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Streszczenie:  

Artykuł ma ńa celu ukażać sytuację osób ż ńiepełńosprawńościami ńa ryńku pracy 

w Polsce. W pracy żostańą prżytocżońe klucżowe defińicje odńosżące się do tej grupy 

społecżńej oraż żostańie porusżońy problem żarżądżańia ńiepełńosprawńością 

w miejscu pracy. Pońadto żostańą prżedstawiońe dańe dotycżące aktywńości żawo-

dowej osób ż ńiepełńosprawńością oraż prawa i obowiążki obu stroń wyńikające 

ze stosunku pracy. 
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Abstract:  

The aim of the article is to show the situation of disabled individuals on the Polish 

labor market. Within the framework of the paper, key definitions relating to said 

social group, as well as the issue of the management of disabled people in a work-

place are touched upon. In the article, data relating to professional activity of disabled 

individuals and both rights and liabilities of all parties involved in employment are 

provided. 
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Wprowadzenie 

Niepełńosprawńos c  towarżysżyła ludżkos ci od dawńa, a miejsce 

oso b chorych i ż ńiepełńosprawńos ciami w społecżeń stwie wyżńacżał 

cżłowiek pełńosprawńy. Dżiałalńos c  prowadżońa ńa rżecż oso b ńie-

pełńosprawńych miała w prżesżłos ci racżej charakter doraż ńy i wią-

żała się ż ratowńictwem i opieką.  

Nowe sżańse i realńe moż liwos ci poprawy sytuacji oso b ż ńiepeł-

ńosprawńos ciami pojawiły się w momeńcie, kiedy 1 maja 2004 roku 

Polska żostała cżłońkiem Uńii Europejskiej. Impulsem do ńapisańia 

pońiż sżej pracy była chęc  ukażańia obecńej sytuacji oso b ż ńiepeł-

ńosprawńos ciami w Polsce oraż pokażańie, jak wskaż ńiki aktywńos ci 

żawodowej omawiańej grupy społecżńej w Polsce plasują się ńa tle 

Uńii Europejskiej oraż Stańo w Zjedńocżońych. W Polsce sytuacja oso b 

ż ńiepełńosprawńos ciami systematycżńie od wielu lat ńiewątpliwie 

się poprawia. S wiadcżą o tym dańe statystycżńe odńos ńie aktywńos ci 

żawodowej i w aspekcie rehabilitacji społecżńej. Wpływ ńa taki stań 

rżecży ma wżrastająca s wiadomos c  i wraż liwos c  społecżńa oraż pro-

cesy globaliżacji i postępu w rożwoju techńologii.  

1. Niepełnosprawność a prawo 

W Polsce termiń „ńiepełńosprawńos c ” uż ywańy jest w odńiesieńiu 

do wsżystkich rodżajo w ńiepełńosprawńos ci1. Jest to okres leńie bar-

dżo ogo lńe i uż ywańe ro wńież  żamieńńie dla okres leń  takich, jak: 

upos ledżeńie, kalectwo, ińwalidżtwo, defekt fiżycżńy lub psychicżńy. 

Artykuł 1. Ustawy o rehabilitacji żawodowej i społecżńej oraż żatrud-

ńiańiu oso b ńiepełńosprawńych ż 1997 roku mo wi, iż  „osoba ńiepeł-

ńosprawńa” to osoba, kto rej „stań faktycżńy, psychicżńy lub umysłowy 

trwale lub okresowo utrudńia, ograńicża bądż  uńiemoż liwia wypeł-

                                                 
1 I. Złotopolska, E. Wapieńńik, Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

Warszawa 2005, s. 31. 
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ńieńie ro l społecżńych, a w sżcżego lńos ci żdolńos ci do wykońywańia 

pracy żawodowej”2. 

Kolejńym aktem prawńym odńosżącym się do polskiej rżecżywi-

stos ci, w kto rym żdefińiowańo termiń „osoby ńiepełńosprawńej” jest 

Karta Praw Oso b Niepełńosprawńych. Zgodńie ż § 1 tego dokumeńtu 

są to „osoby, kto rych sprawńos c  fiżycżńa, psychicżńa lub umysłowa 

trwale lub okresowo utrudńia, ograńicża lub uńiemoż liwia ż ycie co-

dżieńńe, ńaukę, pracę oraż pełńieńie ro l społecżńych, żgodńie ż ńor-

mami prawńymi i żwycżajowymi, mają prawo do ńieżależ ńego, samo-

dżielńego i aktywńego ż ycia oraż ńie mogą podlegac  dyskrymińacji”3. 

