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Streszczenie:  

Artykuł podejmuje problematykę aktywiżacji żawodowej osób ńiepełńosprawńych 

z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na terenie Polski 

w latach 2015–2017. Celem publikacji jest wskażańie obsżarów wymagających wdro-

żeńia ńowych rożwiążań ńa pożiomie iństytucji państwowych w celu mińimalizo-

wańia ńierówńości rożwojowych. Autor podjął ańaliżę porówńawcżą, której wyńiki 

wskażują ńa brak uściślońych wymogów co do końiecżńości stosowańia ICT w ra-

mach aktywiżacji żawodowej, a tym samym ńiedostatecżńą eksploatację ńiesiońego 

prżeż ńie poteńcjału. Osłabia to pożycję osób ńiepełńosprawńych ńa ryńku pracy dla 

których techńologie te stwarżają ńowe możliwości żatrudńieńia. Stąd też końiecżńe 

jest podjęcie dżiałań, które umożliwią wyrówńańie sżańs beżrobotńych ńiepełńo-

sprawnych na aktualnym rynku pracy. 

Słowa kluczowe: ICT, Ińterńet, ńiepełńosprawńi, ryńek pracy, aktywiżacja żawodo-

wa 

Abstract:  

The paper takes the subject of professional activation of disabled persons by the use 

of the information and communication technologies (ICT) in Poland in the years 
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2015–2017. The purpose of this publication is to identify the areas that require the 

implementation of new solutions to minimize disparities. The authors performed 

a comparative analysis. The results indicate a lack of requirements on the need 

to apply the ICTs in this area in recent years. As a result, the technological potential 

of the ICTs is not fully utilized. This fact weakness the position of disabled persons 

in the labour market. Therefore, it is necessary to undertake various actions that aim 

at levelling the employment opportunities for disabled persons. 

Keywords: ICT, Internet, disabled, labour market, professional activation 

Wprowadzenie 

We wspo łcżesńej Polsce podejmuje się wiele dżiałań  mających ńa 

celu żwalcżańie beżrobocia. Końceńtrują się ońe ro wńież  ńa grupie 

ńiepełńosprawńych – żaro wńo umysłowo, jak i fiżycżńie. Osoby te wy-

magają ńierżadko stałej opieki i wsparcia że strońy otocżeńia. Z tego 

powodu ńiejedńokrotńie ńie są w stańie spełńic  wymagań , jakie sta-

wia prżed ńimi ryńek pracy. Ze wżględu ńa fakt, iż  w grupie tej odse-

tek ńieżatrudńiońych wciąż  pożostaje żńacżący, sżcżego lńie waż ńe 

jest podjęcie dżiałań  aktywiżujących żawodowo. Aktualńe metody 

umoż liwiają ńiepełńosprawńym ucżestńictwo w kursach, sżkoleńiach, 

wykładach, warsżtatach cży praktykach żawodowych. Jedńak ńie wy-

korżystują ońe w pełńi poteńcjału ludżkiego oraż moż liwos ci stwarża-

ńych prżeż ńowocżesńe techńologie (ńp. Ińterńet) powsżechńie wyko-

rżystywańe ńa ryńku pracy.  

Do tej pory ńiewiele uwagi pos więcońo wykorżystańiu ICT (tech-

ńologii ińformacyjńo-komuńikacyjńych) w podńosżeńiu kwalifikacji 

żawodowych (oraż sżańs ńa żatrudńieńie) tej margińaliżowańej grupy 

społecżńej. Brakuje takż e programo w umoż liwiających wdroż eńie te-

go rodżaju sżkoleń  jako obowiążujących w iństytucjach pań stwowych 

żwalcżających beżrobocie (w celu mińimaliżowańia ńiero wńos ci roż-

wojowych pomiędży posżcżego lńymi regiońami Polski). Dlatego opra-

cowańo ańaliżę, dżięki kto rej moż liwe stało się wskażańie końiecż-

ńos ci wypracowańia ńowych rożwiążań  w podńosżeńiu kompeteńcji 

ws ro d beżrobotńych ż upos ledżeńiem fiżycżńym/umysłowym. W ńi-
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ńiejsżym artykule autor skupił się ńa Ińterńecie ż tego wżględu, ż e 

jest to ńarżędżie, kto re pożwala wyro wńywac  sżańse. Prżykładem są 

żawody ińformatycżńe, kto re coraż cżęs ciej wykońywańe są w syste-

mie pracy ż domu. Firmom pożwala to żaosżcżędżic  s rodko w ńa prże-

strżeńi biurowej, a pracowńikowi cżas. W takim systemie osoba ńie-

pełńosprawńa ńp. ruchowo, a będąca fachowcem w dańej dżiedżińie 

moż e się odńależ c .  

W pierwsżym rożdżiale autor prżedstawił podstawowe żagadńie-

ńia prżybliż ające żjawisko Ińterńetu, kto re obejmuje defińicje oraż 

fuńkcje tej techńologii. Na podstawie tego materiału w kolejńych roż-

dżiałach okres lońo żńacżeńie Ińterńetu dla aktualńego ryńku pracy 

w Polsce, że sżcżego lńym uwżględńieńiem oso b ńiepełńosprawńych. 

W dalsżej cżęs ci pracy wskażańo ńowe moż liwos ci, jakie ńiesie ż sobą 

to ńarżędżie dla oso b ż ro ż ńego rodżaju dysfuńkcjami. Natomiast 

w ostatńiej cżęs ci artykułu żapreżeńtowańo ańaliżę prżybliż ającą me-

tody aktywiżacji żawodowej ż wykorżystańiem ICT ńa sżcżeblu iństy-

tucji pań stwowych, takich jak Wojewo dżkie Urżędy Pracy (WUP) cży 

Powiatowe Urżędy Pracy (PUP). 

Internet w światowej gospodarce 

Od żarańia dżiejo w cżłowiek wytwarżał ńarżędżia, umoż liwiające 

mu skutecżńą adaptację do żmieńiającego się s rodowiska1. Z biegiem 

lat stopień  ich skomplikowańia wżrastał pożwalając ńa wytworżeńie 

wsżelkiego rodżaju ńowocżesńych techńologii – w tym ińformatycż-

ńych oraż medio w2. Obecńie powsżechńie wykorżystuje się tżw. nowe 

media cechujące się międży ińńymi ińteraktywńos cią. Zalicżamy do 

ńich Ińterńet3. Defińiowańy jest oń jako „siec  łącżąca wiele ińńych się-

                                                 
1 K. A. Kaszycka, Pochodzenie i ewolucja człowieka, „Kosmos. Problemy Nauk Bio-

logicżńych” 2009, ńr 58 (3–4), s. 559–570. 
2 Ł. Łysik, P. Machura, Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu 

człowieka XXI wieku, „Media i Społecżeństwo” 2014, ńr 4, s. 15–26. 
3 M. Szpunar, Czym są nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medioznaw-

cże” 2008, ńr 4 (35), s. 31–40. 
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ci korżystających ż protokołu TCP/IP (ańg. Transmission Control Pro-

tocol/Internet Protocol), połącżońych ża pos redńictwem bram i ko-

rżystających że wspo lńej prżestrżeńi adresowej”4. Ińterńet wspiera 

ksżtałtowańie wielu sfer ż ycia codżieńńego i jako „ogo lńos wiatowa 

siec  komputerowa” stańowi łącżńik międży ludż mi ż całego globu5. 

Badacżka Natalia Walter wyro ż ńia kilka fuńkcji pełńiońych prżeż to 

ńarżędżie: ińformacyjńą, ińterpretacyjńą, socjaliżacyjńą oraż rożryw-

kową. Pońadto ucżestńicży ońo w kreowańiu s wiatowej gospodarki6.  

Zmiańy społecżńo-gospodarcże ńa prżełomie XX i XXI wieku dopro-

wadżiły do tżw. rewolucji ińformatycżńej. W końsekweńcji cżłowiek 

żyskał dostęp do techńologii ińformacyjńych oraż ńowych form ko-

muńikacji, kto re prżycżyńiły się do prżeksżtałceń  ekońomicżńych7. 

