższe jest z całą pewnością na do-
brej drodze ku inkluzji osób niepełnosprawnych, będąc ze 
swej natury „włączające”37, choć droga ta na pewno będzie 
jeszcze długa i wyboista. Cytując ponownie B. Gąciarz (Peł-
nomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w  Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie): „Uczelnie wyższe 
nie są wolne od tych wszystkich negatywnych obciążeń 
w  polityce wobec osób niepełnosprawnych, które są cha-
rakterystyczne dla całego społeczeństwa, ale też ze względu 
na swój szczególny status instytucji, które mają powinność 
realizowania najwyższych cywilizacyjnych standardów po-
stępowania wobec każdego, kto wyraża wolę i  gotowość 
zdobywania wykształcenia, wprowadzają w życie specjalne 
rozwiązania organizacyjne i  programy społeczne, których 
celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym adap-
tacji do świata akademickiego i korzystanie z szans, który on 
oferuje” (Gąciarz 2010: 26).

Jakie zatem kroki powinny podjąć polskie instytucje 
szkolnictwa wyższego, by realizować prawo równego dostę-
pu osób niepełnosprawnych do kształcenia i przeciwdziałać 
wykluczeniu tej grupy, jednocześnie stwarzając szanse na 
„normalne” funkcjonowanie edukacyjne, społeczne i zawo-
dowe tych osób? Wnioski wyciągnięte ze zrealizowanych ba-
dań pozwalają na stworzenie zbioru poniższych rekomen-
dacji, nie jest on jednak ani wyczerpujący, ani zamknięty. 
Proces, w którym obecność studenta z niepełnosprawnością 
na polskiej uczelni jest codziennością i  standardem, a  nie 
wyjątkiem i  czymś „poza normą”, dopiero się rozpoczął. 
Z pewnością czas przyniesie zmiany, które pozwolą na dopi-

37 Na świecie istnieją różne modele kształcenia akademickiego osób 
niepełnosprawnych, wśród których zdecydowanie przeważa model „inte-
gracyjny”. Bywają jednakże uczelnie „specjalne”, jak np. Uniwersytet Gal-
laudeta w Waszyngtonie dla osób głuchych. Językiem wykładowym jest 
tam Amerykański Język Migowy.
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sanie kolejnych punktów do poniższych zaleceń. A może – 
czego sobie wszyscy życzymy – niektóre z nich będzie moż-
na już usunąć, bo bariery te będą dawno pokonane?

Rekomendacje dla systemu szkolnictwa wyższego i  in-
stytucji otoczenia w obszarze kształcenia osób z niepełno-
sprawnościami:
• informowanie uczelni, jakie rozwiązania funkcjonują 

jako „dobre praktyki” i  w  jaki sposób możliwe jest ich 
sfinansowanie – dotyczy to przede wszystkim możliwo-
ści wykorzystania dotacji ministerialnej, co do której na-
rosło wiele wątpliwości w środowisku uczelnianym;

• zwiększanie świadomości niepełnosprawności wśród 
pracowników uczelni, szkolenie w zakresie specjalnych 
potrzeb edukacyjnych i dydaktyki osób dorosłych z nie-
pełnosprawnościami;

• stopniowe niwelowanie barier architektonicznych, infra-
strukturalnych, cyfrowych, doposażenie uczelni w  spe-
cjalistyczne sprzęty wspomagające kształcenie osób 
z niepełnosprawnościami;

• zatrudnianie specjalistów, w  szczególności osób zaj-
mujących wspieraniem kształcenia studentów niepeł-
nosprawnych, asystentów osób niepełnosprawnych, 
psychologów, coachów, doradców zawodowych, tyflo- 
i  surdopedagogów, tłumaczy języka migowego, konsul-
tantów edukacyjnych;

• informowanie niepełnosprawnej młodzieży kończącej 
szkoły średnie o  możliwościach kształcenia na uczel-
niach w Polsce i za granicą;

• systemowa, zintegrowana współpraca międzyuczelnia-
na na poziomie instytucji rządowych i samorządowych 
(uczelnie i  MNiSW, PFRON) ze szkolnictwem ponad-
podstawowym, organizacjami pozarządowym i zrzesza-
jącymi studentów z  niepełnosprawnością oraz praco-
dawcami z otwartego rynku pracy;

• aktywizacja środowiska studentów niepełnosprawnych, 
poprzez włączanie tej grupy w  działania na rzecz osób 
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niepełnosprawnych na uczelni, tworzenie lub włączanie 
ich do organizacji studenckich, reprezentacja w  Samo-
rządach Studenckich itp.;

• zwiększenie efektywności działalności uczelnianych 
Biur ds. Osób Niepełnosprawnych poprzez upowszech-
nianie informacji o udzielanym wsparciu, współpracę ze 
studentami niepełnosprawnymi przy wypracowywaniu 
najlepszych rozwiązań, przeprowadzanie diagnozy rze-
czywistych potrzeb studentów, monitorowanie efektów 
tych działań.
Warty podkreślenia wydaje się fakt, że wraz z postępują-

cym procesem dostosowania polskich uczelni i wzrastającą 
dostępnością dla osób niepełnosprawnych, nie tylko dba 
się o  realizację fundamentalnych wartości i  praw, ale tak-
że polepsza się w uczelniach jakość zarządzania i kształce-
nia, bezpieczeństwo i infrastruktura dydaktyczna. Bowiem, 
przytaczając słowa Bengta Lindqvista, Specjalnego Spra-
wozdawcy Narodów Zjednoczonych ds. Standardowych 
Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, 
„szkoła lepsza dla osób z niepełnosprawnościami jest szkołą 
lepszą dla wszystkich”.
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ALTER IDEM PRINCIPLE – A STUDENT WITH 
A DISABILITY IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

(Summary)

The author presents the situation of students with disabilities in the 
Polish system of higher education. This paper discusses for the first time 
the history of educational support systems development for students 
with disabilities at Polish universities. Two research approaches were 
presented: the higher educational institutions’ perspective and the 
students’ with disabilities perspective. The author presents latest 
research findings, the best practices and the recommendations to 
the higher education system for increased inclusion of persons with 
disabilities in higher education.

Keywords: disability, student, HE institutions, inclusive education, 
social inclusion.
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Niepełnosprawny jako pracujący 
w systemie ekonomii społecznej

STRESZCZENIE

Ekonomia społeczna to obszar, w którym za sprawą określonych dzia-
łań o charakterze gospodarczym dokonuje się proces integracji grup 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jedną z ta-
kich grup są osoby niepełnosprawne. Tekst ten pokazuje, w jaki sposób 
integracja ta odbywa się w ramach trzech typów podmiotów: warszta-
tach terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej oraz spół-
dzielniach socjalnych osób niepełnosprawnych. W artykule wskazane 
są zarówno zasługi i mocne strony tych podmiotów, ale także problemy 
związane z ich funkcjonowaniem.

Słowa kluczowe: rynek pracy, ekonomia społeczna, przedsiębiorczość 
społeczna, spółdzielnia socjalna, warsztat terapii zajęciowej, zakład ak-
tywności zawodowej.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I PRACA

Aktywna obecność osób niepełnosprawnych w przestrze-
ni publicznej wymaga ich społecznego „zakorzenienia” w ob-
szarach, które wykraczają poza sferę prywatną, czyli dom 
i  rodzinę. Pól możliwej partycypacji jest oczywiście wiele – 
kultura, sztuka, sport, wspólnoty lokalne, nauka czy polityka. 
To jednak rynek pracy pozostaje przestrzenią wyjątkową.



N. WASIELEWSKA, P. NOSAL148

Dzięki obecności na rynku pracy osoby te nie tylko sta-
ją się pracownikami, ale także uczestniczą w  całym szere-
gu procesów o  znacznie szerszym kontekście społecznym. 
W niniejszym tomie znajduje się już artykuł Niepełnospraw-
ny jako pracownik i  pracodawca opisujący wielowymiaro-
wość procesu wcielania się osoby niepełnosprawnej w rolę 
pracownika. W tym miejscu należałoby więc tylko wskazać 
cztery aspekty integracji społecznej związane z nabywaniem 
obowiązków zawodowych.

Po pierwsze, praca stanowi jeden z najważniejszych przy-
czynków do redefiniowania „ja” osób niepełnosprawnych. 
Dzięki efektywnemu funkcjonowaniu na tak trudnym polu, 
jakim jest rynek zatrudnienia, osoby te zmieniają postrze-
ganie siebie – mają większą wiarę we własne umiejętności, 
lepiej oceniają swoje szanse na sukces, czują się bardziej 
samodzielne (zob. np. Brzezińska, Kaczan, Rycielska 2010: 
61–64).

Po drugie, praca dowartościowuje społecznie osoby nie-
pełnosprawne jako jednostki „użyteczne społecznie” lub 
– używając kluczowej obecnie kategorii neoliberalnego dys-
kursu – „produktywne”. Ich aktywność zawodowa sprawia, 
że czują się one równoprawnymi członkami społeczeństwa 
(choć oczywiście są nimi także wtedy, gdy nie pracują). 
Dzielą bowiem z  innymi ludźmi – również tymi dalszymi 
albo zupełnie odległymi, np. oglądanymi w telewizji – po-
dobne problemy i wyzwania. Są to np. rutyna codzienności, 
organizacja dnia, mobilność/przemieszczanie się, zarobki 
czy też wydatki z tym związane. 

Po trzecie, praca stanowi dla osób niepełnosprawnych 
nie tylko aktywność o charakterze (wy)twórczym lub pro-
dukcyjnym, ale jest również procesem nabywania kompe-
tencji ogólnożyciowych: samodyscypliny, wykonywania po-
leceń i kreatywnego myślenia, umiejętności nawiązywania 
kontaktów, życia w  grupie, samoorganizacji. To wszystko 
sprawia, że rola pracownika, w  kontekście integracyjnym 
jest – stosując znowu popularny w socjologii przedrostek – 
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„megarolą”. Praca pozostaje więc socjalizacyjnym „kombaj-
nem”, uczy osoby niepełnosprawne nie tylko pracy, ale i ży-
cia w społeczeństwie. Dzięki niej budują (lub rozbudowują) 
swój kapitał ekonomiczny, ale także inne kapitały – społecz-
ny i kulturowy.

