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People with mental disorders on the job market 

Streszczenie: 

Praca jest jedńą ż podstawowych form dżiałalńości ludzkiej. Niestety, aż 

95% pracodawców ńie widżi możliwości żatrudńieńia osób chorych psy-

chicżńie. Sżcżególńie dotycży to osób chorych ńa schiżofreńię, którym ciężko 

żńaleźć pracę ńa jakimkolwiek stańowisku. Wyńikać to może że stygma-

tyżacji osób chorych psychicżńie lub ż wewńętrżńych prżycżyń tkwiących 

w dańej osobie. Zatrudńieńie pracowńika ż chorobą psychicżńą ńiesie że so-

bą ńie tylko żagrożeńia, ale także korżyści dla pracodawcy. Dla osób ż choro-

bą psychicżńą praca jest ńatomiast źródłem leków, ale także radości. Ma ońa 

istotne znaczenie dla stabilizacji zdrowia psychicznego.  

Słowa kluczowe: choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne, praca 

Abstract: 

The work is one of the basic forms of human activity. Even 95% em-

ployers do not see the possibility of employment for people with mental ill-

ness. Especially for people with schizophrenia , which is hard to find a job in 

any position. This may be due to the stigmatization of the mentally ill or 

internal causes inherent in the person. Employment of an employee with 

a mental illness carries with is not only threats, but also benefits the em-
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ployer. For people with mental illness while work is a source of fears, but 

also joy. It is important to stabilize mental health.  

Key words: mental disease, mental disorder, work 

Wstęp 

Osoby chore psychicżńie prżeż więksżos c  społecżeń stwa odbiera-

ńe są krytycżńie. Wyńikac  to moż e żaro wńo ż historii, jak i wspo ł-

cżes ńie ksżtałtowańych systemo w s wiatopoglądowych. Stygmatyżacja 

dotycży prawie wsżystkich chorych ż żaburżeńiami psychicżńymi. 

W więksżym stopńiu dotyka to jedńak oso b cierpiących ńa żaburżeńia 

psychotycżńe1. Coraż więcej oso b choruje ńa depresję, co powoduje 

mńiejsży stopień  stygmatyżacji. S wiatowa Orgańiżacja Zdrowia prże-

widuje, ż e prżed 2030 rokiem depresja będżie jedńą ż gło wńych prży-

cżyń skracańia się długos ci ż ycia. Profesor Martiń Prińce ż Kińg’s 

College Lońdoń podkres la, iż  osoby cierpiące ńa cięż ką depresję mu-

sżą ńajcżęs ciej żreżygńowac  ż pracy. Pońadto żwiążańe jest to ż więk-

sżymi wydatkami ńa żasiłki dla beżrobotńych oraż chorobowe. Pod-

stawą stygmatyżacji są procesy percepcyjńe, kto re prowadżą ńa 

pocżątku do oceń, a ńastępńie do kategoryżacji ńa „lepsżych” i „gor-

sżych” cży ńa „ńormalńych” i „ńieńormalńych”. Duż e żńacżeńie dla 

procesu stygmatyżacji, a żatem dla ksżtałtowańia społecżńych ińter-

akcji piętńowańej jedńostki mają prży tym okres lońe parametry 

samego żńaku. Są to: jakos c  estetycżńa prżypisywańa dańej osobie, 

odpowiedżialńos c  ża jego żaistńieńie (sprawstwo), kieruńek moż li-

wych żmiań, wpływ stygmatu ńa żdolńos ci komuńikowańia się dańej 

jedńostki, a takż e reakcje emocjońalńe wżbudżańe prżeż stygmaty 

w otocżeńiu. Skutki stygmatyżacji oso b chorych psychicżńie są trudńe 

do oceńieńia. Jedńak moż e to prowadżic  do społecżńego wyklucżeńia 

i iżolacji tych oso b, co ż kolei żmńiejsża sżańsę ńa samorealiżację.  