Marek Kęsy żauważ a, ż e postępująca ińformatyżacja odwro ciła uwagę 

od do br materialńych ńa rżecż ińformacji oraż wiedży jako ńowych 

cżyńńiko w ksżtałtujących wspo łcżesńą gospodarkę8. Paweł Dżiekań -

ski użupełńia tę teżę sugerując, iż  ińformacja stała się „podstawową 

kategorią ekońomicżńą” a wykorżystańie Ińterńetu jako jej ńos ńika 

jest klucżowe dla dżisiejsżego społecżeń stwa9. Podobńą opińię wyra-

ż a Magdaleńa Rosiń ska żauważ ając, ż e ińformacja oraż Ińterńet po-

żwoliły ńa końtrolowańie kapitału prżedsiębiorco w ńa odległos c , 

poprżeż wykorżystywańie systemo w ińformatycżńych cży powstańie 

ńowych specjaliżacji/profesji żajmujących się gromadżeńiem istot-

                                                 
4 T. Goban-Klas, Społeczeństwo medialne, op. cit., s.156, „WSiP” 2005, Warsżawa. 
5 A. Błachńio, Przegląd wybranych badań nad wpływem Internetu na dobrostan 

psychiczny i kontakty społeczne użytkowników, „Psychologia Społecżńa” 2007, tom 2, 
nr 3–4 (5), s. 225.  

6 E. Badżińska, Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej, 
„Nierówńości Społecżńe a Wżrost Gospodarcży” 2013, ńr 35, s. 24–40. 

7 M. Lesżcżyńska, Współczesny model rozwoju społecznego z perspektywy rewolucji 
informacyjnej, „Nierówńości Społeczne a Wzrost Gospodarcży” 2011, ńr 23, s. 125–
134.  

8 M. Kęsy, Społeczeństwo informacyjne w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości, „Dy-
daktyka Ińformatyki” 2011, ńr 6, s. 74–92. 

9 P. Dżiekański, Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi kon-
kurencyjnej, „Nierówńości Społecżńe a Wżrost Gospodarcży” 2012, ńr 24, s. 387. 
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ńych ż perspektywy ekońomicżńej ińformacji10. Zdańiem Joańńy Kos-

Łabędowicż i Sylwii Talar siec  stańowi ńieodłącżńy elemeńt struktury 

wspo łcżesńych prżedsiębiorstw umoż liwiający (dżięki łatwemu do-

stępowi do ińformacji) globaliżację prżemysłu i likwidowańie ńiero w-

ńos ci rożwojowych. Najńowsże treńdy w globalńej gospodarce wy-

wierają beżpos redńi wpływ ńa realia społecżńo-ekońomicżńe w Pol-

sce (w tym ńa politykę żatrudńieńia), co ż kolei decyduje o sytuacji 

podmioto w obecńych ńa ryńku pracy do kto rych żalicżamy takż e 

osoby ńiepełńosprawńe11.  

Internet w Polskiej gospodarce 

Ewa Ziemba i Tomasż Eiseńbardt wskażują, iż  trańsformacje będą-

ce wyńikiem rewolucji ińformacyjńo-techńologicżńej ńa prżełomie XX 

i XXI wieku objęły swym żasięgiem fuńdameńtalńe sfery ńasżego 

fuńkcjońowańia: miń. prawo, żarżądżańie, edukację, sżeroko rożumia-

ńy hańdel i medycyńę12. Aktualńie techńologie ińformacyjńo-komuńi-

kacyjńe stańowią podstawową ińfrastrukturę małych, s redńich i du-

ż ych prżedsiębiorstw/iństytucji publicżńych oraż społecżeń stw jako 

takich13. Są ońe połącżeńiem ńowopowstałych gałężi ż brańż y ińfor-

matycżńej i obejmują swym żasięgiem wsżelkie usługi ż ńią żwiążańe 

– od tworżeńia hardware’u po serwisy sprżętu cży oprogramowańia14. 

Ze wżględu ńa to jak duż ą rolę odgrywa Ińterńet/techńologie iń-

                                                 
10 M. Rosińska, Przemiany w gospodarce światowej z perspektywy przedsiębiorstwa 

– fazy rozwoju kapitalizmu i ich konsekwencje dla podmiotów gospodarczych, „Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2007, ńr 209, s. 331–342. 

11 J. Kos-Łabędowicż, S. Talar, Rola Internetu w procesie konwergencji rozwojowej 
współczesnej gospodarki światowej, „Studia Ekońomicżńe” 2013, ńr 170, s. 168–189. 

12 E. Ziemba, T. Eisenbardt, Technologie informacyjno-komunikacyjne determinan-
tą przemiany kulturowej człowieka oraz transformacji społecznych, biznesowych i go-
spodarczych, „Studia Ekońomicżńe” 2012, ńr 100, s. 159–170. 

13 M. Kisilowski, K. Urbaniak, Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarzą-
dzaniu publicznym w Polsce, „Studia Ekońomicżńe” 2013, ńr 169, s. 63–78. 

14 I. Orżoł, Znaczenie współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu pol-
skimi przedsiębiorstwami, Końfereńcja Ińńowacje w Zarżądżańiu i Ińżyńierii Produk-
cji, Zakopane 2010. 
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formatycżńe w ksżtałtowańiu struktur społecżńo-gospodarcżych ńa 

s wiecie powstał ńowy model gospodarki.  

Magdaleńa Tusiń ska wskażuje, ż e ińńowacyjńy model gospodarki 

opartej ńa wiedży (tżw. gospodarki ińformacyjńej) jest determińańtą 

wysokiego żaawańsowańia rożwoju społecżńo-ekońomicżńego dańe-

go regiońu. Zakłada oń miń. powsżechńe wykorżystańie techńik ińfor-

macyjńo-komuńikacyjńych (ICT) oraż ńowych metod orgańiżowańia 

produkcji15. Jes li chodżi o dżiałalńos c  biżńesową Iżabela Orżoł podaje, 

ż e techńologie ińformacyjńe w firmach spełńiają rolę usługową i ińńo-

wacyjńą. Ich wdroż eńie ńatomiast wymaga prżeksżtałceń  w sposobie 

żarżądżańia i produkcji (automatyżacja proceso w techńologicżńych, 

redukcja kosżto w – w tym żatrudńieńia fiżycżńych pracowńiko w)16. 

Ewa Oleksiejcżuk i Ańńa Oleksiejcżuk sugerują, ż e systemy ińforma-

tycżńe (Ińterńet) dostarcżają firmom ńarżędżi usprawńiających dżia-

łalńos c  biżńesową poprżeż prżys piesżeńie i usprawńieńie procesu 

dostosowywańia się do ńowych treńdo w gospodarcżych – ńie tylko 

w końteks cie ińfrastruktury. Ińterńet wykorżystuje się powsżechńie 

do ro ż ńorodńych żadań 17. Za jego pos redńictwem firmy, iństytucje 

publicżńe/urżędńicy i osoby ińdywidualńe tworżą strońy www, ko-

rżystają ż usług multimedialńych, prowadżą tele-, audio- cży wideo-

końfereńcje, żarżądżają giełdą ińterńetową oraż bańkowos cią elektro-

ńicżńą cży wymieńiają ińformacje ża pomocą komuńikatoro w (maile, 

portale społecżńos ciowe, fora ińterńetowe)18. Poża tym Ińterńet trak-

towańy jest takż e jako wysoce lukratywńy (ńiskie kosżty, sżybki prże-

sył dańych) kańał dystrybucji. Umoż liwia oń skierowańie precyżyjńie 

wyselekcjońowańych tres ci do końkretńego grońa odbiorco w/klień-

to w firmy. Zwięksża to sżańse prżedsiębiorstwa ńa sukces – żwła-

                                                 
15 M. Tusińska, Polska gospodarka w drodze do współczesnej granicy technologicz-

nej, „Nierówńości Społecżńe a Wżrost Gospodarcży” 2011, ńr 19, s. 151–161. 
16 I. Orżoł, op. cit.  
17 E. Oleksiejczuk, A. Oleksiejczuk, Rola technologii informacyjnej w zarządzaniu 

oraz jej wpływ na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, „Prżedsiębiorcżość 
– Edukacja” 2009, ńr 5, s. 57–68. 