Po czwarte, akt czasowej zmiany środowiska – z rodzin-
nego na zawodowe – stanowi każdorazowo niezwykle ważny 
moment w  procesie integracji społecznej osoby niepełno-
sprawnej. Staje się on bowiem synonimem treningu ról spo-
łecznych – goffmanowskich dekoracji, zespołów, scen, kulis 
i kostiumów (zob. Goffman 1981). Dzięki temu doświadcza 
ona mnogości ról, w które wchodzi się każdego dnia, a także 
złożoności świata społecznego.

Po piąte wreszcie, praca zawodowa jest podstawową 
formą zarabiania pieniędzy. Osobiste dysponowanie nimi 
stanowi zaś dla osób niepełnosprawnych jeden z  najważ-
niejszych przejawów samodzielności i  niezależności. Tym 
samym umożliwia (albo ułatwia) ono wpisanie się osób nie-
pełnosprawnych w  jeden z głównych nurtów uczestnictwa 
w życiu społecznym – konsumpcję.

Praca zawodowa pozostaje zatem niezwykle istotnym 
aspektem aktywności życiowej osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy – stan obecny 
i dynamika zjawiska

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego 
z 2011 r. w Polsce żyje około 4,7 mln (dokładnie 4 697,5 tys.) 
osób niepełnosprawnych1. Stanowią one zatem 12,2% lud-
ności całego państwa. Biorąc pod uwagę, że tworzą one tak 
dużą populację, to kwestią szczególnej troski ze strony de-
cydentów polityki społecznej powinno być zagadnienie ich 
ulokowania na rynku pracy. 

1 Za: http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyni-
ki/ (dostęp 16.10.2015).



N. WASIELEWSKA, P. NOSAL150

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 
(BAEL)2 prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny 
(GUS) udział osób niepełnosprawnych ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności w  całej populacji osób niepeł-
nosprawnych w  2014 r. wynosił 28,4%, z  umiarkowanym 
– 42,3%, z lekkim – 29,3%. Wśród osób niepełnosprawnych 
w wieku produkcyjnym (bo to właśnie ta kategoria jest klu-
czowa dla rynku pracy) owa struktura przedstawiała się 
następująco: 22,0% – znaczny stopień niepełnosprawności, 
45,0% – umiarkowany, 33,0% – lekki.

W  kontekście statystyk związanych już z  samym ryn-
kiem zatrudnienia należy odnotować, że w I kwartale 2015 r. 
współczynnik aktywności zawodowej (tj. udział ludności 
aktywnej zawodowo [osoby w wieku 15 lat i więcej należące 
do pracujących lub bezrobotnych] w ogólnej liczbie ludno-
ści w wieku 15 lat i więcej lub danej grupy)3 wyniósł 16,6%; 
wskaźnik zatrudnienia (tj. udział pracujących w  ogólnej 
liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej)4 – 14,1%, a stopa 
bezrobocia (tj. stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby 
ludności aktywnej ekonomicznie, czyli zasobu siły roboczej 
danej populacji)5 – 16,1%.

W  tym miejscu należy podkreślić, że ważnym czynni-
kiem wspierającym zatrudnienie osób niepełnosprawnych 
jest fakt, że podmioty dające im pracę mogą liczyć na szereg 
udogodnień. Po pierwsze, mają one charakter zwrotu okre-
ślonych kosztów: adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób 
niepełnosprawnych; adaptacji lub nabycia urządzeń uła-
twiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub 

2 Za: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/bada-
nie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-bael/ (dostęp 16.10.2015).

3 Za: http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-sto-
sowane-w-statystyce-publicznej/591, pojecie.html (dostęp 16.10.2015).

4 Za: http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-sto-
sowane-w-statystyce-publicznej/884, pojecie.html (dostęp 16.10.2015).

5 Za: http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-sto-
sowane-w-statystyce-publicznej/486, pojecie.html (dostęp 16.10.2015).
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funkcjonowanie w zakładzie pracy oraz zakupu i autoryzacji 
oprogramowania na użytek pracowników niepełnospraw-
nych i urządzeń technologii wspomagających lub przystoso-
wanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. 
Po drugie, wiążą się one z miesięcznym dofinansowaniem do 
wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Po trzecie, 
dotyczą refundacji kosztów zatrudnienia pracownika po-
magającego osobie niepełnosprawnej. Po czwarte, obejmują 
zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego 
dla osoby niepełnosprawnej oraz zwrot kosztów szkolenia 
pracowników niepełnosprawnych. Po piąte, zapewniają 
refundację z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwen-
cyjnych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powia-
towym urzędzie pracy, z tytułu zatrudnienia w ramach ro-
bót publicznych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej 
w  powiatowym urzędzie pracy oraz z  tytułu przyjęcia na 
przygotowanie zawodowe dorosłej osoby niepełnosprawnej 
zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy. 

Istnieje więc szereg rzeczywistych korzyści wynikających 
z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Główne problemy dotyczące obecności osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy

Satysfakcjonująca dla wszystkich zainteresowanych 
stron obecność osób niepełnosprawnych na rynku pracy 
natrafia jednak na liczne przeszkody, które sprawiają, że 
odsetek pracujących osób niepełnosprawnych jest wciąż 
stosunkowo niewielki. Można wskazać pięć głównych grup 
takich barier:

–  bariery mentalne pracodawców – lęk pracodawców 
przed zatrudnianiem osób niepełnosprawnych – oba-
wa związana z tym, że osoby niepełnosprawne będą 
gorszymi pracownikami niż osoby pełnosprawne 
– mniej efektywnymi, gorzej adaptującymi się w no-
wym środowisku, mniej zaangażowanymi w  pracę, 
bardziej roszczeniowymi, częściej chorującymi itd.; 
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jednocześnie w  kategorii barier mentalnych praco-
dawców należy rozpatrywać nieznajomość korzyści 
płynących z  zatrudniania osób niepełnosprawnych 
(wskazanych kilka akapitów wyżej);

–  bariery mentalne osób niepełnosprawnych (pracow-
ników) – lęk przed samym wejściem na rynek pracy 
(a co za tym idzie – opuszczeniem bezpiecznego oto-
czenia rodzinno-koleżeńskiego) bardzo często spra-
wia, że osoby niepełnosprawne nie decydują się na taki 
krok; drugą barierą w tym obszarze jest natomiast lęk 
przed utratą świadczeń rentowych po podjęciu pracy.

–  bariery fizyczne (jednostkowe) osób niepełno-
sprawnych – przypadek każdej osoby niepełnospraw-
nej jest inny, ale wiele typów niepełnosprawności 
w rzeczywistości uniemożliwia podjęcie określonych 
aktywności zawodowych (np. pracy o charakterze fi-
zycznym);

–  bariery kwalifikacyjne osób niepełnosprawnych 
– wielu pracodawcom towarzyszy przekonanie, że 
osoby niepełnosprawne dysponują gorszymi kwa-
lifikacjami zawodowymi niż osoby pełnosprawne, 
w związku z tym wolą zatrudniać pracowników z tej 
drugiej grupy; jednocześnie należy także zauważyć, 
że w  kontekście wielu zawodów bariery kwalifika-
cyjne rzeczywiście istnieją i związane są one przede 
wszystkim z określoną ścieżką edukacyjną, którą re-
alizowały osoby niepełnosprawne (np. niemożność 
ukończenia szkoły zawodowej);

–  bariery infrastrukturalne – wiele zakładów pracy 
wciąż jest nieprzystosowanych do obecności osób 
niepełnosprawnych; pracodawcy zamiast dokonać 
stosownych reorganizacji utrzymują jednak ten stan 
przestrzennego wykluczania;

–  bariery systemowo-strukturalne – rynek pracy dla 
osób niepełnosprawnych wciąż oferuje zbyt mało 
miejsc w stosunku do popytu na nie;
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Mając na uwadze wszystkie powyższe bariery, należy 
jednak zauważyć, że każdą z nich można umniejszyć po-
przez podjęcie odpowiednio sprofilowanych działań.

Instytucje wspierające osoby niepełnosprawne  
na rynku pracy

Działania nakierowane na wsparcie obecności osób nie-
pełnosprawnych na rynku pracy podejmuje szereg podmio-
tów i instytucji. Oto najważniejsze z nich:

–  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych (PFRON) – to fundusz, którego środki 
przeznaczane są na działania związane z  rehabilita-
cją zawodową i  społeczną osób niepełnosprawnych, 
a  także na ich zatrudnianie. Pieniądze kierowane są 
m.in. na: rekompensatę pracodawcom chronionego 
i  otwartego rynku pracy podwyższonych kosztów 
związanych z  zatrudnianiem osób niepełnospraw-
nych (dofinansowanie do wynagrodzeń); refundację 
pracodawcom kosztów przystosowania, adaptacji 
i wyposażenia miejsc pracy osób niepełnosprawnych; 
dofinansowanie tworzenia i  funkcjonowania warsz-
tatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności 
zawodowej; zlecanie organizacjom pozarządowym 
i  fundacjom realizacji zadań z  zakresu rehabilitacji 
zawodowej i  społecznej osób niepełnosprawnych; 
współfinansowanie projektów systemowych realizo-
wanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej; 
wspieranie indywidualnych osób niepełnosprawnych 
poprzez: udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej, refundację składek na ubezpie-
czenia społeczne dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą, niepełnosprawnych rolników oraz rol-
ników zobowiązanych do opłacania składek za nie-
pełnosprawnego domownika, dofinansowanie: likwi-
dacji barier architektonicznych, w  komunikowaniu 
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się i technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 
przedmiotów ortopedycznych i  środków pomocni-
czych oraz turnusów rehabilitacyjnych, programów 
PFRON (dysponentem środków w tym wypadku jest 
przede wszystkim Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie); oraz finansowanie aktywnych instrumentów 
rynku pracy dla osób zarejestrowanych jako bezro-
botne lub poszukujące pracy (szkolenia, staże itp.)6. 
Warto podkreślić, że Fundusz pozostaje jednym 
z  najważniejszych dysponentów środków wspiera-
jących funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy.