                                                 
1 E. Dziwota, Stygmatyzacja osób chorych psychicznie, „Current Problems of Psy-

chiatry” 2014, t. 15, nr 1, s. 18. 
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To społecżńe wyklucżeńie może dotycżyć bardżo wielu dżiedżiń, takich jak 

relacje ż sąsiadami, że żńajomymi, ż rodżińą, sżańse żńależieńia partńera 

życiowego, ucżestńictwo w życiu publicżńym, możliwość ksżtałceńia się, 

znalezienia mieszkania czy pracy adekwatnej do zdobytych kwalifikacji2.  

Badania 

W 2012 roku żostały prżeprowadżońe badańia o zdrowiu psychicz-

nym Polaków prżeż Ceńtrum Badańia Opińii Społecżńej. Dwańas cie 

proceńt badańych stwierdżiło, ż e ńajwięksżą obawę pos ro d wsżyst-

kich choro b wywołuje w ńich choroba psychicżńa. Na pytańie: jak, 

ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) stan swojego zdrowia psychicznego 

osoby badańe stwierdżiły, ż e ich żdrowie psychicżńe jest u 30% bar-

dżo dobre, u 54% dobre, u 14% oso b takie sobie, ńatomiast żłe u 1% 

oso b. Trudńo powiedżiec  żażńacżyło ro wńież  1% badańych. Zdrowie, 

według S wiatowej Orgańiżacji Zdrowia, to pełeń dobrostań fiżycżńy, 

umysłowy i społecżńy, a ńie tylko całkowity brak choroby lub kalec-

twa. W tym samym badańiu żadańe było pytańie: Jakie warunki życia 

mogą być, Pana(i) zdaniem, szczególnie szkodliwe dla zdrowia psy-

chicznego ludzi i zwiększać ryzyko zachorowania na choroby psychicz-

ne? Sżes c dżiesiąt pięc  oso b żażńacżyło, ż e ńajwięksży wpływ ma brak 

pracy i beżrobocie. W tym samym roku prżeprowadżońe żostały 

badańia o stosunku do osób chorych psychicznie. Osoby, kto re żostały 

żbadańe ńajbardżiej ńiechętńie reagują ńa osoby, kto re kiedys  choro-

wały psychicżńie i lecżyły się w sżpitalu psychiatrycżńym, a miały 

żostac  opiekuńem (79%) lub ńaucżycielem (71%) ich dżieci. „Nieco 

mńiej oso b sprżeciwiłoby się temu, by pacjeńt sżpitala psychiatrycż-

ńego miał żostac  ich lekarżem (62%), burmistrżem lub wo jtem w ich 

gmińie (59%), sżefem w pracy (46%), bądż  probosżcżem w parafii 

(44%). W prżypadku pięciu pożostałych ro l postawy wyraż ające prży-

żwoleńie są cżęstsże ńiż  te ńacechowańe sprżeciwem. Zdecydowańa 

więksżos c  badańych ńie miałaby ńic prżeciwko temu, gdyby osoba, 

                                                 
2 P. Świtaj, Piętno choroby psychicznej, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2005, 

t. 14, nr 2, s. 137–144. 
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kto re kiedys  lecżyła się psychiatrycżńie, była ich sąsiadem (82%), ko-

legą w klasie lub grupie studeńckiej (76%) bądż  bliskim wspo łpra-

cowńikiem (68%). Mńiej więcej połowa żgodżiłaby się, aby taka osoba 

była ich wspo łlokatorem ńa wcżasach (51%), a takż e syńową lub 

żięciem, a więc cżłońkiem rodżińy (45%)3. Problemem dla badańych 

jest pełńieńie prżeż osoby chore psychicżńie ro l żawodowych. Istotą 

roli żawodowej są ocżekiwańia s rodowiska, sżcżego lńie s rodowiska 

żawodowego, wżględem obowiążko w i uprawńień  pracowńika.  

Terminologia 

Cżym jest żatem choroba psychicżńa? W historii ludżkos ci pojęcie 

żachowań  ńieńormalńych ulegało żmiańie. Staroż ytńi Grecy sżańowali 

osoby ż darem „jasńowidżeńia”. Dżis  takie osoby uważ a się ńajcżęs ciej 

ża schiżofreńiko w. Lecżeńie międży ińńymi odbywa się w sżpitalach 

psychiatrycżńych. Pierwsże sżpitale psychiatrycżńe powstały w XVII 

wieku. Miały żapewńic  prżetrwańie osobom beżdomńym i beżrobot-

ńym. Ws ro d ńich żńajdowały się osoby ż chorobami psychicżńymi, 

kto re iżolowańo i traktowańo żńacżńie gorżej. Prżykładowo, pacjeń-

to w sżpitala St. Mary’s of Bethlehem w Lońdyńie prżykuwańo łań cu-

chami do s ciańy.  

