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Wprowadzenie
Postawy pracodawców a polityka integracji
osób niepe³nosprawnych
Praca osób niepe³nosprawnych:
niewykorzystana szansa integracji spo³ecznej.
Problematyka badañ
Skuteczna realizacja polityki integracyjnej w stosunku do osób niepe³nosprawnych, a w szczególnoœci jednego z jej podstawowych elementów, jakim jest ich aktywizacja zawodowa, stanowi powa¿ne wyzwanie dla w³adz
publicznych w Polsce. Pomimo wielokrotnie podejmowanych prób reformowania systemu wsparcia osób niepe³nosprawnych oraz stworzenia stabilnych
mechanizmów ich integracji spo³ecznej i akty wizacji zawodo wej, ci¹gle
obserwujemy samoodtwarzanie siê stanu spo³ecznego wykluczenia znacznej
liczby ludzi niepe³nosprawnych. Jest to œwiadectwo bardzo ograniczonej efektywnoœci polityki integracyjnej, ustanowionej przez pañstwo i wdra¿anej
przez wiele instytucji administracji publicznej od centrum rz¹dowego po samorz¹dy gminne.
W Polsce przyjêto szereg rozwi¹zañ prawnych, organizacyjnych i finansowych, daj¹cych szerokie uprawnienia niepe³nosprawnym, jakie teoretycznie
powinny pozwalaæ zdobyæ odpowiednie wykszta³cenie i zatrudnienie (na
chronionym lub otwartym rynku pracy), przekwalifikowanie siê w razie potrzeby wynik³ej ze zmiany sytuacji gospodarczej lub stanu zdrowia niepe³nosprawnego. Nie powinien byæ problemem dostêp do doradztwa zawodowego
i poœrednictwa pracy. Prawa osób niepe³nosprawnych s¹ gwarantowane
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w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku1. Dodatkowo zosta³y one zapisane
w Karcie Praw Osób Niepe³nosprawnych, uchwalonej 1 sierpnia 1997 roku2.
Szczegó³owe uregulowania pomocy osobom niepe³nosprawnym zawiera ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych3. Zadania na ich rzecz wykonuj¹ z mocy ustawy w³adze pañstwowe i samorz¹dowe. Niektóre z nich s¹ równie¿ zlecane przez organy administracji rz¹dowej jednostkom samorz¹du terytorialnego i organizacjom pozarz¹dowym. Nadzór nad wykonywaniem zadañ wynikaj¹cych z ustawy sprawuje Pe³nomocnik Rz¹du do spraw Osób Niepe³nosprawnych. Kwestie zatrudnienia niepe³nosprawnych s¹ tak¿e uregulowane
przez ustawê z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy4 oraz w przepisach ustawy o zatrudnieniu socjalnym5.
Istotn¹ rolê w polskim systemie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia ludzi
niepe³nosprawnych odgrywa fundusz celowy – Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (PFRON). Œrodki Funduszu przeznaczane s¹ na
rehabilitacjê spo³eczn¹, zawodow¹ i lecznicz¹ osób niepe³nosprawnych, miêdzy innymi na ochronê i dofinansowanie ich miejsc pracy, pomoc w rozpoczynaniu przez nie dzia³alnoœci gospodarczej, dofinansowanie dzia³añ w ramach
rz¹dowych i samorz¹dowych programów edukacyjnych, rehabilitacyjnych,
rekreacyjnych i sportowych adresowanych do tego œrodowiska, dofinansowanie dzia³añ organizacji pozarz¹dowych na rzecz rehabilitacji i integracji spo³ecznej tych osób. Co najmniej 65% przychodów Funduszu w danym roku
s³u¿y zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych.
Status prawny osoby niepe³nosprawnej uzyskuje siê w wyniku decyzji wydanej przez w³aœciwy organ orzeczniczy. Do orzekania o niepe³nosprawnoœci
powo³ane s¹ powiatowe i wojewódzkie zespo³y do spraw orzekania o stopniu
niepe³nosprawnoœci oraz wydaj¹ce orzeczenia równowa¿ne zespo³y orzekaj¹ce i lekarze-orzecznicy Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Odrêbne systemy orzecznicze tworz¹: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
(KRUS), a tak¿e resorty Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
W systemie oœwiaty zagwarantowano mo¿liwoœæ organizowania ró¿norodnych
placówek szkolno-wychowawczych, w zale¿noœci od specjalnych potrzeb
edukacyjnych oraz rodzaju i stopnia niepe³nosprawnoœci dzieci i m³odzie¿y6. Istnieje tak¿e sieæ poradni psychologiczno-pedagogicznych dla niepe³nosprawnych,
1

Dziennik Ustaw z 1997 r., nr 78, poz. 483.
Monitor Polski z 1997 r., nr 50, poz. 475.
3
Dziennik Ustaw z 1997 r., nr 123, poz. 776.
4
Dziennik Ustaw z 2004 r., nr 99, poz. 1001.
5
Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 122, poz. 1143.
6
Ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty, Dziennik Ustaw, nr 95, poz. 425
z póŸn. zm.
2
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które udzielaj¹ pomocy przedszkolom, szko³om i placówkom znajduj¹cym siê
na terenie ich dzia³ania7. Coraz wiêcej uczelni wy¿szych dostosowuje swoj¹ infrastrukturê oraz programy nauczania do potrzeb studentów niepe³nosprawnych.
Na wielu z nich zostali powo³ani pe³nomocnicy do spraw osób niepe³nosprawnych. Istnieje wiele innych uregulowañ prawnych, których zadaniem jest znoszenie
barier, z którymi spotykaj¹ siê na co dzieñ ludzie niepe³nosprawni.
Pomimo tych kompleksowych uregulowañ prawnych instytucje publiczne,
powo³ane do realizowania polityki integracyjnej i opiekuñczej wobec osób
niepe³nosprawnych, nie mog¹ pochwaliæ siê zadowalaj¹cym stanem realizacji
swoich zadañ. Niedomagania instytucjonalne wzmacniane s¹ przez silnie zakorzenione stereotypy kulturowe, sposoby definiowania roli spo³ecznej osoby
niepe³nosprawnej, przejawiaj¹ce siê przede wszystkim w doœæ powszechnej
akceptacji niepodejmowania przez nich aktywnoœci zawodowej. Bierna zawodowo osoba niepe³nosprawna to stan normalny w powszechnym mniemaniu.
Pracuj¹ca, aktywna ¿yciowo, zadowolona ze swojej sytuacji osoba niepe³nosprawna to w przekonaniu wiêkszoœci coœ nienaturalnego. Obowi¹zuje etykieta spo³eczna, kwalifikuj¹ca niepe³nosprawnych jako osoby „pokrzywdzone
przez los”, „niezdolne do samodzielnego ¿ycia”, a ich status jest przyrównywany do roli dzieci lub starców. Konsekwencj¹ tego s¹ negatywne stereotypy
(w tym autostereotypy), dotycz¹ce mo¿liwoœci podejmowania pracy przez ludzi niepe³nosprawnych. Nie s¹ one obce pracodawcom, a nawet urzêdnikom
publicznym maj¹cym wspieraæ zatrudnienie osób niepe³nosprawnych.
Wszystko to powoduje, ¿e zaprojektowany i funkcjonuj¹cy w Polsce system integracji spo³ecznej, w tym edukacji i aktywizacji zawodowej, nie
osi¹ga za³o¿onych celów, a efekty jego dzia³ania s¹ niewspó³mierne do ponoszonych nak³adów. Osoby niepe³nosprawne w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci
czuj¹ siê zmarginalizowane spo³ecznie i pozostaj¹ poza rynkiem pracy.
Œwiadcz¹ o tym dane o ich sytuacji na rynku pracy. Wed³ug szacunków GUS
w Polsce liczba niepe³nosprawnych w wieku produkcyjnym (18–59/64 lata)
w IV kwartale 2008 roku wynosi³a 2208 tys. osób. Spoœród nich 536 tys. to
zbiorowoœæ ludzi aktywnych zawodowo (475 tys. pracuj¹cych i 61 tys. bezrobotnych), a 1672 tys. to osoby bierne zawodowo. WskaŸnik zatrudnienia
dla osób w wieku produkcyjnym wynosi³ zaledwie 21,5%, niewiele wy¿szy –
24,3% – by³ wskaŸnik aktywnoœci zawodowej, informuj¹cy o tym, jaka czêœæ
ludnoœci we wskazanej kategorii wieku pracuje lub poszukuje zatrudnienia. Niska aktywnoœæ zawodowa dotyczy tak¿e osób m³odych. W grupie wiekowej 25–34 lata pracuje zaledwie 30,3% osób, a wspó³czynnik aktywnoœci

7
Rozporz¹dzenie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó³owych zasad dzia³ania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, Dziennik
Ustaw z 2003 r., nr 5, poz. 46.

12

Barbara G¹ciarz, Ewa Giermanowska, Paulina Sobiesiak

zawodowej wynosi 35,3%8. Wa¿niejsze nawet od wskaŸników bezwzglêdnych, charakteryzuj¹cych zatrudnienie niepe³nosprawnych, s¹ dane pokazuj¹ce tendencje, jakie zarysowa³y siê w tej mierze przez ostatnie piêæ lat. Sytuacja osób niepe³nosprawnych uleg³a w latach 2004–2008 relatywnemu pogorszeniu w stosunku do sytuacji osób sprawnych. O ile np. stopa bezrobocia
wœród ludzi sprawnych zmniejszy³a siê bez ma³a trzykrotnie (z 18,9% do
6,9%), o tyle wœród niepe³nosprawnych zmala³a tylko o 1/3 (z 19,6%
do 12,3%)9. Analogicznie, znacznie lepiej rysowa³ siê wzrost zatrudnienia
wœród osób sprawnych. Pozwala to przyj¹æ ocenê, i¿ koniunktura gospodarcza
w Polsce w latach 2004–2008 znacznie bardziej wp³ynê³a na poprawê sytuacji
spo³eczno-ekonomicznej kategorii osób sprawnych, ni¿ mia³o to miejsce
w odniesieniu do ludzi niepe³nosprawnych, wiêc mog¹ oni przejawiaæ w pe³ni
uzasadnione poczucie wzglêdnego pogorszenia siê ich sytuacji spo³eczno-ekonomicznej. Nie byli oni, niew¹tpliwie, beneficjentami dobrej sytuacji gospodarczej Polski w takim stopniu jak osoby sprawne.
Oko³o po³owa niepe³nosprawnych pracowników najemnych w Polsce pracuje w zak³adach pracy chronionej. W kwietniu 2009 roku istnia³o 2112
zak³adów pracy chronionej i zatrudnia³y one 179 384 osoby niepe³nosprawne.
W ostatnich latach obserwujemy zmniejszanie siê liczby tej kategorii
zak³adów pracy, ale zarazem roœnie w nich zatrudnienie10.
Problemem jest nie tylko niska aktywnoœæ zawodowa osób niepe³nosprawnych, ale dominacja zatrudniania ich w zak³adach pracy chronionej, które
w znacznej wiêkszoœci oferuj¹ niskokwalifikowane i niskop³atne zajêcia.
Kontrowersje budzi integracyjna rola i skutecznoœæ trójszczeblowego systemu
rehabilitacji zawodowej (warsztaty terapii zajêciowej – zak³ady aktywnoœci
zawodowej – zak³ady pracy chronionej), który w niewielkim tylko stopniu
pe³ni funkcjê przygotowania niepe³nosprawnych do podejmowania aktywnoœci ekonomicznej na otwartym rynku pracy. W rzeczywistoœci system i procesy integracji zawodowej osób niepe³nosprawnych w du¿ym stopniu ograniczaj¹ siê do utrzymywania miejsc pracy chronionej.
W œwietle wyników dotychczas prowadzonych badañ, w tym miêdzy innymi
przez Instytut Spraw Publicznych (w latach 2005–2007) w ramach projektu
8
Wszystkie dane wed³ug: Aktywnoœæ ekonomiczna ludnoœci Polski IV kwarta³ 2008, GUS,
Warszawa 2009, s. 198.
9
WskaŸniki wed³ug opracowania Aktywnoœæ ekonomiczna osób niepe³nosprawnych w latach
1993–2008, zamieszczonego na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl sporz¹dzonego
na podstawie wyników Badania Aktywnoœci Ekonomicznej Ludnoœci (BAEL) GUS.
10
Dane Biura Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Osób Niepe³nosprawnych, na podstawie danych PFRON – stan na 28.05.2009 roku podane na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl. Znacznie mniejsze by³o zatrudnienie w zak³adach aktywnoœci zawodowej – by³o
ich 40 i zatrudnia³y 1409 niepe³nosprawnych oraz w warsztatach terapii zajêciowej – by³o ich
634, a uczestniczy³o w ich zajêciach 21 250 osób. W warsztatach terapii zajêciowej niepe³nosprawni nie maj¹ w wiêkszoœci wypadków statusu pracownika, lecz uczestnika.
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„Elastyczne formy zatrudnienia – szansa na integracjê zawodow¹ niepe³nosprawnej m³odzie¿y”11, przyczyn niskiej aktywnoœci zawodowej osób niepe³nosprawnych trzeba siê doszukiwaæ w przyjêtych rozwi¹zaniach instytucjonalnych (w tym formalnoprawnych), reguluj¹cych stosunki pracodawców i osób
niepe³nosprawnych, w przyjêtym systemie œwiadczeñ spo³ecznych dla niepe³nosprawnych, w polityce edukacyjnej i doradztwie zawodowym, w praktycznym funkcjonowaniu systemu aktywizacji zawodowej oraz instytucji rynku
pracy, w funkcjonowaniu instytucji wsparcia lokalnego, a tak¿e w postawach
spo³ecznych wobec osób niepe³nosprawnych i postawach samych niepe³nosprawnych i ich rodzin wobec w³asnych problemów. Badania te uprawomocni³y
tak¿e tezê, ¿e kluczow¹ rolê w budowaniu systemu zatrudniania osób niepe³nosprawnych powinny stanowiæ firmy i instytucje z otwartego rynku pracy, jako
jego dominuj¹cy i docelowy segment. Chroniony rynek pracy powinien byæ
miejscem aktywizacji osób niepe³nosprawnych i miejscem docelowym jedynie
dla tych spoœród nich, którzy maj¹ bardzo ograniczone mo¿liwoœci aktywnoœci
ekonomicznej w innych formach. Rozwój technologiczny i informatyczny
zwiêksza mo¿liwoœæ podejmowania pracy na otwartym rynku pracy nowym
grupom osób niepe³nosprawnych. Niestety, ten korzystny trend cywilizacyjny
nie znajduje prze³o¿enia na sytuacjê ludzi niepe³nosprawnych na rynku pracy
w Polsce. Otwarty rynek pracy stawia wiele trudnych wymagañ pracownikom,
takich jak na przyk³ad koniecznoœæ konkurowania na równych zasadach o zatrudnienie z innymi uczestnikami rynku pracy czy funkcjonowanie w sytuacji
sta³ego ryzyka utraty pracy. Czynniki te powstrzymuj¹ wielu niepe³nosprawnych przed poszukiwaniem na nim pracy. Dodatkowo jeszcze takie cechy polskiego rynku pracy, jak np. trwaj¹ca od lat jego destabilizacja, powoduj¹ca du¿¹
niepewnoœæ zatrudnienia, zniechêcaj¹ osoby niepe³nosprawne do wchodzenia
na ten rynek i do uczestniczenia w grze rynkowej. Problemem w Polsce jest wiêc
nie tyle bezrobocie niepe³nosprawnych (stanowi¹ oni niewielki procent bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy), ile bardzo niski poziom ich aktywnoœci ekonomicznej. Wiêkszoœæ bezrobotnych niepe³nosprawnych pozostaje
trwale poza rynkiem pracy, rezygnuj¹c nawet z rejestracji w urzêdzie pracy.
W dotychczasowych badaniach, dotycz¹cych uwarunkowañ zatrudniania osób
niepe³nosprawnych w Polsce w niewielkim stopniu uwzglêdniano zachowania
i motywacje pracodawców. W konsekwencji nie by³y analizowane w sposób pog³êbiony podobieñstwa i ró¿nice sytuacji pomiêdzy odmiennymi kategoriami pracodawców z otwartego rynku pracy. Tymczasem dysfunkcja systemu rehabilitacji
11
W ramach projektu Instytut Spraw Publicznych przeprowadzi³ szereg badañ o charakterze
iloœciowym i jakoœciowym, dotycz¹cych sytuacji osób niepe³nosprawnych w Polsce. Wyniki badañ s¹ omówione miêdzy innymi w publikacjach: M³odzi niepe³nosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, E. Giermanowska (red.), ISP, Warszawa 2007; M³odzi niepe³nosprawni o sobie. Rodzina, edukacja, praca, E. Giermanowska (red.), ISP, Warszawa 2007.
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zawodowej niepe³nosprawnych w Polsce polega w znacznym stopniu na tym,
¿e zachowania pracodawców z otwartego rynku pracy s¹ odwrotne od oczekiwañ
twórców systemu. Podatek specjalny na PFRON mia³ byæ w intencji autorów
pierwszej ustawy z 1991 roku, która powo³a³a do ¿ycia ten Fundusz, instrumentem mobilizuj¹cym pracodawców do zatrudniania osób niepe³nosprawnych, a dopiero w drugiej kolejnoœci s³u¿yæ gromadzeniu zasobów finansowych na programy rehabilitacji zawodowej. Tymczasem pracodawcy od pocz¹tku preferowali
(i jest tak nadal) p³acenie sk³adki na PFRON kosztem niezatrudniania osób niepe³nosprawnych. Stan ten zosta³ zauwa¿ony stosunkowo szybko, ale do dzisiaj brakuje rozpoznania, dlaczego tak siê dzieje, a w konsekwencji tak¿e koncepcji jak mo¿na ten stan rzeczy zmieniæ. Potwierdza to nieskutecznoœæ szeregu
dzia³añ podejmowanych ad hoc, w tym ostatnio przeprowadzanych kampanii
spo³ecznych, maj¹cych zmieniæ zachowania pracodawców.
Po wejœciu Polski do Unii Europejskiej i nasileniu procesów migracji zarobkowej, zauwa¿alny jest w Polsce brak pracowników w niektórych bran¿ach,
np. w budownictwie, s³u¿bie zdrowia itp. Poprawa sytuacji pracowników na
rynku pracy w Polsce nie oznacza jednak, ¿e automatycznie szanse osób niepe³nosprawnych na nim zwiêkszaj¹ siê. Takie sugestie pojawiaj¹ siê w debacie
publicznej, ale nie s¹ one potwierdzone wynikami badañ. Pracodawcy mog¹
przecie¿ szukaæ nowych pracowników wœród bezrobotnych czy imigrantów.
Brak jest danych, potwierdzaj¹cych zatrudnianie w tej sytuacji niepe³nosprawnych. Wysokie jest prawdopodobieñstwo utrzymywania siê dominacji zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w systemie chronionych zak³adów pracy (co
potwierdzaj¹ statystyki, pokazuj¹ce sta³y wzrost zatrudnienia w tym sektorze).
Dotychczas obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania skierowane do pracodawców z otwartego rynku pracy, które mia³y sprawiæ, ¿e zatrudnianie niepe³nosprawnych stanie siê dla nich atrakcyjne finansowo (takie, jak obowi¹zkowe op³aty z tytu³u
nieosi¹gania wskaŸnika zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, dofinansowanie kosztów miejsc pracy osób niepe³nosprawnych, dofinansowanie ich wynagrodzeñ, ulgi z tytu³u zakupów w zak³adzie ze wskaŸnikiem zatrudniaj¹cych
10% i wiêcej niepe³nosprawnych, zwrot czêœci kosztów szkoleñ, jednorazowa
po¿yczka, dofinansowanie oprocentowania kredytu) nie przynosz¹ oczekiwanych rezultatów. Niezbêdne zarówno z punktu widzenia skutecznoœci polityki
spo³ecznej, jak i racjonalnoœci wysi³ków podejmowanych przez liczne organizacje pozarz¹dowe wspomagaj¹ce dzia³ania na rzecz aktywizacji zawodowej
niepe³nosprawnych czy wreszcie z perspektywy tych osób, sta³o siê zatem
uzyskanie wiedzy o przyczynach takiego stanu rzeczy, powodach takiego postêpowania pracodawców.
Generalne wyzwanie, przed jakim stanêli zarówno badacze, jak i praktycy
zajmuj¹cy siê prac¹ osób niepe³nosprawnych, polega³o na poznaniu rzeczywistych oczekiwañ ró¿nego typu pracodawców wobec pomocy publicznej dla
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zatrudniania niepe³nosprawnych, uwarunkowañ wp³ywaj¹cych na ich ukierunkowanie i zró¿nicowanie. Okreœlenie tych czynników, kontekstu ekonomicznego, instytucjonalnego i spo³ecznego, w jakim dzia³aj¹ firmy, które wp³ywaj¹ na
podejmowanie przez nie decyzji o zatrudnianiu lub nie osób niepe³nosprawnych, sta³o siê niezbêdnym sk³adnikiem podejmowania jakichkolwiek racjonalnych dzia³añ w sferze aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych. Przyjêliœmy za³o¿enie, ¿e ich chocia¿by czêœciowe ujawnienie winno przyczyniæ siê
do lepszego wykorzystania istniej¹cych instrumentów prawnych, finansowych
czy edukacyjnych. Ale jeszcze wa¿niejsze – jak siê okaza³o w toku realizacji
projektu – sta³o siê wskazanie niezbêdnych modyfikacji, którym te instrumenty
powinny podlegaæ, aby prze³amaæ funkcjonuj¹ce od wielu lat niemo¿noœci systemu. Kwestia ta stawa³a siê tym wa¿niejsza, ¿e w obliczu globalnego kryzysu
gospodarczego i jego konsekwencji dla Polski, sytuacja na rynku pracy ulega³a
stopniowo powa¿nej zmianie pogarszaj¹cej pozycjê i mo¿liwoœci pracowników.
Bardzo prawdopodobne jest w zwi¹zku z tym znaczne pogorszenie siê warunków udzia³u w rynku pracy osób niepe³nosprawnych.

Konstrukcja projektu badawczego.
G³ówne hipotezy i metody ich weryfikacji
Projekt „Zatrudnienie osób niepe³nosprawnych na otwartym rynku pracy.
Uwarunkowania systemowe” stanowi³ kontynuacjê dotychczasowych badañ
Instytutu Spraw Publicznych w tej sferze. Pozwoli³ on na uzupe³nienie wyników
wczeœniej zrealizowanych przedsiêwziêæ o istotny element roli i opinii pracodawców. Zasadniczym celem realizowanego przez nas projektu by³o zdefiniowanie czynników kszta³tuj¹cych sytuacjê osób niepe³nosprawnych na rynku
pracy w Polsce, ze szczególnym uwzglêdnieniem roli pracodawców z otwartego
rynku pracy. W tym kontekœcie wa¿ne by³o poznanie najistotniejszych barier
zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, wynikaj¹cych zarówno z przyjêtych rozwi¹zañ formalnoprawnych, jak i polityki personalnej przedsiêbiorstw, a tak¿e
motywacji ró¿nego typu pracodawców, podejmuj¹cych decyzje o zatrudnieniu
(lub unikaniu zatrudnienia) osób niepe³nosprawnych oraz roli wsparcia otoczenia instytucjonalnego firm, przy uwzglêdnieniu takich czynników jak: typ w³asnoœci firmy, wielkoœæ, bran¿a, kultura organizacyjna, struktura wykszta³cenia
i kwalifikacji, a tak¿e rodzaj i zasiêg rynku, na którym dzia³a.
W ramach projektu za³o¿ono przeprowadzenie powi¹zanych merytorycznie
jakoœciowych i iloœciowych badañ empirycznych z pracodawcami z otwartego rynku pracy. G³ówn¹ jednostk¹ analizy by³y firmy i instytucje, zarówno
te, które zatrudniaj¹, jak i te niezatrudniaj¹ce tych osób. Interesowa³a nas opinia przedstawicieli pracodawców o stosowanej przez nie polityce wobec nie-
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pe³nosprawnych kandydatów do pracy i pracowników, stosowane rozwi¹zania w praktyce i dzia³ania planowane w przysz³oœci oraz wsparcie, jakie otrzymuj¹ ze strony instytucji lokalnych.
Podstawowe pytania badawcze dotyczy³y tego:
Jakie s¹ uwarunkowania (prawne, ekonomiczne, spo³eczne) zatrudnienia
niepe³nosprawnych pracowników w firmach i instytucjach z otwartego rynku pracy? Czy relacje pomiêdzy przedsiêbiorstwami a instytucjami publicznymi realizuj¹cymi politykê spo³eczn¹ i politykê zatrudnienia s¹ funkcjonalne czy dysfunkcjonalne wobec aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych?
Czy postawy pracodawców sprzyjaj¹ zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych czy te¿ przeciwnie – ograniczaj¹ szanse na uzyskanie przez nie zajêcia
na otwartym rynku?
Czy istniej¹ istotne ró¿nice pomiêdzy przedsiêbiorstwami a instytucjami
sektora publicznego zobowi¹zanymi do zatrudniania niepe³nosprawnych
w podejœciu do tego zagadnienia? Jeœli ró¿nice takie wystêpuj¹, to czy
wp³ywaj¹ one faktycznie na szanse osób niepe³nosprawnych na rynku pracy?
Na prze³omie paŸdziernika i listopada 2008 roku zosta³y przeprowadzone
cztery zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami pracodawców
(2 w Warszawie i 2 w Krakowie)12. Metoda ta opiera siê na dyskusji w grupach
respondentów, kierowanej przez moderatora, który przedstawia podstawowy
temat i prowadzi rozmowê na podstawie ogólnego scenariusza do wywiadu.
Tego typu wywiady s¹ czêsto wykonywane przed badaniami iloœciowymi,
jako narzêdzie eksploracji nowych obszarów badawczych13. S³u¿¹ generowaniu pomys³ów do badania iloœciowego i stawianiu hipotez. S¹ tak¿e Ÿród³em
informacji o jêzyku, jakim siê pos³uguj¹ badani, co pozwala na trafniejsze sformu³owanie pytañ kwestionariusza. Badania fokusowe by³y przedmiotem odrêbnej analizy. Pos³u¿y³y jako wstêpna diagnoza barier zatrudnienia osób niepe³nosprawnych oraz warunków, które mog¹ sk³oniæ pracodawców z sektora
prywatnego i publicznego do wiêkszej otwartoœci na ich zatrudnienie. Wyniki
analiz zosta³y wykorzystane do konstrukcji kwestionariusza w badaniu iloœciowym, a tak¿e jako uzupe³nienie i ilustracja wyników badañ sonda¿owych.
Do udzia³u w zogniskowanych wywiadach grupowych zostali zaproszeni
przedstawiciele pracodawców bêd¹cych p³atnikami sk³adki na PFRON, którzy reprezentowali dwie kategorie zak³adów pracy14:
n

n

n

12

Wywiady grupowe realizowa³o Centrum Badania Opinii Spo³ecznej. Wziê³o w nich
udzia³ w sumie 37 osób.
13
D. Maison: Zogniskowane wywiady grupowe. Jakoœciowa metoda badañ marketingowych, WN PWN, Warszawa 2001, s. 29.
14
Artyku³ 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych okreœla zasady osi¹gania wskaŸnika zatrudnienia osób niepe³nosprawnych,
miêdzy innymi:
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przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce powy¿ej 25 osób, bêd¹ce p³atnikami sk³adki
na PFRON, dobrane ze wzglêdu na wielkoœæ firmy: ma³e (do 49 pracowników), œrednie (do 249 pracowników) i du¿e (powy¿ej 249 pracowników)
oraz bran¿e i region;
instytucje sektora publicznego (jednostki pañstwowe i samorz¹dowe) i jednostki edukacyjne zatrudniaj¹ce powy¿ej 25 osób.
Opinie o uwarunkowaniach zatrudnienia osób niepe³nosprawnych uzyskaliœmy od przedstawicieli dwóch szczebli zarz¹dzania w firmach: kadry kierowniczej odpowiedzialnej za rozwój firmy i reprezentantów dzia³ów personalnych, realizuj¹cych politykê zatrudnienia firmy. Ka¿dy wywiad obj¹³ jedn¹
z nastêpuj¹cych kategorii osób: 1) kadra kierownicza przedsiêbiorstw, 2) kadra kierownicza instytucji pañstwowych, samorz¹dowych, edukacyjnych,
3) przedstawiciele dzia³ów personalnych przedsiêbiorstw, 4) przedstawiciele
dzia³ów personalnych instytucji pañstwowych, samorz¹dowych i instytucji
us³ug publicznych (edukacja, ochrona zdrowia, kultura).
Problemy poruszone w ramach zogniskowanych wywiadów grupowych
objê³y piêæ obszarów tematycznych:
prawo dotycz¹ce zatrudnienia osób niepe³nosprawnych (wiedza),
uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne (ocena systemu),
uwarunkowania spo³eczne (postrzeganie potencja³u spo³ecznego i ekonomicznego niepe³nosprawnych pracowników),
wsparcie lokalne (g³ówne elementy i ocena tego wsparcia),
wizja dobrych rozwi¹zañ.
Wnioski z przeprowadzonych dyskusji grupowych pos³u¿y³y do zbudowania kwestionariusza wywiadu do badañ iloœciowych pracodawców. Na ich
podstawie sformu³owano nastêpuj¹ce hipotezy badawcze:
1. Zak³ady pracy nie zatrudniaj¹ osób niepe³nosprawnych, poniewa¿ postrzegani s¹ oni jako pracownicy k³opotliwi. Pracodawcy kieruj¹ siê stereotypami i uprzedzeniami wobec niepe³nosprawnych, takimi jak np. nastêpuj¹ce
opinie:
n

n

n
n
n

n
n

– w sektorze przedsiêbiorstw p³atnikiem PFRON jest pracodawca zatrudniaj¹cy powy¿ej
25 pracowników; pracodawca jest zwolniony z wp³at na PFRON, jeœli wskaŸnik zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych wynosi co najmniej 6%,
– w pañstwowych i samorz¹dowych jednostkach organizacyjnych, bêd¹cych jednostkami bud¿etowymi, instytucjami kultury, zatrudniaj¹cych powy¿ej 25 pracowników, wskaŸnik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych powinien wynosiæ 6%,
– w szko³ach wy¿szych, wy¿szych szko³ach zawodowych, szko³ach publicznych i niepublicznych, zak³adach kszta³cenia nauczycieli, placówkach opiekuñczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, zatrudniaj¹cych powy¿ej 25 pracowników, wskaŸnik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych powinien wynosiæ 2%,
– z wp³at na PFRON zwolnione s¹ publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedzia³aj¹ce
w celu osi¹gniêcia zysku, których wy³¹cznym przedmiotem prowadzonej dzia³alnoœci jest rehabilitacja spo³eczna i lecznicza, edukacja osób niepe³nosprawnych lub opieka nad nimi.
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s¹ to pracownicy mniej wydajni i mniej dyspozycyjni,
osoby te maj¹ niskie kwalifikacje i niewielkie mo¿liwoœci przekwalifikowania,
cechuje je mniejsze morale pracy i wysoka absencja chorobowa,
konflikty z nimi s¹ ryzykowne, poniewa¿ pojawia siê oskar¿enie o dyskryminacjê,
s¹ to osoby ma³o reprezentacyjne, psuj¹ wizerunek zak³adu,
zatrudnienie ich nie jest akceptowane przez innych pracowników,
s¹ to osoby o nastawieniu roszczeniowym wobec pracodawcy,
podejmuj¹ one pracê na krótko, aby zyskaæ uprawnienia do renty lub
zasi³ku dla bezrobotnych.
Zak³ady pracy nie zatrudniaj¹ niepe³nosprawnych pracowników, bo zatrudnienie ich nie rekompensuje kosztów, poniewa¿ wi¹¿e siê ono z k³opotliw¹ biurokracj¹ i obci¹¿eniem pracowników obs³ugi dodatkowymi zadaniami, wymaga poniesienia kosztów na infrastrukturê i dostosowanie stanowiska pracy, nara¿a firmê na dodatkowe kontrole z PFRON, PIP, ZUS.
Zatrudnienie pracowników niepe³nosprawnych powodowane jest g³ównie
czynnikami pozaekonomicznymi:
poczuciem misji, kultur¹ organizacyjn¹ przedsiêbiorstwa,
osobistym doœwiadczeniem ¿yciowym, wspó³czuciem ze strony pracodawcy,
wiedz¹ o niepe³nosprawnoœciach i skali problemów, które one stwarzaj¹,
wiedz¹ o korzyœciach, jakie wynikaj¹ ze stosowania przepisów reguluj¹cych zatrudnienie niepe³nosprawnych pracowników,
wsparciem otrzymywanym od instytucji lokalnych i chêci¹ zyskania
przychylnoœci miejscowych w³adz i œrodowisk spo³ecznych wa¿nych
dla szerszych interesów firmy.
Zatrudnienie pracowników niepe³nosprawnych mo¿e wynikaæ z ubocznych motywów ekonomicznych:
skorzystania z dofinansowania PFRON na pewne przedsiêwziêcia
modernizacyjne, które poprawiaj¹ oblicze firmy,
ze wzglêdu na zwrot dodatkowych kosztów, wynikaj¹cych z zatrudnienia osób niepe³nosprawnych lub zwrot kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy, albo dofinansowanie do wynagrodzeñ niepe³nosprawnych
pracowników,
pozwala tanio zwiêkszyæ zdolnoœci produkcyjne firmy w okresie dobrej
koniunktury i relatywnie taniej zmniejszyæ zatrudnienie w okresie dekoniunktury.
Pracodawcy w swoich postawach przenosz¹ ca³¹ odpowiedzialnoœæ za zatrudnianie osób niepe³nosprawnych na instytucje, które powinny wykonywaæ wszystkie dzia³ania w zastêpstwie za pracodawców (poszukiwanie
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pracowników niepe³nosprawnych, oferowanie konkretnych osób do pracy,
szkolenie i przekwalifikowywanie, za³atwianie formalnoœci zwi¹zanych
z finansowaniem miejsca pracy i rehabilitacj¹).
6. Lokalne instytucje wsparcia ograniczaj¹ siê do realizacji funkcji œwiadczeniowo-opiekuñczych i nie s¹ aktywne w zachêcaniu pracodawców do
zatrudniania niepe³nosprawnych pracowników:
relacje pracodawcy – instytucje s¹ ograniczone do wykonywania czynnoœci zdefiniowanych w biurokratycznym minimum (w istocie rzeczy
celem jest unikanie kar i kontroli ze strony urzêdów); pracodawcy d¹¿¹
do minimalizacji kontaktów z instytucjami wsparcia i nie oczekuj¹ z ich
strony aktywnej postawy w promowaniu zatrudnienia pracowników
niepe³nosprawnych,
instytucje wsparcia wykazuj¹ niewielk¹ aktywnoœæ w przygotowywaniu osób niepe³nosprawnych do konkurowania na otwartym rynku pracy, a tak¿e w promowaniu elastycznych form ich zatrudniania.
W drugiej czêœci badañ, czyli badaniu sonda¿owym zrealizowanym przy
wykorzystaniu wywiadów kwestionariuszowych z pracodawcami, uwzglêdniono zak³ady pracy z otwartego rynku pracy, zobowi¹zane do p³acenia
sk³adki na PFRON w sytuacji, gdy nie osi¹gaj¹ odpowiedniego wskaŸnika zatrudnienia osób niepe³nosprawnych15.
Dobór firm i instytucji do badañ mia³ charakter losowo-warstwowy przy
kontroli nastêpuj¹cych parametrów: sektor w³asnoœci (przedsiêbiorstwo lub
instytucja), stanowisko (kadra kierownicza jak najwy¿szego szczebla), wskaŸnik zatrudniania niepe³nosprawnych mierzony op³acaniem sk³adki na PFRON
(zatrudniaj¹ i nie p³ac¹, zatrudniaj¹ poni¿ej wskaŸnika i p³ac¹, nie zatrudniaj¹
i p³ac¹), liczba zatrudnionych (od 25 do 49, od 50 do 249, od 250), wielkoœæ
miejscowoœci, region dzia³alnoœci16.
Kwestionariusz wywiadu sk³ada³ siê z trzech g³ównych czêœci. Czêœæ pierwsza dotyczy³a uwarunkowañ ekonomiczno-organizacyjnych zatrudniania
osób niepe³nosprawnych, w tym wiedzy pracodawców o uprawnieniach niepe³nosprawnych oraz obowi¹zkach i korzyœciach zwi¹zanych z ich zatrudnieniem. Czêœæ druga postrzegania osób niepe³nosprawnych jako pracowników
oraz polityki personalnej prowadzonej w badanych firmach. Trzecia czêœæ
kwestionariusza zawiera³a pytania dotycz¹ce wsparcia lokalnego dla firm i instytucji oraz jego oceny przez pracodawców.
£¹cznie przeprowadzono 615 wywiadów z przedstawicielami kadry kierowniczej odpowiedzialnej za sprawy polityki personalnej firmy (miêdzy innymi dyn

n

15

Badanie pracodawców zosta³o przeprowadzone przez firmê Millward Brown SMG/KRC
w pierwszym kwartale 2009 roku.
16
Za³o¿one kryteria doboru zak³adów pracy do badania zaprezentowano w aneksie w tabeli
„Charakterystyka próby” oraz w tabelach II – IX.
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rektorami, kierownikami odpowiedzialnymi za sprawy rozwoju firmy, kierownikami dzia³ów personalnych) w firmach lub instytucjach. W ka¿dej firmie lub
instytucji wybranej do próby przeprowadzono jeden wywiad17. W grupie przedstawicieli zak³adów pracy kobiety stanowi³y a¿ 72,3% próby, natomiast mê¿czyŸni 27,7%. Wœród badanych 42,1% stanowi³y osoby na stanowiskach kierowniczych, a 57,9% pracownicy samodzielni. Najwiêksz¹ kategoriê, stanowi¹c¹
37,1% próby, byli pracodawcy zatrudniaj¹cy osoby niepe³nosprawne i jednoczeœnie dokonuj¹cy wp³at na PFRON w zwi¹zku z nieosi¹ganiem wymaganego wskaŸnika zatrudnienia (zwalniaj¹cego ich z tych op³at – 6% i 2%). Zaœ 36,1% stanowili
pracodawcy w ogóle niezatrudniaj¹cy osób niepe³nosprawnych, a 26,8% pracodawcy zatrudniaj¹cy osoby niepe³nosprawne i zwolnieni z wp³at na PFRON.
W próbie dominowa³y firmy i instytucje ma³e (53,5%), w których wysokoœæ zatrudnienia nie przekracza³a 50 osób. Najwiêcej by³o przedsiêbiorstw prywatnych
– 68,1%. Samorz¹dowe jednostki bud¿etowe stanowi³y 13,3%, 7,2% pañstwowe
jednostki bud¿etowe, a 6,5% przedsiêbiorstwa pañstwowe. Instytucje edukacyjne, kultury i ochrony zdrowia (publiczne i niepubliczne) stanowi³y ³¹cznie 4,9%
badanych. W sumie dobór próby pozwoli³ uzyskaæ pe³ny obraz zró¿nicowania
pracodawców funkcjonuj¹cych na otwartym rynku pracy.
Materia³ zebrany w toku zogniskowanych wywiadów grupowych i badania
kwestionariuszowego zosta³ nastêpnie poddany wielostronnym analizom jakoœciowym i iloœciowym, w wyniku których uzyskaliœmy rezultaty pozwalaj¹ce uznaæ czêœæ naszych hipotez za uwierzytelnione, a czêœæ z nich za wymagaj¹ce modyfikacji lub odrzucenia. Na podstawie uzyskanych wyników
sformu³owaliœmy szereg rekomendacji i propozycji, które adresujemy do ludzi
praktyki, osób odpowiedzialnych za realizacjê polityki spo³ecznej na ró¿nych
szczeblach administracji publicznej, ale tak¿e do przedstawicieli organizacji
pozarz¹dowych, w tym tych, które zrzeszaj¹ samych niepe³nosprawnych. Rezultaty tych analiz i generalizacji s¹ przedstawione w niniejszej ksi¹¿ce, któr¹
oddajemy do r¹k czytelników.

Krótka charakterystyka ksi¹¿ki
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch zasadniczych czêœci, z których pierwsza zawiera cztery teksty analityczne, oparte na wynikach przeprowadzonych badañ
empirycznych, zarówno ich czêœci jakoœciowej, jak i iloœciowej, a druga ma
charakter uzupe³niaj¹cy i stanowi¹ j¹ dwa teksty charakteryzuj¹ce – istotne dla
tematyki badañ – konteksty prawny i ekonomiczny.
Teksty zawarte w czêœci pierwszej stanowi¹ próbê uogólnienia opinii i doœwiadczeñ pracodawców, dotycz¹cych zatrudniania osób niepe³nospraw17

Tabele szczegó³owo prezentuj¹ce charakterystykê próby zosta³y zamieszczone w aneksie.
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nych oraz staraj¹ siê udzieliæ odpowiedzi na pytanie o warunki sprzyjaj¹ce
lub niesprzyjaj¹ce temu zatrudnianiu z punktu widzenia pracodawców.
Ca³oœæ rozpoczyna tekst Jerzego Bartkowskiego, Charakterystyka spo³eczno-ekonomiczna zak³adów pracy jako determinanta zatrudniania osób niepe³nosprawnych, w którym autor stawia tezê o zale¿noœci zatrudniania niepe³nosprawnych od charakteru firmy. Najistotniejsz¹ determinant¹ jest przy
tym wielkoœæ zak³adu, a znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ tak¿e przynale¿noœæ bran¿owa i status w³asnoœciowy firmy. Niepe³nosprawnych czêœciej mo¿na spotkaæ w sektorze publicznym i w instytucjach niekomercyjnych. Jak podkreœla
autor, siln¹ determinant¹ zatrudnienia niepe³nosprawnych jest sytuacja rynkowa i status firmy.
Paulina Sobiesiak, w tekœcie Znajomoœæ i ocena systemu zatrudniania
osób niepe³nosprawnych, analizuje stan wiedzy i znajomoœæ regulacji prawnych, dotycz¹cych zatrudniania osób niepe³nosprawnych wœród badanych
pracodawców. Autorka podkreœla, ¿e najwy¿szy poziom wiedzy na temat systemu zatrudnienia maj¹ pracodawcy z najwiêkszych zak³adów pracy, posiadaj¹cy doœwiadczenie w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, ale zauwa¿a
przy tym, i¿ nie zawsze ta wiedza przek³ada siê na pozytywny stosunek do
zatrudniania niepe³nosprawnych.
Z kolei Ewa Giermanowska, w tekœcie Postrzeganie niepe³nosprawnych
pracowników i uwarunkowania ich zatrudniania a zarz¹dzanie personelem
w organizacjach, zajmuje siê postawami pracodawców z otwartego rynku pracy wobec zatrudniania osób niepe³nosprawnych. Autorka podkreœla, ¿e mimo
deklarowanej otwartoœci na zatrudnienie osób niepe³nosprawnych, wœród pracodawców utrzymuj¹ siê negatywne stereotypy o pracownikach niepe³nosprawnych, a tym samym dostrzegaj¹ oni wiêcej negatywnych ni¿ pozytywnych skutków wynikaj¹cych z zatrudnienia takich ludzi. Pracodawcy maj¹
niewielk¹ wiedzê na temat zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy
i stosowania praktyk antydyskryminacyjnych wobec osób niepe³nosprawnych. Jak siê okaza³o, wa¿nymi czynnikami dla tworzenia dobrego klimatu
wokó³ zatrudniania niepe³nosprawnych s¹: uczestnictwo w szkoleniach dla
pracodawców i cechy kultury organizacyjnej.
Tekst Barbary G¹ciarz, Wsparcie lokalne: funkcje i dysfunkcje. Perspektywy dzia³ania w³adzy publicznej na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych, dotyczy zasadniczych cech obecnego systemu wsparcia zatrudnienia osób niepe³nosprawnych ze strony instytucji lokalnych. Jak pisze
autorka, system ten jest zdominowany przez instytucje i mechanizmy centralne (dominuj¹ca rola PFRON i programów ministerialnych). Pracodawcy
podchodz¹ selektywnie do wspó³pracy z instytucjami, kieruj¹ siê przede
wszystkim kalkulacjami ekonomicznymi, a rola i dzia³ania w³adz samorz¹dowych lokuje siê w zakresie aktywnoœci uzupe³niaj¹cej. Luka informacyj-
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na oraz w sferze doradztwa jest tym obszarem, w którym aktywnoœæ w³adz
lokalnych jest niezbêdna i oczekiwana przez œrodowisko pracodawców.
Pierwsza czêœæ ksi¹¿ki koñczy siê prób¹ sformu³owania rekomendacji, dotycz¹cych poprawy skutecznoœci funkcjonowania systemu aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych. Zebrane i usystematyzowane s¹ najwa¿niejsze wnioski rozproszone w tekstach stanowi¹cych pierwsz¹ czêœæ tomu. Autorzy proponuj¹ tak¿e wnioski syntetyczne, sformu³owane przez nich wspólnie
na podstawie porównania obserwacji odnosz¹cych siê do poszczególnych
aspektów opinii i postaw pracodawców.
Drug¹ czêœæ ksi¹¿ki stanowi¹ dwa teksty o opisowym i analitycznym charakterze, zawieraj¹ce uzupe³niaj¹cy – w stosunku do analizowanego w czêœci pierwszej – materia³ z badañ empirycznych. Zadaniem tej czêœci ksi¹¿ki, z jednej
strony, jest opisanie i poddanie analizie uwarunkowañ formalnoprawnych
aktywnoœci zawodowej osób niepe³nosprawnych i sposobów aktywizowania
w tej sferze pracodawców z otwartego rynku pracy, a z drugiej strony pokazanie stopnia skutecznoœci ekonomiczno-spo³ecznej wprowadzanych i funkcjonuj¹cych w Polsce rozwi¹zañ. Tekst Urszuli Kurowskiej, System wsparcia
pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne. Analiza prawna, stanowi prezentacjê prawnych zasad systemu wsparcia pracodawców z otwartego rynku pracy zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne, z uwzglêdnieniem
wprowadzonych ostatnio zmian prawnych. Regulacje prawne maj¹ zachêciæ
pracodawców do zatrudniania osób niepe³nosprawnych i zrekompensowaæ im
ewentualne zwiêkszone koszty tej decyzji. Jak pisze autorka, poziom skomplikowania systemu stanowi jednak barierê w powszechniejszym korzystaniu
przez pracodawców z oferowanych rekompensat finansowych. Przedmiotem
opracowania Andrzeja Barczyñskiego, Skutecznoœæ polskiego modelu aktywizacji zawodowej w warunkach gospodarki rynkowej, jest analiza spójnoœci
efektów rozwi¹zañ prawnych (ze szczególnym uwzglêdnieniem zmian obowi¹zuj¹cych od 1 stycznia 2009 roku) reguluj¹cych system dofinansowywania
wynagrodzeñ z oczekiwaniami dotycz¹cymi wzrostu aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych. Autor przedstawia konsekwencje nowych regulacji prawnych (równie¿ tych, które wejd¹ w ¿ycie 1 stycznia 2010 roku)
dowodz¹c, ¿e s¹ one czêsto sprzeczne z oczekiwanymi i deklarowanymi intencjami reformatorów.
Ksi¹¿kê koñczy aneks, zawieraj¹cy wybrane tabele z najwa¿niejszymi danymi pochodz¹cymi z przeprowadzonych badañ empirycznych, które obrazuj¹ podstawowe cechy spo³eczno-demograficzne badanej zbiorowoœci.

Czêœæ I
Doœwiadczenia
i opinie pracodawców

Jerzy Bartkowski

Charakterystyka spo³eczno-ekonomiczna
zak³adów pracy jako determinanta zatrudniania
osób niepe³nosprawnych
Ekonomiczne i pozaekonomiczne przes³anki zatrudniania
osób niepe³nosprawnych
W zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych istotn¹ rolê odgrywaj¹ takie cechy
zak³adu pracy, jak: jego wielkoœæ, bran¿a, typ w³asnoœci i sytuacja ekonomiczna.
Co o tym decyduje? Wœród przyczyn, dla których przedsiêbiorstwa daj¹ pracê
niepe³nosprawnym, najwa¿niejsze s¹ bodŸce ekonomiczne. S¹ to brak si³y roboczej i korzyœci, zwi¹zane z zatrudnianiem niepe³nosprawnych. Zachêty te niekiedy dzia³aj¹ samoistnie – samo przyjêcie do pracy niepe³nosprawnego mo¿e
byæ postrzegane jako cel dla przedsiêbiorstwa. Jednak te same czynniki ekonomiczne odpowiadaj¹ z drugiej strony za niezatrudnianie niepe³nosprawnych. Przyczynami s¹ niska wydajnoœæ ich pracy, brak kwalifikacji, ni¿sza dyspozycyjnoœæ,
dodatkowe nak³ady dla przedsiêbiorcy na przystosowanie stanowisk i obci¹¿enie
ró¿nymi formalnoœciami. Przes³anki pozaekonomiczne to wiêŸ z w³asnymi pracownikami i poczucie odpowiedzialnoœci w sytuacji pogorszenia siê ich zdolnoœci
do pracy (inwalidztwo), a tak¿e relacje i naciski zewnêtrzne (w³adze lokalne).
Czynniki te maj¹ ró¿ne znaczenie dla poszczególnych typów pracodawców
i dla firm z ró¿nych dzia³ów gospodarki, o ró¿nej wielkoœci, lokalizacji i w odmiennej sytuacji finansowej. Okreœlaj¹ one zapotrzebowanie na pracowników
niepe³nosprawnych, na postrzegane trudnoœci przy ich zatrudnieniu i na oczekiwan¹ w tym zakresie pomoc. Wp³ywaj¹ one tak¿e na relacje z instytucjami
rynku pracy i z w³adzami lokalnymi. Prawid³owoœci te silnie determinuj¹ zatrudnianie niepe³nosprawnych w przedsiêbiorstwach i powinny byæ brane pod
uwagê przy konstrukcji systemów zachêt i stymulowaniu jego wzrostu.
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Dla dalszych analiz potrzebne jest wskazanie czynników sprzyjaj¹cych
i niesprzyjaj¹cych zatrudnianiu niepe³nosprawnych, a tak¿e obrazu takiego
pracownika w opiniach pracodawców i pracowników s³u¿b socjalnych.
W przekonaniu badanych podstawowe przes³anki zatrudniania maj¹ charakter
materialny. W ich opinii, wiêkszoœæ pracodawców przyjmuje do pracy niepe³nosprawnych z powodów czysto ekonomicznych – g³ównie ze wzglêdu na
dofinansowanie z tym zwi¹zane (71,4% wskazañ) i z powodu braków w zatrudnieniu (5,9%). Pewna grupa zatrudnia ich dla poprawy wizerunku firmy
(7,6%). Przychylne postawy samej kadry kierowniczej i w³aœcicieli maj¹ tak¿e
okreœlone, choæ niekluczowe znaczenie (13,7%). Oprócz nich pewn¹ rolê odgrywaj¹ naciski w³adz lokalnych. Brak jest danych dla oszacowania ich roli,
ale silniej wskazuj¹ na to firmy z bran¿ bardziej zale¿nych od dobrych relacji
lokalnych, jak np. hotelarstwo i transport.
Tabela 1. Wielkoœæ firmy a Ÿród³a rekrutacji niepe³nosprawnych pracowników (w %)
Wielkoœæ zak³adu
pracy

25–49 osób
50–249 osób
Powy¿ej 250 osób

Sta³y siê
niepe³nosprawne
w trakcie zatrudnienia

Zg³osi³y siê
do zak³adu jako
niepe³nosprawne

Jedno
i drugie

9,0
8,6
20,0

77,5
67,5
37,5

13,5
23,9
42,5

Chi-kwadrat= 26,5 df=4 p=0,0001.

Niektórzy niepe³nosprawni s¹ zatrudniani ze wzglêdu na swój d³ugotrwa³y
zwi¹zek z zak³adem. Spoœród firm zatrudniaj¹cych niepe³nosprawnych oko³o
1/3 wskaza³a, ¿e pracuj¹ u nich osoby, które sta³y siê niepe³nosprawnymi
w trakcie zatrudnienia u tym zak³adzie. S¹ to jednak specyficzne przedsiêbiorstwa ze wzglêdu na wielkoœæ i sektor dzia³ania. S¹ to zak³ady du¿e – z za³og¹
ponad 250 pracowników (tabela 1). Wœród nich wy¿szy jest odsetek przedsiêbiorstw pañstwowych (32,0%). Zale¿y to tak¿e od ga³êzi gospodarki. Zatrudnianie osób, które sta³y siê niepe³nosprawne w trakcie pracy, jest czêstsze w takich ga³êziach jak górnictwo (100% firm z tej bran¿y objêtych badaniem), rzemios³o (25%), transport i gospodarka magazynowa (26,3%), poœrednictwo finansowe (28,6%) oraz sektor publiczny (administracja, szkolnictwo, s³u¿ba
1

Wartoœci te okreœlaj¹ si³ê zwi¹zku miêdzy wielkoœciami w tabeli. Test chi-kwadrat porównuje zale¿noœci w niej prezentowane z hipotetycznym rozk³adem, jaki by istnia³ przy braku
zale¿noœci miêdzy nimi. Jest on tym wiêkszy, im wy¿sza jest wartoœæ testu. Poziom istotnoœci
(p) oznacza ryzyko b³êdu wnioskowania zwi¹zanego z przypadkow¹ fluktuacj¹. Im jest on ni¿szy, tym pewnoœæ wniosku wiêksza. Wartoœæ p zale¿y od kszta³tu tabeli, na co wskazuje liczba
stopni swobody. Dla wiêkszych stopni swobody trzeba przyjmowaæ wy¿sze graniczne wartoœci
testu chi-kwadrat, okreœlaj¹ce istotnoœæ zwi¹zku.
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zdrowia). S¹ to instytucje sektora publicznego i z bran¿ o wysokim poziomie
wypadków przy pracy (górnictwo i transport).
Niepe³nosprawni s¹ w firmach zatrudniani niechêtnie. Tylko 27,1% badanych wskazuje, ¿e rozwa¿a tak¹ mo¿liwoœæ, a spoœród pracodawców aktualnie
ich niezatrudniaj¹cych myœli o tym tylko 9,9%. Badania by³y prowadzone jeszcze przed obecnym kryzysem, w sytuacji gdy wystêpowa³y pewne trudnoœci
z naborem pracowników – g³ównie pracowników fizycznych. Obecnie uzyskano by zapewne jeszcze ni¿sze wskaŸniki.
Zatrudnienie niepe³nosprawnych napotyka barierê trzech stereotypów: wizerunku typowego niepe³nosprawnego, jego obrazu jako pracownika i konsekwencji jego zatrudnienia, a w³aœciwie k³opotów z tym zwi¹zanych. Dzia³anie
tych czynników pokazuj¹ odpowiedzi badanych na pytanie, czy w ich firmie
istniej¹ stanowiska, na których mo¿na by zatrudniæ osoby niepe³nosprawne.
Pracodawcy widz¹ takie mo¿liwoœci w zasadzie dla dwu grup niepe³nosprawnych: osób po zawale serca i z trudnoœciami z chodzeniem. Z obu tych kategorii pierwsza nawet nie wchodzi w sk³ad stereotypu niepe³nosprawnego. Natomiast nie maj¹ miejsc pracy dla osób z niedow³adem rêki, niedos³ysz¹cych,
lekko niedowidz¹cych, na wózku inwalidzkim, chorych na epilepsjê, g³uchych, z upoœledzeniem umys³owym, chorych na schizofreniê i niewidomych.
Na tej liœcie zwraca uwagê nie tylko rola mniejszych mo¿liwoœci czynnoœciowych, ale i lêków spo³ecznych, jakie budz¹ niektóre choroby.
Widoczna jest du¿a obawa przed osobami z wiêkszymi stopniami dysfunkcjonalnoœci. Ten w¹tek pojawia³ siê w odpowiedziach na pytanie, co powinien
zrobiæ niepe³nosprawny, aby znaleŸæ pracê w firmie respondenta. Kilkakrotnie powtarza siê w nich stwierdzenie, ¿e to zale¿y od stopnia niepe³nosprawnoœci czy widzê mo¿liwoœæ zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, jednak¿e
nie ze wszystkimi schorzeniami by³oby to buduj¹ce doœwiadczenie. Oczekuje
siê, ¿e poziom niepe³nosprawnoœci nie mo¿e byæ zbyt wysoki, pada okreœlenie
niedu¿y procent, a najlepiej, aby by³ jak najmniejszy. Po¿¹dane jest, aby by³o
brak widocznej niepe³nosprawnoœci.
Drug¹ barier¹ wzrostu zatrudnienia jest obraz pracownika niepe³nosprawnego, który wi¹¿e siê g³ównie z jego mniejsz¹ przydatnoœci¹, dyspozycyjnoœci¹ i samodzielnoœci¹. Wskazuj¹ na to zarówno stanowiska, na jakich s¹ zatrudniani niepe³nosprawni w firmach, jak i opinie respondentów o tej grupie
pracowników. Struktura zatrudnienia niepe³nosprawnych w badanych zak³adach pracy wskazuje, ¿e dominuj¹ stanowiska do prac prostych i niesamodzielnych. Czêœciej s¹ to prace pomocnicze robotnicze czy pracowników biurowych, a rzadziej – robotników wykwalifikowanych, specjalistów i pozycje
kierownicze.
U pracowników niepe³nosprawnych w porównaniu z reszt¹ zatrudnionych wy¿ej ocenia siê ich lojalnoœæ, starannoœæ i pracowitoœæ, natomiast ni¿ej
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kwalifikacje, wydajnoœæ, roszczeniowoœæ, dyspozycyjnoœæ, absencjê chorobow¹ i samodzielnoœæ. Spójna z tym obrazem jest lista przeszkód do zatrudnienia niepe³nosprawnych w badanych firmach. Na tej liœcie jako pierwsza
wymieniana jest absencja chorobowa, brak samodzielnoœci, nastêpnie wydajnoœæ, niska dyspozycyjnoœæ, ni¿sze kwalifikacje, wiêksza roszczeniowoœæ,
konfliktowoœæ i nieumiejêtnoœæ pracy w zespole. U respondentów zatrudniaj¹cych i niezatrudniaj¹cych niepe³nosprawnych ten stereotyp jest podobny,
z tym ¿e pracodawcy nie przyjmuj¹cy do pracy niepe³nosprawnych maj¹ tendencjê do wyra¿ania gorszych opinii o tej kategorii pracowników.
Na rolê mniejszej samodzielnoœci jako przeszkody w zatrudnieniu tej grupy
pracowników pokazuje ze swej strony zwi¹zek kultury organizacyjnej zak³adu
z zatrudnianiem niepe³nosprawnych. Firmy, w których preferuje siê rywalizacjê, stawia siê wysokie wymagania i licz¹ siê przede wszystkim osi¹gniêcia,
z zasady nie przyjmuj¹ niepe³nosprawnych. Mo¿na tak¿e postawiæ hipotezê,
¿e mo¿e to wp³ywaæ na mniejsz¹ tendencjê do zatrudniania niepe³nosprawnych w sektorze us³ug, gdzie ten typ kwalifikacji jest potrzebny na stanowiskach do pracy z klientem.
Na siln¹ komponentê stereotypu w tych opiniach wskazuje fakt, ¿e takie negatywne nastawienie jest silniejsze w grupach niezatrudniaj¹cych niepe³nosprawnych i wœród osób przekonanych, i¿ nie nale¿y ich zatrudniaæ w systemie zak³adów pracy chronionej. Badani wyra¿aj¹cy negatywne opinie o tej
grupie pracowniczej s¹ czêœciej przekonane, ¿e powinny oni pracowaæ
w zak³adach pracy chronionej (tabela 2).
Tabela 2. Opinie o niepe³nosprawnych a proponowany model ich zatrudniania (w %)
Osoby niepe³nosprawne
s¹ zainteresowane
pobieraniem œwiadczeñ
spo³ecznych a nie prac¹

Osoby niepe³nosprawne powinny byæ zatrudniane wy³¹cznie
w specjalnych zak³adach (np. zak³ady pracy chronionej)

Tak
Nie

Tak

Nie

41,0
16,8

59,0
83,2

Chi-kwadrat=33,3 df=1 p=0,000.

Trzeci typ przeszkód w zatrudnianiu niepe³nosprawnych wi¹¿e siê ze stereotypowym postrzeganiem konsekwencji tego faktu. Wielu badanym kojarzy siê
to z du¿ymi nak³adami na dostosowywanie miejsc pracy i z mas¹ dodatkowej
pracy papierkowej. Si³ê obaw przed skomplikowanymi przepisami i k³opotami
typu biurokratycznego potwierdza to, ¿e ci pracodawcy, którzy chcieliby zatrudniæ niepe³nosprawnych, jako najbardziej potrzebn¹ im pomoc wybrali
wsparcie prawne, prawie dwa razy czêœciej ni¿ pomoc w rehabilitacji. Tê potrzebê wsparcia prawnego czêœciej wyra¿ali respondenci-w³aœciciele firm.
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Tabela 3. Typ w³asnoœci zak³adu pracy a korzystanie z systemu obs³ugi SODiR (w %)2
Typ w³asnoœci zak³adu pracy

Przedsiêbiorstwo pañstwowe
Przedsiêbiorstwo prywatne
Pañstwowa jednostka bud¿etowa
Samorz¹dowa jednostka bud¿etowa
Inna instytucja edukacyjna, kultury, zdrowia – sektor publiczny
Inna instytucja edukacyjna, kultury, zdrowia – sektor niepubliczny

Korzystanie z systemu
SODiR
Tak

Nie

24,0
48,8
32,4
28,3
28,6
33,3

76,0
51,2
67,6
71,7
71,4
66,7

Chi-kwadrat Pearsona 14,680 df =5 p = 0,012.

Na du¿e znaczenie tego stereotypu wskazuj¹ odpowiedzi na pytanie otwarte
o wprowadzenie w zak³adzie pracy strategii zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹.
Czêœæ respondentów zrozumia³a je jako pytanie o dzia³ania sprzyjaj¹ce przyjêciu do pracy niepe³nosprawnych u nich. Ich odpowiedzi wskazuj¹, ¿e u wielu
pracodawców to zatrudnienie kojarzy siê z koniecznoœci¹ przebudowy zak³adu i generalnego remontu, traktowanych jako dopust bo¿y i ma³a apokalipsa.
Œwiadcz¹ o tym takie wypowiedzi: nie bardzo to sobie wyobra¿am, wymaga³o
by to du¿ych nak³adów, reorganizacji; by³oby to trudne – trzeba wprowadziæ
bardzo gruntowne zmiany i ca³¹ firmê nale¿a³oby przebudowaæ, podjazdy poszczególne drzwi dostosowaæ, sanitariaty przygotowaæ, stanowiska pracy.
Oznacza³oby to dostosowanie budynku technicznie – podjazdy, windy i miejsca parkingowe, pomieszczenia u³atwiaj¹ce pracê, szkolenia.
Te negatywne nastawienia powoduj¹, ¿e firmy tworz¹ dwie grupy: otwarte
na niepe³nosprawnych (mniejszoœæ) i unikaj¹ce ich zatrudnienia (wiêkszoœæ).
U tych drugich tworzy siê swoiste b³êdne ko³o. Firmy nieplanuj¹ce zatrudniaæ
niepe³nosprawnych z zasady nie interesuj¹ siê tym zagadnieniem, system zatrudnienia tych osób postrzegaj¹ jako skomplikowany, a samych niepe³nosprawnych jako gorszych pracowników, na dodatek posiadaj¹cych nadmierne
uprawnienia. Ten czynnik nastawienia zarazem selekcjonuje rynek pracy.
Niepe³nosprawni pracownicy najczêœciej zg³aszaj¹ siê do tych ju¿ zatrudniaj¹cych niepe³nosprawnych, a stosunkowo rzadko do firm ich niezatrudniaj¹cych. St¹d do tego segmentu nie docieraj¹ zachêty systemowe, nie ma on
doœwiadczeñ z kandydatami i pracownikami tego rodzaju, a jeœli dojdzie do
kontaktu czy do próbnego zatrudnienia, jest wiêksza szansa efektu negatywnego. I ko³o zamyka siê.