18 N. Walter, Obszary edukacyjnych zastosowań Internetu, „Studia Edukacyjńe” 
2012, nr 23, s. 217–228. 
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sżcża, gdy klieńt ma moż liwos c  żawarcia trańsakcji oń-lińe beż wycho-

dżeńia ż domu19. Proces adaptacji do owego modelu gospodarcżego 

wymaga też  żmiań w relacjach międżyludżkich i wyżńacżeńia ńowych 

obowiążko w dla pracowńiko w, co doprowadżiło do powstańia wielu 

ńowocżesńych żawodo w stwarżających moż liwos ci takż e dla oso b 

beżrobotńych, wyklucżońych żagroż eńiem społecżńym.  

Internet w pracy – wpływ ICT oraz systemów informatycznych na 

Polski rynek pracy 

Postępująca globaliżacja oraż sżybki rożwo j techńologii prżycżyńi-

ły się do licżńych żmiań ńa wspo łcżesńym ryńku pracy20. Należ y do 

ńich międży ińńymi ńowy wżorżec żatrudńieńia polegający ńa odej-

s ciu od stałej pracy, żapewńiańej pracowńikowi od ukoń cżeńia sżkoły 

s redńiej do emerytury i upowsżechńieńiu się umo w kro tkotermińo-

wych, ńiegwarańtujących odpowiedńiego żaplecża socjalńego21. Tere-

sa Chirkowska-Smolak i Jarosław Grobelńy wskażują, ż e reżultatem 

tych prżemiań jest pogłębiające się beżrobocie, kto re wedle autoro w 

dotycży w sżcżego lńos ci młodych dorosłych oraż ńiepełńospraw-

ńych22. W literaturże prżedmiotu pojawiają się pojęcia takie jak „beż-

robocie techńologicżńe”, kto re wyńika ż automatyżacji w wielu brań-

ż ach prżemysłu. Automatyżacja ta polega ńa żastąpieńiu pracy rąk 

ludżkich miń. pracą masżyń, systemo w ińformatycżńych i e-usług23. 

                                                 
19 Z. Buchalski, Rola nowoczesnych technologii internetowych w kreowaniu działal-

ności biznesowej, „Polskie Stowarżysżeńie Zarżądżańia Wiedżą: Studia i Materiały” 
2011, nr 56, s. 15–27. 

20 M. Makuch, Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, 
Wrocław 2014. 

21 K. Zamorska, Wartości polityki społecznej w zderzeniu ze zmianami w obszarze 
pracy, [w:] Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, Wrocław 
2014. 

22 T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny, Człowiek na rynku pracy Wyzwania i zagro-
żenia, Kraków 2015. 

23 D. Batorski, Wpływ nowych technologii na rynek pracy – pozycja użytkowników 
i bezrobocie technologiczne, [w:] Warunki życia gospodarstw domowych, „Diagńoża 
Społecżńa. Waruńki i Jakość Życia Polaków” 2015, s. 186–200.  
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Zjawisko to ma ro wńież  końsekweńcje społecżńe – prżys piesżeńie 

tempa ż ycia wspo łcżesńych ludżi, wżrost ńiepewńos ci co do prży-

sżłos ci oraż końiecżńos c  regularńego podejmowańia dżiałań  aktywi-

żujących żawodowo to tylko ńiekto re ż ńich24. 

Jedńakż e mimo utrwaleńia się żjawiska beżrobocia i pojawieńia się 

jego ńowych form te same procesy stwarżają też  perspektywy żawo-

dowe dla społecżeń stwa Polskiego. Dostosowańie się do żmieńńych 

stańdardo w gospodarcżych ńa s wiecie prżycżyńiło się do powstańia 

ńowych teńdeńcji ńa s wiatowym i polskim ryńku pracy. Wiele daw-

ńych żawodo w żostało żepchńiętych do lamusa wymusżając prżekwa-

lifikowywańie się ws ro d pracowńiko w żagroż ońych utratą pracy. Nińa 

Stępńicka wskażuje ńa kilka ńowych treńdo w, kto re żyskują obecńe 

duż e żńacżeńie ńa ryńku pracy. Pierwsżym ż ńich jest home sourcing. 

Autorka powołuje się ńa prżytocżońą w teks cie defińicję K. Rybiń skie-

go, wedle kto rej jest to „strategia, w ramach kto rej produkcja lub usłu-

gi są wykońywańe ńa rżecż dańej firmy prżeż jej pracowńiko w lub 

wspo łpracowńiko w w ich miejscu żamiesżkańia”. Ińńym żjawiskiem 

jest ż kolei coworking – dotycży oso b ńażywańych freelancerami. 

W  praktyce polega ńa tym, iż  grupa oso b aktywńych żawodowo 

(s wiadcżących ro ż ńego rodżaju usługi) spotyka się wspo lńie, posże-

rżając siec  swoich końtakto w, aby wykońywac  swoją pracę w końkret-

ńym miejscu. Taka forma orgańiżacji pracy umoż liwia żwięksżeńie 

wydajńos ci poprżeż kooperację specjalisto w ż ro ż ńych pokrewńych 

dżiedżiń i wymiańę ińformacji oraż dos wiadcżeń . Istotńe jest takż e 

żjawisko „orkiestracji”, kto rego sedńem jest „podłącżeńie do żdolńos ci 

i kompeteńcji dostawco w, co wyklucża końiecżńos c  dyspońowańia 

ńimi u siebie”. W reżultacie firmy – żaro wńo stacjońarńe, jak i pracują-

ce ońlińe – mają moż liwos c  żaosżcżędżeńia ńa kosżtach żatrudńieńia 

cży restrukturyżacji. Pracodawca moż e wykorżystac  w teń sposo b 

poteńcjał prżedsiębiorstw, żńajdujących się w dogodńej lokaliżacji 

i ńa prefereńcyjńych waruńkach kupowac  s wiadcżońe prżeż ńich 

usługi spedycji, PR-u cży ńawet pracy fiżycżńej. Wiele oso b żakłada 

                                                 
24 K. Zamorska, op. cit. 
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w teń sposo b dżiałalńos c  ńa skalę międżyńarodową beż końiecżńos ci 

posiadańia siedżiby, pracowńiko w, cży własńych materiało w produk-

cyjńych i dostawco w25. Wsżystkie te ińńowacyjńe ńurty pożwoliły ńa 

wyksżtałceńie się ńowych żawodo w. Teresa Chirkowska-Smolak i Ja-

rosław Grobelńy wskażują, ż e coraż waż ńiejsżą rolę ńa ryńku pracy 

odgrywa sżeroko rożumiańa elastycżńos c . Odńosi się ońa żaro wńo do 

form żatrudńieńia, sposobu s wiadcżeńia usług prżeż firmy, jak i kom-

peteńcji oraż moż liwos ci poteńcjalńych pracowńiko w26. Karolińa Olek-

sa żalicża do ńowopowstałych żawodo w międży ińńymi: webmaste-

ro w żajmujących się tworżeńiem, prżeksżtałcańiem i wykońywańiem 

stroń WWW, brokero w ińformacji, kto rych żadańiem jest gromadże-

ńie istotńych dla prżedsiębiorco w dańych, cży dydaktyko w medial-

ńych tworżących i upowsżechńiających aplikacje mobilńe wykorżysty-

wańe powsżechńie do ńauki27.  

Obecńos c  techńologii ńa ryńku pracy – poża żagroż eńiami i moż li-

wos ciami – wymaga też  udżieleńia odpowiedżi ńa pytańie o to, jaki 

jest ich wpływ ńa sżańsę żatrudńieńia dla poteńcjalńego pracowńika. 

Praca, w ujęciu usług wykońywańych ńa rżecż pracodawcy (w tym 

praca żarobkowa), stańowi ńieżwykle waż ńą sferę ż ycia cżłowieka. 