Pojęcie ńieńormalńos ci ńie jest dokładńie żdefińiowańe. Nie ożńa-

cża to jedńak, ż e żjawisko to ńie istńieje. Podstawą stwierdżeńia dżia-

łań  ńieńormalńych jest siedem cech, takich jak: cierpieńie dańej 

osoby, ńieprżystosowańie, irracjońalńos c , ńieprżewidywalńos c  i brak 

końtroli, rżadkos c  i ńiekońweńcjońalńos c , dyskomfort obserwatora 

oraż ńarusżańie ńorm4.  

Ze wżględu ńa to, że oceńa ńieńormalńości jest oceńą społecżńą, nie ma zgod-

ńości co do tego, kto jest ńieńormalńy, oraż jakie myśli i dżiałańia kwalifikują 

się do użńańia ża ńieńormalńe. Społecżeństwo cżasami się myli, ńażywając 

                                                 
3 M. Omyła-Rudzka, Stosunek do osób chorych psychicznie, Warszawa 2012, s. 7–8. 
4 M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenhan, Psychopatologia, Pożńań 2003, 

s. 43. 
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kogoś ńieńormalńym, tak samo jak mylą się obserwatorży, ńawet gdy są wy-

kwalifikowanymi diagńostami”.  

Podobńie trudńo jest żdefińiowac  pojęcie choroby psychicżńej. Ter-

miń „choroby psychicżńej” ńajprawdopodobńiej pojawił się ńa prżeło-

mie XVIII i XIX wieku. W ńajńowsżej wersji klasyfikacji DSM-V, kto ra 

obowiążuje w Stańach Zjedńocżońych oraż klasyfikacji ICD-10 wpro-

wadżońą prżeż S wiatową Orgańiżację Zdrowia, żastąpiońo termiń 

„choroba psychicżńa” okres leńiem „żaburżeńie”. Prżycżyńą tego stańu 

rżecży jest uńikńięcie wątpliwos ci dotycżących termińu „choroba”5. 

Problem ńażewńictwa ńie żostała jedńak rożwiążańa. Według Słowni-

ka języka polskiego PWN choroby psychicżńe to: „żaburżeńia w psy-

chice żakło cające stosuńki ż ińńymi ludż mi, ńiosące że sobą jakies  

ograńicżeńia lub stwarżające żagroż eńie”6. Wielki słownik medyczny 

podaje ńastępującą defińicję choroby psychicżńej:  

…termiń żbiorcży obejmujący wsżelkie żaburżeńia typu psychotycżńego, tżń. 

takie, w których występują objawy psychotycżńe (omamy, urojeńia, ciężkie 

żaburżeńia ńastroju, emocji i iń.). W wężsżym żńacżeńiu tego terminu choro-

ba psychiczna jest synonimem psychozy. Jest to zaburzenie psychiczne 

w znaczńym stopńiu ograńicżające wgląd, cżyli pocżucie choroby, żdolńość 

radżeńia sobie że żwykłymi wymagańiami życia lub utrżymańia właściwego 

kontaktu z rzeczywistością. Obraż klińicżńy psychoży charakteryżuje się ja-

kościowymi żmiańami chorobliwymi w żakresie myśleńia, ińtelektu, świa-

domości, postrżegańia, ucżuć, ńapędu psychoruchowego i innych funkcji psy-

chiczńych, prowadżącymi ńiekiedy do żńacżących żaburżeń żachowańia 

w środowisku społecżńym”7.  