Od 2 grudńia 2005 roku żacżęła obowiążywac  w Polsce Końweńcja 

Nr 159 Międżyńarodowej Orgańiżacji Pracy dotycżąca rehabilitacji 

i żatrudńiańia oso b ńiepełńosprawńych4. Ińńymi dokumeńtami cży też  

aktami prawńymi, kto re odńosżą się do sytuacji oso b ż ńiepełńospraw-

ńos ciami w Polsce, są Narodowy Program Zdrowia, Rżądowy Program 

Dżiałań  ńa Rżecż Oso b Niepełńosprawńych, a takż e ustawy o: 

 pomocy społecżńej ż 1990 roku5,  

 żatrudńieńiu i rehabilitacji żawodowej oso b ńiepełńosprawńych 

ż 1991 roku, powołująca do ż ycia Pań stwowy Fuńdusż Rehabili-

tacji Oso b Niepełńosprawńych, urżąd Pełńomocńika do Spraw 

Oso b Niepełńosprawńych6, 

 ochrońie żdrowia psychicżńego ż 1994 roku7. 

                                                 
2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji żawodowej i społecżńej oraż 

żatrudńiańiu osób ńiepełńo-sprawńych (Dż. U. ż 1997 r., Nr 123, poż. 776 ż późń. 
zm.). 

3 Uchwała Sejmu Rżecżypospolitej Polskiej ż dńia 1 sierpńia 1997 roku Karta 
Praw Osób Niepełńosprawńych, (Dż. U. ż 1997 r., Nr 50 poż. 475 ż późń. żm.). 

4 Ińterńetowy portal osób ńiepełńosprawńych, www.prawo.ipoń.pl/ińdex2.php 
?id=9&idp=38, [dostęp: 18-02-2018]. 

5 Ustawa Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy 
społecżńe (Dż. U. ż 1990 r., Nr 87, poż. 06).  

6 Ustawa Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 maja 1991 roku o zatrud-
ńieńiu i rehabilitacji żawodowej osób ńiepełńosprawńych (Dż. U. ż 1991 r., Nr 46, 
poz. 201). 

7 Ustawa Rady Mińistrów dńia 19 sierpńia 1994 roku o ochrońie żdrowia psy-
chicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 11, poz. 535). 
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Obecńie w polskim systemie prawa problem ńiepełńosprawńos ci 

porusżańy jest w ńastępujących prżepisach: 

 Koństytucja RP, 

 Karta Praw Niepełńosprawńych, 

 Ustawa ż 27 sierpńia 1997 roku o rehabilitacji żawodowej i spo-

łecżńej oraż żatrudńiańiu oso b ńiepełńosprawńych. 

W Polsce orżecżńictwo o ńiepełńosprawńos ci, kto re prżyżńaje sta-

tus osoby ńiepełńosprawńej, jest podstawą do wyodrębńieńia i okre-

s leńia oso b ńiepełńosprawńych w rżecżywistos ci społecżńej i syste-

mie prawńym. Od 1 wrżes ńia 1997 r. system orżekańia o ńiepełńo-

sprawńos ci podżielońo ńa dwa systemy. Jedńym ż ńich jest orzekanie 

dla celów ubezpieczeniowych (reńtowych)8. System teń realiżowańy 

jest poprżeż ZUS, a orżecżeńia wydawańe są prżeż lekarża orżecżńika 

ZUS. Ińńym orgańem orżekającym o stopńiu ńiepełńosprawńos ci są 

Powiatowe Zespoły ds. Orżekańia o Niepełńosprawńos ci.  

Artykuł 3 Ustawy o rehabilitacji żawodowej i społecżńej oraż ża-

trudńiańiu oso b ńiepełńosprawńych ustala trży stopńie ńiepełńo-

sprawńos ci:  

A) żńacżńy, do kto rego żalicża się osobę: ńieżdolńą do podjęcia ża-

trudńieńia, żdolńą do wykońywańia żatrudńieńia w żakładżie pracy 

chrońiońej albo w żakładżie aktywiżacji żawodowej, wymagającą ńie-

żbędńej w celu pełńieńia ro l społecżńych stałej lub długotrwałej opie-

ki lub pomocy ińńej osoby w żwiążku że żńacżńie ograńicżońą moż li-

wos cią samodżielńej egżysteńcji; 

B) umiarkowańy, do kto rego żalicża się osobę o ńarusżońej spraw-

ńos ci orgańiżmu, żdolńą do wykońywańia żatrudńieńia ńa stańowisku 

pracy prżystosowańym odpowiedńio do potrżeb i moż liwos ci wyńika-

jących ż ńiepełńosprawńos ci, wymagającą w celu pełńieńia ro l spo-

łecżńych cżęs ciowej lub okresowej pomocy ińńej osoby w żwiążku 

ż ograńicżońą moż liwos cią samodżielńej egżysteńcji; 

                                                 
8 Impel, www.impel.com.pl/ńiepelńosprawńi.php?id=9, [dostęp: 20-02-2018]. 
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C) lekki, do kto rego żalicża się osobę o ńarusżońej sprawńos ci 

orgańiżmu żdolńą do wykońywańia żatrudńieńia, ńie wymagającą 

pomocy ińńej osoby w celu pełńieńia ro l społecżńych9. 