2

Dane wymagaj¹ ostro¿nej interpretacji i dalszej weryfikacji.
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Trudnoœci techniczne i uci¹¿liwoœci pracy z odpowiednimi programami
informatycznymi zwi¹zanymi ze wspieraniem zatrudnienia niepe³nosprawnych powoduj¹, ¿e jest grupa firm, które wprawdzie ich zatrudniaj¹, ale nie
korzystaj¹ z Systemu Obs³ugi Dofinansowañ i Refundacji. Decyduje o tym relacja nak³adów i zysków. Firmy niekorzystaj¹ce z SODiR to: zak³ady zatrudniaj¹ce niewielu niepe³nosprawnych, z sektora publicznego, szkolnictwa i administracji, firmy z mniejszych miejscowoœci, i z pracownikami do spraw osobowych gorzej wykszta³conymi i nieszkolonymi.
Z systemu czêœciej korzystaj¹ przedsiêbiorstwa sektora prywatnego (tabela 3) i firmy zatrudniaj¹ce wiêcej niepe³nosprawnych. Œrednia liczba zatrudnionych niepe³nosprawnych w zak³adach korzystaj¹cych z systemu wynosi
oko³o 48, podczas gdy w firmach niekorzystaj¹cych z niego – oko³o 20. WyraŸna jest bran¿owa specyfika instytucji zatrudniaj¹cych niepe³nosprawnych
i niekorzystaj¹cych z systemu. Jest to sektor szkolnictwa wszystkich szczebli
i ochrona zdrowia. Wi¹¿e siê to tak¿e wyraŸnie z wiedz¹ osób z dzia³ów personalnych i z wielkoœci¹ oœrodka. W zak³adach zlokalizowanych w stolicach
województw korzysta z systemu 56,9% respondentów, podczas gdy w ma³ych
miastach 39,7%. Spoœród respondentów, którzy uczestniczyli w szkoleniach,
wy¿szy jest odsetek korzystaj¹cych z systemu. Wp³ywa na to tak¿e wykszta³cenie. Wœród respondentów z wykszta³ceniem wy¿szym z systemu korzysta 45,6%, a ze œrednim ogólnokszta³c¹cym – 33,3%.
Pracownicy niepe³nosprawni zatrudniani s¹ przy pracach biurowych i na
stanowiskach robotniczych niewykwalifikowanych. S¹ postrzegani jako lojalni, pos³uszni, pracowici, staranni, ale jednoczeœnie chorowici, s³abo dyspozycyjni, roszczeniowi, mniej wydajni i mniej zdolni do pracy na stanowiskach
wymagaj¹cych samodzielnoœci. S¹ to cechy dobrego podw³adnego przy pracach prostych. Jednoczeœnie te same cechy os³abiaj¹ ich konkurencyjnoœæ
w tym segmencie. Pracodawca musi siê liczyæ z ich mniejsz¹ gotowoœci¹ do
pracy, z ni¿sz¹ wydajnoœci¹ i z ni¿szymi kwalifikacjami. Ich zatrudnienie
wi¹¿e siê dla niego z dodatkowymi nak³adami, z koniecznoœci¹ inwestycji
i przebudów. Dodatkowo do tego dochodz¹ trudnoœci zwi¹zane z obs³ug¹ administracyjn¹. W sytuacji gdy mo¿na ³atwo znaleŸæ pracownika o podobnych
kwalifikacjach na otwartym rynku pracy, pracodawcy wol¹ wiêc p³aciæ
sk³adki do PFRON ni¿ zatrudniaæ niepe³nosprawnych.

Rola charakterystyki zak³adu pracy
w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
Zatrudnianie niepe³nosprawnych jest silnie powi¹zane z samym zak³adem
pracy, jego bran¿¹ i jego kondycj¹ ekonomiczn¹. Badani wskazywali na uwa-
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runkowania zwi¹zane z wielkoœci¹, specyfik¹ dzia³alnoœci i sytuacj¹ firmy.
Œwiadcz¹ o tym takie wypowiedzi: w naszej firmie w chwili obecnej pracownicy s¹ zwalniani ze swoich stanowisk pracy ze wzglêdu na obecn¹ sytuacjê
i konkurencjê na rynku zbytu; w innej sytuacji byæ mo¿e by³yby szanse na zatrudnianie osób niepe³nosprawnych czy firma jest zbyt ma³a, a prowadzona
dzia³alnoœæ – budownictwo – raczej utrudnia mo¿liwoœæ zatrudniania osób
niepe³nosprawnych.
Na decyzjê przedsiêbiorstwa o zatrudnieniu niepe³nosprawnych lub o jego
unikaniu ma wp³yw charakter jego dzia³alnoœci i jego ogólna kondycja. S¹ to
takie czynniki jak: wielkoœæ zak³adu pracy, dzia³ gospodarki, charakter w³asnoœci, typ kultury organizacyjnej, sytuacja ekonomiczna przedsiêbiorstwa i jego problemy kadrowe.
Wielkoœæ firmy a zatrudnianie niepe³nosprawnych
Siln¹ determinant¹ zatrudniania niepe³nosprawnych jest wielkoœæ firmy.
Ponoszenie kosztów zwi¹zanych z obs³ug¹ administracyjn¹, nak³ady na przystosowanie zak³adu pracy do potrzeb tej grupy zatrudnionych i tworzenie specjalnych stanowisk pracy, zaczynaj¹ op³acaæ siê dopiero od pewnej ich wielkoœci. Natomiast w przypadku ma³ych firm te relacje kszta³tuj¹ siê niekorzystnie. Mo¿na sformu³owaæ hipotezê o dzia³aniu czynnika ekonomii skali w zatrudnianiu niepe³nosprawnych.
Tabela 4. Wielkoœæ zak³adu pracy a typ pracodawcy osób niepe³nosprawnych (w %)
Wielkoœæ zak³adu
pracy

25–49 osób
50–249 osób
Powy¿ej 250 osób

Zatrudniaj¹cy
Zatrudniaj¹cy
Niezatrudniaj¹cy
niepe³nosprawnych
niepe³nosprawnych niepe³nosprawnych
i zwolnieni z wp³at do PFRON i p³ac¹cy do PFRON i p³ac¹cy do PFRON

27,1
26,8
25,5

28,6
45,9
50,9

44,4
27,3
23,6

Chi-kwadrat = 27,7 df=4 p = 0,000.

Firmy zatrudniaj¹ce niepe³nosprawnych to du¿e zak³ady pracy o za³odze
powy¿ej 250 pracowników (tabela 4). Natomiast przedsiêbiorstwa niezatrudniaj¹ce i p³ac¹ce, wynikaj¹ce st¹d kwoty do PFRON, to przede wszystkim firmy ma³e o skali 25–49 pracowników.
Du¿e firmy s¹ bardziej aktywne na rynku pracy niepe³nosprawnych. One
czêœciej zatrudni³y ich w ci¹gu ostatnich 2 lat i to wiêksz¹ grupê. Planuj¹ ich
zatrudniaæ i dysponuj¹ dla nich miejscami pracy (tabela 5). Dla du¿ej firmy
jest tak¿e bardziej znacz¹cy ich dobry wizerunek w opinii publicznej i st¹d
wiêksza gotowoœæ przyjêcia do pracy niepe³nosprawnych w tym celu. Doty-

32

Jerzy Bartkowski

czy to jednak l¿ejszych typów niepe³nosprawnoœci. Nie oznacza to wiêkszej
gotowoœci zatrudnienia osób z takimi jej postaciami, jak epilepsja, upoœledzenie umys³owe czy schizofrenia.
Tabela 5. Wielkoœæ zak³adu pracy a zatrudnianie niepe³nosprawnych (w %)
Wielkoœæ zak³adu
pracy

Niepe³nosprawni
przyjêci do pracy
(ostatnie 2 lata)

Planowane zatrudnienie
Czy s¹ w zak³adzie
niepe³nosprawnych
miejsca pracy dla osób
w ci¹gu roku
lekko niedowidz¹cych?

Ponad 10 przyjêtych

Tak

Nie

Tak

Nie

14,1
18,4
44,0

21,9
32,9
34,5

43,2
35,1
32,7

31,0
42,4
60,0

66,2
56,7
34,6

25–49 osób
50–249 osób
Powy¿ej 250 osób

Zale¿noœci istotne na poziomie co najmniej p < 0,05.

Pewn¹ przes³ank¹ niechêci ma³ych zak³adów mog¹ byæ obawy negatywnych relacji miêdzy pracownikami. Respondenci z ma³ych firm, choæ nie jest
to silna zale¿noœæ, czêœciej wskazuj¹ na niechêæ innych pracowników jako
przeszkodê w zatrudnianiu niepe³nosprawnych. Nie wi¹¿e siê to z samymi postawami niechêci, ale tak¿e z tym, ¿e pracownicy niepe³nosprawni mog¹ byæ
postrzegani jako posiadaj¹cy dodatkowe przywileje i uprawnienia, ³atwiejsz¹
pracê, przy zbli¿onym wynagrodzeniu. W du¿ych firmach jest wiêksza mo¿liwoœæ zorganizowania wydzielonych miejsc pracy i s³absze s¹ kontakty miêdzy
pracownikami, st¹d mniejsze ryzyko powstawania takich napiêæ.
Tabela 6. Wielkoœæ zak³adu pracy a wykszta³cenie osoby odpowiadaj¹cej za
zatrudnienie niepe³nosprawnych (w %)
Wielkoœæ
zak³adu pracy

25–49 osób
50–249 osób
Powy¿ej
250 osób

Wykszta³cenie
Wy¿sze
magisterskie

Wy¿sze
licencjat

Pomaturalne

49,2
58,7
79,6

10,9
9,1
11,1

10,9
10,4
3,7

Œrednie
Œrednie
zawodowe ogólnokszta³c¹ce

22,2
16,1
–

6,7
5,7
5,6

Chi-kwadrat=25,5 df=10 p = 0,004.

Przewaga du¿ych firm w zakresie zatrudniania niepe³nosprawnych wynika
z ich wiêkszego potencja³u: ³atwiej mog¹ stworzyæ dla nich stanowiska pracy
i maj¹ wiêksze zasoby do poradzenia sobie z problemami ich zatrudnienia. Dla
nich tak¿e, co wydaje siê podstawowe, przyjêcie do pracy niepe³nosprawnych
ma wiêksze znaczenie ekonomiczne.
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Du¿e firmy maj¹ wy¿ej kwalifikowany personel (tabela 6), czêœciej wskazuj¹, ¿e podczas rekrutacji niepe³nosprawnych mog¹ korzystaæ z pomocy zewnêtrznych specjalistów, jak t³umacz jêzyka migowego czy psycholog pracy.
Maj¹ tak¿e wiêksz¹ potrzebn¹ wiedzê. Im wiêksza firma, tym rzadziej wskazuje siê na niewystarczaj¹cy dostêp do informacji o warunkach zatrudniania
osób niepe³nosprawnych (tabela 7). Podobnie respondenci z wiêkszych
zak³adów rzadziej zgadzaj¹ siê z opiniami, ¿e pracodawcy nie zatrudniaj¹ osób
niepe³nosprawnych, bo nie maj¹ o nich informacji i ¿e brak im wystarczaj¹cej
wiedzy o przepisach prawnych.
Tabela 7. Wielkoœæ zak³adu pracy a brak wystarczaj¹cej wiedzy o przepisach
prawnych dotycz¹cych zatrudniania niepe³nosprawnych (w %)3
Wielkoœæ zak³adu
pracy

25–49 osób
50–249 osób
Powy¿ej 250 osób

W jakim stopniu utrudnia zatrudnianie osób niepe³nosprawnych brak
wystarczaj¹cej wiedzy o przepisach prawnych?
Bardzo
utrudnia

Raczej
utrudnia

12,2
6,1
14,5

40,7
34,6
20,0

Raczej nie W ogóle nie
utrudnia
utrudnia

27,7
29,4
25,5

14,0
21,6
27,3

Nie wiem, trudno
powiedzieæ

5,5
8,2
12,7

Chi-kwadrat=23,7 df=8 p = 0,003.

Poœrednio na tê rolê wielkoœci zak³adu w trudnoœciach wskazuj¹ bran¿owe
uwarunkowania postrzeganych przeszkód i postulatów zmiany systemu zatrudniania niepe³nosprawnych. Na przeszkody biurokratyczne i w postaci kosztów wskazuj¹ respondenci z bran¿ typowych dla sektora ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw. Czêœciej na koszty finansowe i organizacyjne dostosowania
stanowisk pracy, na zbyt du¿y nak³ad pracy zwi¹zany z obs³ug¹ PFRON i na
procedury administracyjne zwi¹zane z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych wskazuj¹ respondenci ze sfery handlu i us³ug, hoteli i restauracji, rzemios³a i poœrednictwa finansowego. Podobne prawid³owoœci wystêpuj¹, gdy
analizuje siê relacje dzia³u gospodarki i potrzeby wsparcia finansowego dla
firm zatrudniaj¹cych niepe³nosprawnych. Przedstawiciele tych samych dzia³ów wskazuj¹, ¿e aby zwiêkszyæ liczbê niepe³nosprawnych w przedsiêbiorstwie nale¿y zwiêkszyæ pomoc materialn¹ dla firm.
Wielkoœæ zak³adu pracy silnie wp³ywa na postulaty zmian w systemie i na
kierunek potrzebnej pomocy. Du¿e firmy wskazuj¹ raczej na potrzeby usprawnienia formy rozliczeñ i decyzji, uproszczenia procedur w zatrudnieniu (tabela 8). Natomiast ma³e zak³ady widz¹ wiêcej trudnoœci, narzekaj¹ na brak infor3
OdpowiedŸ na pytanie: „Proszê oceniæ, jakie czynniki funkcjonowania lokalnych instytucji publicznych stanowi¹ przeszkody w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych przez firmy?”
– Brak wystarczaj¹cej wiedzy o przepisach prawnych.
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macji, czêœciej wskazuj¹ na z³¹ wspó³pracê z odpowiednimi instytucjami
i oczekuj¹ wiêkszego wsparcia.
Tabela 8. Wielkoœæ zak³adu pracy a ocena wprowadzenia u³atwieñ dla elastycznych
form zatrudnienia osób niepe³nosprawnych (w %)4
Czy aby u³atwiæ pracodawcom zatrudnianie osób niepe³nosprawnych
nale¿y wprowadziæ u³atwienia dla elastycznych form zatrudnienia osób
Wielkoœæ zak³adu
niepe³nosprawnych?
pracy
Zdecydowanie
Raczej
Raczej Zdecydowanie
Trudno
tak
tak
nie
nie
powiedzieæ

25–49 osób
50–249 osób
Powy¿ej 250 osób

38,0
46,3
61,8

47,4
35,1
27,3

9,1
8,7
3,6

0,3
0,9
1,8

5,2
9,1
5,5

Chi-kwadrat=21,7 df = 8 p = 0,006.

Du¿ym firmom ³atwiej poradziæ sobie z istniej¹cym systemem prawnym,
z wynikaj¹cymi z niego wymaganiami i st¹d oceniaj¹ go lepiej. W porównaniu
z przedstawicielami ma³ych zak³adów respondenci reprezentuj¹cy wiêksze
jednostki bardziej pozytywnie oceniaj¹ aktualny system i swoje w³asne doœwiadczenia z zatrudnienia niepe³nosprawnych. Czêœciej takie maj¹ i czêœciej
s¹ one pozytywne. Z tej struktury problemów i doœwiadczeñ wynikaj¹ postulaty zmian w systemie. Ma³e firmy bardziej potrzebuj¹ informacji, dobrej
wspó³pracy i wsparcia instytucjonalnego oraz pomocy finansowej. Natomiast
du¿e raczej oczekuj¹ u³atwieñ w zatrudnianiu niepe³nosprawnych: uproszczenia procedur, pozyskiwania i rozliczeñ dotacji i szerszych mo¿liwoœci stosowania elastycznych form zatrudnienia.
Dzia³ gospodarki a zatrudnianie niepe³nosprawnych
Bran¿a, w jakiej dzia³a firma, silnie wp³ywa na jej mo¿liwoœci przyjêcia
do pracy niepe³nosprawnych. Specjalizacja okreœla typowe formy zatrudnienia i oczekiwane w tym wsparcie, charakter zapotrzebowania na si³ê robocz¹
i na rodzaj jej kwalifikacji. Przedsiêbiorstwa unikaj¹ce zatrudniania niepe³nosprawnych i wol¹ce p³aciæ do PFRON to przemys³, budownictwo oraz bran¿e,
maj¹ce kontakt z klientem: us³ugi, handel czy edukacja. Grupa zak³adów
d¹¿¹ca do uzyskania wymaganego limitu zatrudnienia, a wiêc staraj¹ca siê
unikaæ obci¹¿eñ fiskalnych, to sfera bud¿etowa: ochrona zdrowia, opieka
spo³eczna i szkolnictwo wy¿sze. Natomiast jednostki zatrudniaj¹ce niepe³no4
OdpowiedŸ na pytanie: „Co w Pana(-i) opinii nale¿y przede wszystkim zrobiæ, aby
u³atwiæ pracodawcom zatrudnianie osób niepe³nosprawnych?” – Wprowadziæ u³atwienia prawne dla elastycznych form zatrudnienia osób niepe³nosprawnych.
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sprawnych poni¿ej ustawowego limitu to administracja i transport. Zarazem
przedstawiciele tych ostatnich dzia³ów czêœciej deklaruj¹ d¹¿enie do rozszerzania zatrudnienia niepe³nosprawnych.
Istniej¹ tak¿e bran¿owe zró¿nicowania postrzegania przyczyn niezatrudniania niepe³nosprawnych. Na korzyœci finansowe (dotacje, unikanie odp³atnoœci
do PFRON) czêœciej wskazuj¹ przedstawiciele przemys³u i budownictwa,
transportu, i ochrony zdrowia. Reprezentanci tych sektorów czêœciej zgadzaj¹
siê, ¿e pracodawcy zatrudniaj¹ osoby niepe³nosprawne, bo mo¿na skorzystaæ
z dotacji i z ulg podatkowych.
Istotn¹ determinant¹ bran¿owego zró¿nicowanego zapotrzebowania na
pracowników niepe³nosprawnych jest zró¿nicowanie potrzebnych w nich,
szeroko rozumianych, kwalifikacji. To zró¿nicowanie ukazuj¹ ró¿nice
dzia³owe we wskazywanych przeszkodach ich zatrudnienia. Ni¿sze kwalifikacje i ni¿sz¹ wydajnoœæ wymieniaj¹ respondenci z przemys³u i transportu,
mniej starann¹ pracê – z hoteli i restauracji, zbyt ma³¹ samodzielnoœæ –
z dzia³ów poœrednictwa finansowego, obs³ugi nieruchomoœci, handlu, us³ug,
i hotelarstwo, niskie kwalifikacje – z rzemios³a, szkolnictwa wy¿szego i poœrednictwa finansowego.
Bran¿owe zró¿nicowanie trudnoœci w zatrudnieniu pokazuje, ¿e pracodawcy patrz¹ na ten problem z punktu widzenia ich w³asnych, specyficznych potrzeb. Przedstawiciele przemys³u, budownictwa i transportu zatrudniaj¹ niepe³nosprawnych jako mniej kwalifikowan¹ si³ê robocz¹, za przes³anki zatrudnienia postrzegaj¹ korzyœci finansowe, a jako przeszkodê wskazuj¹ nisk¹ wydajnoœæ, kwalifikacje i wy¿sz¹ absencjê. Przedstawiciele sektora us³ug (bankowoœæ, obs³uga nieruchomoœci, handel, hotele i us³ugi) przeszkody widz¹ nie
tylko w ni¿szych kwalifikacjach, ale i w mniejszej samodzielnoœci.
Typ w³asnoœci zak³adu a zatrudnianie niepe³nosprawnych
Siln¹ determinant¹ przyjmowania do pracy niepe³nosprawnych jest typ
w³asnoœci zak³adu pracy. Powoduje on ró¿nice w formach zatrudnienia
i w jego motywach. Pracodawcy ró¿ni¹ siê w postrzeganiu przeszkód zatrudniania i w postulowaniu potrzebnej im pomocy. Sektor publiczny przyjmuje niepe³nosprawnych g³ównie na stanowiska biurowe, sektor prywatny – na
stanowiska robotnicze: wykwalifikowanych i pomocniczych pracowników.
Zatrudniaj¹cy ukierunkowani komercyjnie (przedsiêbiorstwa) akcentuj¹ aspekty i przes³anki ekonomiczne. Czêœciej jako przeszkodê wymieniaj¹ nieodpowiednie kwalifikacje niepe³nosprawnych, wy¿sz¹ absencjê, ni¿sz¹ wydajnoœæ
i roszczeniowoœæ. Ta sama grupa firm czêœciej wskazuje na koszty finansowe
i organizacyjne dostosowania stanowisk pracy, zbyt du¿y nak³ad pracy
zwi¹zany z obs³ug¹ PFRON, skomplikowane i niejasne przepisy prawne, brak
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odpowiedniej wiedzy o przepisach prawnych, niewystarczaj¹cy dostêp do informacji o warunkach zatrudniania osób niepe³nosprawnych i na ni¿sz¹ wiedzê o obowi¹zkach pracodawcy wobec takich pracowników. Oni te¿ wskazuj¹
na niedostateczne wsparcie pracodawców ze strony instytucji lokalnych, a jako potrzebn¹ pomoc wymieniaj¹ doradztwo prawne.
Typ pracodawcy wp³ywa na postrzegane trudnoœci w zatrudnieniu niepe³nosprawnych. Przedstawiciele sektora dzia³aj¹cego na zasadzie komercyjnej zagadnienie to widz¹ bardziej jako kwestiê ekonomiczn¹, demotywuj¹co dla nich
dzia³aj¹ relacje kosztów i nak³adów (rozumianych szeroko) oraz potencjalnych
korzyœci. Wœród przeszkód czêœciej wymieniaj¹ wiêksz¹ absencjê, ni¿sz¹ wydajnoœæ i cenê przystosowania stanowisk. Wy¿sze s¹ tak¿e dla nich koszty zgromadzenia odpowiednich informacji i nabycia potrzebnej wiedzy.
Sytuacja ekonomiczna a zatrudnianie niepe³nosprawnych
Sytuacja ekonomiczna zak³adu jest kolejn¹ istotn¹ determinant¹ zatrudniania niepe³nosprawnych. Czêœciej zatrudniaj¹ ich firmy bêd¹ce w lepszej ogólnej kondycji i o bardziej ustabilizowanej pozycji rynkowej. Silnie popychaj¹
zak³ady do ich poszukiwania braki kadrowe i d¹¿enie do wzrostu zatrudnienia,
ale najbardziej sk³ania firmy do zainteresowania siê niepe³nosprawnymi osobami niedostatek kwalifikowanych pracowników.
Tabela 9. Sytuacja kadrowa firmy a typ pracodawcy niepe³nosprawnych (w %)
Sytuacja kadrowa
firmy

Zatrudniaj¹cy
Zatrudniaj¹cy
Niezatrudniaj¹cy
niepe³nosprawnych
niepe³nosprawnych niepe³nosprawnych
i zwolnieni z wp³at
i p³ac¹cy do PFRON i p³ac¹cy do PFRON
do PFRON

Bez k³opotu znajduje
pracowników
Brakuje pracowników
wykwalifikowanych
Ma problemy ze znalezieniem pracowników

25,7

34,2

40,1

31,0

35,1

33,9

20,8

48,1

31,1

Chi-kwadrat=9,7 df=4 p = 0,047.

Determinant¹ zainteresowania firm zatrudnieniem niepe³nosprawnych nie
okaza³a siê sytuacja na lokalnym rynku pracy (na co wskazywa³by poziom
bezrobocia), ale ich zapotrzebowanie na nowych pracowników. Szczególnie
znacz¹cy jest brak osób wykwalifikowanych. Firmy potrzebuj¹ce kadr
wykwalifikowanych bardziej interesuj¹ siê zatrudnieniem niepe³nosprawnych. One czêœciej postuluj¹, by uproœciæ przepisy prawa dotycz¹ce ich zatrudniania, usprawniæ procedury przyznawania i rozliczania œrodków
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z PFRON, rozszerzyæ ofertê szkoleniow¹ dla niepe³nosprawnych, wprowadziæ u³atwienia prawne dla elastycznych form ich zatrudnienia i ulgi w podatkach lokalnych dla firm ich zatrudniaj¹cych.
Jednoczeœnie bardziej pozytywny jest obraz pracowników niepe³nosprawnych i korzystniej oceniaj¹ system zatrudnienia niepe³nosprawnych. Firmy
planuj¹ce ich przyjêcie czêœciej wskazuj¹, ¿e osoby niepe³nosprawne s¹ dobrymi i wydajnymi pracownikami, takimi samymi jak ludzie w pe³ni sprawni,
a czêœciej odrzucaj¹ pogl¹d, ¿e osoby niepe³nosprawne s¹ zainteresowane pobieraniem œwiadczeñ spo³ecznych, a nie prac¹.
Tabela 10. Sytuacja finansowa przedsiêbiorstwa a postulowane zmiany w systemie
zatrudniania niepe³nosprawnych (w %)5
Sytuacja finansowa
zak³adu pracy

Bardzo dobra
Raczej dobra
Raczej z³a
Nie dotyczy

Czy aby u³atwiæ pracodawcom zatrudnianie osób niepe³nosprawnych
nale¿y zwiêkszyæ pomoc finansow¹ dla osób niepe³nosprawnych?
Zdecydowanie
tak

Raczej
tak

Raczej
nie

48,6
56,3
64,0
36,2

40,0
35,8
30,7
34,0

5,7
3,5
1,3
14,9

Zdecydowanie
Trudno
nie
powiedzieæ

5,7
0,4
–
–

–
3,9
4,0
14,9

Chi-kwadrat=48,1 df=12 p = 0,000.

Istotnym uwarunkowaniem zatrudniania niepe³nosprawnych jest sytuacja
finansowa zak³adu (tabela 10). Firmy w dobrej sytuacji ekonomicznej widz¹
przeszkody w braku informacji i oczekuj¹ uproszczenia procedur zatrudniania. Natomiast przedsiêbiorstwa w trudnej kondycji materialnej s¹ wyczulone
na zachêty finansowe, wskazuj¹ na przeszkody w s³abej pomocy finansowej
dla zak³adów i w trudnoœciach z ich rozliczaniem, a postuluj¹ usprawnienie
procedury przyznawania i rozliczania œrodków z PFRON. One czêœciej widz¹
u pracodawców motywy finansowe w zatrudnianiu niepe³nosprawnych.

Charakter firmy a strategie wspó³pracy instytucjonalnej
i relacje z w³adzami lokalnymi
Charakter firmy silnie determinuje jej wspó³pracê z instytucjami rynku pracy i relacje z w³adzami lokalnymi. Instytucje wsparcia mo¿na podzieliæ na
dwie grupy. Pierwsz¹ z nich tworz¹ powiatowe urzêdy pracy (PUP) i PFRON.
5
OdpowiedŸ na pytanie: „Co w Pana(-i) opinii nale¿y przede wszystkim zrobiæ, aby
u³atwiæ pracodawcom zatrudnianie osób niepe³nosprawnych?” – Zmieniæ sposób funkcjonowania powiatowych urzêdów pracy (PUP).
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S¹ to instytucje, zajmuj¹ce siê poœrednictwem i wsparciem zatrudnienia niepe³nosprawnych. Do drugiej grupy mo¿na zaliczyæ pozosta³e podmioty pracuj¹ce z niepe³nosprawnymi, jak centra pomocy rodzinie, pomocy spo³ecznej czy
integracji spo³ecznej, warsztaty terapii zajêciowej, oœrodki opieki zdrowotnej/rehabilitacji, instytucje edukacyjne oraz urz¹d miasta i gminy oraz lokalne
stowarzyszenia spo³eczne.
Ten podzia³ okreœla dwa modele wspó³pracy zak³adu pracy z otoczeniem
instytucjonalnym. Pierwsza strategia jest to wspó³praca z podstawowymi instytucjami zatrudnienia niepe³nosprawnych. Jest to wybór œcie¿ki typowej
i oficjalnej. Natomiast druga strategia to kontakty z szeroko rozumianym zapleczem, w której wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ kana³y i kontakty nieformalne. Obie
strategie s¹ od siebie niezale¿ne. Ten drugi typ orientacji jest ujemnie skorelowany ze wspó³prac¹ z PUP i PFRON.
O wyborze wspó³pracy, g³ównie z PUP i PFRON, decyduje wielkoœæ firmy
i liczba zatrudnionych niepe³nosprawnych. Ich œrednia liczba w tej grupie wynosi 50, gdy wœród pozosta³ych zak³adów – 27 osób. Podobnie wp³ywa na ten
wybór wielkoœæ firmy. Na tak¹ wspó³pracê czêœciej wskazuj¹ firmy wiêksze.
Tak¿e czêœciej wskazuj¹ na ten sposób pracodawcy, zatrudniaj¹cy osoby niepe³nosprawne i zwolnieni z wp³at do PFRON. Na wybór tego wzoru
wspó³dzia³ania wp³ywa wielkoœæ miejscowoœci – czêœciej wspó³pracuj¹
zak³ady pracy zlokalizowane w miastach powy¿ej 250 tys. mieszkañców.
Wp³ywa to na percepcjê sposobu zatrudnienia niepe³nosprawnych. Firmy blisko wspó³pracuj¹ce z PUP i PFRON wy¿ej oceniaj¹ ten system. Natomiast ich
pozytywna ocena nie jest bezkrytyczna, czêœciej postuluj¹ one, by zmieniæ
sposób funkcjonowania powiatowych urzêdów pracy.
Ta grupa przedsiêbiorstw tak¿e deklaruje bardziej pozytywne doœwiadczenia w zatrudnianiu niepe³nosprawnych i ma lepszy wizerunek niepe³nosprawnego. Zak³ady te wy¿ej oceniaj¹ pracowników niepe³nosprawnych, czêœciej
akceptuj¹ opiniê, ¿e osoby niepe³nosprawne s¹ dobrymi i wydajnymi pracownikami, takimi samymi jak osoby sprawne, a odrzucaj¹ pogl¹d, ¿e osoby niepe³nosprawne s¹ zainteresowane jedynie pobieraniem œwiadczeñ spo³ecznych, a nie prac¹.
S¹ to przedsiêbiorstwa, które ostatnio zatrudni³y wiêcej niepe³nosprawnych
i s¹ gotowe do przyjêcia kolejnych, ale tylko z lekk¹ niepe³nosprawnoœci¹. S¹
to te¿ zak³ady planuj¹ce ruchy kadrowe: zwiêkszenie lub zmniejszenie zatrudnienia czy w najbli¿szym roku zamierzaj¹ce zatrudniæ niepe³nosprawnych,
a jednoczeœnie znajduj¹ce siê w okrêgach o ni¿szym bezrobociu. Zarazem s¹
to firmy, które czêœciej wi¹¿¹ swój dobry wizerunek z zatrudnianiem niepe³nosprawnych. One czêœciej deklaruj¹ ich zatrudnianie na stanowiskach wymagaj¹cych kontaktu z klientem.
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W polityce personalnej firmy te korzystaj¹ ze wsparcia PUP. Czêœciej u¿ywaj¹ jego poœrednictwa w rekrutacji pracowników niepe³nosprawnych. Zarazem czêsto korzystaj¹ z innych form wsparcia. Potrzebuj¹ organizacji pomocy
medycznej dla niepe³nosprawnych i doradztwa psychologicznego dla pozosta³ych pracowników. Mo¿na s¹dziæ, ¿e bardziej wykorzystuj¹ inne dostêpne
formy wsparcia, gdy¿ rzadziej jako przeszkody wymieniaj¹ bariery architektoniczne, a pomieszczenia u nich s¹ dostêpne dla osób z ró¿nymi rodzajami dysfunkcji.
Te w³aœnie instytucje s¹ lepiej przygotowane do rekrutacji i zatrudniania
niepe³nosprawnych. U nich czêœciej w procedurach rekrutacji mog¹ bez
przeszkód uczestniczyæ osoby z ró¿nymi rodzajami niepe³nosprawnoœci i jest
mo¿liwoœæ skorzystania z pomocy zewnêtrznych specjalistów w przyjmowaniu do pracy tych osób. Maj¹ one tak¿e wiêksz¹ wiedzê o zatrudnieniu niepe³nosprawnych, a ich pracownicy czêœciej brali udzia³ w odpowiednich szkoleniach. Rzadziej wskazuj¹ jako przeszkodê niewystarczaj¹cy dostêp do informacji o niepe³nosprawnych poszukuj¹cych pracy czy do doradztwa w ich
zatrudnianiu.
Zarazem te firmy bardziej wskazuj¹ na potrzebê wsparcia finansowego dla
zak³adów zatrudniaj¹cych niepe³nosprawnych i maj¹ wiêksz¹ orientacjê w korzyœciach z tego zatrudnienia. One czêœciej sk³aniaj¹ siê do opinii, ¿e pracodawcy przyjmuj¹ do pracy osoby niepe³nosprawne, bo mo¿na skorzystaæ z dotacji i ulg podatkowych i postuluj¹ wiêksze ulgi w podatkach dla firm z niepe³nosprawnymi wœród personelu. Obecny system oceniaj¹ lepiej, zarówno
ogólnie, jak i w zakresie rozwi¹zañ szczegó³owych.
Drugi wzór orientacji instytucjonalnej to wspó³praca z instytucjami o bardziej lokalnym charakterze i mniej wyspecjalizowanych w poœrednictwie zatrudnienia, natomiast bardziej osadzonych w spo³ecznoœci lokalnej. Jednak takie sieci nie wszêdzie mog¹ powstawaæ, st¹d czêœciej siê je odnajduje w miastach takich, jak siedziby powiatów i województw. W nich zestaw instytucji
wsparcia zatrudnienia jest bogatszy.
S¹ to firmy, które deklaruj¹ ni¿sz¹ gotowoœæ zatrudniania niepe³nosprawnych, ale jednoczeœnie daj¹ im wy¿sz¹ ocenê. Oceniaj¹ one pod ka¿dym
wzglêdem lepiej pracowników niepe³nosprawnych poza jednym – absencj¹
chorobow¹. Nie nastawiaj¹ siê specjalnie na zatrudnianie niepe³nosprawnych
i maj¹ mniejsze doœwiadczenie w pracy z nimi. Chc¹ daæ pracê i zatrzymaæ
lub pozyskaæ okreœlone osoby ze wzglêdu na kwalifikacje. Poszukuj¹ konkretnej pomocy – g³ównie medycznej, a mniej s¹ zorientowane na korzyœci
finansowe. Rzadziej postuluj¹ ulgi w podatkach lokalnych dla firm, w których
pracuj¹ osoby niepe³nosprawne. Maj¹ mniejsz¹ wiedzê o zatrudnianiu niepe³nosprawnych i rzadziej uczestnicz¹ w specjalistycznych szkoleniach. Zarazem s¹ to pracodawcy negatywnie oceniaj¹cy obecny system zatrudnienia nie-
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pe³nosprawnych. Czêœciej zgadzaj¹ siê z opiniami, ¿e nale¿y zmieniæ sposób
funkcjonowania powiatowych urzêdów pracy i metody pracy gminnych lub
miejskich oœrodków pomocy spo³ecznej (GOPS/MOPS).
Tabela 11. Ocena zaanga¿owania w³adz lokalnych a pozycja firmy na rynku (w %)
Zaanga¿owanie w³adz lokalnych
w rozwi¹zywanie problemów
zatrudnienia niepe³nosprawnych

Pozycja
dominuj¹ca
na rynku

Stabilna pozycja
na rynku

Pozycja na rynku
silnie zagro¿ona

Silne

65,2

34,8

–

Umiarkowane

25,2

72,4

2,4

S³abe

18,4

71,6

9,9

Brak

25,8

62,1

12,1

Trudno powiedzieæ

16,6

75,7

7,7

Chi-kwadrat=38,2 df= 8 p = 0,000.

Trzeci typ relacji instytucjonalnych w sferze zatrudniania niepe³nosprawnych to wspó³praca i wsparcie w³adz lokalnych. Ich zaanga¿owanie w tego rodzaju dzia³ania zale¿y od wielkoœci firmy i liczby zatrudnionych. Œrednia liczba pracowników niepe³nosprawnych w przedsiêbiorstwie, gdzie w³adze lokalne s¹ mocno zaanga¿owane w pomoc, to oko³o 66 osób, gdzie s³abo zaanga¿owane – 31, a gdzie nie dostrzega siê zupe³nie ich aktywnoœci – 18. Lokalna administracja aktywnie wspiera zatrudnienie niepe³nosprawnych, gdy jest to firma o dominuj¹cej pozycji na rynku, znacz¹ca w lokalnej ekonomice i na miejscowym rynku pracy. Natomiast na brak dostatecznego wsparcia w³adz lokalnych wskazuj¹ ma³e zak³ady: rzemieœlnicy, hotele, zak³ady pracy ze sfery
³¹cznoœci i us³ug finansowych. S¹ to firmy, którym taka pomoc mog³aby byæ
znacz¹ca (np. rzemios³o), ale maj¹ ma³y potencja³ kreacji miejsc pracy.
Zaanga¿owanie w³adzy lokalnej jest œciœle zwi¹zane z polityk¹ zatrudnienia
firmy, jak i ze znaczeniem, jakie dla wizerunku firmy ma zatrudnianie niepe³nosprawnych. Tym silniejsze jest zaanga¿owanie w³adz lokalnych, im firma wiêcej zatrudnia takich pracowników i im silniej deklaruje gotowoœæ zwiêkszania ich zatrudnienia.
Przedsiêbiorstwa wskazuj¹ce na zaanga¿owanie w³adz lokalnych to zarazem zak³ady, które potrzebuj¹ szerszej i wiêkszej pomocy i wsparcia: pomocy
medycznej, pomocy w rehabilitacji, doradztwa psychologicznego i szkoleñ.
One te¿ czêœciej sugeruj¹, aby rozszerzyæ ofertê szkoleniow¹ osób niepe³nosprawnych. Mo¿na te¿ postawiæ hipotezê, ¿e aktywnoœæ w³adz lokalnych
sprzyja pozyskiwaniu przez nie œrodków. Zak³ady, które wskazuj¹ takie zaanga¿owanie, maj¹ lepiej przystosowane pomieszczenia z uwzglêdnieniem ró¿nych typów niepe³nosprawnoœci. One te¿ lepiej postrzegaj¹ istniej¹ce formy
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wsparcia finansowego. Wy¿ej jest oceniane wspomaganie pracodawców, rozwi¹zania zwi¹zane z kosztami dostosowania stanowisk i zwrotem kosztów
przystosowania stanowisk pracy.
Zaanga¿owanie w³adz lokalnych zmienia funkcjonowanie otoczenia instytucjonalnego zak³adu pracy. Przede wszystkim zmniejsza liczbê utrudnieñ
i przeszkód. Zaanga¿owanie w³adz powoduje, ¿e firmy rzadziej wskazuj¹ na
trudnoœci w procedurach administracyjnych, zwi¹zanych z zatrudnianiem niepe³nosprawnych, na organizacjê dzia³alnoœci oœrodków pomocy spo³ecznej,
PFRON i na praktykê wspó³dzia³ania ró¿nych instytucji lokalnych. Czêœciej
maj¹ nawi¹zan¹ wspó³pracê ze szko³¹ kszta³c¹c¹ osoby niepe³nosprawne.
Mniej krytykuj¹ organizacjê dzia³alnoœci powiatowych urzêdów pracy i maj¹
mniej trudnoœci z naborem niepe³nosprawnych. St¹d mniej postulatów, by
zmieniaæ sposób funkcjonowania istniej¹cych instytucji.
Ta prawid³owoœæ wskazuje zarazem, ¿e postulaty zmiany systemu zatrudniania niepe³nosprawnych s¹ powi¹zane z doœwiadczeniami zak³adu pracy
w kontaktach z odpowiednimi instytucjami. Jeœli s¹ one pozytywne, a instytucje s¹ postrzegane jako pomocne, to ca³y system oceniany jest jako korzystny
dla przedsiêbiorcy, a postulatów jego zmiany i reorganizacji kluczowych jego
elementów nie wysuwa siê.
Tabela 12. Zaanga¿owanie w³adz lokalnych w zatrudnienie niepe³nosprawnych
a postawy urzêdników lokalnych (w %)6
Ocena roli postawy urzêdników zajmuj¹cych siê problemami
niepe³nosprawnych jako przeszkody w ich zatrudnianiu
Zaanga¿owanie
w³adz
Trudno
Zdecydowanie
Raczej
Raczej nie Zdecydowanie
lokalnych
powiedzieæ,
przeszkadza przeszkadza przeszkadza nie przeszkadza
nie dotyczy

Silne
Umiarkowane
S³abe
Brak
Trudno
powiedzieæ

2,7
7,6
10,4
15,3
10,1

8,1
31,3
30,5
26,4
15,4

37,8
38,9
41,6
25,0
35,6

40,5
16,7
11,7
12,5
13,0

10,8
5,6
5,8
20,8
26,0

Chi-kwadrat=80,3 df= 16 p = 0,000.

Zaanga¿owanie w³adz wp³ywa na postawê urzêdników, zajmuj¹cych siê
problemami osób niepe³nosprawnych (tabela 12). Jeœli normalnie ten czynnik
jest wskazywany jako przeszkoda, to gdy pojawi siê zaanga¿owanie w³adzy
6
OdpowiedŸ na pytanie: „Proszê oceniæ, jakie czynniki funkcjonowania lokalnych instytucji publicznych stanowi¹ przeszkody w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych przez firmy?”
– Postawa urzêdników zajmuj¹cych siê problemami osób niepe³nosprawnych.
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lokalnej, respondenci ju¿ na ni¹ nie wskazuj¹. Podobny efekt wystêpuje w zakresie oceny wspó³pracy miêdzy lokalnymi instytucjami.
Zaanga¿owanie lokalnych oœrodków decyzyjnych zmienia radykalnie sytuacjê firmy wobec lokalnych instytucji rynku pracy i poprawia wspó³pracê miêdzy nimi. Jednak zaanga¿owanie takie wystêpuje wobec bardziej znacz¹cych
firm i ma pewne cechy wymiany – wi¹¿e siê z gotowoœci¹ zak³adu do zwiêkszania zatrudnienia.

Podsumowanie
W zatrudnianiu niepe³nosprawnych istotn¹ rolê odgrywaj¹ cechy zak³adów
pracy, które okreœlaj¹ interesy i potrzeby przedsiêbiorstwa. G³ównie jest to
zwi¹zane z poszukiwaniem pracowników i z korzyœciami materialnymi.
Pewn¹ rolê odgrywaj¹ interesy indukowane przez strukturê wp³at na PFRON
i d¹¿enie do ich unikania. Przeszkody rozszerzania zatrudnienia s¹ zwi¹zane
z obawami, jakie budz¹ sami niepe³nosprawni, szczególnie ci z wiêkszymi
schorzeniami, wynikaj¹ z profilu ich kwalifikacji i z konsekwencji ich zatrudnienia dla pracodawcy, koniecznoœci przystosowania pomieszczeñ w firmie
i z du¿¹ liczb¹ trudnoœci biurokratycznych. Powoduje to, ¿e czêœæ przedsiêbiorstw decyduje siê nie korzystaæ z tego systemu, aby unikn¹æ tych wszystkich k³opotów. Czynniki te szczególnie uderzaj¹ w firmy ma³e, dla których
zatrudnienie odpowiednich pracowników wsparcia i obs³ugi, i konieczne inwestycje s¹ za du¿ymi ciê¿arami. Te przeszkody maj¹ czêœciowo charakter
stereotypów. Jednak nie powsta³y one w pró¿ni. S¹ one zwi¹zane z charakterem przygotowania zawodowego niepe³nosprawnych i z dzia³aniami instytucji wspieraj¹cych ich zatrudnianie.
Zatrudnianie niepe³nosprawnych zale¿y od charakteru firmy. Najistotniejsz¹ determinant¹ jest wielkoœæ zak³adu. Przedsiêbiorstwa du¿e dysponuj¹
wiêkszym potencja³em i s¹ lepiej personalnie przygotowane do radzenia sobie
ze zwi¹zanymi z tym problemami. Przyczyny przewagi du¿ych przedsiêbiorstw wyjaœniæ nale¿y nastêpuj¹co:
im bardziej op³aca siê podejmowaæ odpowiednie dzia³ania, gdy¿ koszty
przystosowania obiektu dla niepe³nosprawnych s¹ relatywnie ni¿sze,
firmy du¿e maj¹ wiêksze zasoby kadrowe: lepiej przygotowany dzia³ personalny i wy¿sze kwalifikacje personelu w zakresie obs³ugi ekonomiczno-finansowej,
firmy du¿e maj¹ bardziej ró¿norodny wewnêtrzny rynek pracy i ³atwiej jest im
wydzieliæ i wypracowaæ miejsca pracy odpowiednie dla niepe³nosprawnych,
du¿e firmy s¹ bardziej wyczulone na apel dotycz¹cy zatrudnienia niepe³nosprawnych, gdy¿ dla nich wiêksze znaczenie ma obraz firmy w œrodowisku,
n

n

n

n
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firmy du¿e mog¹ bardziej liczyæ na wsparcie instytucjonalne: w³adz lokalnych i urzêdów pracy; s¹ one bardziej dla nich widoczne i s¹ dla nich
znacz¹cymi graczami na lokalnym rynku pracy.
Przyczyny mniejszego zainteresowania ma³ych firm z kolei wyjaœniaj¹ nastêpuj¹ce zale¿noœci:
relatywnie silniejsze obci¹¿enie kosztami finansowymi i wiêksza trudnoœæ
sprostania wymogom biurokratycznym,
mniejsze kwalifikacje personelu i s³absze jego przygotowanie do pracy
z niepe³nosprawnymi,
mniejsza elastycznoœæ w dopasowywaniu miejsc pracy do mo¿liwoœci tego
rodzaju pracowników i znajdowania odpowiednich „nisz” dla zatrudnienia
niepe³nosprawnych,
wiêksze obawy napiêæ wewnêtrznych i czêstsze antycypowane trudnoœci
z integracj¹ personelu. Niepe³nosprawni maj¹ mniejsze umiejêtnoœci
spo³eczne, a d³ugotrwa³e kontakty z systemem szkolno-opiekuñczym powoduj¹ czêstsze postawy typu roszczeniowego. Przez innych pracowników
mog¹ byæ postrzegani jako osoby maj¹ce szereg dodatkowych przywilejów
i praw, a zarazem mniej wydajne.
W przyjmowaniu do pracy niepe³nosprawnych wystêpuje bariera wielkoœci
firmy. Zatrudnianie niepe³nosprawnych jest bardziej op³acalne dla jednostki
du¿ej. Wymagania zwi¹zane z zatrudnieniem niepe³nosprawnych oznaczaj¹
dla ma³ej firmy relatywnie wiêkszy koszt i wiêksze obci¹¿enia, zaœ korzyœci
z ich zatrudnienia s¹ du¿o ni¿sze. Jest to o tyle znacz¹ce, ¿e ma³e i œrednie
przedsiêbiorstwa reprezentuj¹ znacz¹cy potencja³ jako miejsce zatrudnienia
niepe³nosprawnych. S¹ dwa tego powody. Po pierwsze, jest to sektor, w którym rzadko siê zatrudnia niepe³nosprawnych. Po drugie, jest to miejsce, gdzie
bardziej skutecznie mo¿e przebiegaæ proces integracji spo³ecznej na bazie pracy. W du¿ych zak³adach jest wiêksze ryzyko, ¿e praca bêdzie tylko inn¹ form¹
izolacji z ma³ymi kontaktami spo³ecznymi lub ograniczonymi do osób w podobnej sytuacji ¿yciowej.
Bran¿a silnie determinuje charakter zapotrzebowania i typ barier w zatrudnieniu. Znacz¹cy jest charakter firmy. Niepe³nosprawnych czêœciej zatrudniano w sektorze publicznym i w firmach niekomercyjnych. Struktura bran¿owa
okreœla w du¿ej mierze znaczenie takich przeszkód jak: brak kwalifikacji,
mniejsza samodzielnoœæ i wiêksza absencja niepe³nosprawnych. Zak³ady operuj¹ce na rynku bardziej postrzegaj¹ ich zatrudnienie przez pryzmat materialny. Firmy produkcyjne i transportowe s¹ bardziej zainteresowane niepe³nosprawnymi jako pracownikami do prac prostych i wskazuj¹ na takie w tym
trudnoœci, jak ich ni¿sza wydajnoœæ i dyspozycyjnoœæ. Natomiast przedsiêbiorstwa ze sfery us³ug bardziej akcentuj¹ brak kwalifikacji, mniejsz¹ samodzielnoœæ i wydajnoœæ.
n
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n
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Siln¹ determinant¹ zatrudnienia niepe³nosprawnych jest sytuacja kadrowa
i finansowa zak³adu, i jego pozycja na rynku. Firmy decyduj¹ce siê na ekspansjê zatrudnienia lub napotykaj¹ce bariery w postaci braku kadr kwalifikowanych s¹ bardziej sk³onne do siêgania po niepe³nosprawnych jako pracowników. Zak³ady prze¿ywaj¹ce trudnoœci zwracaj¹ mniejsz¹ uwagê na kwestiê
odpowiednich kwalifikacji, a bardziej na materialne korzyœci.
Znacz¹c¹ determinant¹ zatrudniania jest przygotowanie niepe³nosprawnych do rynku pracy. Aktualna struktura kwalifikacji i droga przygotowania
zawodowego ludzi niepe³nosprawnych powoduje, ¿e s¹ oni zatrudniani g³ównie na stanowiskach niesamodzielnych i przy prostych pracach pomocniczych. To zarazem wyklucza ich z sektorów o bardziej nowoczesnych kulturach organizacyjnych. Tê barierê tworz¹ nie tylko niskie kwalifikacje, ale brak
pewnych umiejêtnoœci spo³ecznych. Pracodawcy czêsto podkreœlaj¹ niewielk¹
samodzielnoœæ pracowników niepe³nosprawnych. Uniemo¿liwia to ich zatrudnienie na stanowiskach, gdzie takie umiejêtnoœci s¹ potrzebne. Powoduje
to tak¿e ich s³absze wspó³granie z niektórymi typami kultur organizacyjnych.
Skazuje to niepe³nosprawnych w du¿ej mierze na pracê w grupie firm dzia³aj¹cych w bardziej tradycyjnych segmentach gospodarki.
W zaspokojeniu zapotrzebowania na pracowników niepe³nosprawnych
du¿e znaczenie ma wspó³praca instytucjonalna. S¹ dwa jej typy: wspó³praca
z PUP i PFRON i wspó³praca z innymi instytucjami otoczenia pracy. Ten pierwszy typ wspó³pracy preferuj¹ du¿e firmy, które potrzebuj¹ nisko kwalifikowanych pracowników, rekrutuj¹ ich przez PUP i korzystaj¹ z systemu wsparcia PFRON. Natomiast drugi typ jest raczej wybierany przez zak³ady niezatrudniaj¹ce du¿ej liczby niepe³nosprawnych, natomiast poszukuj¹ce wsparcia
specjalistycznych instytucji lub stowarzyszeñ. Ta druga forma rozwija siê
w miastach o wiêkszej gêstoœci instytucji powiatowych i wojewódzkich. Zaanga¿owanie w³adz lokalnych w rozwi¹zywanie kwestii zatrudniania niepe³nosprawnych ma du¿e znaczenie dla zak³adu pracy. Im jest ono wiêksze, tym lepsze jest nastawienie lokalnych instytucji rynku pracy, bardziej przychylne s¹
postawy urzêdników, lepiej funkcjonuj¹ podstawowe instytucje zatrudnienia
i lepsza jest wspó³praca miêdzy nimi. Firmy odnotowuj¹ mniej barier i efektywniejsze funkcjonowanie ca³ego systemu. Jednak takie zaanga¿owanie
w³adz pojawia siê wobec firm du¿ych i bardziej znacz¹cych dla lokalnej ekonomiki i rynku pracy.
W procesie zatrudniania niepe³nosprawnych silna jest rola stereotypów.
S¹ one trudno mierzalne ze wzglêdu na dra¿liwoœæ i siln¹ „poprawnoœæ” spo³eczn¹ badanych. Staj¹ siê one dopiero wtedy bardziej widoczne, jeœli bada siê
konkret ne opinie, gdy siê zadaje py tania o innych i gdy analizuje siê ju¿
faktyczne zachowania. Jest to obraz typowy dla rzeczywiœcie funkcjonuj¹cego stereotypu, a przyt³umianego przez obowi¹zuj¹ce wzory zachowañ
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werbalnych. Te stereotypy s¹ znacz¹c¹ determinant¹ zatrudniania niepe³nosprawnych.
Stereotypy pracowników niepe³nosprawnych i konsekwencji ich zatrudniania dla pracodawcy tworz¹ samowzmacniaj¹cy i samouzasadniaj¹cy siê uk³ad.
Tworzy siê b³êdne ko³o: 1) firmy, kierownicy dzia³ów personalnych s¹ przekonani o braku korzyœci i bezproduktywnych k³opotach, 2) ze wzglêdu na
przekonanie, ¿e nie jest to interesuj¹ce dla nich, wy³¹czaj¹ siê z zakresu obiegu
informacji i szkoleñ, 3) konsekwencj¹ izolacji od obiegu informacyjnego jest
mniejsza wiedza, wiêksza obawa i mniejsza wra¿liwoœæ na istniej¹ce i nowo
tworzone zachêty dla pracodawców, 4) w przypadku próby podjêcia zatrudnienia niepe³nosprawnych wy¿sze s¹ koszty i wiêksze ryzyko niepowodzenia
takich prób, 5) roœnie prawdopodobieñstwo, ¿e stereotypy „potwierdz¹” siê
i umocni¹, a zatem pog³êbi¹ inicjaln¹ negatywn¹ postawê wobec zatrudniania
niepe³nosprawnych.
Na podstawie badañ mo¿na wyró¿niæ piêæ wzorów zatrudniania niepe³nosprawnych:
I. Model czysto ekonomiczny – przedsiêbiorstwa s¹ zorientowane na zatrudnienie niepe³nosprawnych jako swoiste Ÿród³o korzyœci. Jest to efekt systemu wsparcia, a podstaw¹ korzyœci finansowych jest w³aœnie zatrudnienie
(trudno oszacowaæ skalê i zakres, ale taki fenomen istnieje). Ten model jest
silnie zale¿ny od systemu pomocy, skali zachêt i luk w prawie.
II. Model pracy chronionej i specjalnych wydzielonych instytucji pracy (nie
objêty sonda¿em).
III. Model niskokwalifikowanej pracy – niepe³nosprawni s¹ traktowani jako
grupa pracowników ni¿ej kwalifikowanych, nadaj¹cych siê do prac prostych i podporz¹dkowanych. Firma ich zatrudnia na bazie czysto ekonomicznej. BodŸce finansowe s¹ kluczowe jako rekompensata ni¿szej wydajnoœci i kosztów przystosowania stanowisk.
IV. Model socjalno-kwalifikacyjny – bodŸce do jego rozwoju s¹ generowane
przez zmiany w statusie pracowników i ich przejœcie do kategorii niepe³nosprawnych. Firma d¹¿y do kontynuacji ich zatrudnienia, zarówno z powodu kwalifikacji, jak i ze wzglêdów socjalnych. Mniej jest zorientowana na
bodŸce ekonomiczne, a bardziej na faktyczn¹ pomoc tym pracownikom.
W tym celu organizuje sieæ kontaktów nieformalnych z instytucjami,
u których spodziewa siê znaleŸæ wsparcie.
V. Model kwalifikacyjny – niepe³nosprawni s¹ poszukiwani ze wzglêdu na
posiadane kompetencje i specyficzne umiejêtnoœci. G³ównym bodŸcem
zatrudnienia s¹ potrzeby kadrowe przedsiêbiorstw, a zachêty ekonomiczne
s³u¿¹ pokrywaniu kosztów przygotowania dla nich stanowisk i ró¿nicy
wydajnoœci spowodowanej kwestiami zdrowotnymi.
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W aktualnym wzorze stymulacji zatrudnienia niepe³nosprawnych dominuje
model oparty na wsparciu i subsydiowaniu dawania im pracy. Jest to oparte na
tzw. systemie kwotowym. Jego za³o¿eniem jest przyjêcie, jako wzorca zatrudnienia niepe³nosprawnych, okreœlonego procenta w ogóle pracowników. Firmy zatrudniaj¹ce niepe³nosprawnych poni¿ej tego progu p³ac¹ karê, z której
uwalnia je jego osi¹gniêcie. Œrodki te s¹ nastêpnie wykorzystywane na finansowanie i subsydiowanie miejsca pracy dla niepe³nosprawnych, a mniej na
przygotowywanie ich do uczestnictwa w otwartym rynku pracy. Model ten
w praktyce polega na swoistym opodatkowaniu otwartego rynku pracy. System ten powiela istniej¹c¹ sytuacjê, a nie tworzy tendencji w kierunku rozwoju zatrudnienia na otwartym rynku pracy – modelu bardziej efektywnego ze
wzglêdów ekonomicznych i spo³ecznych.

Paulina Sobiesiak

Znajomoœæ i ocena
systemu zatrudniania
osób niepe³nosprawnych
Znajomoœæ i ocena systemu zatrudniania osób niepe³nosprawnych na
otwartym rynku pracy jest istotnym Ÿród³em zarówno mo¿liwoœci, jak i barier w tym zakresie. Obowi¹zuj¹ce regulacje prawne czy oferowane mo¿liwoœci wsparcia przek³adaj¹ siê na zainteresowanie pracodawcy zatrudnieniem niepe³nosprawnego pracownika. Znaczenie ma jednak nie tylko to, czy
s¹ one w obiektywnym sensie korzystne dla pracodawcy, ale to przede wszystkim, jak on je ocenia. Decyzja o przyjêciu do pracy osoby niepe³nosprawnej jest bowiem konsekwencj¹ nie tylko rzeczywistoœci obiektywnej, ale
te¿ tej postrzeganej. Nawet jeœli istniej¹cy system zachêt jest dla pracodawców korzystny, ale im samym zatrudnianie niepe³nosprawnych kojarzy
siê wy³¹cznie z wizj¹ dodatkowych obowi¹zków i trudnoœci, to najprawdopodobniej w ogóle nie rozwa¿¹ oni takiej mo¿liwoœci. W tym kontekœcie
du¿e znaczenie ma poziom wiedzy b¹dŸ jej braku u zatrudniaj¹cego, bo to na
jej podstawie buduje on swoje wyobra¿enia, a w konsekwencji podejmuje
decyzje.
Uznaj¹c poziom wiedzy pracodawcy za istotny czynnik zatrudnienia niepe³nosprawnego pracownika, w przeprowadzonych badaniach staraliœmy siê
zmierzyæ zakres znajomoœci podstawowych uprawnieñ i obowi¹zków pracodawcy. Przedstawicieli firm i instytucji z otwartego rynku pracy prosiliœmy
równie¿ o ocenê obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych, a tak¿e dzia³añ Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (PFRON) jako
jednego z najwa¿niejszych ogniw tego systemu wsparcia.
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Wiedza pracodawców o systemie
– Ÿród³a i determinanty
Efektywne i dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy pozyskiwanie wiedzy na temat zatrudniania osób niepe³nosprawnych jest zadaniem trudnym i wymagaj¹cym. Prawie 60% badanych1 uwa¿a, ¿e skomplikowane i niejasne przepisy s¹ barier¹, utrudniaj¹c¹ podjêcie decyzji o zatrudnieniu osoby
niepe³nosprawnej. Tymczasem badanie pokazuje, i¿ jeœli pracodawca w ogóle
szuka informacji (12% deklaruje, ¿e nie korzysta z ¿adnych Ÿróde³), to czyni to
samodzielnie, nie poszukuj¹c wsparcia merytorycznego ani w lokalnych strukturach administracji publicznej, ani w sektorze pozarz¹dowym, ani te¿ u innych pracodawców.
Najwa¿niejsze Ÿród³a wiedzy o przepisach zwi¹zanych z zatrudnianiem osób
niepe³nosprawnych stanowi¹ akty prawne (korzysta z nich ponad 60% pracodawców), Internet (54,1%) i PFRON (46%). Jedynie 8,3% z nich korzysta z informacji przekazywanych im przez innych pracodawców, a 7,3% od lokalnej
administracji samorz¹dowej – gminy czy starostwa. Niewykorzystywany jest
równie¿ potencja³ trzeciego sektora. Zaledwie 4,6% badanych wskaza³o na
organizacje pozarz¹dowe jako jej potencjalne Ÿród³o, co oznacza tak¿e, ¿e pracodawcy niewiele wiedz¹ o dzia³aniach prowadzonych przez trzeci sektor.
Tabela 13. îród³a wiedzy o przepisach dotycz¹cych zatrudniania osób niepe³nosprawnych
îród³a wiedzy

Liczba
wskazañ*
(w %)

Akty prawne
Internet
PFRON
Prasa
Urzêdy pracy
Radio, telewizja
Inni pracodawcy
Lokalna administracja samorz¹dowa (urz¹d miasta, gminy, starostwo)
Organizacje pozarz¹dowe
Organizacje pracodawców
Inne
¯adne

63,6
54,1
46,0
24,2
15,4
8,9
8,3
7,3
4,6
2,1
3,6
11,9

* Procenty nie sumuj¹ siê do 100, poniewa¿ mo¿na by³o udzieliæ wiêcej ni¿ jednej odpowiedzi.

1

Patrz tabela 19.
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Wskazania dotycz¹ce Ÿróde³ wiedzy, z jakich korzysta pracodawca, mo¿na
zarazem potraktowaæ jako wskaŸnik ich wspó³pracy z innymi instytucjami lokalnymi, w tym urzêdami pracy i organizacjami pozarz¹dowymi. Skoro pracodawca pozyskuje informacje przede wszystkim sam, w niewielkim stopniu
kontaktuj¹c siê z innymi instytucjami, to zarazem mo¿na przypuszczaæ, ¿e tak¿e z nimi nie wspó³pracuje, a byæ mo¿e tak¿e nie postrzega ich jako potencjalnych partnerów w tym zakresie. Dla du¿ych firm o bogatych zasobach
i dzia³aj¹cych na terenach wielkomiejskich wspó³praca instytucjonalna mo¿e
mieæ oczywiœcie znaczenie mniejsze, co nale¿y wi¹zaæ zarówno ze zdecydowanie lepszym dostêpem do technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
które u³atwiaj¹ zdobycie brakuj¹cych informacji czy te¿ uzyskanie wsparcia,
jak i z wy¿szym poziomem wykszta³cenia pracowników. W przypadku mniejszych zak³adów pracy, dzia³aj¹cych na terenach ma³omiasteczkowych i na
wsiach, zewnêtrzne wsparcie informacyjne mo¿e okazaæ siê kluczowe,
zw³aszcza ¿e, jak pokazuj¹ badania, przedstawiciele przedsiêbiorstw w miejscowoœciach do 50 tysiêcy mieszkañców czêœciej ni¿ pozostali wskazywali na
trudnoœci zwi¹zane ze zrozumia³oœci¹ i czytelnoœci¹ regulacji prawnych. Do
tych firm nale¿y szczególnie kierowaæ wsparcie informacyjno-doradcze.
Niepokoj¹ce jest równie¿ to, ¿e jak wskaza³y badania jakoœciowe, pracodawcy nie widz¹ potrzeby bie¿¹cego œledzenia informacji g³ównie ze wzglêdu na
czêste zmiany prawa i trudnoœci w jego interpretacji. Tworzy siê wiêc swoiste
b³êdne ko³o. Pracodawcy maj¹ trudnoœci ze zrozumieniem prawa, ale z jednej
strony prawdopodobnie nie wiedz¹, u kogo poszukiwaæ wsparcia, z drugiej
strony zniechêceni w ogóle nie widz¹ takiej potrzeby.
Tymczasem posiadanie przez pracodawcê rzetelnych informacji o zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych nale¿y uznaæ za jeden z podstawowych czynników, decyduj¹cych o chêci i gotowoœci do przyjmowania ich do pracy. Stanowi¹ one podstawê do budowania wyobra¿eñ pracodawcy – w tym jego
obaw i stereotypów o zatrudnianiu niepe³nosprawnych. Niestety, jak pokazuj¹
wyniki badañ iloœciowych i jakoœciowych, zasobu wiedzy pracodawców (zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego) na temat przys³uguj¹cych im
uprawnieñ i obowi¹zków, wynikaj¹cych z zatrudnienia niepe³nosprawnego
pracownika, nie mo¿na uznaæ za zadowalaj¹cy.
W dyskusjach grupowych badani pytani ogólnie o znajomoœæ regulacji
prawnych zwi¹zanych z zatrudnieniem osób niepe³nosprawnych umieli co prawda, wskazaæ dwa podstawowe ich Ÿród³a, tj. kodeks pracy oraz ustawê o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych,
ale mieli ju¿ trudnoœci choæby ze wskazaniem dok³adnej nazwy ustawy.
Przedstawiciele pracodawców mieli tak¿e problemy z wymienieniem
przyk³adów przys³uguj¹cych im uprawnieñ i obowi¹zków. Pojawia³y siê bardzo ogólne odpowiedzi, ¿e s¹ to „ró¿ne ulgi” i „zmniejszone sk³adki”. Ponad-
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to pracownicy instytucji bud¿etowych podkreœlali, i¿ zatrudnianie osób niepe³nosprawnych to temat nadal w ich jednostkach nieobecny. Nie zwraca siê
im uwagi na mo¿liwoœæ przyjêcia niepe³nosprawnych, nie otrzymuj¹ te¿ tej informacji od swoich prze³o¿onych.
W badaniu sonda¿owym, ponad 70% wszystkich badanych zadeklarowa³o
ogóln¹ znajomoœæ korzyœci i obowi¹zków pracodawców, wynikaj¹cych z zatrudniania osób niepe³nosprawnych, ale w pytaniach weryfikuj¹cych zadeklarowan¹ wiedzê a¿ 35,4% przedstawicieli pracodawców nie umia³o wymieniæ
ani jednego przyk³adu uprawnienia ani obowi¹zku pracodawcy2.
Na podstawie dwóch pytañ, w których prosiliœmy badanych o wymienienie
kilku najwa¿niejszych obowi¹zków i korzyœci, towarzysz¹cych zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych, zosta³ skonstruowany wskaŸnik wiedzy o systemie.
Tabela 14. Znajomoœæ uprawnieñ i obowi¹zków
Znajomoœæ uprawnieñ i obowi¹zków

Liczba respondentów

%

%
skumulowany

0 (nie zna ¿adnej korzyœci
ani obowi¹zku)
1
2
3
4
5
6
7*
Ogó³em

218

35,4

35,4

140
152
64
34
4
2
1
615

22,8
24,7
10,4
5,5
0,7
0,3
0,2
100,0

58,2
82,9
93,3
98,9
99,5
99,8
100,0

* Maksymalna liczba wymienionych pozycji.