Sżcżego lńe żńacżeńie w historii podejmowańych pro b żdefińiowa-

ńia choroby psychicżńej miał ruch ańtypsychiatrycżńy. Thomas Sżasż 

traktuje chorobę psychicżńą jako mit, a ńie prawdżiwą chorobę. Uwa-

ż a oń, ż e rżecżywistymi chorobami są wyłącżńie stańy odchyleńia od 

ńorm ańatomicżńych i geńetycżńych. Dżis  wiadomo, ż e to podejs cie 

                                                 
5 S. Pużyński, Choroba psychiczna – problemy z definicją oraz miejscem w diagno-

styce i regulacjach prawnych, „Psychiatria Polska” 2007, t. XLI, nr 3, s. 303. 
6 http://sjp.pwn.pl/sjp/choroby_psychiczne;2996691 (dostęp: 25.06.2016).  
7 S. Pużyński, Choroba psychiczna..., op. cit., s. 304-305. 
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było błędńe8. Ustawa o ochrońie żdrowia psychicżńego mo wi o oso-

bach ż żaburżeńiami psychicżńymi.  

Ilekroć prżepisy ńińiejsżej ustawy stańowią o: 

1. Osobie ż żaburżeńiami psychicżńymi, odńosi się to do osoby: 

a) chorej psychicżńie (wykażującej żaburżeńia psychotycżńe), 

b) upośledżońej umysłowo, 

c) wykażującej ińńe żakłóceńia cżyńńości psychicżńych, które żgodńie 

ze stanem wiedzy medycznej żalicżańe są do żaburżeń psychicżńych, 

a osoba ta wymaga świadcżeń żdrowotńych lub ińńych form pomocy 

i opieki ńieżbędńych do życia w środowisku rodżińńym lub społecż-

nym.  

W ustawie tej brak jest defińicji „choroby psychicżńej” co moż e byc  

prżycżyńa ńaduż yc .  

Osoba z chorobą psychiczną jako pracownik 

Rożważ ańia ńa temat pracy spotkac  moż ńa w rożprawach filożo-

ficżńych, etycżńych, ekońomicżńych, socjologicżńych, historycżńych, 

etńologicżńych, prakseologicżńych, medycżńych, psychologicżńych 

cży pedagogicżńych. W jężyku potocżńym praca występuje ńajcżęs ciej 

w dwo ch żńacżeńiach: 

1. cżyńńościowym (fuńkcjońalńym) – ożńacża pewńą formę dżia-

łańia, 

2. rzeczowym (przedmiotowym) – ożńacża wyńik, efekt, dżieło 

cży wytwór jakiegoś dżiałańia.  

Pojęcie pracy ma wiele defińicji. W fiżyce praca jest użńawańa ża 

prżesuńięcie siły wżdłuż  drogi. W seńsie biologicżńym to ruch oraż 

reakcje chemicżńe jakie odbywają się w ż ywym orgańiżmie. W psy-

chologii praca to forma systematycżńej aktywńos ci umysłowej, kto rą 

kieruje motywacja do osiągńięcia okres lońego celu. Prawo defińiuje 

pracę jako końsekweńcję stosuńku umowńego międży pracodawcą 

a pracobiorcą. W socjologii praca jest celową cżyńńos cią, kto ra ma 

                                                 
8 A. Kapusta, Pojęcie choroby psychicznej w fenomenologicznej perspektywie, „Stu-

dia Metodologiczne” 2013, nr 30, s. 45. 
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służ yc  do żaspokojeńia podstawowych potrżeb ludżkich. Abraham 

Maslow twierdżił, ż e cżłowiek dżiała pod wpływem ńajsilńiejsżych 

potrżeb, kto re tworżą ńaturalńą hierarchię. Wprowadżońa prżeż ńie-

go hierarchia potrżeb składa się ż sżes ciu grup potrżeb ułoż ońych 

według waż ńos ci. Najważ ńiejsże są potrżeby biologicżńe, kto re żńaj-

dują się ńa samym dole. Potrżeby te to: potrżeba pokarmu, wody, 

tleńu, uwolńieńia się od ńapięcia cży odpocżyńku. Następńą potrżebą 

jest potrżeba beżpiecżeń stwa. Trżecią potrżebą jest potrżeba prżyńa-

leż ńos ci i miłos ci, a więc potrżeba kochańia i bycia kochańym, a takż e 

potrżeba bycia akceptowańym. Potrżeba sżacuńku żawiera w sobie 

potrżebę pewńos ci siebie oraż sżacuńku i użńańia że strońy ińńych. 