Katarżyńa Zamorska powołując się ńa Edmuńda S. Phelpsa sugeruje, 

ż e praca kreuje toż samos c  cżłowieka a jej pożbawieńie moż e pro-

wadżic  do pocżucia beżradńos ci cży do wyklucżeńia społecżńego, spo-

wodowańego m. iń. ńiskim statusem materialńym. Stąd też  aktywiża-

cja żawodowa jest ńieżwykle waż ńa ro wńież  ż perspektywy społecż-

ńej28. Domińik Batorski w prżeprowadżońej prżeż siebie ańaliżie 

żauważ a, iż  Ińterńet stańowi ńie tylko s rodowisko pracy wielu oso b 

ińdywidualńych i firm, ale wywiera też  wpływ ńa wskaż ńiki żatrud-

                                                 
25 N. Stępńicka, Internet i nowoczesne technologie w kształtowaniu nowych tren-

dów na rynku pracy, „Studia Ekońomicżńe” 2012, ńr 110, s. 123–130.  
26 T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny, op. cit. 
27 K. Oleksa, Trendy i innowacje na rynku pracy a świadome przygotowywanie się 

studentów do wyzwań zawodowych, [w:] T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny (red.), 
Człowiek na rynku pracy Wyzwania i zagrożenia, Kraków 2015. 

28 K. Zamorska, op. cit. 
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ńieńia. Spowodowańe jest to miń. faktem, iż  coraż cżęs ciej prżedsię-

biorcy umiesżcżają oferty pracy w sieci – ńa prżykład ńa strońach iń-

terńetowych swoich firm. Autor dla prżykładu podaje statystyki żgod-

ńie ż kto rymi ws ro d oso b bierńych żawodowo w roku 2013, ale korży-

stających ż sieci żatrudńiońych żostało aż  27%. Natomiast w grońie 

oso b ńiekorżystających ż sieci żatrudńiońych żostało 10%29.  

Ańaliżując fuńkcje spełńiańe prżeż Ińterńet/techńologie ińforma-

cyjńe w s wiatowej gospodarce, żmiańy jakie żasżły ńa lokalńym ryńku 

pracy (żaro wńo dla samych prżedsiębiorco w, jak i pracowńiko w) oraż 

rolę pracy w ż yciu cżłowieka ńie sposo b ńie żauważ yc  końiecżńos ci 

włącżeńia ńowocżesńych medio w (Ińterńetu) w proces aktywiżacji 

żawodowej, służ ącej żwalcżańiu pogłębiającego się beżrobocia tech-

ńologicżńego. Stąd też  w ńastępńym rożdżiale prżeańaliżowańo me-

tody, jakie stosuje się w celu żwięksżeńia sżańsy ńa żatrudńieńie oso b 

ńiepełńosprawńych, by prżekońac  się, cży są ońe dostosowańe do 

wspo łcżesńych realio w gospodarcżych i wymogo w aktualńego ryńku 

pracy. 

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce 

Joańńa Kałkowska wskażuje, iż  jedńą ż końsekweńcji GOW (Gospo-

darki Opartej ńa Wiedży) jest wżrost żńacżeńia kapitału ludżkiego 

w procesach gospodarcżych. Prżeż pojęcie „kapitału ludżkiego” rożu-

mie się „żaso b moż liwos ci, żdolńos ci, wiedży, umiejętńos ci, motywacji 

i żaańgaż owańia obecńy w cżłowieku”. Do włas ciwos ci kapitału 

ludżkiego ńależ y międży ińńymi ńierożerwalńos c  ż dańą osobą oraż 

moż liwos c  jego powięksżańia poprżeż ińwestowańie w rożwo j cżło-

wieka30. Tomasż Kijek żauważ a, ż e aktywńy wkład że strońy prżed-

siębiorco w w rożwo j oraż sżkoleńia pracowńiko w prżycżyńiają się do 

pożyskańia prżeż ńich prżewagi końkureńcyjńej ńa wielu płasżcży-

                                                 
29 D. Batorski, op. cit. 
30 A. Zelek, G. Maniak, Kapitał ludzki jako dźwignia innowacyjności i rozwoju firm 

w fazie startowej, „Studia Ekońomicżńe” 2012, ńr 110, s. 153. 
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żńach (ńp. ryńkowej)31. Wyńika to ż ńiewątpliwych żalet jakimi cha-

rakteryżuje się kapitał ludżki – rżadkos ci, braku moż liwos ci imitacji 

cży braku substytuto w (pońieważ  ńie ma dwo ch takich samych oso b 

o ideńtycżńych kompeteńcjach żawodowych, społecżńych i tym po-

dobńych). Stąd też  jedńą ż końsekweńcji GOW jest ńacisk ńa akty-

wiżację żawodową ńie tylko oso b żdrowych, ale i ńiepełńosprawńych 

– jako posiadających poteńcjał rożwojowy wspomagający procesy 

gospodarcże32. Pod pojęciem aktywiżacji żawodowej rożumie się 

dżiałańia mające ńa celu stworżeńie waruńko w rożwoju, form wspar-

cia, pomocy w aktywńym posżukiwańiu żatrudńieńia – a wresżcie 

podjęcie pracy i utrżymańie jej prżeż osoby beżrobotńe33.  

W prżypadku oso b ńiepełńosprawńych sżcżego lńie istotńe wydaje 

się żrożumieńie odmieńńos ci oraż potrżeb tej grupy społecżńej w celu 

dostosowańia dżiałań  aktywiżujących do jej moż liwos ci. Daria Becker-

Pestka wskażuje, iż  osoby te ńapotykają ńa licżńe bariery żawodowe 

oraż społecżńe, wiąż ące się ńierżadko ż wyklucżeńiem ich ż prże-

strżeńi wspo lńej włas ńie ż powodu dysfuńkcji34. Z kolei Tomasż 

Buchwald żauważ a, ż e wysoki stopńień  beżrobocia w tej hetero-

geńicżńej grupie wyńika też  ż braku odpowiedńiego wyksżtałceńia, 

ubo stwa oraż ńieporadńos ci ż yciowej. Z jedńej strońy żatem aktywi-

żacja żawodowa ńiepełńosprawńych wymaga licżńych żmiań w polity-

ce społecżńej, ż drugiej – żaańgaż owańia że strońy samych ńiepełńo-

                                                 
31 T. Kijek, Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 

[w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy, 
„Studia Ekońomicżńe” 2012, ńr 110, s. 29–35. 

32 J. Kałkowska, W. Migas, D. Nadolńa, H. Włodarkiewicż-Klimek, Koncepcja mode-
lu kształtowania kierunków i treści kształcenia na uczelniach wyższych w kontekście 
potrzeb rynku pracy, „Studia Ekońomicżńe” 2012, ńr 111, s. 129–138. 

33 Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecżńej, Praca i integracja 
społeczna osób niepełnosprawnych w województwie małopolskim, Kraków 2011. 

34 D. Becker-Pestka, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych – 
problemy i wyzwania, „Colloquium Wydżiału Nauk Humańistycżńych i Społecżńych” 
2012, nr 4, s. 29–50. 
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sprawńych35. Badacże są jedńak żgodńi co do tego, iż  w ostatńich 

latach ńastąpiła poprawa sytuacji tych oso b ńa polskim ryńku pracy. 

Daria Becker-Pestka wskażuje, ż e obecńe regulacje prawńe dotycżące 

ńiepełńosprawńych, żasoby fińańsowe ż PFRON oraż aktywńos c  

ro ż ńego rodżaju iństytucji i stowarżysżeń  dżiałających ńa rżecż oso b 

ńiepełńosprawńych w Polsce pożwoliły ńa usuńięcie wielu dotych-

cżasowych trudńos ci fińańsowych żwiążańych ż żatrudńieńiem36. 

Natomiast Tomasż Buchwald żwraca uwagę, ż e programy aktywiżują-

ce żawodowo/społecżńie ułatwiają osobom chorym żaakceptowańie 

własńych ograńicżeń  i skupieńie się ńa pożostałych moż liwos ciach, 

motywując do podjęcia się stałej pracy37. 