–  Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnospraw-
nych – sekretarz stanu w  urzędzie obsługującym 
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia spo-
łecznego, powoływany i odwoływany przez Prezesa 
Rady Ministrów na wniosek Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Do jego zadań należy m.in.: inicjo-
wanie, nadzór i  koordynacja nad wykonywaniem 
zadań wynikających z ustawy; inicjowanie kontroli 
realizacji zadań określonych w ustawie; żądanie od 
podmiotów informacji, dokumentów i  sprawozdań 
okresowych dotyczących realizacji zadań; organizo-
wanie konferencji i  szkoleń; udzielanie informacji 
w sprawach z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych; 
opracowywanie standardów w  zakresie realizacji 
zadań określonych w ustawie; opracowywanie oraz 
opiniowanie projektów aktów normatywnych doty-
czących zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków 
życia osób niepełnosprawnych; opracowywanie 
projektów programów rządowych dotyczących roz-
wiązywania problemów osób niepełnosprawnych; 

6 Za: http://www.pfron.org.pl/pl/pfron/1,PFRON.html (dostęp 
16.10.2015).
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ustalanie założeń do rocznych planów rzeczowo-
-finansowych dotyczących realizacji zadań wyni-
kających z  ustawy; inicjowanie i  realizacja działań 
zmierzających do ograniczenia skutków niepełno-
sprawności i  barier utrudniających osobom nie-
pełnosprawnym funkcjonowanie w  społeczeństwie 
oraz współpraca z  organizacjami pozarządowymi 
i  fundacjami działającymi na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania 
przy pomocy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych (BON), które stanowi 
wyodrębnioną komórkę organizacyjną w  Minister-
stwie Pracy i Polityki Społecznej7.

–  Sejmowa podkomisja stała ds. osób niepełno-
sprawnych – najważniejszy organ sejmowy dedyko-
wany osobom niepełnosprawnym. Podkomisja działa 
w ramach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jej 
zadaniem pozostaje przede wszystkim praca o  cha-
rakterze ustawodawczym w zakresie problemów osób 
niepełnosprawnych: ich funkcjonowania na rynku 
pracy, równego traktowania w  zatrudnieniu, szans 
w oświacie, integracji społecznej oraz dostępu do re-
habilitacji8.

–  Związki pracodawców osób niepełnosprawnych 
– reprezentują interesy pracodawców osób niepeł-
nosprawnych w  licznych gremiach dialogowych na 
szczeblach lokalnych i  centralnych, prowadzą dzia-
łalność szkoleniowo-informacyjną oraz wspomagają 
zakładanie i  funkcjonowanie ośrodków informacyj-
nych, centr aktywizacyjnych czy przedmiotowych 
stron internetowych. Do najważniejszych tego typu 

7 Za: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,12,pelnomocnik (dostęp 
16.10.2015).

8 Za: http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladpkom7?OpenAgen-
t&PSR01S (dostęp 16.10.2015).
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związków należą: Polska Organizacja Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych (POPON), Krajowa Izba 
Gospodarczo-Rehabilitacyjna (KIG-R), Krajowy 
Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i  Spół-
dzielni Niewidomych (KZRSIiSN) czy Porozumienie 
Branżowe oraz Ogólnopolska Baza Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych (OBPON)9.

–  Związki zawodowe pracowników osób niepełno-
sprawnych – są one coraz częściej zawiązywane przez 
niepełnosprawnych pracowników; należy także pod-
kreślić, że ulegają systematycznemu usieciowieniu 
poprzez wchodzenie w  rozliczne związki-federacje 
łączące większą liczbę organizacji, które w założeniu 
mają być partnerem dla organów samorządowych 
i  państwowych (np. Federacja Związków Zawodo-
wych Osób Niepełnosprawnych i  Pracowników Za-
kładów Pracy Chronionej).

–  Rzecznicy w  instytucjach publicznych – coraz po-
pularniejsze jest także tworzenie stanowiska rzecz-
nika (lub pełnomocnika) osób niepełnosprawnych 
przy instytucjach publicznych – np. przy biurach pre-
zydentów miast, starostów i wojewodów, w urzędach 
miast i gmin oraz na wyższych uczelniach. Zadaniem 
rzeczników/pełnomocników jest dbanie o  interesy 
osób niepełnosprawnych (także o  ich obecność na 
rynku pracy) w ramach funkcjonowania tych insty-
tucji oraz ich bezpośredniego otoczenia. 

9 Odrębnym przypadkiem są organizacje skupiające pracodawców 
osób niepełnosprawnych w ramach przedsiębiorstw społecznych. W tym 
obszarze działają takie organy, jak konwenty zakładów aktywności za-
wodowej, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (oba 
twory o ogólnopolskim charakterze) czy też fora warsztatów terapii zaję-
ciowej (lokalnie).
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Typy zatrudnienia
Przyjmując pewną bardzo ramową klasyfikację, osoby 

niepełnosprawne mogą być zatrudniane w  dwóch typach 
podmiotów: w funkcjonujących na otwartym rynku przed-
siębiorstwach (firmach) albo w miejscach pracy dedykowa-
nych osobom niepełnosprawnym. W tym drugim przypad-
ku są to przede wszystkim zakłady pracy chronionej oraz 
zakłady aktywności zawodowej.

Status zakładu pracy chronionej od właściwego miej-
scu wojewody może otrzymać pracodawca, który prowadzi 
działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesię-
cy, zatrudnia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu 
na pełny wymiar czasu pracy, osiąga przez okres minimum 
6 miesięcy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w  wysokości co najmniej 50%, w  tym co najmniej 
20% ogółu zatrudnionych stanowić muszą osoby zaliczo-
ne do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełno-
sprawności (ten próg obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.; lub 
co najmniej 30%, w przypadku gdy pracodawca zatrudnia 
osoby niewidome lub psychicznie chore albo upośledzo-
ne umysłowo zaliczone do znacznego albo umiarkowa-
nego stopnia niepełnosprawności). Dodatkowo, obiekty  
i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej 
muszą odpowiadać przepisom i  zasadom bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz muszą uwzględniać potrzeby osób nie-
pełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy 
oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komu-
nikacyjnych oraz spełniać wymagania dostępności do nich, 
a  także musi zostać zapewniona doraźna i  specjalistyczna 
opieka medyczna, poradnictwo i  usługi rehabilitacyjne10. 

10 Za: Art. 28, 30, 31 i 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
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W 2015 r. w naszym kraju funkcjonowało 1,2 tys. zakładów 
pracy chronionej, ale ich liczba systematycznie maleje11.

Zakłady aktywności zawodowej wpisują się już nato-
miast w  ramy systemu ekonomii społecznej, któremu po-
święcona będzie dalsza część niniejszego artykułu.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I EKONOMIA 
SPOŁECZNA

Podstawowym dążeniem ekonomii społecznej jest osią-
ganie celów społecznych przy użyciu narzędzi gospodar-
czych. Podmioty funkcjonujące w jej polu starają się dzia-
łać w  duchu solidarności, partycypacji i  samorządności, 
aby poprzez wybrane instrumenty rynku pracy zapobiegać 
wykluczeniu społecznemu (w  różnych jego przejawach) 
i animować wspólnotę lokalną. Sektor ekonomii społecznej 
stara się więc zaspokajać potrzeby tych grup, w przypadku 
których system społeczny (państwowy, samorządowy) nie 
okazał się wystarczająco skuteczny.

Czym jest ekonomia społeczna? 
W  ramach przeglądu różnych definicji ekonomii spo-

łecznej można wyróżnić dwa główne nurty definiowania. 
Pierwszy z nich ma charakter normatywny. Takie okre-

ślanie, czym jest ekonomia społeczna, skupia się przede 
wszystkim na wyliczaniu atrybutów cechujących działające 
w jej ramach podmioty. 

Definicja sformułowana przez Europejską Sieć Badawczą 
(EMES) zwraca uwagę, że o ekonomii społecznej mówimy 
wtedy, gdy dana działalność łączy w sobie wartości płynące 
właśnie z  tych dwóch porządków – ekonomicznego i  spo-
łecznego. W tym pierwszym kryterium chodzi więc o takie 

11 Za: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,84,dane-dotyczace-za-
kladow-pracy-chronionej (dostęp 16.10.2015).
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kwestie, jak: prowadzenie w sposób względnie ciągły, regu-
larny działalności w  oparciu o  instrumenty ekonomiczne; 
niezależność, suwerenność instytucji w  stosunku do in-
stytucji publicznych; ponoszenie ryzyka ekonomicznego; 
istnienie choćby nielicznego płatnego personelu. W  tym 
drugim zaś ważna jest: wyraźna orientacja na społecznie 
użyteczny cel przedsięwzięcia; oddolny, obywatelski charak-
ter inicjatywy; specyficzny, możliwie demokratyczny system 
zarządzania; możliwie wspólnotowy charakter działania; 
ograniczona dystrybucja zysków (zob. Defourny 2001).

W innym tekście badacze z EMS Jacques Defourny i Pa-
trick Develtere podkreślają również takie kwestie, jak: nad-
rzędność świadczenia usług dla członków lub wspólnoty 
względem zysku; autonomiczne zarządzanie; demokratycz-
ny proces decyzyjny; prymat ludzi i  pracy w  stosunku do 
kapitału przy podziale dochodu (2006: 15–16).

Nasz Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej12 
stwierdza natomiast, że ważnymi założeniami ekonomii 
społecznej są: budowanie demokracji uczestniczącej i  ka-
pitału społecznego poprzez nową wizję ładu społecznego 
oraz integrację społeczności lokalnych; generowanie wzro-
stu zatrudnienia poprzez wypełnianie przestrzeni lokalnej 
w sferze usług społecznych oraz umożliwianie zatrudnienia 
przedstawicielom grup szczególnie zagrożonych na rynku 
pracy; przyczynianie się do integracji społecznej poprzez 
tworzenie miejsc pracy i zatrudnienie w sektorze ekonomii 
społecznej; wspieranie rozwoju społeczności lokalnej przez 
dostarczanie obywatelom niedrogich usług użyteczności 
publicznej. 