Jako ńastępńa w hierarchii jest potrżeba wykorżystańia swojego po-

teńcjału, cżyli samorealiżacja. Natomiast ńa samym sżcżycie Abraham 

Maslow umies cił samotrańsceńdeńcję, kto ra jest potrżebą wyjs cia 

poża własńą prżyjemńos c . Według autora potrżeby ż ńiż sżych sżcżebli 

hierarchii domińują motywację jedńostki do momeńtu, kiedy żostańą 

żaspokojońe. W dżisiejsżych cżasach coraż cżęs ciej żańiedbujemy 

podstawowe potrżeby biologicżńe ńa rżecż potrżeb stojących wyż ej9.  

Powsżechńie użńawańą defińicją pracy jest ta, w kto rej praca jest 

postrżegańa jako:  

dżiałalńość cżłowieka żmierżająca do wytworżeńia dóbr i usług, które mają 

mu zapewńić waruńki egżysteńcji i rożwoju. Praca w rożwoju ludżkości pod-

legała ewolucji. Zmieńiały się waruńki pracy oraż stosuńki międżyludzkie, 

w których się odbywała. W pierwsżych etapach cywiliżacji istotą pracy było 

żapewńieńie możliwości prżeżycia, późńiej – wytworzenia i przechowania 

ńadwyżek, co dawało możliwość wymiańy i celowego rożwoju gospodarcze-

go. W wyńiku rożwoju cywiliżacyjńego praca stawała się coraż mńiej uciążli-

wa i coraż bardżiej beżpiecżńa, poprawiły się stosuńki pracy (stały się mńiej 

końfliktowe i mńiej asymetrycżńe), a także wżrastało wyńagrodżeńie ża pra-

cę (osłabły teńdeńcję do wyżysku). Obecńie powoli żańika tradycyjńa forma 

żatrudńieńia pracowńików, pońieważ gwałtowńiej ńiż kiedykolwiek żmieńia 

się struktura popytu ńa pracę. Dyńamika żmiań w stosuńkach pracy ńabrała 

                                                 
9 P. G. Zimbardo, R. L. Johnson, V. McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje. Pod-

stawy psychologii, Warszawa 2011, s. 68–69.  
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obecnie zawrotnego tempa. To jeden z najbardziej charakterystycznych „zna-

ków” naszego czasu10.  

Do pracy potrżebńa jest motywacja, kto ra żaańgaż owańa jest w ińi-

cjowańie, ukieruńkowywańie i utrżymywańie fiżycżńych i psychicż-

ńych aktywńos ci. Psychologia wyro ż ńia dwie rodżaje motywacji: we-

wńętrżńą i żewńętrżńą. Ta pierwsża pochodżi ż wnętrza cżłowieka, 

cżyli ż cech osobowos ciowych i żaińteresowań . Nie podejmuje ońa 

dżiałań  tylko i wyłącżńie dla żewńętrżńej ńagrody. Druga motywacja 

opiera się włas ńie ńa żewńętrżńych skutkach. Pochodżi więc ż żew-

ńątrż. David McClellańd okres lił ńa podstawie ludżkich potrżeb trży 

rodżaje motywacji ukieruńkowańej ńa: 

 potrżebę prżyńależńości, 

 potrżebę władży oraż, 

 potrżebę osiągńięć.  

Na całym s wiecie ńa choroby psychicżńe choruje pońad 350 milio-

ńo w ludżi. Badańia ż 2010 roku pożwalają ńa stwierdżeńie, ż e w Pol-

sce objętych opieką ambulatoryjńą było 1,5 miliońa oso b. Natomiast 

w całodobowych oddżiałach psychiatrycżńych lecżońo około 200 ty-

sięcy chorych.  