Tabela 15. WskaŸnik wiedzy o systemie
Poziom wiedzy

Liczba
respondentów

%

%
wa¿nych

%
skumulowany

Nik³a (0 wskazañ)
Przeciêtna (1–2 wskazania)
Znaczna (3–7 wskazañ)
Ogó³em

218
292
105
615

35,4
47,5
17,1
100,0

35,4
47,5
17,1
100,0

35,4
82,9
100,0

2
Tak wysoki poziom deklaracji znajomoœci uprawnieñ i obowi¹zków pracodawcy mo¿e
wi¹zaæ siê z tym, ¿e badani potraktowali pytanie o znajomoœæ przepisów jako kontroluj¹ce stan
ich wiedzy i starali siê pokazaæ jako kompetentni w tej dziedzinie.
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Tylko 17,1% badanych przedstawicieli firm i instytucji umia³o prawid³owo
wymieniæ ³¹cznie wiêcej ni¿ trzy uprawnienia i obowi¹zki, wynikaj¹ce z regulacji prawnych.
Okaza³o siê ponadto, ¿e pracodawcy definiuj¹ korzyœci zwi¹zane z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych wy³¹cznie przez pryzmat finansowy, natomiast aspekty pozafinansowe maj¹ dla nich znaczenie marginalne. Wœród korzyœci wynikaj¹cych z zatrudnienia niepe³nosprawnych wymieniano przede
wszystkim zwolnienie ze sk³adek na PFRON (32,9%), dofinansowanie do ich
wynagrodzeñ (23,6%) oraz refundacjê kosztów utworzenia i dostosowania
stanowiska pracy (16%)3. Tylko czterech badanych zdefiniowa³o korzyœci,
odnosz¹c je do poprawy wizerunku swojej firmy w sytuacji, kiedy bêdzie pracowa³a w niej osoba niepe³nosprawna, a trzy osoby wskaza³y, ¿e niepe³nosprawni to po prostu dobrzy pracownicy.
Z kolei wœród obowi¹zków zwi¹zanych z zatrudnieniem niepe³nosprawnej
osoby pracodawcy wymieniali najczêœciej koniecznoœæ dostosowania miejsca
pracy (59,9%), obni¿anie czasu pracy, w tym zapewnienie dodatkowych przerw
(31,4%) oraz zapewnienie dodatkowego urlopu wypoczynkowego (30%).
Te wyniki jednoznacznie wskazuj¹, ¿e do zatrudnienia osób niepe³nosprawnych mog¹ zmobilizowaæ pracodawców przede wszystkim korzyœci finansowe. Nie znajduje wiêc potwierdzenia jedna z za³o¿onych hipotez badawczych,
¿e zatrudnienie pracowników niepe³nosprawnych powodowane jest g³ównie
czynnikami pozaekonomicznymi, takimi jak np. poczucie misji. Wprost przeciwnie – istniej¹cy system zachêt ma dla pracodawców znaczenie o tyle, o ile
przynosi im konkretne korzyœci ekonomiczne.
Jeœli chcemy stworzyæ profil pracodawcy, maj¹cego najwiêksz¹ wiedzê
z zakresu prawa, to okazuje siê, ¿e czynnikiem ró¿nicuj¹cym jest to, czy zatrudnia i nie p³aci na PFRON; zatrudnia, ale poni¿ej wymaganego wskaŸnika
i p³aci; nie zatrudnia i p³aci. Znaczenie ma równie¿ wielkoœæ firmy/instytucji.
Nie zaskakuje, ¿e najwiêksz¹ wiedzê maj¹ przedstawiciele firm/instytucji,
które zarazem maj¹ najwiêksze doœwiadczenie w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych i nie p³ac¹ sk³adek na PFRON (œrednia 1,46)4, najmniejsz¹ przedstawiciele zak³adów, gdzie nie pracuj¹ niepe³nosprawni (œrednia 0,82). Jeœli
natomiast bierzemy pod uwagê kryterium wielkoœci firmy/instytucji, to okazuje siê, ¿e im jest ona wiêksza, tym wy¿szy poziom wiedzy o zagadnieniach prawnych reprezentowali jej przedstawiciele (25–49 zatrudnionych pracowników œredni poziom wiedzy wynosi 1,17; 50–249 zatrudnionych pracow3
Nie omawiam form wsparcia ani obowi¹zków pracodawcy wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych. Informacje te znajdzie Czytelnik w tekœcie Urszuli Kurowskiej zamieszczonym w tym tomie.
4
Wyniki s¹ oparte na testach dwustronnych, przy za³o¿eniu równoœci wariancji, z poziomem istotnoœci wynosz¹cym 0,05.
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ników – 1,43; powy¿ej 250 zatrudnionych pracowników – 1,71). Mo¿na
to uzasadniaæ czynnikami o charakterze strukturalnym. Z jednej strony wysokim poziomem specjalizacji i podzia³u pracy w du¿ych zak³adach pracy, z drugiej – relatywnie wy¿szym poziomem kwalifikacji zatrudnionych pracowników.
Dla poziomu wiedzy badanych nie okaza³ siê natomiast znacz¹cy typ przedsiêbiorstwa/instytucji, wielkoœæ miejscowoœci i stanowisko respondenta, chocia¿ warto zaznaczyæ, ¿e przedstawiciele samorz¹dowych jednostek bud¿etowych wyró¿niali siê pozytywnie na tle pozosta³ych respondentów. Œredni poziom ich wiedzy wynosi 1,63, podczas gdy na przyk³ad przedstawicieli przedsiêbiorstw prywatnych – 1,26, a pañstwowych jednostek bud¿etowych – 1,32.
Co ciekawe, tak¿e analiza materia³u zebranego w badaniach jakoœciowych
wskazuje, ¿e najwiêcej konkretnych odpowiedzi na pytania dotycz¹ce wiedzy
o regulacjach prawnych udzielali w³aœnie przedstawiciele sektora pub licznego. Reprezentanci tej grupy badanych w wiêkszym stopniu ni¿ pozostali
orientowali siê w przepisach i procedurach zwi¹zanych z uprawnieniami pracodawcy, a tak¿e obowi¹zkach wynikaj¹cych z zatrudnienia osób niepe³nosprawnych.
Analiza poziomu wiedzy pracodawców o zatrudnianiu niepe³nosprawnych
wskazuje na wci¹¿ istotny i z³o¿ony problem niedoinformowania pracodawców. Z jednej strony nie umiej¹ oni poszukiwaæ informacji, z drugiej – s¹ zniechêceni nieustannie zmieniaj¹cymi siê przepisami prawa, które utrudniaj¹ racjonalne planowanie dzia³añ choæby w kilkuletniej perspektywie. Brakuje tak¿e zdywersyfikowanej i dostosowanej do potrzeb konkretnego pracodawcy
polityki informacyjnej. Pracodawcy wskazywali na przyk³ad na problemy
z brakiem swoistego kompendium wiedzy o wszystkich aspektach polityki
personalnej wobec osób niepe³nosprawnych – ich zatrudniania, uprawnieñ
i obowi¹zków pracodawców. Potrzebnych informacji trzeba szukaæ w wielu
miejscach i w wielu przepisach. Rozwi¹zaniem tego problemu mog³oby byæ
stworzenie ogólnodostêpnego i na bie¿¹co aktualizowanego portalu internetowego, zawieraj¹cego wszystkie informacje niezbêdne pracodawcy.

Ocena systemu wsparcia osób niepe³nosprawnych
– od akceptacji po ucieczkê z systemu
Ocena systemu wsparcia przez pracodawcê stanowi podstawê w podejmowaniu przez niego decyzji o zatrudnieniu osoby niepe³nosprawnej, bo determinuje to, czy w ogóle rozwa¿y tak¹ mo¿liwoœæ. Jest ona pochodn¹ z jednej
strony wczeœniejszych doœwiadczeñ, z drugiej pewnych wyobra¿eñ na temat
tego, z czym wi¹¿e siê zatrudnienie osoby niepe³nosprawnej.
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Jak wskazuj¹ badania, na ocenê atrakcyjnoœci systemu wp³ywaj¹ przede
wszystkim trzy czynniki: poziom wiedzy badanych, wskaŸnik zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych w zak³adzie pracy oraz liczba tych osób.
Jak wa¿ne w kontekœcie wyobra¿eñ pracodawcy o systemie staje siê posiadanie nawet ogólnej wiedzy, pokazuje zestawienie, prezentuj¹ce oceny pracodawców uczestnicz¹cych w szkoleniach na temat zatrudniania osób niepe³nosprawnych. Przedstawiciele firm/instytucji, którzy brali udzia³ w takich zajêciach, lepiej ni¿ pozostali oceniali istniej¹cy system (odpowiednio 55,4% oceni³o system pozytywnie, wobec 43,9% tych, którzy nigdy w szkoleniach nie
uczestniczyli). Co ciekawe jednak, gdy analizujemy poziom wiedzy badanych
w kontekœcie oceny ca³ego systemu wsparcia aktywizacji niepe³nosprawnych,
to wyniki nie s¹ ju¿ jednoznaczne. Im wy¿szy jej poziom, tym pracodawcy
prezentowali skrajniejsze opinie na ten temat. Jak wynika z poni¿szej tabeli,
wraz ze wzrostem wiedzy trzykrotnie wzrós³ odsetek odpowiedzi oceniaj¹cych system jako zdecydowanie atrakcyjny, ale zarazem z 6,4% do 10,5%
odsetek opinii zdecydowanie negatywnych.
Poziom wiedzy nie przek³ada siê wiêc jednoznacznie na pozytywn¹ b¹dŸ
negatywn¹ ocenê systemu wsparcia, a to z kolei dowodzi, ¿e nawet jeœli w wyniku prowadzonych kampanii informacyjnych znacz¹co wzrós³by poziom
wiedzy pracodawców, to nie mia³oby to bezpoœredniego prze³o¿enia na ich
zainteresowanie zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych. Czêœæ z nich najprawdopodobniej przyjê³aby takich pracowników, a czêœæ i tak nie zdecydowa³aby siê na to. Badania nie potwierdzaj¹ wiêc jednoznacznie czêsto stawianej tezy, ¿e pracodawcy nie zatrudniaj¹ osób niepe³nosprawnych z powodu
swego niskiego poziomu wiedzy. Nie zmienia to jednak ogólnej prawid³owoœci, ¿e system jest zdecydowanie lepiej oceniany przez tych pracodawców,
którzy maj¹ doœwiadczenie w zatrudnianiu niepe³no- sprawnych. Ponad 60%
z nich ogólnie oceni³o system korzystnie, wobec 31% tych, którzy nie zatrudniaj¹ niepe³nosprawnych.
Tabela 16. Wiedza o systemie a ocena systemu zatrudnienia (w %)
Ocena systemu zatrudnienia

Zdecydowanie atrakcyjny
Raczej atrakcyjny
Raczej nieatrakcyjny
Zdecydowanie nieatrakcyjny
Trudno powiedzieæ
Ogó³em

Wiedza o systemie
ogó³em

nik³a

przeciêtna

znaczna

6,2
41,1
19,7
6,7
26,3
100,0
(615)

3,2
36,2
17,9
6,4
36,2
100,0
(218)

6,8
44,2
21,2
5,5
22,3
100,0
(292)

10,5
42,9
19,0
10,5
17,1
100,0
(105)
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Ocena atrakcyjnoœci systemu wi¹¿e siê nie tylko z tym, czy pracodawca
w ogóle przyjmuje do pracy osoby niepe³nosprawne, ale równie¿ ze skal¹ tego
zatrudnienia w danym zak³adzie pracy. Ró¿nice s¹ znacz¹ce – prawie 70% badanych zatrudniaj¹cych od 5 do 10 osób niepe³nosprawnych dobrze oceni³o
system wobec 31% tych, którzy nie zatrudniaj¹. Tak zró¿nicowane w zale¿noœci od poziomu zatrudnienia osób niepe³nosprawnych oceny przedstawicieli
pracodawców mo¿na uzasadniæ przede wszystkim czynnikami o charakterze
ekonomicznym. Im zatrudnia siê wiêcej osób niepe³nosprawnych, tym ponoszone przez pracodawców koszty finansowe i operacyjne s¹ relatywnie ni¿sze
i rekompensuj¹ ponoszone nak³ady. Jak wskaza³ jeden z badanych podczas
dyskusji grupowej: (...) te informacje jakby siê mno¿¹ i ju¿ siê ma je zakodowane, a w przypadku zatrudnienia jednej osoby to tak naprawdê trzeba ca³y temat poznaæ. Wystarczy, ¿e siê jedn¹ osobê niepe³nosprawn¹ zatrudni, na wózku i trzeba zrobiæ podjazd i winda musi byæ odpowiednia, ¿eby wjecha³ tym
wózkiem (...).
Koniecznoœæ ponoszenia wysokich nak³adów zwi¹zanych z zatrudnieniem
osoby niepe³nosprawnej ma du¿e znaczenie i zarazem jest szczególnym problemem dla ma³ych i œrednich firm, o czym szerzej pisze w tym tomie Jerzy
Bartkowski. Problem ten ilustruje historia opowiedziana przez jednego z uczestników badañ jakoœciowych, któremu bardzo zale¿a³o na zatrudnieniu osoby
niepe³nosprawnej w zak³adanej przez siebie firmie, ale koniecznoœæ zainwestowania znacznych œrodków na dostosowanie infrastruktury i przystosowanie
stanowiska pracy, po³¹czona z koniecznoœci¹ d³ugiego oczekiwania na ich refundacjê, skutecznie zniechêci³a go do tego pomys³u: Tak, musia³bym zainwestowaæ, a i tak musia³em zainwestowaæ w coœ zupe³nie innego, prawda,
oprogramowania, komputery, to by³o dla mnie koniecznoœci¹. I z misji, któr¹
zamierza³em spe³niæ, szybko siê wycofa³em.
Tabela 17. Skala zatrudnienia niepe³nosprawnych w firmie/instytucji a ocena systemu
zatrudnienia (w %)
Ocena systemu
zatrudnienia

Ogó³em

0

Liczba zatrudnionych osób niepe³nosprawnych
od 1 do 2 od 3 do 4 od 5 do 10 powy¿ej 10 b.d.

Atrakcyjny
47,3 31,1 52,9
Nieatrakcyjny
26,3 23,9 25,0
Trudno powiedzieæ 26,3 45,0 22,1
Ogó³em
100,0 100,0 100,0
(615) (222) (104)

62,5
26,1
11,4
100,0
(88)

69,8
19,8
10,5
100,0
(86)

49,3
39,1
11,6
100,0
(69)

39,1
34,8
26,1
100,0
(46)

Wa¿ny wyznacznik opinii na temat systemu stanowi tak¿e ocena dzia³añ
PFRON w zakresie wspierania pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne. W przeprowadzonym sonda¿u dzia³ania Funduszu dobrze oceni³o
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³¹cznie 31,2% badanych, negatywnie 15,1%, ale a¿ prawie 54% nie udzieli³o
jednoznacznej odpowiedzi (wybór odpowiedzi „trudno powiedzieæ”). Wynik
ten jest o tyle zaskakuj¹cy, ¿e jest to instytucja znana – ka¿dy pracodawca zatrudniaj¹cy powy¿ej 25 pracowników w pe³nym wymiarze czasu pracy ma
z PFRON kontakt (choæby z racji regulowania wp³at w zwi¹zku z nieosi¹ganiem wskaŸnika zatrudnienia osób niepe³nosprawnych), a czêœæ regularnie
z Funduszem wspó³pracuje. Najlepiej ocenili go pracodawcy zwolnieni
z wp³at (45,5% z nich pozytywnie oceni³o Fundusz), a wiêc zarazem ci, którzy
maj¹ najwiêkszy kontakt z t¹ instytucj¹, najgorzej pracodawcy w ogóle niezatrudniaj¹cy osób niepe³nosprawnych (17,1% dobrze ocenia dzia³ania PFRON)
i wspó³pracuj¹cy z t¹ instytucj¹ w niewielkim zakresie. Znacz¹cy dla oceny
dzia³añ Funduszu okaza³ siê tak¿e sektor w³asnoœci. Zdecydowanie lepiej ocenili go przedstawiciele sektora publicznego (40%) ni¿ pracodawcy z sektora
prywatnego (27,4%).
Tabela 18. Typ pracodawcy a ocena dzia³añ PFRON (w %)
Typ pracodawcy
Ocena dzia³añ PFRON

Dobra
Z³a
Trudno powiedzieæ
Ogó³em

Ogó³em

31,2
15,1
53,7
100,0
(615)

zatrudniaj¹cy,
zatrudniaj¹cy, niezatrudniaj¹cy,
dokonuj¹cy
zwolnieni z wp³at dokonuj¹cy wp³at
wp³at

34,6
16,7
48,7
100,0
(228)

45,5
23,6
30,9
100,0
(165)

17,1
7,2
75,7
100,0
(222)

Pracodawcy pozytywnie odnosili siê do misji, celów dzia³ania tej instytucji,
ale kwestionowali sposób jej dzia³ania i wspó³pracê z ni¹. Wœród powodów
uzasadniaj¹cych pozytywn¹ ocenê dzia³añ PFRON pracodawcy wskazywali
przede wszystkim na: 1) udzielanie wsparcia firmom i zapewnianie dostêpu do
informacji (63,5%), 2) zapewnianie dofinansowania (28%) oraz 3) dawanie
wsparcia osobom niepe³nosprawnym i wp³ywanie na zwiêkszenie ich zatrudnienia (12,2%)5. Z kolei wœród trzech, najczêœciej wymienianych, powodów
uzasadniaj¹cych negatywne oceny dzia³añ PFRON znalaz³y siê: 1) utrudniony
kontakt (trudnoœci z dodzwonieniem siê – 42,2%), 2) skomplikowane procedury i niejasne zasady udzielania wsparcia oraz zmieniaj¹ce siê prawo
(33,3%), a tak¿e 3) trudnoœci w uzyskaniu potrzebnej pracodawcy informacji
(27,8%)6.
5

Wyniki s¹ oparte na testach dwustronnych, przy za³o¿eniu równoœci wariancji, z poziomem istotnoœci wynosz¹cym 0,05.
6
Wyniki s¹ oparte na testach dwustronnych, przy za³o¿eniu równoœci wariancji, z poziomem istotnoœci wynosz¹cym 0,05.
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W¹tki z³ej wspó³pracy, która czêsto determinuje negatywn¹ ocenê Funduszu, podnosili tak¿e uczestnicy dyskusji grupowych, oceniaj¹c, ¿e jest to instytucja „nieprzyjazna pracodawcy”.
Po pierwsze trudnoœci wynikaj¹ ze skomplikowanych procedur: Jest to te¿
dosyæ skomplikowane, papierologia, papierologia, papierologia i jeszcze raz
papierologia. A jeszcze jedno, nie mo¿na siê pomyliæ, bo (...) odrzucaj¹ ca³e
wnioski, wszystko. Nie mo¿na poprawiæ nic, nie mo¿na czegoœ do³o¿yæ, ¿eby
parafki nawet postawiæ. Uzyskanie jednego, nie wiem, komputera dla osoby
niepe³nosprawnej, zwrot tych kosztów, no to jest taki plik dokumentów, nie
wype³nienie od razu warunkuje odrzucenie dokumentów. Dlatego nie wystêpowaliœmy, bo tak stwierdziliœmy, ¿e wiêcej czasu stracimy na to i jeszcze nie
wiadomo, czy bêdziemy za³atwieni.
Innym problemem jest z³a komunikacja. Jak stwierdzali badani: aby uzyskaæ jakiekolwiek informacje (...) to rzeczywiœcie trzeba siê dobijaæ i trudnoœæ
jest ogromna; maj¹ wyliczonych w Warszawie z chyba osiem numerów telefonów, gdzie siê mo¿na kontaktowaæ i nigdy nie mo¿na siê dodzwoniæ. Ale telefony wypisane s¹ jak najbardziej. Pojawia³y siê nawet opinie, ¿e aby uzyskaæ informacje i pomoc pracodawcy musz¹ wykorzystywaæ kontakty nieformalne:
Tak, jak ktoœ ma tam kogoœ…no ja mam pracownicê, która tam zna kogoœ i jak
tam siê nie mo¿e dodzwoniæ do kogoœ przez d³u¿szy czas, to po prostu jedzie do
nich i na miejscu zasiêga jêzyka.
Badani przedstawiciele pracodawców zwrócili równie¿ uwagê na pozytywn¹ zmianê, jak¹ zaobserwowali w dzia³aniach PFRON w ci¹gu ostatnich
kilku lat. Obecnie w du¿o wiêkszej mierze k³adzie siê nacisk na edukacjê pracodawców i zapewnienie im dostêpu do informacji. To znajduje potwierdzenie
tak¿e w wymienionych powy¿ej wskazaniach, uzasadniaj¹cych pozytywn¹
ocenê dzia³añ Funduszu. Dostêp do informacji, jaki umo¿liwia PFRON, okaza³ siê dla pracodawców najwa¿niejszym czynnikiem determinuj¹cym ocenê
dzia³añ tej instytucji, co oznacza, ¿e pracodawcy zaczêli postrzegaæ informacjê i wiedzê jako jeden z podstawowych instrumentów wsparcia i jednoczeœnie
wyznacznik skutecznoœci tego systemu. Tak¿e w³adze publiczne dostrzeg³y
znaczenie edukacji pracodawców w kontekœcie kszta³towania sytuacji osób
niepe³nosprawnych na rynku pracy w Polsce, ale jak wskazuj¹ badania, skutecznoœæ prowadzonej polityki informacyjnej jest niewystarczaj¹ca.
Jednoczeœnie nale¿y przypuszczaæ, ¿e ocena systemu wsparcia przek³ada
siê na korzystanie przez pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne (i osi¹gaj¹cych wymagany wskaŸnik zatrudnienia) z obs³ugiwanego przez
PFRON Systemu Obs³ugi Dofinansowañ i Refundacji (SODiR). Okazuje siê
bowiem, ¿e 44% pracodawców, którzy mogliby korzystaæ z systemu, rezygnuje z tego.
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Skomplikowana obs³uga systemu, zwi¹zanego z zatrudnianiem niepe³nosprawnych, w tym rozrost procedur biurokratycznych oraz niestabilne prawo
prowadzi do „ucieczki” pracodawcy poza system. Czêœæ zak³adów zatrudnia
niepe³nosprawnych, osi¹ga wymagany wskaŸnik, ale nie stara siê o dofinansowanie z SODiR. Okazuje siê wiêc, ¿e dla pracodawcy racjonalniej jest zrezygnowaæ z pewnej puli œrodków ni¿ poœwiêcaæ czas na obs³ugê systemu. Potwierdza to wypowiedŸ jednego z uczestników wywiadów grupowych: Zaczêliœmy patrzeæ, w prosty sposób, wejœæ do Internetu, zatrudnianie osób niepe³nosprawnych i przeczytaliœmy sobie, co trzeba by³o dostarczyæ, ¿eby ewentualnie byæ wziêtym pod uwagê, tam chyba tych punktów by³o, oprócz tego, nie
wiem, jakieœ bilanse, ZUS-y, wszystkie…Tak, tak, na 3 lata co najmniej zatrudniæ, bo jak nie to zaraz…Kondycja firmy, jakie s¹ nasze plany i w ogóle, w ogóle, no to jak ¿eœmy zobaczyli czy ewentualnie na samym koñcu nam, byæ mo¿e
dadz¹, bo siê oka¿e, tak jak u pana, ¿e nie by³o tych œrodków, tudzie¿ ich nie ma
w lokalnym bud¿ecie jakimœ tam i ten zwrot jest pod takim bardzo du¿ym znakiem zapytania to…Niepe³nosprawnych mamy, ale w ogóle, tak siê szczerze
powiedziawszy, tym za bardzo nie interesujemy, nie mamy w zwi¹zku z tym
¿adnych ulg.

Bariery i oczekiwania
Czynniki utrudniaj¹ce zatrudnianie osób niepe³nosprawnych tkwi¹ w wielu
Ÿród³ach istniej¹cego systemu wsparcia. Aktywizacjê jednostek niepe³nosprawnych utrudnia ich biernoœæ oraz pasywne postawy ich rodzin. Bariery
wynikaj¹ równie¿ z warunków otoczenia – niestabilnego prawa czy wysokiego
poziomu bezrobocia i postaw pracodawców: braku wiedzy czy przekonaniu
o niskiej jakoœci pracy osób niepe³nosprawnych. Bariery po stronie pracodawców s¹ wyznacznikiem poziomu gotowoœci i zainteresowania pracodawców
przyjêciem do pracy niepe³nosprawnego pracownika, daj¹c ogl¹d realnych
mo¿liwoœci zwiêkszenia ich zatrudnienia na otwartym rynku.
W badaniach pracodawcy szczególnie akcentowali te czynniki, które w poœredni lub bezpoœredni sposób wi¹¿¹ siê z koniecznoœci¹ ponoszenia przez
nich dodatkowych kosztów, zwi¹zanych z wprowadzaniem zmian techniczno-organizacyjnych w zak³adzie pracy. Wynikaj¹ one miêdzy innymi z niedostosowania infrastruktury w firmie (œrednia 2,06), czy wi¹¿¹ siê z przystosowaniem stanowiska pracy dla nowo zatrudnionego niepe³nosprawnego pracownika (œrednia 2,33). Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e prawie 70% pracodawców wymieni³o niedostosowanie infrastruktury w swoim przedsiêbiorstwie jako istotny czynnik utrudniaj¹cy przyjêcie do pracy niepe³nosprawnego, co wskazuje na powszechny problem bardzo niskiego poziomu dostoso-
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wania zak³adów pracy do potrzeb osób niepe³nosprawnych. W najwiêkszym
stopniu dotyczy to najmniejszych firm, zatrudniaj¹cych do 49 pracowników.
Tabela 19. Czynniki utrudniaj¹ce zatrudnianie osób niepe³nosprawnych w opiniach
pracodawcy (w %)
Czynniki utrudniaj¹ce zatrudnianie osób
niepe³nosprawnych

Nieodpowiednie kwalifikacje osób niepe³nosprawnych
Niedostosowana infrastruktura – bariery
architektoniczne
Koszty finansowe i organizacyjne dostosowania stanowisk pracy
Mniejsza wydajnoœæ osób niepe³nosprawnych
jako pracowników
Czêsto zmieniaj¹ce siê przepisy dotycz¹ce zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
Skomplikowane i niejasne przepisy prawne
Zbyt du¿y nak³ad pracy zwi¹zany z obs³ug¹
PFRON
Brak wystarczaj¹cej wiedzy o przepisach prawnych
K³opoty z uzyskaniem rzetelnej informacji
Niedostateczne wsparcie pracodawców ze
strony instytucji lokalnych
Brak akceptacji ze strony innych pracowników dla osób niepe³nosprawnych
Nadmierne uprawnienia osób niepe³nosprawnych (d³u¿szy urlop, krótszy czas pracy)
Osoby niepe³nosprawne w ogóle nie zg³aszaj¹
siê do nas

Utrudnia

Nie
Trudno
Œrednia*
utrudnia powiedzieæ

57,2

36,1

6,7

2,35

69,3

28,3

2,4

2,06

54,8

39,2

6,0

2,33

35,3

58,4

6,3

2,74

57,6

31,5

10,9

2,22

57,6
41,0

33,7
48,9

8,8
10,1

2,23
2,62

46,7

46,2

7,2

2,58

46,3
51,5

46,2
35,8

7,5
12,7

2,54
2,38

17,9

75,8

6,3

3,27

35,1

58,4

6,5

2,79

32,4

51,7

15,9

2,80

* Œrednia przy za³o¿eniu nastêpuj¹cych wartoœci: 1 – bardzo utrudnia, 2 – raczej utrudnia, 3 – raczej nie utrudnia, 4 – w ogóle nie utrudnia. Odpowiedzi „trudno powiedzieæ” nie uwzglêdniono.

Du¿e znaczenie okazuj¹ siê mieæ równie¿ bariery otoczenia – niestabilnoœæ
prawa (œrednia 2,22) oraz jego niejasnoœæ i skomplikowanie (œrednia 2,23),
a tak¿e k³opoty z uzyskaniem rzetelnej informacji (œrednia 2,54) i brak wsparcia ze strony instytucji lokalnych (œrednia 2,38). Pracodawcy obawiaj¹ siê
równie¿ niskiego i nieadekwatnego do swoich potrzeb poziomu kwalifikacji
i umiejêtnoœci osób niepe³nosprawnych (œrednia 2,35). Mniejsze znaczenie
maj¹ dla nich dodatkowe uprawnienia niepe³nosprawnych, dotycz¹ce wymia-
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ru czasu pracy czy dodatkowego urlopu wypoczynkowego (œrednia 2,79).
Najmniej istotny okazuje siê brak akceptacji dla osób niepe³nosprawnych ze
strony innych pracowników. Mo¿e to z jednej strony sygnalizowaæ wzrost pozytywnego stosunku i zmniejszanie siê uprzedzeñ pracodawców i pracowników wobec niepe³nosprawnego wspó³pracownika, z drugiej strony mog³a mieæ
tu znaczenie poprawnoœæ polityczna respondentów.
Trudno to jednoznacznie rozstrzygn¹æ, ale warto zaznaczyæ, ¿e w¹tek negatywnego nastawienia wspó³pracowników pojawia³ siê w dyskusjach grupowych. Pracodawcy zwracali uwagê na to, ¿e inni zatrudnieni postrzegaj¹ pracowników niepe³nosprawnych jako nadmiernie uprzywilejowanych, co rodzi
problemy tak¿e dla prze³o¿onych: Ale ludzie patrz¹ i non stop s¹ same problemy, bo a to musieliœmy dostosowaæ jedn¹ toaletê dla niepe³nosprawnych dla
jednej osoby, gdzie s¹ dwie toalety: jedna dla mê¿czyzn, dla kobiet druga. Ludzie te¿ patrz¹ w ten sposób, ¿e siê to robi dla jednej osoby a dla nich nic.
I ci¹gle na korytarzu: „a on wychodzi wczeœniej, zarabia tyle samo”. No ludzie miêdzy sob¹ rozmawiaj¹ o pensjach – ten niepe³nosprawny nie dostanie
mniejszej pensji, ni¿ osoba, która jest pe³nosprawna.
Wskazane przez pracodawców bariery potwierdzaj¹ tak¿e inne dane empiryczne, w tym badanie Stowarzyszenia Przyjació³ Integracji i Miêdzynarodowej Organizacji Pracy z 2006 roku7, gdzie wœród problemów zwi¹zanych z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych najistotniejsze dla pracodawcy okaza³y
siê niejasne i czêsto zmieniaj¹ce siê przepisy, dotycz¹ce obowi¹zków pracodawców, a tak¿e niedostosowanie zak³adów pracy do przyjmowania do pracy
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ i fizyczn¹ i nieodpowiednie kwalifikacje niepe³nosprawnych.
Skalê problemów i trudnoœci zwi¹zanych z zatrudnieniem osoby niepe³nosprawnej potwierdza równie¿ to, ¿e prawie 70% badanych pracodawców
wskaza³o na potrzebê skorzystania z ró¿nych form wsparcia, gdyby zdecydowali siê przyj¹æ niepe³nosprawnego pracownika. Analiza tego zapotrzebowania na konkretne dzia³ania nie daje co prawda spójnego obrazu tego, jakich
form pomocy zewnêtrznej oczekuj¹ pracodawcy w zale¿noœci od bran¿y czy
kondycji finansowej danego zak³adu pracy, ale wynika z niej jednoznacznie,
¿e pracodawcy oczekuj¹ wsparcia na wielu p³aszczyznach: prawnej, psychologicznej i finansowej. Zapotrzebowanie na pomoc ró¿nicuje przede wszystkim wielkoœæ zak³adu pracy. W najwiêkszym stopniu potrzebuj¹ jej najmniejsze firmy, maj¹ce trudnoœci ze zorganizowaniem transportu dla osób niepe³nosprawnych czy przeszkoleniem pracowników z zakresu wiedzy o niepe³nosprawnoœciach. Z kolei najbardziej niezbêdne wszystkim pracodawcom okazuje siê doradztwo prawne. Po raz kolejny potwierdza to, jak istotne znaczenie
7

Raport z badañ dostêpny jest na stronie internetowej www.niepelnosprawni.pl.
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maj¹ dla pracodawców bariery otoczenia, w tym niestabilne, skomplikowane
regulacje prawne i procedury.
Tabela 20. Zapotrzebowanie na wsparcie (w %)*
Rodzaj potrzebnej pomocy

Ogó³em

Pomoc medyczna
Doradztwo psychologiczne dla dzia³ów pracowniczych i kierowników
Zorganizowanie transportu dla osób niepe³nosprawnych
Doradztwo prawne
Wsparcie ze strony asystentów osób niepe³nosprawnych
Przeszkolenie pracowników w zakresie wiedzy o niepe³nosprawnoœciach
Pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepe³nosprawnych
Bariery architektoniczne
Inne
¯adne

15,9
11,9
28,6
31,4
11,2
22,0
17,7
2,1
2,3
30,7

* Procenty nie sumuj¹ siê do 100, poniewa¿ mo¿na by³o udzieliæ wiêcej ni¿ jednej odpowiedzi.

Podsumowanie
Pracodawcy maj¹ niewielk¹ wiedzê o uwarunkowaniach prawnych, dotycz¹cych zatrudniania osób niepe³nosprawnych, w tym obowi¹zków i uprawnieñ, jakie z nich wynikaj¹. Bierze siê to ze zniechêcenia do œledzenia i poszerzania wiedzy na temat nieustannie zmieniaj¹cego siê prawa. Wi¹¿e siê równie¿ z tym, ¿e pracodawcy nie wiedz¹, u kogo poszukiwaæ wsparcia.
Wiedza jest wypadkow¹ przede wszystkim wskaŸnika zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych w danym zak³adzie pracy oraz wielkoœci przedsiêbiorstwa. Najwiêcej na temat systemu wiedz¹ pracodawcy z najwiêkszych firm, co
wynika z lepszego wyposa¿enia w zasoby kadrowe, finansowe i technologiczne. Poziom wiedzy nale¿y równie¿ wi¹zaæ z doœwiadczeniem danego zak³adu
pracy w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, w tym skal¹ i poziomem ich
zatrudnienia. Zatrudniaj¹cy osoby niepe³nosprawne maj¹ znacznie lepsz¹ wiedzê na ten temat i jednoczeœnie lepiej ni¿ inni oceniaj¹ system wsparcia takich
dzia³añ. Wi¹zaæ to nale¿y przede wszystkim z relatywnie mniejsz¹ wysokoœci¹ kosztów (zwi¹zanych np. z dostosowaniem infrastruktury), ponoszonych
wraz z ka¿dym nowo zatrudnionym pracownikiem niepe³nosprawnym.
Badania pokaza³y zarazem, ¿e pracodawcy o najwy¿szej wiedzy na temat
systemu, maj¹ równie¿ najskrajniejsze opinie i wyobra¿enia na jego temat –
zarówno pozytywne, jak i negatywne. Wzrost poziomu wiedzy pracodawców
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nie mia³by wiêc prostego prze³o¿enia na podjêcie przez nich decyzji o zatrudnieniu osoby niepe³nosprawnej.
Wa¿nym kryterium oceny systemu staje siê równie¿ wielkoœæ zak³adu pracy. Dla ma³ej i œredniej wielkoœci firm koniecznoœæ wprowadzania zmian
zwi¹zanych z zatrudnieniem niepe³nosprawnego pracownika, jak i obs³uga systemu stanowi zbyt du¿e obci¹¿enie. Najmniejsze zak³ady pracy borykaj¹ siê
równie¿ z brakiem wiedzy o obowi¹zuj¹cych regulacjach prawnych i problemem uzyskania potrzebnych i rzetelnych informacji. Dla nich szczególnie doskwieraj¹cy staje siê tak¿e brak wsparcia ze strony instytucji lokalnych.
Istniej¹cy system zachêt nie rekompensuje kosztów, ponoszonych przez
ma³e i œrednie zak³ady, co stawia pod znakiem zapytania skutecznoœæ jakichkolwiek kierowanych do tej grupy pracodawców szkoleñ i informacji. Co wiêcej, jeœli wzi¹æ pod uwagê, ¿e sektor ma³ych i œrednich firm jest w Polsce najwiêkszy, a z powodu relatywnie najwiêkszych kosztów przedsiêbiorstwom
tym najtrudniej podj¹æ decyzjê o zatrudnieniu osoby niepe³nosprawnej, to
mo¿e siê okazaæ, ¿e dynamika przyjmowania do pracy ludzi niepe³nosprawnych nie ma szansy w najbli¿szych latach znacz¹co siê zmieniæ.
Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e ponad 40% badanych zak³adów pracy
zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne i osi¹gaj¹cych wymagany wskaŸnik
zatrudnienia rezygnuje z ubiegania siê o dofinansowanie w ramach Systemu
Obs³ugi Dofinansowañ i Refundacji. Jest to konsekwencja z³o¿onych i czasoch³onnych procedur pozyskiwania i rozliczania œrodków. Pracodawcy uciekaj¹ od systemu i poza system, co powinno staæ siê sygna³em alarmowym dla
w³adz publicznych w Polsce.

Ewa Giermanowska

Postrzeganie niepe³nosprawnych pracowników
i uwarunkowania ich zatrudniania a zarz¹dzanie
personelem w organizacjach
Prawo do pracy osób niepe³nosprawnych.
Wyrównywanie szans i przeciwdzia³anie dyskryminacji
na rynku pracy
Wykonywanie pracy zawodowej uznawane jest za podstawowy czynnik integracji spo³ecznej i niezale¿noœci ekonomicznej osób niepe³nosprawnych.
W porównaniu z ludŸmi sprawnymi aktywnoœæ zawodowa niepe³nosprawnych jest jednak w dalszym ci¹gu bardzo niska. W szczególnym stopniu dotyczy to Polski, poniewa¿ zaledwie co pi¹ta osoba niepe³nosprawna w wieku
produkcyjnym wykonuje pracê zawodow¹. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e uznanie prawa do pracy osób niepe³nosprawnych ma stosunkowo krótk¹ historiê.
Sta³o siê to w wyniku upolitycznienia kwestii niepe³nosprawnoœci i mobilizacji samych osób niepe³nosprawnych. W procesie tym ogromn¹ rolê odegra³y
organizacje pozarz¹dowe, tworzone przez ludzi zajmuj¹cych siê niepe³nosprawnoœci¹, jak i skupiaj¹ce osoby niepe³nosprawne1. Datuj¹ce siê od lat szeœædziesi¹tych XX wieku zaanga¿owanie polityczne osób niepe³nosprawnych przyczyni³o siê do uznania ich praw obywatelskich, politycznych i spo³ecznych.
Wp³ynê³o to istotnie na prze³amywanie mitów, zwi¹zanych z ich „wrodzon¹
biernoœci¹” oraz powstanie pozytywnej kultury i to¿samoœci osób niepe³nosprawnych. Zmianie uleg³ tak¿e dominuj¹cy wizerunek niepe³nosprawnoœci
jako problemu jednostkowego i medycznego, na rzecz spojrzenia uwzglêdniaj¹cego kontekst spo³eczny, kulturowy, ekonomiczny i polityczny. Odejœcie
1

C. Barens, G. Mercer: Niepe³nosprawnoœæ, przek³ad P. Morawski, Wydawnictwo Sic!,
Warszawa 2008, s. 131–156.
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od modelu niepe³nosprawnoœci w aspekcie medycznym i uznanie go za problem spo³eczny zaowocowa³o zmian¹ w podejœciu do wielu dziedzin ¿ycia
w spo³eczeñstwie, które by³y przedmiotem opresji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych, takich jak: edukacja, zatrudnienie i dochody, zabudowa przestrzeni publicznej, wypoczynek, prawo do ¿ycia2. Obecnie dzia³ania, któ rych
celem jest wiêksza aktywnoœæ zawodowa osób niepe³nosprawnych, s¹ podejmowane nie tylko w ich œrodowisku zamieszkania – w rodzinie, spo³ecznoœci
lokalnej, zak³adzie pracy, ale tak¿e na poziomie pañstwa i w skali miêdzynarodowej.
Zmiana w podejœciu do pracy osób niepe³nosprawnych mia³a podstawowe
znaczenie w prze³amywaniu negatywnych stereotypów, a problem zatrudnienia niepe³nosprawnych sta³ siê przedmiotem dzia³añ politycznych. W spo³eczeñstwach kapitalistycznych praca zarobkowa jest uznawana za podstawowy
czynnik podzia³ów spo³ecznych w kategoriach klasy spo³ecznej, statusu
i w³adzy. Oznacza to, ¿e osoby wykluczone na rynku pracy zarobkowej s¹ dyskryminowane nie tylko w sferze ekonomicznej, ale tak¿e to, ¿e marginalizacja
na rynku pracy mo¿e prowadziæ do wykluczenia z innych dziedzin ¿ycia
spo³ecznego i politycznego. Uznanie prawa do pracy ludzi niepe³nosprawnych
i zagwarantowanie im równych szans w dostêpie do zatrudnienia oznacza nie
tylko poprawê ich sytuacji materialnej, ale jest warunkiem koniecznym
pe³nego ich uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym.
Badania postaw pracodawców wobec niepe³nosprawnych pracowników s¹
wa¿nym elementem analiz, dotycz¹cych przeciwdzia³ania dyskryminacji
i wyrównywania szans na rynku pracy. Badacze odnotowuj¹ pozytywne zmiany w opiniach polskich pracodawców: dostrzegaj¹ oni korzyœci ekonomiczne
zwi¹zane z zatrudnieniem osób niepe³nosprawnych, formu³uj¹ o nich pozytywne opinie jako o pracownikach, usuwaj¹ bariery architektoniczne, planuj¹
wzrost ich zatrudniania3. Niemniej te deklaracje nie przek³adaj¹ siê na praktykê. Dane statystyczne nie wskazuj¹ na wzrost zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w Polsce. Dlatego postawy pracodawców wobec pracowników niepe³nosprawnych sta³y siê przedmiotem referowanych badañ.
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zanikaj¹ stereotypy i postawy dyskryminuj¹ce wœród pracodawców i w jaki sposób zak³ady
pracy realizuj¹ politykê wyrównywania szans i przeciwdzia³ania dyskryminacji. Szczególny nacisk zostanie po³o¿ony na kwestie zwi¹zane z zarz¹dzaniem
personelem w zak³adach pracy i ich kulturê organizacyjn¹. Postawy pracodawców, procedury personalne, jak i klimat organizacyjny s¹ wa¿nymi czynnika2

Ibidem, s. 54.
Zwi¹zkowa promocja i ochrona równouprawnienia osób niepe³nosprawnych w zatrudnieniu. Raport z realizacji Projektu ZORON w latach 2005–2008, praca zbiorowa, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warszawa 2008, s. 77–78.
3
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mi wp³ywaj¹cymi na wewnêtrzn¹ politykê organizacji wobec niepe³nosprawnych pracowników. S¹ one równie istotne, jak kierowane do pracodawców
rozwi¹zania ekonomiczno-organizacyjne maj¹ce wesprzeæ zatrudnienie osób
niepe³nosprawnych. Mog¹ byæ czynnikami sprzyjaj¹cymi, wp³ywaj¹cymi na
otwartoœæ organizacji wobec niepe³nosprawnych pracowników lub tworz¹cymi bariery ju¿ na samym wejœciu – poprzez dyskryminuj¹cy proces rekrutacji.

Postrzeganie niepe³nosprawnych pracowników
Stereotypy i postawy dyskryminuj¹ce niepe³nosprawnych
Postawa to trwa³a ocena, pozytywna lub negatywna odnosz¹ca siê do ludzi,
obiektów i pojêæ4. Przyjmuje siê, ¿e na postawê sk³adaj¹ siê z trzy komponenty: emocjonalny (afektywny), który reprezentuje emocje i uczucia, jakie ludzie
kojarz¹ z obiektem postawy, poznawczy – obejmuj¹cy przekonania lub myœli
tworz¹ce postawê i behawioralny, obejmuj¹cy dzia³ania ludzi wobec obiektu
postawy. Postaw¹ jest uprzedzenie, które mo¿e dotyczyæ osób niepe³nosprawnych jako pracowników. Niechêæ pracodawców do zatrudniania i pracy z ludŸmi niepe³nosprawnymi mo¿e przybieraæ ró¿ne wymiary. Komponent afektywny uprzedzenia oznacza negatywn¹ reakcjê emocjonaln¹ na pracowników
niepe³nosprawnych. Definiowany jest jako wroga lub negatywna postawa wobec wyró¿nionej grupy ludzi, oparta wy³¹cznie na tym, ¿e s¹ jej cz³onkami.
Komponent poznawczy to stereotypy, generalizacje odnosz¹ce siê do grupy
ludzi. W ramach grupy identyczne charakterystyki zostaj¹ przypisane wszystkim jej cz³onkom, bez wzglêdu na indywidualne ró¿nice. Trzecim sk³adnikiem uprzedzeñ jest dyskryminacja, sk³adaj¹ca siê na komponent behawioralny. Dyskryminacja okreœlana jest jako nieusprawiedliwione negatywne lub
szkodliwe dzia³anie, skierowane przeciwko cz³onkom jakiejœ grupy, w tym
wypadku osób z niepe³nosprawnoœciami, wynikaj¹ce wy³¹cznie z przynale¿noœci do tej grupy.
W tej czêœci opracowania zostan¹ zreferowane emocjonalne i poznawcze
reakcje przedstawicieli pracodawców, zwi¹zane z pracownikami niepe³nosprawnymi oraz ich intencjonalne dzia³ania, dotycz¹ce zatrudniania osób niepe³nosprawnych. Materia³ do analizy zosta³ uzyskany podczas czterech dyskusji grupowych i w badaniach sonda¿owych, w których pytano o postrzeganie niepe³nosprawnych pracowników, deklaracje zatrudnienia osób z ró¿nymi rodzajami niepe³nosprawnoœci oraz zalety i wady takich pracowników.
4

Przyjête definicje za: E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert: Psychologia spo³eczna. Serce i umys³, przek³ad M. Draheim, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznañ 1997, rozdz. 8.
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Pytanie ogólne w badaniu fokusowym, dotycz¹ce postrzegania niepe³nosprawnych pracowników, brzmia³o nastêpuj¹co: Jakie skojarzenia przychodz¹ Pañstwu na myœl, gdy s³yszycie okreœlenie „niepe³nosprawny pracownik”? Odpowiedzi przedstawicieli pracodawców w tej czêœci dyskusji by³y
ambiwalentne. Uczestnicy badañ, mimo ¿e potrafili podaæ pozytywne przyk³ady wykonywania pracy przez pracowników niepe³nosprawnych i skojarzenia z okreœleniem „niepe³nosprawny pracownik”, wymieniali jednoczeœnie
wiele negatywnych przyk³adów i cech. Wœród pozytywnych okreœleñ znalaz³y
siê takie jak: sumienni, pracowici, solidni, bardziej ambitni, zdeterminowani,
odwa¿ni, szanuj¹cy pracê, lojalni wobec pracodawcy, zadowoleni z pracy,
wykonuj¹cy niektóre prace lepiej ni¿ osoby sprawne. Dostrzegano wysi³ek,
jaki osoby niepe³nosprawne wk³adaj¹ w znalezienie pracy i jej wykonywanie,
co wyra¿ano np. w taki sposób:
Szanuj¹cy pracê, bo je¿eli chcia³ pracowaæ i ciê¿ko mu znaleŸæ pracê, to potem szanuje tê pracê;
Wdziêcznoœæ, za to, ¿e zosta³ przyjêty, czyli odwdziêczenie rzeteln¹ prac¹ za
to, ¿e zosta³ przyjêty i doceniony;
¯eby pokryæ tê swoj¹ niepe³nosprawnoœæ, stara siê lepiej pracowaæ, nadrobiæ. Zetkn¹³em siê w³aœnie z osobami niepe³nosprawnymi, g³uchymi, które
w sposób doskona³y funkcjonowa³y jako graficy, rysuj¹c na komputerze.
Takim pozytywnym pogl¹dom towarzyszy³o przekonanie, ¿e pracownicy
niepe³nosprawni s¹ równie wydajni jak sprawni, ¿e wydajnoœæ jest cech¹ indywidualn¹ i nie musi zale¿eæ od niepe³nosprawnoœci. Niektórzy rozmówcy
wskazywali, ¿e osoby niepe³nosprawne mog¹ byæ nawet bardziej wydajne ni¿
pracownik sprawny, je¿eli s¹ dostosowane i maj¹ dobrze wyposa¿one stanowiska pracy. Na przeciwnym biegunie znalaz³y siê okreœlenia wskazuj¹ce na
ryzyko pracodawcy, wynikaj¹ce z faktu, ¿e niepe³nosprawni pracownicy s¹:
mniej dyspozycyjni, wykonuj¹ wolniej pracê, roszczeniowi, czêsto nieobecni
w pracy, zgorzkniali i zakompleksieni, nie integruj¹cy siê z innymi pracownikami, nadu¿ywaj¹cy swoich uprawnieñ:
K³opotliwy pracownik, jak idzie na dodatkowy urlop, wyje¿d¿a gdzieœ tam
dodatkowo, to trzeba jego pracê czymœ zast¹piæ, wiêc jest to k³opotliwe dla
pracodawcy, musi mieæ kogoœ na zastêpstwo;
No tak, ale jak nie mo¿na zwolniæ, jak tutaj s³yszymy, to potem sobie mówi
„a co mi tam”;
Bylibyœcie pañstwo zaszokowani, gdybym przyprowadzi³ grupê tych osób
niepe³nosprawnych, jak oni wspaniale znaj¹ przepisy. My tu wszyscy, jak
s³ucham,(...) tak dobrze tych przepisów nie znamy, jak oni je znaj¹. Lwia ich
czêœæ, to s¹ moje odczucia, wykorzystuje to na co dzieñ, nadu¿ywa.
To spolaryzowanie pogl¹dów, zwi¹zane z okreœleniem „niepe³nosprawny
pracownik”, mo¿e wskazywaæ, i¿ mimo dokonuj¹cych siê zmian w œwiadomon
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œci spo³ecznej w kierunku równego traktowania wszystkich pracowników,
w dalszym ci¹gu u czêœci pracodawców wystêpuj¹ bariery mentalne i emocjonalne. St¹d okreœlenia nadmiernie aprobuj¹ce i jednoczeœnie bardzo krytyczne
wobec niepe³nosprawnych pracowników. Wœród wypowiedzi pojawia³y siê
tak¿e opinie wywa¿one, mówi¹ce o tym, ¿e w grupie pracowników niepe³nosprawnych, jak i sprawnych s¹ dobrzy i Ÿli pracownicy, i jest to cecha indywidualna, nieuwarunkowana dysfunkcj¹ organizmu.
Spolaryzowaniu pogl¹dów przedstawicieli pracodawców, odnosz¹cych siê
do niepe³nosprawnych pracowników, towarzyszy³o zró¿nicowane postrzeganie upoœledzeñ i dysfunkcji, oparte na wiedzy i doœwiadczeniu, ale tak¿e na
stereotypowych wyobra¿eniach. Generalnie mo¿na stwierdziæ, ¿e respondenci
decyzjê firmy/instytucji o zatrudnieniu niepe³nosprawnego pracownika uzale¿niali od rodzaju niepe³nosprawnoœci5.
W wypadku osób niepe³nosprawnych na wózku przedstawiciele pracodawców wskazywali, ¿e jest to problem tylko techniczny. O ile s¹ dostosowane budynki (windy, podjazdy), to nie ma przeszkód, ¿eby tak¹ osobê zatrudniæ. Mo¿liwe jest te¿ zatrudnienie na odleg³oœæ (telepraca), jeœli zak³ad pracy wykorzystuje tak¹ formê zatrudnienia. Czynnikiem decyduj¹cym o przyjêciu do pracy
s¹ odpowiednie kwalifikacje: U mnie chyba nie by³oby problemu, bo budynek
firmy by³ od razu budowany pod nasz¹ siedzibê i s¹ dostosowane wejœcia, toalety dla osób niepe³nosprawnych. Tutaj najwiêksze znaczenie mia³yby chyba
kwalifikacje tego cz³owieka.
Zatrudnienie osoby niewidomej lub s³abo widz¹cej uzale¿niano od rodzaju
pracy i stopnia uszkodzenia wzroku. Wiele wypowiedzi by³o jednak negatywnych. Podkreœlano, ¿e trudno znaleŸæ dla takiej osoby stanowisko np. w urzêdzie, gdzie jest odpowiedzialnoœæ merytoryczna albo w firmie, w której liczy
siê dok³adnoœæ i precyzja wykonania. Na takie mo¿liwoœci wskazywano
w s³u¿bie zdrowia, miêdzy innymi w rehabilitacji. Ewentualnie na stanowiskach, na których mo¿na wykorzystaæ nowoczesne technologie: specjalne
programy komputerowe, klawiatury brajlowskie itd.
Generalnie w stosunku do ludzi nies³ysz¹cych i z dysfunkcj¹ mowy przewa¿a³y opinie pozytywne o zatrudnieniu. Uczestnicy dyskusji spotykali takie
osoby w pracy, np. w supermarketach. Jêzyk migowy nie by³ barier¹ dyskwalifikuj¹c¹ zatrudnienie: Raczej tak, bo to ona po prostu jest w œwiecie ciszy, ale
to nie przeszkadza.
5

Pytanie dotycz¹ce tej kwestii brzmia³o: Gdyby do Pañstwa firmy/instytucji zg³osi³a siê
z propozycj¹ podjêcia pracy osoba niepe³nosprawna, to jaka by³aby reakcja firmy/instytucji?
– niepe³nosprawna ruchowo, na wózku,
– niewidoma lub s³abo widz¹ca,
– nies³ysz¹ca, z dysfunkcj¹ mowy,
– z chorob¹ psychiczn¹,
– niepe³nosprawna intelektualnie.
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Zatrudnienie chorych psychicznie pracowników uwa¿ano za bardzo du¿e
ryzyko, wymagaj¹ce od pracodawcy odwagi. Zdarza³o siê, ¿e osoby chore
psychicznie by³y mylone z ludŸmi upoœledzonymi umys³owo. Obawiano siê
zagro¿eñ ze strony takiego pracownika, zw³aszcza gdy by³a to osoba nieznana
w firmie. Argumentowano, ¿e zale¿y to od zaawansowania choroby i znajomoœci pracownika. Sugerowano, ¿e osoby chore psychicznie powinny byæ zatrudniane w specjalnych zak³adach pracy. Z drugiej strony podawano wiele
przyk³adów, dotycz¹cych niepowodzeñ z utrzymaniem takiego pracownika
i k³opotów z jego zwolnieniem. Przyk³ady wypowiedzi: niebezpieczny dla
otoczenia; psychiczni w ogóle nie wchodz¹ w rachubê; trudni w kontaktach
z ludŸmi.
W przypadku osób upoœledzonych umys³owo podkreœlano, ¿e najlepiej siê
oni sprawdzaj¹ w zak³adach pracy chronionej. Na otwartym rynku pracy zale¿y to od stopnia upoœledzenia. Jednak praca takiej osoby powinna siê odbywaæ
pod nadzorem opiekuna, asystenta: a myœlê, ¿e to te¿ chodzi o mentalnoœæ
ludzk¹. Generalnie rzecz bior¹c ludzie boj¹ siê takich osób, poniewa¿ gdzieœ
mamy zanotowane, ¿e s¹ to osoby nieprzewidywalne. I teraz zatrudnienie takiej osoby, nawet z osob¹, która siê ni¹ opiekuje, podœwiadomie rodzi
pewnego rodzaju obawy, ¿e coœ siê wydarzy.
Istnienie zwi¹zku miêdzy postrzeganiem niepe³nosprawnych pracowników
i wiedz¹ o rodzajach schorzeñ a opiniami, dotycz¹cymi zatrudniania osób
z niepe³nosprawnoœciami, potwierdzi³y wyniki badañ iloœciowych. Sonda¿
przeprowadzony wœród przedstawicieli pracodawców wskaza³ rodzaj niepe³nosprawnoœci jako istotny czynnik, maj¹cy wp³yw na zatrudnienie osób
niepe³nosprawnych w firmach i instytucjach z otwartego rynku pracy. Wyniki
badañ iloœciowych wzmacniaj¹ tezê, i¿ niektóre rodzaje schorzeñ praktycznie
nie daj¹ osobom niepe³nosprawnym wielkich szans na zatrudnienie. Na pytanie: Czy w Pana(i) firmie/instytucji s¹ miejsca pracy, na których mog³yby pracowaæ osoby z nastêpuj¹cymi rodzajami niepe³nosprawnoœci? odpowiedzi
zdecydowanie nie i raczej nie przewa¿a³y w wypadku: niewidomych – 89,8%,
z upoœledzeniem umys³owym – 81,4%, chorych na schizofreniê – 78,7%,
g³uchych – 77,4% i chorych na epilepsjê – 65,5% (tabela 21). Najwiêksze
szanse na zatrudnienie mia³y osoby po zawale serca – 73,3% (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), w dalszej kolejnoœci osoby maj¹ce trudnoœci
z chodzeniem – 55,6%, niedos³ysz¹ce – 45,7%, z niedow³adem rêki – 45,0%,
osoby na wózku inwalidzkim – 38,1% i osoby lekko niedowidz¹ce – 37,9%.
Generalnie gotowoœæ zak³adów pracy do zatrudniania pracowników niepe³nosprawnych, z wyj¹tkiem osób po zawale serca, jest umiarkowana lub niska.
Rezultaty dyskusji grupowej i badañ sonda¿owych nie s¹ zaskoczeniem. Warto jednak podkreœliæ, ¿e uzyskane wyniki badañ sonda¿owych s¹ bardziej
przychylne dla osób niepe³nosprawnych ni¿ odpowiedzi na to pytanie, uzyska-
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ne w badaniach 10 lat temu, co mo¿e wskazywaæ na coraz wiêksz¹ œwiadomoœæ pracodawców dotycz¹c¹ wagi problemu6.
Tabela 21. Deklaracje dotycz¹ce zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w zak³adach
pracy
Czy w Pana(i) firmie/instytucji s¹ miejsca pracy,
na których mog³yby pracowaæ osoby
z nastêpuj¹cymi rodzajami niepe³nosprawnoœci?
Rodzaj niepe³nosprawnoœci

Zdecydowanie Zdecydowanie Nie
tak i raczej tak nie i raczej nie wiem Œrednia*
(%)

Osoby na wózku inwalidzkim

38,1

59,0

2,9

2,55

Osoby lekko niedowidz¹ce

37,9

59,8

2,3

2,60

Osoby z niedow³adem rêki

45,0

50,3

4,7

2,80

6,5

89,8

3,7

1,55

Osoby niedos³ysz¹ce

45,7

50,9

3,4

2,77

Osoby z trudnoœciami z chodzeniem

55,6

40,6

3,8

3,07

Osoby chore na epilepsjê

26,5

65,5

8,0

2,28

Osoby po zawale serca

73,3

20,3

6,4

3,73

Osoby z upoœledzeniem umys³owym

12,8

81,4

5,8

1,77

Osoby g³uche

18,7

77,4

3,9

1,93

Osoby chore na schizofreniê

10,7

78,7

10,6

1,81

Osoby niewidome

* Œrednia ocen na skali od 5 (zdecydowanie tak) do 1 (zdecydowanie nie).

Natomiast nadal utrzymuj¹ siê szczególnie silne postawy dyskryminacyjne
wobec osób upoœledzonych umys³owo, chorych psychicznie, z zaburzeniami
neurologicznymi, a tak¿e niewidomych. Wielu badaczy w Polsce dostrzega
ten problem7. Postawy negatywne i stereotypy s¹ znacznie silniejsze wobec
tych grup osób niepe³nosprawnych ni¿ w stosunku do ludzi z innymi dysfunkcjami organizmu. Zró¿nicowane postawy wobec osób niepe³nosprawnych
w zale¿noœci od rodzaju schorzenia ujawni³y siê tak¿e w badaniu fokusowym,
w pytaniu o zalecane miejsce zatrudnienia niepe³nosprawnych: czy powinni
pracowaæ w specjalnych zak³adach pracy czy w firmach/instytucjach z otwartego rynku pracy.
6
R. Dzioba: „Postawy pracodawców z otwartego rynku pracy wobec zatrudniania osób
niepe³nosprawnych oraz istniej¹cych rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych zatrudniania tej grupy
osób”, Wydzia³ Analiz i Programów Celowych PFRON, maszynopis 1999.
7
Szersze omówienie w I. Poliwczak: Wyrównywanie szans osób niepe³nosprawnych na
rynku pracy, KIG-R, IPiSS, Warszawa 2007, s. 104–105.
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Wybór zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy uzale¿niano
od cech indywidualnych: osobowoœci, posiadanego zawodu, rodzaju niepe³nosprawnoœci. Generalnie preferowano otwarty rynek pracy jako miejsce,
gdzie jest wiele mo¿liwoœci zatrudnienia, brak izolacji i mo¿liwoœæ rehabilitacji spo³ecznej: Myœlê, ¿e ten otwarty, bo nie jest wyizolowany, nie jest wy³¹cznie z tymi ludŸmi, którzy s¹ upoœledzeni, tylko jest to normalne œrodowisko.
Tak jak w spo³eczeñstwie s¹ ró¿ne osoby, no i w tej pracy jest zró¿nicowanie
i to jest na pewno zdrowsze, lepsze. Jednak w wypadku osób chorych psychicznie i upoœledzonych umys³owo czêœciej wskazywano na specjalne zak³ady
pracy: W niektórych przypadkach on siê bêdzie bezpieczniej czu³ w œrodowisku
osób o podobnych schorzeniach i bêdzie pracowa³ z osobami niepe³nosprawnymi, a w niektórych przypadkach lepiej jak pójdzie na otwarty zak³ad.
I tutaj nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Chroniony rynek pracy najczêœciej
kojarzony by³ z zak³adami pracy chronionej, niekiedy postrzeganymi jako firmy nadmiernie eksploatuj¹ce osoby niepe³nosprawne: Czasem bywa tak, ¿e
zak³ad pracy chronionej dostaje du¿e pieni¹dze, a wykorzystuje je i zjada kto
inny.
W dyskusjach ujawni³ siê te¿ inny problem, zwi¹zany z dyskryminowaniem
osób niepe³nosprawnych jako pracowników. Zdaniem przedstawicieli pracodawców same osoby niepe³nosprawne bywaj¹ nietolerancyjne dla pracowników niepe³nosprawnych. Na przyk³ad w instytucjach pomocy spo³ecznej wol¹
byæ obs³ugiwani przez pracowników sprawnych:
Mam doœwiadczenie, bo zatrudniamy osobê niepe³nosprawn¹ w bardzo niewielkim stopniu, o niepe³nosprawnoœci ruchowej. Klienci oœrodka pomocy
(osoby niepe³nosprawne) skar¿¹ siê na tê osobê, a ja uwa¿am, ¿e jest bardzo
dobrym pracownikiem, sumiennym, wcale nie wolniej pracuje.
W punkcie poradnictwa dla osób z orzeczon¹ niepe³nosprawnoœci¹, które
zg³aszaj¹ siê do PFRON, tego oddzia³u jaki jest w MOPS-ie po ró¿ne œwiadczenia, zatrudniliœmy osobê niepe³nosprawn¹ ruchowo i ci¹gle s¹ skargi, ¿e
jak mo¿e byæ urzêdnik np. wolno pracuj¹cy, niepe³nosprawny.
Podsumowuj¹c przytoczone wypowiedzi przedstawicieli pracodawców,
nietrudno zauwa¿yæ du¿y ³adunek emocjonalny w formu³owaniu opinii o osobach niepe³nosprawnych jako pracownikach. Dotyczy³o to zw³aszcza osób
z zaburzeniami psychicznymi lub niepe³nosprawnych intelektualnie i niewidomych. Wiêkszoœæ uczestników dyskusji mia³a niewielkie doœwiadczenia
z pracownikami niepe³nosprawnymi. Swoje opinie formu³owali na podstawie
pojedynczych przypadków, z którymi siê zetknêli w swojej pracy zawodowej,
doœwiadczeñ rodzinnych, zas³yszanych opowieœci, informacji medialnych.
Wiedza pracodawców o osobach niepe³nosprawnych i dysfunkcjach zwi¹zanych z chorobami i uszkodzeniami organizmu by³a niepe³na, wyrywkowa,
czêsto nacechowana negatywnymi emocjami. Mia³o to wp³yw na ich dyskryn

n
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minacyjne postawy wobec zatrudniania osób z niepe³nosprawnoœciami, mimo
wzrostu w ci¹gu ostatnich lat pozytywnych deklaracji dotycz¹cych ich
zatrudniania.
Pozytywne doœwiadczenia i udzia³ w szkoleniach
Istotnym czynnikiem, maj¹cym wp³yw na postrzeganie osób niepe³nosprawnych jest brak wiedzy pracodawców i wynikaj¹ce st¹d negatywne stereotypy
o niepe³nosprawnych pracownikach. Doœwiadczenie i wiedza, zwi¹zana z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych, redukowa³a obawy przyjêcia ich do
pracy. Wiêksz¹ gotowoœæ do zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, w odniesieniu do wszystkich rodzajów niepe³nosprawnoœci, deklarowano w firmach
i instytucjach zatrudniaj¹cych ludzi niepe³nosprawnych i niep³ac¹cych sk³adki
na PFRON (tabela 22).
Tabela 22. Op³acanie sk³adki na PFRON a deklaracje zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej
Op³acanie sk³adki
na PFRON przez
firmy/instytucje

Rodzaj niepe³nosprawnoœci – œrednia*
1**

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Zatrudnia odpowiedni¹ 2,9 3,0 3,1 1,7 3,4 3,6 2,7 4,2 2,7 2,3 2,1
liczbê osób niepe³nosprawnych i nie p³aci
sk³adki na PFRON
Zatrudnia osoby niepe³- 2,7 2,7 3,1 1,6 2,9 3,3 2,3 3,9 1,8 2,1 1,9
nosprawne, ale poni¿ej
wskaŸnika i musi p³aciæ
sk³adkê na PFRON
Nie zatrudnia osób nie- 2,1 2,1 2,3 1,4 2,2 2,5 1,9 3,2 1,5 1,5 1,5
pe³nosprawnych i p³aci
sk³adkê w pe³nej wysokoœci
* Œrednia ocen na skali od 5 (zdecydowanie tak) do 1 (zdecydowanie nie).
** 1 – osoby na wózku inwalidzkim, 2 – lekko niedowidz¹ce, 3 – z niedow³adem rêki, 4 – niewidome, 5 – niedos³ysz¹ce, 6 – z trudnoœciami z chodzeniem, 7 – chore na epilepsjê, 8 – po zawale
serca, 9 – z upoœledzeniem umys³owym, 10 – g³uche, 11 – chore na schizofreniê.