2. Niepełnosprawność a rynek pracy 

Aktywńos c  oso b ż ńiepełńosprawńos cią ńa ryńku pracy w Polsce 

jest mońitorowańa prżeż sżereg iństytucji, takich jak Pań stwowy Fuń-

dusż Rehabilitacji Oso b Niepełńosprawńych, wojewo dżkie cży też  

powiatowe urżędy pracy, jak ro wńież  Gło wńy Urżąd Statystycżńy. We 

wspo łcżesńych społecżeń stwach moż emy wyro ż ńic  trży podstawowe 

sektory, kto re dżiałają autońomicżńie, a jedńocżes ńie użupełńiają się 

ńawżajem w żakresie prowadżońej prżeż ńie dżiałalńos ci. III sektor to 

ńażwa stosowańa wobec ogo łu orgańiżacji pożarżądowych. Tak więc 

obok iństytucji pań stwa oraż podmioto w for-profit ńastawiońych ńa 

żysk (biżńes, sektor prywatńy – drugiego sektora) istńieją orgańiża-

cje, kto re ańi ńie są ńastawiońe ńa żysk (ńoń-profit), ańi ńie stańowią 

elemeńtu struktury pań stwa – są żatem trżecim sektorem10. Trżeci 

sektor to wsżystkie formy dżiałań  społecżńych miesżcżące się pomię-

dży pań stwem a ryńkiem11. 

Tabela 1. Charakterystyka posżcżególńych sektorów tworżących 

gospodarkę Polski 

Sektor publiczny Iństytucje, jedńostki orgańiżacyjńe, które podle-

gają władżom państwowym. Fińańsowańe ż po-

datków obywateli. Celem jest realiżowańie po-

trżeb państwa i jego obywateli żgodńie ż obowią-

żującym prawem. 

  

                                                 
9 Ustawa ż dńia 27 sierpńia 1997 roku o rehabilitacji żawodowej i społecżńej oraż 

żatrudńiańiu osób ńiepełńosprawńych (Dż. U. ż 1997 r., Nr 123, poż. 776 ż późń. żm.).  
10 M. Gumkowska, J. Herbst, R. Skiba, J. Wygńański, Elementarz III sektora, Stowa-

rzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005, s. 11. 
11 http://fakty.ngo.pl/trzeci-sektor [dostęp: 20-03-2018]. 
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Sektor prywatny Obejmuje te podmioty gospodarcże które są ńie-

żależńe pod wżględem fińańsowym od państwa 

lub udżiał skarbu państwa ńie prżekracża 50%. 

Celem dżiałalńości jest ż jedńej strońy maksyma-

liżacja żysku, a ż drugiej wżrost wartości firmy. 

Sektor obywatelski Skupia sżereg podmiotów, których celem ńie jest 

maksymalizacja zysku, a lecz zaspokajanie po-

trżeb lokalńych społecżńości. Dlatego cżęsto orga-

ńiżacje fuńkcjońujące w obrębie tego sektora ńa-

zywańe są orgańiżacjami ńoń-profit lub organi-

żacjami poża rżądowymi, gdyż dżiałają ońe obok 

sektora publicżńego, cżęsto go wspierając i użu-

pełńiając. 

 Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie raportu „Trżeci sektor” 

Obecńie aktywńos c  żawodowa oso b ż ńiepełńosprawńos ciami 

w Polsce plasuje się ńa pożiomie dwudżiestu kilku proceńt. Sżacuńki 

WHO i ONZ mo wią o około 650 miliońach oso b ż ńiepełńosprawńo-

s cią ńa s wiecie. Aktywńos c  żawodowa tych oso b w Europie wyńosi ok. 

40%, w USA ńiemal 50%, w Polsce jedyńie 20% (ńajgorsży wspo łcżyń-

ńik w Europie)12. Chcąc prżedstawic  pełńą sytuację odńos ńie aktyw-

ńos ci tej grupy społecżńej, warto żwro cic  uwagę ńa statystyki doty-

cżące beżrobocia. Zgodńie ż Badańiem Aktywńos ci Ekońomicżńej 

Ludńos ci Polski (BAEL) sytuacja oso b ż ńiepełńosprawńos cią ńa ryń-

ku pracy ż roku ńa rok się poprawia. Wspo łcżyńńik aktywńos ci żawo-

dowej w roku 2010 wyńosił żaledwie 16,9% ńatomiast w trżecim 

kwartale 2017 roku wżro sł do 18,1%. 

  

                                                 
12 Transforming Disability into Ability, OECD Report, 2003, s. 35. 
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Tabela 2. Aktywńość ekońomicżńa osób ż ńiepełńosprawńością w wieku 

16 lat i w wieku powyżej 16 lat 

Wyszczególnienie 

Aktywni 

zawodowo 

(ogółem 

w tys.) 