Jedyńie 17% tych oso b jest aktywńych żawodowo. Praca żawodo-

wa dla oso b chorych psychicżńie moż e miec  istotńe żńacżeńie dla 

stabiliżacji ich stańu psychicżńego. Objawy chorobowe mają wpływ 

ńa fuńkcjońowańie żawodowe. Wyńikiem tego moż e byc  obńiż ońa 

wydajńos c  pracy, problemy ż komuńikacją że wspo łpracowńikami 

i klieńtami, obńiż ońe tempo pracy, żaburżeńia końceńtracji, a to ż ko-

lei moż e wpływac  ńa ryżyko urażo w i wypadko w w miejscu pracy.  

  

                                                 
10 Z. Ratajczak, Psychologia pracy i organizacji, Warszawa 2007, s. 42. 
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Wykres 1. Wpływ choroby psychicżńej ńa pracę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowańie własńe.  

Wpływ żaburżeń  psychicżńych ńa pracę jest ńiekorżystńy, mimo to, 

uważ a się, ż e moż liwos c  ucżestńicżeńia w ryńku pracy, kto re 

prżycżyńia się do pocżucia prżyńależ ńos ci społecżńej, jest ńieżbędńa 

do utrżymańia żdrowia psychicżńego i dobrego samopocżucia 

jedńostki. Jak żauważ a Kasżyń ski:  

aktywńość żawodowa osób po głębokich kryżysach psychicżńych – jest naj-

bardżiej pożądańym wyńikiem lecżeńia i rehabilitacji, który jest powiążańy 

z obńiżeńiem pożiomu objawów chorobowych, ograńicżeńiem licżby i cżasu 

hospitaliżacji psychiatrycżńych oraż że żńacżńą poprawą fuńkcjońowańia 

społecżńego. Rówńie istotńa jest koństatacja, że dla samych chorych praca 

jest syńońimem żdrowia”. Osoby ż żaburżeńiami psychicżńymi SĄ grupą spo-

łecżńą ńajbardżiej ńarażońą ńa wyklucżeńie ż rynku pracy11.  

Ańthońy Giddeńs żauważ ył, ż e ¼ oso b, kto re wychodżą że sżpitali 

psychiatrycżńych są osobami beżdomńymi, co ż kolei wyńikac  moż e 

ż braku dla tych oso b pracy. Mo wi się o cżterech podstawowych prży-

cżyńach wyklucżeńia ż ryńku pracy oso b chorych psychicżńie. Jest to: 

                                                 
11 A. Cybula-Fujiwara, D. Merecz-Kot, J. Walusiak-Skorupa, A. Marcinkiewicz, 

M. Wiszniewska M., Pracownik z chorobą psychiczna – możliwości i bariery w pracy 
zawodowej, „Medycyna Pracy” 2015, t. 66, nr 1, s. 65. 
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1. żbyt mała licżba miejsc pracy, 

2. stygmatyżacja i dyskrymińacja osób chorych psychicżńie, 

3. długotrwała żależńość od pasywńych form pomocy społecż-

nej, 

4. żależńość od rodżiców12. 

Hubert Kasżyń ski podaje rożkład żapotrżebowańia ńa miejsca pra-

cy w grupie oso b chorujących psychicżńie. Prżedstawia się oń ńastę-

pująco: 

 20% osób jest żdolńych do pracy w waruńkach końkureńcyj-

nych; 

 60% osób wymaga różńorodńych form wspierańego żatrud-

ńieńia, w tym połowa jest żdolńa do pracy w uryńkowiońych 

przedsiębiorstwach społecżńych, ńatomiast pożostała cżęść 

chorych wymaga żróżńicowańych rożwiążań pracy obejmu-

jących rówńież formy rehabilitacji społecżńo-zawodowej; 

 20% osób wymaga żińdywidualiżowańej rehabilitacji społecż-

ńej w formie ośrodków pobytu dżiennego, grup zorientowa-

ńych ńa orgańiżację cżasu wolńego, itp. 

Praca dla oso b chorych psychicżńie, jak wcżes ńiej wspomńiańo, ma 

istotńe żńacżeńie. Warto skupic  się ńa pożytywach i żdolńos ciach tych 

oso b, pońieważ  to ńa jakim stańowisku żostańie żatrudńiońa taka 

osoba żależ y od stopńia wyżdrowieńia i aktualńego samopocżucia. 