Drugie ujęcie ma charakter podmiotowo-instytucjonal-
ny. Oznacza to, że definiowanie płaszczyzny ekonomii spo-
łecznej odbywa się poprzez wskazanie typów podmiotów, 
które działają w jego polu. Najważniejszymi z nich są:

12 Zob. http://www.pozytek.gov.pl/Krajowy,Program,Rozwoju,Eko-
nomii,Spolecznej,3495.html (dostęp 16.10.2015).
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–  spółdzielnie socjalne – przedsiębiorstwa zakładane 
zarówno przez osoby fizyczne, jak i  osoby prawne; 
mają na celu przede wszystkim społeczną i zawodową 
reintegrację osób z grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym (np. długotrwale bezrobotnych, niepeł-
nosprawnych, uzależnionych od alkoholu, narkoty-
ków lub środków odurzających po zakończeniu lecze-
nia, chorych psychicznie, bezdomnych realizujących 
indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 
osób opuszczających, uchodźców), ale oferujące swo-
je usługi na otwartym rynku;

–  zakłady aktywności zawodowej – stanowią jednost-
ki powoływane zwykle przez gminę lub powiat, któ-
rych podstawowym zadaniem jest rehabilitacja za-
wodowa i  społeczna osób niepełnosprawnych; dany 
podmiot musi jednak spełnić szereg warunków, aby 
stać się ZAZ-em (np. 70% całej załogi muszą stano-
wić bowiem osoby niepełnosprawne – ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności);

–  centra integracji społecznej – celem działania cen-
trów jest reintegracja zawodowa i społeczna osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym, a działalność 
gospodarcza (wytwórcza, handlowa lub usługowa) 
ma być jedynie środkiem przydatnym w tym właśnie 
zadaniu; 

–  warsztaty terapii zajęciowej  – uczestnikami WTZ-
-ów są osoby niepełnosprawne i  niezdolne do pod-
jęcia pracy na otwartym rynku, a  praca w  ramach 
WTZ ma być dla nich jedną z form terapii zajęciowej 
(inne formy ich rehabilitacji to np. ćwiczenia rucho-
we, warsztaty psychologiczne i zadania ogólnorozwo-
jowe); działalność WTZ ma charakter niezarobkowy, 
ale w  określonych ramach dopuszcza istnienie do-
chodu ze sprzedaży produktów i usług wykonanych 
podczas zajęć; WTZ nie są samodzielną formą praw-
ną, ale wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo pla-
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cówką, zakładaną zwykle przez fundacje, stowarzy-
szenia i inne podmioty; 

–  organizacje pozarządowe – w  nurt ekonomii spo-
łecznej wpisują się jednak tylko te fundacje i stowa-
rzyszenia, które dla realizacji celów społecznych pro-
wadzą działalność gospodarczą lub odpłatną;

–  instytucje starej ekonomii społecznej – są to spół-
dzielnie: mieszkaniowe, pracy, rolnicze oraz spół-
dzielcze banki i  kasy oszczędnościowo-kredytowe. 
Ich celem jest dostarczanie dóbr i usług wykraczają-
cych poza potrzeby własnych członków.

Podsumowując zatem różne sposoby ujmowania eko-
nomii społecznej, niezależnie od przyjętej definicji, zawsze 
uwypuklone pozostaje to, że jej głównym założeniem (czyli 
też podstawową zasadą działających w niej podmiotów) jest 
integracja i aktywizacja grup społecznie wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem poprzez wsparcie ich obecności 
na lokalnym rynku pracy.

Ekonomia społeczna osób niepełnosprawnych
Jedną z  takich grup stanowią osoby niepełnosprawne. 

W  dalszej części tekstu zostaną przedstawione przykłady 
dobrych praktyk związanych z  działalnością określonych 
typów podmiotów ekonomii społecznej osób niepełno-
sprawnych: warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni so-
cjalnych i zakładów aktywności zawodowej. Łączy je także 
to, że wszystkie one finansowane są w głównej mierze przez 
PFRON.

Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ)
Jednym z  ważnych elementów systemu wsparcia są 

warsztaty terapii zajęciowej, które funkcjonują na podstawie 
ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepeł-
nosprawnych oraz na podstawie rozporządzenia ministra 
gospodarki, pracy i polityki społecznej z 25 marca 2004 r. 
w  sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Do warsztatów 
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trafiają osoby niepełnosprawne, które posiadają wskazanie 
do rehabilitacji w WTZ wydane przez powiatowe/miejskie 
zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Koszty utwo-
rzenia, działalności WTZ są współfinansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych oraz ze środków samorządu powiatowego.

W ramach terapii prowadzone są pracowanie „tematycz-
ne” (np. gospodarstwa domowego, stolarska, plastyczna, 
komputerowa), w których odbywa się rehabilitacja społecz-
na i  zawodowa. Według ustawy na jedną osobę pracującą 
bezpośrednio z uczestnikami nie powinno przypadać więcej 
niż pięciu uczestników warsztatów, co oznacza, że przeważ-
nie do jednej pracowni tematycznej uczęszcza pięciu uczest-
ników, których opiekunem jest jeden terapeuta. 

Według badań przeprowadzonych na zlecenie PFRON, 
w  Polsce w  2013 r. funkcjonowało 684 WTZ, do których 
uczęszczało 24 871 osób (Morysińska i in. 2014: 6). 

Zgodnie z  tymi badaniami, w  skali całego kraju, bez 
tego typu wsparcia pozostaje obecnie 25 powiatów: 6 po-
wiatów z województwa mazowieckiego, 5 z dolnośląskiego, 
po 3 z zachodniopomorskiego i pomorskiego, po 2 z łódz-
kiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego oraz po 
1 z opolskiego i lubuskiego. Najszerszy dostęp do tego typu 
formy rehabilitacji odnotowano w  województwach: lubel-
skim, małopolskim, podlaskim, świętokrzyskim, wielkopol-
skim oraz podkarpackim. 

Głównym inicjatorem powstawania warsztatów są 
przede wszystkim organizacje pozarządowe, natomiast sam 
samorząd terytorialny w mniejszym stopniu podejmuje się 
powołania formy wsparcia, jakim jest WTZ (ibidem: 7). 
Większość działających w Polsce warsztatów terapii zajęcio-
wej wśród uczestników nie ma jednej dominującej ze wzglę-
du na rodzaj niepełnosprawności grupy. Jednak 43% WTZ 
przyjmuje do siebie osoby o jednym dominującym rodzaju 
niepełnosprawności (przede wszystkim niepełnosprawność 
intelektualna, psychiczna). 
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Celem funkcjonowania WTZ jest przede wszystkim za-
pewnienie osobom z  niepełnosprawnościami niezdolnym 
do podjęcia pracy (w stopniu umiarkowanym i znacznym) 
możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakre-
sie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbęd-
nych do podjęcia zatrudnienia. Powinno się to odbywać za 
pomocą technik terapii zajęciowej zmierzających do rozwi-
jania umiejętności wykonywania czynności życia codzien-
nego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych spraw-
ności oraz podstawowych i  specjalistycznych umiejętności 
zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w  szkoleniu 
zawodowym albo podjęcie pracy. 

Jednak, jak wynika z  ww. badań PFRON w  WTZ, jest 
bardzo mała rotacja uczestników, tzn. dane ilościowe do-
tyczące czasu pozostawania uczestników w  WTZ, regułą 
jest przedłużenie czasu pobytu ponad przewidziane 3 lata 
(Proresearch 2012: 115), a nawet średni czas pozostawania 
uczestników w WTZ to 7 lat i 8,5 miesiąca (w 2013 r. warsz-
taty terapii zajęciowej opuszczały średnio 2,5 osoby [Mory-
sińska i in. 2014: 7]). 

Konsekwencją niedoboru odpowiedniej liczby ośrod-
ków wsparcia dla osób niepełnosprawnych w  systemie 
pomocy społecznej jest kierowanie do warsztatów osób, 
które nie powinny przebywać w tego typu ośrodkach, np. 
osoby, które wymagają całodobowej medycznej opieki spe-
cjalistycznej. Tego typu sytuacje przyczyniają się do pogłę-
bienia nieefektywności systemu rehabilitacji społecznej 
i zawodowej, ponieważ WTZ nie mogą w pełni realizować 
swoich programów rehabilitacji. Mimo intencji ustawo-
dawcy, mechanizm polegający na czasowym pobycie osób 
w  WTZ, gdzie w  ramach indywidualnego programu re-
habilitacji nabywają one kompetencje umożliwiające im 
podjęcie zatrudnienia, najpierw na chronionym (zakład 
aktywności zawodowej, zakład pracy chronionej), a potem 
na otwartym rynku pracy, nie przynosi pożądanych rezul-
tatów. W związku z tym WTZ stają się miejscem nie tyle 
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przejściowym, co docelowym, pełniąc wbrew ustawie rolę 
ośrodków wsparcia. 

Wiele jest czynników, które powodują niemożność funk-
cjonowania WTZ jako miejsca przejściowego dla osób nie-
pełnosprawnych w  procesie rehabilitacji zawodowej, są to 
m.in.: niedostosowanie rynku pracy do potrzeb i możliwości 
osób niepełnosprawnych, brak przygotowania pracodawców 
do zatrudnienia podopiecznych WTZ, brak systemu kom-
pleksowego wsparcia byłych uczestników WTZ w  miejscu 
pracy, brak chęci zmiany swojej sytuacji przez uczestników 
lub ich rodziny, brak dostępu uczestników do instytucji 
(WTZ do ZAZ, ZPCH), brak narzędzi do realizacji integracji 
zawodowej, niedoskonałość systemu orzecznictwa. 