Z kolei w zak³adach pracy nie zatrudniaj¹cych osób niepe³nosprawnych
najrzadziej wskazywano na mo¿liwoœæ przyjêcia ich do pracy na jakimkolwiek stanowisku. Doœwiadczenia zwi¹zane z zatrudnianiem niepe³nosprawnych pracowników mia³y te¿ wp³yw na dalsze plany zatrudnieniowe. W firmach i instytucjach charakteryzuj¹cych siê wiêksz¹ akceptacj¹ dla zatrudnienia osób niepe³nosprawnych do jakiejkolwiek pracy towarzyszy³y deklaracje
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zatrudnienia ich w najbli¿szym roku. Istotnym czynnikiem by³a tak¿e wielkoœæ zak³adu pracy. Przede wszystkim w zak³adach pracy maj¹cych powy¿ej
250 pracowników ³atwiej by³o znaleŸæ stanowisko dla osoby z okreœlonym
rodzajem niepe³nosprawnoœci.
Istotnym czynnikiem okaza³ siê te¿ udzia³ w szkoleniach kadr odpowiedzialnych za rozwój zasobów personalnych organizacji. W zak³adach pracy,
w których przedstawiciele pracodawców brali w nich udzia³, a dotycz¹cych
zatrudniania osób niepe³nosprawnych, czêœciej deklarowano istnienie w firmie lub instytucji stanowisk pracy, na których mog³yby one pracowaæ. Dotyczy³o to wszystkich rodzajów niepe³nosprawnoœci (tabela I w Aneksie).
Wœród przedstawicieli pracodawców czêœciej wystêpowa³y stwierdzenia
akceptuj¹ce pogl¹d, i¿ firmy/instytucje zatrudniaj¹ce osoby niepe³nosprawne
maj¹ lepszy wizerunek (38,8% bior¹cy udzia³ w szkoleniach i 27,6% nieuczestnicz¹cy w nich, tabela II w Aneksie). Tak¿e czêœciej podzielano pogl¹d, ¿e
w firmie/instytucji zatrudniono by osobê z widoczn¹ niepe³nosprawnoœci¹ na
stanowisku wymagaj¹cym kontaktów z klientem (61,4% bior¹cy udzia³
w szkoleniach i 43,4% niebior¹cy udzia³u w szkoleniach (tabela III w Aneksie). Ponadto w zak³adach pracy, w których pracodawcy uczestniczyli w szkoleniach czêœciej wskazywano na pozytywne doœwiadczenia zwi¹zane z prac¹
niepe³nosprawnych (tabela 23). Mo¿e to byæ rezultatem lepszej wiedzy przedstawicieli pracodawców o zagadnieniach niepe³nosprawnoœci w miejscu pracy, ale wynikaj¹cej z tej wiedzy lepszej organizacji stanowisk pracy i trafniejszego doboru pracowników.
Tabela 23. Udzia³ w szkoleniach a doœwiadczenia zwi¹zane z zatrudnianiem niepe³nosprawnych pracowników (w %)
Jak Pan/i ocenia doœwiadczenia firmy/instytucji
w zatrudnianiu niepe³nosprawnych pracowników?

Zdecydowanie dobre i raczej dobre
Dobre i z³e równowa¿¹ siê
Zdecydowanie z³e i raczej z³e
Trudno powiedzieæ
Nie dotyczy, nie mamy ¿adnych doœwiadczeñ

Udzia³ w szkoleniach
Tak

Nie

77,2
7,6
2,7
5,4
7,1

38,6
13,6
5,4
12,6
29,8

Chi-kwadrat=85,227 df 6 p=0,000.

Praca z osobami niepe³nosprawnymi i udzia³ w szkoleniach s¹ istotnymi
czynnikami prze³amuj¹cymi stereotypy i uprzedzenia, odnosz¹ce siê do zatrudniania osób niepe³nosprawnych. Poszerzaj¹ one wiedzê i prze³amuj¹
obawy, które w odniesieniu do tych ludzi s¹ jednak w dalszym ci¹gu
znacz¹ce.
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Pozytywne i negatywne cechy niepe³nosprawnych pracowników
Zalety i wady dostrzegane przez przedstawicieli pracodawców u pracowników niepe³nosprawnych w badaniu sonda¿owym zosta³y uzyskane poprzez
porównanie ich z pozosta³ymi pracownikami (tabela 24). Z pozytywnych
okreœleñ czêœciej wskazywano przede wszystkim na wiêksz¹ lojalnoœæ pracowników niepe³nosprawnych wobec pracodawcy, a tak¿e ich pracowitoœæ
i starannoœæ w pracy. Wœród negatywnych wymieniano najczêœciej wiêksz¹
absencjê chorobow¹, a nastêpnie roszczeniowoœæ wobec pracodawcy. Pracownicy niepe³nosprawni czêœciej byli te¿ oceniani jako mniej samodzielni, mniej
wydajni i dyspozycyjni w pracy, nieco bardziej konfliktowi. Dostrzegano ich
ni¿szy poziom kwalifikacji zawodowych, ale podkreœlano wy¿sz¹ gotowoœæ
do ich podnoszenia.
Tabela 24. Porównanie pracowników niepe³nosprawnych z innymi pracownikami

Cechy pracowników

Jakby Pan/i oceni³(a) pracowników
niepe³nosprawnych w porównaniu z pozosta³ymi
pracownikami?
Wiêksza
(%)

Taka sama
(%)

Mniejsza
(%)

Œrednia*

19,8

74,3

5,9

2,14

6,2

59,7

34,1

1,72

20,6

77,0

2,4

2,18

Poziom kwalifikacji zawodowych

5,7

81,4

12,9

1,93

Dyspozycyjnoœæ

8,0

62,0

30,0

1,78

Wydajnoœæ

5,5

61,2

33,3

1,72

Umiejêtnoœæ pracy w zespole

8,0

84,8

7,2

2,01

15,5

75,9

8,6

2,07

9,8

77,0

13,2

1,97

Starannoœæ

18,6

78,1

3,3

2,15

Absencja chorobowa

45,4

47,7

6,8

2,39

Roszczeniowoœæ wobec pracodawcy

19,9

73,6

6,5

2,13

Pracowitoœæ
Samodzielnoœæ
Lojalnoœæ wobec pracodawcy

Gotowoœæ do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Konfliktowoœæ

* Œrednia ocen na skali od 3 (wiêksza) do 1 (mniejsza).

Kierownicy i specjaliœci, odpowiedzialni za politykê personaln¹, poproszeni o wymienienie trzech najwa¿niejszych cech w najwiêkszym stopniu utrudniaj¹cych zatrudnienie w ich firmie/instytucji osób niepe³nosprawnych, wymieniali je w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

absencja chorobowa – 34,5%,
samodzielnoœæ – 22,6%,
wydajnoœæ – 19,8%,
dyspozycyjnoœæ – 18,0%,
poziom kwalifikacji zawodowych – 11,7%,
konfliktowoœæ – 10,9%,
roszczeniowoœæ wobec pracodawcy – 10,7%8.
Wymienione cechy pracowników s¹ istotne dla pracodawców, ale nie zawsze musz¹ mieæ uzasadnienie w odniesieniu do ka¿dego pracownika niepe³nosprawnego. Przekonanie np. o wysokiej absencji chorobowej, mniejszej
samodzielnoœci, wydajnoœci i dyspozycyjnoœci w pracy mo¿e wynikaæ ze stanu zdrowia i rodzaju schorzenia osoby niepe³nosprawnej. Mo¿e byæ przynajmniej czêœciowo zniwelowane odpowiednim doborem i zorganizowaniem stanowiska pracy i typem kontraktu o pracê, umo¿liwiaj¹cym np. pracê w mniejszym wymiarze godzin, z elastyczn¹ organizacj¹ czasu pracy i miejsca jej wykonywania. Warto podkreœliæ, i¿ przedstawiciele pracodawców, którzy zatrudniali osoby niepe³nosprawne i brali udzia³ w szkoleniach dotycz¹cych zatrudniania osób niepe³nosprawnych, mieli lepsze wyobra¿enie o osobach niepe³nosprawnych jako pracownikach. Wy¿ej oceniali ich przede wszystkim ze
wzglêdu na takie cechy jak: pracowitoœæ, wydajnoœæ pracy, umiejêtnoœæ pracy
w zespole, lojalnoœæ wobec pracodawcy. Rzadziej wskazywali zaœ na takie
przeszkody jak: wy¿sza absencja chorobowa i ni¿sza dyspozycyjnoœæ.
Pracodawcy maj¹ tak¿e nieco lepsze wyobra¿enie o m³odych pracownikach niepe³nosprawnych (tabela 25). S¹ to osoby, które najczêœciej sta³y siê
niepe³nosprawne przed podjêciem zatrudnienia. Porównuj¹c osoby m³ode
niepe³nosprawne ze starszymi, kierownicy i specjaliœci czêœciej wskazywali
na takie ich cechy jak: wiêksz¹ gotowoœæ do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wy¿szy poziom kwalifikacji zawodowych, wiêksz¹ motywacjê do
podjêcia zatrudnienia, a tak¿e nieco wiêksz¹ dyspozycyjnoœæ, pracowitoœæ,
umiejêtnoœæ pracy w zespole i lojalnoœæ wobec pracodawcy. Podobnie oceniano absencjê chorobow¹, natomiast wskazywano na nieco wiêksz¹ roszczeniowoœæ m³odszych pracowników. Generalnie, wymienione cechy
œwiadcz¹ o bardziej pozytywnym nastawieniu pracodawców dotycz¹cym
m³odych osób niepe³nosprawnych, co mo¿e stanowiæ wa¿ny czynnik sprzyjaj¹cy ich zatrudnieniu. Oczywiœcie s¹ to tylko deklaracje, a dane dotycz¹ce
aktywnoœci zawodowej osób niepe³nosprawnych, pochodz¹ce z badañ aktywnoœci ekonomicznej, nie wskazuj¹ na radykalne zmiany sytuacji w przyjmowaniu do pracy osób niepe³nosprawnych w m³odszych kategoriach wieku
(tabela IV w Aneksie).
8

Zsumowane trzy odpowiedzi, procent obliczony w stosunku do liczby respondentów
N=615.

Postrzeganie niepe³nosprawnych pracowników i uwarunkowania...

75

Tabela 25. Porównanie m³odych osób niepe³nosprawnych ze starszymi osobami niepe³nosprawnymi

Cechy pracowników

Jakby Pan(i) oceni³ m³ode osoby
niepe³nosprawne wchodz¹ce w ostatnich latach
na rynek pracy w porównaniu ze starszymi
osobami z niepe³nosprawnoœciami?
Wiêksza

Taka
sama

Mniejsza

Nie
wiem

Œrednia*

(%)

Pracowitoœæ
Motywacja do podjêcia zatrudnienia
Lojalnoœæ wobec pracodawcy
Poziom kwalifikacji zawodowych
Dyspozycyjnoœæ
Umiejêtnoœæ pracy w zespole
Gotowoœæ do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych
Absencja chorobowa
Roszczeniowoœæ wobec pracodawcy

18,0
33,7
13,8
38,7
21,8
18,0
38,9

55,9
41,8
65,5
41,8
53,5
61,1
45,4

9,6
9,4
4,6
5,5
10,6
5,4
2,4

16,4
15,1
16,1
14
14,1
15,4
13,3

2,10
2,29
2,11
2,39
2,11
2,15
2,42

13,0
15,9

58,0
60,0

13,3
8,5

15,6
15,6

2,00
2,09

* Œrednia ocen na skali od 3 (wiêksza) do 1 (mniejsza), obliczona bez kategorii nie wiem.

Wed³ug szacunków GUS pod koniec 2008 roku pracowa³o w Polsce 15,5%
osób niepe³nosprawnych w wieku 15–24 lata i 30,3% w wieku 25–34 lata,
przy wskaŸniku zatrudnienia dla osób niepe³nosprawnych w wieku produkcyjnym wynosz¹cym 21,5%. Tak¿e wspó³czynniki aktywnoœci zawodowej
„m³odych” informuj¹ce, jaka czêœæ populacji pracuje lub poszukuje zatrudnienia, osi¹ga³y niskie wartoœci: dla grupy 15–24 lata 20,9%, 25–34 lata 35,3%.
Oznacza to, ¿e wielu niepe³nosprawnych absolwentów po skoñczeniu nauki
nie podejmuje zatrudnienia, wybiera status rencisty, a wysi³ek w³o¿ony w ich
edukacjê jest zaprzepaszczony. Dostrzegaj¹ to tak¿e pracodawcy, którzy oczekuj¹ od m³odych niepe³nosprawnych wiêkszej ich aktywnoœci. Na pytanie
otwarte w badaniu sonda¿owym: „Co przede wszystkim powinna zrobiæ
m³oda osoba niepe³nosprawna staraj¹ca siê o zatrudnienie w Pana/i firmie/
instytucji, aby zosta³a przyjêta do pracy?”, otrzymaliœmy nastêpuj¹ce kategorie odpowiedzi:
1) mieæ odpowiednie kwalifikacje, umiejêtnoœci, wykszta³cenie, szkolenia –
54,3%,
2) z³o¿yæ aplikacjê, wzi¹æ udzia³ w procedurze rekrutacyjnej tak samo jak
osoby pe³nosprawne – 46,5%,
3) nie rozwa¿amy przyjêcia osoby niepe³nosprawnej – 6,7%,
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4) posiadaæ taki rodzaj i stopieñ niepe³nosprawnoœci, który nie bêdzie utrudniaæ pracy – 6,1%,
5) przedstawiæ odpowiednie dokumenty zwi¹zane z niepe³nosprawnoœci¹ –
3,0,
6) inne odpowiedzi – 6,4%,
7) nie wiem/trudno powiedzieæ – 7,4%.
Wymieniony przez pracodawców na pierwszym miejscu brak odpowiednich
kwalifikacji zawodowych i wykszta³cenia, a tak¿e problem nieadekwatnych
kwalifikacji zawodowych do aspiracji, mo¿liwoœci i rodzaju schorzeñ absolwentów niepe³nosprawnych s¹ istotnymi uwarunkowaniami biernoœci zawodowej m³odych. Badania m³odych osób niepe³nosprawnych potwierdzaj¹ tezê, i¿
problemy z aktywizacj¹ zawodow¹ m³odzie¿y niepe³nosprawnej maj¹ swe
Ÿród³o w jej niskim wykszta³ceniu, nieodpowiednich kwalifikacjach zawodowych i s³abych kompetencjach spo³ecznych9. Za stan ten w du¿ym stopniu odpowiada system edukacji. Kszta³cenie pod potrzeby szkó³, bez rozpoznania potrzeb uczniów niepe³nosprawnych i lokalnego rynku pracy potwierdzaj¹ te¿
analizy dotycz¹ce uwarunkowañ niskiej zdawalnoœci zewnêtrznego egzaminu
zawodowego przez absolwentów niepe³nosprawnych10. Wymieniany na drugim
miejscu postulat, wskazuj¹cy na koniecznoœæ wiêkszej aktywnoœci osób niepe³nosprawnych, to znaczy z³o¿enie aplikacji, przyst¹pienie do procedury rekrutacji, tak¿e jest czêsto podnoszony w badaniach osób niepe³nosprawnych.
Ludzie niepe³nosprawni, obawiaj¹c siê odrzucenia aplikacji lub nie wierz¹c
w jej skutecznoœæ czêsto unikaj¹ poszukiwañ zatrudnienia w firmach i instytucjach z otwartego rynku pracy. Jest to te¿ wynikiem s³aboœci instytucji wspomagaj¹cych osoby niepe³nosprawne i pracodawców w zatrudnianiu, które powinny
stanowiæ ogniwo w tym poœrednicz¹ce11. Powiatowe urzêdy pracy na ogó³ nie s¹
wyspecjalizowane w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, czêsto te¿ preferuj¹
wspó³pracê z firmami z chronionego rynku pracy. Z kolei organizacje pozarz¹dowe, specjalizuj¹ce siê w poœrednictwie pracy i doradztwie zawodowym
dzia³aj¹ g³ównie w du¿ych miastach. Wymienione dwa podstawowe warunki
nie wyczerpuj¹ ca³ej puli odpowiedzi. Czêœæ przedstawicieli pracodawców
przedstawia³a stanowisko, wskazuj¹ce na niechêæ do zatrudniania niepe³nosprawnych lub preferencje tylko dla osób posiadaj¹cych schorzenia nieutrudniaj¹ce pracy, co potwierdza wystêpowanie wœród pracodawców postaw dyskryminuj¹cych niepe³nosprawnych pracowników.
9

M³odzi niepe³nosprawni. Rodzina, edukacja, praca, E. Giermanowska (red.), ISP, Warszawa 2007.
10
E. Giermanowska, Zewnêtrzny egzamin zawodowy dla absolwentów niepe³nosprawnych.
Przygotowanie, organizacja i propozycje zmian, [w:] I. Bia³ecki, E. Drogosz-Zab³ocka (red.): Potwierdzanie kwalifikacji. Pytania o model egzaminu zawodowego, CBNiSZW, Warszawa 2009.
11
M³odzi niepe³nosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia,
E. Giermanowska (red.), ISP, Warszawa 2007.
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Uwarunkowania zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
w organizacjach z otwartego rynku pracy
Regulacje wspieraj¹ce zatrudnienie osób niepe³nosprawnych
Prawo do pracy osób niepe³nosprawnych, jak i kwestia regulacji ich zatrudnienia podejmowana jest w wielu dokumentach miêdzynarodowych oraz
w ustawodawstwie poszczególnych pañstw. W przyjêtym na lata 2006–2015
planie dzia³añ Rady Europy podkreœla siê, ¿e: „zatrudnienie, poradnictwo zawodowe i szkolenie zawodowe s¹ kluczowymi czynnikami integracji spo³ecznej i niezale¿noœci ekonomicznej osób niepe³nosprawnych. Zapewnienie równoœci szans osób niepe³nosprawnych w zakresie uzyskania i utrzymania pracy
wymaga odpowiednich przepisów prawnych, œrodków i us³ug. Nale¿y zwiêkszyæ równy dostêp do zatrudnienia poprzez ³¹czenie dzia³añ antydyskryminacyjnych i pozytywnych oraz poprzez w³¹czenie dzia³añ integracyjnych
na rzecz zatrudnienia osób niepe³nosprawnych do ogólnej polityki zatrudnienia”12.
Polityka zatrudnienia osób niepe³nosprawnych pozostaje wa¿n¹ kwesti¹
regulacji pañstwa. Jej podstawowe cele to promowanie zatrudnienia ludzi niepe³nosprawnych przede wszystkim na otwartym rynku pracy, a tak¿e zapewnienie równoœci szans w dostêpie do zatrudnienia. Wskazanie na preferencje
dla otwartego rynku pracy nie oznacza likwidacji chronionego rynku pracy,
który tworz¹ specjalne zak³ady pracy zatrudniaj¹ce osoby niepe³nosprawne,
ale jego ograniczenie. Specjalne zak³ady pracy chronionej, maj¹ce ponaddwustuletni¹ historiê, tworzono dla osób niepe³nosprawnych, które nie by³y zdolne podj¹æ pracy w zwyk³ych zak³adach, istniej¹ obecnie we wszystkich pañstwach. Od lat osiemdziesi¹tych XX wieku sta³y siê przedmiotem krytyki13.
Zarzucano im, ¿e tworz¹ getta niepe³nosprawnych, co nie sprzyja ich integracji spo³ecznej. Nie umo¿liwiaj¹ rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji osobom niepe³nosprawnym, skazuj¹c je na wykonywanie tej samej pracy
przez ca³e ¿ycie zawodowe. Jednoczeœnie ich istnienie wymaga ogromnych
dop³at z bud¿etów pañstwowych. Powszechna krytyka tego sposobu zatrudnienia spowodowa³a, ¿e zaczêto szukaæ alternatywy dla specjalnych zak³adów
pracy poprzez np. rozwój zatrudnienia wspomaganego czy przedsiêbiorstw
spo³ecznych (firm spo³ecznych, spó³dzielni socjalnych).

12
Za³¹cznik do Zalecenia nr Rec(2006)5: Plan dzia³añ Rady Europy w celu promocji praw
i pe³nego uczestnictwa osób niepe³nosprawnych w spo³eczeñstwie: podnoszenie jakoœci ¿ycia
osób niepe³nosprawnych w Europie 2006–2015, s. 8 (www.mpips.gov.pl).
13
T. Majewski: Zatrudnienie wspomagane osób niepe³nosprawnych, KIG-R, Warszawa,
2006, s. 12–13.
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Skierowanie g³ównego strumienia zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
na otwarty rynek pracy wymaga³o wprowadzenia przepisów antydyskryminacyjnych i upowszechnienia dobrych praktyk, gwarantuj¹cych ludziom
niepe³nosprawnym równe szanse. Obejmuj¹ one miêdzy innymi takie kwestie jak: zapewnienie dostêpu do poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz
odpowiednich us³ug zwi¹zanych z zatrudnieniem, dostêp do obiektywnej
oceny zawodowej skoncentrowanej na mo¿liwoœciach i konkretnym stanowisku pracy, a nie rodzaju niepe³nosprawnoœci, ochrona przed dyskryminacj¹ na wszystkich etapach zatrudnienia, tworzenie odpowiednich przepisów bhp, uwzglêdniaj¹cych potrzeby osób niepe³nosprawnych, usuwanie
w systemie œwiadczeñ czynników zniechêcaj¹cych je do podjêcia pracy,
tworzenie systemu zachêt do podejmowania samozatrudnienia i przechodzenia z chronionego na otwarty rynek pracy14.
W celu zwiêkszenia zatrudnienia osób niepe³nosprawnych pañstwa nak³adaj¹ na pracodawców konkretne obowi¹zki. Istniej¹ dwie koncepcje sk³aniaj¹ce ich do zatrudnienia osób niepe³nosprawnych:
System antydyskryminacyjny.
System oparty na kwotach zatrudnienia15.
System antydyskryminacyjny nak³ada na pracodawcê obowi¹zek dostosowania miejsca pracy do potrzeb osoby niepe³nosprawnej. W ka¿dym akcie
prawnym powinny byæ odniesienia zakazuj¹ce dyskryminacji ze wzglêdu na
niepe³nosprawnoœæ. Wzorem dla tego typu rozwi¹zañ jest Ustawa o Niepe³nosprawnych Amerykanach z 1990 roku. W wielu pañstwach podejœcie antydyskryminacyjne zosta³o wprowadzone jako dominuj¹ce lub czêœciowe.
System kwotowy nak³ada na pracodawcê obowi¹zek zatrudniania okreœlonego odsetka osób niepe³nosprawnych. Wysokoœæ kwot waha siê od 2 do 7%
ogó³u zatrudnionych. Z op³acania kwot na ogó³ s¹ zwolnione ma³e przedsiêbiorstwa. Kwoty przewa¿nie s¹ wprowadzane specjaln¹ ustaw¹, reguluj¹c¹ zatrudnienie osób niepe³nosprawnych i œrodki w ten sposób zgromadzone s¹
przeznaczane na rehabilitacjê i promocjê tego typu zatrudnienia. W Polsce istnieje system kwotowy. Pracodawcy, którzy nie osi¹gaj¹ okreœlonego w ustawie wskaŸnika zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, zobowi¹zani s¹ do
op³acania sk³adki na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych16.
n
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Za³¹cznik do Zalecenia..., op.cit., s. 24–25.
Szersze omówienie w: J. Ga³êziak: Sprawni w pracy. Zatrudnienie osób niepe³nosprawnych w politykach Unii Europejskiej i wybranych pañstw cz³onkowskich, Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji, Warszawa 2004, s. 93–94.
16
Artyku³ 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych okreœla zasady osi¹gania wskaŸnika zatrudnienia osób niepe³nosprawnych,
omówiony jest w artykule U. Kurowskiej.
15
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Równy dostêp do zatrudnienia – deklarowane bariery i praktyka
W Polsce wiêkszoœæ firm/instytucji z otwartego rynku pracy nie zatrudnia
wystarczaj¹cej liczby osób niepe³nosprawnych i w zwi¹zku z tym ponosi koszty op³acania sk³adki na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. W dyskusjach grupowych p³acenie sk³adki na PFRON niektórzy
przedstawiciele pracodawców definiowali jako haracz, karê. Inni uwa¿ali, ¿e
skoro nie zatrudniaj¹ osób niepe³nosprawnych, to zgodnie z prawem musz¹
ponosiæ koszty: Nie uœwiadamia³am sobie do tej pory, ¿e jest to kara. P³acenie
sk³adki na PFRON w nielicznych wypadkach traktowano nawet jako zwolnienie z obowi¹zku zatrudnienia osób niepe³nosprawnych17. Warto podkreœliæ, ¿e
pytania o przyczyny zatrudniania lub niezatrudniania ludzi niepe³nosprawnych wywo³a³y ¿yw¹ dyskusjê, co mo¿e wskazywaæ, ¿e pracodawcy dostrzegaj¹ problem, ale te¿ zdaj¹ sobie sprawê z nieprzestrzegania zasady równych
szans w dostêpie do pracy zawodowej osób niepe³nosprawnych.
Przytaczane powody niezatrudniania osób niepe³nosprawnych mia³y bardzo zró¿nicowany charakter. Wskazywano na brak wiedzy pracodawców
o niepe³nosprawnoœciach i ryzyko zwi¹zane z zatrudnieniem niepe³nosprawnych, a tak¿e uprzedzenia spo³eczne. Wa¿nym argumentem by³o nieprzystosowanie budynków i stanowisk pracy oraz obawy zwi¹zane z ponoszeniem
nadmiernych kosztów. Odstrasza³y skomplikowane procedury, obowi¹zuj¹ce
przy przystosowaniu budynków, stanowisk pracy, wynagrodzeñ, a tak¿e czêste zwi¹zane z tym kontrole. Podkreœlano, ¿e osobom niepe³nosprawnym brakuje odpowiednich kwalifikacji. Przyk³ady wypowiedzi:
Obawy. Brak wiedzy na ten temat.
Uprzedzenia te¿ takie spo³eczne, brak wiedzy, co to jest, czym to ugryŸæ, jakie mog¹ byæ objawy chorób, ataki.
Bo pracodawcy boj¹ siê konsekwencji zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej, wol¹ mieæ œwiêty spokój, zap³aciæ to co nale¿y zap³aciæ i mieæ spokój.
Bo niejeden pracodawca mówi, tak jak mam tu prze¿ywaæ PIP-y, nie PIP-y,
cuda, wianki, odbiory, takie po prostu – smolê, wolê p³aciæ tê karê i mam
œwiêty, anielski spokój.
Wœród argumentów decyduj¹cych o zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
wymieniano dobre praktyki i odwo³ywanie siê do polityki równych szans.
Wskazywano, ¿e zak³adom pracy, które „przetar³y szlak”, ³atwiej jest przyjn
n
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Pytania o przyczyny zatrudniania lub niezatrudniania osób niepe³nosprawnych brzmia³y
nastêpuj¹co: Dlaczego Pañstwa zdaniem niektóre firmy/instytucje zatrudniaj¹ wiele osób niepe³nosprawnych (i nie musz¹ p³aciæ sk³adki na PFRON), a inne nie zatrudniaj¹ (i p³ac¹ sk³adki
na PFRON)? Od czego to zale¿y?, Co w g³ównej mierze powstrzymuje Pañstwa firmê/instytucjê przed zatrudnianiem lub zwiêkszaniem zatrudnienia osób niepe³nosprawnych?, Gdyby Pañstwa firma/instytucja zdecydowa³a siê na zatrudnienie lub zwiêkszenie zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, to jakie by³yby najwa¿niejsze powody podjêcia takiej decyzji?
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mowaæ do pracy kolejne osoby i w polityce personalnej nie stosowaæ praktyk
dyskryminacyjnych:
Firmy, które zatrudniaj¹, ju¿ po prostu przetar³y sobie szlak i wiedz¹ jak te
bariery, które s¹ dla przeciêtnego pracodawcy nie do pokonania pokonaæ
(...). Kiedy jest tych pracowników wielu, to po prostu to siê zaczyna op³acaæ.
Dla dwóch, trzech pracowników to siê nie op³aca.
Poszukujê pracownika na dane stanowisko i nie ma to dla mnie znaczenia,
czy bêdzie to osoba niepe³nosprawna czy pe³nosprawna, spe³nia moje wymagania, te które gdzieœ tam sobie umieœci³am, zatrudniam tê osobê.
Podkreœlano tak¿e, ¿e z³e doœwiadczenia w pracy z osobami niepe³nosprawnymi zwiêkszaj¹ obawy pracodawców i powoduj¹ decyzje odmowne. Innym
wa¿nym czynnikiem, maj¹cym wp³yw na zatrudnienie, jest stosunek pracodawców do osób niepe³nosprawnych. Negatywne emocje, brak wiedzy, stereotypy
oddzia³ywa³y na te decyzje. W ich prze³amywaniu maj¹ znaczenie dobre praktyki, ale i system edukacji, który staje siê coraz bardziej otwarty. Uwa¿ano, ¿e
widaæ ju¿ zmianê pokoleniow¹, m³odsze pokolenie jest bardziej otwarte na
kontakty i pracê z osobami niepe³nosprawnymi.
Dzia³a te¿ zasada dobrych praktyk, bo je¿eli widzimy, ¿e gdzieœ sprawdza
siê osoba w danej instytucji czy w danej firmie i jest osob¹ niepe³nosprawn¹
(...) to rzeczywiœcie poszerzaj¹ siê moje horyzonty i myœlê sobie, no dobrze,
no to w takim razie te¿ nie powinno byæ z tym ¿adnych k³opotów i te¿ mogê
zatrudniaæ kolejne osoby.
Kiedyœ dzieci niepe³nosprawne chodzi³y do szkól specjalnych, nie by³o czegoœ takiego jak szko³y integracyjne, klasy integracyjne. Teraz jest to nowe
pokolenie, ju¿ jest chowane zupe³nie inaczej. Takie osoby, jak razem chodz¹
do szko³y i póŸniej ktoœ jest szefem, to on te¿ bêdzie inaczej patrzy³ na zatrudnienie osoby niepe³nosprawnej, bo bêdzie wiedzia³, ¿e ta osoba funkcjonowa³a w szkole.
Osoby, które teraz bêd¹ wchodzi³y na rynek pracy, one te¿ ju¿ maj¹ zupe³nie
inne podejœcie do otaczaj¹cego œwiata, zarówno pe³nosprawne jak i niepe³nosprawne. Od pocz¹tku maj¹ kontakt ze sob¹ nawzajem i to ju¿ bêdzie
troszeczkê inne podejœcie.
W niektórych wypadkach szansy na zwiêkszenie zatrudnienia osób niepe³nosprawnych upatrywano w wykorzystaniu niestandardowych form zatrudnienia. Nie wszystkie jednak formy by³y postrzegane jako przyjazne dla
osób niepe³nosprawnych albo mo¿liwe do stosowania przez pracodawców: To
zale¿y od zadañ, które jednostka realizuje [telepraca]. Jest to stosunkowo
nowa forma zatrudnienia i jeszcze nie do koñca wprowadzona do praktyki, ale
uwa¿am, ¿e to jest taki du¿y krok w stosunku do osób niepe³nosprawnych. Czy
to siê sprawdzi czy nie? W wypadku ró¿nych form zatrudnienia terminowego
podkreœlano, ¿e musia³aby zostaæ stworzona baza osób niepe³nosprawnych,
n
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z zawodami, które mogliby wykonywaæ, bez koniecznoœci dodatkowego szkolenia na koszt pracodawców.
W wielu wypowiedziach pojawia³ siê argument, ¿e przyczyna niskiego
wskaŸnika zatrudnienia osób niepe³nosprawnych le¿y tak¿e po ich stronie.
Przedstawiciele pracodawców podkreœlali, ¿e ludzie niepe³nosprawni nie szukaj¹ zatrudnienia w firmach z otwartego rynku pracy. Takie osoby nie
zg³aszaj¹ siê do firm, a nawet jeœli zak³ad ma dla nich ofertê pracy, to nie mo¿e
znaleŸæ odpowiedniego kandydata. Osoby niepe³nosprawne obawiaj¹ siê utraty renty i wol¹ nie podejmowaæ zatrudnienia lub pracowaæ „na czarno”. Czêsto
wskazywano, ¿e ta biernoœæ niepe³nosprawnych zosta³a ju¿ wyuczona w rodzinie lub w szkole i pracodawcom trudno to prze³amaæ:
Osoby niepe³nosprawne musz¹ wyjœæ z ofert¹ do pracodawców – nie bêdzie
sz³o w drug¹ stronê.
Myœmy ostatnio mieli zatrudniæ niepe³nosprawnych, ale ¿aden siê nie
zg³osi³, bo boi siê, ¿e ZUS odbierze mu grupê i nie przyszed³ ¿aden. Przyszed³by na czarno, jakby nie by³ ubezpieczony.
Nie uczyæ, nie wyuczaæ tych ludzi biernoœci.
Zamkn¹æ pokolenie, tak, a w tym pokoleniu zamkn¹æ tê odziedziczon¹ biernoœæ.
Omówione bariery zatrudniania osób niepe³nosprawnych, ujawnione podczas dyskusji grupowych, znalaz³y potwierdzenie w badaniu sonda¿owym.
Badania pokaza³y niekorzystn¹ strukturê zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, uci¹¿liwoœæ procedur dla pracodawców i utrudniony dostêp do zatrudnienia niepe³nosprawnych kandydatów do pracy.
W badanej próbie firm i instytucji z otwartego rynku pracy 26,8% (165)
zatrudnia³o odpowiedni¹ liczbê osób niepe³nosprawnych i nie musia³o p³aciæ
sk³adki na PFRON, 37,1% (228) zatrudnia³o je, ale poni¿ej wskaŸnika i musia³o p³aciæ sk³adki na Fundusz, 36,1% (222) nie zatrudnia³o osób niepe³nosprawnych i p³aci³o sk³adkê w pe³nej wysokoœci. W najwiêkszej liczbie badanych zak³adów pracy zatrudniano pracowników, którzy zg³osili siê do
nich jako osoby niepe³nosprawne – 69%; 21% organizacji zatrudnia³o zarówno pracowników, którzy stali siê niepe³nosprawnymi w trakcie pracy
w firmie lub instytucji, jak i osoby z zewn¹trz, w 10% zak³adów pracy pracowa³y tylko osoby, które sta³y siê niepe³nosprawnymi w trakcie zatrudnienia
w danej firmie.
Oko³o 56% zak³adów pracy zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne
i osi¹gaj¹cych wymagany wskaŸnik ich zatrudnienia korzysta³o z dofinansowania w ramach Systemu Obs³ugi Dofinansowañ i Refundacji (SODiR).
W dyskusjach grupowych przedstawiciele pracodawców podkreœlali, ¿e firmy
zatrudniaj¹c osoby niepe³nosprawne czêsto rezygnuj¹ z dofinansowañ zatrudnienia z SODiR ze wzglêdu na uci¹¿liw¹ i czasoch³onn¹ procedurê. Jednoczen
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œnie 44% zak³adów pracy osi¹gaj¹cych odpowiedni wskaŸnik zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych nie korzysta³o z tego systemu wsparcia.
Stanowiska, na jakich by³y zatrudnione osoby niepe³nosprawne, obejmowa³y: pracowników biurowych – 59,6%, robotników wykwalifikowanych –
39,8%, robotników pomocniczych – 37,8%, specjalistów – 21,1%, kierowników – 11,5%, inne – 0,5%. Najwiêcej pracowników we wszystkich kategoriach stanowisk zatrudnia³y przedsiêbiorstwa prywatne. Wiêkszym pracodawc¹ dla niepe³nosprawnych specjalistów i pracowników biurowych s¹ tak¿e
samorz¹dowe jednostki bud¿etowe (tabela 26).
Tabela 26. Stanowiska, na jakich by³y zatrudnione osoby niepe³nosprawne a typ
zak³adu pracy (w %)
Rodzaj stanowiska
Typ zak³adu pracy

kierow- specjanicze listów

Przedsiêbiorstwo pañstwowe
6,8
7,4
Przedsiêbiorstwo prywatne
72,7 58,1
Pañstwowa jednostka bud¿etowa
9,1
8,6
Samorz¹dowa jednostka bud¿etowa 11,4 22,2
Instytucja publiczna: edukacyjna,
0,0
3,7
kultury, zdrowia
Instytucja niepubliczna: edukacyjna, 0,0
0,0
kultury zdrowia
Ogó³em
100,0 100,0

pomocpracow- robotników
ników
ników wykwalifirobotnibiurowych kowanych
czych

8,3
57,6
11,4
17,9
3,9

5,9
79,6
5,9
4,6
3,3

5,5
77,9
5,5
9,7
1,4

0,9

0,7

0,0

100,0

100,0

100,0

Badania potwierdzi³y stosunkowo sztywn¹ i ma³o zró¿nicowan¹ ofertê
form zatrudnienia dla osób niepe³nosprawnych. W zdecydowanej wiêkszoœci
firm i instytucji niepe³nosprawni pracownicy byli zatrudnieni w ramach umowy o pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy (82,2%) [tabela V w Aneksie].
W po³owie zak³adów pracy by³a to umowa o pracê w niepe³nym wymiarze etatu. W dalszej kolejnoœci znalaz³y siê: umowa o pracê na czas okreœlony –
32,9%, umowa na okres próbny – 21,1%, umowa zlecenie – 13,1%, umowa
o dzie³o – 7,0%. Pozosta³e formy by³y wymieniane sporadycznie. Jednoczeœnie przedstawiciele pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne
poproszeni o wskazanie form zatrudnienia, które s¹ dla nich najkorzystniejsze
i sprawdzaj¹ siê w ich zak³adzie pracy, najczêœciej wymieniali:
71,1% – umowê o pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy,
11,4% – umowê o pracê w niepe³nym wymiarze czasu pracy,
10,4% – umowê na czas okreœlony,
n
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2,8% – umowê zlecenie,
2,4% – umowê o dzie³o.
Oznacza to, ¿e wiele form elastycznego zatrudnienia i organizacji pracy, jak
np. telepraca, zatrudnienie wspomagane z obecnoœci¹ asystenta osoby niepe³nosprawnej jest s³abo rozpoznanych przez pracodawców. Wskazuj¹ na to
odpowiedzi badanych, którzy mimo zamieszczenia tych form w kafeterii
w ogóle ich nie wybrali.
Barier¹ okaza³y siê tak¿e sposoby rekrutacji do firm i instytucji z otwartego
rynku pracy. W ci¹gu ostatnich dwóch lat w 38% badanych zak³adach pracy
osoby niepe³nosprawne ubiega³y siê o zatrudnienie, a w 55,8% firm nie ubiega³y siê. W wypadku 6,2% firm/instytucji respondenci nie mieli na ten temat
wiedzy. Najczêstsz¹ drog¹ uzyskania zatrudnienia przez osobê niepe³nosprawn¹ by³o samodzielne zg³oszenie siê do pracodawcy (tabela 27). Na ten
sposób wskaza³o 79,1% firm, które przez ostatnie dwa lata zatrudni³y osoby
niepe³nosprawne. Na dalszych miejscach wymieniano zatrudnienie w wyniku
wspó³pracy z urzêdami pracy, w wyniku zg³oszenia siê pracodawcy – 29,5%
lub skierowania z urzêdu pracy – 20,9%. Na polecenie kogoœ ze znajomych
wskaza³o 18,8% firm, na og³oszenia o poszukiwaniu osób niepe³nosprawnych
wskazano w 16,7% zak³adów. Pozosta³e sposoby, jak: wspó³praca z agencjami
specjalizuj¹cymi siê w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych i szko³ami,
wymieniane by³y sporadycznie. Zarówno specjalistyczne agencje poœrednictwa pracy, jak i szko³y potencjalnie mog¹ byæ dobrymi kana³ami rekrutacji
pracowników niepe³nosprawnych. S¹ jednak przez pracodawców s³abo rozpoznane, a zapewne ich oferta nie dociera te¿ do wiêkszoœci zak³adów pracy.
W literaturze i badaniach empirycznych wskazuje siê na szereg barier, stanowi¹cych realne przeszkody w zaspokojeniu potrzeb osób niepe³nosprawnych, w tym w ich zatrudnieniu. Tkwi¹ one w otoczeniu osoby niepe³nosprawnej, jak i s¹ pochodn¹ cech indywidualnych18. Te pierwsze o charakterze zewnêtrznym, jak je klasyfikuje Andrzej Barczyñski, wynikaj¹ z polityki spo³ecznej pañstwa, stanu i sprawnoœci funkcjonowania systemów: emerytalno-rentowego, rehabilitacji leczniczej, spo³ecznej i zawodowej. S¹ te¿ pochodn¹
miejsca zamieszkania, regulacji prawnych, postaw otoczenia, dostêpnoœci do
szkolnictwa otwartego i specjalnego oraz opieki spo³ecznej. Na podstawie badañ empirycznych mo¿na zidentyfikowaæ bariery z otoczenia zewnêtrznego,
maj¹ce wp³yw na nisk¹ aktywnoœæ zawodow¹ osób niepe³nosprawnych. S¹ to
miêdzy innymi: brak ofert pracy i przystosowanych stanowisk pracy dla osób
niepe³nosprawnych, przede wszystkim na otwartym rynku pracy, nieadekwatn
n

18

Szerzej klasyfikacja barier jest omówiona w A. Barczyñski: Propozycje narzêdzi likwidacji zidentyfikowanych barier zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, w: Identyfikacja niskiej
aktywnoœci zawodowej osób niepe³nosprawnych – mo¿liwoœci prze³amywania barier, Materia³y
konferencyjne, KIG-R, Warszawa 2008.
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ne wsparcie finansowe dla pracodawców, z³o¿one procedury wsparcia finansowego i niestabilne przepisy prawne, niska jakoœæ poœrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, niechêtne postawy pracodawców i ich niewiedza o warunkach zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, trudnoœci komunikacyjne.
Tabela 27. Sposoby rekrutacji osób niepe³nosprawnych*
Jak dosz³o do tego, ¿e osoby niepe³nosprawne ubiega³y siê
o zatrudnienie w Pana/i firmie/instytucji?

Liczba
wskazañ

%

1. Osoby niepe³nosprawne same zg³osi³y siê do firmy/instytucji

185

79,1

2. Zwróciliœmy siê do urzêdu pracy o skierowanie do nas osób
niepe³nosprawnych

69

29,5

3. Urz¹d pracy skierowa³ do nas osoby niepe³nosprawne

49

20,9

4. Zosta³y polecone przez znajomych, kogoœ z zak³adu pracy

44

18,8

5. Sami w og³oszeniach zachêcaliœmy osoby niepe³nosprawne
do zg³aszania siê

39

16,7

6. Zwróciliœmy siê do agencji zatrudnienia specjalizuj¹cej
siê w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych

12

5,1

7. Agencja specjalizuj¹ca siê w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych poleci³a nam zatrudnienie osoby niepe³nosprawnej

6

2,6

8. Nawi¹zaliœmy wspó³pracê ze szko³¹ kszta³c¹c¹ osoby niepe³nosprawne

5

2,1

9. W inny sposób
Ogó³em

6

2,6

234

100,0

* Procenty nie sumuj¹ siê do 100, poniewa¿ respondenci wymieniali wiêcej ni¿ jedn¹ odpowiedŸ.

Z kolei bariery zwi¹zane z cechami indywidualnymi osoby niepe³nosprawnej postrzegane s¹ jako te, które mog¹ neutralizowaæ lub wzmacniaæ skutki
niepe³nosprawnoœci. Ich oddzia³ywanie jest warunkowane takimi jej cechami,
jak: wiek, stan zdrowia, wykszta³cenie, sytuacja rodzinna i materialna, sprawnoœæ fizyczna i intelektualna. Wœród zidentyfikowanych barier zatrudnienia
wymieniane s¹ miêdzy innymi: niskie lub nieodpowiednie kwalifikacje zawodowe, z³y stan zdrowia, obawa utraty renty, pasywna postawa wobec pracy
i aktywnoœci zawodowej, brak wsparcia rodziny, niskie kompetencje spo³eczne i brak wiedzy o mo¿liwoœciach zatrudnienia.
Z punktu widzenia wyników referowanych badañ interesuje mnie przestrzeganie zasad równych szans i niedyskryminacji w dostêpie do zatrudnienia.
Powstaje pytanie, czy rzeczywiœcie osoby niepe³nosprawne nie szukuj¹ pracy
w firmach i instytucjach z otwartego rynku pracy, czy te¿ oferowane stanowiska, formy zatrudnienia i procedury rekrutacji ju¿ na wstêpie uniemo¿liwiaj¹
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im przejœcie przez sito selekcji. Barierami po stronie organizacji mog¹ byæ
miêdzy innymi ograniczenia architektoniczne, trudnoœci z komunikacj¹, brak
odpowiedniego przeszkolenia i przygotowania pracowników odpowiedzialnych za rekrutacjê. Postawy samych pracodawców, ich brak wiedzy oraz stereotypy i uprzedzenia w stosunku do niepe³nosprawnych kandydatów do pracy, a tak¿e praktyka organizacyjna mog¹ wp³ywaæ na utrwalanie istniej¹cych
barier i zaniechania w ich zniesieniu. G³ówne dla zrozumienia tych kwestii s¹
zagadnienia zwi¹zane z zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi w organizacjach
i budowaniem kultur organizacyjnych. W dalszej czêœci opracowania chcia³am zwróciæ uwagê na te uwarunkowania, które ³¹cz¹ siê z polityk¹ personaln¹
zak³adów pracy i ich kultur¹ organizacyjn¹, a które stanowi¹ trzon strategii
zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy. Maj¹ one bowiem istotny
wp³yw na otwartoœæ organizacji na osoby niepe³nosprawne.

Zarz¹dzanie niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy
a polityka personalna organizacji
Za³o¿enia strategii zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹
w miejscu pracy
Dzia³ania s³u¿¹ce zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych na poziomie zak³adu
pracy zosta³y opisane w przyjêtym przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy
w 2001 roku Kodeksie Postêpowania MOP „Zarz¹dzanie niepe³nosprawnoœci¹
w miejscu pracy”19. MOP od wielu lat promuje ekonomiczne zabezpieczenie ludzi niepe³nosprawnych, które mo¿e byæ osi¹gniête poprzez ich wiêkszy udzia³
w aktywnoœci zawodowej. Prawo do pracy oraz znaczenie ekonomicznej samodzielnoœci, na których opieraj¹ siê miêdzynarodowe standardy w dziedzinie pracy, zosta³o wyra¿one w Konwencji MOP (Nr 159) dotycz¹cej Rehabilitacji
Zawodowej i Zatrudnienia Osób Niepe³nosprawnych przyjêtej w 1983 roku
i towarzysz¹cym mu Zaleceniu (Nr 168). Celem opracowania Kodeksu, który
bezpoœrednio odwo³uje siê do wspomnianych dokumentów, by³o dostarczenie
pracodawcom wskazówek do sformu³owania i przyjêcia strategii zarz¹dzania
niepe³nosprawnoœci¹ na poziomie zak³adu pracy.
Przyjêcie strategii zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy jest
zgodne z zaleceniami formu³owanymi w stosunku do polityki zatrudnienia we
wspó³czesnych organizacjach. Do podstawowych jej zasad zalicza siê wdro¿e19

Dokument Managing disability in the workplace. An ILO code of practice zosta³ wydany przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy w Genewie w 2002 roku. Polskie t³umaczenie opublikowa³o Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej w 2003 roku
(www.mpips.gov.pl).
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nie polityki równych szans: „Polityka równych szans powinna wyra¿aæ d¹¿enie organizacji do stworzenia wszystkim równych mo¿liwoœci, bez wzglêdu
na p³eæ, rasê, wyznanie czy stan cywilny. Mo¿e równie¿ podkreœlaæ, ¿e organizacja do³o¿y wszelkich starañ, aby stwarzaæ równe szanse ludziom niepe³nosprawnym.”20. Michael Armstrong, autor jednego z podstawowych podrêczników zarz¹dzania zasobami ludzkimi, podkreœla, ¿e organizacja powinna zastanowiæ siê nad dzia³aniami, które pozwol¹ na stosowanie w praktyce polityki
stwarzania równych mo¿liwoœci. S¹ one istotnym elementem budowania nowoczesnej funkcji personalnej w tych instytucjach.
Kodeks postêpowania przyjêty przez MOP zak³ada, ¿e strategia zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy powinna stanowiæ integraln¹ czêœæ
polityki rozwoju zasobów ludzkich w organizacji. Jej postanowienia powinny
obejmowaæ takie kwestie jak:
rekrutacjê osób niepe³nosprawnych, zarówno tych, które nigdy nie pracowa³y, jak i tych, które powracaj¹ po przerwie w zatrudnieniu;
zapewnienie równych szans dla pracowników niepe³nosprawnych;
utrzymanie w zatrudnieniu pracowników, którzy w trakcie pracy stali siê
niepe³nosprawni.
n

n
n

Rekrutacja. Realizacji zasady równych szans w rekrutacji dla niepe³nosprawnych i pe³nosprawnych kandydatów sprzyjaj¹ takie dzia³ania pracodawców
jak: zachêcanie osób niepe³nosprawnych do sk³adania podañ, rozpowszechnianie informacji o wolnych miejscach pracy w prasie, radiu, internecie,
wspó³praca ze s³u¿bami zatrudnienia dla osób niepe³nosprawnych lub innymi
specjalistycznymi agencjami, dostosowanie testów kwalifikacyjnych i kryteriów wyboru kandydatów do wymogów konkretnego stanowiska pracy, po
uwzglêdnieniu jej przystêpnoœci dla ludzi niepe³nosprawnych.
Przyjêcie do pracy niepe³nosprawnego pracownika mo¿e poprzedziæ praktyka zawodowa, zatrudnienie na okres próbny lub zatrudnienie wspierane.
Stwarzaj¹ one pracodawcy szanse na przeprowadzenie oceny zdolnoœci i mo¿liwoœci niepe³nosprawnego pracownika, wykonanie w³aœciwych dostosowañ
stanowiska pracy i podjêcie decyzji o dalszym zatrudnieniu. W procesie adaptacji do pracy wa¿ne jest zapoznanie nowego pracownika z zak³adem, œrodowiskiem pracy oraz stanowiskiem i wszelkimi dostosowaniami zwi¹zanymi
z niepe³nosprawnoœci¹.
Awansowanie. Polityka równych szans w miejscu pracy dotyczy tak¿e zdobywania umiejêtnoœci i doœwiadczenia zawodowego niezbêdnego w dalszej
karierze zawodowej. Upowszechnianie informacji o mo¿liwoœciach awansu
20

M. Armstrong: Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, przek³ad J. Pers, Oficyna Ekonomiczna,
Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 237.
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i szkoleniach w formach przystêpnych dla osób z ró¿nymi rodzajami niepe³nosprawnoœci sprzyja wiêkszej ich aktywnoœci w staraniach o awans zawodowy.
Utrzymanie w zatrudnieniu. Wa¿nym elementem strategii s¹ dzia³ania na
rzecz pracowników, którzy stali siê niepe³nosprawnymi w trakcie zatrudnienia. Pracodawcy powinni u³atwiæ takiemu pracownikowi utrzymanie zatrudnienia lub powrót do pracy, przedstawiaj¹c mu ró¿ne propozycje. Je¿eli powrót do tej samej pracy bez dokonania zmian jest niemo¿liwy, nale¿y wykonaæ niezbêdne przystosowania zwi¹zane z wykonywan¹ prac¹, stanowiskiem
pracy lub œrodowiskiem pracy albo przenieœæ pracownika do innej pracy
w tym zak³adzie. Utrzymaniu w zatrudnieniu sprzyjaj¹ indywidualne programy doradztwa, rehabilitacji i podtrzymania zatrudnienia.
Dostosowania. Warunkiem przyjmowania lub utrzymania osób niepe³nosprawnych w pracy jest w niektórych wypadkach dokonanie przystosowañ
w zak³adzie, umo¿liwiaj¹cych efektywne wykonywanie zawodu. Dotyczy to
poprawy dostêpnoœci pomieszczeñ, odpowiedniego oznakowania i informacji,
adaptacji stanowiska pracy, narzêdzi i sprzêtu umo¿liwiaj¹cego optymalne
wykonywanie pracy, a tak¿e elastycznoœci harmonogramu pracy.
Strategia zak³ada, ¿e przyjêty dokument na poziomie zak³adu pracy musi
byæ zgodny z krajowym ustawodawstwem, polityk¹ i praktyk¹, a jego postanowienia powinny byæ tworzone we wspó³pracy z przedstawicielami pracowników, pracownikami niepe³nosprawnymi lub z ich przedstawicielami. Zak³ada siê, ¿e opracowanie takiego dokumentu powinno przyczyniæ siê do podniesienia œwiadomoœci wszystkich pracowników organizacji. Wa¿nym elementem wdro¿enia strategii jest przekazanie pracownikom wiedzy o zagadnieniach niepe³nosprawnoœci w miejscu pracy oraz prze³amanie stereotypów
i uprzedzeñ, które mog¹ siê pojawiæ w zwi¹zku z perspektyw¹ wspó³pracy
z osobami z niepe³nosprawnoœciami.
Wiedza o zarz¹dzaniu niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy
Wypowiedzi uczestników dyskusji grupowych wskaza³y na brak wiedzy
pracodawców na temat polityki personalnej, sprzyjaj¹cej zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych. Samo pojêcie „zarz¹dzanie niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy” by³o nieznane. Prawie ¿adna z osób, które wziê³y udzia³ w dyskusjach grupowych, nie spotka³a siê z takim okreœleniem. Sporadyczne stwierdzenia to:
Ja myœlê, ¿e my o tym mówiliœmy, tylko nie nazwaliœmy.
To jest taka polityka kadrowa.
Ja bym to przekierowa³a na PFRON – zarz¹dzanie niepe³nosprawnoœci¹
PFRON-u.

n
n
n

88

Ewa Giermanowska

Jak przystosowaæ, jak im u³atwiæ przystosowanie [osobom niepe³nosprawnym do pracy].
Wyjaœnienie przez moderatora znaczenia pojêcia i wskazanie na dokument
MOP kierowa³o skojarzenia uczestników dyskusji w mniejszym stopniu
w stronê wybranych procedur personalnych i zasad polityki personalnej
w miejscu pracy. Wskazywali oni raczej na zewnêtrzne wsparcie, jakie powinny otrzymywaæ firmy i instytucje zatrudniaj¹ce osoby niepe³nosprawne.
Przyk³ady wypowiedzi:
traktowanie pracowników jako wa¿nego zasobu organizacji: Generalnie
chodzi o to, jak jest prowadzona polityka kadrowa w firmie, czy inwestuje
siê w pracowników, czy nie inwestuje siê. Je¿eli siê nie inwestuje, to nie bêdzie siê inwestowa³o w nikogo;
pomoc pracodawcom w procedurach rekrutacji poprzez dostarczanie odpowiednich pracowników: Te instytucje powinny odnaleŸæ sobie bran¿ê handlow¹ i przes³aæ ofertê, zatelefonowaæ do kadr, ¿e „mam propozycje osoby niepe³nosprawnej, która jest wykwalifikowana i bêdzie siê nadawa³a do pañstwa firmy”;
wsparcie firm przez specjalistów, ekspertów, którzy bêd¹ aktywizowaæ œrodowisko osób niepe³nosprawnych, zachêcaæ przedsiêbiorstwa do przyjmowania ich do pracy i monitorowaæ proces zatrudnienia: Ja rozumiem, ¿e taka
osoba, taki ekspert pojawia siê w jakiejœ firmie, dzwoni i agituje do tego,
¿eby pracodawca zastanowi³ siê w ogóle, jakie ma z tego korzyœci i ewentualnie potem mu pomaga przejœæ przez tê procedurê;
zatrudnienie dodatkowej osoby, która bêdzie odpowiada³a za zatrudnienie
osób niepe³nosprawnych u pracodawcy: To bêdzie osoba, która bêdzie siê
tym zajmowa³a u pracodawcy dodatkowo. A chodzi o to, ¿eby to uwalniaæ
od tych wszystkich biurokratycznych przepisów.
Jednoczeœnie w dyskusjach bardzo silnie ujawni³y siê obawy przed wprowadzeniem nowych procedur, dokumentacji, które stan¹ siê kolejnym przedmiotem do kontroli. Wypowiedzi w tej czêœci dyskusji by³y bardzo ekspresyjne i wywo³ywa³y du¿e poruszenie wœród jej uczestników:
Znaczy ja powiem inaczej. Jest to jedna z kolejnych, byæ mo¿e teorii, tak
samo jak zarz¹dzanie bezpieczeñstwem, zarz¹dzanie ryzykiem. PóŸniej
powo³any zostanie sztab, (...) podrêczniki, a nawet ca³e biblioteki tych podrêczników. Jak przyjdzie zrobiæ stosowne regulacje, to siê pisze regulaminy,
potem to wszystko trafia na pó³kê i od czasu do czasu jak przyjdzie inspektor
i siê pyta, a dlaczego to siê tam zakurzy³o, a gdzie s¹ te dokumenty, które powinny byæ wype³niane raz na pó³ roku;
Jeœli to ma byæ kolejne zarz¹dzanie czymœ w firmie to lepiej ¿eby tego nie
by³o;
Ju¿ siê tego bojê;
n

n

n

n

n

n

n

n
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A na pewno nie na zasadzie zarz¹dzenia ministra;
To ma byæ instytucja rekrutacyjna, czyli poœrednictwo pracy, a nie jeszcze
jeden twór, który przyjdzie i bêdzie mnie znowu kontrolowa³.
Koniecznoœæ wprowadzania nowych procedur do polityki personalnej traktowano jako kolejny, niepotrzebny obowi¹zek administracyjny, do którego
firmy/instytucje nie s¹ przygotowane kadrowo, a wiele z nich narazi to na kosztowne dostosowanie infrastruktury. Pracodawcy za argument podawali
p³acenie przez nich obowi¹zkowej sk³adki na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Oczekiwano, ¿e skoro i tak ponosz¹ koszty, to
obowi¹zek wdra¿ania procedur zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ powinien
le¿eæ w gestii tej organizacji. Podkreœlano, i¿ pracodawcy powinni uzyskaæ
pomoc ekspertów, specjalistów z PFRON. Znany by³ jeden przyk³ad udanych
procedur zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy – wymieniano
sieæ handlow¹ Carrefour Polska, która nawi¹za³a wspó³pracê z Polskim Stowarzyszeniem G³uchych i zapewni³a praktyki zawodowe niepe³nosprawnym
uczniom szkó³ handlowych. Te dzia³ania umo¿liwi³y wybór odpowiednich
pracowników.
Brak wiedzy uczestników dyskusji na temat zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy i obawy przed wprowadzaniem polityki, sprzyjaj¹cej zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych, pracodawcy uzasadniali marginalnym znaczeniem tej problematyki w firmach i instytucjach z otwartego rynku pracy.
Przedstawiciele pracodawców podkreœlali, ¿e nie zatrudniaj¹ osób niepe³nosprawnych lub s¹ to pojedyncze osoby. Za g³ówn¹ przyczynê podawali niechêæ
osób niepe³nosprawnych do podejmowania pracy: Nie ma du¿ego zainteresowania podjêciem pracy przez osobê niepe³nosprawn¹. A tak naprawdê jakby siê
zg³osili, to ludzie zaczêliby nad tym myœleæ, a jak siê nie zg³aszaj¹, to siê nad tym
nie myœli, cz³owiek siê nad tym nie zastanawia zupe³nie.
Badania sonda¿owe potwierdzi³y, ¿e wiedza przedstawicieli pracodawców
na temat zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy jest raczej niska.
Jedynie 28,0% badanych deklarowa³o, ¿e s³ysza³o o zarz¹dzaniu zagadnieniami niepe³nosprawnoœci w miejscu pracy, podczas gdy 70,0% nie mia³o takiej
wiedzy. Czêœciej tak¹ znajomoœæ spraw posiadali przedstawiciele pracodawców, którzy zatrudniali osoby niepe³nosprawne (tabela 28).
Wœród osób, które bra³y udzia³ w jakichkolwiek szkoleniach na temat zagadnieñ zwi¹zanych z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych, blisko po³owa
deklarowa³a pewien zasób wiedzy na temat zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹
w miejscu pracy (tabela VI w Aneksie). W grupie przedstawicieli pracodawców niebior¹cych udzia³u w szkoleniach jedynie co pi¹ty (19,7%) deklarowa³,
¿e s³ysza³ o tych zagadnieniach. Znajomoœæ zagadnieñ zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy wspó³wystêpowa³a z lepsz¹ wiedz¹ przedstawicieli pracodawców na temat kwestii zwi¹zanych z zatrudnianiem osób nien
n
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pe³nosprawnych, a tak¿e planami zak³adów pracy dotycz¹cymi zatrudnienia
takich pracowników.
Tabela 28. Wiedza o zarz¹dzaniu niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy a zatrudnianie osób niepe³nosprawnych i p³acenie sk³adki na PFRON (w %)
Czy s³ysza³/a Pan/i Zatrudnia osoby
Zatrudnia osoby
Nie zatrudnia osób
o zarz¹dzaniu
niepe³nosprawne
niepe³nosprawne,
niepe³nosprawnych
zagadnieniami
i nie p³aci
ale poni¿ej wskaŸnika
Ogó³em
i p³aci sk³adkê na
niepe³nosprawnoœci
sk³adki
i p³aci sk³adkê na
PFRON
w miejscu pracy?
na PFRON
PFRON

Tak
Nie

38,5
22,6

43,7
33,4

17,8
44,0

100,0
100,0

Chi-kwadrat =37,837 df 2 p=0,000.

Kierownicy i specjaliœci, którzy posiadali pewien zasób wiedzy na temat
zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy, czêœciej deklarowali, i¿
wiedz¹ o korzyœciach, jakie uzyskuj¹ pracodawcy zatrudniaj¹cy osoby niepe³nosprawne i znaj¹ obowi¹zki pracodawców zwi¹zane z zatrudnieniem niepe³nosprawnych pracowników. Osoby te tak¿e nieco czêœciej deklarowa³y jasnoœæ i zrozumia³oœæ obowi¹zuj¹cych przepisów dla pracodawców. W firmach
i instytucjach, które planowa³y zatrudnienie niepe³nosprawnych w ci¹gu najbli¿szego roku przedstawiciele pracodawców czêœciej deklarowali wiedzê na
temat zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy (39,9% i 20,2% – tabela 29).
Tabela 29. Deklaracja o zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych a wiedza na temat
zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy (w %)
Czy s³ysza³/a Pan/i o zarz¹dzaniu zagadnieCzy w ci¹gu najbli¿szego roku firma/instytucja niami niepe³nosprawnoœci w miejscu pracy?
planuje zatrudnienie osób niepe³nosprawnych?
Tak
Nie
Ogó³em

Tak, bierzemy pod uwagê tak¹ mo¿liwoœæ
Raczej nie planujemy zatrudniaæ osób niepe³nosprawnych
Trudno powiedzieæ

39,9
20,2

60,1
79,8

100,0
100,0

27,7

72,3

100,0

Chi-kwadrat =18,644 df 2 0=0,000.