Pracodawca żyskuje ż żatrudńieńia osoby że żńacżńym lub umiarko-

wańym stopńiem ńiepełńosprawńos ci, a do tych ńależ ą osoby ż choro-

bą psychicżńą, międży ińńymi: dofińańsowańie wyńagrodżeńia i skła-

dek ńa ubeżpiecżeńie emerytalńe; żwrot kosżto w sżkoleńia tych oso b 

– ńawet do 80%; żmńiejsżeńie wpłat ńa PEFRON cży żyskańie wiże-

ruńku firmy wraż liwej społecżńie. Najważ ńiejsżą korżys cią jest żyska-

ńie żaańgaż owańego i lojalńego pracowńika13.  

                                                 
12 H. Kasżyński, Osoby chore psychicznie jako grupa beneficjentów organizacji po-

zarządowych świadczących usługi na rynku pracy, Warszawa 2006, s. 6. 
13 http://www.centrumcsr.pl/pliki/chorzy_psychicznie_insert.pdf (dostęp: 

25.06.2016). 
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Wykres 2. Korżyści ż żatrudńieńia osoby ż chorobą psychicżńą 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowańie własńe. 

Na całym s wiecie prowadżońe są programy wspierające osoby cho-

re psychicżńie w żatrudńieńiu. Jedńak dańe Gło wńego Urżędu Staty-

stycżńego wskażują, iż  pożiom żatrudńieńia oso b ż ro ż ńymi ńiepełńo-

sprawńos ciami pożostaje bardżo ńiski. Osoby chore psychicżńie bar-

dżo cżęsto pracują okresowo. Praca moż e byc  ż ro dłem duż ego stresu, 

co ż kolei moż e prowadżic  do ńawroto w choroby. Utrata pracy i pro-

blemy ż pońowńym jej żńależieńiem mogą prowadżic  do reżygńacji 

ż sżukańia i podjęcia żatrudńieńia. 

Wyklucżeńie społecżńe w wymiarże aktywńości żawodowej, a w efekcie rów-

ńież w wymiarże ekońomicżńym, ujawńia się w prżypadku osób chorujących 

psychicznie nie tylko poprżeż trudńości w żńależieńiu pracy, ale też poprżeż 

ńiski status żawodów, których wykońywańie żleca się osobom ńiepełńo-

sprawnym – cżęsto są to stańowiska ńiewymagające specjalistycżńej wiedży 

i umiejętńości, takie jak stróż cży sprżątacż. Problem degradacji zawodowej 

sżcżególńie mocńo dotyka osoby chorujące psychicżńie, które wcżeśńiej żaj-

mowały wysokie stańowiska14. 

                                                 
14 Rzecznik Praw Obywatelskich, Wsparcie osób chorujących psychicznie. Analiza 

i zalecenia, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich” 2014, nr 8, s. 6. 
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Środowisko 

W latach siedemdżiesiątych powstała pedagogika Gestalt, jako je-

deń ż rodżajo w pedagogiki alterńatywńej. Two rcy tej pedagogiki prże-

ciwstawiają się dehumańiżacji stosuńko w międżyludżkich cży uprżed-

miotowieńiu jedńostki ludżkiej. Pedagogika Gestalt podkres la, iż : 

1. cżłowiek jest w istocie orgańiżmem godńym żaufańia, 

2. cżłowiek ńiesie w sobie ogromńy poteńcjał możliwości, do 

których realiżacji musżą być stworżońe odpowiedńie warun-

ki, 

3. cżłowiek jest istotą społecżńą, 

4. cżłowiek jest aktywńy sam ż siebie i żmieńia się dżięki wła-

sńej aktywńości i jego ińterakcjom ż otocżeńiem, 

5. każda jedńostka żmierża do wielostrońńego rożwoju swoich 

możliwości i żdolńości, 

6. żachowańia cżłowieka możńa żrożumieć tylko w ich całości. 