W działalności warsztatów brak jest również wypraco-
wanych standardów i wyraźnych wzorców w zakresie funk-
cjonowania, co w  pewien sposób może utrudnić proces 
rehabilitacji społecznej i  zawodowej uczestników. Każdy 
z WTZ stosuje własny wzór IPR (składający się przeważ-
nie z: rehabilitacji społecznej, zawodowej, treningu eko-
nomicznego, rehabilitacji psychologicznej, ruchowej oraz 
planu współpracy z  rodzicami/opiekunami), prowadzenia 
dokumentacji uczestników czy pracy rady programowej. 
Niektóre silne organizacje prowadzące warsztaty tworzą 
własne standardy pracy swoich WTZ-ów (np. Polskie Sto-
warzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną). Stworzenie standardów w tym wypadku przyczy-
nia się do możliwości porównania pracy poszczególnych 
jednostek. Wartym opisania jest również Gdyński standard 
aktywizacji zawodowo-społecznej w  Warsztatach Terapii 
Zajęciowej, który określił organizację i  zasady funkcjono-
wania WTZ w Gdyni, tym samym ujednolicił proces reha-
bilitacji osób niepełnosprawnych przebywających w WTZ. 
Standard zawiera m.in. opis takich aspektów, jak: trening 
ekonomiczny, wykształcenie kadry, rekrutacja, kwalifika-
cja kandydatów oraz skreślenie z  listy uczestników WTZ, 
sposób prowadzenia ewaluacji, wzory dokumentów, kata-
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log kosztów kwalifikowanych WTZ. Co ciekawe, standard 
został wypracowany razem z Miejskim Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w  Gdyni, który jest jednostką nadzorującą 
gdyńskie WTZ. Tym samym do standardu zostały również 
włączone wytyczne kontroli. 

W przypadku pracy WTZ-ów ważnym aspektem jest też 
wymiana doświadczeń pomiędzy warsztatami oraz współ-
praca z  innymi instytucjami systemu pomocy społecznej. 
Taką przestrzenią mogą być utworzone w 14 województwach 
fora warsztatów terapii zajęciowej. We wrześniu bieżącego 
roku w Krakowie zostało powołane Ogólnopolskie Forum 
WTZ, które będzie przede wszystkim miejscem wymiany 
doświadczeń, reprezentowania środowiska WTZ i ich orga-
nizatorów oraz inicjowania i monitorowania prac legislacyj-
nych toczących się wokół WTZ. Taka forma organizacji śro-
dowiska może się przyczynić do wymiany dobrych praktyk 
w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ciekawym 
rozwiązaniem jest zatrudnienie do dyspozycji warsztatów 
trenera pracy. Jego zadaniem jest współpraca z pracodaw-
cami, a także wsparcie uczestnika warsztatu w zdobywaniu 
nowych umiejętności, kompetencji na przyszłym stanowi-
sku pracy. W  Poznaniu w  ramach projektów przy Stowa-
rzyszeniu Na Tak (Stowarzyszenie jest twórcą dwóch WTZ) 
powstała Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIZON. 
Agencja świadczy usługi dla osób niepełnosprawnych za-
trudnienia wspomaganego. Celem agencji jest m.in. stwo-
rzenie profilu zawodowego oraz wielowymiarowe przygo-
towanie klienta do wejścia na rynek pracy – zaplanowanie 
działań, pomoc w poszukiwaniu pracy, pośrednictwo pra-
cy, dobór odpowiedniego pracodawcy do odpowiedniego 
pracownika, bezpośredni kontakt z  pracodawcą, omówie-
nie warunków pracy, płacy, zakresu obowiązków, wspólne 
dostosowanie stanowiska pracy do oczekiwań pracodawcy 
i  możliwości pracownika13. Współpraca WTZ-ów z  tego 

13 Informacje pozyskane ze strony http://bizon.org.pl (dostęp 16.10.2015).
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typu agencją umożliwi lepsze przygotowanie uczestników 
do podjęcia pracy, a tym samym zwiększy rotację uczestni-
ków warsztatów.

Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ)
Kolejną formą wsparcia skierowaną do osób niepełno-

sprawnych są zakłady aktywności zawodowej (ZAZ). Or-
ganem prowadzącym zakład może być gmina, powiat albo 
organizacja pozarządowa. Funkcjonowanie ZAZ jest regu-
lowane przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz liczne roz-
porządzenia ministrów. ZAZ działają w celach rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami i jest 
ich obecnie w Polsce 92 (dane MPIPS za czerwiec 2015)14. 
Profile działalności zakładów są bardzo różne – od usług 
poligraficznych, przez usługi hotelarskie po wprowadzanie 
i  przetwarzanie danych (79% ZAZ-ów ma charakter pro-
dukcyjno-usługowy, w  tym 40% świadczy usługi caterin-
gowe [za: Morus, Księżopolska, Żuchowski 2014: 8]). Pra-
cownikami zakładów są głównie osoby niepełnosprawne 
o  stopniu umiarkowanym i  znacznym (co najmniej 70% 
ogółu zatrudnionych w  tej jednostce muszą stanowić oso-
by niepełnosprawne). Jak wynika również z zapisów ustawy, 
zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej jest formą 
zatrudnienia chronionego (inną formą zatrudnienia chro-
nionego jest zakład pracy chronionej). 

W  odróżnieniu od WTZ status ZAZ jest inny, ponie-
waż WTZ jest jednym z  instrumentów rehabilitacji spo-
łeczno-zawodowej (innym instrumentem są turnusy reha-
bilitacyjne). Wśród pracowników ZAZ najwięcej jest osób 
chorujących psychicznie (35,5%) i  z  niepełnosprawnością 
intelektualną (21%) oraz z  dysfunkcjami narządu ruchu 
(18,3%) (ibidem: 14).

14 Informacje pozyskane ze strony http://www.niepelnosprawni.gov.
pl (dostęp 16.10.2015).
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ZAZ-y oferują bardzo dobre warunki chronionych 
miejsc pracy (Kublicka, Łukasiewicz, Stronkowski 2014: 
151), jednak dostępne są one jedynie dla nielicznych osób. 
Według danych BAEL liczba osób niepełnosprawnych 
w wieku 16 lat i więcej w 2014 r. kształtowała się na pozio-
mie 3,3  mln osób (dokładnie 3272 tys.), natomiast liczba 
osób niepełnosprawnych prawnie w  wieku produkcyjnym 
ze stopniem umiarkowanym i znacznym wynosiła średnio-
rocznie 1344 tys., tylko 2,3 % pracowało w ZAZ-ach (opra-
cowanie własne na podstawie danych MPIPS15). Funkcjo-
nowanie zakładów aktywności zawodowej jest finansowane 
ze środków PFRON, samorządu województwa, z pieniędzy 
uzyskanych z realizacji wykonywanych usług oraz z Syste-
mu Obsługi Dofinansowań „SOD”. 

Tak samo jak w  WTZ problemem jest bardzo niski po-
ziom rotacji pracowników (44% pracowników ZAZ-ów pra-
cuje w nich powyżej 5 lat (za: Morus, Księżopolska, Żuchowski 
2014: 15). Jest to spowodowane głównie konstrukcją umów 
o pracę, które posiadają osoby pracujące w ZAZ-ach, ale na 
ten stan rzeczy wpływają też inne czynniki. Oczywiście należy 
sobie zdać sprawę, że w ZAZ-ach pracują również osoby nie-
pełnosprawne, które nigdy nie znajdą zatrudnienia na otwar-
tym rynku pracy i ZAZ będzie ich miejscem docelowym pracy.

Podstawowym instrumentem rehabilitacji w  ZAZ-ach 
jest praca wykonywana przez osoby niepełnosprawne. Dia-
gnoza w  ZAZ odbywa się głównie pod kątem możliwości 
wykonywania danej pracy, jednak nie jest to proces ustan-
daryzowany na poziomie ogólnokrajowym. Na tej podsta-
wie tworzony jest indywidualny plan rehabilitacji, który 
zawiera często ogólne, nieweryfikowalne cele i  rutynowe 
działania ZAZ, nie przewiduje jednak ścieżki rehabilitacji, 
która ma doprowadzić do usamodzielnienia się pracowni-
ków (Kublicka, Łukasiewicz, Stronkowski 2014: 140). 

15 Pozyskane dane ze strony http://www.niepelnosprawni.gov.
pl/p,79,informacje-i-dane-demograficzne (dostęp 16.10.2015).
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Jednym z ważnych problemów również wpływających na 
niski stopień „wychodzenia” pracowników ZAZ na otwar-
ty rynek pracy pozostaje brak mechanizmów ułatwiających 
opuszczenie zakładu i  zdobycie doświadczenia (praktyki, 
staże u innych pracodawców), a także wspierających osobę 
na otwartym rynku pracy (zatrudnienie wspomagane – tre-
ner pracy). Istotnym problemem w tym wypadku jest brak 
mechanizmów motywujących ZAZ do bardziej aktywnego 
zabiegania o podjęcie pracy przez pracowników poza ZAZ 
(ibidem: 150). 

Zarówno w przypadku WTZ, jak i ZAZ brakuje narzę-
dzia, które mierzyłoby efekt reintegracyjny. Odpowiedzią na 
ten problem może być stworzone przez ROPS w Poznaniu 
narzędzie do mierzenia efektu reintegracyjnego (społeczne-
go). Proces reintegracji odbywający się w ww. podmiotach 
jest najważniejszym elementem rozpoczynającym proces 
włączenia uczestników/pracowników do społeczeństwa. Jest 
on wręcz niezbędny, aby osiągnąć kolejny efekt, jakim jest 
efekt zatrudnieniowy. Narzędzie obecnie pozostaje w fazie 
pilotażu i ma służyć również klubom integracji społecznej 
i  centrom integracji społecznej. Jego elementem jest two-
rzenie indywidualnych planów rehabilitacji w  taki sposób, 
aby zawierały weryfikowalne cele i  tworzyły realne ścieżki 
rehabilitacji. 