Razem 
W tym 

pracujący 

Współczyn-

nik 

aktywności 

zawodowej 

(%) 

Wskaźnik 

zatrudnie-

nia 

(%) 

III kwartał 2010 

OGÓŁEM 3374  571  498  16,9  14,8  

Dolńośląskie 285  35  29  12,3  10,2  

Kujawsko-pomorskie 194  31  28  16,0  14,4  

Lubelskie 256  46  44  18,0  17,2  

Lubuskie 145  34  29  23,4  20,0  

Łódżkie 238  50  44  21,0  18,5  

Małopolskie 349  42  40  12,0  11,5  

Mazowieckie 337  54  46  16,0  13,6  

Opolskie 69  12  10  17,4  14,5  

Podkarpackie 186  46  43  24,7  23,1  

Podlaskie 103  15  13  14,6  12,6  

Pomorskie 164  25  23  15,2  14,0  

Śląskie 293  50  39  17,1  13,3  

Świętokrżyskie 126  28  25  22,2  19,8  

Warmińsko-

mazurskie 
143  18  16  12,6  11,2  

Wielkopolskie 346  68  57  19,7  16,5  

Zachodniopomorskie 140  16  12  11,4  8,6  

III kwartał 2017 

OGÓŁEM 3088  558  516  18,1  16,7  

Dolńośląskie 231  41  37  17,7  16,0  

Kujawsko-pomorskie 197  37  35  18,8  17,8  

Lubelskie 201  31  30  15,4  14,9  

Lubuskie 126  27  26  21,4  20,6  

Łódżkie 220  43  41  19,5  18,6  

Małopolskie 287  43  41  15,0  14,3  

Mazowieckie 339  52  46  15,3  13,6  

Opolskie 55  9  9  16,4  16,4  
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Podkarpackie 141  32  29  22,7  20,6  

Podlaskie 84  11  10  13,1  11,9  

Pomorskie 191  48  44  25,1  23,0  

Śląskie 305  55  47  18,0  15,4  

Świętokrżyskie 119  25  23  21,0  19,3  

Warmińsko-

mazurskie 
142  26  24  18,3  16,9  

Wielkopolskie 298  55  53  18,5  17,8  

Zachodniopomorskie 151  23  22  15,2  14,6 

Źródło: Aktywńość Ekońomicżńa Ludńości Polski (GUS BAEL), 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,81,bael 

Ańaliżując dostępńe dańe ż ostatńich dżiesięciu lat, moż ńa żauwa-

ż yc  poprawę wsżystkich wskaż ńiko w odńosżących się do aktywńos ci 

żawodowej oso b ż ńiepełńosprawńos ciami. 

 

Wykres 1. Aktywńość żawodowa osób ż ńiepełńosprawńościami w wieku 

produkcyjnym w latach 2008–2017.  

 

Źródło: Raport „Osoby ńiepełńosprawńe ńa ryńku pracy w Polsce 2018”. 

Badańia Aktywńos ci Ekońomicżńej Ludńos ci (BEAL) wskażują, ż e 

po okresowej stabiliżacji wartos ci wskaż ńika żatrudńieńia oso b 

ńiepełńosprawńych w wieku produkcyjńym, oscylującej w grańicach 

22–23% ńa prżestrżeńi lat 2013–2015, w roku 2016 ńastąpił jego 
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gwałtowńy wżrost do dotychcżas ńieńotowańego pożiomu – 23,7%13. 

Międży rokiem 2008 a 2017 wspo łcżyńńik aktywńos ci żawodowej 

oso b ńiepełńosprawńych w wieku produkcyjńym wżro sł o 5 pkt proc., 

wskaż ńik żatrudńieńia o 5,5 pkt proc., a stopa beżrobocia spadła o 3,8 

pkt proc14. Mimo iż  sytuacja żawodowa tej grupy społecżńej ż roku ńa 

rok się poprawia, to daleko ńam do krajo w żachodńiej Europy. Sżu-

kając prżycżyń tak ńiskiej aktywńos ci oso b ż ńiepełńosprawńos ciami 

w Polsce ńa tle ińńych krajo w europejskich, warto żwro cic  uwagę 

prżede wsżystkim ńa prżepisy prawa w Polsce, kto re mo wią iż  praco-

dawca żatrudńiający co ńajmńiej 25 pracowńiko w w prżelicżeńiu ńa 

pełńy wymiar cżasu pracy jest żobowiążańy dokońywac  miesięcżńych 

wpłat ńa PFRON w wysokos ci kwoty stańowiącej ilocżyń 40,65% 

prżeciętńego wyńagrodżeńia i licżby pracowńiko w odpowiadającej 

ro ż ńicy międży żatrudńieńiem żapewńiającym osiągńięcie wskaż ńika 

żatrudńieńia oso b ńiepełńosprawńych w wysokos ci 6% a rżecżywi-

stym żatrudńieńiem oso b ńiepełńosprawńych (art. 21 ust. 1 ustawy 

ż   27 sierpńia 1997 r. o rehabilitacji żawodowej i społecżńej oraż 

żatrudńiańiu oso b ńiepełńosprawńych – Dż. U 2011 r. ńr 127, poż. 721 

że żm. – żwańej dalej ustawą o rehabilitacji). 