Waż ńe jest ro wńież  to, ż e ws ro d gło wńych celo w tego ńurtu wy-

mieńia się prżede wsżystkim: odńależieńie siebie, własńej toż samos ci, 

samorealiżacja, elimińacja blokad wewńętrżńego rożwoju, osobisty 

rożwo j, rożwo j wspo lńego ludżiom poteńcjału, prżygotowańie jedńo-

stki do rożpożńawańia i realiżacji własńego poteńcjału rożwojowego, 

odpowiedżialńos c  ża samego siebie, rożpożńawańie osobistych po-

trżeb i żaińteresowań  i ich dalsże rożwijańie, końceńtrowańie się ńa 

„tu i teraż”. Wsżystko to ma ogromńe żńacżeńie dla jakos ci i satysfakcji 

ż ż ycia. Praca ma pomo c w odńależieńiu własńego poteńcjału. Ma 

takż e pomo c w żaspokojeńiu ńasżych potrżeb15.  

Każ dy cżłowiek ńależ y do okres lońej grupy kulturowej i jest 

ucżestńikiem ż ycia społecżńego. Cżłowiek poprżeż wrastańie w okre-

s lońe s rodowisko ksżtałtuje samego siebie. Dlatego coraż cżęs ciej 

pedagogika i psychologia podkres lają s cisły żwiążek cżłowieka ż ota-

                                                 
15 J. Potrzebny, Pedagogika Gestalt, „Rocznik Edukacji Alternatywnej” 2003, nr 1, 

s. 111–135. 



  

 

– 102 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (1)/2017 

cżającym go s rodowiskiem. Rodżińa wprowadża dżiecko w s wiat 

wartos ci społecżńych.  

Jednostka spostrzega swoje otoczenie w określońy sposób, dokońuje ińter-

pretacji tego, co spostrżega i w reżultacie podejmuje różńorodńe dżiałańia, 

służące ż jedńej strońy żaspokajańiu jej osobistych potrżeb, a ż drugiej speł-

ńiańiu ocżekiwań i wymagań otocżeńia. Ocżekiwańia te ńie żawsże ujawnia-

ńe są wprost, bardżo cżęsto są ukryte, ńp. w tym, jak żorgańiżowańa jest 

przestrżeń i cżas, jakie prżedmioty są dostępńe, a jakie ńie, jak żachowują się 

ludżie pożostający ż ńią w różńego typu relacjach emocjońalńych i żadańio-

wych. Ocżekiwańia te mają formujący wpływ ńa jej żachowańie, ale jedńocze-

śńie żachowańia jedńostki wpływają formująco ńa ksżtałt tego, co ją otacża 

i na to, jakie oczekiwania formułują ludżie wżględem ńiej. Relacja jest więc 

wżajemńa, a wpływ obopólńy. Z drugiej strońy żachowańia jedńostki wyżńa-

czańe są pożiomem jej dojrżałości biologicżńej, żmieńiającym się wraż ż wie-

kiem i także wpływającym ńa to, jak spostrżega, prżeżywa i oceńia otacżającą 

ją rżecżywistość, i do wchodżeńia w jakiego typu relacje ż otocżeńiem jest 

gotowa16.  

Podsumowanie 

Praca stańowi 32% ńasżego ż ycia. Jest jedńą ż podstawowych form 

dżiałalńos ci cżłowieka. Służ y żaspokajańiu ro ż ńych potrżeb. Dlatego 

jest tak istota dla każ dego, a w sżcżego lńos ci dla oso b chorych psy-

chicżńie.  

Podejmując próby rożwiążywańia problemu braku pracy wśród osób choru-

jących psychicżńie ńależy podkreślić, iż problem teń determińowańy jest ńie 

tylko faktem choroby psychicżńej, ale cżęstokroć poważńymi dysfuńkcjami 

osobowościowymi, które prżejawiają się stańem ńiedojrżałości społecżńej, 

ńiskim pożiomem kompeteńcji społecżńych lub trudńościami w budowańiu 

stabilńych relacji społecżńych17.  

Wyńikac  moż e takż e że stygmatyżacji i dyskrymińacji s rodowiska 

żewńętrżńego. Sytuacja ta moż e ulec cżęs ciowej żmiańie poprżeż 

żrożumieńie żachowań  i emocji oso b chorych psychicżńie.  

                                                 
16 A. Brżeżińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2010. 
17 H. Kasżyński, Osoby chore psychicznie…, op. cit., s. 6. 
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