Ciekawym rozwiązaniem, które tak jak w  przypadku 
WTZ stanowi przestrzeń do wymiany doświadczeń, jest 
Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktyw-
ności Zawodowej. Głównym celem Związku jest rozwój 
i  wzmocnienie potencjału oraz ochrona praw i  reprezen-
towanie interesów zrzeszonych pracodawców na zewnątrz, 
w tym wobec organów władzy publicznej16. 

16 Informacje pozyskane ze strony http://zazpolska.pl/zarzad-zpzaz 
(dostęp 16.10.2015).
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Spółdzielnie socjalne
Problem ZAZ/WTZ dotyczący rotacji uczestników/

pracowników został rozwiązany przez niektóre organy 
prowadzące tego typu formy wsparcia poprzez stworzenie 
spółdzielni socjalnych funkcjonujących przy zakładach 
i warsztatach. Spółdzielnia socjalna ma służyć w ten sposób 
uskutecznieniu zapoczątkowanych w WTZ/ZAZ procesów 
integracji/aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników. 
W tym wypadku spółdzielnia stała się dodatkowym instru-
mentem rehabilitacji społecznej i  zawodowej osób niepeł-
nosprawnych, pozwalającym stworzyć realne miejsca pracy 
oraz przestrzeń przygotowywania do pracy w formie prak-
tyk zawodowych i staży dla uczestników/pracowników. 

Spółdzielnie socjalne według ustawy o  spółdzielniach 
socjalnych mogą założyć osoby fizyczne (w  tym wypadku 
liczba nie może być mniejsza niż pięć)17, organizacje po-
zarządowe w  rozumieniu przepisów o  działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu 
terytorialnego, kościelne osoby prawne (liczba założycieli 
nie może być mniejsza niż dwóch). Pomimo to, że osoby 
niepełnosprawne mogą być członkami założycielami spół-
dzielni, w przypadku osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną (a takie osoby są głównie uczestnikami WTZ i czę-
ścią pracowników ZAZ) lepszym rozwiązaniem jest, gdy 
to dwa podmioty o  osobowości prawnej założą spółdziel-
nię funkcjonującą przy WTZ/ZAZ. Powoduje to bowiem 

17 Art. 4. 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach so-
cjalnych mówi, że spółdzielnię socjalną mogą założyć: 1. osoby bezro-
botne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 
1001, z późn. zm.), 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–4, 6 i 7 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, 
poz. 1143, z późn. zm.), 3. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu usta-
wy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. 
zm.) – posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
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większą trwałość funkcjonowania podmiotu (najczęściej 
organizatorzy ZAZ/WTZ zakładają spółdzielnię). Dzięki 
temu podmiot prowadzący zyskuje nowe narzędzie rehabi-
litacji i miejsce praktyk, staży. Na sfinansowanie powstania 
spółdzielni socjalnych można pozyskać środki pochodzące 
zarówno z Unii Europejskiej (głównie z Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych), środki samorządów, jak i  środki 
z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych oraz Funduszu Pracy.

Spółdzielnia socjalna przyczynia się też do wzrostu za-
trudnienia osób niepełnosprawnych w szczególności z nie-
pełnosprawnością intelektualną (uczestników WTZ), którzy 
są szczególną grupą na rynku pracy. Powstały nowe miej-
sca pracy, a  także miejsca praktyk i staży, które są dostęp-
ne dla większej liczby uczestników WTZ i  pracowników 
ZAZ. W  szczególności w  przypadku spółdzielni socjal-
nych powstałych przy warsztatach zauważalny jest rozwój 
umiejętności miękkich, tj. komunikacji interpersonalnej, 
samodzielności, pewności siebie, obowiązkowości, ale dzię-
ki pracy w spółdzielni socjalnej zauważalny jest też postęp 
w  rehabilitacji społecznej i  zawodowej. Osoby te zyskały 
możliwość rozwoju umiejętności planowania dnia i  orga-
nizacji pracy, zdobycia doświadczenia na otwartym rynku 
pracy, zwiększył się zakres podejmowanych przez nich sa-
modzielnie działań, pojawiła się odpowiedzialność za sprzęt 
czy wykonywane zadania, a także wzrost motywacji i pod-
niesienie umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Po-
nadto, poprzez płynne przejścia osób niepełnosprawnych 
z  WTZ/ZAZ do spółdzielni socjalnej możliwa jest wresz-
cie rotacja samych uczestników WTZ/pracowników ZAZ. 
Środki finansowe, które osoby niepełnosprawne zarobiły 
w wyniku pracy, mogą one przeznaczyć na własne potrzeby 
lub dołożyć się do rodzinnych rachunków, tak jak i ich peł-
nosprawni znajomi i rodzina. 
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Współpraca WTZ – ZAZ – spółdzielnia socjalna
Współpraca między tymi trzema typami podmiotów – 

WTZ, ZAZ i spółdzielnią socjalną – jest szansą na udosko-
nalenie systemu pomocy społecznej. Dzieje się to poprzez 
przemianę osób niepełnosprawnych korzystających z  po-
mocy społecznej w pracowników, poprawę jakości ich życia, 
wzrost poczucia własnej wartości i  idące za tym korzyści 
społeczne, a  w  konsekwencji wyjście z  wykluczenia. Waż-
na jest ścisła współpraca między WTZ/ZAZ i spółdzielnią 
socjalną poprzez np. program praktyk i staży realizowanych 
przez WTZ/ZAZ w spółdzielni, dostosowanie indywidual-
nych programów rehabilitacji realizowanych przez WTZ/
ZAZ do potrzeb kompetencyjnych i w zakresie umiejętno-
ści potrzebnych w  spółdzielniach socjalnych. Aktywizacja 
zawodowa osób niepełnosprawnych jest ważnym celem 
polityki społecznej w  kontekście aktualnych problemów 
demograficznych. Osoby przebywające w WTZ/ZAZ mogą 
stać się dzięki pracy w spółdzielni socjalnej pełnoprawnymi 
uczestnikami życia społecznego. 

Istotnym elementem pracy w spółdzielni jest oparcie jej 
powstawania i  funkcjonowania o partnerstwa lokalne (biz-
nes, samorząd, organizacje pozarządowe), a także zwrócenie 
uwagi na oddolny charakter tego rozwiązania, co daje więk-
szą trwałość wypracowanego rozwiązania. Brak partnerstwa 
lokalnego czy źle skonstruowany biznesplan mogą doprowa-
dzić do nierentowności spółdzielni, a tym samym do jej li-
kwidacji. Jednak najważniejszym ogniwem powodzenia tego 
typu przedsięwzięć jest pomysł na rodzaj działalności gospo-
darczej dostosowanej do potrzeb i możliwości, również typu 
niepełnosprawności pracowników spółdzielni oraz przede 
wszystkim dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku. Waż-
ne jest także zatrudnienie w spółdzielni asystenta pracy osób 
niepełnosprawnych oraz dostosowanie liczby godzin prak-
tyk, stażu do potrzeb przyszłych pracowników, którzy będą 
wykonywać często nowe czynności (w przypadku spółdzielni 
produkcyjnych czas praktyk powinien być większy). Dobór 
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odpowiedniej osoby na stanowisko asystenta pracy jest rów-
nie istotny jak rekrutacja lidera spółdzielni socjalnej. Osoba 
zatrudniona jako asystent pracy osoby niepełnosprawnej ma 
za zadanie przede wszystkim pomagać tej osobie w zakresie 
czynności ułatwiających komunikowanie się z  otoczeniem 
oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielne-
go wykonania na danym stanowisku pracy.

Dobrym przykładem partnerstwa z  biznesem i  pomysłu 
na działalność gospodarczą dostosowaną do osób niepełno-
sprawnych jest Spółdzielnia Socjalna „Aktywni” z Koła. Spół-
dzielnia zatrudnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 
Partnerstwo zostało zawiązane między spółdzielnią a  firmą 
Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. Współpraca ze Spółdziel-
nią Socjalną „Aktywni” odbywa się głównie w ramach pod-
wykonawstwa prac związanych z  co-packingiem materiałów 
ściernych. W ramach wykonywanych obowiązków Spółdziel-
nia Socjalna zajmuje się również pielęgnowaniem terenów 
zielonych oraz kostki brukowej na terenie zakładu. Obecnie 
spółdzielnia prowadzi także niepubliczne przedszkole18.

Innym ciekawym przykładem jest Spółdzielnia Socjal-
na „OPOKA” z Kluczy. Jest pierwszą w Polsce spółdzielnią 
socjalną, którą założyły dwa podmioty prawne – Stowarzy-
szenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Go-
spodarczego „KLUCZ” i  Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Dobroczynne. Spółdzielnia działa w branży gastronomicznej 
i szkoleniowej19. Interesujące jest to, że spółdzielnia w 2012 r. 
założyła zakład aktywności zawodowej. ZAZ powstał jako 
brakujące ogniwo w procesie przejścia osób niepełnospraw-
nych z WTZ do spółdzielni. Jedno ze stowarzyszeń tworzą-
cych prowadziło warsztaty terapii zajęciowej, które nie przy-
gotowywały uczestników do wejścia na rynek pracy.

18 Informacje pozyskane ze strony http://aktywni.spoldzielnie.org/
partnerzy/ (dostęp 16.10.2015).

19 Informacje pozyskane ze strony http://www.ekonomiaspoleczna.
pl/wiadomosc/787828.html (dostęp 16.10.2015).
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REKOMENDACJE

Niniejszy tekst przedstawił wiele szans, które stwarzają 
dla osób niepełnosprawnych podmioty ekonomii społecz-
nej. Jednocześnie wskazał on także liczne problemy i bariery 
funkcjonowania tychże przedsiębiorstw. W związku z  tym 
warto zastanowić się nad działaniami, które mogą uspraw-
nić efektywność tego sektora. Oto dziesięć propozycji.

Po pierwsze, stworzenie narzędzia badającego efekt re-
integracyjny (społeczny) zakładów aktywności zawodowej 
i warsztatów terapii zajęciowej, ponieważ obecnie mierzony 
jest tylko efekt zatrudnieniowy tych podmiotów. Jednak ten 
sposób pomiaru efektów pracy WTZ/ZAZ jest niewystar-
czający. ROPS w Poznaniu podjął się próby stworzenia ta-
kiego narzędzia. Jest on obecnie w fazie pilotażu.