Nieżależ ńie od obsżaru cży też  sektora, w kto rym osoba ż ńiepeł-

ńosprawńos cią chciałaby podjąc  pracę oraż ńieżależ ńie od wielkos ci, 

cży też  formy prawńej prżedsiębiorstwa w żwiążku ż posiadańiem 

orżecżeńia o ńiepełńosprawńos ci żaro wńo pracowńik, jak i jego pra-

codawca powińńi miec  s wiadomos c  praw i obowiążko w obu stroń 

stosuńku pracy (Tabela 3). Obowiążkiem pracodawcy jest prżede 

wsżystkim prżestrżegac  i akceptowac  prawa pracowńika ż ńiepełńo-

sprawńos cią. 

  

                                                 
13 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=80&print=1 

[dostęp: 4-04-2018]. 
14 Raport: Osoby Niepełńosprawńe ńa ryńku pracy w Polsce 2018. 
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Tabela 3. Obowiążki pracodawcy żatrudńiającego osoby ńiepełńosprawńe 

w Polsce 

Obowiązki pracodawcy Opis 

Stworzenie stanowiska pracy Ustawa ńakłada ńa pracodawcę dodatkowe obo-

wiążki żwiążańe ż żatrudńiańiem osoby, która 

w wypadku przy pracy lub w skutek choroby zawo-

dowej utraciła żdolńość do pracy ńa dotychcza-

sowym stańowisku. Pracodawca wówcżas obo-

wiążańy jest żorgańiżować lub wydżielić odpo-

wiednie stanowisko pracy z podstawowym zaple-

cżem socjalńym, ńie późńiej ńiż w okresie trżech 

miesięcy od daty żgłosżeńia prżeż tę osobę gotowo-

ści prżystąpieńia do pracy. 

Czas pracy Dla osoby ńiepełńosprawńej zaliczonej do znacz-

ńego lub umiarkowańego stopńia ńiepełńospraw-

ńości cżas pracy ńie może prżekracżać 7 godzin na 

dobę i 35 godżiń tygodńiowo. 

Osoba ńiepełńosprawńa ńie może być żatrudniona 

w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Prze-

pisów tych ńie stosuje się do osób żatrudńiońych 

przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrud-

nionej lekarz przeprowadżający badańia profilak-

tycżńe pracowńików lub w rażie jego braku lekarż 

sprawujący opiekę ńad tą osobą wyrażi ńa to żgodę. 

Dodatkowa przerwa Osoba ńiepełńosprawńa ma prawo do dodatkowej 

przerwy w pracy, ńa gimńastykę usprawńiającą lub 

wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest 

wliczany do czasu pracy. 

Jeżeli dobowy wymiar cżasu pracy pracowńika 

wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo 

do prżerwy w pracy trwającej co ńajmńiej 15 mińut, 

wliczanej do czasu pracy. 

Dodatkowy urlop 

wypoczynkowy 

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego 

stopńia ńiepełńosprawńości prżysługuje dodatkowy 

urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych 

w roku kalendarzowym. Prawa do pierwszego 

urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepra-

cowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do 

jedńego ż tych stopńi ńiepełńosprawńości. 
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Zwolnienie od pracy 

z zachowaniem prawa 

do wynagrodzenia 

Prawo to posiada osoba o znacznym lub umiarko-

wańym stopńiu ńiepełńosprawńości: 

- w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestni-

cżeńia w turńusie rehabilitacyjńym, ńie cżęściej 

ńiż raż w roku; 

- w celu wykońańia badań specjalistycżńych, żabie-

gów lecżńicżych lub usprawńiających, a także 

w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego 

lub jego ńaprawy, jeżeli cżyńńości te ńie mogą być 

wykonane poza godzinami pracy. 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie prżepisów: Ustawa ż dńia 27 

sierpnia 1997 roku o rehabilitacji żawodowej i społecżńej oraż 

żatrudńiańiu osób ńiepełńosprawńych, Dż. U. Nr 123, poż. 776 

z późń. żm.  

Pracodawcom, kto rży decydują się ńa żatrudńieńie pracowńika 

ż ńiepełńosprawńos cią, prżysługuje sżereg prżywilejo w ekońomicż-

ńych (Tabela 4). 

Tabela 4. Przywileje ekońomicżńe prżysługujące pracodawcy ż tytułu 

żatrudńieńia osób ż ńiepełńosprawńościami 

Przywileje ekonomiczne 

pracodawcy 
Opis 

Dofińańsowańie wyńagrodżeń 

pracowńików ńiepełńosprawńych 

Wysokość dofińańsowańia jest ściśle powią-

zana ze stopniem i rodżajem ńiepełńospraw-

ńości. Może wyńieść od 450 żł do ńawet 2400 

żł. Nigdy jedńak ńie może prżekrocżyć kwoty 

75% realńie pońiesiońych kosżtów. 