Tak¿e i w tym wypadku doœwiadczenia zwi¹zane z zatrudnianiem niepe³nosprawnych pracowników, a tak¿e odpowiednie szkolenia i wiedza z zakresu
zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy okaza³y siê czynnikami
sprzyjaj¹cymi decyzjom o przyjmowaniu ich do pracy. Oczywiœcie bariery
stoj¹ce przed pracodawcami s¹ ogromne. Na pytanie otwarte zadane w bada-
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niu sonda¿owym: „Jakby Pan/i widzia³/a wdro¿enie strategii zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w Pana/i firmie/instytucji?” otrzymaliœmy nastêpuj¹ce kategorie odpowiedzi (% wa¿nych)21:
Zniesienie barier architektonicznych, dostosowanie stanowisk pracy – 16,4%;
Strategia powinna byæ taka sama jak w wypadku osób pe³nosprawnych – 10,0%;
Zorganizowanie szkoleñ dla zatrudnianych osób niepe³nosprawnych i innych pracowników – 9,4%;
Wdro¿enie strategii by³oby w³aœciwe, godne poparcia (odpowiedzi ogólne)
– 9,1%;
Skorzystanie z pomocy pañstwa, organizacji zajmuj¹cych siê osobami niepe³nosprawnymi, wykorzystanie dofinansowañ – 7,4%;
Wprowadzenie przepisów i regulacji w ramach firmy – 2,1%;
Inne odpowiedzi – 10,1%;
Nie wiem – 24,1%;
Nie ma potrzeby wdra¿ania strategii, nie zatrudniamy osób niepe³nosprawnych – 20,5%.
Wœród wymienionych odpowiedzi, oprócz wskazania konkretnych rozwi¹zañ jak: zniesienie barier architektonicznych, zorganizowanie szkoleñ,
wprowadzenie odpowiednich regulacji i strategii w ramach organizacji, znajduj¹ siê i takie, w których respondenci podkreœlaj¹ brak potrzeby takich
dzia³añ z powodu niezatrudniania osób niepe³nosprawnych lub braku wiedzy.
Oznacza to, i¿ wielu pracodawców w dalszym ci¹gu nie dostrzega koniecznoœci zainicjowania przedsiêwziêæ, które mog³yby stworzyæ równe szanse
w podjêciu zatrudnienia przez osoby niepe³nosprawne i przeciwdzia³aæ dyskryminacji na rynku pracy.
n
n
n

n

n

n
n
n
n

Zarz¹dzanie niepe³nosprawnoœci¹ w polityce personalnej
organizacji
Strategia zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy okreœla zasady
prowadzenia polityki personalnej w organizacjach. Odwo³uje siê do przestrzegania zasad równych szans i niedyskryminowania pracowników ze wzglêdu
na ich niepe³nosprawnoœæ. Sformu³owane postulaty zawarte w tabeli 30 odnosz¹ siê do podstawowych sfer prowadzenia polityki personalnej wobec osób
niepe³nosprawnych. Aczkolwiek odpowiedzi uzyskane w sonda¿u na zawarte
w tabeli sformu³owania mog¹ byæ wymuszone poprawnoœci¹ i nie do koñca
szczere, ujawniaj¹ jednak istotne ró¿nice w podejmowaniu dzia³añ wobec niepe³nosprawnych w organizacjach. Pracodawcy znacznie czêœciej deklarowali
przestrzeganie zasad równych szans i niedyskryminacji w procedurach awan21

Ankieter wyjaœnia³ wczeœniej, na czym polega zarz¹dzanie niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy.
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su, szkoleñ, wyboru kandydata do pracy i utrzymania niepe³nosprawnych pracowników w zatrudnieniu ni¿ w dostêpie do organizacji – dostosowaniu procedur rekrutacji i infrastruktury dla niepe³nosprawnych pracowników. W najwiêkszej liczbie firm i instytucji – 74,0% – zgadzano siê ze stwierdzeniem, ¿e
gdy w trakcie anga¿u pracownik zostanie osob¹ niepe³nosprawn¹, to firma/instytucja u³atwia mu utrzymanie zatrudnienia, powrót do pracy (tabela 30).
Najwiêcej odpowiedzi uzyska³y takie stwierdzenia: niepe³nosprawni pracownicy maj¹ takie same jak inni pracownicy mo¿liwoœci awansu zawodowego –
70,6%, niepe³nosprawni pracownicy maj¹ takie same jak inni pracownicy mo¿liwoœci wziêcia udzia³u w szkoleniach – 70,2%, przy zatrudnianiu wszyscy
kandydaci s¹ traktowani jednakowo: ocenia siê kwalifikacje i przydatnoœæ pracownika na dane stanowisko, a nie rodzaj niepe³nosprawnoœci – 68,3%. Jednak postulaty dotycz¹ce rekrutacji i infrastruktury zyska³y ju¿ znacznie mniej
ocen pozytywnych – w procedurach rekrutacji mog¹ bez przeszkód uczestniczyæ osoby z ró¿nymi rodzajami niepe³nosprawnoœci (np. niewidomi, g³uchoniemi) – 37,6%, w procesie rekrutacji osób niepe³nosprawnych firma ma mo¿liwoœæ skorzystania z pomocy zewnêtrznych specjalistów od zatrudniania
osób niepe³nosprawnych (np. t³umacza jêzyka migowego, psychologa pracy)
– 28,6%, pomieszczenia s¹ dostêpne dla osób z ró¿nymi rodzajami
niepe³nosprawnoœci – 38,0%.
Stosowanie poszczególnych zasad polityki personalnej wobec osób niepe³nosprawnych by³o zdeterminowane cechami organizacji, jak i postawami
samych pracodawców. Na wiêksze bariery w prowadzeniu polityki opartej na
zasadach równoœci szans i niedyskryminacji wskazywano przede wszystkim
w firmach i instytucjach niemaj¹cych (lub maj¹cych negatywne) doœwiadczenia z zatrudnieniem niepe³nosprawnych pracowników oraz niezatrudniaj¹cych osób niepe³nosprawnych i p³ac¹cych sk³adkê na PFRON. W organizacjach tych czêœciej wskazywano na braki w stosowaniu odpowiednich procedur rekrutacji, awansu, szkoleñ, utrzymania zatrudnienia niepe³nosprawnych
pracowników i dostêpnoœci pomieszczeñ dla osób niepe³nosprawnych. Procedury rekrutacji (postulaty 1, 2, 3) czêœciej stanowi³y barierê w zak³adach pracy
raczej nieplanuj¹cych przyj¹æ do pracy w ci¹gu najbli¿szego roku osób niepe³nosprawnych, a tak¿e mniejszych, licz¹cych 25–49 pracowników (postulat
1 i 2). Z kolei akceptacja dla postulatów dotycz¹cych równych szans udzia³u
w szkoleniach i awansu (postulaty 4 i 5) czêœciej by³a odrzucana w zak³adach
pracy, których konkurencyjnoœæ na rynku jest silnie zagro¿ona i maj¹cych
w ogóle k³opoty ze znalezieniem pracowników. Wyniki te mog¹ podwa¿aæ
tezê, ¿e braki kadrowe spowoduj¹ wiêksze zainteresowanie zatrudnianiem
osób niepe³nosprawnych. Decyzja o przyjêciu tych osób wynika raczej z modelu polityki personalnej i kultury organizacyjnej ni¿ braków kadrowych.

Postrzeganie niepe³nosprawnych pracowników i uwarunkowania...

93

Tabela 30. Polityka personalna w firmie/instytucji wobec osób niepe³nosprawnych

Stwierdzenia

Zdecydo- ZdecydoNie
Nie
wanie tak wanie nie
wiem dotyczy
i raczej tak i raczej nie
(%)

1. W procedurach rekrutacji mog¹ bez
przeszkód uczestniczyæ osoby z ró¿nymi
rodzajami niepe³nosprawnoœci (np. niewidomi, g³uchoniemi)
2. W procesie rekrutacji osób niepe³nosprawnych firma ma mo¿liwoœæ skorzystania z pomocy zewnêtrznych specjalistów od zatrudniania osób niepe³nosprawnych (np. t³umacza jêzyka migowego, psychologa pracy)
3. Przy zatrudnianiu wszyscy kandydaci
s¹ traktowani jednakowo: ocenia siê
kwalifikacje i przydatnoœæ pracownika
na dane stanowisko, a nie rodzaj
niepe³nosprawnoœci
4. Niepe³nosprawni pracownicy maj¹ takie same jak inni pracownicy mo¿liwoœci
wziêcia udzia³u w szkoleniach
5. Niepe³nosprawni pracownicy maj¹ takie same jak inni pracownicy mo¿liwoœci
awansu zawodowego
6. Gdy w trakcie zatrudnienia pracownik
zostanie osob¹ niepe³nosprawn¹, to firma u³atwia mu utrzymanie zatrudnienia,
powrót do pracy
7. Pomieszczenia s¹ dostêpne dla osób
z ró¿nymi rodzajami niepe³nosprawnoœci

Œrednia*

Czy w Pana(i) firmie/instytucji:

37,6

53,8

8,6

X

2,69

28,6

53,7

17,7

X

2,61

68,3

22,8

8,9

X

3,69

70,2

9,8

5,2

14,8

4,08

70,6

8,7

6,2

14,6

4,09

74,0

9,9

16,1

X

3,95

38,0

53,7

8,3

X

2,72

* Œrednia ocen na skali od 5 (zdecydowanie tak) do 1 (zdecydowanie nie).

Wa¿nymi determinantami stosowanych zasad polityki personalnej wobec
osób niepe³nosprawnych okaza³y siê tak¿e postawy samych kierowników
i specjalistów odpowiedzialnych za zarz¹dzanie kadrami. W firmach i instytucjach, w których wskazywano na bariery w procedurach personalnych i niedostosowan¹ infrastrukturê dla osób niepe³nosprawnych, przedstawiciele pracodawców mieli mniejsz¹ wiedzê i bardziej krytyczn¹ ocenê dzia³ania systemu
wsparcia. Nie znali w wystarczaj¹cym stopniu obowi¹zków pracodawców,
zwi¹zanych z zatrudnieniem osób niepe³nosprawnych i wynikaj¹cych st¹d ko-
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rzyœci, negatywnie oceniali PFRON, zrozumia³oœæ przepisów i atrakcyjnoœæ
systemu zatrudnienia niepe³nosprawnych dla pracodawców.
Przytoczone dane wskazuj¹, ¿e o stwarzaniu korzystniejszych zasad polityki personalnej dla niepe³nosprawnych decydowa³a nie tylko wielkoœæ organizacji, dotychczasowe doœwiadczenia zwi¹zane z zatrudnianiem pracowników
niepe³nosprawnych, ale tak¿e wiedza kadry zarz¹dzaj¹cej, która przek³ada³a
siê na lepsz¹ ocenê systemu i istniej¹cych rozwi¹zañ. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
w zak³adach pracy zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne kierownicy i specjaliœci odpowiedzialni za politykê kadrow¹ d¹¿¹ do poszerzenia wiedzy, a to
wp³ywa na prze³amywanie uprzedzeñ i stereotypów. W organizacjach maj¹cych bardziej otwart¹ politykê personaln¹ dla osób niepe³nosprawnych czêœciej zgadzano siê z pogl¹dem, ¿e firmy/instytucje zatrudniaj¹c osoby niepe³nosprawne maj¹ „lepszy wizerunek”, a tak¿e deklarowano zatrudnienie
osoby niepe³nosprawnej z widoczn¹ niepe³nosprawnoœci¹ na stanowisku wymagaj¹cym kontaktów z klientem. Wa¿nym czynnikiem okaza³ siê udzia³
w szkoleniach dotycz¹cych zatrudniania osób niepe³nosprawnych. W organizacjach, w których kierownicy i specjaliœci wymieniali udzia³ w tego typu
szkoleniach, znacznie lepiej ocenione by³y wszystkie procedury zarz¹dzania
zasobami ludzkimi skierowane do osób niepe³nosprawnych. Deklarowano
tak¿e wiêksz¹ wiedzê na temat zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu
pracy (tabela VII w Aneksie). O zarz¹dzaniu niepe³nosprawnoœci¹ w pracy
s³ysza³o oko³o po³owy respondentów, którzy kiedykolwiek brali udzia³
w szkoleniach, dotycz¹cych zatrudniania osób niepe³nosprawnych i zaledwie
co pi¹ty, który w tego typu szkoleniach nie uczestniczy³.

Kultura organizacji a polityka personalna
Pytanie o kulturê organizacji jest pytaniem o najbardziej sprzyjaj¹cy klimat
organizacyjny dla zatrudnienia osób niepe³nosprawnych. Kultura organizacji,
jak podkreœlaj¹ K.S. Cameron i R.E. Quinn, jest bowiem „zbiorem wartoœci
uwa¿anych za oczywiste, za³o¿eñ, o których siê nie mówi, wspólnych oczekiwañ, definicji, elementów pamiêci zbiorowej. Odzwierciedla dominuj¹ce
pogl¹dy, okreœla poczucie to¿samoœci pracowników, dostarcza niepisanych,
a czêsto nie do koñca uœwiadomionych zasad postêpowania w miejscu pracy,
wzmacnia trwa³oœæ systemu spo³ecznego”22. Znaczenie kultury organizacyjnej
dla funkcjonowania jednostek i organizacji oraz ich efektywnoœci jest niekwestionowane. St¹d przyjête w badaniach za³o¿enie o istnieniu zwi¹zku miêdzy

22

K.S. Cameron, R.E. Quinn: Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, przek³ad B. Nawrot, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003, s. 24.
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kultur¹ organizacyjn¹ a tworzeniem warunków sprzyjaj¹cych zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych.
W literaturze istnieje wiele opisanych i zdiagnozowanych modeli kultur
organizacyjnych. W badaniach nawi¹zaliœmy do typologii opracowanej przez
K.S. Camerona i R.E. Quinna. Zdiagnozowali oni cztery profile kultur organizacyjnych, a ich wyró¿nienie zosta³o oparte na komplecie kilku wskaŸników, zawartych w kwestionariuszu do oceny kultury organizacji. Ze wzglêdu
na ograniczone mo¿liwoœci jego zastosowania w referowanych badaniach
wykorzystaliœmy zaledwie jeden wskaŸnik, dotycz¹cy stylu zarz¹dzania pracownikami. Zdaj¹c sobie sprawê z ograniczeñ tak zastosowanej metodologii
i formu³owania opinii na temat kultury organizacyjnej na podstawie odpowiedzi jednego przedstawiciela organizacji, staram siê raczej wysun¹æ hipotezy
do dalszych badañ ni¿ budowaæ autorytatywne stwierdzenia.
Wyró¿nione przez autorów profile kultur organizacyjnych i stwierdzenia
dotycz¹ce stylu zarz¹dzania pracownikami s¹ nastêpuj¹ce:
1) kultura klanu – w organizacji preferuje siê pracê zespo³ow¹, d¹¿y do powszechnej zgody i uczestnictwa,
2) kultura adhokracji – w organizacji preferuje siê samodzielne podejmowanie ryzyka, innowacyjnoœæ, swobodê i oryginalnoœæ,
3) kultura rynku – w organizacji preferuje siê ostr¹ rywalizacjê, stawia siê
wysokie wymagania i licz¹ siê przede wszystkim wysokie osi¹gniêcia,
4) kultura hierarchii – w organizacji preferuje siê bezpieczeñstwo zatrud nienia, podporz¹dkowanie, przewidywalnoœæ i niezmiennoœæ stosunków.
Wœród organizacji, których kulturê organizacyjn¹ przedstawiciele pracodawców okreœlili jako preferuj¹c¹ pracê zespo³ow¹, d¹¿enie do zgody i uczestnictwa, najwiêkszy by³ odsetek firm zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne
(tabela 31). Na przeciwnym biegunie znalaz³y siê przedsiêbiorstwa nastawione na rywalizacjê, stawiaj¹ce wysokie wymagania i osi¹gniêcia. Ponad 70%
z nich nie zatrudnia³o osób niepe³nosprawnych. Organizacje tworz¹ce profil
kultury klanu, oparte na lojalnoœci i wiêzi z pracownikami, przywi¹zuj¹ce
du¿¹ wagê do rozwoju zasobów ludzkich i troski o pracowników, stanowi³y
najwiêksz¹ grupê badanych zak³adów pracy – 341. W dalszej kolejnoœci by³y
organizacje o profilu kultury hierarchii – 132, nastêpnie o profilu kultury
adhokracji – 100. Organizacji opartych na kulturze rynku by³o najmniej – 39.
S¹dziæ zatem nale¿y, i¿ wystêpuje du¿y potencja³ kulturowy w polskich organizacjach dla tworzenia sprzyjaj¹cych warunków do zatrudniania niepe³nosprawnych pracowników.
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Tabela 31. Cechy kultur organizacyjnych a zatrudnianie osób niepe³nosprawnych
i op³acanie sk³adki na PFRON
Jakie cechy i umiejêtnoœci s¹ najwy¿ej cenione
w Pana/i firmie/instytucji?

Nie
Zatrudnia Zatrudnia
zatrudnia Ogó³em
i nie p³aci
i p³aci
i p³aci
w%

1. Preferuje siê pracê zespo³ow¹, d¹¿enie do
zgody i uczestnictwa
2. Preferuje siê samodzielne podejmowanie
ryzyka, innowacyjnoœæ, swobodê i oryginalnoœæ
3. Preferuje siê rywalizacjê, stawia siê wysokie wymagania i licz¹ siê przede wszystkim
osi¹gniêcia
4. Preferuje siê bezpieczeñstwo zatrudnienia, podporz¹dkowanie, przewidywalnoœæ
i niezmiennoœæ

30,2

41,1

28,7

100,0
(341)
100,0
(100)

21,0

36,0

43,0

12,8

15,4

71,8

100,0
(39)

27,3

32,6

40,1

100,0
(132)

Chi kwadrat = 33,446 df 6 p=0,000.

Wyniki sonda¿u wskaza³y tak¿e na istnienie zwi¹zku miêdzy kultur¹ organizacyjn¹ a polityk¹ personaln¹ organizacji, skierowan¹ na zatrudnianie osób
niepe³nosprawnych. W firmach i instytucjach preferuj¹cych pracê zespo³ow¹,
d¹¿enie do zgody i uczestnictwa istnieje najbardziej sprzyjaj¹cy klimat do zatrudnienia osób niepe³nosprawnych: dostêpnoœci procesu rekrutacji, przestrzegania zasady równych szans w procesie rekrutacji, awansu i szkoleñ,
gwarancji powrotu do pracy w wypadku utraty zdrowia, dostêpnoœci pomieszczeñ (tabela 32). Tak¿e lepiej postrzegano osoby niepe³nosprawne. Rzadziej
wymieniano jako przeszkodê zatrudnienia takie cechy jak: mniejsza wydajnoœæ pracy, samodzielnoœæ, ni¿sza dyspozycyjnoœæ czy umiejêtnoœæ pracy
w zespole, wy¿sza absencja chorobowa. Dostrzegano zaœ wiêcej cech pozytywnych u niepe³nosprawnych pracowników. W organizacjach tworz¹cych
sprzyjaj¹cy klimat do zatrudniania osób niepe³nosprawnych, kadra odpowiedzialna za nabór mia³a nieco wiêksz¹ wiedzê o problemach zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy. W organizacjach o cechach profilu kultury klanu – 31,6% respondentów mia³o wiedzê o zarz¹dzaniu niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy, o cechach profilu kultury hierarchii – 25,2%, o cechach profilu kultury adhokracji – 25,5%, zaœ o cechach profilu kultury rynku
– 12,8%.
Warto podkreœliæ, ¿e organizacje tworz¹ce przyjazne miejsca pracy i sprzyjaj¹cy klimat dla pracowników by³y bardziej otwarte na wspó³pracê lokaln¹
w pozyskiwaniu niepe³nosprawnych kandydatów do pracy, miêdzy innymi
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z: powiatowymi urzêdami pracy, fundacjami i stowarzyszeniami osób niepe³nosprawnych, agencjami poœrednictwa pracy, oddzia³ami PFRON. Jednak
nale¿y zaznaczyæ, ¿e na tak¹ wspó³pracê wskazywano w niewielkiej liczbie
badanych organizacji. Jedynie 15,3% przedstawicieli pracodawców stwierdzi³o, i¿ w ci¹gu dwóch ostatnich lat zatrudniono osobê niepe³nosprawn¹ we
wspó³pracy z jak¹œ lokaln¹ instytucj¹ (tabela VII w Aneksie).

Równe szanse
w procesie rekrutacji

Równe szanse
w dostêpie do szkoleñ

Równe szanse awansu

Gwarancja powrotu
do pracy

Dostêpnoœæ
pomieszczeñ

1. Preferuje siê pracê zespo³ow¹,
d¹¿enie do zgody i uczestnictwa
2. Preferuje siê samodzielne podejmowanie ryzyka, innowacyjnoœæ, swobodê i oryginalnoœæ
3. Preferuje siê rywalizacjê, stawia
siê wysokie wymagania i licz¹ siê
przede wszystkim osi¹gniêcia
4. Preferuje siê bezpieczeñstwo
zatrudnienia, podporz¹dkowanie,
przewidywalnoœæ i niezmiennoœæ

Pomoc
zewnêtrznych
specjalistów

Jakie cechy i umiejêtnoœci s¹
najwy¿ej cenione w Pana/i
firmie/instytucji?

Dostêpnoœæ procesu
rekrutacji

Tabela 32. Cechy kultur organizacyjnych a polityka personalna

2,8

2,7

3,9

4,2

4,2

4,1

2,9

2,7

2,6

3,6

4,1

4,1

3,9

2,5

2,5

2,3

3,3

3,4

3,3

3,4

2,1

2,4

2,5

3,4

3,9

4,0

3,8

2,5

* Œrednia ocen na skali od 5 (zdecydowanie tak) do 1 (zdecydowanie nie).

Kultura organizacji jest istotnym, ale nie jedynym czynnikiem decyduj¹cym o podjêciu decyzji o zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych. W pytaniu
o wskazanie czynnika przes¹dzaj¹cego o przyjêciu do pracy niepe³nosprawnych w organizacjach tej samej bran¿y i wielkoœci czynnikiem decyduj¹cym
okaza³y siê rozwi¹zania finansowe, u³atwiaj¹ce pracodawcom zatrudnienie
osób niepe³nosprawnych (tabela 33). Wskaza³o na nie 71,7% przedstawicieli
pracodawców. Na kolejnym miejscu znalaz³a siê wra¿liwoœæ kadry
zarz¹dzaj¹cej, maj¹cej np. doœwiadczenia ¿yciowe z niepe³nosprawnymi –
13,7%, a dopiero po nim wymieniano misjê, kulturê organizacyjn¹ opart¹ na
zasadach niedyskryminacji wskazan¹ przez 7,7% respondentów. K³opoty
z pozyskaniem sprawnych pracowników na okreœlone stanowiska wymieni³o
– 5,1% badanych, zaœ na postulaty zwi¹zków zawodowych, rad pracowniczych wskazano zaledwie w 2 zak³adach pracy.
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Kultura organizacji ma ogromny wp³yw na funkcjonowanie organizacji i jej
pracowników, mo¿e sprzyjaæ tworzeniu warunków do zatrudniania osób niepe³nosprawnych, opartych na zasadach równych szans i przeciwdzia³aniu dyskryminacji. W organizacjach istnieje niewykorzystany potencja³, który mo¿e
byæ uruchomiony poprzez odpowiednie wsparcie organizacyjne i finansowe
oraz szkolenia kadry zarz¹dzaj¹cej. Dostarczanie odpowiedniego wsparcia
i narzêdzi pracodawcom powinno byæ jednoczeœnie realizowane z dostarczaniem wiedzy, prze³amuj¹cej stereotypy i uprzedzenia. Wa¿ne jest te¿ tworzenie klimatu spo³ecznego dla kultury zatrudniania osób niepe³nosprawnych.
W omawianym sonda¿u 30,8% przedstawicieli pracodawców stwierdzi³o, ¿e
firmy i instytucje zatrudniaj¹ce osoby niepe³nosprawne maj¹ „lepszy wizerunek”, 3,4% ¿e maj¹ „gorszy wizerunek”, 45,8% uzna³o, ¿e nie ma to wp³ywu
na postrzeganie zak³adu pracy, a 20,0% udzieli³o odpowiedzi „nie wiem”.
W zak³adach pracy, które planuj¹ w ci¹gu najbli¿szego roku przyjêcie do pracy osób niepe³nosprawnych, czêœciej zgadzano siê z pogl¹dem, i¿ firmy/instytucje zatrudniaj¹ce osoby niepe³nosprawne maj¹ „lepszy wizerunek” – 48,8%,
podczas gdy opiniê tak¹ wyra¿ono w 24,5% zak³adów pracy nieplanuj¹cych
zatrudniaæ osób niepe³nosprawnych (tabela VIII w Aneksie). Liczba organizacji, które buduj¹ swoje kultury organizacyjne na zasadach niedyskryminacji i tworzeniu sprzyjaj¹cego klimatu dla osób niepe³nosprawnych, przynajmniej w sferze deklaracji, jest znacz¹ca. Problemem jest uruchomienie tego
potencja³u i prze³o¿enie na rzeczywiste dzia³ania, które sk³oni¹ pracodawców do rzeczywistej, a nie tylko deklarowanej otwartoœci na osoby niepe³nosprawne.
Tabela 33. Czynniki przes¹dzaj¹ce o zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych
Przypuœæmy, ¿e s¹ dwie firmy z tej samej bran¿y i wielkoœci, z których
jedna zatrudnia, a druga nie zatrudnia osób niepe³nosprawnych. Co Pana/i
zdaniem przede wszystkim przes¹dza o zatrudnieniu osób
niepe³nosprawnych?

N

1. Korzyœci finansowe zwi¹zane z niep³aceniem sk³adki na PFRON 439
i uzyskaniem dofinansowania zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
2. Wra¿liwoœæ kadry zarz¹dzaj¹cej, np. maj¹cej doœwiadczenia ¿ycio- 84
we z osobami niepe³nosprawnymi
3. Misja, kultura organizacji oparta na zasadach niedyskryminacji
47
4. K³opoty zwi¹zane z pozyskaniem sprawnych pracowników na 31
okreœlone stanowiska
5. Postulaty organizacji pracowniczych: zwi¹zków zawodowych, rad
2
pracowniczych
6. Inne powody
9
Ogó³em
612

%

71,7
13,7
7,7
5,1
0,3
1,5
100,0
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Podsumowanie
Budowanie polityki personalnej organizacji otwartej na osoby niepe³nosprawne wymaga akceptacji i wiedzy pracodawców, a tak¿e tworzenia odpowiednich procedur kadrowych. Wyniki dyskusji grupowych i badania sonda¿owe nie daj¹ jednoznacznych odpowiedzi, dotycz¹cych postaw pracodawców z otwartego rynku pracy wobec zatrudniania osób niepe³nosprawnych.
Z jednej strony przedstawiciele pracodawców deklaruj¹ otwartoœæ na zatrudnienie niepe³nosprawnych. Oczekuj¹ tylko lepszego wsparcia ze strony pañstwa i jego instytucji, samorz¹du, organizacji pozarz¹dowych. Z drugiej strony w dalszym ci¹gu wœród pracodawców utrzymuj¹ siê negatywne stereotypy
o pracownikach niepe³nosprawnych. Szczególnie silne emocje wywo³uje problematyka zatrudnienia osób chorych psychicznie, upoœledzonych umys³owo,
z zaburzeniami neurologicznymi, niewidomych. Niechêtnie widz¹ u siebie takich pracowników i kieruj¹ ich na chroniony rynek pracy. Natomiast nieco lepiej postrzegaj¹ m³odych pracowników niepe³nosprawnych, ale oczekuj¹ od
nich wiêkszej aktywnoœci w poszukiwaniu pracy.
Pracodawcy z otwartego rynku pracy w dalszym ci¹gu dostrzegaj¹ wiêcej barier ni¿ pozytywnych skutków, wynikaj¹cych z zatrudnienia osób niepe³nosprawnych. Czêsto jest to wynikiem braku wiedzy. Kierownikom i specjalistom
odpowiedzialnym za zarz¹dzanie kadrami brakuje informacji o obowi¹zkach
i korzyœciach pracodawców zwi¹zanych z zatrudnieniem niepe³nosprawnych,
uprawnieniach niepe³nosprawnych pracowników, o dysfunkcjach organizmu
zwi¹zanych z niepe³nosprawnoœci¹. Maj¹ tak¿e niewielk¹ wiedzê na temat
zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy i stosowania praktyk antydyskryminacyjnych wobec niepe³nosprawnych. Nie jest to wynik zaskakuj¹cy,
poniewa¿, jak sami przyznaj¹, osoby niepe³nosprawne siê do nich nie zg³aszaj¹
i ta wiedza nie jest na bie¿¹co wykorzystywana. Mimo ¿e dostrzegaj¹ pozytywne dzia³anie kampanii informacyjnych w prze³amywaniu stereotypów, to oczekuj¹ przede wszystkich lepszych rozwi¹zañ organizacyjnych i finansowych
oraz szkoleñ. Uwa¿aj¹, ¿e nadmiernie obci¹¿a siê pracodawców za niski wskaŸnik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, nie stwarzaj¹c im odpowiednich warunków do tego. Podkreœlaj¹, ¿e zatrudnianie osób niepe³nosprawnych, zw³aszcza dla ma³ych i œrednich czêsto jest zbyt du¿ym obci¹¿eniem kadrowym i organizacyjnym. Uzyskane przez nas wyniki znajduj¹ tak¿e potwierdzenie w innych
projektach empirycznych, realizowanych w ostatnich latach23.
23
Np. A. Barczyñski, P. Radecki: Identyfikacja niskiej aktywnoœci zawodowej osób niepe³nosprawnych. Raport z badañ, KIG-R, Warszawa 2008; Identyfikacja barier w dostêpie osób
niepe³nosprawnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Raport z badañ, A. Kurzynowski, J. Mikulski (red.), Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warszawa 2007; M³odzi niepe³nosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, E. Giermanowska
(red.), ISP, Warszawa 2007.
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Istotnymi czynnikami wa¿nymi dla tworzenia klimatu do zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych okaza³y siê szkolenia pracodawców, polityka personalna
i kultura organizacyjna. Szkolenia sprzyja³y wiêkszej otwartoœci na potrzeby
osób niepe³nosprawnych i dostarcza³y niezbêdnej wiedzy do podjêcia decyzji.
W budowaniu kultury organizacyjnej otwartej na osoby niepe³nosprawne
znacz¹c¹ rolê odgrywa³a polityka personalna i wiedza pracodawców na temat
zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy. W organizacjach zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne czêœciej tworzono odpowiednie warunki dla
procesu rekrutacji i selekcji, polityki szkoleñ i awansu, zatrzymania niepe³nosprawnych pracowników i tworzenia dla nich odpowiednich warunków pracy.
Planowano te¿ ich zatrudnianie w przysz³oœci.
Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e zarówno udzia³ kadry odpowiedzialnej za rozwój zasobów ludzkich organizacji w szkoleniach dotycz¹cych zatrudniania
osób niepe³nosprawnych, jak i budowanie kultury organizacyjnej opartej
na zasadach niedyskryminacji i równoœci szans nie zrekompensuje braku trafnie kierowanych rozwi¹zañ ekonomicznych i organizacyjnych. Stwierdzony
znaczny potencja³ kulturowy i spo³eczny w firmach i instytucjach z otwartego
rynku pracy mo¿e zostaæ wykorzystany tylko przy zaistnieniu odpowiednio
kierowanych i funkcjonuj¹cych instrumentów wsparcia. Dotyczy to zw³aszcza
ma³ych i œrednich organizacji, które nie dysponuj¹ odpowiednim zapleczem
kadrowym do obs³ugi skomplikowanych procedur korzystania z pomocy publicznej i odpowiednim wsparciem niezbêdnym w wypadku niektórych rodzajów schorzeñ.
Ogólny wniosek z przeprowadzonych analiz pozwala na sformu³owanie
tezy, ¿e koniecznoœæ przestrzegania zasad równych szans i niedyskryminacji
pracowników niepe³nosprawnych jest uœwiadamiana przez pracodawców, ale
nie oznacza to jej stosowania. W dalszym ci¹gu, wypowiadaj¹c siê i podejmuj¹c dzia³ania wobec osób niepe³nosprawnych, myœl¹ w kategoriach eksternalizacji odpowiedzialnoœci, czyli przerzucania jej na podmioty zewnêtrzne,
o czym szerzej pisze w swoim artykule Barbara G¹ciarz. Na zakoñczenie mo¿na przytoczyæ wypowiedŸ jednego z respondentów, oddaj¹c¹ ogólny schemat
myœlenia pracodawców: Czyli generalnie nie ma niechêci pracodawców do
zatrudniania osób niepe³nosprawnych, bo to nie jest kryterium, czy jest sprawny, czy niepe³nosprawny, tylko czy jest dobrym pracownikiem. A czy on bêdzie
na wózku, czy bêdzie mia³ problemy ze s³uchem – okazuje siê, ¿e mo¿e byæ
œwietnym grafikiem. To w³aœciwe wsparcie dla pracodawców, a nie
obarczanie ich.

Barbara G¹ciarz

Wsparcie lokalne: funkcje i dysfunkcje.
Perspektywy dzia³ania w³adzy publicznej na rzecz
aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych
Trzy sk³adniki skutecznego wsparcia:
prawo – wola polityczna – nastawienie spo³eczne
Rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych to przedsiêwziêcie wymagaj¹ce
podejmowania kompleksowych dzia³añ, w których istotn¹ rolê odgrywa interakcja uk³adu wytworzonych instytucji publicznych oraz struktur spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz pod³o¿a spo³eczno-kulturowego (funkcjonuj¹ce systemy wartoœci, rozpowszechnione postawy spo³eczne wobec danej kwestii,
stereotypy spo³eczne odnosz¹ce siê do osób i œrodowisk, które s¹ nosicielami
cech powoduj¹cych wystêpowanie problemu). Adekwatna do problemu konstrukcja, spójnoœæ lub jej brak we wzajemnym oddzia³ywaniu wymienionych
komponentów jest wa¿nym uwarunkowaniem sprzyjaj¹cym lub os³abiaj¹cym
mo¿liwoœci poradzenia sobie z nim. Wszystko to w pe³ni odnosi siê do polityki
spo³ecznej wobec niepe³nosprawnoœci.
Integracja spo³eczna i aktywizacja zawodowa osób niepe³nosprawnych to
problemy spo³eczne, których rozwi¹zywanie wymaga podejmowania dzia³añ
zindywidualizowanych, silnie osadzonych w kontekœcie konkretnej sytuacji rodzinnej, œrodowiskowej, a przede wszystkim bior¹cych pod uwagê potrzeby,
oczekiwania, mo¿liwoœci i cechy psychologiczne ka¿dego cz³owieka, bêd¹cego
ich adresatem. Zgodnie z logik¹ zasady subsydiarnoœci, uznawanej w Polsce za
fundamentaln¹ regu³ê funkcjonowania administracji publicznej, realizacj¹ polityki publicznej w tej dziedzinie powinny zajmowaæ siê spo³ecznoœci lokalne
(gminy i powiaty), gdy¿ bêd¹c najbli¿szej osób (i ich rodzin) wymagaj¹cych
wsparcia powinny wypracowaæ najbardziej skuteczne formu³y dzia³ania na ich

102

Barbara G¹ciarz

rzecz. Faktyczne zaistnienie takiego stanu rzeczy, w którym w³adze publiczne
w spo³ecznoœciach lokalnych podejmuj¹ i skutecznie wykonuj¹ zadania integrowania spo³ecznego osób niepe³nosprawnych, wymaga ³¹cznego spe³nienia wielu warunków, z których za najwa¿niejsze uznaæ trzeba:
Ustanowienie i wdro¿enie w³aœciwych ram prawnych wykonywania zadañ
z zakresu integracji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych, w tym w szczególnoœci ich zatrudniania. Podstawowym aspektem systemu prawnego jest
w³aœciwe przypisanie kompetencji, odpowiedzialnoœci i zasobów organom
administracji publicznej oraz praktyczne wprowadzenie odpowiednich procedur, zapewniaj¹cych realizacjê zobowi¹zañ prawnych, a wiêc wytworzenie odpowiedniej zdolnoœci instytucjonalnej do realizowania zadañ zwi¹zanych ze wspieraniem ludzi niepe³nosprawnych.
Zaakceptowanie przez lokalne w³adze wsparcia osób niepe³nosprawnych
jako jednego z priorytetów w³asnej polityki, adekwatne sformu³owanie celów dzia³ania w tej sferze i zapewnienie ich wykonania przez podleg³e
agendy (urzêdy, s³u¿by, instytucje po¿ytku publicznego i przedsiêbiorstwa
publiczne). Oznacza to zaistnienie zdolnoœci politycznej niezbêdnej do tego,
aby problemy niepe³nosprawnych znalaz³y w³aœciwe miejsce w przestrzeni
dzia³añ publicznych w spo³ecznoœciach lokalnych.
Uznanie przez spo³ecznoœci lokalne, a zw³aszcza przez jego zorganizowane
struktury obywatelskie, ¿e zapewnienie osobom niepe³nosprawnym warunków normalnego uczestnictwa spo³ecznego i gospodarczego jest istotn¹
wartoœci¹ zarówno w wymiarze losu indywidualnego, jak i spójnoœci zbiorowoœci, w której ludzie ci ¿yj¹. Wymaga to prze³amania funkcjonuj¹cych
stereotypów, wyznaczaj¹cych osobom niepe³nosprawnym odrêbne od normalnych, odmienne role spo³eczne i naznaczaj¹ce je szczególnym statusem
spo³ecznym oraz zapewnienia mo¿liwoœci artyku³owania interesów niepe³nosprawnych w odniesieniu do wszystkich aspektów ¿ycia danej spo³ecznoœci. Oznacza to zaistnienie zdolnoœci spo³ecznej do efektywnego rozwi¹zywania problemów ¿yciowych osób niepe³nosprawnych poprzez
w³¹czenie ich w normalne stosunki spo³eczne.
Optymalna triada zdolnoœci spo³eczeñstwa do rozwi¹zywania kwestii
spo³ecznej integracji i aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych
sk³adaæ siê powinna z: 1) ustawodawstwa, które odpowiednio do skali i natury
problemu okreœla funkcje pañstwa i samorz¹dów terytorialnych w odniesieniu
do tego zagadnienia, przypisuje w sposób wyczerpuj¹cy (nie pozostawiaj¹c
luk, „bia³ych plam”) i jednoznacznie kompetencje organom administracji publicznej na poszczególnych jej szczeblach oraz wyposa¿a je w adekwatne zasoby do realizacji wynikaj¹cych z nich zadañ (Ÿród³a finansowania, instrumenty
dzia³añ prawnych i organizacyjnych), 2) dobrze okreœlonych i wyposa¿onych
w instrumenty wykonawcze (zasoby finansowe, kadrowe) polityki pañstwa
n

n

n
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oraz polityk w³adz publicznych w samorz¹dach terytorialnych, 3) pozytywnych nastawieñ œrodowisk spo³ecznych, które kszta³tuj¹ faktyczne dzia³ania
gospodarcze, polityczne, spo³eczne, kulturalne w spo³ecznoœciach terytorialnych i ich instytucjach, zrzeszeniach obywatelskich, organizacjach biznesowych, podmiotach gospodarczych, Koœcio³ach i zwi¹zkach wyznaniowych.
Oczywiœcie sytuacja optymalna, jeœli w ogóle zdarza siê w rzeczywistoœci, to
bardzo rzadko, ale jej wyartyku³owanie ma na celu œwiadome przyjêcie pewnego uk³adu odniesienia, matrycy krytycznej analizy procesów rzeczywistych
i wyznaczenia kierunków ich modyfikowania.
Przeprowadzone w ostatnich latach diagnozy spo³eczne wykaza³y, ¿e istniej¹cy system wsparcia osób niepe³nosprawnych jest bardzo daleki od optymalnego, a wrêcz charakteryzuje siê fundamentalnymi s³aboœciami, powoduj¹cymi jego g³êbok¹ nieskutecznoœæ1. Wœród najwa¿niejszych u³omnoœci
tego systemu wskazaæ trzeba na:
Niekompletnoœæ zdolnoœci instytucjonalnych. O ile pod wzglêdem przepisów prawa sytuacja wydaje siê wzglêdnie satysfakcjonuj¹ca (choæ o pewnych istotnych ograniczeniach wynikaj¹cych z wbudowanej w prawo predylekcji do narzucania dzia³añ opiekuñczych bêdzie mowa w dalszej czêœci
opracowania), o tyle efektywne dzia³ania na rzecz niepe³nosprawnych s¹
niew¹tpliwie hamowane przez skomplikowane, nieprzejrzyste procedury
i nieudolnoœæ organizacyjn¹ instytucji odpowiedzialnych za realizacjê polityki wobec ludzi niepe³nosprawnych. W¹tpliwoœci budzi tak¿e dystrybucja
kompetencji miêdzy administracjê rz¹dow¹ a samorz¹dow¹, a w szczególnoœci w¹sko zakrojone kompetencje i zadania gmin. Generalnie oddzia³uje
to demobilizuj¹co na wszystkie podmioty zaanga¿owane w pracê na rzecz
niepe³nosprawnych, gdy¿ – wskutek wystêpuj¹cych niespójnoœci prawnych
i mitrêgi biurokratycznej – podejmowanie wysi³ku np. na rzecz zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych jest postrzegane jako zbyt kosztowne (niekoniecznie idzie tu o niezbêdnoœæ poniesienia wydatków pieniê¿nych, lecz raczej
o ca³okszta³t nak³adów czasu, energii ludzkiej itp.).
S³aboœæ lub brak zdolnoœci politycznej. Kwestia ta ma dwa zasadnicze aspekty. Jednym z nich s¹ ogólne cechy dzia³alnoœci w³adz publicznych w Polsce,
w której kategorie zarz¹dzania strategicznego, wypracowywanie, a nastêpnie konsekwentne realizowanie przyjêtych w niej celów, stosowanie przyjêtych instrumentów dzia³ania ekonomicznego czy spo³ecznego oraz weryfin

n

1

Patrz: A. Ostrowska, J. Sikorska, B. G¹ciarz: Osoby niepe³nosprawne w Polsce w latach
dziewiêædziesi¹tych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001; E. Giermanowska (red.):
M³odzi niepe³nosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2007; B. G¹ciarz, A. Ostrowska, W. Pañków: Integracja spo³eczna i aktywizacja zawodowa osób niepe³nosprawnych zamieszka³ych w ma³ych miastach i na
terenach wiejskich. Uwarunkowania sukcesów i niepowodzeñ, Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej, Warszawa 2008.
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kowanie ich skutecznoœci, nie s¹ powszechnie obowi¹zuj¹cym standardem.
Zdolnoœæ do realizowania d³ugofalowej polityki (strategii) jest w przypadku znacznej czêœci w³adz publicznych w Polsce niewielka. Nieuchronnie
wp³ywa to na dzia³ania w polityce integracyjnej, które bardzo czêsto przybieraj¹ charakter akcyjny, doraŸny, uzale¿niony od subiektywnych pobudek konkretnych osób pe³ni¹cych funkcje publiczne2. Drugim aspektem jest
to, ¿e nawet w sytuacji, gdy w³adze publiczne opracowuj¹ i dzia³aj¹ zgodnie
z d³ugo- lub œredniookresow¹ strategi¹, to rozwi¹zywanie spraw integracji
spo³ecznej i aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych zwykle nie
nale¿y do priorytetów, a w ka¿dym razie nie jest na ich liœcie lokowane odpowiednio wysoko. Konsekwencj¹ jest taka alokacja zasobów, bêd¹cych
w dyspozycji w³adz publicznych, która nie sprzyja rozwi¹zywaniu problemów œrodowiska ludzi niepe³nosprawnych, a w ka¿dym razie nie daje
trwa³ych rezultatów w tym wzglêdzie.
P³ytkoœæ lub dysfunkcjonalnoœæ zdolnoœci spo³ecznych. Funkcjonuj¹ce
w opinii spo³ecznej stereotypy, odnosz¹ce siê do atrybutów osobistych ludzi niepe³nosprawnych i mo¿liwoœci pe³nienia przez nich ról spo³ecznych,
stanowi¹ powa¿n¹ barierê w podejmowaniu dzia³añ sprzyjaj¹cych pe³nej
integracji spo³ecznej tej kategorii osób. Dzieje siê tak zarówno na poziomie
wzorców myœlenia odnosz¹cego siê do tego, jakie s¹ zobowi¹zania publiczne wobec osób niepe³nosprawnych. Dominuje myœlenie zawarte w formule:
to s¹ ludzie tak nieszczêœliwi, biedni i pozbawieni nadziei, ¿e w pierwszym
rzêdzie trzeba im okazaæ mi³osierdzie i udzieliæ pomocy w zaspokojeniu potrzeb podstawowych, ¿eby mogli w ogóle prze¿yæ. W istocie jest to myœlenie
prowadz¹ce do ograniczenia zaanga¿owania w sprawy osób niepe³nosprawnych do okazjonalnych gestów pomocowych, do wspania³omyœlnego
dostarczania im przyjemnoœci, która normalnie im nie jest dostêpna. Cech¹
takiego myœlenia jest infantylizacja obrazu osoby niepe³nosprawnej, a jego
funkcj¹ jest samousprawiedliwianie siê z niepodejmowania dzia³añ wymagaj¹cych wiêkszego wysi³ku, systematycznoœci, odpowiedzialnoœci za rezultaty. Problem polega na tym, ¿e wiêkszoœæ opinii spo³ecznej nie wychodzi
w ogóle poza ten schemat myœlowy. Pojawiaj¹ siê przemyœlenia typu: im siê
te¿ nale¿y coœ od ¿ycia, które s¹ tylko reinterpretacj¹ wskazanego wczeœniej
2

Zwraca³o na to uwagê wielu uczestników fokusów. Charakterystyczne wypowiedzi
brzmia³y np. tak:
R: Ja myœlê, ¿e te dzia³ania s¹ na tyle doraŸne, na ile wymaga tego sytuacja. To znaczy, jak siê
robi jakiœ szum, to pyk – targi pracy dla niepe³nosprawnych.
R: Albo reklama w telewizji, albo kampania, bo Unia coœ narzuca, bo mo¿e jak¹œ now¹ dyrektywê wydano, albo porozumienie jakieœ podpisaliœmy.
R: Ale to jest wszystko tylko dla urzêdów, ¿eby tam siê coœ krêci³o.
R: Tak, ¿eby mieæ za przeproszeniem „d...krytkê”.
R: (…) [to] takie pozorowane dzia³ania.
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syndromu. Niezwykle rzadko przyjmuje siê, ¿e osoby niepe³nosprawne
mog¹ i maj¹ równorzêdne atrybuty psychologiczne, wiedzê i kwalifikacje
zawodowe, umiejêtnoœci spo³eczne3.
Powa¿nym ograniczeniem zdolnoœci spo³ecznej jest niski poziom upodmiotowienia – lub wed³ug preferowanej przeze mnie terminologii – uobywatelnienia osób niepe³nosprawnych. Tak naprawdê, na arenie ogólnopolskiej,
a szczególnie lokalnej, dzia³a niewiele organizacji zrzeszaj¹cych osoby niepe³nosprawne i reprezentuj¹cych ich interesy w sferze publicznej. Kwestia ta
zosta³a wyartyku³owana przez uczestników fokusów, którzy zwrócili uwagê,
¿e organizacje te mog¹ i powinny odgrywaæ podstawow¹ rolê w wydobywaniu niepe³nosprawnych z biernoœci, z izolacji spo³ecznej. Wskazywano przy
tym, ¿e niektóre z istniej¹cych zwi¹zków i zrzeszeñ (np. osób niewidomych
czy g³uchoniemych) spe³niaj¹ bardzo dobrze funkcje promowania swoich
cz³onków (lub podopiecznych) na rynku pracy czy w dzia³alnoœci spo³ecznej.
Nie s¹ to jednak dzia³ania typowe, powszechne. Wprost przeciwnie, w wiêkszoœci œrodowisk spo³ecznych zazwyczaj stykamy siê z brakiem jakiejkolwiek
aktywnoœci lub w najlepszym wypadku ze sporadycznymi przejawami zainteresowania osobami niepe³nosprawnymi ze strony organizacji spo³ecznych.
Znikomoœæ form zorganizowania ludzi niepe³nosprawnych (w tym samoorganizacji) umacnia syndrom biernoœci, poczucia izolacji, osamotnienia wœród
niepe³nosprawnych. Rodzi to przekonanie o w³asnej bezsilnoœci, ale tak¿e
zwierciadlane przekonanie zbiorowe o niemo¿noœci skutecznego i trwa³ego
rozwi¹zania problemów uczestnictwa spo³ecznego osób niepe³nosprawnych.
Zarysowane powy¿ej problemy rzutuj¹ na faktyczny bilans podejmowanych dzia³añ i zaniechañ w stosunku do œrodowiska ludzi niepe³nosprawnych.
W przeprowadzonych zogniskowanych wywiadach grupowych znalaz³y one
swoje odzwierciedlenie. Wyst¹pi³y te¿ w nich elementy dodatkowe, œwiadcz¹ce o wzrastaj¹cej œwiadomoœci ograniczonej skutecznoœci funkcjonuj¹cego systemu wsparcia zatrudniania osób niepe³nosprawnych, co zostanie
omówione dalej.
3

W przeprowadzonych wywiadach przejawi³ siê ten w¹tek w sporze pomiêdzy respondentami o to, jak¹ pracê nale¿a³oby oferowaæ osobie niepe³nosprawnej, jeœli legitymuje siê ona wy¿szym wykszta³ceniem. Niektórzy respondenci wprost stwierdzili, ¿e osoby niepe³nosprawne
maj¹ takie samo poczucie w³asnej wartoœci i godnoœci jak osoby sprawne, a w zwi¹zku z tym zatrudnianie ich na stanowiskach obs³ugowych, dla pracowników niewykwalifikowanych jest postêpowaniem niew³aœciwym. Oddaje to wypowiedŸ nastêpuj¹ca: osoby niepe³nosprawne nie
chc¹ byæ traktowane jak ktoœ inny, gorszy. One jak chc¹, je¿eli ju¿ chc¹ podj¹æ pracê, to chc¹
robiæ to wcale nie gorzej ni¿ osoby pe³nosprawne. Nie chc¹ byæ traktowane na innych warunkach. Z naszej strony jest potrzeba tylko taka, umo¿liwiæ im wykonywanie tej pracy i one ju¿ nie
potrzebuj¹ ani litoœci, ani naszego podawania rêki, aby tylko mog³y wykonywaæ tê pracê. I tutaj,
wydaje mi siê, ¿e naprawdê nie potrzeba jakichœ szczególnych ulgowych biletów w stosunku do
tych osób, bo one po prostu tego nie chc¹.
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Naznaczenie spo³eczne i eksternalizacja
odpowiedzialnoœci
Interpretacja uzyskanych przez nas danych empirycznych zostanie dokonana na podstawie paradygmatów teorii spo³ecznego naznaczenia4 oraz modelu
spo³ecznego niepe³nosprawnoœci5. Obie koncepcje opieraj¹ siê na za³o¿eniu,
¿e istota niepe³nosprawnoœci tkwi w charakterze relacji miêdzy otoczeniem
spo³ecznym a osob¹ z dysfunkcj¹ fizyczn¹ lub psychiczn¹.
Funkcjonalne pojmowanie niepe³nosprawnoœci, które wi¹¿e j¹ œciœle z cechami podmiotowymi osoby, odzwierciedla wprawdzie obiektywny stan rzeczy, gdy¿ jest to zjawisko maj¹ce podstawy w u³omnoœciach fizycznych lub
psychicznych cz³owieka jako jednostki, ale ma ono powa¿ny, ograniczaj¹cy
wp³yw na zrozumienie mo¿liwoœci podejmowania skutecznych dzia³añ na
trwa³e w³¹czaj¹cych osoby – obarczone nimi – w normalny nurt ¿ycia spo³ecznego i tym samym formu³owanie skutecznych programów rehabilitacji
spo³ecznej i zawodowej tej kategorii ludzi. Funkcjonalne definiowanie niepe³nosprawnoœci jest z koniecznoœci podstaw¹ statystyki spo³ecznej, gdy¿
przy zastosowaniu innej formu³y niemo¿liwe sta³oby siê (lub niezwykle trudne i pracoch³onne) gromadzenie danych o skali zjawiska i statusie socjo-ekonomicznym osób niepe³nosprawnych. Takie ujmowanie niepe³nosprawnoœci
jest równie¿ niezbêdne z punktu widzenia administracji publicznej, a dok³adniej jej s³u¿b spo³ecznych i bud¿etowych, gdy¿ inaczej nie by³aby ona w stanie
okreœliæ, kto jest uprawniony, a kto nie, do otrzymywania œwiadczeñ i pewnych specjalnych kategorii us³ug spo³ecznych (zdrowotnych, oœwiatowych,
mieszkaniowych) z tytu³u niepe³nosprawnoœci. Formalne definiowanie niepe³nosprawnoœci jest bardzo silnie zakorzenione w praktyce spo³ecznej, a konsekwencje tego nie mog¹ byæ niedoceniane6. Z punktu widzenia instytucji zajmuj¹cych siê pomoc¹ i opiek¹ spo³eczn¹ najwa¿niejsza jest informacja o tym,
ilu w obszarze jej odpowiedzialnoœci wystêpuje inwalidów ruchu, osób niedowidz¹cych i niedos³ysz¹cych itp. (do problemu tego odniesiemy siê bli¿ej
w podsumowaniu) i kto konkretnie kwalifikuje siê do tej grupy. Ale z punktu
widzenia integracji spo³ecznej i rehabilitacji zawodowej tych ludzi wa¿niejsze
informacje to dane o tym, ile budynków u¿ytecznoœci publicznej jest przystosowanych i dostêpnych dla osób niepe³nosprawnych (ró¿nych kategorii), ile
siedzib firm ma takie przystosowanie, czy transport publiczny umo¿liwia
(i w jakim zakresie) swobodne przemieszczanie siê osobom niesprawnym
4

H. Becker (red.): The Other Side. Perspectives on Deviance, Free Press, New York 1964.
M. Oliver: The Politics of Disablement, Macmillan, Basingstoke 1990; A. Ostrowska,
J. Sikorska: Syndrom niepe³nosprawnoœci w Polsce. Bariery integracji, Wydawnictwo IFiS
PAN, Warszawa 1996.
6
Patrz: L. Grrnvik: Definitions of Disability in Social Sciences. Methodological Perspectives. Acta Universistatis Upsaliensis, Uppsala Universitet, Uppsala 2007.
5
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ruchowo, niedowidz¹cym, niedos³ysz¹cym, czy instytucje kulturalne, oœwiatowe, sportowe w swoich profilach dzia³ania bior¹ pod uwagê potrzeby osób
niepe³nosprawnych itp. Uogólniaj¹c, wa¿niejsze jest okreœlenie tego, jak dalece i w jakich miejscach spo³ecznoœci s¹ przystosowane do obecnoœci osób niepe³nosprawnych i gotowe do umo¿liwiania im pe³nego zakresu aktywnoœci
¿yciowej (czy nawet zachêcania ich do niej).
W diagnozowaniu sytuacji osób niepe³nosprawnych i opracowywaniu rekomendacji dla polityki spo³ecznej g³ówne znaczenie ma okreœlenie zawartoœci i natê¿enia postaw spo³ecznych wobec zjawiska niepe³nosprawnoœci. Idzie
przede wszystkim o wzorce myœlenia rodzin, wspólnot lokalnych, aktywistów
zrzeszeñ obywatelskich, przedstawicieli w³adz publicznych, pracodawców,
odnosz¹ce siê do pe³nienia przez niepe³nosprawnych ról ¿yciowych i zawodowych, ich umiejêtnoœci spo³ecznych i profesjonalnych, przynale¿noœci grupowej. W tych stereotypach mieszcz¹ siê tak¿e przekonania o wartoœci pracy dla
osób niepe³nosprawnych, o sensie inwestowania osobistego i zbiorowego (rodzinnego, œrodowiskowego) w pracê i uzyskiwanie przez nie kwalifikacji zawodowych. Mog¹ one promowaæ takie dzia³ania, ale mog¹ te¿ stanowiæ dla
nich barierê. Rozpatruj¹c znaczenie pracy, trzeba traktowaæ je jako atrybut relatywny, a jego waga jest zale¿na od kontekstu spo³ecznego, w którym ¿yje
dana osoba. Trafnoœæ wyboru dzia³añ na rzecz zatrudniania osób niepe³nosprawnych, ich pozytywne funkcje dla w³asnej integracji spo³ecznej zale¿¹ od
tego, czy i w jakim stopniu s¹ one dopasowane do funkcjonuj¹cych przekonañ
o mo¿liwoœci uczestnictwa niepe³nosprawnych w normalnym ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym. Zale¿¹ od tego, czy dane œrodowisko spo³eczne oferuje
szanse na spo¿ytkowanie kwalifikacji osób niepe³nosprawnych. Niezbêdnym
wymiarem diagnozy jest obok ustalenia indywidualnych preferencji zawodowych osób niepe³nosprawnych, okreœlenie sk³adników intersubiektywnych
oczekiwañ spo³ecznych w tym wzglêdzie (ze strony pracodawców, spo³ecznoœci lokalnych, w³adz publicznych)7.
Przeprowadzone badania w pe³ni potwierdzaj¹ funkcjonowanie w postawach spo³ecznych wzorców myœlenia stygmatyzuj¹cych osoby niepe³nosprawne jako inne, niezdolne do wype³niania normalnych ról spo³ecznych, Ÿle przystosowane do uczestnictwa w relacjach spo³ecznych z ludŸmi pe³nosprawnymi. Przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ osób wypowiadaj¹cych siê w trakcie fokusów
artyku³owa³a wy³¹cznie trudnoœci w sferze stosunków miêdzyludzkich, zwi¹zane z prac¹ osób niepe³nosprawnych w firmach, które reprezentowali. Wypowiedzi te eksponowa³y przede wszystkim negatywne reakcje emocjonalne
7