Po drugie, standaryzacja narzędzi wspierających proce-
sy diagnozy uczestników WTZ/ZAZ, wyznaczania celów 
integracji i  rehabilitacji, a  także monitorowania postępów 
uczestników.

Po trzecie, tworzenie mechanizmów umożliwiających 
odbywanie praktyk i staży (uregulowanych prawnie) uczest-
ników WTZ/pracowników ZAZ na otwartym rynku pracy, 
przy wykorzystaniu mechanizmów zatrudnienia wspoma-
ganego (trener pracy).

Po czwarte, stworzenie mechanizmów motywacyjnych 
dla ZAZ do bardziej aktywnego przygotowania pracownika 
do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W przy-
padku WTZ mechanizm motywacyjny musiałby polegać na 
wsparciu w  zakresie lepszego przygotowania uczestników 
na chroniony/otwarty rynek pracy (zatrudnienie trene-
ra pracy, współpraca z  doradcą zawodowym, współpraca 
z pracodawcami).

Po piąte, stworzenie większej liczby ośrodków wsparcia 
dla osób z niepełnosprawnościami, do których mogłyby tra-
fić osoby wymagające specjalistycznej całodziennej opieki 
i nierokujące postępów w rehabilitacji prowadzonej w WTZ.
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Po szóste, dostosowanie profilu pracowni w WTZ do lo-
kalnego rynku pracy, przy współpracy z pracodawcami.

Po siódme, stworzenie platformy wymiany doświadczeń 
pomiędzy poszczególnymi aktorami systemu i  środowiska 
osób z  niepełnosprawnościami (WTZ, ZAZ, jednostki sa-
morządu terytorialnego, pracodawcy). Dobrym rozwiąza-
niem jest tworzenie grup lokalnych, regionalnych zrzesza-
jących ww. podmioty.

Po ósme, dbałość o  to, aby pomimo afirmacji rozwią-
zań, jakie niesie za sobą funkcjonowanie w ramach systemu 
ekonomii społecznej, informować również zainteresowane 
jednostki o  zagrożeniach/problemach, jakie wiążą się np. 
z  zakładaniem spółdzielni socjalnej lub zbyt długim prze-
bywaniem w WTZ.

Po dziewiąte, zwiększenie współpracy spółdzielni so-
cjalnej z biznesem, społecznością lokalną na zasadach part-
nerskich, co zapewni stabilność, trwałość funkcjonowania 
spółdzielni.

Po dziesiąte, dostosowanie czasu praktyk i staży w spół-
dzielni socjalnej do potrzeb osób niepełnosprawnych i  do 
rodzaju działalności.

Wdrożenie zaproponowanych rekomendacji oczywiście 
nie gwarantuje rozwiązania wszystkich problemów pod-
miotów ekonomii społecznej zatrudniających osoby niepeł-
nosprawne. Skupienie się jednak na usprawnieniu zdiagno-
zowanych już „usterek” z  pewnością podniesie jakość ich 
funkcjonowania w wybranych obszarach, a w efekcie rów-
nież „społeczną wydajność” tychże podmiotów.
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DISABLED AS WORKING IN THE SYSTEM 
OF SOCIAL ECONOMY

(Summary)

Social economy is an important area of the social integration. It uses 
economic tools to keep the margin groups in the core of social life. 
The one of the margin groups are disabled people. Social economy 
offers them the wide scope of the social entrepreneurship models. We 
would focus on three of them: therapeutic session tool-room, labour 
activation plant and disabled people social cooperatives. This text 
analyse both advantages and disadvantages of these social economy 
subjects.

Keywords: labour market, social economy, social entrepreneurship, 
therapeutic session tool-room, labour activation plant, disabled people 
social cooperatives.



Streszczenie

Proponowana czytelnikom książka ma ukazywać róż-
norodność obszarów aktywności osób niepełnosprawnych 
oraz płaszczyzn ich działania. Kolejne rozdziały poświęcone 
zostały takim zagadnieniom, jak aktywność osób niepełno-
sprawnych w sferze społecznej, politycznej oraz gospodar-
czej oraz szeroko rozumianej kultury i nauki. Opracowano 
je w taki sposób, aby czytelnik miał wgląd w sytuację bada-
nych osób, która przedstawiona jest z ich własnej perspekty-
wy, przez co analiza zyskuje charakter pogłębiony. Ponadto 
podejmowane wątki ukazane zostały w szerszym kontekście 
uwarunkowań makrospołecznych, co ma umożliwić spoj-
rzenie na podejmowaną problematykę w  sposób bardziej 
całościowy.

Przy tworzeniu publikacji istotne było dla nas, aby zo-
stały w niej wyraźnie zaakcentowane zagadnienia dotyczące 
dobrych praktyk, a także rekomendacji związanych z akty-
wizacją osób niepełnosprawnych we wszystkich prezento-
wanych obszarach tematycznych. W związku z  tym publi-
kacja poza jej charakterem naukowym ma również wymiar 
praktyczny. Istotny nacisk przy opracowywaniu poszczegól-
nych zagadnień położony został na ich wymiar aplikacyjny. 
Naszym celem było bowiem spowodować, aby książka stała 
się obiektem zainteresowań zarówno przedstawicieli nauki, 
jak i praktyków, zwłaszcza osób zatrudnionych w jednost-
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kach pomocy społecznej, instytucjach pomocowych, a także 
organizacjach pozarządowych, których głównym lub jed-
nym z  zasadniczych obszarów działania jest aktywizacja 
i  społeczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Z  tego 
względu publikacja łączy w sobie zarówno cechy opracowa-
nia naukowego, opartego na badaniach własnych poszcze-
gólnych autorów, jak również cechy popularyzatorsko-po-
radoznawcze. 

Proponowana książka jest zatem skierowana zarów-
no do przedstawicieli środowiska akademickiego, przede 
wszystkim socjologów i pedagogów zainteresowanych pro-
blematyką niepełnosprawności, jak również praktyków za-
angażowanych w  udzielanie pomocy i  wsparcie tej grupy 
klientów pomocy społecznej oraz wszystkich tych, którzy 
w  życiu codziennym stykają się z  ludźmi niepełnospraw-
nymi, a w szczególności do bliskich, członków rodziny czy 
znajomych tych osób. 

Mamy nadzieję, że publikacja stanie się obiektem zain-
teresowań przedstawicieli nauki oraz praktyków, zwłaszcza 
osób zatrudnionych w  jednostkach samorządowych oraz 
organizacjach pozarządowych, których głównym lub jed-
nym z  zasadniczych obszarów działania jest aktywizacja 
i społeczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 



Summary

Purpose of the book is to present variety of activity 
spheres of persons with disabilities, plains of their operation. 
Therefore, the publication has been developed in such 
a  manner, as to present these notions in the most holistic 
manner, which is at the same time coherent and deep. 
Thus, it encompasses varied themes, grasping the problems 
of activity of the disabled from multiple perspectives. 
Subsequent chapters are devoted to such notions as activity 
of persons with disabilities in a social, political and economic 
sphere, as well as in a broadly understood field of education. 
Particular chapters have been developed in a  manner 
allowing the reader to observe the situation of the researched 
persons, which is presented from their own perspective, 
what provides the analysis with an unstructured character. 
Moreover, the undertaken notions are presented in the wider 
context of macro-social circumstances, which is to allow to 
look at the raised issues in a more holistic manner. 

While working on the book, it was significant for us to 
put emphasis on notions related to good practices and re-
commendations referring to activation of the disabled in all 
presented thematic spheres. Therefore, the publication, apart 
from its scientific character, has also a practical dimension. 
It means that the studied notions and the result of presented 
research should be applicable in realization of supporting 
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actions, therefore they ought to improve operation of 
organizations providing the disabled individuals with various 
services. While developing particular notions, special stress 
was put on their application dimension. Our purpose was to 
render the book an object of interest for both representatives 
of science and practitioners, especially for persons employed 
in entities of social welfare, support institution, and in 
non-governmental organizations, whose major or one of 
the most significant spheres of operation is activation and 
social rehabilitation of the disabled individuals. Therefore, 
the publication combines features of a scientific paper, based 
on own research of particular authors, and popularizing and 
counseling qualities. 

Hence, the proposed book is intended for representatives 
of academic environment, first of all for sociologists and 
pedagogues interested in the issues of disability, as well as 
to practitioners involved in provision of aid and support to 
this group of social welfare clients, and to all of those, who 
have any contacts with the disabled in the everyday lives, 
especially to relatives, family members or friends of such 
individuals. 

We hope that the publication will become an object of 
interest for both representatives of science and practitioners, 
especially for persons employed in local government agencies 
and in non-governmental organizations, whose major or 
one of the most significant spheres of operation is activation 
and social rehabilitation of the disabled individuals. 
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trudne do pokonania, bariery. A  ponieważ sytuację osób 
niepełnosprawnych (poza nimi samymi) najlepiej przedsta-
wić mogą ci, którzy na co dzień żyją, współpracują i opieku-
ją się ludźmi z różnego rodzaju dysfunkcjami, stąd napisanie 
poszczególnych rozdziałów powierzyliśmy nie tylko przed-
stawicielom świata nauki, ale też praktykom zajmującym się 
aktywizowaniem tej kategorii osób w różnych kontekstach 
życia codziennego. 

Aby zaś umieścić w  naszej publikacji jak najbardziej 
rzetelne i  bliskie osobom niepełnosprawnym informacje, 
do współpracy postanowiliśmy zaprosić nie tylko grono 
szacownych Autorów, którzy uczestniczyli przy opracowy-
waniu poszczególnych rozdziałów, ale też postanowiliśmy 
udostępnić strony naszej książki organizacjom wspierają-
cym różne formy aktywizowania osób niepełnosprawnych. 