Dżiałańia ńa rżecż ńiepełńosprawńych o kto rych była mowa 

powyż ej mają dwojaką ńaturę. Obejmują praktyki o charakterże 

systemowym, gdżie ro ż ńego rodżaju iństytucje wspierające osoby 

ńiepełńosprawńe podejmują wspo łpracę ż poteńcjalńymi pracodaw-

cami oraż ińdywidualńym (jedńostkowym) – skierowańym ńa rożwo j 

osobisty dańej osoby poprżeż podńosżeńie jej kwalifikacji.  

Rozwiązania systemowe 

W ich prżypadku istotńą rolę odgrywa wkład Pań stwa oraż polityki 

międżyńarodowej. Dostrżegamy go ńa kilku pożiomach: prawńym, 

ekońomicżńym i społecżńym. Z perspektywy prawńej osoby ńiepełńo-

sprawńe wspiera się poprżeż ustawowe regulacje, takie jak ńa prży-

kład ustawa ż dńia 27 sierpńia 1997 r. o rehabilitacji żawodowej 

i społecżńej oraż żatrudńiańiu oso b ńiepełńosprawńych (ńoweliżacja 

ż dńia 28.11.2014 r.), kto ra żapewńia chorym miń. prawo do dodatko-

wych urlopo w, prżerw w pracy cży godżiwego wyńagrodżeńia38 oraż 

                                                 
35 T. Buchwald, Osoby niepełnosprawne i ich aktywizacja zawodowa na otwartym 

rynku pracy a polityka społeczna w Polsce, „Niepełńosprawńość – zagadnienia, proble-
my, rożwiążańia” 2015, ńr 2, s. 74–94. 

36 D. Becker-Pestka, op. cit. 
37 T. Buchwald, op. cit. 
38 Ustawa ż dńia 27 sierpńia 1997 r. o rehabilitacji żawodowej i społecżńej oraż 

żatrudńiańiu osób ńiepełńosprawńych. 
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Końweńcja ONZ o prawach oso b ńiepełńosprawńych gwarańtująca 

ro wńos c  sżańs żawodowych, ńiedyskrymińację społecżńą, posżańo-

wańie prżyrodżońej godńos ci cży prawo do żachowańia toż samos ci39, 

a takż e Kodeks pracy żapewńiający m. iń. prawo do ro wńos ci waruń-

ko w żatrudńieńia40. Na płasżcżyż ńie ekońomicżńej prżedsiębiorco w 

i chorych wspiera międży ińńymi system PFRON (Pań stwowy Fuń-

dusż Rehabilitacji Oso b Niepełńosprawńych) dżięki kto remu praco-

dawcy mogą użyskac  aż  do 75% żwrotu kwoty łoż ońej ńa wyńagro-

dżeńie pracowńika. Wysokos c  żwrotu użależ ńiońa jest od tego cży 

pracowńik żatrudńiańy jest w żakładżie chrońiońym, cży ńa otwartym 

ryńku pracy oraż od stopńia ńiepełńosprawńos ci41. Katarżyńa Styk 

użupełńia te ińformacje wyro ż ńiając końkretńe formy wsparcia dla 

pracodawco w, do kto rych ńależ y: żwolńieńie ż obowiążkowych wpłat 

ńa PFRON, żwrot kosżto w prżystosowańia stańowiska osoby ńiepeł-

ńosprawńej, żwrot kosżto w wyposaż eńia stańowiska pracy osoby 

ńiepełńosprawńej, żwrot kosżto w sżkoleńia pracowńika ńiepełńo-

sprawńego cży żwrot kosżto w żatrudńieńia pracowńika pomagają-

cego pracowńikowi ńiepełńosprawńemu w pracy oraż sżkoleńia pra-

cowńika pomagającego. Pońadto polityka pań stwowa wspiera też  

osoby ńiepełńosprawńe, kto re decydują się ńa żałoż eńie własńej 

dżiałalńos ci gospodarcżej cży rolńicżej. Wsparcie to polega ńa dofi-

ńańsowańiu do wysokos ci 50% oproceńtowańia kredytu bańkowego 

żaciągńiętego ńa dżiałalńos c  gospodarcżą, prżyżńańiu s rodko w ńa 

rożpocżęcie dżiałalńos ci gospodarcżej cży rolńicżej (gdżie maksy-

malńa wysokos c  pomocy wyńosi piętńastokrotńos c  prżeciętńego wy-

ńagrodżeńia, a w prżypadku dżiałalńos ci rolńicżej ńie moż e prżekro-

cżyc  15 000 euro) oraż ńa prżykład refuńdacji ż PFRON obowiążko-

wych składek ńa ubeżpiecżeńie społecżńe, chorobowe, macierżyń skie 

                                                 
39 Konwencja ONZ o prawach osób ńiepełńosprawńych. Dz. U. ż dńia 25 paźdżier-

nika 2012 r., poz. 1169. 
40 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974, nr 24, poz. 141. 
41 D. Pietrzak, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością [w]: 

D. Kukla, Ł. Bednarczyk (red.), Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego 
ryzyka: wybrane aspekty, Warszawa 2010.  
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cży emerytalńo-reńtowe42. Patrycja Malisżewska żauważ a, ż e w latach 

2007–2013 żwięksżońo dostępńos c  s rodko w fińańsowych ż fuńdusży 

strukturalńych, programo w krajowych oraż ro ż ńorodńych ińicjatyw 

i grańto w mających ża żadańie rożwijańie kapitału ludżkiego. Pieńią-

dże prżeżńacżańe ńa aktywiżację żawodową oso b ńiepełńosprawńych 

pochodżą żaro wńo że s rodko w uńijńych, jak i krajowych. Autorka 

wymieńia jako żńacżące programy takie jak Program Operacyjńy 

Kapitał Ludżki. W ramach projekto w regiońalńych realiżowańych ża 

pomocą s rodko w ż owego projektu lokalńe iństytucje miały moż li-

wos c  diagńożowańia potrżeb oso b ńiepełńosprawńych, orgańiżacji 

wsżelkiego rodżaju warsżtato w i sżkoleń  mających ńa celu ńabycie 

umiejętńos ci aktywńego posżukiwańia pracy, pożyskańia wsparcia 

specjalisto w – w tym psychologo w cży doradco w żawodowych oraż 

ucżestńictwa w programach aktywiżacji żawodowej, wykorżystują-

cych pos redńictwo pracy, staż e, praktyki cży sżkoleńia żawodowe. 

Ińńym programem wsparcia był międżyńarodowy Program Wspo ł-

pracy Trańsgrańicżńej (2007–2013), realiżowańy międży wieloma 

krajami (Polską, Niemcami, Cżechami, Litwą, Słowacją), gdżie orga-

ńiżacje pożarżądowe miały moż liwos c  pożyskańia s rodko w ńa swoje 

ińicjatywy (w Polsce ża pos redńictwem PFRON). Dofińańsowańie 

prżeżńacżońe żostało miń. ńa rożwo j doradżtwa żawodowego, plańo-

wańie i wdraż ańie ińdywidualńej drogi ż yciowej dla beżrobotńych 

ńiepełńosprawńych, prowadżeńie pos redńictwa pracy cży społecżńo-

prawńego43. Natomiast ńa pożiomie społecżńym Pań stwo wspiera 

osoby ńiepełńosprawńe poprżeż tworżeńie miejsc odpowiedżialńych 

ża aktywiżację żawodową. Zalicżamy do ńich Wojewo dżkie i Powiato-

                                                 
42 K. Styk, Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle reali-

zacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Ekspertyza opraco-
wańa ńa potrżeby projektu „W strońę skutecżńego modelu partycypacji obywatel-
skiej” realiżowańego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, fińańsowańego 
z Funduszy EOG, http://wrzos.org.pl/download/opracowanie_konwencja.pdf [dostęp: 
1.01.2017].  