Diagnozy dotycz¹ce tych zagadnieñ zawieraj¹: A. Ostrowska, J. Sikorska, B. G¹ciarz:
Osoby niepe³nosprawne w Polsce w latach dziewiêædziesi¹tych, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2001; E. Giermanowska (red.): M³odzi niepe³nosprawni – aktywizacja zawodowa
i nietypowe formy zatrudnienia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
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osób niepe³nosprawnych na wymagania stawiane im przez prze³o¿onych
i wspó³pracowników, zamkniêtoœæ i brak dobrej komunikacji z otoczeniem,
czêste wystêpowanie stanów depresyjnych. Generalnie osoby niepe³nosprawne by³y kwalifikowane jako sprawcy k³opotów i Ÿród³o zak³óceñ w relacjach
pomiêdzy pracownikami. Odzwierciedla to opinia jednego z respondentów reprezentuj¹cego w naszych grupach fokusowych sektor publiczny: ja naprawdê nie spotka³am, ¿eby jakaœ firma prywatna zatrudni³a osobê niepe³nosprawn¹, bo oni sobie chyba w ogóle nie chc¹ robiæ k³opotu. Poœrednio potwierdzili to przedstawiciele przedsiêbiorstw prywatnych, którzy – jak siê
okaza³o – tylko sporadycznie albo w ogóle nie mieli do czynienia z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych. W jednej z najbardziej charakterystycznych
wypowiedzi respondentka wprost powiedzia³a, ¿e w³aœciciel i szef jej firmy
wymaga od swoich pracowników takiego poziomu mobilnoœci i dyspozycyjnoœci w pracy, ¿e nie wyobra¿a ona sobie w ogóle mo¿liwoœci zatrudnienia
osoby niepe³nosprawnej. Funkcjonuj¹ca powszechnie etykieta niezdolnoœci
do sprostania wymaganiom zak³adów przez osoby niepe³nosprawne oznacza,
¿e funkcjonuj¹cy system zachêt do ich zatrudniania jest zbyt ma³o atrakcyjny,
nie przewy¿sza koniecznych do poniesienia nak³adów finansowych i organizacyjnych, nawet jeœli jest to wy³¹cznie subiektywne przeœwiadczenie, nieznajduj¹ce potwierdzenia w faktach i obiektywnych kalkulacjach.
W powszechnie podzielanym przekonaniu naszych respondentów osoby
niepe³nosprawne podejmuj¹ pracê niechêtnie, a wiêkszoœæ ich dzia³añ ma na
celu wype³nienie formalnych warunków, wymaganych przez urzêdy pracy lub
oœrodki pomocy spo³ecznej do przyznania lub utrzymania œwiadczeñ. Jeden
z respondentów wyrazi³ to w radykalny sposób, wskazuj¹c, ¿e zatrudnienie
stawia osobom niepe³nosprawnym zbyt wysokie wymagania, bo: Praca to jest
coœ, co jest regularne, prawda, trzeba wstaæ codziennie, trzeba pójœæ z domu,
no nie wiem, w zale¿noœci od charakteru pracy, trzeba wygl¹daæ, trzeba o siebie zadbaæ. Niewiele by³o opinii wskazuj¹cych na to, ¿e problemy z zatrudnieniem osób niepe³nosprawnych maj¹ taki sam charakter i to samo natê¿enie, jak
te zwi¹zane z ludŸmi pe³nosprawnymi. Jak siê wydaje, istotne znaczenie dla
kszta³towania tej negatywnej opinii o niepe³nosprawnych jako potencjalnych
pracownikach ma w³¹czenie ich w jedn¹ kategoriê z osobami proponowanymi
do pracy za poœrednictwem urzêdów pracy, o których panuje bardzo z³a opinia. Znaczna czêœæ krytyki, dotycz¹cej ludzi niepe³nosprawnych jako potencjalnych pracowników, by³a raczej przeniesieniem negatywnych doœwiadczeñ
z osobami kierowanymi przez urzêdy pracy, które w znacznej wiêkszoœci
przychodz¹ do firm po potwierdzenie, ¿e nie mog¹ byæ zatrudnione (zdobycie
piecz¹tki) i w ten sposób uzyskuj¹ przed³u¿enie œwiadczeñ lub po prostu rejestracji jako bezrobotni. Dla w³aœciwego zinterpretowania opinii wyra¿anych
o zatrudnianiu konieczne jest uwzglêdnienie faktu, ¿e zgodnie z deklaracjami
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wiêkszoœci respondentów ich firmy faktycznie nie zatrudniaj¹ takich osób,
a tak¿e w przewa¿aj¹cej czêœci nie czyni³y prób w tym zakresie. Mo¿emy wiêc
przyj¹æ, i¿ dominuj¹cy nurt tych opinii stanowi odzwierciedlenie panuj¹cych
stereotypów, a nie rzeczywistego doœwiadczenia. Kontrfaktycznie potwierdzaj¹ to wypowiedzi tych respondentów, którzy rzeczywiœcie zetknêli siê
z pracuj¹cymi w ich firmach osobami niepe³nosprawnymi. Podkreœlaj¹ oni, ¿e
nawet jeœli wystêpowa³y w zwi¹zku z ich prac¹ jakieœ problemy na tle relacji
spo³ecznych czy w stosunku do obowi¹zków pracowniczych, to mia³y one
charakter przejœciowy i jako pracodawcy s¹ zadowoleni z ich zatrudnienia.
W tym kontekœcie uzasadniony jest wniosek, ¿e negatywna atrybucja przypisywana osobom niepe³nosprawnym jako potencjalnym pracownikom jest
w wiêkszym stopniu pochodn¹ zakorzenionych stereotypów ni¿ rzeczywistych doœwiadczeñ nabytych w wyniku prób lub faktycznego zatrudnienia tej
kategorii osób. Jest to wa¿na wskazówka, dotycz¹ca programowania dzia³añ
w tej sferze, gdy¿ prze³amanie barier o charakterze psychologicznym i spo³ecznym (zwyczajowym) powinno siê opieraæ na doprowadzaniu do faktycznej obecnoœci ludzi niepe³nosprawnych w zak³adach pracy, np. poprzez programy pilota¿owe zatrudniania na czas okreœlony ze œrodków publicznych lub
upowszechnianie najlepszych praktyk (informatory, wizyty w instytucjach
zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne).
Stosunek do zatrudniania niepe³nosprawnych jest pochodn¹ generalnego
obrazu takiej osoby w œwiadomoœci potocznej. Przypisuje siê im zwykle takie
cechy jak: biernoœæ, niezaradnoœæ, nieufnoœæ, niechêæ do kontaktów spo³ecznych, brak motywacji do pracy, postawê roszczeniow¹ wobec otoczenia
(w tym pañstwa i pracodawców). Realistycznie trzeba przyznaæ, ¿e taki obraz
osoby niepe³nosprawnej bardzo czêsto znajduje potwierdzenie i wzmocnienie
w zachowaniach konkretnych jednostek, z którymi spotykamy siê w naszym
¿yciu codziennym. Niewielu ludzi wszak¿e podchodzi do tego doœwiadczenia
refleksyjnie, przyjmuj¹c interpretacjê tego rodzaju zachowañ nie jako cech
immanentnie przywi¹zanych do u³omnoœci, lecz jako reakcji narzuconych
przez negatywn¹ socjalizacjê, jako mechanizm adaptacyjny do oczekiwañ
spo³ecznych g³êboko utrwalonych i wielokrotnie sygnalizowanych osobom
niepe³nosprawnym w szko³ach, w urzêdach, w miejscach publicznych, w codziennych sytuacjach ¿yciowych. Jak czêsto i jak wielu z nas mo¿na przy³apaæ
na nieskrywanym zdumieniu, ¿e osoba niepe³nosprawna jest elokwentna,
kompetentna w swoich wypowiedziach, ¿e sprawnie wykonuje ró¿norodne
czynnoœci, ¿e potrafi siê cieszyæ, œmiaæ, wyra¿aæ afirmatywne stany emocjonalne równie spontanicznie czy wyrafinowanie jak my sami? I jak wielu z nas
jest obce nieprzyjemne poczucie szczególnie bolesnego upokorzenia, gdy siê
okazuje, ¿e osoba niepe³nosprawna jest w czymœ od nas lepsza, gdy nas
pokona w rywalizacji?
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Zgodnie z teori¹ naznaczenia jest to funkcja negatywnych reakcji spo³ecznych (wyizolowania, stygmatyzacji, dyskryminacji) na innoœæ osoby z dysfunkcj¹, co zmusza j¹ wskutek stereotypów istniej¹cych w danym œrodowisku
do przyjêcia takich definicji w³asnej roli i statusu spo³ecznego, które oznaczaj¹ jej wykluczenie (lub powa¿ne ograniczenie) z uczestnictwa w zwyk³ej
aktywnoœci spo³ecznej i ekonomicznej cz³onków danej spo³ecznoœci. Dysfunkcja biomedyczna przeradza siê w spo³eczn¹, która przybiera postaæ automarginalizacji (akceptacji to¿samoœci cz³onka grupy zmarginalizowanej): obrazu
w³asnego „ja” z³o¿onego z niskiego poczucia w³asnej wartoœci, ma³ych aspiracji ¿yciowych, zaniku motywacji do dzia³ania i postawy bierno-roszczeniowej, dominacji poczucia braku kontroli nad otoczeniem i w³asnym ¿yciem.
Poprawa jakoœci ¿ycia osób niepe³nosprawnych musi oznaczaæ przeciwdzia³anie temu syndromowi.
Wœród uczestników przeprowadzonych wywiadów zogniskowanych znalaz³y siê osoby dostrzegaj¹ce ten problem. Œwiadczy o tym choæby taka wypowiedŸ: Bo takie zamykanie (...) tych ludzi w jednym [miejscu] to trochê jak
w gettach. To te¿ jest z³e. [To tak] jakbyœmy [chcieli], ¿eby wszystkie osoby niepe³nosprawne by³y oddzielone od nas, to byœmy na temat ju¿ nie rozmawiali,
bo byœmy ich traktowali jako coœ czego my nie chcemy widzieæ. Lub komentarz
odnosz¹cy siê do tego, ¿e nawet zdobyte wykszta³cenie nie stanowi gwarancji
uzyskania pracy przez osobê niepe³nosprawn¹: I tu, widzi pani, tu nie jest kwestia wykszta³cenia, tylko kwestia przychylnoœci spo³eczeñstwa. Dostrzegany
jest fakt, ¿e niepe³nosprawni maj¹ du¿o trudniejsz¹ sytuacjê w zakresie zdobywania wykszta³cenia i kwalifikacji zawodowych. Niektórzy z respondentów
stwierdzali wprost: niepe³nosprawni byli przez tyle lat spychani na margines.
Na tle tych obserwacji wyra¿ano tak¿e przekonanie, ¿e zmiana w tym zakresie
bêdzie nastêpowaæ w miarê up³ywu czasu, wraz z wchodzeniem w ¿ycie doros³e i na rynek pracy nowych, m³odych pokoleñ. Wyra¿a to jednoznacznie
taka oto wypowiedŸ: S¹ osoby, które w tej chwili maj¹ lat 20, 30 i one s¹ ju¿
poniek¹d inne. Osoby, które teraz bêd¹ wchodzi³y na rynek pracy, one te¿ ju¿
maj¹ zupe³nie inne podejœcie do otaczaj¹cego œwiata, zarówno pe³nosprawne
jak i niepe³nosprawne. Od pocz¹tku maj¹ kontakt ze sob¹ nawzajem i to ju¿
bêdzie troszeczkê inne podejœcie. Niestety, potrzeba na to czasu [Jednego pokolenia], ¿eby to jednak ta druga strona potrafi³a prze³amaæ miêdzy sob¹ lody.
I wydaje mi siê, ¿e póŸniej to ju¿ wszystko pójdzie w pewnym sensie samo, bo to
potrzeba nastawienia cz³owieka wzglêdem drugiej osoby. Sceptycyzm wobec
mo¿liwoœci dokonania szybkich i realnych zmian w zakresie integrowania
spo³ecznego osób niepe³nosprawnych jest oparty zarówno na uznaniu istnienia uprzedzeñ i nawyków w pokoleniu obecnie odgrywaj¹cych dominuj¹c¹
rolê pracodawców i funkcjonariuszy publicznych, jak i na rozpoznaniu stanu
obserwowanych postaw osób niepe³nosprawnych, ukszta³towanych w warun-
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kach niesprzyjaj¹cych ich aktywizacji i trudnych do zmiany, bo utrwalonych
przez lata. Postaw, które prowadz¹ do preferowania korzystania z opieki
i œwiadczeñ spo³ecznych, a nie samodzielnoœci, zaradnoœci, zdobywania lepszych warunków ¿ycia w³asnym wysi³kiem i aktywnoœci¹ zawodow¹. Taka
projekcja szans na rozwi¹zanie problemu w przysz³oœci i wi¹zanie zmian ze
spontanicznie pojawiaj¹cymi siê konsekwencjami przekszta³ceñ w oœwiacie
i komunikacji spo³ecznej oznaczaj¹, ¿e gotowoœæ do anga¿owania siê osobistego lub ponoszenia nak³adów z zasobów firm w celu wspierania dzia³añ pozwalaj¹cych zmniejszyæ skalê trudnoœci ¿yciowych osób niepe³nosprawnych
jest stosunkowo niewielka.
Konsekwencj¹ takiego podejœcia do niepe³nosprawnoœci jest zjawisko eksternalizacji odpowiedzialnoœci, któremu trzeba poœwiêciæ wiêcej uwagi, gdy¿
wp³ywa ono destruktywnie zarówno na postêpowanie samych niepe³nosprawnych, jak i dzia³ania w³adz publicznych i pracodawców, œrodowisk tak wa¿nych z punktu widzenia powodzenia dzia³añ w obszarze aktywizacji zawodowej. Eksternalizacja odpowiedzialnoœci oznacza przerzucenie jej na podmioty
zewnêtrzne w stosunku do nas samych jako ludzi, jak równie¿ z grup spo³ecznych, do jakich przynale¿ymy, na inne, zewnêtrzne wobec nich struktury
spo³eczne, w szczególnoœci na pañstwo. W spo³eczeñstwach o niskim poziomie aktywnoœci obywatelskiej (a do takich nale¿y spo³eczeñstwo polskie8)
tendencja ta jest powszechna i stanowi typowy sposób reagowania na
wyst¹pienie utrudnieñ w realizacji celów, zaspokajaniu potrzeb, na pojawienie
siê stanów kryzysowych zagra¿aj¹cych standardom ¿ycia. Pod³o¿em takiego
zachowania jest brak zaufania do w³asnej – indywidualnej lub zbiorowej –
zdolnoœci do poradzenia sobie z problemem, brak zaufania wynikaj¹cy z niedostatecznego poziomu wiedzy o skutecznych sposobach dzia³ania, która
by³aby sprawdzona i uwiarygodniona poprzez wspó³dzia³anie z innymi
aktorami spo³ecznymi. Jest ona w istocie rzeczy mechanizmem obronnym
jednostek i spo³ecznoœci dysponuj¹cych niewielkim kapita³em spo³ecznym.
Problemy integracji spo³ecznej i aktywizacji zawodowej ludzi niepe³nosprawnych nale¿¹ do zagadnieñ bardzo trudnych, z³o¿onych zarówno w warstwie psychologicznej i spo³ecznej, jak i w wymiarze formalnoprawnym i ekonomicznym. Z natury rzeczy anga¿owanie siê w ich rozwi¹zywanie jest obarczone sporym ryzykiem, wymaga odwagi w podejmowaniu decyzji, poczucia
s³usznoœci w obliczu koniecznoœci ponoszenia wydatków, k³adzenia na szalê
pomyœlnoœci w³asnej firmy i jej pracowników. Takie dzia³ania podj¹æ mog¹
tylko aktorzy spo³eczni pewni wsparcia spo³ecznego dla siebie, maj¹cy zaufanie
do mechanizmów prawnych oraz finansowych, stanowi¹cych ramy realizacji
8
Ilustruj¹ to dobrze dane z Europejskiego Sonda¿u Spo³ecznego 2004. Patrz: H. Domañski, A. Ostrowska, P.B. Sztabiñski (red.): W œrodku Europy? Wynik Europejskiego Sonda¿u
Spo³ecznego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
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takich inicjatyw. W warunkach polskich poziom rozwoju kapita³u spo³ecznego nie zapewnia jeszcze zaistnienia uk³adu czynników, pozwalaj¹cych na takie zmniejszenie progu ryzyka anga¿owania zasobów przez przedsiêbiorców
w zatrudnianie osób niepe³nosprawnych, aby dzia³ania tego rodzaju nabra³y
charakteru powszechnego, sta³y siê standardem. Dane z wykonanych grupowych wywiadów zogniskowanych potwierdzaj¹ tê konstatacjê. Pokazuj¹ one,
¿e przedstawiciele firm lokuj¹ odpowiedzialnoœæ za rozwi¹zywanie problemu
zatrudnienia osób niepe³nosprawnych przede wszystkim poza w³asnym œrodowiskiem, przy czym dosyæ charakterystyczne jest to, ¿e najczêœciej wskazywanym podmiotem s¹ sami niepe³nosprawni. Eksternalizacja odpowiedzialnoœci jest realnym czynnikiem, wp³ywaj¹cym dysfunkcjonalnie na wysi³ki podejmowane w sferze aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych. Kwestie te bli¿ej przeanalizujemy, omawiaj¹c opinie naszych respondentów o roli
odgrywanej przez lokalne instytucje publiczne i organizacje pozarz¹dowe
w zakresie wspierania zatrudnienia osób niepe³nosprawnych.

Lokalna administracja publiczna jako partner
pracodawców i osób niepe³nosprawnych
Podstawowym warunkiem wspó³dzia³ania aktorów spo³ecznych jest posiadanie przez nich wiedzy o ewentualnym partnerze, jego w³aœciwoœciach, zasobach i mo¿liwych do zrealizowania przedsiêwziêciach. W wypowiedziach
uczestników zbiorowych wywiadów grupowych pojawi³y siê elementy wiedzy o kompetencjach, zasobach i dzia³aniach faktycznie realizowanych przez
dwie instytucje: powiatowe urzêdy pracy i PFRON. W praktyce rzecz bior¹c
oznacza to, ¿e w relacjach z firmami jako podmioty aktywnie kszta³tuj¹ce sferê zatrudniania osób niepe³nosprawnych pojawiaj¹ siê jedynie te, których rola
i zadania s¹ wyznaczone przez obowi¹zuj¹ce ustawodawstwo, a zakres i formy
dzia³ania s¹ narzucone przez prawo. Oznacza to, ¿e obszar rozwi¹zywania
problemu zatrudnienia osób niepe³nosprawnych ogranicza siê do w¹sko rozumianych instytucji publicznych, wykonuj¹cych zadania publiczne zwi¹zane
z interwencj¹ pañstwa w funkcjonowanie rynku pracy, a precyzyjnie mówi¹c
z absorpcj¹ spo³ecznych skutków zarówno koniunkturalnych, jak i strukturalnych zmian zachodz¹cych w jego obrêbie. Nasi respondenci najczêœciej
deklarowali brak wiedzy o kompetencjach i dzia³aniach samorz¹dów terytorialnych w tym zakresie, a tak¿e nie potrafili wskazaæ przyk³adów udanych
przedsiêwziêæ w tej sferze.
Z tego punktu widzenia zebrany w trakcie zogniskowanych wywiadów materia³ œwiadczy jednoznacznie o tym, ¿e nie mo¿emy mówiæ o istnieniu
sta³ych, systematycznych i przynosz¹cych istotne rezultaty formach
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wspó³dzia³ania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych
pomiêdzy pracodawcami, przedsiêbiorstwami czy œrodowiskami przedsiêbiorców a instytucjami publicznymi, odpowiedzialnymi za rozwój spo³eczno-gospodarczy, za ukierunkowywanie i uruchomianie instrumentów przekszta³ceñ strukturalnych, za procesy inwestowania, za kszta³towanie kapita³u
ludzkiego. Przedstawiciele firm nie byli poinformowani o strategii rozwoju
spo³eczno-gospodarczego i wieloletnich programach polityki spo³ecznej,
przyjmowanych przez organy samorz¹du terytorialnego wszystkich szczebli,
nie zetknêli siê z zawartymi w nich treœciami odnosz¹cymi siê do priorytetów
w³adz publicznych w tych dziedzinach i do miejsca, jakie w nich zajmuje kwestia integracji spo³ecznej oraz aktywizacji zawodowej niepe³nosprawnych.
Odnosz¹c siê do tego zagadnienia przedstawiciele firm wyra¿ali zaskoczenie
brakiem informacji na ten temat, czêsto w doœæ emocjonalny sposób: to jest
przera¿aj¹ce, [gdzie] ta strategia siê znajduje i gdzie ona sobie kr¹¿y. My nawet nie wiemy, ¿e coœ takiego funkcjonuje, a tu siê spotka³o kilka osób, które
reprezentuj¹ œrednie firmy, (…) których jest najwiêcej w Polsce. Jak wskazywano, kwestie zwi¹zane z tymi strategiami nie s¹ prezentowane ich œrodowisku nawet w trakcie licznych szkoleñ, organizowanych np. dla s³u¿b pracowniczych przedsiêbiorstw: generalnie ja chodzê na ró¿nego rodzaju szkolenia
i bardzo du¿o siê szkolê i gdzieœ takie has³o powinno byæ, bo tych ludzi jest czasami piêædziesi¹t na sali i miêdzy nami nigdy nie zosta³o coœ takiego poruszone. Czyli generalnie ludzie o tym nie wiedz¹. Jestem kadrowcem i generalnie
nigdy o tym nie s³ysza³am. Jak mo¿na s¹dziæ na tej podstawie, nie funkcjonuj¹
metody komunikacyjne zwi¹zane z realizacj¹ strategii spo³eczno-gospodarczych, a w ka¿dym razie problematyka osób niepe³nosprawnych nie jest nimi
objêta. Wobec braku informacji i wiedzy o mo¿liwoœciach dzia³ania samorz¹dów terytorialnych w sprawach dotycz¹cych aktywizacji zawodowej
osób niepe³nosprawnych nie s¹ one adresatem konkretnych oczekiwañ ze strony pracodawców.
Oddzia³ywanie w³adz samorz¹du terytorialnego na sytuacjê osób niepe³nosprawnych jest dostrzegane i doceniane w jednej sferze: likwidacji barier
architektonicznych. Dzia³ania te odnosz¹ siê przede wszystkim do miejsca zamieszkania (podjazdy do domów i mieszkañ). Jak podkreœlaj¹ respondenci,
równie¿ zdecydowana wiêkszoœæ budynków publicznych, g³ównie nowo budowanych siedzib urzêdów i agend samorz¹dowych ma udogodnienia, umo¿liwiaj¹ce osobom niepe³nosprawnym (przede wszystkim niesprawnym ruchowo) dostêp do nich. Sk³ania³o to badanych do wysuwania postulatu, aby osoby
niepe³nosprawne zatrudniaæ przede wszystkim w instytucjach publicznych.
Jest to najwyraŸniej wyartyku³owany w¹tek oczekiwañ wobec instytucji publicznych (od szczebla ministerstw po urzêdy gminne), którym wrêcz przypisuje siê obowi¹zek „dawania przyk³adu” czy „bycia wzorcem”. Jest to zreszt¹
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dostrzegane przez przedstawicieli sektora publicznego, co ilustruje np. ta wypowiedŸ: Wiadomo, ¿e wszystkie instytucje u¿ytecznoœci publicznej musz¹ byæ
przystosowane, je¿eli s¹ to jednostki, gdzie przychodz¹ petenci. (…) ktoœ musi
dawaæ przyk³ad, je¿eli wymagamy od prywatnych pracodawców, ¿eby zatrudniali takie osoby i tworzyli takie miejsca pracy, my [w urzêdach] równie¿ musimy siê w jakimœ stopniu zmobilizowaæ. Ciekawym aspektem tych opinii by³o
zwrócenie uwagi na to, ¿e w przypadku pracodawcy publiczno-pañstwowego
osoby niepe³nosprawne maj¹ gwarancjê przestrzegania wobec nich prawa pracy w sprawach takich jak uregulowany czas pracy, uprawnienia do urlopu
zdrowotnego, dodatkowe wyposa¿enie miejsc pracy. W firmach prywatnych
natomiast trzeba siê liczyæ z naruszaniem uprawnieñ pracowniczych i mo¿e to
byæ sytuacja trudna do wytrzymania przez pracowników niepe³nosprawnych.
Choæ z lokalnymi w³adzami samorz¹dowymi nie s¹ wi¹zane konkretne
dzia³ania na rzecz zatrudniania osób niepe³nosprawnych, postulat g³êbszej decentralizacji (kompetencji i zasobów) polityki aktywizacji zawodowej niepe³nosprawnych cieszy³ siê generalnym poparciem naszych respondentów.
W ich opinii mog³oby siê to przyczyniæ do wzrostu zdolnoœci administracji publicznej do skutecznego realizowania wsparcia ludzi niepe³nosprawnych.
G³ównym argumentem jest to, ¿e w³adze lokalne s¹ bli¿ej ludzi i ich rzeczywistych problemów, a w zwi¹zku z tym powinny podejmowaæ dzia³ania lepiej dostosowane do uwarunkowañ, determinuj¹cych sytuacjê osób niepe³nosprawnych w danej spo³ecznoœci. Ogólnikowoœæ tych uzasadnieñ wskazuje na to, ¿e
s¹ one raczej wyrazem pewnych ogólniejszych pogl¹dów o funkcjonowaniu
administracji publicznej, które w zwi¹zku z powodzeniem reform samorz¹dowych z lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia wytworzy³y pozytywny wizerunek sprawnoœci i skutecznoœci dzia³ania w³adz miejskich i gminnych
w Polsce, ani¿eli odzwierciedleniem skonkretyzowanej koncepcji udzia³u
w³adz lokalnych w aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych. Z wypowiadanych sugestii mo¿na wnioskowaæ, ¿e decentralizacja mia³aby oznaczaæ
przejêcie kontroli (zarz¹dzania) nad istniej¹cymi instrumentami finansowymi
(funduszami PFRON) przez instytucje podleg³e samorz¹dom lub bezpoœrednio same organy w³adzy samorz¹dowej.
W opiniach respondentów pojawi³ siê jeden bardzo konkretny postulat adresowany do lokalnych w³adz samorz¹dowych – likwidacja luki informacyjnej.
Brak informacji o mo¿liwoœciach zatrudnienia osób niepe³nosprawnych po
obu stronach stosunków pracy – popytowej (osoby poszukuj¹ce pracy) i poda¿owej (firmy poszukuj¹ce pracowników) jest jedn¹ z najwa¿niejszych barier
w aktywizacji zawodowej tej kategorii osób9. Pracodawcy wskazuj¹ na brak
9
Patrz w B. G¹ciarz: Instytucje a przygotowanie zawodowe m³odych osób niepe³nosprawnych, w: E. Giermanowska (red.): M³odzi niepe³nosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe
formy zatrudnienia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 169–196.
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informacji o tym, jakie osoby niepe³nosprawne poszukuj¹ pracy, jakimi dysponuj¹ kwalifikacjami, jaki charakter zatrudnienia najbardziej im odpowiada,
uznaj¹c to za jedno z najwa¿niejszych utrudnieñ w nawi¹zywaniu kontaktów
z takimi osobami jako potencjalnymi pracownikami. Problemem przy tym jest
tak naprawdê udostêpnianie tych informacji (a raczej jego brak) zainteresowanym podmiotom gospodarczym10. Jest to obszar dzia³ania, w którym tkwi najwiêkszy potencja³ poprawy sytuacji w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
i zarazem taki, w jaki organy w³adzy samorz¹dowej mog³yby siê zaanga¿owaæ
bez koniecznoœci dokonywania zmian w ustawodawstwie i mechanizmach
bud¿etowych.
Jak zaznaczy³am wy¿ej, jedyn¹ lokaln¹ instytucj¹ publiczn¹, z któr¹ przedstawiciele firm maj¹ sta³e i czêste kontakty, s¹ powiatowe urzêdy pracy (PUP).
Opinie respondentów bior¹cych udzia³ w fokusach na temat tych urzêdów by³y
bardzo krytyczne. Podkreœlano w nich biurokratyzm, formalizm i biernoœæ
jako g³ówne charakterystyki dzia³ania urzêdów pracy. Wed³ug naszych respondentów nie mo¿na od nich w praktyce uzyskaæ ¿adnej realnej pomocy
w znalezieniu potrzebnych pracowników, informacje o ofertach zatrudnienia
s¹ czêsto zniekszta³cane i niew³aœciwie prezentowane osobom szukaj¹cym
pracy. Wielu respondentów wprost stwierdza³o, ¿e relacje z urzêdami pracy
sprowadzaj¹ siê do biurokratycznego rytua³u: wype³niania sprawozdañ i formularzy zg³oszeniowych o zatrudnianiu pracowników, wydawania zaœwiadczeñ zg³aszaj¹cym siê zarejestrowanym bezrobotnym itp. PUP nie spe³niaj¹
w zasadzie funkcji agencji poœrednicz¹cej w uzyskiwaniu zatrudnienia, a aktywnoœæ urzêdników ogranicza siê do „pracy zza biurka”. Nie mo¿na mówiæ
o pe³nieniu przez nie funkcji us³ugowej wobec przedsiêbiorstw i osób szukaj¹cych pracy. Jedynym pozytywnym aspektem ich dzia³alnoœci, dostrzeganym
przez pracodawców, jest organizowanie szkoleñ dla osób staraj¹cych siê
o zmianê kwalifikacji zawodowych. W tej sytuacji przedsiêbiorstwa poszukuj¹ pracowników przede wszystkim poprzez og³oszenia w prasie i internecie,
a tak¿e coraz czêœciej zlecaj¹ rekrutacjê prywatnym agencjom poœrednictwa
pracy. Równie¿ zatrudnia siê pracowników, którzy samodzielnie zg³aszaj¹ siê
do firm (dzia³y kadr z regu³y maj¹ pule CV z ofertami z³o¿onymi przez staraj¹cych siê).

10
Ilustruje to np. taka wymiana zdañ pomiêdzy respondentami: R: Przecie¿ gmina ma
[dane] jaka osoba jest niepe³nosprawna, w ka¿dym urzêdzie gminy to jest. Powinno to byæ np. na
stronie te¿ internetowej oddzielna jakaœ zak³adeczka (…). R: Ale nie mo¿na udostêpniaæ danych
osobowych, tak ¿e tutaj nawet nie mo¿emy z takich informacji korzystaæ. R: Ale tu (…) nie chodzi o dane osobowe, tylko ile w tej gminie jest takich osób. ¯e na terenie poszukuje w takim i takim zawodzie osoba niepe³nosprawna, nie ¿eby siê jakimiœ danymi osobowymi pos³ugiwaæ tylko
ogólnie, ¿e maj¹ do dyspozycji ich dane itd. No bo urzêdy pracy to naprawdê, oni tam odhacz¹
i oni nic nie zrobi¹.
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Ten wizerunek PUP wymaga uwa¿niejszej interpretacji, gdy¿ w prowadzonych w latach wczeœniejszych badaniach nad aktywizacj¹ zawodow¹ m³odych
ludzi niepe³nosprawnych zebrano reprezentatywne dane œwiadcz¹ce o dobrym, pomocnym dzia³aniu tych urzêdów w wielu œrodowiskach. Wypada
uznaæ, ¿e mamy do czynienia z du¿ym zró¿nicowaniem sytuacji w zale¿noœci
od regionu czy nawet konkretnej spo³ecznoœci terytorialnej. Bior¹c jednak pod
uwagê to, ¿e urzêdy pracy s¹ czêœci¹ administracji samorz¹dowej, które realizuj¹ zadania publiczne na podstawie prawa powszechnego, w imieniu pañstwa
i otrzymuj¹c na to œrodki z bud¿etu pañstwa, trzeba stwierdziæ, ¿e powinny to
byæ jednolite sposoby dzia³ania. To, z czym mamy do czynienia, to w istocie
rzeczy s³aboœæ zarz¹dzania publicznego polegaj¹ca na braku wype³niania funkcji koordynacyjnej przez w³aœciwe instytucje publiczne (ministerstwo i wojewódzkie urzêdy pracy) oraz na niestosowaniu takiego wa¿nego instrumentu
usprawniania pracy administracji, jakim jest benchmarking, upowszechnianie
najlepszych praktyk. Katalogi najlepszych praktyk – a jeszcze lepiej ich poznawanie poprzez programy sta¿owe – pozwalaj¹ dziêki efektowi demonstracji na uzyskanie znacznych ulepszeñ w dzia³aniach instytucji na szerok¹ skalê.
Diagnozê dotycz¹c¹ s³aboœci zarz¹dzania publicznego w sferze zatrudnienia, w tym równie¿ osób niepe³nosprawnych, potwierdzaj¹ opinie uczestników fokusów o Ÿród³ach niepowodzeñ w zwiêkszeniu ich zatrudniania. Do
najczêœciej wymienianych nale¿a³y:
Niedostosowanie przepisów obowi¹zuj¹cych w tej dziedzinie do realiów
gospodarczych, które powoduj¹ istnienie powa¿nego rozziewu pomiêdzy zadaniami a zasobami przyznawanymi na ich realizacjê. Respondenci przytaczaj¹c znane sobie przyk³ady udanych przedsiêwziêæ w zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych – firm, które zatrudnia³y je w du¿ej skali lub nawet w tym
celu powstawa³y – wskazywali, ¿e s¹ to wszystko przypadki z przesz³oœci,
sprzed ponad dziesiêciu lat, gdy¿ wtedy obowi¹zywa³y znacznie korzystniejsze przepisy dotycz¹ce dofinansowania miejsca pracy i p³ac.
Niskie kwalifikacje i styl dzia³ania kadr instytucji zajmuj¹cych siê realizacj¹ zadañ w tej sferze, w tym przede wszystkim urzêdów pracy. Uk³adem
odniesienia dla pracowników instytucji s¹ wymagania biurokratyczne, stawiane przez jednostki nadzoruj¹ce, a nie faktyczne wspomaganie osób
niepe³nosprawnych.
Braki dystrybucji informacji dla osób niepe³nosprawnych i dla pracodawców,
ich niska dostêpnoœæ lub nieadekwatna wobec potrzeb rynku pracy zawartoœæ.
Ograniczenia finansowe w zakresie oferowanych instrumentów wsparcia
zatrudniania osób niepe³nosprawnych, a tak¿e skomplikowanie procedur
ich pozyskiwania i rozliczania. Powoduje, ¿e koszty poœrednie zatrudnienia
osoby niepe³nosprawnej s¹ relatywnie zbyt wysokie i ma³o konkurencyjne
w stosunku do pracownika sprawnego.
n

n

n

n

Wsparcie lokalne: funkcje i dysfunkcje. Perspektywy dzia³ania... 117

Podsumowuj¹c tê czêœæ analizy, trzeba stwierdziæ, ¿e materia³ uzyskany
w przeprowadzonych zogniskowanych wywiadach grupowych w pe³ni potwierdzi³ znane z wczeœniejszych badañ s³aboœci systemu wsparcia zatrudnienia osób niepe³nosprawnych przez lokalne instytucje publiczne. Elementem,
na który wszak¿e nale¿y zwróciæ uwagê, jest to, ¿e wobec w³adz samorz¹dowych i takich instytucji jak PFRON s¹ formu³owane oczekiwania dotycz¹ce
sposobu ich funkcjonowania, roli, jak¹ powinny wype³niaæ w odniesieniu do
aktywizacji osób niepe³nosprawnych. Jest to wa¿ne, gdy¿ œwiadczy o tym, ¿e
zagadnienie integracji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych przez pracê zawodow¹ jest traktowane jako istotne zadanie instytucji publicznych. Kwestiê tê
poruszymy w kolejnej czêœci tego opracowania.

Pracodawcy a instytucje: selektywne oczekiwania
i daleki dystans
Zrozumienie charakteru i dynamiki relacji pomiêdzy pracodawcami a instytucjami wspieraj¹cymi zatrudnianie osób niepe³nosprawnych wymaga okreœlenia takich ich cech, jak chocia¿by czêstoœæ, skala wystêpowania, liczba faktycznie podejmowanych kontaktów i ich skutki. Konieczne jest zarysowanie
rzeczywistego zasiêgu zjawiska. W przeprowadzonych badaniach ankietowych temu celowi s³u¿y³o pytanie o faktyczne zatrudnianie osoby niepe³nosprawnej w wyniku wspó³pracy z instytucjami wsparcia przez przedsiêbiorstwa i instytucje bud¿etowe (oœwiatowe, ochrony zdrowia), które reprezentowali respondenci. Jak siê okaza³o, nie jest to zjawisko szeroko rozpowszechnione: tylko w co szóstym podmiocie, objêtym sonda¿em, mia³o miejsce takie
zdarzenie w ci¹gu ostatnich dwóch lat (choæ prawie 2/3 z nich zatrudnia osoby
niepe³nosprawne).
Tabela 34. Zatrudnienie osób niepe³nosprawnych we wspó³pracy z instytucjami
Czy firma/instytucja zatrudni³a w ci¹gu ostatnich 2 lat osobê niepe³nosprawn¹ w wyniku
wspó³pracy z jak¹œ instytucj¹?
N

(%)

Tak

94

15,3

Nie

491

79,8

30

4,9

615

100,0

Nie wiem
Ogó³em

W œwietle danych sonda¿u i opinii uzyskanych w zogniskowanych wywiadach grupowych jednoznaczny jest wniosek, ¿e aktywnoœæ instytucji
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wsparcia nie odgrywa znacz¹cej roli w ca³okszta³cie procesów zawierania
stosunków pracy pomiêdzy pracodawcami a t¹ kategori¹ pracowników
w aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych na otwartym rynku.
Przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ faktycznie zawieranych umów pracy dokonuje siê
bez udzia³u instytucji z mocy prawa (administracja rz¹dowa i samorz¹dowa)
lub z w³asnego wyboru (organizacje pozarz¹dowe) dzia³aj¹cych w tej sferze
polityki spo³ecznej.
Powy¿sza konstatacja nie jest zaskakuj¹ca w œwietle dostêpnej wiedzy zarówno w przeprowadzonych do tej porach badaniach spo³ecznych, jak i w rozmaitych publikacjach prasowych, wydawnictwach organizacji pozarz¹dowych czy wreszcie wypowiedziach samych niepe³nosprawnych, umieszczanych na forach internetowych. Warto w zwi¹zku z tym zwróciæ uwagê na fakt,
¿e wœród wskazanych przez badanych instytucji, wspó³pracuj¹cych w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, dwie pojawiaj¹ siê znacz¹co czêœciej: powiatowe urzêdy pracy i PFRON. Jest to wyraz ich naturalnej pozycji w tego rodzaju dzia³alnoœci: posiadaj¹ one istotne uprawnienia i œrodki zachêty finansowej
wa¿ne dla pracodawców przy podejmowaniu decyzji o zatrudnianiu pracownika. To wyraŸnie wskazuje, co jest czynnikiem warunkuj¹cym atrakcyjnoœæ
zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej: ulgi i pozyskiwanie dodatkowych
Ÿróde³ finansowania.
Jak wskaza³ w swojej analizie Jerzy Bartkowski, obie instytucje reprezentuj¹ oficjaln¹, podyktowan¹ prawem i obudowan¹ odpowiednim instrumentarium ekonomicznym poœrednictwa pracy, drogê wspó³pracy miêdzy przedsiêbiorstwami a podmiotami publicznymi. Znacz¹cy jest fakt, ¿e ten sposób
wspó³dzia³ania jest silnie preferowany przez du¿e firmy, zatrudniaj¹ce równie¿ znaczn¹ liczbê osób niepe³nosprawnych11. Sugeruje to, i¿ sens ekonomiczny anga¿owania do pracy niepe³nosprawnych pojawia siê dopiero po przekroczeniu pewnej wielkoœci zatrudnienia (wystêpuje klasyczny efekt ekonomii skali – np. nak³ady na dostosowania architektoniczne lub doposa¿enie
miejsc pracy wówczas s¹ mniejsze jednostkowo i staj¹ siê ekonomicznie uzasadnione). Poœrednio wniosek ten potwierdza równie¿ fakt, ¿e stosunkowo
rzadkie s¹ przypadki wspó³pracy z agencjami poœrednictwa pracy, które zajmuj¹c siê poszukiwaniem i wyborem pracowników zgodnie z preferencjami
okreœlonymi przez pracodawców nie s¹ zarazem instytucjami dysponuj¹cymi
mo¿liwoœciami przydzielania subwencji do miejsc pracy czy dop³at do
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, czy te¿ kosztów dostosowañ architektonicznych i wyposa¿enia zwiêkszaj¹cego bezpieczeñstwo pracy.

11

Patrz w J. Bartkowski: Charakterystyka spo³eczno-ekonomiczna przedsiêbiorstw jako
determinanta zatrudniania niepe³nosprawnych (w tym tomie).
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Tabela 35. Instytucje wspó³pracuj¹ce w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych

Instytucja/organizacja

Liczba podmiotów
potwierdzaj¹cych
wspó³pracê przy
zatrudnianiu

Powiatowy urz¹d pracy

76

Oddzia³ PFRON

21

Fundacje i stowarzyszenia osób niepe³nosprawnych

15

Powiatowe centrum pomocy rodzinie

9

Gminny oœrodek pomocy spo³ecznej

6

Agencje poœrednictwa pracy

6

Urz¹d gminy/powiatu

5

Kontakty rodzinne/znajomi/s¹siedzi

5

Uczelnie/szko³y wy¿sze

4

Warsztaty Terapii Zajêciowej

3

Centrum Integracji Spo³ecznej

2

Poradnie wychowawczo-zawodowe

2

Szko³y œrednie i/lub zawodowe

2

Oœrodki opieki zdrowotnej/rehabilitacji

2

Organizacje oœwiatowe/kulturalne

1

Organizacje pracodawców i biznesowe

1

Parafie katolickie, inne koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe

0

Ogó³em

94

Stosunkowo rzadkie (by nie powiedzieæ marginalne) wystêpowanie kontaktów z innymi instytucjami i organizacjami logicznie podkreœla tê sytuacjê.
Powodem podejmowania wspó³pracy ze szko³ami, warsztatami terapeutycznymi czy fundacjami jest zwykle poszukiwanie specyficznej kategorii pracowników (rodzaj kwalifikacji) lub inny motyw, niezwi¹zany bezpoœrednio
z korzyœciami finansowymi. W grê wchodz¹ tu czêsto szczególne uwarunkowania, zwi¹zane z kontaktami osobistymi pracodawców lub pracowników firmy, zwi¹zkami œrodowiskowymi o charakterze religijnym, kulturowym, politycznym lub zawodowym. Wystêpowanie takiego rodzaju powi¹zañ miêdzy
przedsiêbiorstwami a rozmaitymi podmiotami spo³ecznymi jest silnie uwarunkowane terytorialnie: jest ono znacznie czêstsze w du¿ych miastach ni¿ w œrodowisku ma³omiasteczkowym. Zale¿y to równie¿ od wielkoœci firmy: czêœciej
ma miejsce w odniesieniu do podmiotów œredniej wielkoœci.
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Tabela 36. Wielkoœæ miasta a wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi przy zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych

Wielkoœæ miasta

Fundacje i stowarzyszenia osób
niepe³nosprawnych
(% w odniesieniu do ogó³u
przypadków wspó³pracy)

Miasto od 20 do 50 tysiêcy mieszkañców

5,6

Miasto od 50 do 100 tysiêcy mieszkañców

0,0

Miasto od 100 do 500 tysiêcy mieszkañców

32,1

Miasto powy¿ej 500 tysiêcy mieszkañców

19,0

Chi-kwadrat Pearsona 10,232 df =3 p = 0,09.

Stosunek do dzia³ania instytucji we wspomaganiu zatrudniania osób niepe³nosprawnych dobrze charakteryzuje ocena przydatnoœci ró¿nych rodzajów
ich dzia³añ. Najbardziej cenione s¹ te zwi¹zane z dostarczaniem informacji
o problematyce zatrudniania osób niepe³nosprawnych: od informacji dla samych firm (specjalistycznych i szczegó³owych, które maj¹ charakter przewodnikowy) po informacje o mo¿liwoœciach podejmowania pracy, ofertach dotycz¹cych programów i projektów aktywizacji zawodowej niepe³nosprawnych
czy te¿ szansach uzyskania wsparcia finansowego. Wspólnym denominatorem tych najwy¿ej ocenianych form wspomagania jest informacja, która jest
podstaw¹ kalkulacji pracodawców, przes³ank¹ oceny racjonalnoœci podjêcia
decyzji o staraniu siê o utworzenie miejsca pracy dla osoby niepe³nosprawnej.
Warto zwróciæ przy tym uwagê na to, ¿e relatywnie wy¿ej cenione s¹ dzia³ania
wyposa¿aj¹ce w ogólne dane do podejmowania decyzji, czy zatrudniaæ niepe³nosprawn¹ osobê ni¿ te z nich, które s³u¿¹ uzyskiwaniu wiedzy o tym, jak
to konkretnie zrobiæ (np. szkolenia dla dzia³ów personalnych). Œwiadczy to
o tym, ¿e pracodawcy preferuj¹ samodzielne starania o zatrudnianie osób niepe³nosprawnych, podejmowane na podstawie indywidualnych kalkulacji, projektów i przez siebie zorganizowanych poszukiwañ w³aœciwych pracowników
i rozwi¹zañ organizacyjnych dla ich pracy, ani¿eli w³¹czanie siê w schematy
i funkcjonuj¹ce standardowo mechanizmy oferowane przez instytucje.
Charakter tych oczekiwañ wobec dzia³alnoœci instytucji dobrze oddaje równie¿ inny wymiar oceny ich przydatnoœci, na który warto zwróciæ uwagê: docenianie dzia³añ s³u¿¹cych podnoszeniu atrakcyjnoœci osób niepe³nosprawnych jako si³y roboczej. Szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe, przygotowanie w warsztatach terapii zajêciowej, to te rodzaje aktywnoœci, których
funkcj¹ jest podnoszenie kwalifikacji, przystosowanie do oczekiwañ rynku
pracy, a wiêc podniesienie wartoœci niepe³nosprawnych jako pracowników,
dysponuj¹cych walorami wa¿nymi z punktu widzenia pracodawcy.
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Tabela 37. Znaczenie ró¿nych form dzia³ania instytucji dla zatrudniania osób niepe³nosprawnych
Ocena przydatnoœci ró¿nych dzia³añ

Informowanie firm o warunkach zatrudniania osób niepe³nosprawnych
Prowadzenie szkoleñ zawodowych dla osób niepe³nosprawnych
Doradztwo zawodowe dla osób niepe³nosprawnych
Prowadzenie internetowych stron informacyjnych
Kampanie informacyjne w mediach nt. zatrudniania osób niepe³nosprawnych
Prowadzenie warsztatów terapii zajêciowej
Prowadzenie szkoleñ dla dzia³ów personalnych firm
Publikowanie poradników dla osób niepe³nosprawnych
Organizowanie seminariów i warsztatów dla pracodawców
Zbieranie ofert zatrudnienia z firm/instytucji
Organizowanie lokalnych targów pracy

Œrednia ocena
w skali od 5–1

4,00
3,94
3,92
3,90
3,72
3,70
3,62
3,57
3,56
3,34
3,26

By³ to motyw silnie akcentowany w trakcie zogniskowanych wywiadów
grupowych. Wskazuje on na to, ¿e zatrudnianie osób niepe³nosprawnych podlega ocenie opieraj¹cej siê na ³¹cznym bilansie dwóch czynników: po¿ytków
z obni¿enia kosztów pracy przez zwolnienia podatkowe i dop³aty oraz po¿ytków mo¿liwych do osi¹gniêcia z jakoœci œwiadczonej pracy, uwarunkowanej
kwalifikacjami anga¿owanego pracownika. Skuteczne zachêty do zatrudniania osób niepe³nosprawnych musz¹ braæ pod uwagê potrzebê optymalnego
³¹czenia obu sk³adników w oddzia³ywaniu na decyzje pracodawców. Jest to
równie¿ wytyczna w odniesieniu do dzia³añ poprawiaj¹cych sytuacjê osób
niepe³nosprawnych na rynku pracy, które s¹ adresowane do nich samych jako
podmiotów staraj¹cych siê o pracê. B³êdem jest przyjmowanie, ¿e korzyœci finansowe z zatrudnienia osób niepe³nosprawnych s¹ wystarczaj¹c¹ zachêt¹ dla
pracodawców i opieranie ca³ej strategii oddzia³ywania na takim jednoczynnikowym sterowaniu zachowaniami uczestników rynku pracy. Niezbêdne jest
uzupe³nienie instrumentarium oddzia³ywania o inwestowanie w kwalifikacje
osób niepe³nosprawnych jako potencjalnych pracowników. W wielu rozmowach z przedstawicielami pracodawców przejawia³o siê niekiedy radykalnie
wyra¿ane rozczarowanie dzia³alnoœci¹ instytucji, takich jak urzêdy pracy,
z powodu kompletnego ignorowania kwalifikacji i zapotrzebowania firm
w tym wzglêdzie. Choæ te opinie niekiedy przybieraj¹ trudny do zaakceptowania w kategoriach zobowi¹zañ publicznych kszta³t roszczeniowy, wyra¿aj¹cy
siê tez¹, ¿e instytucje powinny oferowaæ do pracy osoby niepe³nosprawne
w pe³ni przygotowane do wykonywania zawodu lub nawet konkretnych ro-
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dzajów pracy zgodnie z wymaganiami pracodawcy, to jednak znalezienie odpowiedzi na te oczekiwania jest konieczne dla poprawienia skutecznoœci polityki integracyjnej. Jest to tym bardziej potrzebne, im bardziej wraz ze spowolnieniem tempa rozwoju gospodarczego i mo¿liwoœci¹ wejœcia w d³ugotrwa³y
okres dekoniunktury wyczerpywaæ siê bêdzie si³a przyci¹gania obowi¹zuj¹cych ulg finansowych i wysokoœci przyznawanych dotacji.
W analizie stosunku do po¿ytków p³yn¹cych z dzia³alnoœci instytucji publicznych zwróciliœmy uwagê na to, ¿e pracodawcy staraj¹ siê raczej indywidualnie
eksplorowaæ mo¿liwoœci zatrudnienia osób niepe³nosprawnych oraz poszukiwaæ ewentualnych pracowników. Wspó³praca z instytucjami nie jest ani norm¹,
ani popularnym zwyczajem. Pracodawcy polscy wydaj¹ siê generalnie przyjmowaæ postawê mo¿liwie dalekiego dystansu wobec sfery publicznej. Znajduje
to swoje odzwierciedlenie w poziomie ich poinformowania o dzia³alnoœci w³adz
lokalnych, prowadzonych na rzecz zatrudnienia osób niepe³nosprawnych. Tylko 10,1% uczestników badañ stwierdzi³o, ¿e znane im s¹ inicjatywy w³adz samorz¹dowych w tym zakresie. O ile mo¿na to uznaæ za odzwierciedlenie faktycznie niewielkiego poziomu aktywnoœci tych w³adz, o tyle fakt, ¿e 1/3 badanych
nie potrafi³a sformu³owaæ ¿adnej opinii oceniaj¹cej poziom ich zaanga¿owania
we wspomaganie aktywizacji zawodowej œrodowiska osób niepe³nosprawnych,
uznaæ trzeba za przejaw ca³kowitego nieprzywi¹zywania wagi do ich dzia³alnoœci, niedostrzegania ich znaczenia dla w³asnej aktywnoœci.
Rysunek 1. Ocena zaanga¿owania w³adz lokalnych w aktywizacjê zawodow¹ osób
niepe³nosprawnych (w %)
6,1
23,4
Mocno zaanga¿owane

33,8

Umiarkowanie zaanga¿owane
S³abo zaanga¿owane
Zupe³nie niezaanga¿owane
Trudno oceniæ
11,7

25,0

Spoœród tych, którzy wyrazili opiniê o zaanga¿owaniu w³adz lokalnych,
wiêkszoœæ uzna³a, ¿e jego poziom jest niewielki lub ¿aden. Jest to dosyæ realistyczne odzwierciedlenie stanu rzeczy, który zosta³ ju¿ zdiagnozowany w wielu
badaniach spo³ecznych12. Aktywizacja zawodowa osób niepe³nosprawnych
12

Patrz w B. G¹ciarz, A. Ostrowska, W. Pañków: Integracja spo³eczna i aktywizacja zawodowa osób niepe³nosprawnych, op.cit.
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nie znajduje siê na liœcie zadañ w³asnych samorz¹du terytorialnego, a jego mo¿liwoœci oddzia³ywania na ich pozycjê na rynku pracy s¹ niewielkie, zwi¹zane
tylko z poœrednimi efektami, jakie mog¹ przynosiæ dzia³ania w inwestycjach
infrastrukturalnych, w zakresie rozwijania elementów polityki oœwiatowej
i zarz¹dzania placówkami szkolnymi, które wi¹¿¹ siê z kszta³ceniem niepe³nosprawnych, we wspomaganiu dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê ró¿nymi aspektami ¿ycia tego œrodowiska.
Dynamiczne, szerokie zaanga¿owanie w³adz samorz¹dowych w aktywizacjê zawodow¹ osób niepe³nosprawnych wymaga powa¿nego przedefiniowania sposobu postrzegania ich w³asnej roli oraz zmiany paradygmatu kszta³towania, wykonywania i oceniania skutecznoœci polityki rozwoju spo³eczno-gospodarczego spo³ecznoœci terytorialnych przez ich elity, liderów politycznych,
osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze w strukturach urzêdów i personel instytucji publicznych. Nie jest to ³atwe, nie zdarza siê nazbyt czêsto, ale prowadzi do na tyle spektakularnych rezultatów, ¿e mo¿e dziêki efektowi demonstracji pe³niæ funkcjê inspiruj¹c¹, zachêcaj¹c¹ do naœladowania. Jak pokaza³y
zrealizowane w 2006 roku badania ISP nad aktywizacj¹ zawodow¹ m³odych
ludzi niepe³nosprawnych, tego typu nowatorskie na gruncie polskim dzia³ania
pojawiaj¹ siê, ale s¹ wynikiem z³o¿onego splotu uwarunkowañ i koncentruj¹
siê g³ównie w wielkich oœrodkach miejskich, w samorz¹dach, które osi¹gnê³y
stosunkowo zaawansowany szczebel rozwoju struktur zarz¹dzania publicznego13. Poniewa¿ jednak wspomniane dzia³ania podejmowane w niektórych samorz¹dach miejskich nie s¹ standardem okreœlaj¹cym codziennoœæ rynku pracy dla osób niepe³nosprawnych, to nadal stan rzeczy musimy charakteryzowaæ
jako odleg³y od aktywnego uczestnictwa instytucji samorz¹du terytorialnego
w dzia³aniach na rzecz zatrudniania niepe³nosprawnych. Jest to w du¿ej mierze spowodowane tym, ¿e nie posiadaj¹ one odpowiednich kompetencji i zasobów do tego, aby takie dzia³ania podejmowaæ i skutecznie przeprowadzaæ.
W tym kontekœcie interesuj¹co przedstawia siê panorama dzia³añ na rzecz
zatrudniania osób niepe³nosprawnych, jakie zosta³y wskazane przez tych
uczestników naszego badania, którzy odpowiedzieli, ¿e znaj¹ ich przyk³ady14.
Zdecydowanie najczêœciej wskazywali oni na likwidacjê barier architektonicznych w budynkach u¿ytecznoœci publicznej (g³ównie urzêdach) i barier
w korzystaniu z transportu publicznego jako na wk³ad w³adz samorz¹dowych
w poprawê sytuacji osób niepe³nosprawnych. Jest to niew¹tpliwie najbardziej
widoczny i konkretny rodzaj dzia³ania ze strony administracji lokalnej
13
Patrz: B. G¹ciarz: Instytucje a przygotowanie zawodowe m³odych osób niepe³nosprawnych, w: E. Giermanowska (red.): M³odzi niepe³nosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe
formy zatrudnienia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, s. 169–196.
14
îród³o: zestawienie odpowiedzi na pytanie 42 w ankiecie z badania Instytutu Spraw Publicznych.
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w u³atwianiu funkcjonowania w sferze publicznej. Jest to przy tym dzia³anie
posiadaj¹ce zarówno podstawy prawne, jak i zabezpieczenie finansowe w postaci œrodków PFRON przeznaczanych na te cele systematycznie od lat. Nie
jest to jednak dzia³anie specyficznie zorientowane na poprawê sytuacji osób
niepe³nosprawnych na rynku pracy. Wp³ywa ono korzystnie na ich mo¿liwoœci uzyskania pracy poprzez ogólne zwiêkszenie dostêpnoœci przestrzeni publicznej dla nich, przynosz¹c poœrednio rozszerzenie mo¿liwoœci kontaktowania siê z instytucjami, w tym z poœrednictwami pracy i potencjalnymi
pracodawcami, a tak¿e u³atwiaj¹c ewentualny dojazd do miejsca pracy.
Drugim, najczêœciej wymienianym, dzia³aniem by³y kampanie informacyjne („reklamowe”, jak je nazywali w wiêkszoœci respondenci) zachêcaj¹ce do
zatrudniania osób niepe³nosprawnych. Ten stosunkowo prosty i niewymagaj¹cy bardzo wysokich nak³adów ze strony administracji publicznej sposób
dzia³ania zyska³ – jak nale¿y przypuszczaæ – wskutek kampanii reklamy podjêtej w mediach elektronicznych dziêki finansowemu wsparciu Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Pomimo tego przyk³adu nie jest to instrument masowo wykorzystywany w praktyce dzia³ania w³adz lokalnych. Nie przeceniaj¹c
skutecznoœci reklamy spo³ecznej, warto jednak dbaæ o sta³¹ obecnoœæ w przestrzeni publicznej pewnych treœci uwra¿liwiaj¹cych na problemy spo³eczne,
na szczególnie po¿¹dane rodzaje zachowañ spo³ecznych czy podnosz¹ce
wartoœæ empatycznych postaw spo³ecznych.
Trzecim, pojawiaj¹cym siê najczêœciej przyk³adem dzia³ania w³adz lokalnych jest zatrudnianie osób niepe³nosprawnych w urzêdach administracji samorz¹dowej i jednostkach jej podleg³ych. Jest to bezpoœrednie zaanga¿owanie
w rynek pracy ze strony administracji, które ma tak¿e znamiona oddzia³ywania poprzez przyk³ad. Ten ostatni aspekt wart jest podkreœlenia, gdy¿ w trakcie
zogniskowanych wywiadów grupowych wielu przedstawicieli pracodawców
formu³owa³o tego rodzaju oczekiwanie wobec instytucji publicznych. Wykazanie, ¿e zatrudnienie osoby niepe³nosprawnej jest mo¿liwe, ¿e mo¿e ona wykonywaæ istotne prace w obs³udze obywateli lub w zapewnieniu sprawnego
dzia³ania urzêdu, mo¿e odgrywaæ wa¿n¹ rolê. Jest to zreszt¹ postêpowanie stosowane w wielu krajach europejskich, które – poza znaczeniem praktycznym
dla samej osoby zatrudnionej ma równie¿ funkcje spo³eczne – legitymizuje
spe³nianie „normalnych” ról spo³ecznych przez niepe³nosprawnych.
W wypowiedziach naszych respondentów inne rodzaje dzia³añ pojawiaj¹
siê jednorazowo lub co najwy¿ej dwu- lub trzykrotnie. S¹ to: organizowanie
szkoleñ dla osób niepe³nosprawnych, dla pracodawców, prowadzenie doradztwa zawodowego. Najbardziej znamienny jest fakt, ¿e poza jednym przypadkiem – jednego z miast wielkopolskich – nie pojawiaj¹ siê ¿adne informacje
o prowadzeniu jakiejœ szerzej zakrojonej, d³ugotrwa³ej akcji spo³ecznej, realizacji programu aktywizacji osób niepe³nosprawnych. W istocie rzeczy spo-
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³eczne postrzeganie dzia³añ wobec osób niepe³nosprawnych jako zbioru odrêbnych, niezale¿nych od siebie, czêsto sporadycznych pomys³ów ma pe³ne podstawy w charakterze takiej aktywnoœci w³adz publicznych. W³aœciwie tylko
dzia³alnoœæ w likwidowaniu barier architektonicznych ma solidne, trwa³e podstawy i jest w miarê konsekwentnie realizowana. Jest to istotne z punktu widzenia zapewnienia uczestnictwa w sferze publicznej na elementarnym poziomie, ale to daleko za ma³o dla rozwi¹zania takiego problemu jak stworzenie realnych przes³anek do normalnego funkcjonowania na rynku pracy.
Funkcjonowanie lokalnych struktur administracji publicznej mo¿e stanowiæ Ÿród³o utrudnieñ w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych. Uczestnicy badania poproszeni o dokonanie oceny stopnia utrudnieñ, powodowanych przez
ró¿ne aspekty dzia³ania lokalnych urzêdów, wskazali na dwa podstawowe rodzaje k³opotów: ograniczenia w dostêpie do urzêdów oraz niedostatek ró¿nego
rodzaju informacji, zwi¹zanych z zatrudnianiem niepe³nosprawnych.
Po³o¿enie urzêdów i bariery architektoniczne nadal stanowi¹ powa¿ne utrudnienie dla osób niepe³nosprawnych w za³atwianiu swoich spraw. Jak siê wydaje,
wieloletni proces likwidowania tych barier daleki jest ci¹gle od zakoñczenia,
a nawet od osi¹gniêcia stanu wzglêdnie satysfakcjonuj¹cego. Jest to aspekt sprawy, który musi budziæ szczególne zatroskanie, gdy¿ oznacza, ¿e w wielu miejscach Polski funkcjonariusze publiczni nie zadbali do tej pory o wykonanie zobowi¹zania wobec znacznej grupy obywateli, utrudniaj¹c im zapewne dzia³anie
w istotnych z ich punktu widzenia interesów ¿yciowych. Nie wykonano prac, na
które zdobycie œrodków by³o i jest nadal stosunkowo ³atwe w porównaniu
z wieloma innymi rodzajami dzia³alnoœci w tej sferze. Fizyczna, przestrzenna
niedostêpnoœæ urzêdów jest tym powa¿niejszym problemem, ¿e Polska nie nale¿y do krajów o rozwiniêtym systemie administracji elektronicznej, w którym
wiele spraw mo¿na za³atwiæ na odleg³oœæ, nie wychodz¹c nawet z domu. W odniesieniu do tej kwestii zwróciæ trzeba uwagê, ¿e pojawi³a siê tu zale¿noœæ miêdzy wielkoœci¹ miasta a poziomem wskazañ na wystêpowanie problemu barier:
znacznie czêœciej jest on wskazywany w miastach œrednich i du¿ych (od 50 do
100 tysiêcy i od 100 do 500 tysiêcy mieszkañców) ni¿ w wielkich oœrodkach
miejskich i w miastach ma³ych15. Obserwowane od lat spektakularne likwidowanie barier w budynkach u¿ytecznoœci publicznej objê³o najwidoczniej tylko
najwiêksze miasta, a w ma³ych miasteczkach najprawdopodobniej nie stanowi
on a¿ tak nabrzmia³ej kwestii. Remedium na to nie jest z pewnoœci¹ wymyœlanie
jakichœ nowych przepisów i mechanizmu finansowego, lecz bardziej konsekwentne egzekwowanie istniej¹cych obowi¹zków administracji publicznej i wiêkszy nacisk spo³eczny na rozwi¹zanie tego problemu.

15

Chi-kwadrat Pearsona 41,244 df =8 p = 0,000.
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Tabela 38. Lokalna administracja publiczna jako Ÿród³o trudnoœci w zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych
Co najbardziej w dzia³aniu lokalnej administracji przeszkadza
w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych przez firmy?

Œrednia ocena
w skali od 4–1

Po³o¿enie urzêdów i bariery architektoniczne w budynkach
Niewystarczaj¹cy dostêp do informacji o osobach niepe³nosprawnych
poszukuj¹cych pracy
Niewystarczaj¹cy dostêp do informacji o warunkach zatrudniania
osób niepe³nosprawnych
Niewystarczaj¹cy dostêp do doradztwa dotycz¹cego pracy dla osób
niepe³nosprawnych
Procedury administracyjne zwi¹zane z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych
Organizacja obs³ugi osób niepe³nosprawnych w urzêdach
Poziom poinformowania w³adz o problemach osób niepe³nosprawnych
Ma³a liczba urzêdników zajmuj¹cych siê sprawami osób niepe³nosprawnych
Postawa urzêdników zajmuj¹cych siê problemami osób niepe³nosprawnych
Kwalifikacje urzêdników zajmuj¹cych siê problemami osób niepe³nosprawnych
Praktyka wspó³dzia³ania ró¿nych instytucji lokalnych
Organizacja dzia³alnoœci powiatowych urzêdów pracy
Postawa prezydentów/miast/burmistrzów/wójtów
Organizacja dzia³alnoœci PFRON
Organizacja dzia³alnoœci gminnych/miejskich oœrodków pomocy
spo³ecznej

2,64
2,50
2,45
2,42
2,32
2,26
2,15
2,08
1,98
1,98
1,84
1,79
1,75
1,73
1,65

Znacznie trudniejszym do przezwyciê¿enia problemem jest niedostêpnoœæ,
kiepska jakoœæ lub kompletny brak wieloaspektowej informacji o zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych. Idzie tu zarówno o informacje przeznaczone dla pracodawców, jak i o informacje dla niepe³nosprawnych faktycznie i potencjalnie
poszukuj¹cych zatrudnienia. Niestety gromadzenie, opracowywanie i udostêpnianie takich danych nie jest standardowym dzia³aniem podejmowanym
przez urzêdy w Polsce. Zwykle obowi¹zki informacyjne sprowadzane s¹ do
œciœle formalnych i w¹sko rozumianych aspektów procedur administracyjnych. Opracowywanie poradników, przewodników, œwiadczenie doradztwa,
prowadzenie platform wymiany informacji i inne tego rodzaju dzia³ania nie s¹
postrzegane jako zadania administracji publicznej. W naturalnej konsekwencji
tego zwykle nie dysponuje ona w zwi¹zku z tym odpowiednimi zasobami do
wykonywania takiego rodzaju dzia³alnoœci.
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Tymczasem zarówno wœród najwy¿ej docenianych dzia³añ instytucji publicznych, jak i najczêœciej wskazywanych niedomogów ich funkcjonowania
wskazywane s¹ kwestie szeroko pojmowanego informowania (i doradzania).
Chodzi zarówno o przekazywanie i upowszechnianie informacji o uwarunkowaniach prawnych i finansowych, a tak¿e procedurach koniecznych do zaanga¿owania do pracy osoby niepe³nosprawnej z wykorzystaniem pe³ni mo¿liwoœci wsparcia œrodkami funduszy pomocowych oraz profesjonalnym doradztwem psychologicznym czy medycznym, jak i o poœredniczenie w informowaniu o poda¿y ofert pracy ze strony niepe³nosprawnych oraz poda¿y ofert zatrudnienia ze strony pracodawców. W kontekœcie tego, co pisaliœmy wczeœniej
o znaczeniu czynnika atrakcyjnoœci osób niepe³nosprawnych jako si³y roboczej, kwestia dostêpu do informacji o nich samych jako ludziach szukaj¹cych
pracy staje siê coraz istotniejsza.
Pracodawcy do podejmowania decyzji o zatrudnieniu potrzebuj¹ ju¿ nie tylko
ogólnych informacji o przepisach i istnieniu ofert, ale musz¹ mieæ wgl¹d w dane
o kwalifikacjach, doœwiadczeniu zawodowym, miejscu zamieszkania i mobilnoœci potencjalnego pracownika, o jego motywacjach i oczekiwaniach.
W przedstawionym rankingu utrudnieñ brak tego rodzaju danych jest umieszczony na drugim miejscu, zaraz po barierach architektonicznych. Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e w panuj¹cym obecnie okresie spowolnienia gospodarczego
i ograniczania zatrudnienia (a w ka¿dym razie znacznie wiêkszej wstrzemiêŸliwoœci wobec tworzenia nowych miejsc pracy) domaganie siê od administracji
publicznej dostêpu do danych o oferowanych pracownikach bêdzie coraz silniejsze, gdy¿ jest ona niezbêdna w coraz bardziej selektywnych, coraz trudniejszych decyzjach przedsiêbiorstw, dotycz¹cych wielkoœci i struktury zatrudnianej si³y roboczej. Zapewne odpowiedŸ na tego rodzaju zapotrzebowanie
spróbuj¹ znaleŸæ sami pracodawcy lub podmioty dzia³aj¹ce w sektorze organizacji pozarz¹dowych, ale podjêcie dzia³añ w tym kierunku przez administracjê
publiczn¹ by³oby sporym u³atwieniem w rozwi¹zywaniu tego problemu.
Choæ mo¿na o tym mówiæ tylko w kategoriach hipotezy, to wobec powtarzaj¹cych siê w kolejnych badaniach powa¿nych zastrze¿eñ do sfery informacji na temat zatrudniania osób niepe³nosprawnych trzeba przyj¹æ, ¿e jej niedomaganie ma charakter strukturalny i byæ mo¿e przemyœlenia wymaga ca³a jej
struktura. Nie bez znaczenia jest równie¿ to, ¿e pracodawcy funkcjonuj¹c
w obszarze gospodarki maj¹ jednak do czynienia z zasadniczym postêpem
w dziedzinie obrotu informacj¹ i mo¿liwoœciami stwarzanymi przez nowoczesne technologie komunikacyjne i informatyczne. Na tym tle z pewnoœci¹ negatywnie odró¿nia siê dostêp do informacji i mo¿liwoœci jej przetwarzania
w kontaktach podejmowanych w zakresie zatrudniania osób niepe³nosprawnych z administracj¹ publiczn¹. To sprawia, ¿e nawet jeœli w dzia³aniach administracji dokonuj¹ siê zmiany na lepsze, to relatywne odczucie ich s³aboœci
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i nieadekwatnoœci wobec potrzeb pozostaje du¿e, jeœli wrêcz nie narasta. Z wywiadów przeprowadzonych we wstêpnej fazie badañ wynika³o, ¿e firmy du¿e
i silne ekonomicznie ju¿ teraz czêsto korzystaj¹ w³aœnie z us³ug komercyjnych
agencji poœrednictwa pracy, by znaleŸæ i wybraæ w³aœciwych pracowników
spoœród osób niepe³nosprawnych. Luki informacyjne s¹ – jak mo¿na przypuszczaæ – szczególnie silnie odczuwane przez ma³e i œrednie firmy, dla których
niedostêpna jest alternatywa prywatnego poœrednictwa pracy ze wzglêdu na
jego wysokie koszty lub po prostu na czêst¹ jednorazowoœæ, wyj¹tkowoœæ potrzeb tego rodzaju podmiotów gospodarczych.
Prawdopodobieñstwo takiego procesu potwierdza zaobserwowany zwi¹zek
pomiêdzy postrzeganiem procedur administracyjnych jako utrudnienia a wielkoœci¹ miasta, w którym zlokalizowany jest dany podmiot, zatrudniaj¹cy osoby niepe³nosprawne. Im wiêksze miasto, tym wiêksze niezadowolenie z administracji. Zapewne czêœæ tego zjawiska da siê wyjaœniæ mniejszym obci¹¿eniem urzêdów w ma³ych oœrodkach miejskich sprawami zwi¹zanymi
z obs³ug¹ firm i spraw osób niepe³nosprawnych. S¹dziæ nale¿y jednak, ¿e zasadniczy problem tkwi nie tyle w samych procedurach, ile w funkcjonowaniu
otoczenia firm, do którego s¹ one porównywane. Przedsiêbiorstwa w du¿ych
i wielkich miastach maj¹ stycznoœæ z coraz nowoczeœniejszym, coraz sprawniej pracuj¹cym, zorientowanym na klienta otoczeniem obs³uguj¹cym biznes,
co powoduje, ¿e kontrast wobec dzia³añ administracji jest wyraŸniejszy ni¿
w otoczeniu ubogim w tego rodzaju us³ugi w ma³ych miastach i miasteczkach.
Takie same zale¿noœci (równie¿ istotne statystycznie) wystêpuj¹ w postrzeganiu utrudnieñ w organizacji obs³ugi i pracowników, zajmuj¹cych siê sprawami
osób niepe³nosprawnych w urzêdach, a tak¿e w poziomie poinformowania
w³adz o ich problemach. S¹ to problemy, na które œrodowisko pracodawców
jest szczególnie wyczulone, gdy¿ – jak pokazuje sporz¹dzony przez nas ranking – ogólna organizacja pracy takich instytucji jak PUP czy PFRON nie jest
oceniana najgorzej. Uk³ad wskazañ pokazuje jednak to, ¿e ich s³ab¹ stron¹ jest
z³e dostosowanie do specyficznych potrzeb i oczekiwañ pracodawców
staraj¹cych siê o zatrudnienie osób niepe³nosprawnych.
Znaczenie problemów i trudnoœci wystêpuj¹cych w bie¿¹cym kontakcie
z lokalnymi strukturami administracji publicznej nale¿y doceniaæ, gdy¿ rzutuj¹ one bezpoœrednio na rozwi¹zywanie problemów konkretnych ludzi i firm.
S¹ podstawowe dla jakoœci ostatecznego rezultatu przedsiêwziêæ podejmowanych na styku pracodawcy – administracja – niepe³nosprawni. One te¿ wytwarzaj¹ nastawienia uczestników tych dzia³añ, które zachêcaj¹ lub odstrêczaj¹
wobec gotowoœci do kontynuowania wysi³ków, podejmowania kolejnych starañ, poszukiwania kolejnych szans w procedurach obs³ugiwanych przez instytucje publiczne. Obraz, jaki siê rysuje z naszych badañ, mo¿na podsumowaæ
stwierdzeniem, ¿e dzia³alnoœæ administracji publicznej nie stwarza dostatecz-
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nie mocnych zachêt do wspó³pracy z ni¹, nie daje poczucia du¿ego prawdopodobieñstwa uzyskania oczekiwanego efektu, który bêdzie wystarczaj¹co korzystny dla funkcjonowania firmy.
Tabela 39. Procedury administracyjne jako utrudnienie w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych a wielkoœæ miasta siedziby firmy/instytucji (w %)

Miasto poni¿ej 20 tys. mieszkañców
Miasto od 20 do 50 tys. mieszkañców
Miasto od 50 do 100 tys. mieszkañców
Miasto od 100 do 500 tys. mieszkañców
Miasto powy¿ej 500 tys. mieszkañców

Zdecydowanie
lub raczej tak

Zdecydowanie
lub raczej nie

33,3
47,3
58,1
59,6
57,7

66,7
41,2
20,3
32,3
27,8

Chi-kwadrat Pearsona 24,250 df=8 p=0,002.