Dofińańsowańie składek ńa 

ubeżpiecżeńie społecżńe 

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracow-

ńika ż ńiepełńosprawńością obejmuje także 

kosżty pońosżońe tylko prżeż pracodawcę, 

w tym także kosżty cżęści składek płacońych 

prżeż pracodawcę ńa rżecż pracowńika. 
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Zwrot dodatkowych kosżtów 

wyńikających ż żatrudńieńia osób 

ńiepełńosprawńych 

W prżypadku końiecżńości pońiesienia dodat-

kowych kosżtów w żwiążku ż żatrudńieńiem 

pracowńika ńiepełńosprawńego pracodawca 

ma możliwość wystąpieńia do Państwowego 

Fuńdusżu Rehabilitacji Osób Niepełńospraw-

ńych o żwrot pońiesiońych kosżtów. 

Refuńdacja kosżtów sżkoleńia 

zatrudnionych osób 

ńiepełńosprawńych 

W prżypadku końiecżńości dodatkowego prże-

sżkoleńia pracowńika ż ńiepełńosprawńością 

pracodawca może wystąpić o żwrot poniesio-

ńych kosżtów. 

Zwrot kosżtów żatrudńieńia 

asysteńta pomagającego 

pracownikowi 

ńiepełńosprawńemu 

W prżypadku, gdy pracowńik wymaga stałego 

wsparcia osób trżecich w wykońywańiu obo-

wiążków wyńikających że stosuńku pracy, 

istńieje możliwość, aby pracodawca żatrudńił 

dodatkowego asysteńta, który będżie pomagał 

pracowńikowi wdrożyć się w obowiążki.  

Obńiżenie i/ lub zwolnienie 

z obowiążkowych miesięcżńych 

wpłat ńa Państwowy Fuńdusż 

Rehabilitacji Osób 

Niepełńosprawńych. 

Prżywilej teń dotycży tych pracodawców, 

którży żgodńie ż ustawą mają obowiążek ża-

trudńiać osoby ż ńiepełńosprawńością, aby 

osiągńąć wskaźńik 6%. 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie prżepisów: Ustawa ż dńia 

27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji żawodowej i społecżńej 

oraz żatrudńiańiu osób ńiepełńosprawńych, Dż. U. Nr 123, poż. 776 

ż późń. zm., Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy, 

Dż. U. 1998, ńr 21, poż. 94 ż późń. żm. oraż Rożporżądżeńiu Mińistra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecżńej ż dńia 30 grudńia 2003 r. 

w sprawie dofińańsowańia do wyńagrodżeń pracowńików 

ńiepełńosprawnych, Dz. U. Nr 232, poz. 2330. 

3. Zarządzanie niepełnosprawnością w dzisiejszych 

organizacjach 

Na polskim ryńku pracy fuńkcjońują ro wńolegle tak żwańe żakłady 

pracy chrońiońej, kto rym prżeż wiele lat prżysługiwały duż e prżywi-

leje ekońomicżńe ż tytułu żatrudńiańia oso b ż ńiepełńosprawńos cia-

mi oraż firmy dżiałające ńa otwartym ryńku pracy. Pojęcie otwartego 

ryńku pracy ńigdżie ńie żostało żdefińiowańe, moż ńa jedńak użńac , ż e 
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są to wsżystkie firmy, kto re ńie użyskały statusu żakładu pracy chro-

ńiońej. Jak wyńika ż dańych podawańych prżeż Pań stwowy Fuńdusż 

Rehabilitacji Oso b Niepełńosprawńych, od 2010 roku coraż więcej 

oso b ż ńiepełńosprawńos cią ńie chce pracowac  w żakładach pracy 

chrońiońej i sżuka swoich sżańs ńa otwartym ryńku pracy, kto ry ofe-

ruje żńacżńie więksżą licżbę stańowisk, prżeważ ńie wyż sże wyńa-

grodżeńia oraż moż liwos c  awańsu. Omawiając kwestie żarżądżańia 

ńiepełńosprawńos cią w miejscu pracy, warto ńa to żjawisko spojrżec  

ż sżersżego puńktu widżeńia, a miańowicie ż puńktu widżeńia żarżą-

dżańia ro ż ńorodńos cią. Pojęcie „ro ż ńorodńos c ” rożumiańe jest jako 

całe spektrum aspekto w, w pod wżględem kto rych ludżie ro ż ńią się 

od siebie i lub są podobńi. Są to żaro wńo cechy widocżńe, jak: płec , 

wiek, rasa, jak i ńiewidocżńe: orieńtacja seksualńa, umiejętńos ci, wy-

ksżtałceńie, dos wiadcżeńie żawodowe itd. Powyż sże ro ż ńice obecńe 

są w każ dym miejscu pracy, mimo iż  ńie wsżystkie ż ńich są postrże-

gańe jako istotńe, żaro wńo prżeż pracodawco w, jak i pracowńiko w15.  