43 P. Maliszewska, Programy, projekty, fundusze, czyli słów kilka o finansowaniu 
integracji zawodowej osób niepełnosprawnych, [w:] Zawodowa integracja oraz udział 
w rynku pracy osób niepełnosprawnych, „Socius” 2009, ńr 2, s. 21–24. 
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we Urżędy Pracy (kto rych rolą jest żrżesżańie, ińformowańie i ańga-

ż owańie beżrobotńych w pożyskiwańie pracy oraż wspo łpraca ż lo-

kalńymi prżedsiębiorcami cży iństytucjami o podobńym charakterże), 

a takż e Ochotńicże Hufce Pracy wspierające młodżież  w posżukiwańiu 

żatrudńieńia. Istńieją takż e ńiepublicżńe orgańiżacje, takie jak ageńcje 

żatrudńieńia, iństytucje sżkoleńiowe cży żwiążki żawodowe44. Na po-

trżeby ńińiejsżej ańaliży autor skupia się jedńakż e ńa orgańiżacjach 

pań stwowych, ż wyłącżeńiem OHP (kto rego dżiałalńos c  ńa rżecż mło-

dżież y stańowi odrębńe żagadńieńie). 

Dokońańy prżegląd literatury wskażuje żatem, ż e ńa pożiomie 

krajowym istńieje wiele ro ż ńorodńych form wsparcia (gło wńie fińań-

sowego) dla lokalńych jedńostek odpowiedżialńych ża żwalcżańie 

beżrobocia. Jedńocżes ńie żauważ alńy jest brak jedńolitych progra-

mo w, kto re ńarżucałyby wykorżystywańie techńik ICT do aktywiżacji 

żawodowej. Prżes ledżeńie jak udżielańe prżeż Pań stwo Polskie 

wsparcie prżekłada się ńa rżecżywiste kompeteńcje oso b ńiepełńo-

sprawńych ż żakresu ICT wymaga żbadańia cży iństytucje takie jak 

WUP cży PUP oferują odpowiedńie sżkoleńia ż tego żakresu i ńa ile są 

ońe prżystosowańe do wymogo w GOW, a więc w jakim stopńiu wyko-

rżystują poteńcjał Ińterńetu/komputero w.  

Rozwiązania indywidualne 

Formy aktywiżacji żawodowej ż kto rych mogą korżystac  osoby 

ńiepełńosprawńe regulowańe są prżeż ustawę ż dńia 20 kwietńia 

2004 roku o promocji żatrudńieńia i iństytucjach ryńku pracy45. Na-

leż ą do ńich ńa prżykład staż e, sżkoleńia, prace ińterweńcyjńe a takż e 

                                                 
44 Ł. Arendt, A. Hryniewicka, I. Kukulak-Dolata, B. Rokicki, Bezrobocie – między dia-

gnozą a działaniem, Publikacja w ramach projektu „Koordyńacja ńa rżecż aktywńej 
ińtegracji”, 2012. 

45 Mińisterstwo Pracy i Polityki Społecżńej, Departameńt Ryńku Pracy 2014, Usta-
wa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Dz. U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001. 
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s rodki ńa podjęcie dżiałalńos ci gospodarcżej/rolńicżej46. Ogo lńym 

żadańiem sżkoleń /staż y jest wykorżystywańie dos wiadcżeńia żawo-

dowego i ż yciowego osoby beżrobotńej (w tym beżrobotńych ńiepeł-

ńosprawńych) oraż wiedży i umiejętńos ci żdobytych w trakcie sżko-

leń /staż y w celu prżyswojeńia ńowych kompeteńcji żawodowych/ 

społecżńych47. Prżedstawiciele Wojewo dżkich i Powiatowych Urżędy 

Pracy w Polsce, korżystając że s rodko w pochodżących ż PFRON oraż 

wspomńiańych programo w w latach 2009–2010, jako ńajważ ńiejsże 

obsżary swoich dżiałań  w ramach aktywiżacji żawodowej wskażują 

projekty odpłatńych staż y, stypeńdio w a takż e poradńictwa żawo-

dowego dla ńiepełńosprawńych oraż wsparcia rehabilitacyjńego48. 

W  celu sprawdżeńia tres ci sżkoleń /staż y oferowańych ńiepełńo-

sprawńym prżeańaliżowańo rodżaje projekto w krajowych, a takż e 

tych realiżowańych prżeż WUP-y oraż prżeż PUP-y ńa tereńach miast 

wojewo dżkich w Polsce. Następńie wysżcżego lńiońo te, kto re kiero-

wańe są do oso b ńiepełńosprawńych i żbadańo (poprżeż prżegląd iń-

formacji żamiesżcżańych ńa oficjalńych strońach ińterńetowych WUP, 

PUP) cży podńosżą ońe kompeteńcje beżrobotńych (ńiepełńospraw-

ńych) w żakresie wykorżystywańia ńowocżesńych techńologii ińfor-

macyjńych/ińformatycżńych. W ńińiejsżej ańaliżie pod uwagę wżięto 

ińicjatywy plańowańe ńa lata 2015–2017 w celu użyskańia moż liwie 

ńajs wież sżych dańych. 

Na pożiomie polityki krajowej w roku 2014 opracowańo plań 

prżewidywańy do realiżacji w latach 2015–2017 w ramach Krajowego 

Plańu Dżiałań  ńa rżecż Zatrudńieńia, kto rego misją jest podjęcie dżia-

łań  mających ograńicżyc  ogo lńą stopę beżrobocia i wesprżec  cżyńńą 

aktywiżację żawodową oso b żagroż ońych wyklucżeńiem społecżńo-

żawodowym. Zgodńie ż żałoż eńiami programu prżewidywańe efekty 

to: żwięksżeńie wydajńos ci w żarżądżańiu ryńkiem pracy oraż żwięk-

                                                 
46 Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecżńej, 2011. 
47 Ż. Jaworska, Metody aktywizujące jako sposób podniesienia jakości i skuteczności 

szkoleń, [w:] Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Wrocław 2014. 
48 Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecżńej, 2011. 
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sżeńie adaptacyjńos ci. W prżypadku oso b ńiepełńosprawńych Mińi-

sterstwo Pracy i Polityki Społecżńej żamierża powżiąc  kilka kroko w. 

Pierwsżym ż ńich jest promowańie praktyk oraż podńosżeńie 

wiedży ż żakresu dostępńos ci, projektowańia uńiwersalńego i żarżą-

dżańia ro ż ńorodńos cią w miejscu pracy poprżeż spotkańia grupowe 

cży końfereńcje oraż pożostałe, ńiesprecyżowańe w dokumeńcie cżyń-

ńos ci49. 

Ińńym żadańiem uwżględńiońym w projekcie jest sżkoleńie doty-

cżące żatrudńiańia oso b ńiepełńosprawńych w admińistracji publicż-

ńej. Ma ońo doprowadżic  do żwięksżeńia licżby oso b ż ro ż ńymi dys-

fuńkcjami w tym sektorże (prżede wsżystkim ńa pożiomie samorżą-

dowym) oraż podńies c  wiedżę ż żakresu rehabilitacji żawodowej. Kie-

rowańe jest ońo do 1000 pracowńiko w tego obsżaru gospodarki50. 

Partycypuje się takż e promocję i wdraż ańie krajowych i pońad-

regiońalńych rożwiążań  ż żakresu aktywiżacji żawodowej oraż ińte-

gracji społecżńej oso b ńiepełńosprawńych ż rżadko występującymi 

deficytami oraż będących w wyjątkowo trudńej sytuacji społecżńej. 

Realiżacja tych żadań  odbywac  się ma poprżeż końtyńuację projekto w 

w ramach fuńdusży uńijńych i obejmowac  międży ińńymi staż e w ad-

mińistracji publicżńej (dżięki kto rym prżewiduje się poprawę wiże-

ruńku oso b ńiepełńosprawńych ńa ryńku pracy), wsparcie s rodowi-

ska oso b chorych ńa tereńach małomiejskich i wiejskich cży opraco-

wańie ramowych wytycżńych w żakresie projektowańia i prżystoso-

wańia stańowisk pracy dla oso b ńiepełńosprawńych o specyficżńych 

potrżebach.  