Istotn¹ modyfikacjê w tym obrazie wprowadzaj¹ opinie uczestników badania o tym, kto ma najwiêkszy wp³yw na sytuacjê osób niepe³nosprawnych na
rynku pracy. Ocena jest jednoznaczna: silne i najwiêksze oddzia³ywanie maj¹
w³adze centralne, rz¹d i jego agenda, jak¹ jest PFRON. Co dosyæ charakterystyczne, najwy¿ej lokowany jest ten ostatni, dysponent znacznych funduszy
przeznaczanych na bezpoœrednie dofinansowanie tworzenia i utrzymania
miejsc pracy, a tak¿e szeregu innych dzia³añ wspomagaj¹cych (takich jak np.
rehabilitacja medyczna, zakupy specjalistycznego sprzêtu do wyposa¿enia
miejsc pracy i ochrony pracowników). Pracodawcy s¹ g³ównymi klientami
tego Funduszu, a on z kolei jest dla nich najwiêkszym sponsorem dzia³añ,
zwi¹zanych z prac¹ osób niepe³nosprawnych. Polityka PFRON, sprawnoœæ
jego struktur i jakoœæ procedur s¹ podstawowymi czynnikami kszta³tuj¹cymi
ogóln¹ sytuacjê na rynku pracy dla osób niepe³nosprawnych i na indywidualne
szanse powodzenia projektów utworzenia i utrzymania miejsc pracy dla nich.
W skrajnym sformu³owaniu mo¿na by okreœliæ tê sytuacjê nastêpuj¹co: osoby
niepe³nosprawne s¹ na rynku pracy postrzegane przez pryzmat atrybutów,
w jakie wyposa¿a je PFRON. Podkreœliæ trzeba, ¿e jest to sformu³owanie przerysowane, ale ten czynnik w interpretowaniu zachowañ pracodawców wobec
osób niepe³nosprawnych musi byæ uwzglêdniany.
Fakt, ¿e drug¹, najbardziej wp³ywow¹ instytucj¹ w opinii pracodawców jest
rz¹d, powoduje, ¿e wed³ug nich sytuacja osób niepe³nosprawnych na rynku
pracy jest kszta³towana przede wszystkim z poziomu centralnego. O ile
PFRON reprezentuje tu si³ê scentralizowanego funduszu celowego, o tyle rz¹d
z kolei uto¿samia si³ê drugiej scentralizowanej si³y, kszta³tuj¹cej warunki
dzia³ania – prawa. Tak wiêc sytuacja uzale¿niona jest przede wszystkim od
tych dwóch Ÿróde³ wp³ywaj¹cych na decyzje pracodawców.
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Wzglêdne znaczenie innych czynników, zwi¹zanych z programowaniem,
konstruowaniem i wykonywaniem ró¿nego rodzaju dzia³añ spo³ecznych jest
w opinii pracodawców mniejsze. Wskazuje na to relatywnie mniejsze niedocenianie si³y oddzia³ywania w³adz lokalnych i organizacji pozarz¹dowych.
W tym wzglêdzie interesuj¹ce zró¿nicowanie opinii dokonuje siê w zale¿noœci
od wielkoœci miasta, z którego wywodz¹ siê firmy i instytucje objête badaniem. Otó¿ docenianie wp³ywu rz¹du na sytuacjê osób niepe³nosprawnych na
rynku pracy zmniejsza siê wraz ze wzrostem wielkoœci miasta, w którym zlokalizowana jest firma16. Podobna prawid³owoœæ wystêpuje w odniesieniu do
oceny znaczenia PFRON.
Rysunek 2. Ocena si³y wp³ywu ró¿nych instytucji na sytuacje osób niepe³nosprawnych (w skali 8–1)
Szko³y

2,53

Prasa/Radio/TV

2,42
2,61

Rodzina, s¹siedzi, znajomi
Pracodawcy

4,67
4,77

NGO
PFRON

5,69
4,89

W³adze lokalne

5,35

Rz¹d (ministerstwa)
0

1

2

3

4

5

6

Natomiast odwrotna tendencja dotyczy postrzegania si³y oddzia³ywania
aktorów spo³ecznych, w tym przede wszystkim samych pracodawców. Ci z firm
wielkomiejskich maj¹ zdecydowanie wiêksze poczucie w³asnego znaczenia
w kszta³towaniu sytuacji na rynku pracy, w tym w odniesieniu do osób niepe³nosprawnych. Jest to zapewne odzwierciedlenie ich realnych mo¿liwoœci
dzia³ania i doœwiadczeñ z dotychczasowych przedsiêwziêæ. Uwarunkowania
tego stanu rzeczy wi¹zaæ nale¿y z szeregiem czynników, z których najwa¿niejsze to najprawdopodobniej: potencja³ w³asny (kadrowy i materialny) firm wielkomiejskich, wieloœæ powi¹zañ z otoczeniem oko³obiznesowym i œrodowiskiem
spo³ecznym, bogatsze zaplecze eksperckie i mo¿liwoœci uzyskania wsparcia ze
strony rozmaitych oœrodków doradczych. Wy³onienie siê tego poczucia w³asnego znaczenia, elementów podmiotowoœci spo³ecznej wœród pracodawców jest
zjawiskiem godnym odnotowania i dalszego obserwowania. Jest te¿ wskazówk¹, gdzie mo¿na poszukiwaæ partnerów do kszta³towania konkretnych inicjatyw w zakresie aktywizacji zawodowej niepe³nosprawnych.
16

Wielkoœæ parametrów zale¿noœci: Chi-kwadrat Pearsona 81,709 df=28 p=0,000.
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Uwagi interpretacyjnej wymaga stosunkowo wysoka ocena wp³ywu wywieranego przez organizacje pozarz¹dowe. Znalaz³y siê one w jednej kategorii podmiotów ocenianych jako posiadaj¹ce du¿y wp³yw, praktycznie równorzêdny
z w³adzami lokalnymi i pracodawcami. To musi zastanowiæ w kontekœcie innych danych, które wskazuj¹, i¿ faktyczna wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi w sprawach zatrudniania osób niepe³nosprawnych jest stosunkowo rzadka. Takie postrzeganie trzeciego sektora jest zapewne wynikiem splotu
kilku czynników, z których najwa¿niejsze wydaj¹ siê oczekiwania pracodawców wobec ich aktywnoœci i roli, jak¹ powinny spe³niaæ. Jest to w du¿ej mierze
efekt ich potencjalnego znaczenia, wysokiej wartoœci przypisywanej przez pracodawców takim elementom na rynku pracy, jak umiejêtne promowanie ofert
pracy, dobre przygotowanie pracowników do wykonywania konkretnych obowi¹zków pracowniczych, posiadanie niestandardowych kwalifikacji, w³aœciwe
ukszta³towanie motywacji i zdolnoœci adaptacji psychologicznej pracowników
do pracy. Organizacje pozarz¹dowe s¹ postrzegane jako podmioty, które znacznie skuteczniej mog³yby wype³niaæ zadania zwi¹zane z promowaniem zatrudnienia osób, których konkurencyjnoœæ nie wynika z prostych, ³atwych do zidentyfikowania walorów, lecz wymaga bardziej starannego podejœcia, zastosowania bardziej wyrafinowanych metod dzia³ania spo³ecznego.
Tabela 40. Ocena si³y wp³ywu pracodawców a wielkoœæ miasta (w %)

Miasto poni¿ej 20 tysiêcy mieszkañców
Miasto od 20 do 50 tysiêcy mieszkañców
Miasto od 50 do 100 tysiêcy mieszkañców
Miasto od 100 do 500 tysiêcy mieszkañców
Miasto powy¿ej 500 tysiêcy mieszkañców

Du¿y
wp³yw

Œredni
wp³yw

Ma³y
wp³yw

16,7
33,7
34,7
45,5
58,8

50,0
44,3
43,5
40,7
28,9

33,3
22,0
21,7
13,9
12,3

Chi-kwadrat Pearsona 67,249 df=28 p=0,000.

Pozycja organizacji pozarz¹dowych w tym rankingu jest równie¿ wynikiem
ich wzrastaj¹cej aktywnoœci, obecnoœci w mediach i szeregu akcji spo³ecznych, które z pewnoœci¹ wytworzy³y pozytywne nastawienie wobec ich
udzia³u w rozwi¹zywaniu problemów aktywizacji zawodowej ludzi niepe³nosprawnych. Oznacza to, ¿e powstaj¹ wa¿ne sk³adniki kapita³u spo³ecznego,
którego dalszy rozwój i spo¿ytkowanie bêdzie mia³o podstawowe znaczenie
dla faktycznej poprawy sytuacji osób niepe³nosprawnych na rynku pracy.
Zasadnicze cechy obecnego funkcjonowania systemu wsparcia zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych ze strony instytucji lokalnych rysuj¹ siê dostatecznie
wyraŸnie, aby spróbowaæ je podsumowaæ. Sk³adaj¹ siê na ten syntetyczny obraz
nastêpuj¹ce elementy:
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System jest zdominowany przez instytucje i mechanizmy ustanowione,
zarz¹dzane, a tak¿e modyfikowane centralnie (dominuj¹ca rola PFRON
i programów ministerialnych). Aktorzy spo³eczni, dzia³aj¹cy w tej sferze,
orientuj¹ siê przede wszystkim na te w³aœnie instytucje jako Ÿród³o realnych
œrodków wsparcia i z nimi wspó³pracuj¹.
Pracodawcy podchodz¹ selektywnie do wspó³pracy z instytucjami i korzystania z ró¿nych oferowanych mo¿liwoœci tworzenia i utrzymywania miejsc
pracy dla osób niepe³nosprawnych oraz form ich zatrudnienia, preferuj¹c
takie zwi¹zki z instytucjami publicznymi, które pozwalaj¹ zachowaæ maksymaln¹ swobodê decyzyjn¹ w zarz¹dzaniu zasobami firmy. Kieruj¹ siê
przede wszystkim kalkulacjami ekonomicznymi, bior¹c pod uwagê nie tylko finanse, ale tak¿e bardziej z³o¿one oddzia³ywanie zatrudnienia niepe³nosprawnych dla konkurencyjnoœci firmy, zdolnoœci adaptacji do wymogów
rynku, kwestie elastycznoœci zatrudnienia.
Lokalne w³adze samorz¹dowe nie s¹ aktywnym, znacz¹cym aktorem spo³ecznym, dzia³aj¹cym w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych. Ich rola i mo¿liwe dzia³ania lokuj¹ siê w zakresie aktywnoœci
uzupe³niaj¹cej, tworz¹cej zaplecze do podejmowania przedsiêwziêæ bezpoœrednio zwi¹zanych z zatrudnianiem i prac¹. Wzrost aktywnoœci w³adz lokalnych wymaga istotnej modyfikacji podejœcia do kszta³towania polityki
rozwoju spo³eczno-gospodarczego i rozumienia jej celów, instrumentów
oraz wyników. Jest to przedsiêwziêcie bardzo z³o¿one, poniewa¿ wymaga
wyjœcia poza w¹sko rozumiane ramy obowi¹zuj¹cego prawa i literalne rozumienie zadañ, np. w sferze polityki spo³ecznej.
Luka informacyjna i w sferze doradztwa jest tym obszarem, w którym aktywnoœæ w³adz lokalnych jest niezbêdna i oczekiwana przez œrodowisko pracodawców. Ten element oddzia³ywania na rynek pracy jest ci¹gle niedostatecznie wykorzystywanym Ÿród³em praktycznych rozwi¹zañ, wspomagaj¹cych zarówno pracodawców, jak i osoby niepe³nosprawne. Jest to tak¿e
pole do efektywnej wspó³pracy w uk³adzie w³adze lokalne – pracodawcy –
organizacje pozarz¹dowe.

Elementy wizji dobrych rozwi¹zañ
W kszta³towaniu ewentualnych modyfikacji systemu wsparcia zatrudniania
osób niepe³nosprawnych braæ nale¿y pod uwagê przekonania jego uczestników: rozwi¹zania zgodne z nimi maj¹ szanse lepiej zakorzeniæ siê w praktyce
spo³ecznej. Popieranie lub odrzucanie pewnych opinii w odniesieniu do zatrudniania ludzi niepe³nosprawnych pozwala odtworzyæ zasadnicze elementy
postawy pracodawców wobec tego zagadnienia, które uznawaæ nale¿a³oby za

Wsparcie lokalne: funkcje i dysfunkcje. Perspektywy dzia³ania... 133

wytyczne w projektowaniu mechanizmów prawnych, ekonomicznych i spo³ecznych reguluj¹cych ró¿ne aspekty pracy tej kategorii pracowników. Na
podstawie naszych badañ mo¿emy zrekonstruowaæ nastêpuj¹ce aspekty dominuj¹cych przekonañ pracodawców w tej sprawie:
Osoby niepe³nosprawne s¹ zasadniczo takimi samymi pracownikami jak
osoby w pe³ni sprawne. Ich przydatnoœæ dla firmy i do pracy na danym stanowisku musi byæ oceniana na takich samych, równych zasadach jak
w przypadku ka¿dego innego pracownika. Oznacza to uznawanie zasady
niedyskryminacji.
Przyjmowanie do pracy osoby niepe³nosprawnej opieraæ siê musi na ocenie
merytorycznej, na kryteriach wyceniaj¹cych kwalifikacje, wykszta³cenie,
motywacjê itp. W momencie starania siê o pracê liczy siê jedynie przydatnoœæ pracownika. Oznacza to zasadê równej konkurencji.
S³absza pozycja niepe³nosprawnych na rynku pracy, mniejsza zdolnoœæ
konkurowania i ogólnie ni¿szy poziom aktywnoœci jest pochodn¹ indywidualnych niedostatków, które maj¹ obiektywne Ÿród³o w u³omnoœciach,
problemach zdrowotnych, ograniczeniach sprawnoœci fizycznej lub intelektualnej. Powinnoœci¹ w³adz publicznych i spo³eczeñstwa obywatelskiego
jest wyrównanie szans poprzez odpowiedni¹ edukacjê, rehabilitacjê medyczn¹, opiekê i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne. Oznacza to zasadê sprawiedliwoœci.
Pracodawcy musz¹ kierowaæ siê w pierwszej kolejnoœci racjonalnoœci¹ ekonomiczn¹, dobrem firmy. Nie jest ich powinnoœci¹ poszukiwanie pracowników niepe³nosprawnych i ich zatrudnianie na specjalnych zasadach. Odpowiedzialnoœæ za to le¿y po stronie w³adz publicznych, które zapewniaj¹
okreœlone przywileje osobom niepe³nosprawnym. Pracodawcy nie powinni
byæ obarczani odpowiedzialnoœci¹ za odrêbne, szczególne traktowanie tej
grupy pracowników. Oznacza to zasadê eksternalizacji odpowiedzialnoœci.
Instytucje publiczne winny w maksymalnym stopniu zaspokajaæ wymagania
pracodawców zwi¹zanych z procesem podejmowania decyzji o zatrudnianiu,
w tym przede wszystkim jego potrzeby informacyjne. Procedury administracyjne i metody dzia³ania organizacji pozarz¹dowych winny u³atwiaæ decyzjê,
obni¿aæ poziom niepewnoœci. Oznacza to zasadê pragmatyzmu.
Zaproponowana rekonstrukcja przekonañ pracodawców ma oczywiœcie
charakter idealizacyjny, dystansuje siê od wp³ywu na realne zachowania
ci¹gle wystêpuj¹cych negatywnych stereotypów osób niepe³nosprawnych.
Jak pokazuj¹ badania socjologiczne i liczne przekazy spo³eczne, coraz silniej
do zagadnienia niepe³nosprawnoœci odnosimy siê w sposób empatyczny, a zarazem bardzo pragmatyczny. I tak w³aœnie scharakteryzowaæ trzeba g³ówny,
dominuj¹cy rys postawy pracodawców.
n

n

n

n

n
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Tabela 41. Opinie o zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (w %)
Rodzaj dzia³ania

Osoby niepe³nosprawne powinny byæ zatrudniane wy³¹cznie w specjalnych zak³adach (np. zak³ady pracy chronionej)
Znalezienie pracy przez osobê niepe³nosprawn¹ zale¿y
od jej wykszta³cenia i kwalifikacji
Pracodawcy zatrudniaj¹ osoby niepe³nosprawne, bo mo¿na skorzystaæ z dotacji i ulg podatkowych
Osoby niepe³nosprawne s¹ dobrymi i wydajnymi pracownikami, takimi samymi jak osoby sprawne
Znalezienie pracy przez osobê niepe³nosprawn¹ zale¿y
od znajomoœci i powi¹zañ rodzinnych
Pracodawcy niechêtnie zatrudniaj¹ osoby niepe³nosprawne, bo czêsto zwalniaj¹ siê z pracy z powodów zdrowotnych
Osoby niepe³nosprawne s¹ zainteresowane pobieraniem
œwiadczeñ spo³ecznych, a nie prac¹
Znalezienie pracy przez osobê niepe³nosprawn¹ zale¿y
od aktywnoœci urzêdów pracy i innych instytucji wspieraj¹cych to œrodowisko
Pracodawcy nie zatrudniaj¹ osób niepe³nosprawnych, bo
nie maj¹ informacji o nich
Pracodawcy nie zatrudniaj¹ osób niepe³nosprawnych, bo
wp³ywa to negatywnie na stosunek klientów do firmy
Pracodawcy zatrudniaj¹ osoby niepe³nosprawne, bo
miejscowe w³adze naciskaj¹ w tej sprawie

Brak Zdecydo- Zdecydoopinii wanie tak wanie nie

1,8

4,4

39,7

3,1

31,7

2,0

3,1

36,4

1,5

2,9

27,2

2,4

2,1

7,5

15,3

2,2

8,3

8,9

1,8

5,7

18,0

2,6

16,1

6,3

2,4

13,3

5,4

1,6

1,6

39,3

1,5

1,8

31,4

Wyrazem tego jest równie¿ fakt, ¿e zatrudnianie osób niepe³nosprawnych
ma miejsce bardzo czêsto z powodu dotacji i ulg, tych dodatkowych, pozamerytorycznych zachêt oferowanych jako ekwiwalent za mniejsz¹ przydatnoœæ pracownika. Racjonalizm i pragmatyzm jednak decyduje o tym, ¿e
wbrew oczekiwaniom obowi¹zuj¹cy system negatywnych sankcji (sk³adki na
PFRON) i pozytywnych bodŸców finansowych (dotacje z PFRON) nie rozwi¹za³ na skalê powszechn¹ problemu zatrudnienia osób niepe³nosprawnych.
Oferowane korzyœci w ocenie pracodawców nie równowa¿¹ kosztów i ryzyka
zatrudnienia pracownika, który jest nie tyle niepe³nosprawny, ile raczej niepe³nowartoœciowy z punktu widzenia kwalifikacji. Tam, gdzie zatrudnia siê
osoby niepe³nosprawne, mamy z regu³y do czynienia z dostosowaniem poziomu kwalifikacji, wymogów procesu pracy, kosztów i zysków mo¿liwych do
osi¹gniêcia, który przy uwzglêdnieniu dotacji i ulg czyni tê decyzjê racjo-
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naln¹ ekonomicznie. Potwierdza siê wieloletnia obserwacja, ¿e podstawowym
problemem jest niskie wykszta³cenie i kwalifikacje zawodowe osób niepe³nosprawnych. Na tym aspekcie kszta³towania ich pozycji na rynku pracy nale¿y
koncentrowaæ wysi³ki. Jego niedostatków nie zrównowa¿¹ ulgi i dotacje, gdy¿
pracodawcy nie potrzebuj¹ taniej si³y roboczej, lecz dobrej.
Tabela 42. Dzia³ania najbardziej potrzebne dla u³atwienia zatrudniania osób niepe³nosprawnych
Rodzaj dzia³ania

Uproœciæ procedury zwi¹zane z uzyskiwaniem dotacji na zatrudnianie
osób niepe³nosprawnych
Zwiêkszyæ pomoc finansow¹ dla firm
Uproœciæ przepisy prawa dotycz¹ce zatrudniania osób niepe³nosprawnych
Poprawiæ dostêpnoœæ informacji o warunkach zatrudniania osób niepe³nosprawnych
Zwiêkszyæ ulgi finansowe dla elastycznych form zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych
Wprowadziæ u³atwienia prawne dla elastycznych form zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych
U³atwiæ dostêp do doradztwa dotycz¹cego zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
Stworzyæ bazê danych o osobach niepe³nosprawnych poszukuj¹cych pracy
Rozszerzyæ ofertê szkoleniow¹ dla osób niepe³nosprawnych
Usprawniæ procedury przyznawania i rozliczania œrodków z PFRON
Zwiêkszyæ pomoc finansow¹ dla osób niepe³nosprawnych
Powo³aæ specjalistyczne agencje pracy
Zmieniæ sposób funkcjonowania powiatowych urzêdów pracy (PUP)
Zmieniæ przepisy dot. rent pobieranych przez osoby niepe³nosprawne
Zmieniæ metody pracy gminnych lub miejskich oœrodków pomocy
spo³ecznej

Œrednia ocena
w skali od 4–1

3,40
3,36
3,25
3,19
3,19
3,13
3,05
3,03
3,03
3,02
2,83
2,57
2,33
2,19
2,12

Wyrazem takiego podejœcia ze strony pracodawców jest równie¿ ranking
dzia³añ, które nale¿a³oby podj¹æ dla u³atwienia zatrudniania osób niepe³nosprawnych. Wspólnym mianownikiem propozycji najwy¿ej rangowanych
przez badanych jest stworzenie firmom, pracodawcom wiêkszych mo¿liwoœci
do podejmowania decyzji. Mo¿na je lapidarnie uj¹æ w nastêpuj¹cych postulatach: deregulacja stosunków pracy osób niepe³nosprawnych, u³atwienie dostêpu
do dotacji, zmniejszenie obci¹¿eñ administracyjnych, lepsza obs³uga zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Pytanie w naszych badaniach zachêca³o do wskazywa-
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nia na dzia³ania najbardziej potrzebne, czyli pilne. Bior¹c to pod uwagê, nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e kierunek myœlenia pracodawców wyznacza dzia³ania pozostaj¹ce
w zasiêgu krótko- lub co najwy¿ej œrednioterminowych mo¿liwoœci ich realizacji przez w³adze publiczne na poziomie centralnym. Podobne co do charakteru
i orientacji dzia³ania proponowane s¹ na poziomie lokalnym.
Równie¿ w pierwszej fazie naszych badañ, w trakcie wywiadów grupowych
respondenci wyrazili szereg opinii o po¿¹danych kierunkach zmian w systemie wsparcia zatrudnienia osób niepe³nosprawnych. Trudno jest mówiæ tu
o jakiejœ ca³oœciowej i spójnej jego wizji, ale mo¿na wskazaæ pewne wyraŸnie
rysuj¹ce siê kierunki, w których nale¿a³oby dokonywaæ przekszta³ceñ.
Tabela 43. Dzia³ania lokalnych instytucji publicznych sprzyjaj¹ce zwiêkszaniu zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
Rodzaj dzia³ania

Œrednia
ocena
w skali od 4–1

Ulgi w podatkach lokalnych dla firm zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne

3,40

Dostosowanie transportu publicznego do potrzeb osób niepe³nosprawnych

3,26

Zak³adanie i wspieranie dzia³alnoœci zak³adów pracy chronionej

3,15

Projekty aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

3,08

Tworzenie specjalistycznych szkó³ i oœrodków szkoleniowych dla
osób niepe³nosprawnych

3,05

Wspó³praca ze stowarzyszeniami i fundacjami w realizacji projektów
aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych

3,03

Kampanie informacyjne w prasie/radiu/telewizji

2,87

Konferencje i seminaria dla pracodawców poœwiêcone problematyce
osób niepe³nosprawnych

2,67

Wdra¿anie wieloletnich programów integracji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych przez gminy/powiaty

2,65

Wydawanie biuletynów informacyjnych przez urzêdy miast/gmin/powiatów oraz powiatowe urzêdy pracy

2,61

Centralne miejsce w postulatach wyra¿anych przez respondentów zajmuj¹
kwestie finansowania zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej. Obowi¹zuj¹cy
poziom dofinansowania miejsc pracy i œwiadczeñ na rzecz pracowników niepe³nosprawnych jest uwa¿any za ma³o atrakcyjny. Zarówno wysokoœæ mo¿liwych do uzyskania œrodków, jak równie¿ zwi¹zane z tym procedury dzia³aj¹
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raczej demobilizuj¹co, zniechêcaj¹co. Modyfikacja przepisów finansowych
stanowi³aby w tej sytuacji wa¿ny sygna³ dla pracodawców o tym, ¿e w³adze
publiczne zamierzaj¹ istotnie zmieniæ sprawnoœæ i skutecznoœæ funkcjonowania wsparcia aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych. Nie mo¿na tej
kwestii przy tym sprowadzaæ do wolumenu œrodków finansowych, przeznaczanych na ten cel. Postulaty dotyczy³y tak¿e systemu ich dystrybucji. Jednym
z najbardziej inspiruj¹cych pomys³ów, zaprezentowanych przez respondentów, by³o uelastycznienie lub ca³kowita rezygnacja z obowi¹zuj¹cych wskaŸników zatrudnienia niepe³nosprawnych jako warunków zwolnienia z p³acenia
sk³adki na PFRON. Wraz z wprowadzeniem jednolitej, powszechnej sk³adki
na Fundusz zaproponowano stworzenie systemu dotacji podmiotowych dla
osoby niepe³nosprawnej, która by³aby wp³acana na rzecz pracodawcy, który j¹
zatrudnia, niezale¿nie od liczby takich osób zatrudnionych w firmie (pieni¹dze powinny iœæ za osob¹ niepe³nosprawn¹). Niezale¿nie od stosunku
do tej lub innych konkretnych propozycji, dotycz¹cych strony finansowej
polityki aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych, trzeba uznaæ, ¿e
wobec du¿ego stopnia niezadowolenia z istniej¹cego stanu rzeczy konieczne jest pod jêcie powa¿nej debaty na ten temat i opracowanie kon cepcji
zmian.
Osi¹ ró¿nych sugestii zg³aszanych w rozmowach przez respondentów jest
podmiotowe przeorientowanie istniej¹cych ram prawnych i form organizacyjnych dzia³ania we wspieraniu zatrudnienia osób niepe³nosprawnych. Mówi¹c
obrazowo system powinien byæ skupiony na osobie niepe³nosprawnej, a nie
na pracodawcy. Zachêt¹ dla pracodawcy powinno byæ to, ¿e oferuje mu siê
do pracy pracownika dobrze przygotowanego, wartoœciowego ze wzglêdu na
posiadane kwalifikacje lub na elastyczne mo¿liwoœci regulowania form zatrudnienia. Jak siê wydaje, obowi¹zuj¹ca logika obecnego systemu oparta jest
na niewyartyku³owanej zasadzie: dajemy ci gorszego pracownika, ale ci do
niego dop³acamy, która utraci³a moc przyci¹gaj¹c¹. Reorientacja systemu powinna w konsekwencji oznaczaæ równie¿ przebudowê instytucji publicznych
w sferze stosunków pracy. Z wypowiedzi respondentów wy³ania siê np. propozycja powo³ania wyspecjalizowanej agencji publicznej, zajmuj¹cej siê odrêbnie od PUP poœrednictwem pracy i szkoleniami zawodowymi osób niepe³nosprawnych.
Idea taka nabra³aby atrakcyjnoœci, gdyby id¹c œcie¿k¹ podmiotowej reorientacji systemu uznaæ, ¿e tym, co wymaga wsparcia i dofinansowania, jest
nie praca rozumiana jako miejsce (atrybut pracodawcy/firmy), a praca rozumiana jako zawód i zdolnoœæ do jej wykonywania (atrybut osoby niepe³nosprawnej). Wówczas poprzez np. wyspecjalizowan¹ agencjê publiczn¹ mo¿na by wspieraæ przygotowanie zawodowe osób niepe³nosprawnych, ich
wyspecjalizowanie w pewnych zawodach lub specjalnoœciach oraz promowa-
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nie ich zatrudniania na odpowiednich do tego stanowiskach. W sytuacji,
gdy polityka dofinansowywania pracodawców i miejsc pracy prze¿ywa wyraŸny kryzys, warto rozwa¿yæ tak¹ zmianê podstawowych za³o¿eñ tej polityki.
Takie postêpowanie by³oby zgodne z za³o¿eniami modelu spo³ecznego niepe³nosprawnoœci. W nim niepe³nosprawnoœæ to niedostosowanie pomiêdzy
potrzebami i mo¿liwoœciami dzia³ania jednostki, cechuj¹cej siê dysfunkcjami,
a warunkami materialnymi i spo³ecznymi, które wyznaczaj¹ szanse na realizacjê celów przez dan¹ osobê. Niepe³nosprawnoœæ to wystêpowanie barier, uniemo¿liwiaj¹cych pe³ne, normalne uczestnictwo spo³eczne. Wa¿nym uzupe³nieniem takiego ujmowania problemu jest relatywne rozumienie barier: trzeba je
interpretowaæ w odniesieniu do cech i zdolnoœci danej osoby, ale tak¿e do cech
i struktury danej spo³ecznoœci. Nie maj¹ one charakteru absolutnego, wystêpuj¹ w jednych spo³ecznoœciach, a w innych s¹ nieobecne. W przypadku pracy
mamy do czynienia z takim stanem rzeczy, w którym osoby niepe³nosprawne
przy istniej¹cych uwarunkowaniach nie maj¹ szans na konkurowanie na rynku
pracy. Szanse te – obok struktury gospodarki – s¹ ograniczane równie¿ przez
niedostosowanie instrumentów, którymi siê pos³uguj¹ instytucje publiczne
umo¿liwiaj¹ce im uzyskanie pracy na otwartym rynku lub dla zachêcenia
przedsiêbiorców lub podmiotów publicznych do tworzenia zak³adów pracy
chronionej. Przezwyciê¿enie tej sytuacji powinno byæ imperatywem dzia³ania
w³adzy publicznej i podmiotów spo³eczeñstwa obywatelskiego, zwi¹zanych
ze œrodowiskiem osób niepe³nosprawnych.

Podsumowanie
Podstawowy wniosek, który wyp³ywa z analizy zebranych w trakcie badania informacji, dotyczy sposobu postrzegania przez pracodawców instytucji
publicznych w dzia³aniach zwi¹zanych z zatrudnieniem osób niepe³nosprawnych. Oczekiwania pracodawców s¹ wyznaczane przez dwa motywy:
zatrudnienie pracownika jest decyzj¹ podlegaj¹c¹ wy³¹cznie kryteriom ekonomicznym, wiêc firma musi mieæ pracowników pe³nowartoœciowych, którzy pozwalaj¹ jej w pe³ni zachowaæ konkurencyjnoœæ,
osoby niepe³nosprawne powinny w maksymalnym stopniu byæ pracownikami ekwiwalentnymi w stosunku do osób pe³nosprawnych, a jeœli
tego kryterium nie spe³niaj¹, to systemy rekompensat finansowych winny zapewniaæ wyrównanie ró¿nic w efektywnoœci zatrudnienia powstaj¹cej pomiêdzy tymi kategoriami pracowników.
Ten sposób widzenia kwestii zatrudnienia niepe³nosprawnych pozwala zrozumieæ generalne kon centro wanie siê na postulatach ze sfery finan sowej
wobec istniej¹cego systemu wsparcia zatrudniania osób niepe³nosprawnych,
n

n
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gdy¿ obecnie jest to jedyna krótkoterminowa metoda zwiêkszenia atrakcyjnoœci ludzi niepe³nosprawnych. Czyni to z zagadnienia roli lokalnych w³adz samorz¹dowych, instytucji publicznych ze sfery edukacji, ochrony zdrowia,
a tak¿e organizacji pozarz¹dowych kwestiê trudn¹ w tym sensie, i¿ jest ona
obarczona mniejszym znaczeniem, drugorzêdnoœci¹. Tak jest niew¹tpliwie,
jeœli ujmowaæ j¹ bêdziemy wy³¹cznie w perspektywie chwili bie¿¹cej i dzia³añ
o krótkim horyzoncie czasowym. Jeœli spojrzeæ na ten problem w perspektywie d³ugoterminowej, to trzeba zauwa¿yæ, ¿e pracodawcy formu³uj¹ dosyæ
klarownie adresowane oczekiwania wobec w³adz publicznych: podjêcie
dzia³añ do stworzenia sprawnego systemu wymiany informacji o zatrudnieniu
osób niepe³nosprawnych (obejmuj¹cych swoim zakresem przekazywanie
danych o kwalifikacjach i mo¿liwoœciach podejmowania zatrudnienia w niestandardowych formach) oraz stworzenie i efektywne zarz¹dzanie systemem
doradztwa i szkolenia zawodowego.
W istocie rzeczy pracodawcy oczekuj¹, ¿e w³adze publiczne wype³ni¹
istotn¹ rolê w zapewnieniu systemowi zatrudniania osób niepe³nosprawnych
zdolnoœci do realizacji zak³adanych funkcji, do spe³niania oczekiwañ uczestnicz¹cych w nim stron. Rol¹ t¹ jest kszta³towanie takich cech osób niepe³nosprawnych jako si³y roboczej, aby w maksymalnym stopniu by³y one zbli¿one,
ekwiwalentne z cechami posiadanymi i oferowanymi przez osoby sprawne.
W³adze publiczne powinny zajmowaæ siê przede wszystkim zmniejszaniem
ró¿nic pomiêdzy atrakcyjnoœci¹ pracowników sprawnych i niepe³nosprawnych w kategoriach ich cech osobistych: wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
umiejêtnoœci spo³ecznych, kompetencji kulturowych, zdolnoœci psychospo³ecznych do adaptacji do warunków pracy i konkurencji w firmach. Jest to
dzia³alnoœæ zaniedbana, deficytowa, z której przejawami spotykamy siê rzadko, a z jej wysokimi standardami sporadycznie. Mówi¹c obrazowo, w³adze
publiczne skoncentrowaæ siê winny na inwestowaniu w atrakcyjnoœæ osób niepe³nosprawnych jako pracowników wykwalifikowanych, a nie na dop³acaniu
pracodawcom za to, ¿e zatrudniaj¹ pracowników, którzy nie gwarantuj¹
wysokiej jakoœci wykonywanej pracy.
Pracodawcy s¹ raczej niechêtni do anga¿owania siê w dzia³alnoœæ pozaekonomiczn¹, do udzia³u w projektach spo³ecznych, do wspó³pracy z instytucjami
i organizacjami pozarz¹dowymi zajmuj¹cymi siê opiek¹, rehabilitacj¹ lub specjalnymi metodami kszta³cenia osób niepe³nosprawnych (taka wspó³praca ma
z regu³y motywacje pozaekonomiczne, wystêpuje tak¿e w specyficznych kategoriach firm). Natomiast otwarci s¹ do zatrudniania osób niepe³nosprawnych,
które w wyniku ich dzia³alnoœci s¹ dobrze przygotowane i umotywowane do
pracy. Wpisuje siê to w logikê opisanych powy¿ej w rekonstrukcji zasad, na
jakich opieraj¹ siê przekonania pracodawców wobec zatrudniania niepe³nosprawnych.
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Z ostatniego stwierdzenia wynika tak¿e inny wa¿ny wniosek i postulat:
upodmiotowienie i indywidualizacja form pomocy finansowej zatrudniania
osób niepe³nosprawnych, przypisanie ich nie do miejsca pracy, a do osoby podejmuj¹cej pracê. Oznacza³oby to z punktu widzenia pracodawców znaczne
uelastycznienie stosunków pracy z ludŸmi niepe³nosprawnymi, nadawa³oby
sens ekonomiczny zatrudnianiu nawet pojedynczych osób, nie wi¹za³oby dotacji i ulg ze spe³nianiem kryteriów iloœciowych. Pozwala³oby te¿ pracodawcom na znaczne zwiêkszenie swobody negocjowania warunków pracy. S¹ to
wszystko sprawy wa¿ne w kontekœcie efektywnego zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Byæ mo¿e w po³¹czeniu z decentralizacj¹ PFRON pozwoli³oby to na
zwiêkszenie roli czynników lokalnych w rozwi¹zywaniu problemów aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych.
Wynikaj¹ z tego podstawowe rekomendacje dla kszta³towania wsparcia zatrudniania osób niepe³nosprawnych ze strony instytucji lokalnych. Najwa¿niejsze z nich uj¹æ by mo¿na w nastêpuj¹c¹ triadê:
partnerstwo spo³eczne z pracodawcami w zakresie definiowania potrzeb
firm w odniesieniu do struktury si³y roboczej i form stosunków pracy
z osobami niepe³nosprawnymi; celem jest maksymalne skorelowanie
programów rozwoju spo³eczno-gospodarczego i kierunków inwestowania spo³ecznoœci terytorialnych z kierunkami rozwoju firm,
rozwój dzia³alnoœci edukacyjnej, szkoleniowej i doradczej dla podnoszenia jakoœci si³y roboczej oferowanej przez osoby niepe³nosprawne;
rol¹ instytucji w³adzy publicznej jest zak³adanie i prowadzenie odpowiednich agend, ale tak¿e rozwijanie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwijaniu tych dzia³añ,
rozwijanie i zarz¹dzanie infrastruktur¹ informacyjn¹, przeznaczon¹ dla
szerokiego spektrum dzia³añ obs³ugowych rynku pracy osób niepe³nosprawnych, która bêdzie zawiera³a modu³y adresowane do pracodawców i do pracowników, a tak¿e mechanizmy ich wzajemnej interakcji
w procesie oferowania pracy.
W zrealizowanych badaniach uzyskaliœmy wiele informacji o problemach
wi¹¿¹cych siê z rol¹ instytucji lokalnych we wspieraniu zatrudnienia osób niepe³nosprawnych. Aczkolwiek dominuj¹cy ich ton charakteryzowa³ siê krytycyzmem i eksponowaniem niezadowolenia z obecnego stanu rzeczy, to jednak
trzeba podkreœliæ równie¿ spor¹ dozê pozytywnych oczekiwañ co do dzia³añ,
podejmowanych przez ró¿ne agendy samorz¹dowe czy organizacje spo³eczeñstwa obywatelskiego. Przedstawione wnioski i rekomendacje trzeba potraktowaæ w zwi¹zku z tym jako uk³ad odniesienia do oceny tego, czy aktywnoœæ
w³adz publicznych w rozwi¹zywaniu problemu aktywizacji zawodowej
niepe³nosprawnych daje szanse powodzenia.
n
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Rekomendacje.
Kierunki modyfikacji systemu wsparcia
aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych
Zaprezentowane obszernie w poszczególnych artyku³ach rezultaty badania
opinii pracodawców z otwartego rynku pracy o problematyce zatrudniania
osób niepe³nosprawnych pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych rekomendacji, dotycz¹cych aktywizacji zawodowej tej kategorii pracowników:
1. Uproœciæ procedury administracyjne, w tym w szczególnoœci procedury
pozyskiwania i rozliczania wsparcia finansowego, kierowanego do pracodawców z otwartego rynku pracy. Obecnie obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania prawne, finansowe i organizacyjne w sferze zatrudniania osób niepe³nosprawnych s¹ przedmiotem powszechnej krytyki. Wskazywane s¹ nastêpuj¹ce
negatywne cechy funkcjonuj¹cego systemu:
skomplikowane, nieprzejrzyste i czasoch³onne procedury administracyjne; uci¹¿liwoœæ ich stosowania powoduje, ¿e niektóre firmy mimo
zatrudniania osób niepe³nosprawnych rezygnuj¹ z ich stosowania;
utrudnienia i k³opoty s¹ Ÿród³em dodatkowych obci¹¿eñ dla pracodawców, a w konsekwencji powoduj¹ negatywne stereotypy, zwi¹zane
z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych; w rezultacie niektóre firmy
wol¹ ponosiæ dodatkowe obci¹¿enia finansowe ni¿ zatrudniaæ niepe³nosprawnych.
2. Zdywersyfikowaæ system wsparcia pracodawców z otwartego rynku pracy
w zale¿noœci od bran¿y i wielkoœci firmy. Przedsiêbiorstwa i instytucje, zatrudniaj¹ce niepe³nosprawnych, maj¹ bardzo ró¿ny potencja³ zarz¹dzania
n
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personelem, ró¿ne wymagania w zakresie kwalifikacji poszukiwanych
pracowników oraz form ich zatrudniania. Czynniki te powinny byæ uwzglêdnione w instrumentach prawnych i finansowych wspieraj¹cych pracodawców, aby uczyniæ system bardziej wra¿liwym na ró¿ne uwarunkowania zwi¹zane ze specyficznymi cechami podmiotów staraj¹cych siê o zatrudnianie osób niepe³nosprawnych. Brak takiego zró¿nicowania powoduje, ¿e niektóre zak³ady pracy rezygnuj¹ z zatrudniania niepe³nosprawnych
mimo potencjalnych korzyœci dla siebie, ze wzglêdu na zwi¹zane z tym
wymagania i utrudnienia administracyjne.
3. Wypracowaæ model wsparcia zatrudnienia osób niepe³nosprawnych bardziej odpowiedni dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Powinien on uwzglêdniaæ rachunek ekonomiczny tych firm, byæ prostszy w obs³udze ze
wzglêdu na mniejsze kwalifikacje i przygotowanie osób prowadz¹cych
w nich dzia³y personalne. W obecnym systemie zatrudniania niepe³nosprawnych wystêpuje efekt wielkoœci zak³adu pracy: dostêp do korzyœci
z tym zwi¹zanych ogranicza siê w zasadzie do wiêkszych firm, które mog¹
sprostaæ wymaganiom finansowym i organizacyjnym, dysponuj¹ przygotowanym personelem w s³u¿bach pracowniczych, a rachunek korzyœci
i strat przedstawia siê bardziej pozytywnie. Pracodawcy z ma³ych firm nie
s¹ brani w istocie rzeczy pod uwagê w tym modelu zatrudnienia osób niepe³nosprawnych. To ogranicza mo¿liwoœæ wykorzystania potencja³u
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, generuj¹cych du¿¹ czêœæ miejsc pracy
w Polsce, do zwiêkszenia zatrudnienia osób niepe³nosprawnych.
4. Zmodyfikowaæ system komunikacji PFRON z pracodawcami, tak by by³ on
bardziej przyjazny dla pracodawcy poszukuj¹cego wsparcia informacyjno-doradczego. Pracodawcom brakuje znajomoœci regulacji prawnoekonomicznych, dotycz¹cych zatrudniania niepe³nosprawnych, a tak¿e
znajomoœci metod pracy z osobami niepe³nosprawnymi. Niepewnoœæ z tego wynikaj¹ca pog³êbiana jest przez niestabilnoœæ prawa, w tym równie¿
przepisów dotycz¹cych wsparcia finansowego. Wywo³uje to niechêæ pracodawców do zatrudniania osób niepe³nosprawnych. Problemy te
mog³yby byæ zmniejszone czy nawet zlikwidowane, gdyby dzia³a³ sprawny, ³atwo dostêpny system doradztwa ze strony specjalistów, posiadaj¹cych orientacjê w sposobach wykorzystywania ró¿nych form pomocy,
a tak¿e specjalistów od zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy.
Pracodawcy swoje oczekiwania w tej mierze adresuj¹ do PFRON, instytucji, która dysponuje pieniêdzmi ze sk³adek pracodawców i powinna im
u³atwiaæ racjonalne skorzystanie z mo¿liwego wsparcia.
5. Zwiêkszyæ rolê organizacji pozarz¹dowych w doradztwie i realizowaniu
funkcji systemu wspierania zatrudnienia osób niepe³nosprawnych. Pomocne by³oby w³¹czenie w te dzia³ania tak¿e zwi¹zków zawodowych i organi-
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zacji pracodawców, kluczowych aktorów stosunków pracy. Ich rola
mog³aby byæ szczególnie znacz¹ca w upowszechnianiu dobrych praktyk,
promowaniu zak³adów pracy, które do swojej polityki personalnej wpisuj¹
strategie zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy i buduj¹ kultury organizacyjne oparte na zasadzie niedyskryminacji osób niepe³nosprawnych i zapewnienie im równego dostêpu do zatrudnienia. Dzia³ania takie
mo¿na realizowaæ w ramach akcji, promuj¹cych nowoczesne koncepcje
zarz¹dzania zasobami ludzkimi, gdy¿ jak wskazuj¹ wyniki naszych badañ,
czynnikami sprzyjaj¹cymi zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych w firmach i instytucjach otwartego rynku pracy jest typ ich kultury organizacyjnej (i zwi¹zana z nim polityka personalna). W zak³adach pracy buduj¹cych
swoje kultury organizacyjne na zasadach niedyskryminacji i równoœci
szans, procedury rekrutacji, selekcji, awansu i rozwoju pracowników by³y
bardziej otwarte na osoby niepe³nosprawne. Bardziej dostêpna dla nich
by³a te¿ istniej¹ca tam infrastruktura.
6. Stworzyæ zintegrowany system informacji zarówno na temat uwarunkowañ zatrudniania osób niepe³nosprawnych, jak i poszukiwania danych
o osobach niepe³nosprawnych – portal internetowy. Portal ten powinien
zawieraæ informacje o wszystkich aspektach stosunków pracy osób niepe³nosprawnych – od umo¿liwienia poszukiwania ofert na rynku pracy
lub za pomoc¹ ró¿nych wyspecjalizowanych organizacji, poprzez okreœlanie warunków i zawieranie umów o pracê, po uprawnienia i obowi¹zki
pracodawców, pracowników, instytucji publicznych. Taki portal by³by
szczególnie pomocny, gdyby oferowa³ doradztwo s³u¿bom pracowniczym i ksiêgowym przedsiêbiorstw, które maj¹ problemy zarówno z dostêpem do informacji, jak i interpretacj¹ przepisów. Powinien równie¿
oferowaæ katalogi dobrych praktyk w zakresie zarz¹dzania niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy. W powstaniu takiego portalu i zasilaniu go
w informacje dotycz¹ce w szczególnoœci informacji o osobach niepe³nosprawnych istotn¹ rolê odegraæ winny w³adze publiczne (powiatowe
i wojewódzkie).
7. Wdro¿yæ system bezp³atnych programów szkoleniowych i poradnictwa dla
pracodawców i pracowników dzia³ów personalnych. Programy takie powinny wyposa¿aæ pracodawców w wiedzê o warunkach zatrudnienia niepe³nosprawnych, mo¿liwych do zastosowania w niestandardowych rozwi¹zaniach, dotycz¹cych form zatrudnienia oraz informacje o instytucjach
i organizacjach, z którymi mo¿na siê kontaktowaæ w celu uzyskania bardziej wyspecjalizowanej pomocy. W programach szkoleñ kierowanych
do pracodawców nale¿y upowszechniaæ wiedzê o zarz¹dzaniu niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy i jej zwi¹zku z kultur¹ organizacji i polityk¹
personaln¹. Konieczne jest tak¿e upowszechnianie mo¿liwoœci podjêcia
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przez pracodawcê wspó³pracy z doradcami zawodowymi, którzy mogliby
wskazywaæ im mo¿liwoœci zawodowe niepe³nosprawnych wspó³pracowników, a tak¿e sposoby organizacji pracy i stanowisk pracy osób niepe³nosprawnych.
8. Wdro¿yæ system szkolenia osób niepe³nosprawnych w zakresie umiejêtnoœci komunikacyjnych i innych praktycznych sprawnoœci, potrzebnych przy
poszukiwaniu pracy na otwartym rynku. Brak odpowiednich umiejêtnoœci
jest czêstym powodem biernoœci i unikania aktywnego poszukiwania zatrudnienia wœród osób niepe³nosprawnych. Nieumiejêtne postêpowanie
pog³êbia negatywne stereotypy o niepe³nosprawnych, zniechêcaj¹c pracodawców do oferowania im pracy. Szkolenia takie powinny równie¿ przygotowywaæ do podejmowania pracy na stanowiskach wymagaj¹cych
samodzielnoœci dzia³ania i rozszerzonej odpowiedzialnoœci, powinny
umo¿liwiaæ osobom niepe³nosprawnym uzyskiwanie umiejêtnoœci w zakresie podejmowania decyzji, organizacji i zarz¹dzania, pracy zespo³owej
itp. Brak takich umiejêtnoœci zmniejsza zakres dostêpnych dla osób niepe³nosprawnych stanowisk, jak i wykorzystania form pracy elastycznej,
zwi¹zanych z samodzielnym dzia³aniem.
Przedstawione powy¿ej rekomendacje odnosz¹ siê do wyraŸnie wyodrêbnionych kategorii dzia³añ, które stanowi¹ przedsiêwziêcia mo¿liwe do zrealizowania przez konkretne podmioty instytucjonalne (urzêdy, organizacje pozarz¹dowe). System wsparcia zatrudniania osób niepe³nosprawnych wymaga
równie¿ modyfikacji o charakterze bardziej fundamentalnym. Wska¿emy na
dwie zmiany strukturalne, które dotycz¹ podstawowej logiki ekonomicznej
tego systemu i roli instytucji publicznych:
1. Uelastycznienie i personalizacja systemu wsparcia finansowego zatrudnienia osób niepe³nosprawnych. Pracodawcy s¹ otwarci na zatrudnianie
niepe³nosprawnych dobrze przygotowanych i umotywowanych do pracy,
a raczej s¹ niechêtni do anga¿owania siê w dzia³alnoœæ pozaekonomiczn¹,
do udzia³u w projektach spo³ecznych na poziomie lokalnym, podejmowaniu dodatkowych zobowi¹zañ, niezwi¹zanych œciœle z dzia³alnoœci¹ firmy.
Z ostatniego stwierdzenia wynika postulat upodmiotowienia i indywidualizacji form pomocy finansowej przy zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych i przypisania ich nie do miejsca pracy, a do osoby podejmuj¹cej pracê. Oznacza³oby to z punktu widzenia pracodawców znaczne uelastycznienie stosunków pracy z niepe³nosprawnymi, nadawa³oby sens ekonomiczny zatrudnianiu nawet pojedynczych osób, nie wi¹za³oby dotacji i ulg ze
spe³nianiem kryteriów iloœciowych. Pozwala³oby te¿ pracodawcom na
znaczne zwiêkszenie swobody negocjowania warunków pracy. S¹ to
wszystko sprawy wa¿ne w kontekœcie efektywnego zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Byæ mo¿e w po³¹czeniu z decentralizacj¹ PFRON pozwoli³oby
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to na zwiêkszenie roli czynników lokalnych w rozwi¹zywaniu kwestii
aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych.
2. Instytucje publiczne powinny skoncentrowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ na zadaniach, wynikaj¹cych z najwa¿niejszych luk w istniej¹cym systemie, powinny wspomagaæ likwidowanie jego najwa¿niejszych niedomagañ. Podstawowe rekomendacje dla kszta³towania wsparcia zatrudniania osób niepe³nosprawnych ze strony instytucji lokalnych obejmuj¹ trzy elementy:
1) partnerstwo spo³eczne z pracodawcami w zakresie definiowania potrzeb
firm/instytucji w odniesieniu do struktury si³y roboczej i form stosunków
pracy z osobami niepe³nosprawnymi; 2) rozwój dzia³alnoœci edukacyjnej,
szkoleniowej i doradczej dla podnoszenia jakoœci si³y roboczej, oferowanej przez osoby niepe³nosprawne; 3) rozwijanie i zarz¹dzanie infrastruktur¹ informacyjn¹ przeznaczon¹ dla szerokiego spektrum dzia³añ
obs³ugowych dla rynku pracy osób niepe³nosprawnych, która bêdzie zawiera³a modu³y adresowane do pracodawców i do pracowników, a tak¿e
mechanizmy ich wzajemnej interakcji w procesie oferowania pracy. Instytucje lokalne (urzêdy pracy, urzêdy gminy/powiatu i organizacje pozarz¹dowe) powinny kierowaæ bie¿¹ce wsparcie przede wszystkim do
ma³ych i œrednich zak³adów pracy, borykaj¹cych siê z problemem braku
dostêpu do informacji i problemami z interpretacj¹ przepisów.
Zaproponowane przez nas rekomendacje wynikaj¹ z ustaleñ poczynionych
w trakcie badañ, które mia³y sprecyzowany, ograniczony cel i zakres. Niemniej jednak pokaza³y one, ¿e skala problemów wymagaj¹cych rozwi¹zania
jest bardzo szeroka. Wskazuje to wyraŸnie na koniecznoœæ podjêcia debaty na
temat zasadniczej przebudowy systemu wsparcia zatrudniania osób niepe³nosprawnych, gdy¿ jego wieloletniej nieefektywnoœci nie mo¿na wyeliminowaæ
poprzez dzia³ania cz¹stkowe. Nie zwalnia to jednak od obowi¹zku poszukiwania ulepszeñ i tworzenia dobrej praktyki tam, gdzie jest to mo¿liwe i w takiej
skali, jak¹ mo¿na osi¹gn¹æ. Z tego przekonania wyrastaj¹ nasze rekomendacje. Ale te¿ jasno musimy wyraziæ przekonanie, ¿e nale¿y zadawaæ dalsze,
podstawowe pytania o to, czy istniej¹ce rozwi¹zania spe³niaj¹ swoje funkcje
i czy rzeczywiœcie s³u¿¹ celom, które s¹ wa¿ne dla spo³eczeñstwa, w tym
w szczególnoœci, czy najlepiej, jak mo¿na, s³u¿¹ integracji spo³ecznej osób
niepe³nosprawnych.

Czêœæ II
Kontekst prawny i ekonomiczna
racjonalnoœæ

Urszula Kurowska

System wsparcia pracodawców zatrudniaj¹cych
osoby niepe³nosprawne.
Analiza prawna
Celem opracowania jest zaprezentowanie systemu wsparcia pracodawców
z otwartego rynku pracy, zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne (z uwzglêdnieniem ostatnich zmian w obowi¹zuj¹cych przepisach prawnych). Podstawowe zasady jego funkcjonowania zosta³y zawarte w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (zwanej dalej ustaw¹ o rehabilitacji, z dnia 27 sierpnia 1997 roku)1. Zastosowanie maj¹
tak¿e niektóre przepisy ustawy (z dnia 20 kwietnia 2004 roku) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2.
W³aœciwe przestrzeganie przez pracodawców przepisów zwi¹zanych z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych, w tym równie¿ najefektywniejsze korzystanie ze swoich uprawnieñ, polegaj¹cych miêdzy innymi na korzystaniu
z finansowego wsparcia ze strony Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych wymaga rozleg³ej wiedzy. Dotyczy ona zagadnieñ
zwi¹zanych z orzecznictwem, obowi¹zków wynikaj¹cych z zatrudniania osób
niepe³nosprawnych (wp³aty do Funduszu, przestrzeganiem specyficznych
uprawnieñ niepe³nosprawnego pracownika, jego czasu pracy, dodatkowego
urlopu wypoczynkowego, zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia), a tak¿e praw pracodawcy do skorzystania z pomocy publicznej. Wiedza
ta powinna byæ jednoczeœnie stale aktualizowana, ze wzglêdu na czêste nowelizacje przepisów.

1
2

Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 14, poz. 92, z póŸn. zm.
Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 69, poz. 415, z póŸn. zm.
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Status osoby niepe³nosprawnej i orzecznictwo
Za osobê niepe³nosprawn¹ zostaje uznany pracownik posiadaj¹cy orzeczenie
o niepe³nosprawnoœci, orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci lub orzeczenie
traktowane na równi z orzeczeniem o stopniu niepe³nosprawnoœci. Orzeczenie
o niepe³nosprawnoœci wydawane jest osobom, które nie ukoñczy³y 16. roku ¿ycia. Wydaje je w pierwszej instancji powiatowy (miejski) zespó³ do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci, a w drugiej – wojewódzki zespó³ do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci. Orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci wydawane
jest osobom, które ukoñczy³y 16 lat. Okreœla siê trzy stopnie niepe³nosprawnoœci: znaczny, umiarkowany i lekki. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepe³nosprawnoœci powinny pracowaæ jedynie w warunkach pracy
chronionej (w zak³adzie pracy chronionej lub zak³adzie aktywnoœci zawodowej). Nie ogranicza to mo¿liwoœci pracy tych osób na otwartym rynku pracy,
je¿eli pracodawca uzyska pozytywn¹ opiniê Pañstwowej Inspekcji Pracy
o przystosowaniu przez niego stanowiska pracy do potrzeb osoby niepe³nosprawnej lub zatrudnia wymienione osoby w formie telepracy. Orzeczenie
o stopniu niepe³nosprawnoœci równie¿ wydaje w pierwszej instancji powiatowy
(miejski) zespó³ do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci, a w drugiej – wojewódzki zespó³ do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci.
Traktowane na równi z orzeczeniem o stopniu niepe³nosprawnoœci mo¿e
byæ orzeczenie wydawane przez lekarza-orzecznika Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, resortowe komisje lekarskie lub lekarza-rzeczoznawcê Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego.
Lekarz-orzecznik Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych orzeka o:
ca³kowitej niezdolnoœci do pracy i samodzielnej egzystencji (orzeczenie
traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci);
niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji (orzeczenie traktowane jest na
równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci);
ca³kowitej niezdolnoœci do pracy (orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci);
czêœciowej niezdolnoœci do pracy oraz celowoœci przekwalifikowania
(orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepe³nosprawnoœci).
Za niepe³nosprawne uznaje siê tak¿e osoby, które przed dniem wejœcia
w ¿ycie ustawy o rehabilitacji (czyli przed 1 stycznia 1998 roku) zosta³y zaliczone do jednej z grup inwalidów, np. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia lub resortowe komisje lekarskie (pod warunkiem, ¿e
orzeczenie nie utraci³o mocy).
n

n

n
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Orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów jest traktowane na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci; II grupy inwalidów –
z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci; III grupy inwalidów – na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepe³nosprawnoœci.
Je¿eli osoba zosta³a zaliczona do III grupy inwalidztwa przez komisjê resortow¹ (bez jednoczesnego orzeczenia dotycz¹cego ogólnego stanu zdrowia), to
jest uznawana jako niezdolna wy³¹cznie do pe³nienia s³u¿by. Oznacza to, ¿e
jest ona zdolna do pracy poza s³u¿b¹, czyli nie jest traktowana jako osoba niepe³nosprawna w rozumieniu ustawy o rehabilitacji.
Za osoby niepe³nosprawne uznaje siê tak¿e osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej
niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym (wtedy, gdy orzeczenie zosta³o wydane przez lekarza-rzeczoznawcê Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego przed 1 stycznia 1998 roku), z tym ¿e osoby, którym przys³uguje
zasi³ek pielêgnacyjny, traktuje siê jako zaliczone do znacznego stopnia niepe³nosprawnoœci, natomiast pozosta³e uznaje za zaliczone do lekkiego stopnia
niepe³nosprawnoœci.
Pracodawca mo¿e potraktowaæ pracownika za osobê niepe³nosprawn¹ od
dnia nastêpnego po dostarczeniu orzeczenia, potwierdzaj¹cego jego niepe³nosprawnoœæ.