Mamy nadzieję, że w  ten sposób przyczynimy się do 
propagowania celów oraz głównych idei, jakie stoją za ich 
działaniami. Jednocześnie chcemy serdecznie podziękować 
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wymienionym instytucjom za objęcie niniejszej publikacji 
honorowym patronatem, co traktujemy jako wyraz zaufania 
do naszych celów i  intencji, jak również przejaw wspólnej 
troski o  tych, o  których dobru razem nam zależy, a  więc 
o osobach niepełnosprawnych. 

POLSKI KOMITET PARAOLIMPIJSKI
01-982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16

Tel. +48 22 824 08 72
fax.+48 22 824 08 71

www.paralympic.org.pl

Polski Komitet Paraolimpijski powołany w 1998 r. posia-
da ustawowy mandat do reprezentowania kraju na arenach 
międzynarodowych i jako członek Międzynarodowego Ko-
mitetu Paraolimpijskiego (IPC) jest odpowiedzialny za ruch 
paraolimpijski w Polsce. Ponadto Polski Komitet Paraolim-
pijski: 
• wyznacza działania podejmowane przez Ruch Paraolim-

pijski oraz nimi kieruje. Działania te obejmują m.in. 
nadzór nad reprezentacją w  letnich i  zimowych Igrzy-
skach Paraolimpijskich oraz występowanie w roli fede-
racji zajmującej się dyscyplinami sportowymi w Polsce;

• nadzoruje wszystkie organizacje zrzeszające sportowców 
z niepełnosprawnością, dbając o zapewnienie możliwo-
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ści uprawiania przez nich sportu od podstaw do pozio-
mu „mistrzowskiego”;

• działa na rzecz upowszechniania sportu jako formy re-
habilitacji. Uprawianie sportu przez osoby z  niepełno-
sprawnością niesie ze sobą szereg korzyści związanych 
m.in. z rehabilitacją ruchową. Aktywność fizyczna może 
być głównym czynnikiem dla znaczącej poprawy stanu 
zdrowia nie tylko dla osób, które utraciły sprawność, lecz 
dla każdego człowieka. 

Filozofia sportu paraolimpijskiego niesie ze sobą nie-
zwykle silne przesłanie i stanowi wielką motywację do po-
dejmowania działania przez ludzi, którzy walczą ze swoimi 
słabościami i  ograniczeniami, wzmacniając wiarę w  to, że 
budowa lepszego świata opartego na równych szansach dla 
wszystkich jest naprawdę możliwa. Aby pomóc w urzeczy-
wistnieniu tej pięknej wizji, Ruch Paraolimpijski kultywuje 
cztery kluczowe wartości związane ze sportem, wyznawane 
przez wszystkich zajmujących się tą dziedziną:
• Odwaga – sportowcy pokazują światu, czego można do-

konać, gdy człowiek przekracza granice własnej wytrzy-
małości i bólu;

• Determinacja – sportowcy odznaczają się niezwykłym 
charakterem, który buduje wielka siła woli, zdolności fi-
zyczne oraz niewiarygodne umiejętności sportowe, po-
zwalające na osiągniecie wyników redefiniujących to, co 
możliwe dla osób z niepełnosprawnościami; 

• Motywacja – sportowcy stanowią przykład dla innych, da-
jąc im niezbędną siłę i zachęcając do uprawiania sportu;

• Równość – dzięki osiąganiu doskonałych wyników 
w sporcie nasi zawodnicy obalają stereotypy i zmieniają 
sposób ludzkiego myślenia, co pozwala innym niepeł-
nosprawnym łatwiej odnaleźć się w dzisiejszym świecie. 
Widok niepełnosprawnych dokonujących niezwykłych 
sportowych wyczynów ogranicza dyskryminację i prze-
łamuje bariery społeczne. 
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FUNDACJAKRZEWIENIA  
KULTURYARTYSTYCZNEJ 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

e-mail: fundacja@mazowiacy.com
http://www.mazowiacy.com

Fundacja została zarejestrowana w roku 1997. Jej podsta-
wową misją stało się praktyczne urzeczywistnienie procesu 
adaptacji osób z niepełnosprawnością w ich czasie wolnym 
poprzez m.in.:
• systematyczne wyrabianie zainteresowania życiem twór-

czym i artystycznym;
• rozbudzanie żywego i pełnego ciekawości twórczej sto-

sunku do rzeczywistego świata kultury i sztuki;
• ułatwianie bezpośredniego kontaktu ze sztuką we 

wszystkich jej możliwych dla osób z niepełnosprawno-
ścią działaniach (np. muzyka, taniec, śpiew, teatr);

• rozbudzanie wiary we własne możliwości oraz umiejęt-
ności twórcze;

• inspirowanie do aktywności artystycznej, rozwoju zdol-
ności własnych i  indywidualnych zainteresowań twór-
czych;

• zaspokajanie potrzeb psychofizycznych, kompensacyj-
nych, twórczych, samorealizacji scenicznej, aktorskiej, 
wokalnej.
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Za cel Fundacji przyjęto czynne wspieranie działalności 
oraz inicjatyw w  zakresie krzewienia kultury artystycznej 
prowadzonej przez osoby z  niepełnosprawnością w  szero-
kim środowisku społecznym, w tym m.in.:

a)  program rozwoju twórczego;
b)  tworzenie realnych warunków do czynnej aktywno-

ści artystycznej osób z niepełnosprawnością oraz roz-
szerzanie ich działań w zespołach muzyczno-teatral-
nych;

c)  sprawowanie szeroko zakrojonej opieki nad Integra-
cyjnym Zespołem Pieśni i Tańca; 

d)  prowadzenie ogólnopolskiego Teatru Niepełnospraw-
nych przy Teatrze ATENEUM.

Korzyści:
1.  Zapewnienie ciągłej, systematycznej organizacji cza-

su wolnego;
2.  Zapewnienie czynnego i  bezpośredniego udziału 

w  życiu kultury i  sztuki, wspomagającego kontynu-
ację procesu inkluzji społecznej w środowisku twór-
czym i poza nim;

3.  Zapewnienie czynnej realizacji procesu wszechstron-
nego rozwoju i  kształcenia predyspozycji, sprawno-
ści, umiejętności i uzdolnień artystycznych;

4.  Kreowanie i  pielęgnacja aktywności artystycznej 
zgodnie z możliwościami i predyspozycjami indywi-
dualnymi uczestników.
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STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB 
Z ZESPOŁEM DOWNA

 „BARDZIEJ KOCHANI”
http://www.bardziejkochani.pl/

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem 
Downa „Bardziej Kochani” od 2001 r. udziela wsparcia, 
doradza, pośredniczy, informuje i szkoli. Pomoc Stowarzy-
szenia skierowana jest do wszystkich dzieci oraz dorosłych 
z Zespołem Downa, ich rodziców i opiekunów. 

Stowarzyszenie wydaje i  dystrybuuje jedyny w  Polsce 
specjalistyczny kwartalnik poświęcony trisomii 21, wydało 
też szereg publikacji na ten temat. Najbardziej znane to Doj-
rzewanie, miłość, seks. Poradnik dla rodziców, Lista obecności. 
Rozmowy z ojcami osób z zespołem Downa, Rodzeństwo osób 
z niepełnosprawnością, Zespół Downa i medycyna, Rysa na 
raju. Na co dzień prowadzi specjalistyczny punkt informa-
cji i wsparcia oraz grupy samopomocowe i grupy terapeu-
tyczno-szkoleniowe, proponuje zajęcia wspomagające roz-
wój, konsultacje i warsztaty, organizuje także ogólnopolskie 
konferencje naukowe. W 25. zrealizowanych konferencjach 
wzięło udział około 300 wykładowców i ponad 6000 odbior-
ców – rodziców, opiekunów, terapeutów i nauczycieli. Waż-
ną pozycję wśród działań Stowarzyszenia zajmuje organi-
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zacja połączonego z rehabilitacją letniego wypoczynku dla 
osób z  niepełnosprawnością intelektualną i  ich rodziców. 
Co roku odbywają się turnusy kolonijne oraz turnusy dla ro-
dziców z dziećmi. Obie imprezy są realizowane według no-
watorskich, atrakcyjnych formuł. Dużym zainteresowaniem 
i uznaniem cieszą się niestandardowe przedsięwzięcia Sto-
warzyszenia. Od 10 lat podopieczni organizacji bawią się na 
specjalnie dla nich organizowanych „Koncertach Marzeń”, 
kilka razy w roku zwiedzają Warszawę, zakątki Polski i kraje 
Europy. Co roku z oferty Stowarzyszenia „Bardziej Kochani” 
korzysta około 10 000 osób. 
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POLSKIE STOWARZYSZENIE  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCh

http://www.pson.org.pl/

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych jest 
organizacją ogólnopolską działająca od 28 lat na rzecz osób 
niepełnosprawnych bez względu na ich wiek, a także rodzaj 
i  stopień niepełnosprawności. Jednakże działalność PSON 
ukierunkowana jest głównie na pracę z dziećmi i młodzieżą 
niepełnosprawną oraz pełnosprawną w ramach szeroko po-
jętej integracji, wyrównywania szans i tworzenia warunków 
do niezależnego życia. W ramach stałej działalności statu-
towej Stowarzyszenie prowadzi prace zmierzające do stwo-
rzenia optymalnych warunków osobowego rozwoju psy-
chofizycznego. Obejmują one, w  głównej mierze, zadania 
w sferze: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznaw-
stwa oraz wypoczynku dzieci i  młodzieży, kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i  tradycji, upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, oddziaływania na kształtowanie polityki 
społecznej, pomocy społecznej, w  tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej, ochro-
ny i  promocji zdrowia, oddziaływania w  zakresie dostęp-
ności, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pra-
cy, organizacji i rozwoju współpracy zagranicznej, pogłębia-
nia świadomości społecznej, działania na rzecz integracji 
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europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy mię-
dzy społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu. 
Różnorodność działań w tym zakresie pozwoliła Stowarzy-
szeniu zdobyć niepodważalne i  bardzo szerokie doświad-
czenie, wielokrotnie wykorzystywane i poszerzane podczas 
realizacji różnego typu przedsięwzięć i projektów na szcze-
blu krajowym i międzynarodowym.