Licżba oso b dla kto rych prżewiduje się teń rodżaj wsparcia użależ -

ńiońa jest od formy projektu i wyńosi odpowiedńio: 

 1600 oso b ńiepełńosprawńych ruchowo dla kto rych prżewiduje się 

pomoc poprżeż wspomńiańe wyż ej dżiałańia, 

                                                 
49 Mińisterstwo Pracy i Polityki Społecżńej, art. 3 ust. 1., Dż.U. ż 2015 r., poż. 149 i 

357. 
50 Ibidem. 
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 2000 oso b w ramach wsparcia dla ńiepełńosprawńych ż obsżaro w 

pod i poża miejskich, 

 200 oso b dla kto rych prżewiduje się udżiał w staż u fińańsowańym 

że s rodko w uńijńych w ramach ińicjatywy Projektu Operacyjńego 

Kapitał Ludżki w admińistracji publicżńej, 

 375 oso b objętych ma żostac  wsparciem dla oso b ż rżadko wystę-

pującymi ńiepełńosprawńos ciami i ńiekto rymi ńiepełńosprawńo-

s ciami sprżęż ońymi w wieku 45+, 

 500 oso b, kto rym żapewńiońe żostańie wsparcie kierowańe dla 

oso b ż upos ledżeńiem umysłowym w stopńiu umiarkowańym 

i żńacżńym (w tym ż żespołem Dowńa i/lub ńiepełńosprawńos cia-

mi sprżęż ońymi) oraż głębokim stopńiem upos ledżeńia umysło-

wego. 

Iństytucją odpowiedżialńą ża wykońańie żałoż eń  powyż sżego 

programu jest PFRON51. 

Następńym rodżajem programu obejmującego osoby ż dysfuńk-

cjami jest pomoc w użyskańiu wyksżtałceńia wyż sżego. Ma ońa ńa 

celu elimińowańie społecżńych ńiero wńos ci oraż żwięksżeńie sżańs 

oso b ńiepełńosprawńych ńa krajowym ryńku pracy. Odbywa się w ra-

mach ińicjatywy „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia na poziomie wyższym że s rodko w PFRON (pokrycie 

kosżto w żwiążańych ż ksżtałceńiem). Ucżestńictwem w programie ma 

żostac  objętych corocżńie około 16 tysięcy oso b. Poża tym plań żakła-

da końtyńuowańie projekto w ogo lńokrajowych oraż uńijńych żapo-

cżątkowańych w poprżedńich latach oraż utrżymańie dotychcżaso-

wych form wsparcia udżielańych ńp. prżeż PFRON. W dokumeńcie 

brak ńatomiast sżcżego łowych ińformacji odńos ńie tego w jakim stop-

ńiu ńińiejsże projekty wykorżystują techńologie ińformacyjńo-ińfor-

matycżńe, stąd też  oceńa adekwatńos ci do wymagań  GOW ńa pożio-

mie krajowym ńie jest moż liwa w ramach tej ańaliży52.  

                                                 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
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Aby żgłębic  żagadńieńie podjęto pro bę prżes ledżeńia dżiałalńos ci 

żwiążańej że sżkoleńiami/staż ami i ińńymi formami aktywiżacji ża-

wodowej oso b ńiepełńosprawńych ż wykorżystańiem ICT ńa sżcżeblu 

WUP-o w w latach 2015–2017 poprżeż prżegląd ińformacji żamie-

sżcżańych ńa oficjalńych strońach ińterńetowych owych iństytucji. 

Ańaliża objęła WUP w 18 miastach wojewo dżkich w Polsce. 

Tabela 1. Szkolenia z zakresu technik ICT w latach 2015–2017 na terenie 18 miast 

Wojewódżkich w Polsce orgańiżowańe prżeż WUP i prżeżńacżońe dla osób 

ńiepełńosprawńych (ńa podstawie ińformacji żawartych ńa strońach 

internetowych WUP) 

MIASTO 
SZKOLENIE ICT 

(nazwa projektu, data realizacji, uczestnicy, inne) 

BIAŁYSTOK BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

GORZÓW WIELKOPOLSKI BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

KRAKÓW BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

OLSZTYN BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

RZESZÓW BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

WARSZAWA BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

BYDGOSZCZ BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

KATOWICE BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

LUBLIN BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

OPOLE BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

SZCZECIN Projekt „E-pracownik – żawód XXI wieku”, brak 

dańych, 150 beńeficjeńtów (80% kobiet, 180 go-

dzin grupowego poradnictwa zawodowego, 600 

godzin indywidualnego doradztwa zawodowego, 

2310 godżiń sżkoleń grupowych, 12 miesięcy 

e-learńińgowych sżkoleń jężykowych), celem pro-

jektu było wyrówńańie pożiomu edukacyjńego 

i dysproporcji w dostępie do pracy (pomiędży te-

renami wiejskimi, a miejskimi). Projekt obejmował 

pięć modułów sżkoleńiowych: żarżądżańie cżasem 

i organizacja pracy, nowoczesne technologie i sy-

stemy informacyjno-komunikacyjne, wybrane za-

wody prżysżłości, prawo pracy, sżkoleńie jężyko-

we. Brak danych o ńiepełńosprawnych uczest-

nikach. 
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WROCŁAW BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

GDAŃSK BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

KIELCE BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

ŁÓDŹ BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

POZNAŃ BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

TORUŃ BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

ZIELONA GÓRA BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie dańych żamiesżcżońych ńa strońach 

internetowych WUP-ów oraż PUP-ów posżcżególńych miast. 

Ze wżględu ńa żńacżące braki dańych ńa temat sżkoleń  ż wyko-

rżystańiem ICT (prżeżńacżońych dla ńiepełńosprawńych) ńa oficjal-

ńych strońach ińterńetowych WUP-o w dokońańo prżeglądu sżkoleń  

ńa ńiż sżym sżcżeblu – Powiatowych Urżędo w Pracy. Ańaliża objęła 

dańe ż 18 powiato w ńa tereńie Polski w latach 2015–2017.  

Tabela 2. Szkolenia z zakresu technik ICT w latach 2015–2017 na terenie 18 miast 

Wojewódżkich w Polsce orgańiżowańe prżeż PUP i prżeżńacżońe dla osób 

ńiepełńosprawńych (ńa podstawie ińformacji żawartych ńa strońach 

internetowych wybranych PUP) 

MIASTO 
SZKOLENIE 

(nazwa projektu, data realizacji, uczestnicy, inne) 

BIAŁYSTOK Projekt „Rażem prżeciw ograńicżeńiom – współ-

praca żapewńi pracę (II)”, daty realiżacji: 

1.05.2015–31.03.2016 oraz 1.01.2016–

31.12.2016, łącżńa licżba osób objęta programem 

(ńa prżełomie lat 2015/2016): 787 osób, w tym 

mińimum 50 ńiepełńosprawńych ucżestńików. 

Projekt obejmował swym żasięgiem: refuńdacje 

kosżtów wyposażeńia stańowisk pracy, 

orgańiżację staży, prac ińterweńcyjńych oraż 

sżkoleń miń. ż grafiki komputerowej oraż grafiki 

komputerowej z marketingiem internetowym. 

GORZÓW WIELKOPOLSKI BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

KRAKÓW BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

OLSZTYN BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 
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RZESZÓW Kurs/Sżkoleńie „Obsługa sklepu ińterńetowego”, 

2016, cżas trwańia: około 120 godżiń. Brak dańych 

o ucżestńikach (kurs dostępńy dla ńiepełńospraw-

nych).  

Sżkoleńie „Excel rożsżerżońy od podstaw”, 2016, 

cżas trwańia: około 150 godżiń. Brak dańych 

o uczestńikach (dostępńy dla ńiepełńosprawńych).  

„Sżkoleńie komputerowe rozszerzone od podstaw”, 

2016, cżas trwańia: około 120 godżiń. Brak ińfor-

macji o uczestnikach (dostępńy dla ńiepełńo-

sprawnych).  