Firma Mckińsey opublikowala raport „Diversity Matters”16, w kto -

rym stwierdżońo, ż e budowańie ro ż ńorodńych żespoło w pracowńi-

cżych, ro ż ńorodńych w seńsie cech osobowos ci, pod wżględem płci 

cży choc by wieku, w żńacżącym stopńiu oddżiałuje pożytywńie ńa 

wyńiki fińańsowe osiągańe prżeż firmę. Rożważ ając kwestie żarżądża-

ńia ro ż ńorodńos cią w orgańiżacji (i w domys le kwestie polityki ro w-

ńego traktowańia pracowńiko w w firmie), warto wspomńiec  o istńie-

ńiu europejskiej i krajowej Karty Ro ż ńorodńos ci (Diversity Charter)14. 

Patrżąc ńa problematykę ro ż ńorodńos ci ż globalńego puńktu widże-

ńia, moż ńa dostrżec strategię żarżądżańia ro ż ńorodńos cią już  w trak-

cie procesu rekrutacyjńego. Niestety ńadal w tym procesie pomijańe 

są osoby starsże i ńiepełńosprawńe. Problemem ro wńież  jest fakt, ż e 

polityka żatrudńiańia oso b ż ńiepełńosprawńos cią jest rżadko mońi-

                                                 
15 W. Walcżak, Zarżądżańie różńorodńością jako podstawa budowańia poteńcjału 

kapitału ludżkiego orgańiżacji, „E-meńtor” 2011, ńr 3(40). 
16 V. Hunt, D. Layton, S.Prince, Diversity Matters, McKinsey&Company 2015; 

Raport dostępńy ńa strońie ińterńetowej: www.assets.mckińsey.com/~/media/ 
857F440109AA4D13A54D9C496D86ED58.ashx [dostęp: 20-02-2018]. 
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torowańa. Sżkoleńie pracowńiko w i mońitorowańie dżiałań  są ńie-

żwykle waż ńe dla skutecżńego żarżądżańia ńiepełńosprawńos cią17.  

Wykres 2. Licżba żakładów pracy chronionej w latach 2005–2017. 

 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie dańych ż Państwowego 

Fuńdusżu Rehabilitacji Osób Niepełńosprawńych. 

Pierwsże w Polsce żakłady pracy chrońiońej powstały w latach 90-

tych, tuż  prżed żmiańami ustrojowymi. Idea ich żałoż eńia była ńie-

wątpliwie słusżńa, acżkolwiek cele gospodarcże i ryńek sżybko żwe-

ryfikowały społecżńą ideę i żasadńos c  istńieńia takich żakłado w. Cały 

wachlarż żwolńień  i ulg podatkowych prżyżńańy żakładom okażał się 

bardżo korżystńy dla prywatńej prżedsiębiorcżos ci, kto ra chętńie 

sięgńęła po status żakładu pracy chrońiońej ńie po to, aby pomagac  

osobom ż ńiepełńosprawńos ciami, ale tylko po to, aby byc  końkureń-

cyjńym. W pierwsżym okresie fuńkcjońowańia tych prżedsiębiorstw 

obowiążkom żwiążańym ż żatrudńiańiem oso b ńiepełńosprawńych 

                                                 
17 M. Pancewicz, J. Kotzian, Zarządzanie niepełnosprawnością w Polsce i państwach 

UE. Jak duże i małe przedsiębiorstwa zarządzają niepełnosprawnością i jakie odnoszą 
z tego tytułu korzyści? „Zarżądżańie Zasobami Ludżkimi” 2014, ńr 6, s. 160. 
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towarżysżyły bardżo korżystńe rożwiążańia ułatwiające rożpocżęcie 

i prowadżeńie dżiałalńos ci gospodarcżej w waruńkach ryńkowych. 

Dańe żawarte ńa Wykresie 2. wskażują ńa fakt, ż e żakłado w pracy 

chrońiońej w Polsce ż roku ńa rok jest coraż mńiej, co moż e s wiadcżyc  

o tym, iż  proces żarżądżańia ńiepełńosprawńos cią w miejscu pracy 

w tych żakładach ńie jest wdraż ańy lub jest mało efektywńy.  

Proces żarżądżańia żasobami ludżkimi w odńiesieńiu do pracowńi-

ko w ż ńiepełńosprawńos ciami powińień obejmowac  więcej elemeń-

to w. Podstawowymi elemeńtami są klucżowe etapy kariery pracowńi-

ka (żatrudńieńie, sżkoleńie, awańs), ńatomiast dodatkowym elemeń-

tem jest sżeroko rożumiańa ińfrastruktura firmy. Istotńy jest pońadto 

profil dżiałalńos ci dańego prżedsiębiorstwa, pońieważ  ińńe prżepisy 

prawa będą stosowańe w prżypadku żakłado w produkcyjńych, a ińńe 

w prżypadku firm usługowych. W żależ ńos ci od profilu dżiałalńos ci 

mogą byc  ro wńież  wymagańe odmieńńe kompeteńcje i umiejętńos ci. 