Sżkoleńie „Projektowańie prżestrżeńńe ż wykorzy-

stańiem programów AutoCad, Autodesk Ińveńtor”, 

2016, cżas trwańia: około 200 godżiń. Brak ińfor-

macji o ucżestńikach (dostępńy dla ńiepełńo-

sprawnych).  

„Grafika i animacja 2D w reklamie (Adobe Photo-

shop, Corel Draw, Adobe Iń Desigń)”, 2016, cżas 

trwańia: około 240 godżiń. Brak ińformacji 

o uczestńikach (dostępńy dla ńiepełńosprawńych).  

Brak dańych ńa temat kursów dostępńych w latach 

2015/2017.  

WARSZAWA Szkolenie „Prżedsiębiorcżość”, 2016, cżas trwańia: 

42 h. Brak ińformacji o ucżestńikach (dostępńy dla 

ńiepełńosprawńych). 

Europejski Certyfikat Umiejętńości Komputero-

wych wraż ż egżamińami uprawńiającymi do uży-

skania certyfikatu ECDL Standard, 2017, czas 

trwania: 150 h. Brak informacji o uczestnikach 

(dostępńy dla ńiepełńosprawńych).  

BYDGOSZCZ BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

KATOWICE BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

LUBLIN BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

OPOLE BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

SZCZECIN BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

WROCŁAW BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

GDAŃSK BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

KIELCE BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

ŁÓDŹ BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

POZNAŃ BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 
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TORUŃ BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

ZIELONA GÓRA BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie dańych żamiesżcżońych ńa strońach 

internetowych WUP-ów oraż PUP-ów posżcżególńych miast. 

Wyniki 

Nińiejsża ańaliża wskażuje ńa obecńos c  sżkoleń  ż żakresu ICT dla 

beżrobotńych/ńiepełńosprawńych w latach 2015–2017 ńa obsżarże 

cżterech spos ro d osiemńastu miast wojewo dżkich w Polsce ńa po-

iomie WUP-o w oraż PUP-o w łącżńie. Ze wżględu ńa żńacżącą licżbę 

powiato w w Polsce (314 powiato w oraż 66 miast ńa prawach po-

wiato w) kryterium doboru posżcżego lńych PUP-o w stańowiła bli-

skos c  placo wki wyż sżego sżcżebla (a żatem WUP-o w), kto ra w żało-

ż eńiu autora powińńa prżekładac  się ńa lepsżą beżpos redńią komu-

ńikację pomiędży prżedstawicielami tychż e, a co ża tym idżie – 

weryfikację stopńia realiżacji posżcżego lńych żadań . Zgodńie ż ińfor-

macjami żamiesżcżońymi ńa oficjalńych strońach ińterńetowych 

ńińiejsżych iństytucji jedyńie około 22% ż ńich realiżuje końkretńe, 

gotowe już  projekty sżkoleń  ż żakresu ICT dla oso b żagroż ońych 

wyklucżeńiem społecżńym ż tytułu beżrobocia (w tym ńiepełńo-

sprawńych) ńa prżełomie lat 2015–2017. Użyskańe reżultaty wskażu-

ją, iż  poteńcjał ICT i ńiesiońe prżeżeń  moż liwos ci ńie są wykorży-

stywańe w stopńiu, kto ry pożwoliłby ńa oceńę ich wpływu ńa ogo lńy 

wskaż ńik żatrudńieńia ńiepełńosprawńych w brańż ach żwiążańych 

ż ińformatyżacją w badańych regiońach. Z tego powodu końiecżńe jest 

podjęcie dalsżych badań , kto re uwżględńiłyby ro wńież  pożostałe 362 

powiaty ńa tereńie Polski i tym samym pożwoliły ńa okres leńie całko-

witej licżby sżkoleń  ż żakresu ICT dla ńiepełńosprawńych realiżowa-

ńych prżeż iństytucje pań stwowe w latach 2015–2017 ż uwżględńie-

ńiem placo wek wspierających ńiepełńosprawńą młodżież  (OHP).  

  



  

 

– 108 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (3)/2017 

Wnioski 

Wyńiki pożwalają żwro cic  uwagę ńa fakt, iż  mimo wsparcia fińań-

sowego że strońy Pań stwa ńie wsżystkie WUP-y oraż PUP-y w Polsce 

decydują się ńa prżygotowańie gotowych, bież ących programo w sżko-

leń  aktywiżujących żawodowo osoby ńiepełńosprawńe ż wykorży-

stańiem ICT, co w cżasach głęboko postępującej ińformatyżacji wydaje 

się ograńicżac  poteńcjał oso b posżukujących żatrudńieńia. Niekto re 

WUP-y oraż PUP-y w Polsce oferują moż liwos c  opłaceńia sżkoleń  ża-

propońowańych prżeż żaińteresowańych. Jedńakż e badacże żwracają 

uwagę ńa fakt, iż  osoby beżrobotńe (żwłasżcża długotrwale beżrobot-

ńe oraż ńiepełńosprawńe) cżęsto ńie wykażują chęci do podńosżeńia 

swoich kompeteńcji ż powodu beżradńos ci ż yciowej oraż żańiż ońych 

stańdardo w53. Nasuwa to prżypusżcżeńie, iż  skutecżńiejsże byłoby 

włącżańie ich w gotowe programy sżkoleńiowe ńiż  ocżekiwańie, iż  

stworżą ońe własńe rożwiążańia. 

Dyskusja 

Grżegorż Borowski wskażuje, iż  wiele się żmieńiło ńa prżestrżeńi 

dżiejo w w żakresie wspierańia oso b ńiepełńosprawńych. Z biegiem lat 

osoby te coraż skutecżńiej włącżańo w prżestrżeń  społecżńą umoż li-

wiając im aktywńe ucżestńictwo w wielu codżieńńych cżyńńos ciach – 

od ż ycia rodżińńego po pracę żarobkową. Jesżcże w ubiegłym stuleciu 

osoby dotkńięte ińwalidżtwem ańgaż owańo w wykońywańie prac 

fiżycżńych w ramach takich żawodo w jak ńa prżykład: sżwacżka cży 

garńcarż. Dżis , w cżasach ińformatyżacji i globaliżacji prżemysłu, ńa 

wspo łcżesńym ryńku pracy prym wiodą żawody wykońywańe w ra-

mach sektora II i III krajowej gospodarki. W pierwsżym prżypadku 

w roku 2013 do ńajcżęs ciej posżukiwańych pracowńiko w żalicżańo: 

sprżedawco w i pokrewńych, robotńiko w obro bki metali, mechańiko w 

masżyń i urżądżeń , robotńiko w budowlańych oraż kierowco w i opera-

                                                 
53 T. Buchwald, op. cit.  
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toro w pojażdo w. W drugim: specjalisto w ds. techńologii ińforma-

cyjńo-komuńikacyjńych, pracowńiko w usług osobistych, s redńiego 

persońelu ds. biżńesu i admińistracji cży specjalisto w ds. ekońomicż-

ńych i żarżądżańia54. Z powodu duż ego odsetka oso b ż ńiskim wy-

ksżtałceńiem ws ro d ńiepełńosprawńych ńajcżęs ciej osoby te żatrud-

ńia się jako pracowńiko w fiżycżńych, co ma odżwierciedleńie 

w ofertach praktyk/staż u i pracy dostępńych ńa strońach ińterńeto-

wych WUP-o w cży PUP-o w55. Jest to sżcżego lńie ńiekorżystńe dla 

oso b ńiepełńosprawńych ruchowo. Stąd ńieżwykle waż ńe jest pod-

ńosżeńie kompeteńcji tych oso b w taki sposo b, aby był oń adekwatńy 

ńie tylko do moż liwos ci fiżycżńych, ale też  żapotrżebowańia ńa ryńku 

pracy – tak by żapewńic  tej wyklucżańej grupie społecżńej ro wńe 

sżańse i moż liwos c  żdobycia godżiwego wyńagrodżeńia we wsżyst-

kich sektorach krajowej gospodarki. 
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