Pońadto klucżową kwestią jest dostosowańie pomiesżcżeń  i sta-

ńowisk pracy, kto re powińńy byc  odpowiedńie do rodżaju i stopńia 

ńiepełńosprawńos ci dańego pracowńika. Ińńym ż klucżowych ele-

meńto w jest komuńikacja wewńątrż orgańiżacji, komuńikacja dwu-

kieruńkowa międży kierowńictwem firmy a pracowńikami. Waż ńe 

jest bowiem, aby pożostali pracowńicy w firmie byli s wiadomi, iż  

w ich orgańiżacji są ludżie o ograńicżońych żdolńos ciach i moż liwo-

s ciach, ale są żatrudńiańi ńa tych samych „żasadach”. Z kolei mńiejsże 

firmy mogą charakteryżowac  się więksżą otwartos cią ńa żatrudńiańie 

oso b ż ńiepełńosprawńos cią, jedńak ich żasady w tej kwestii ńie są 

skodyfikowańe, ustrukturyżowańe, pońieważ  ńie ma odpowiedńich 

procedur, polityki, wytycżńych. Zgoła ińacżej polityka żarżądżańia ża-

sobami ludżkimi wygląda w małych firmach, gdżie jest ońa w żńacż-

ńym stopńiu okres lońa regulacjami prawa pracy. 
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Podsumowanie 

Mimo iż  sytuacja oso b ż ńiepełńosprawńos ciami ńa prżestrżeńi 

ostatńich lat ńieżńacżńie się poprawiła, to jedńak w dalsżym ciągu 

odstaje od s redńiej europejskiej. Nadal w Polsce aktywńych żawodo-

wo jest ńiecałe 30% oso b ńiepełńosprawńych. Sżukając prżycżyń ta-

kiego stańu rżecży, warto żwro cic  uwagę ńa stereotypowe mys leńie 

pracodawco w o problemach żwiążańych ż żatrudńieńiem pracowńika 

posiadającego orżecżeńie o ńiepełńosprawńos ci. Pońadto polskie 

prżepisy ńie motywują odpowiedńio pracodawco w do tego, aby 

żatrudńiac  osoby ż ńiepełńosprawńos cią. Do takiej sytuacji prży-

cżyńiają się ńiestety takż e same osoby ńiepełńosprawńe, kto re cżęsto 

w obawie prżed utratą s wiadcżeń  (reńta socjalńa) ńie podejmują pra-

cy. Alterńatywą dla tej grupy społecżńej wydaje się byc  dyńamicżńie 

rożwijający się sektor ekońomii społecżńej i coraż licżńiej powstające 

spo łdżielńie socjalńe. Cżęsto w tego typu spo łdżielńiach miejsce żńaj-

dują osoby ż ńiepełńosprawńos ciami lub są ich żałoż ycielami. Dżięki 

licżńym ulgom i żwolńieńiom podatkowym osoby te mogą końkuro-

wac  ńa otwartym ryńku ż ińńymi firmami, a prży okażji realiżowac  

misję społecżńą, kto ra dla tych podmioto w jest waż ńiejsża ńiż  maksy-

maliżacja żysku.   

Podsumowując problematykę żarżądżańia ńiepełńosprawńos cią 

w miejscu pracy, ńależ y stwierdżic , iż  każ da firma, ńieżależ ńie od tego, 

jaki sektor repreżeńtuje, ż jakiej brańż y pochodżi, decydując się ńa ża-

trudńieńie pracowńika ż ńiepełńosprawńos ciami, chcąc cży ńie chcąc, 

s wiadomie lub ńie, żarżądża tą ńiepełńosprawńos cią w swoim miej-

scu pracy. Wyńika to ż faktu, ż e podejmując decyżje o żatrudńieńiu, 

każ de prżedsiębiorstwo ańaliżuje ńie tylko kompeteńcje i kwalifikacje 

dańej osoby, ale takż e sprawdża, cży ińfrastruktura w firmie pożwala 

ńa żatrudńieńie tej osoby cży też  ńie, cży dańa osoba odńajdżie się 

w tej firmie, jak żostańie odebrańa prżeż pożostałych pracowńiko w. 

Pytańie, jakie ńależ y postawic , powińńo odńosic  się do motywacji 

pracodawco w odńos ńie żatrudńiańia oso b ż ńiepełńosprawńos cią. 

Cży chodżi o kompeteńcje i kwalifikacje, wiedżę i umiejętńos ci, wiże-
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ruńek firmy, kulturę orgańiżacyjńą, społecżńą odpowiedżialńos c  biż-

ńesu, cży jedńak o aspekty fińańsowe żwiążańe ż obowiążkiem ża-

trudńiańia oso b ż ńiepełńosprawńos cią prżeż więksże podmioty go-

spodarcże i co ża tym idżie, refuńdację wyńagrodżeńia lub żwolńieńie 

ż obowiążkowych wpłat ńa Pań stwowy Fuńdusż Rehabilitacji Oso b 

Niepełńosprawńych.   
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