Zatrudnienie osób niepe³nosprawnych – system kwotowy
Ustawodawstwo polskie nak³ada na pracodawcê zatrudniaj¹cego co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy) obowi¹zek zatrudnienia okreœlonej minimalnej liczby osób niepe³nosprawnych
(system kwotowy). Pracodawca nierealizuj¹cy tego zobowi¹zania musi co
miesi¹c wp³acaæ pieni¹dze do Funduszu. Celem takiej regulacji jest wspieranie
wzrostu zatrudnienia jak najwiêkszej liczby osób niepe³nosprawnych. Poza
nakazem osi¹gania okreœlonego wskaŸnika zatrudnienia tych osób system zawiera równie¿ elementy zachêty – umo¿liwia pracodawcom spe³niaj¹cym tê
regu³ê korzystanie z finansowego wsparcia z PFRON (np. mog¹ ubiegaæ siê
o dofinansowanie do wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych).
Na wszystkich pracodawcach (osi¹gaj¹cych, jak i nieosi¹gaj¹cych okreœlonego wskaŸnika zatrudnienia osób niepe³nosprawnych) ci¹¿y obowi¹zek sprawozdawczy do Funduszu, polegaj¹cy na wype³nieniu i przes³aniu okreœlonych
prawem formularzy3.
3

Formularze stanowi¹ za³¹czniki do rozporz¹dzeñ podanych na koñcu rozdzia³u. Mo¿na
siê z nimi równie¿ zapoznaæ na stronach internetowych Biura Pe³nomocnika Rz¹du do spraw
Osób Niepe³nosprawnych (www.niepelnosprawni.gov.pl) oraz Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (www.pfron.org.pl).
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Zobowi¹zani do wp³at do PFRON s¹:
pracodawcy zatrudniaj¹cy co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na
pe³ny wymiar czasu pracy, nieosi¹gaj¹cy wskaŸnika zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w wysokoœci 6% (miesiêczna deklaracja wp³at DEK-I-0
oraz roczna deklaracja DEK-R),
pañstwowe i samorz¹dowe jednostki organizacyjne, bêd¹ce jednostkami
bud¿etowymi, zak³adami bud¿etowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne zajmuj¹ce siê statutowo
ochron¹ dóbr kultury uznanych za pomnik historii, zatrudniaj¹ce co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy, nieosi¹gaj¹ce 6% wskaŸnika zatrudnienia osób niepe³nosprawnych (miesiêczna deklaracja wp³at DEK-I-a oraz roczna deklaracja DEK-R),
pañstwowe i niepañstwowe szko³y wy¿sze, wy¿sze szko³y zawodowe, publiczne i niepubliczne szko³y, zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz placówki
opiekuñczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, zatrudniaj¹ce co najmniej
25 pracowników w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy, nieosi¹gaj¹ce 2% wskaŸnika zatrudnienia osób niepe³nosprawnych (miesiêczna deklaracja wp³at DEK-I-b oraz roczna deklaracja DEK-R).
Niektórzy pracodawcy mog¹ ubiegaæ siê o obni¿enie wymaganego prawem
wskaŸnika. Dotyczy to tych, którzy zatrudniaj¹ osoby niepe³nosprawne ze
schorzeniami szczególnie utrudniaj¹cymi pracê. S¹ to: choroba Parkinsona,
stwardnienie rozsiane, paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, znaczne upoœledzenie widzenia (œlepota) oraz niedowidzenie, g³uchota i g³uchoniemota, nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS, epilepsja, przewlek³e choroby psychiczne, upoœledzenie umys³owe, miastenia, póŸne powik³ania cukrzycy.
Wp³aty mo¿na obni¿yæ z tytu³u zakupu us³ugi, z wy³¹czeniem handlu, lub
produkcji od pracodawcy zatrudniaj¹cego co najmniej 25 pracowników
w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy i osi¹gaj¹cego co najmniej 10%
wskaŸnika zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, zaliczonych do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci. Warunkiem obni¿enia
wp³aty jest terminowe uregulowanie nale¿noœci za zrealizowan¹ produkcjê
lub us³ugê oraz otrzymanie informacji o kwocie obni¿enia. W przypadku gdy
kwota obni¿enia przewy¿sza:
1) wartoœæ zrealizowanej produkcji lub us³ugi, obni¿enie wp³aty przys³uguje
tylko do wysokoœci kwoty okreœlonej na fakturze,
2) 80% wp³aty na Fundusz, do której obowi¹zany jest nabywca w danym
miesi¹cu, ró¿nicê zalicza siê na obni¿enie wp³aty z tego tytu³u w nastêpnych miesi¹cach.
Przys³uguj¹ca, a niewykorzystana kwota obni¿enia mo¿e byæ uwzglêdniana
we wp³atach na fundusz przez okres nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy, licz¹c od dnia
uzyskania informacji o kwocie obni¿enia.
n

n
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Zwolnieni z wp³at na Fundusz s¹:
pracodawcy, którzy osi¹gaj¹ ustawowy wskaŸnik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych,
publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne nie dzia³aj¹ce w celu
osi¹gniêcia zysku, których wy³¹cznym przedmiotem prowadzonej
dzia³alnoœci jest rehabilitacja spo³eczna i lecznicza, edukacja osób niepe³nosprawnych lub opieka nad osobami niepe³nosprawnymi, zatrudniaj¹ce co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy,
pracodawcy prowadz¹cy zak³ad pracy bêd¹cy w likwidacji albo co do
którego og³oszono upad³oœæ, obejmuj¹c¹ likwidacjê maj¹tku d³u¿nika –
zwolnienie nie dotyczy pracodawców prowadz¹cych zak³ady pracy
chronionej.
Wszystkie wymienione podmioty zobowi¹zane s¹ do wype³nienia i z³o¿enia miesiêcznej informacji INF-1 oraz rocznej informacji INF-24. Obowi¹zek
dokonywania wp³at na Fundusz nie dotyczy: placówek dyplomatycznych
i urzêdów konsularnych oraz przedstawicielstw i misji zagranicznych.
Pracodawcy zatrudniaj¹cy co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na
pe³ny wymiar czasu pracy (etaty) podlegaj¹ rejestracji w PFRON. W tym celu
powinni wype³niæ dokument zg³oszeniowy: deklaracjê DEK-Z dla pracodawcy zobowi¹zanego do dokonywania wp³at albo informacjê INF-1-Z dla pracodawcy zwolnionego z dokonywania wp³at. Po pomyœlnym zarejestrowaniu
fundusz nadaje pracodawcy identyfikator, zwany „numerem w rejestrze
PFRON”.
n

n

n

Obowi¹zki pracodawców wynikaj¹ce z zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych
Ustawa o rehabilitacji wprowadza szczególne uprawnienia dla niepe³nosprawnych pracowników, rozszerzaj¹c zakres obowi¹zków pracodawcy wynikaj¹cych z Kodeksu Pracy. Dotycz¹ one wymiaru czasu pracy, dodatkowego
urlopu wypoczynkowego i zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

4
W przypadku miesiêcznych deklaracji lub informacji pracodawcy zobowi¹zani s¹ do ich
sk³adania do 20 dnia miesi¹ca nastêpnego po miesi¹cu, w którym zaistnia³y okolicznoœci powoduj¹ce powstanie obowi¹zku wp³aty, natomiast w przypadku rocznych deklaracji lub informacji
do 20 stycznia roku nastêpnego po roku, w którym zaistnia³y okolicznoœci powoduj¹ce powstanie obowi¹zku wp³aty.
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Wymiar czasu pracy

Czas pracy osoby niepe³nosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci nie mo¿e przekraczaæ 7 godzin na dobê
i 35 godzin tygodniowo, natomiast osoby o lekkim stopniu niepe³nosprawnoœci – 8 godzin na dobê i 40 godzin tygodniowo. Obni¿ony wymiar czasu pracy
nale¿y traktowaæ jako pe³ny czas pracy dla osoby niepe³nosprawnej. Ponadto
niepe³nosprawni nie mog¹ pracowaæ w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Obni¿onych norm czasu pracy nie stosuje siê:
1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzaj¹cy badania
profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawuj¹cy nad
ni¹ opiekê wyrazi na to zgodê.
Osoba niepe³nosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykê usprawniaj¹c¹ lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest
wliczany do czasu pracy.
Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci
przys³uguje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych
w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego
przys³uguje po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego
ze stopni niepe³nosprawnoœci. Dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przys³uguje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego wynosz¹cego ponad
26 dni roboczych (np. urlop przys³uguj¹cy nauczycielom) lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrêbnych przepisów (np. prokuratorzy). Je¿eli wymiar urlopu dodatkowego (na podstawie odrêbnych przepisów) jest ni¿szy ni¿
10 dni roboczych, przys³uguje urlop dodatkowy na podstawie ustawy o rehabilitacji (zamiast wynikaj¹cego z tych odrêbnych przepisów). Niewykorzystany urlop dodatkowy wypoczynkowy przechodzi na rok nastêpny.
Zwolnienie z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci ma prawo
do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: w wymiarze
do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie czêœciej ni¿ raz w roku (na wniosek lekarza, pod którego opiek¹ siê znajduje), w celu
wykonania badañ specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniaj¹cych, a tak¿e uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, je¿eli
czynnoœci te nie mog¹ byæ wykonane poza godzinami pracy. Wynagrodzenie
za czas zwolnieñ od pracy oblicza siê jak ekwiwalent pieniê¿ny za urlop wypoczynkowy. £¹czny wymiar urlopu dodatkowego wypoczynkowego i zwolnienia
od pracy nie mo¿e przekroczyæ 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
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Skierowanie na turnus rehabilitacyjny osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci przedstawia pracodawcy w terminie umo¿liwiaj¹cym zapewnienie normalnego toku pracy w zak³adzie. Podstaw¹ wyp³aty
wynagrodzenia za czas zwolnienia jest przed³o¿ony pracodawcy dokument,
który potwierdza pobyt na turnusie, wystawiony przez organizatora turnusu.
Prawo do p³atnego zwolnienia z pracy przys³uguje jedynie w danym roku.
Dodatkowe uprawnienia pracownika

Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraci³a zdolnoœæ do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowi¹zany wydzieliæ lub zorganizowaæ odpowiednie stanowisko
pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie póŸniej ni¿ w trzy miesi¹ce
od daty zg³oszenia przez tê osobê gotowoœci przyst¹pienia do pracy. Zg³oszenie to powinno nast¹piæ w ci¹gu miesi¹ca od dnia uznania za osobê niepe³nosprawn¹. Pracodawca nie ma takiego obowi¹zku, gdy wy³¹czn¹ przyczyn¹
wypadku przy pracy by³o naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeñstwa
i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeŸwoœci,
udowodnione przez pracodawcê.

Wsparcie pracodawców z otwartego rynku pracy
Wsparcie udzielane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
System wsparcia pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne,
uregulowany ustaw¹ o rehabilitacji, stale jest modyfikowany. Wynika to przede wszystkim z potrzeby doskonalenia oferty kierowanej do pracodawców,
jak równie¿ z koniecznoœci dostosowania przepisów krajowych do regulacji
Unii Europejskiej. Doœæ znacz¹cych zmian w tym zakresie dokona³a ustawa
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych5, która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2009 roku. Zmiany
wynika³y z wprowadzenia nowych przepisów europejskich6, dotycz¹cych
5

Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 237, poz. 1652.
Rozporz¹dzenia Komisji Europejskiej: rozporz¹dzenie nr 2204/2002 z 12 grudnia 2002
roku w sprawie stosowania artyku³ów 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pañstwa
w zakresie zatrudnienia (Dziennik Urzêdowy WE L 337 z 13 grudnia 2002 roku) oraz rozporz¹dzenie nr 68/2001 z 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania artyku³ów 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dziennik Urzêdowy WE L 10 z 13 stycznia 2001 roku) zosta³y
zast¹pione rozporz¹dzeniem Komisji Europejskiej nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych
rodzajów pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu artyku³ów 87 i 88 Traktatu
WE (tzw. rozporz¹dzenie GBER, ang. General Block Exemption Regulation). Dziennik Urzêdowy WE L 214 z 9 sierpnia 2008 roku.
6
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tych zagadnieñ. W zwi¹zku z powy¿szym przedstawione poni¿ej formy wsparcia dla pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne zostan¹ uzupe³nione o ostatnie zmiany w przepisach.
Dofinansowanie do wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych

Pracodawcy, zatrudniaj¹cemu mniej ni¿ 25 pracowników w przeliczeniu na
pe³ny wymiar czasu pracy lub zatrudniaj¹cemu co najmniej 25 pracowników
w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy i osi¹gaj¹cemu wskaŸnik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w wysokoœci co najmniej 6%, przys³uguje
miesiêczne dofinansowanie do wynagrodzenia niepe³nosprawnego pracownika (od 1 stycznia 2009 roku na wszystkich niepe³nosprawnych pracowników,
w odró¿nieniu do stanu prawnego obowi¹zuj¹cego do dnia 31 grudnia
2008 roku, w którym to pracodawca nie móg³ uzyskaæ dofinansowania do wynagrodzeñ niepe³nosprawnych pracowników z ustalonym prawem do emerytury). Dofinansowanie nie przys³uguje pracodawcy, który:
ma zaleg³oœci w zobowi¹zaniach wobec Funduszu, przekraczaj¹ce ogó³em
kwotê 100 z³otych,
znajduje siê w trudnej sytuacji ekonomicznej, wed³ug kryteriów okreœlonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, dotycz¹cych udzielania pomocy publicznej (kryteria te zosta³y okreœlone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotycz¹cych pomocy pañstwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagro¿onych przedsiêbiorstw – Dziennik Urzêdowy UE C 244 z 01.10.2004
roku, s. 2),
ci¹¿y na nim obowi¹zek zwrotu pomocy, wynikaj¹cy z wczeœniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznaj¹cych pomoc za niezgodn¹ z prawem oraz
ze wspólnym rynkiem,
przekroczy kwotê 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepe³nosprawnych (przed nowelizacj¹ wartoœæ pomocy w formie
dofinansowania do wynagrodzeñ udzielanej jednemu pracodawcy nie
mog³a przekraczaæ 15 mln euro w okresie kolejnych 3 lat).
Pracodawca zamierzaj¹cy ubiegaæ siê o dofinansowanie do wynagrodzeñ
powinien:
1) wyp³aciæ wynagrodzenie niepe³nosprawnemu pracownikowi7,
2) osi¹gn¹æ wzrost netto zatrudnienia pracowników ogó³em i wzrost netto zatrudnienia pracowników niepe³nosprawnych, je¿eli chce uzyskaæ dofinansowanie do wynagrodzenia nowo zatrudnionego pracownika,
3) terminowo z³o¿yæ wymagane formularze.
n

n

n

n

7
Aby uzyskaæ dofinansowanie do wynagrodzenia niepe³nosprawnego pracownika pracodawca musi je uprzednio wyp³aciæ. Dofinansowanie przys³uguje do wynagrodzenia osi¹ganego
przez pracownika, czyli wynagrodzenia niepomniejszonego o nale¿ne od pracownika obowi¹zkowe sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne, zdrowotne oraz o zaliczkê na podatek dochodowy od osób fizycznych.
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Wymaganymi formularzami, które powinien z³o¿yæ pracodawca s¹:
miesiêczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepe³nosprawnoœci pracowników niepe³nosprawnych, z uwzglêdnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobê psychiczn¹, upoœledzenie
umys³owe lub epilepsjê, oraz pracowników niewidomych, o symbolu
INF-D-P;
wniosek o wyp³atê dofinansowania za dany miesi¹c, o symbolu Wn-D.
Pracodawca powinien je sk³adaæ do 20 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, którego dotyczy okres sprawozdawczy.
Nowelizacja ustawy o rehabilitacji wprowadzi³a (zgodnie z rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr 800/2008) dodatkowy warunek dla pracodawców ubiegaj¹cych siê o dofinansowanie do wynagrodzeñ nowo zatrudnionych niepe³nosprawnych pracowników (czyli zatrudnionych od dnia wejœcia w ¿ycie
znowelizowanej ustawy) tzw. efekt zachêty. Pracodawca, który chce uzyskaæ
takie dofinansowanie (dla zatrudnionych od dnia 1 stycznia 2009 roku)8, musi
spe³niæ dodatkowy warunek: zatrudnienie nowych pracowników powinno
spowodowaæ wzrost zatrudnienia pracowników ogó³em oraz wzrost zatrudnienia pracowników niepe³nosprawnych (w stosunku do przeciêtnego zatrudnienia ogó³em i przeciêtnego zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w okresie poprzedzaj¹cych 12 miesiêcy). Je¿eli w obydwu przypadkach wystêpuje wzrost
netto zatrudnienia, pracodawca spe³nia warunki ustawowe i mo¿e otrzymaæ to
dofinansowanie. Je¿eli jednak w wyniku przyjêcia nowych pracowników pracodawca nie wyka¿e wzrostu zatrudnienia netto, bêdzie mia³ nadal mo¿liwoœæ
uzyskania dofinansowania, je¿eli zatrudnienie nowych pracowników nast¹pi³o poprzez rozwi¹zanie umowy o pracê z dotychczasowym pracownikiem
z nastêpuj¹cych powodów: z winy pracownika (ciê¿kiego naruszenia podstawowych obowi¹zków pracowniczych, pope³nienia przestêpstwa, zawinionej
utraty koniecznych w pracy uprawnieñ); za wypowiedzeniem z³o¿onym przez
pracownika; na mocy porozumienia stron; wskutek przejœcia pracownika na
rentê z tytu³u niezdolnoœci do pracy; z up³ywem czasu, na który umowa zosta³a
zawarta; z dniem ukoñczenia pracy, dla której wykonania umowa by³a zawarta. Miesiêczne dofinansowanie przys³uguje równie¿ wtedy, gdy miejsce pracy
nowo zatrudnionej osoby powsta³o w wyniku: wygaœniêcia umowy o pracê
z innym pracownikiem lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy innego pracownika (na jego wniosek).
n

n

8
Dnia 1 stycznia 2009 roku wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych – Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 237, poz. 1652), która zmieni³a m.in. zasady uzyskania
dofinansowania do wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych.
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Uzasadnieniem wprowadzenia takiego przepisu by³o zapobie¿enie sytuacji,
w której pracodawca, aby uzyskaæ dofinansowanie, zwalnia³by pracownika po
to, by na jego miejsce zatrudniæ osobê z niepe³nosprawnoœci¹.
Realizacja „efektu zachêty”, czyli wzrost zatrudnienia netto, dotyczy
wy³¹cznie nowo zatrudnionych pracowników. Pracodawca, który korzysta³
(przed dniem wejœcia w ¿ycie znowelizowanych przepisów ustawy o rehabilitacji) z refundacji sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne niepe³nosprawnych
pracowników lub z dofinansowania do ich wynagrodzeñ, ma prawo do dalszego dofinansowania do pensji tych osób bez obowi¹zku wykazywania wzrostu
zatrudnienia netto.
Nowelizacja ograniczy³a liczbê formularzy, sk³adanych przez pracodawcê
ubiegaj¹cego siê o dofinansowanie oraz znacznie je uproœci³a. Uchyli³a regulacjê, która obligowa³a go do rejestracji w Funduszu przed z³o¿eniem pierwszego wniosku. Obecnie wystarczy, ¿e do pierwszego wniosku do³¹czy wymagane dokumenty, co znacznie skraca procedurê uzyskania pomocy. Nie
ma ju¿ obowi¹zku sk³adania informacji o wysokoœci i rodzaju podwy¿szonych kosztów zatrudnienia osób niepe³nosprawnych (formularz o symbolu
INF-U-Kz) oraz rozliczenia miesiêcznego dofinansowania za okres roczny
(formularz o symbolu INF-D-R). Wyeliminowano równie¿ zasadê przyznawania dofinansowania do wynagrodzeñ na okresy roczne – pomoc bêdzie nale¿na w ca³ym okresie, w którym pracownik jest zatrudniony.
Wraz z ka¿dym dokumentem Wn-D pracodawca zosta³ zobowi¹zany do
sk³adania do Funduszu w formie dokumentu pisemnego informacji o wysokoœci
otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis lub informacje o jej nieotrzymaniu, co ma pokazywaæ skumulowan¹ wartoœæ uzyskanej pomocy. Obowi¹zek ten wynika z potrzeby monitorowania zachowania dopuszczalnego limitu pomocy, która zwolniona jest z obowi¹zku notyfikacji. Pomoc w postaci dofinansowania do wynagrodzenia przyznana pracodawcy wykonuj¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ stanowi pomoc na zatrudnienie pracowników niepe³nosprawnych w rozumieniu rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 800/2008.
Od 1 stycznia 2009 pracodawcy przys³uguje miesiêczne dofinansowanie do
wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych w wysokoœci:
1) 160% najni¿szego wynagrodzenia w przypadku osób niepe³nosprawnych
ze znacznym stopniem niepe³nosprawnoœci;
2) 140% najni¿szego wynagrodzenia w przypadku osób niepe³nosprawnych
z umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci;
3) 60% najni¿szego wynagrodzenia w przypadku osób niepe³nosprawnych
z lekkim stopniem niepe³nosprawnoœci.
Kwoty te zwiêksza siê o 40% najni¿szego wynagrodzenia w przypadku
osób niepe³nosprawnych, u których stwierdzono chorobê psychiczn¹, upoœledzenie umys³owe lub epilepsjê oraz niewidomych.
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W ustawie nowelizuj¹cej ustawê o rehabilitacji wprowadzono przepis
przejœciowy dla pracodawców z otwartego rynku pracy – w 2009 roku otrzymaj¹ oni dofinansowanie do wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych
w wysokoœci 70% odpowiednich kwot (70% ze 160%, 140%, 60%) oraz
dofinansowanie w wysokoœci 90% kwot, które przys³uguj¹ do wynagrodzeñ
pracowników niepe³nosprawnych, u których stwierdzono chorobê psychiczn¹, upoœledzenie umys³owe, epilepsjê oraz niewidomych. Nowelizacja
podnios³a maksymalne wysokoœci kwot dofinansowania do wynagrodzeñ
pracowników niepe³nosprawnych.
Nowe przepisy zmieni³y definicjê minimalnego wynagrodzenia za pracê,
która od 1 stycznia oznacza minimalne wynagrodzenie obowi¹zuj¹ce w styczniu danego roku (w 2009 roku jest to 1276 z³), a nie jak przed nowelizacj¹ –
obowi¹zuj¹ce w grudniu roku poprzedniego (w grudniu 2008 roku wynosi³o
ono 1126 z³). Umo¿liwia to pracodawcom uzyskiwanie obecnie wy¿szego
dofinansowania do wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych.
Miesiêczne dofinansowanie wyp³acane jest przez Fundusz w wysokoœci
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika9.
Kwota tego dofinansowania nie mo¿e przekroczyæ 75% faktycznie poniesionych przez pracodawcê miesiêcznych kosztów p³acy, je¿eli wykonuje on
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, lub 90%, je¿eli nie prowadzi tego typu dzia³alnoœci
(m.in. niektóre organizacje pozarz¹dowe). Znowelizowana ustawa o rehabilitacji odwo³uje siê do definicji „dzia³alnoœci gospodarczej” w rozumieniu ustawy o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej, czyli
dzia³alnoœæ gospodarcza zosta³a okreœlona jako ta, do której maj¹ zastosowanie tzw. regu³y konkurencji opisane w przepisach ustanawiaj¹cych Wspólnotê
Europejsk¹.
Nowelizacja zdefiniowa³a koszty p³acy jako wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcê obowi¹zkowe sk³adki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowi¹zkowe
sk³adki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych.
Przekazanie dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy nastêpuje
w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawid³owo wype³nionego wniosku o wyp³atê miesiêcznego dofinansowania. Równoczeœnie Fundusz
informuje pracodawcê o sposobie ustalenia tej kwoty, je¿eli ró¿ni siê ona od
kwoty wskazanej we wniosku. Tym samym nowelizacja wyd³u¿y³a czas na
9
W przypadku gdy osoba niepe³nosprawna jest zatrudniona u wiêcej ni¿ jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczaj¹cym ogó³em pe³nego wymiaru czasu pracy, miesiêczne dofinansowanie przyznaje siê na tê osobê pracodawcom, u których jest ona zatrudniona,
w wysokoœci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby. Miesiêczne dofinansowanie
nie przys³uguje do wynagrodzenia pracownika w czêœci finansowanej ze œrodków publicznych.
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przekazanie dofinansowania z 7 dni do 14 od dnia otrzymania kompletnego
i prawid³owo wype³nionego wniosku. Wprowadzi³a równie¿ przepisy umo¿liwiaj¹ce pracodawcy naliczanie odsetek, w wysokoœci okreœlonej jak dla zaleg³oœci podatkowych, w przypadku nieterminowego przekazania przez Fundusz kwoty miesiêcznego dofinansowania od kwoty nale¿nej. W dotychczas
obowi¹zuj¹cych przepisach nie by³o takiej mo¿liwoœci.
Zwrot kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy osoby niepe³nosprawnej

Zwrot (refundacja) kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy osoby niepe³nosprawnej oznacza sfinansowanie utworzenia dla niej nowego stanowiska
pracy. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji nie wprowadzi³a w tym zakresie
¿adnych zmian.
Refundacja obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia
wyposa¿enia stanowiska pracy, na którym bêdzie wykonywaæ pracê osoba
niepe³nosprawna, wraz z kwot¹ niepodlegaj¹cego odliczeniu podatku od towarów i us³ug oraz podatku akcyzowego. Stanowisko pracy oznacza przestrzeñ pracy, wraz z wyposa¿eniem w œrodki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespó³ pracowników wykonuje pracê10. Refundacjê mo¿e uzyskaæ
pracodawca, je¿eli przez okres co najmniej 36 miesiêcy zatrudni osobê niepe³nosprawn¹ zarejestrowan¹ w powiatowym urzêdzie pracy jako bezrobotn¹
albo poszukuj¹c¹ pracy niepozostaj¹c¹ w zatrudnieniu. W celu uruchomienia
procedury powinien on z³o¿yæ wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy osoby niepe³nosprawnej (o symbolu Wn-W). Refundacji udziela starosta w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zarejestrowania osoby niepe³nosprawnej jako bezrobotnej albo poszukuj¹cej pracy. Je¿eli pracodawc¹ jest starosta, zwrotu kosztów udziela Prezes Zarz¹du Funduszu.
Refundacjê mog¹ równie¿ otrzymaæ jednostki bud¿etowe. Warunkiem
jest poniesienie tych kosztów przez jednostkê bud¿etow¹ ze œrodków uprzednio zgromadzonych na rachunku dochodów w³asnych (i tam trafia zwrócona
kwota).
Je¿eli pracodawca zatrudni niepe³nosprawnego krócej ni¿ 36 miesiêcy,
musi zwróciæ 1/36 ogólnej kwoty za ka¿dy miesi¹c brakuj¹cy do wymaganego
zatrudnienia (nie mniej jednak ni¿ 1/6 tej kwoty). Jest zwolniony z tego obowi¹zku, jeœli w ci¹gu 3 miesiêcy zatrudni now¹ osobê niepe³nosprawn¹,
spe³niaj¹c¹ wymagane prawem warunki (powinna ta osoba byæ zarejestrowana w urzêdzie pracy).
10
Stanowisko pracy zosta³o zdefiniowane w § 2 pkt 8 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997 roku, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa
i higieny pracy (Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650, z póŸn. zm.). Stanowisko pracy
powinno byæ dostosowane do potrzeb i mo¿liwoœci pracowników niepe³nosprawnych, wynikaj¹cych ze zmniejszonej sprawnoœci.
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Refundacji nie mo¿e otrzymaæ pracodawca, który ma zaleg³oœci w zobowi¹zaniach wobec PFRON, zalega z op³acaniem w terminie podatków
i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych, znajduje siê w trudnej
sytuacji ekonomicznej (wed³ug kryteriów okreœlonych w przepisach prawa
Unii Europejskiej, dotycz¹cych udzielania pomocy publicznej), toczy siê wobec niego postêpowanie upad³oœciowe i zosta³ zg³oszony wniosek o likwidacjê
firmy lub by³ karany (w okresie 2 lat przed dniem z³o¿enia wniosku) za przestêpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Wysokoœæ refundacji wynosi
piêtnastokrotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia. Zwrotowi nie podlegaj¹ koszty poniesione przed zawarciem umowy. Szczegó³owa procedura ubiegania
siê o zwrot kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy uregulowana zosta³a
w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 17 paŸdziernika 2007
roku w sprawie zwrotu kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy osoby niepe³nosprawnej (Dziennik Ustaw z 2007 r., nr 194, poz. 1404 z póŸn. zm.).
Refundacja mo¿e byæ przyznawana jako pomoc de minimis11.
Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepe³nosprawnych

Pracodawca zatrudniaj¹cy osoby niepe³nosprawne mo¿e ubiegaæ siê
o zwrot kosztów ich szkolenia. W tym celu powinien z³o¿yæ wniosek o przyznanie refundacji do starosty w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce swojej siedziby12. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 refundacja jest
przeznaczona na szkolenia:
n

specjalistyczne – polegaj¹ce na przekazywaniu wiedzy g³ównie i bezpoœrednio zwi¹zanej z obecnym lub przysz³ym stanowiskiem pracownika
w przedsiêbiorstwie oraz umiejêtnoœci, których wykorzystanie w innym
przedsiêbiorstwie lub obszarze zatrudnienia jest mo¿liwe tylko w ograniczonym stopniu lub w ogóle nie jest mo¿liwe,

11
Rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania artyku³ów 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dziennik Urzêdowy UE L 379
z 28.12.2006, s. 5); rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z 20 grudnia 2007 roku w sprawie zastosowania artyku³ów 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dziennik Urzêdowy UE L 337 z 21.12.2007, s. 35); rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z 24 lipca 2007 roku w sprawie stosowania artyku³ów 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybo³ówstwa i zmieniaj¹cym
rozporz¹dzenie (WE) nr 1860/2004 (Dziennik Urzêdowy UE L 193 z 25.07.2007, s. 6).
12
Pomoc przyznana pracodawcy wykonuj¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ stanowi pomoc
szkoleniow¹ w rozumieniu rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 800/2008, dlatego do wniosku
do³¹cza siê informacje o wysokoœci otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis albo
informacje o nieotrzymaniu pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikuj¹cych
siê do objêcia refundacj¹.
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ogólne – polegaj¹ce na dostarczeniu wiedzy, która nie jest wy³¹cznie lub
g³ównie zwi¹zana z obecnym lub przysz³ym stanowiskiem pracownika
w przedsiêbiorstwie (mo¿liwoœæ pracy gdzie indziej i w innym zawodzie).
Je¿eli szkolenie zawiera zarówno elementy szkolenia specjalistycznego, jak
i szkolenia ogólnego, które nie mog¹ zostaæ wyodrêbnione w celu ustalenia
wielkoœci pomocy na szkolenia lub te¿, gdy nie mo¿na okreœliæ jego charakteru (ogólny czy specjalistyczny), przyjmuje siê maksymaln¹ wielkoœæ pomocy
w wysokoœci okreœlonej dla szkoleñ specjalistycznych13.
n

Rodzaj szkolenia

Szkolenie ogólne
Szkolenie specjalistyczne

Typ przedsiêbiorcy
ma³y

œredni

du¿y

80%
55%

80%
45%

70%
35%

Przedsiêbiorca mo¿e uzyskaæ refundacjê, je¿eli jej wartoœæ brutto na jeden
projekt szkoleniowy nie przekracza kwoty stanowi¹cej równowartoœæ 2 mln
euro.
Refundacja obejmuje nastêpuj¹ce koszty szkolenia:
1) wynagrodzenie osób prowadz¹cych szkolenie;
2) wynagrodzenie t³umacza jêzyka migowego albo lektora dla niewidomych
lub opiekuna zatrudnionej osoby niepe³nosprawnej ruchowo, zaliczonej
do znacznego stopnia niepe³nosprawnoœci;
3) koszty podró¿y osób prowadz¹cych szkolenie i uczestników szkolenia;
4) koszty podró¿y przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepe³nosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepe³nosprawnoœci;
5) koszty zakwaterowania i wy¿ywienia osób prowadz¹cych szkolenie
i uczestników szkolenia oraz t³umacza jêzyka migowego albo lektora dla
niewidomych;
6) koszty us³ug doradczych, zwi¹zanych z danym szkoleniem;
7) koszty obs³ugi administracyjno-biurowej, stanowi¹ce wydatki bie¿¹ce
zwi¹zane z realizacj¹ szkolenia;
8) koszty wynajmu pomieszczeñ, zwi¹zanych bezpoœrednio z realizacj¹
szkolenia;
9) koszty amortyzacji narzêdzi i wyposa¿enia w zakresie, w jakim s¹ one
wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z wy³¹czeniem narzêdzi i wyposa¿enia zakupionych w ramach wsparcia ze œrodków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacj¹ szkolenia;
13

Koszty refundacji nie mog¹ przekraczaæ wysokoœci dwukrotnego przeciêtnego wynagrodzenia na jedn¹ osobê. Nowe przepisy, zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporz¹dzeniu Komisji (WE) nr 800/2008, zmniejszy³y ogóln¹ wysokoœæ refundacji z 90% do 80% kosztów szkolenia.
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10) koszty materia³ów szkoleniowych.
Szczegó³owa procedura ubiegania siê o refundacjê kosztów szkolenia uregulowana jest w rozporz¹dzeniu w sprawie warunków i trybu dokonywania
refundacji kosztów szkolenia pracowników niepe³nosprawnych14.
Zwrot dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników
niepe³nosprawnych

Pracodawca mo¿e otrzymaæ ze œrodków PFRON zwrot dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepe³nosprawnych, je¿eli zrobi to na co najmniej 36 miesiêcy i bêd¹ to niepe³nosprawni bezrobotni lub poszukuj¹cy pracy i niepozostaj¹cy w zatrudnieniu (skierowane do pracy przez powiatowy
urz¹d pracy) lub pracuj¹ce u pracodawcy wystêpuj¹cego o zwrot kosztów (je¿eli niepe³nosprawnoœæ tych osób powsta³a w czasie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyj¹tkiem przypadków, gdy przyczyna niepe³nosprawnoœci by³a
zawiniona przez pracodawcê lub przez pracownika). W tym celu powinien
z³o¿yæ wniosek o zwrot dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zatrudnieniem
pracowników niepe³nosprawnych, o symbolu Wn-KZ. Refundacji udziela starosta w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zarejestrowania osoby niepe³nosprawnej (jako bezrobotna albo poszukuj¹ca pracy niepozostaj¹ca w zatrudnieniu).
Je¿eli pracodawc¹ jest starosta, zwrotu kosztów udziela Prezes Zarz¹du Funduszu15.
Zwrot (refundacja) dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepe³nosprawnych obejmuje:
adaptacjê pomieszczeñ zak³adu pracy do potrzeb osób niepe³nosprawnych,
w szczególnoœci poniesionych w zwi¹zku z przystosowaniem tworzonych
lub istniej¹cych stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z ich
niepe³nosprawnoœci16,
n

14

Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 30 marca 2009 roku w sprawie
warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepe³nosprawnych, Dziennik Ustaw z 2009 r., nr 57, poz. 472.
15
Je¿eli pracodawca zatrudni niepe³nosprawnego krócej ni¿ 36 miesiêcy, musi zwróciæ 1/36
ogólnej kwoty za ka¿dy miesi¹c brakuj¹cy do up³ywu 36 miesiêcy (nie mniej jednak ni¿ 1/6 tej
kwoty). Nie jest zobowi¹zany zwracaæ pobranych œrodków, jeœli w ci¹gu 3 miesiêcy zatrudni
now¹ osobê niepe³nosprawn¹ spe³niaj¹c¹ wymagane prawem warunki (rejestracja w urzêdzie pracy). Dodatkowe koszty zatrudnienia osób niepe³nosprawnych s¹ kosztami, których pracodawca
nie poniós³by, zatrudniaj¹c wy³¹cznie pracowników pe³nosprawnych. Zwrot kosztów mog¹ równie¿ otrzymaæ jednostki bud¿etowe. Warunkiem jest ich poniesienie przez jednostkê bud¿etow¹
ze œrodków uprzednio zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów w³asnych.
16
Zwrot tych kosztów ma umo¿liwiæ wykonywanie przez pracownika niepe³nosprawnego
powierzonych czynnoœci na poziomie porównywalnym z prac¹ pracownika pe³nosprawnego. Natomiast refundacji podlega zwrot ró¿nicy miêdzy kosztami utworzenia zwyk³ego stanowiska pracy a przystosowanego do potrzeb niepe³nosprawnego pracownika. O przystosowanym stanowisku pracy osoby niepe³nosprawnej mówimy, gdy jest ono oprzyrz¹dowane i dostosowane odpowiednio do potrzeb wynikaj¹cych z rodzaju i stopnia niepe³nosprawnoœci pracownika.
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adaptacjê lub nabycie urz¹dzeñ, u³atwiaj¹cych osobie niepe³nosprawnej
wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zak³adzie pracy17,
zakup i autoryzacjê oprogramowania na u¿ytek pracowników niepe³nosprawnych oraz urz¹dzeñ technologii wspomagaj¹cych lub przystosowanych do ich niepe³nosprawnoœci – ta kategoria dodatkowych kosztów zosta³a dodana nowelizacj¹,
rozpoznanie przez s³u¿by medycyny pracy zasadnoœci i koniecznoœci poniesienia kosztów, o których powy¿ej.
Wysokoœæ refundacji wynosi dwudziestokrotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia za ka¿de przystosowane stanowisko pracy osoby niepe³nosprawnej.
Zwrotowi nie podlegaj¹ koszty poniesione przed zawarciem umowy, poza kosztami zwi¹zanymi z rozpoznaniem przez s³u¿by medycyny pracy zasadnoœci
i koniecznoœci poniesienia dodatkowych kosztów. Nie mo¿e ona przekraczaæ
15% kosztów zwi¹zanych z przystosowaniem tworzonych lub istniej¹cych
stanowisk pracy do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Szczegó³owa procedura ubiegania siê o refundacjê dodatkowych kosztów
uregulowana jest w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zatrudnianiem pracowników niepe³nosprawnych18. Pomoc w postaci
zwrotu dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników niepe³nosprawnych
przyznana pracodawcy wykonuj¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ stanowi pomoc na zatrudnienie pracowników niepe³nosprawnych w rozumieniu rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 800/2008.
n

n

n

Zwrot miesiêcznych kosztów zatrudnienia osób pomagaj¹cych
pracownikowi niepe³nosprawnemu

Pracodawca, który zatrudnia niepe³nosprawnego pracownika, mo¿e otrzymaæ ze œrodków Funduszu zwrot miesiêcznych kosztów zatrudnienia (wynagrodzenie) pracowników, pomagaj¹cych pracownikowi niepe³nosprawnemu
w pracy w zakresie czynnoœci u³atwiaj¹cych komunikowanie siê z otoczeniem, a tak¿e niemo¿liwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania
przez pracownika niepe³nosprawnego na stanowisku pracy. Zwrot kosztów
mog¹ równie¿ otrzymaæ jednostki bud¿etowe. Warunkiem jest ich poniesienie
ze œrodków uprzednio zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
w³asnych. Pracodawca mo¿e otrzymaæ zwrot wynagrodzenia pracownika
sprawnego lub niepe³nosprawnego, je¿eli bêdzie on w stanie pomagaæ osobie
17
Wartoœæ nabytych urz¹dzeñ oraz ich adaptacji pomniejsza siê o koszty takich samych
urz¹dzeñ oraz ich adaptacji, które zosta³yby zakupione lub adaptowane do potrzeb osób pe³nosprawnych.
18
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów, zwi¹zanych z zatrudnianiem pracowników niepe³nosprawnych (Dziennik Ustaw z 2009 r., nr 109, poz. 913).
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niepe³nosprawnej w komunikowaniu siê z otoczeniem b¹dŸ w wykonywaniu
niektórych czynnoœci na stanowisku pracy (wa¿ne, aby pracownik pomagaj¹cy nie mia³ problemów z wykonywaniem tych czynnoœci). Wysokoœæ
zwrotu stanowi iloczyn kwoty najni¿szego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesi¹cu, przeznaczonych wy³¹cznie na pomoc pracownikowi niepe³nosprawnemu i miesiêcznej liczby godzin pracy pracownika niepe³nosprawnego w miesi¹cu. Jednak liczba godzin przeznaczonych wy³¹cznie na
pomoc pracownikowi niepe³nosprawnemu nie mo¿e przekraczaæ liczby godzin odpowiadaj¹cej 20% ³¹cznego czasu pracy pracownika w miesi¹cu. Je¿eli
pracodawca zdecyduje siê na ten instrument wsparcia, powinien z³o¿yæ wniosek (o zwrot dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zatrudnieniem pracowników niepe³nosprawnych, o symbolu Wn-KZ) do starosty w³aœciwego ze
wzglêdu na miejsce zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej. Je¿eli pracodawc¹
jest starosta, zwrotu kosztów udziela Prezes Zarz¹du PFRON. Refundacji
udziela starosta w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy19.
Szczegó³owa procedura ubiegania siê o zwrot miesiêcznych kosztów zatrudnienia osób pomagaj¹cych pracownikowi niepe³nosprawnemu uregulowana jest w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
30 czerwca 2009 roku w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów zwi¹zanych
z zatrudnianiem pracowników niepe³nosprawnych20.
Uchylone instrumenty wsparcia pracodawców

Nowelizacja przepisów uchyli³a mo¿liwoœæ uzyskania przez pracodawców
refundacji 60% kosztów wynagrodzenia i sk³adek pracownika niepe³nosprawnego. Od 1 stycznia 2009 roku nie ma ju¿ podstaw prawnych do z³o¿enia
wniosku do starosty o przyznanie tej refundacji21.
Nowelizacja wyeliminowa³a z przepisów ustawy o rehabilitacji kolejny instrument wsparcia pracodawców, jakim by³a refundacja sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne niepe³nosprawnych pracowników. Zwi¹zane jest to z wprowadzon¹ do przepisów regulacj¹, umo¿liwiaj¹c¹ uzyskanie przez pracodawcê
dofinansowania do wynagrodzenia niepe³nosprawnego pracownika do wyso19
Pomoc pracodawcy, wykonuj¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w postaci zwrotu miesiêcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagaj¹cych pracownikowi niepe³nosprawnemu
stanowi pomoc na zatrudnienie pracowników niepe³nosprawnych w rozumieniu rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 800/2008.
20
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów, zwi¹zanych z zatrudnianiem pracowników niepe³nosprawnych (Dziennik Ustaw z 2009 r., nr 109, poz. 913).
21
Zgodnie z przepisami przejœciowymi ustawy zmieniaj¹cej ustawê o rehabilitacji umowy
zawarte przed 31 grudnia 2008 roku s¹ wa¿ne, a ewentualne sprawy zwi¹zane z ich realizacj¹
bêd¹ rozpatrywane na podstawie przepisów obowi¹zuj¹cych do 31 grudnia 2008 roku. Postêpowania dotycz¹ce rozpatrywania wniosków o przyznanie refundacji zostaj¹ umorzone.
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koœci 75% (lub 90%) poniesionych przez niego kosztów p³acy, w tym tak¿e
kosztów zwi¹zanych z op³acaniem sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne.
Po 1 stycznia 2009 roku refundacja obowi¹zkowych sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne przys³uguje wy³¹cznie osobom niepe³nosprawnym, wykonuj¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (sk³adki emerytalne i rentowe) oraz niepe³nosprawnym rolnikom, a tak¿e rolnikom zobowi¹zanym do op³acania
sk³adek za niepe³nosprawnego domownika (sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne rolników – wypadkowe, chorobowe, macierzyñskie oraz emerytalno-rentowe)22.
Inne regulacje

W znowelizowanych przepisach ustawy o rehabilitacji uregulowano tak¿e
zagadnienia dotycz¹ce zwrotu œrodków PFRON, wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem, pobranych przez wnioskodawców w nadmiernej wysokoœci czy te¿ wyp³aconych przez Fundusz w kwocie ni¿szej od nale¿nej.
Je¿eli œrodki Funduszu wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem, pobrano je w nadmiernej wysokoœci lub w kwocie ustalonej w wyniku kontroli
stwierdzaj¹cej nieprawid³owoœci, Fundusz wydaje decyzjê nakazuj¹c¹ zwrot
wyp³aconych œrodków23.
Je¿eli œrodki Funduszu zosta³y wyp³acone w wysokoœci ni¿szej od nale¿nej,
Fundusz wyp³aca kwotê stanowi¹c¹ ró¿nicê pomiêdzy kwot¹ nale¿n¹ a faktycznie wyp³acon¹.
Wsparcie pracodawców na podstawie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Pracodawca, nawi¹zuj¹c wspó³pracê z samorz¹dami lokalnymi, mo¿e pozyskaæ niepe³nosprawnego pracownika nie ponosz¹c kosztów jego zatrudnienia. Jest to mo¿liwe, je¿eli przyjmie osobê niepe³nosprawn¹ (zarejestrowan¹
w powiatowym urzêdzie pracy jako bezrobotna lub poszukuj¹ca pracy) na sta¿
lub w ramach przygotowania zawodowego doros³ych. W obu przypadkach nie
zostaje nawi¹zany stosunek pracy, a zamiast wynagrodzenia wyp³acane jest
stypendium. Osoby niepe³nosprawne, zarejestrowane w urzêdzie pracy jako
poszukuj¹ce pracy niepozostaj¹ce w zatrudnieniu mog¹ korzystaæ – na takich
22

Szczegó³owe zasady reguluje Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
z 9 stycznia 2009 roku w sprawie refundacji sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne osób niepe³nosprawnych (Dziennik Ustaw z 2009 r., nr 8 poz. 42).
23
Wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokoœci okreœlonej jak dla zaleg³oœci podatkowych. Œrodki te podlegaj¹ zwrotowi w ci¹gu trzech miesiêcy
od dnia otrzymania wezwania do zap³aty lub ujawnienia okolicznoœci powoduj¹cych obowi¹zek zwrotu.
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samych warunkach jak zarejestrowane niepe³nosprawne osoby bezrobotne –
miêdzy innymi ze sta¿u, przygotowania zawodowego doros³ych, wykonywania prac interwencyjnych.
Sta¿

Sta¿ oznacza nabywanie praktycznych umiejêtnoœci przez wykonywanie
zadañ w miejscu pracy, bez nawi¹zywania stosunku pracy z pracodawc¹24.
Wniosek o organizacjê sta¿u pracodawca sk³ada do powiatowego urzêdu pracy, w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zarejestrowania osoby uprawnionej do
odbycia sta¿u, na podstawie umowy zawartej przez starostê (w jego imieniu
najczêœciej przez dyrektora powiatowego urzêdu pracy) z pracodawc¹, wed³ug
programu okreœlonego w umowie. Program powinien okreœlaæ nazwê zawodu
lub specjalnoœci, zakres zadañ wykonywanych przez bezrobotnego, rodzaj
uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejêtnoœci zawodowych oraz opiekuna osoby objêtej programem sta¿u.
Osobie uprawnionej, w okresie odbywania sta¿u, przys³uguje prawo do pobierania stypendium. Za okres, za który przys³uguje stypendium, zasi³ek nie
przys³uguje. Na wniosek bezrobotnego, odbywaj¹cego sta¿, pracodawca jest
obowi¹zany do udzielenia 2 dni wolnych za ka¿de 30 dni kalendarzowych odbywania sta¿u. Za dni wolne przys³uguje stypendium. Za ostatni miesi¹c odbywania sta¿u pracodawca jest obowi¹zany udzieliæ dni wolnych przed
up³ywem terminu zakoñczenia sta¿u. Pracodawca po zakoñczeniu realizacji
programu sta¿u wydaje opiniê, zawieraj¹c¹ informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejêtnoœciach praktycznych pozyskanych w trakcie sta¿u.
Przygotowanie zawodowe doros³ych

Oznacza instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu doros³ych lub przyuczenia, realizowany bez nawi¹zania stosunku pracy z pracodawc¹, wed³ug programu obejmuj¹cego nabywanie umiejêtnoœci praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakoñczonego egzaminem.
Praktyczna nauka zawodu doros³ych oznacza formê przygotowania zawodowego ludzi doros³ych, umo¿liwiaj¹c¹ uzyskanie tytu³u zawodowego lub
czeladnika, natomiast przyuczenie do pracy doros³ych – formê przygotowania
zawodowego doros³ych, umo¿liwiaj¹c¹ uzyskanie wybranych kwalifikacji lub
umiejêtnoœci potwierdzonych zaœwiadczeniem.
24
Starosta mo¿e skierowaæ do odbycia sta¿u na okres do 12 miesiêcy osoby bezrobotne poni¿ej 25. roku ¿ycia oraz bezrobotne w okresie 12 miesiêcy od dnia okreœlonego w dyplomie,
œwiadectwie lub innym dokumencie, poœwiadczaj¹cym ukoñczenie szko³y wy¿szej, które nie
ukoñczy³y 27. roku ¿ycia, lub do 6 miesiêcy pozosta³e bezrobotne osoby niepe³nosprawne (nale¿¹ce do grupy osób bêd¹cych w pracy).
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Przygotowanie zawodowe doros³ych jest realizowane na podstawie umowy
zawieranej miêdzy starost¹ a pracodawc¹ lub miêdzy starost¹, pracodawc¹
i instytucj¹ szkoleniow¹, wpisan¹ do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urz¹d pracy. Praktyczna nauka zawodu doros³ych trwa od 12 do 18 miesiêcy, a przyuczenie do pracy doros³ych mo¿e trwaæ od 3 do 6 miesiêcy. Pracodawca ma obowi¹zek wyznaczenia opiekuna osoby ucz¹cej siê z odpowiednimi kwalifikacjami. Przygotowanie zawodowe doros³ych nie mo¿e przekraczaæ 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Nabywanie umiejêtnoœci praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego doros³ych i jest realizowane u pracodawcy.
Pracodawca zapewnia warunki, umo¿liwiaj¹ce zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadz¹c kszta³cenie teoretyczne bezpoœrednio u siebie lub kieruj¹c
uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostê. Gdy kszta³cenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa, pracodawca jest obowi¹zany
udzieliæ uczestnikowi przygotowania zawodowego doros³ych czasu wolnego
na zajêcia w wymiarze przewidzianym programem.
Jeœli pracodawca nie mo¿e zapewniæ warunków do zrealizowania w pe³ni
programu praktycznej nauki zawodu doros³ych, mo¿liwe jest zrealizowanie
jego czêœci, przez wskazane przez starostê Centrum Kszta³cenia Praktycznego
lub Centrum Kszta³cenia Ustawicznego, dzia³aj¹ce na podstawie przepisów
o systemie oœwiaty, w wymiarze nieprzekraczaj¹cym 20% czasu programu.
Pracodawca jest obowi¹zany do udzielenia uczestnikowi przygotowania zawodowego doros³ych 2 dni wolnych za ka¿de 30 dni kalendarzowych; za ostatni
miesi¹c odbywania przygotowania zawodowego doros³ych musi udzieliæ dni
wolnych przed zakoñczeniem przygotowania zawodowego doros³ych. Uczestnikowi przygotowania zawodowego doros³ych przys³uguje stypendium. Za
okres, za który przys³uguje stypendium, zasi³ek nie przys³uguje.
W celu zachêcenia pracodawców do korzystania z tej oferty przys³uguje refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego
doros³ych niezbêdnych do realizacji programu (m.in. na materia³y, surowce,
eksploatacjê maszyn i urz¹dzeñ, odzie¿ robocz¹, posi³ki regeneracyjne – 2%
przeciêtnego wynagrodzenia za ka¿dy miesi¹c aktywizacji dla jednej osoby).
Pracodawca bêdzie móg³ tak¿e uzyskaæ premiê, gdy po zakoñczeniu tej formy
aktywizacji, skierowany przez starostê uczestnik przygotowania zawodowego
doros³ych ukoñczy program praktycznej nauki zawodu doros³ych lub przyuczenia do pracy doros³ych i zda egzamin.
Prace interwencyjne

Pracodawca mo¿e tak¿e pozyskaæ osoby niepe³nosprawne w przypadku
organizowania prac interwencyjnych. Powinien w tym celu z³o¿yæ wniosek do
wybranego powiatowego urzêdu pracy.
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Na podstawie umowy, zawartej miêdzy powiatowym urzêdem pracy a pracodawc¹, urz¹d zobowi¹zuje siê do refundacji pracodawcy, u którego zorganizowane s¹ prace interwencyjne, czêœci kosztów zwi¹zanych z wynagrodzeniem brutto oraz p³aconych od p³ac obowi¹zkowych sk³adek na ubezpieczenie
spo³eczne za zatrudnionych pracowników. Ponadto umowa przewiduje obowi¹zek informowania powiatowego urzêdu pracy o wypadkach wczeœniejszego rozwi¹zania umowy o pracê ze skierowanym do niej bezrobotnym oraz
obowi¹zku zwrotu wyp³aconych kwot refundacji, w przypadku wykorzystania
œrodków niezgodnie z umow¹. Pomoc taka jest pomoc¹ publiczn¹ zgodnie
z rozporz¹dzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008.
Partnerstwo lokalne

Pracodawcy mog¹ tak¿e zaanga¿owaæ siê we wspó³pracê w ramach partnerstwa lokalnego. Przedmiotem wspólnych projektów mo¿e byæ miêdzy innymi
dzia³anie na rzecz zatrudnienia osób niepe³nosprawnych. Partnerstwo mog¹
wspó³tworzyæ instytucje rz¹dowe, samorz¹d, organizacje pozarz¹dowe, lokalni przedsiêbiorcy oraz mieszkañcy lokalnej spo³ecznoœci. Takie dzia³anie
mo¿e przyczyniæ siê do o¿ywienia gospodarczego i poprawy lokalnego rynku
pracy. Wspó³praca sprzyja uzyskaniu takich korzyœci, których poszczególne
podmioty nie mog³yby osi¹gn¹æ dzia³aj¹c pojedynczo. Zwiêksza ona skutecznoœæ dzia³ania, stanowi¹c kumulacje œrodków, wiedzy i innych wspólnych zasobów partnerów.
Brak jest precyzyjnej definicji partnerstwa lokalnego. Mo¿na j¹ jednak uj¹æ
jako „platformê wspó³pracy pomiêdzy ró¿norodnymi partnerami, którzy
wspólnie w sposób systematyczny, trwa³y i z wykorzystaniem innowacyjnych
metod oraz œrodków planuj¹, projektuj¹, wdra¿aj¹ i realizuj¹ okreœlone
dzia³ania i inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnego œrodowiska
spo³eczno-gospodarczego i budowa to¿samoœci lokalnej wœród cz³onków danej spo³ecznoœci”25.
W rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia instytucje partnerstwa lokalnego s¹ instytucjami realizuj¹cymi inicjatywy partnerów rynku pracy, które
tworzone s¹ do realizacji zadañ okreœlonych ustaw¹ i wspierane przez organy
samorz¹du terytorialnego. Starosta, samodzielnie lub we wspó³pracy z innymi
partnerami, inicjuje i realizuje projekty lokalne dla promocji zatrudnienia
i aktywizacji bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy. Projekty lokalne (które
mog¹ stanowiæ dzia³ania samodzielne powiatu lub element programów regionalnych) s¹ przygotowywane i realizowane na zasadzie partnerstwa, polegaj¹cego zw³aszcza na stworzeniu odpowiednich warunków organizacyjnych dla
realizacji projektów z udzia³em partnerów spo³ecznych oraz na zapewnieniu
25

A. Sobolewski (red.): Przez wspó³pracê do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy,
Warszawa 2007, s. 10 (www.mpips.gov.pl).
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wsparcia finansowego. Równie¿ projekty regionalne mog¹ powstawaæ na zasadzie partnerstwa, które mo¿e liczyæ na finansow¹ pomoc. Koszty zwi¹zane
z organizowaniem partnerstwa lokalnego mog¹ byæ przeznaczone przez dysponentów Funduszu Pracy. Nale¿y ponadto podkreœliæ, ¿e zasada partnerstwa
jest jednym z fundamentów polityki regionalnej Unii Europejskiej. Wiele projektów europejskich, promuj¹cych partnerstwo, finansowanych jest z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Podsumowanie
Funkcjonuj¹cy system prawny umo¿liwia korzystanie z wielu rozwi¹zañ
prawnych, wspieraj¹cych pracodawców w zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych. Mog¹ oni stosowaæ w praktyce instrumenty, które zosta³y uregulowane
przede wszystkim w dwóch systemowych ustawach: (1) o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych i (2) ustawie
o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. System ten spotyka siê
jednak czêsto z krytyk¹, gdy¿ zarzuca siê mu nadmierne skomplikowanie procedur, niejasnoœæ przepisów, z czego wynikaj¹ w¹tpliwoœci interpretacyjne
w ich stosowaniu, a tak¿e wprowadzanie czêstych zmian regulacji, co nie
sprzyja pewnoœci prawa. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zmiany te – w wiêkszoœci
– s¹ konieczne ze wzglêdu na prawid³owe funkcjonowanie systemu i czêsto
wynikaj¹ miêdzy innymi z potrzeby dostosowania prawa krajowego do regu³
europejskich oraz modyfikacji tych regulacji, które wymagaj¹ uzupe³nienia
i udoskonalenia po weryfikacji ich stosowania w praktyce.
Ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji, odnosz¹ca siê do zatrudniania
osób niepe³nosprawnych26, wprowadzi³a doœæ obszerne zmiany w zakresie
wspierania tego zatrudnienia, wzbudzaj¹c wiele kontrowersji, szczególnie
wœród pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne. Krótki termin
na wprowadzenie w ¿ycie przepisów nowelizowanej ustawy o rehabilitacji, co
wynika³o z póŸnego wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia unijnego, uniemo¿liwi³
przeprowadzenie szerokiej debaty spo³ecznej o proponowanych zmianach.
Ponadto zakres spraw, które mo¿na by negocjowaæ, by³ doœæ w¹ski, poniewa¿
wiêkszoœæ rozwi¹zañ prawnych, które zosta³y uregulowane w przepisach rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 800/2008, by³a obligatoryjna do wprowadzenia
do prawodawstwa krajowego.
W przypadku pomocy w zatrudnianiu pracowników niepe³nosprawnych,
podstawowym za³o¿eniem Komisji by³o odejœcie od traktowania tej pomocy
jedynie jako rekompensaty kosztów pracodawców, które musieliby ponieœæ
w zwi¹zku z zatrudnianiem pracowników niepe³nosprawnych, gdyby jej nie
26

Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 237, poz. 1652.
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otrzymali. G³ówn¹ ide¹, wyznaczaj¹c¹ zakres zmian, by³a chêæ sk³onienia ich
do zatrudniania wiêkszej liczby niepe³nosprawnych. Pracodawca, aby otrzymaæ pomoc, powinien nie tyle wykazaæ (jak do tej pory) dodatkowe koszty
zwi¹zane z zatrudnianiem niepe³nosprawnych, ile pokazaæ realny przyrost zatrudnienia tej grupy pracowników. W dalszym ci¹gu pozostawiono jednak
mo¿liwoœæ rekompensaty dodatkowych kosztów, zwi¹zanych z zatrudnieniem
osób niepe³nosprawnych, nieznacznie rozszerzaj¹c katalog dopuszczalnych
kosztów mo¿liwych do zrefundowania.
Nowelizacja wyraŸnie rozró¿ni³a dwie formy pomocy udzielane pracodawcom zatrudniaj¹cym osoby niepe³nosprawne: w formie subsydiów p³acowych
oraz na rekompensatê dodatkowych kosztów, zwi¹zanych z zatrudnianiem
niepe³nosprawnych pracowników. Poprzednio pracodawca by³ zobowi¹zany,
aby w procedurze ubiegania siê o dofinansowanie do wynagrodzeñ zatrudnionych pracowników niepe³nosprawnych przedstawiaæ informacjê o poniesionych podwy¿szonych kosztach zatrudniania tych osób. Obecny system upraszcza tryb ubiegania siê o pomoc.
Czêœæ zmian zosta³a pozytywnie przyjêta przez pracodawców z otwartego
rynku pracy. Dotyczy to przede wszystkim ograniczenia wymagañ formalnych, miêdzy innymi zmniejszenia liczby sk³adanych formularzy, umo¿liwienia ubiegania siê o naliczanie odsetek od kwot nale¿nej pomocy w przypadku
nieterminowego przekazania jej przez PFRON, rozszerzenia grupy pracowników o osoby niepe³nosprawne maj¹ce ustalone prawo do emerytury, na których mo¿na uzyskaæ dofinansowanie do ich wynagrodzeñ, uzupe³nienia katalogu dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepe³nosprawnych. Korzystnie
odniesiono siê tak¿e do zmiany definicji najni¿szego wynagrodzenia za p³acê,
która obecnie umo¿liwia uzyskanie przez pracodawców wy¿szego dofinansowania.
W projektowanych zmianach umieszczono przepisy zrównuj¹ce wysokoœæ
dofinansowania do wynagrodzenia dla pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy, przez uzale¿nienie jego wysokoœci jedynie od stopnia niepe³nosprawnoœci pracownika oraz rodzaju schorzenia. Ostatecznie zosta³
uchwalony przepis przejœciowy, utrzymuj¹cy nierówne traktowanie pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy do koñca 2009 roku.
Z negatywnym odbiorem spotka³a siê natomiast likwidacja mo¿liwoœci refundacji sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne od wynagrodzeñ niepe³nosprawnych pracowników.
Nowe przepisy stara³y siê pogodziæ oczekiwania pracodawców na zwiêkszenie udzielanej pomocy z mo¿liwoœciami finansowymi pañstwa i bud¿etu
funduszu. Ograniczenia w uzyskiwaniu przez pracodawców pomocy na zatrudnianie osób niepe³nosprawnych (poza limitami wprost wskazanymi w rozporz¹dzeniu Komisji, czyli np. okreœlenie wysokoœci dopuszczalnej pomocy
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do 75% kosztów p³acy) zosta³y ustalone na takim poziomie, aby uwzglêdniaæ
krajowe ograniczenia bud¿etowe.
W dalszym ci¹gu otrzymanie pomocy publicznej wi¹¿e siê jednak ze znacznym sformalizowaniem procedury. Pracodawca zmuszony jest precyzyjnie
wype³niaæ wymagane prawem formularze oraz do³¹czaæ wiele zaœwiadczeñ.
W wiêkszoœci przypadków wynika to z wymagañ na³o¿onych na pracodawcê
przez prawo wspólnotowe. Jakiekolwiek nieprawid³owoœci, np. w postaci niewystarczaj¹cego udokumentowania wykorzystania przydzielonej pomocy publicznej, mo¿e spowodowaæ uznanie jej za niezgodn¹ z regulacjami wspólnotowymi. To w konsekwencji oznacza obowi¹zek zwrotu udzielonego wsparcia
(nie tylko przez pañstwo, lecz i beneficjentów pomocy, czyli przez pracodawców). Jedn¹ z przyczyn zmiany rozporz¹dzenia unijnego, reguluj¹cego zagadnienia zwi¹zane z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych, by³o zachêcenie
pracodawców do przyjmowania ich do pracy. Ocena, czy na podstawie zmienionych przepisów krajowych, dostosowanych do rozporz¹dzenia Komisji
(WE) nr 800/2008, pracodawcy zwiêksz¹ zatrudnienie niepe³nosprawnych,
bêdzie mo¿liwa dopiero po przeprowadzeniu monitoringu, co najmniej po
roku od wejœcia w ¿ycie nowych regulacji.
Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tak¿e
w ostatnim czasie wprowadzi³y nowy instrument, jakim jest przygotowanie
zawodowe doros³ych. Poprzez to zosta³a stworzona mo¿liwoœæ uzyskiwania
przez osoby bezrobotne nowych kwalifikacji zawodowych, poœwiadczonych
œwiadectwem uzyskania tytu³u zawodowego, œwiadectwem czeladniczym lub
zaœwiadczeniem instytucji szkoleniowej, po ukoñczeniu praktycznej nauki zawodu doros³ych lub przyuczenia do pracy doros³ych, realizowanych na podstawie umowy, zawieranej miêdzy urzêdami pracy a pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi.
Nad wieloma przedstawionymi wczeœniej zagadnieniami, reguluj¹cymi
materiê zwi¹zan¹ z niepe³nosprawnymi pracownikami oraz ich zatrudnieniem,
trwaj¹ ju¿ nowe prace legislacyjne. Podjêto dzia³ania zmierzaj¹ce do zintegrowania i ujednolicenia piêciu systemów orzekania o niepe³nosprawnoœci i niezdolnoœci do pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przygotowuje
utworzenie Miêdzyresortowego Zespo³u do spraw Reformy Systemów Orzekania o Niepe³nosprawnoœci i Niezdolnoœci do Pracy. Ró¿norodnoœæ systemów wprowadza³a bowiem wiele w¹tpliwoœci prawnych w przypadku
pos³ugiwania siê przez niepe³nosprawnych pracowników zaœwiadczeniami,
dokumentuj¹cymi niepe³nosprawnoœæ, wydanymi przez ró¿ne organy.
Niektóre zagadnienia zwi¹zane z systemem kwotowym zatrudniania niepe³nosprawnych równie¿ wymagaj¹ doprecyzowania. Propozycje wprowadzenia drobnych poprawek do ustawy o rehabilitacji zaproponowano w przygotowanych przez resort pracy za³o¿eniach do ustawy o zmianie ustawy
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o rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej osób niepe³nosprawnych27. Polegaj¹
one na dok³adnym okreœleniu zasad zaliczania do stanu zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w okresie przejœciowym pomiêdzy wygaœniêciem jednego
orzeczenia a uzyskaniem nastêpnego. Zdarza siê, ¿e orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci wydawane jest po up³ywie wa¿noœci poprzedniego orzeczenia. Mo¿e byæ to nastêpstwem zarówno opiesza³oœci s¹du, jak i wynikaæ z zaniedbania samej zainteresowanej osoby niepe³nosprawnej. W za³o¿eniach do
ustawy o rehabilitacji proponuje siê, aby w przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia mo¿na by³o wliczaæ osoby niepe³nosprawne do stanu zatrudnienia równie¿ w czasie pomiêdzy z³o¿eniem wniosku o wydanie orzeczenia a jego wydaniem – pod warunkiem wnioskowania o ponowne orzeczenie
przed up³ywem wa¿noœci orzeczenia potwierdzaj¹cego niepe³nosprawnoœæ.
Problemy interpretacyjne pojawia³y siê tak¿e w poprawnym ustaleniu terminu, od którego pracodawca wlicza osobê niepe³nosprawn¹ do stanu zatrudnienia. W za³o¿eniach proponuje siê, aby by³ to dzieñ nastêpuj¹cy po przed³o¿eniu pracodawcy orzeczenia o niepe³nosprawnoœci.
Uzupe³nienia wymagaj¹ tak¿e przepisy, dotycz¹ce obowi¹zków pracodawcy zatrudniaj¹cego niepe³nosprawnego pracownika. W za³o¿eniach do ustawy
o rehabilitacji proponuje siê wskazanie, ¿e do urlopu dodatkowego w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym (niezale¿nie od momentu nabycia prawa do
tego urlopu) stosuje siê zasadê proporcjonalnoœci wymiaru tego urlopu do wymiaru czasu pracy. Zgodnie z za³o¿eniami prawo do dodatkowego urlopu nabywa osoba nastêpnego dnia po przed³o¿eniu pracodawcy orzeczenia o niepe³nosprawnoœci. Doprecyzowania wymagaj¹ tak¿e sytuacje (dotycz¹ce urlopu), gdy pracownik – zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci – utraci status osoby niepe³nosprawnej lub zostanie zaliczony do lekkiego stopnia niepe³nosprawnoœci.
Modyfikacji wymagaj¹ tak¿e przepisy wspierania zatrudnienia przez pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne. W przypadku regulacji dotycz¹cej dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepe³nosprawnej zatrudnionej u kilku pracodawców w za³o¿eniach do zmiany ustawy o rehabilitacji
wprowadza siê rozwi¹zanie prawne, które funkcjonowa³o przed nowelizacj¹
ustawy o rehabilitacji z 5 grudnia 2008 roku28.
Proponuje siê tak¿e zmianê w przepisach, dotycz¹cych zwrotu kosztów wyposa¿enia przez pracodawcê stanowiska pracy osoby niepe³nosprawnej. Obecnie jednym z warunków otrzymania refundacji jest uzyskanie, wydanej na
27
Za³o¿enia zamieszczone s¹ na stronie internetowej Biura Pe³nomocnika Rz¹du do spraw
Osób Niepe³nosprawnych (www.niepelnosprawni.gov.pl).
28
Je¿eli osoba niepe³nosprawna jest zatrudniona w wymiarze czasu pracy przekraczaj¹cym
ogó³em pe³ny wymiar czasu pracy, miesiêczne dofinansowanie przyznaje siê na tê osobê w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej kwoty miesiêcznego dofinansowania przyznawanego na osobê zatrudnion¹ w pe³nym wymiarze czasu pracy.
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wniosek starosty, pozytywnej opinii Pañstwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoœci osoby
zatrudnionej na tym stanowisku. Zdarza siê, ¿e pracodawca wyposa¿a stanowisko pracy, lecz nie wynika to z niepe³nosprawnoœci pracownika. Pañstwowa
Inspekcja Pracy nie mo¿e wówczas wydaæ opinii o przystosowaniu stanowiska pracy. W zwi¹zku z tym pracodawca nie mo¿e otrzymaæ refundacji, poniewa¿ nie realizuje wszystkich wymaganych warunków. Proponuje siê wiêc
wprowadzenie regulacji, na podstawie której Pañstwowa Inspekcja Pracy bêdzie wydawaæ opiniê o tym stanowisku na zasadach ogólnych w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Wszystkie przedstawione powy¿ej regulacje maj¹ zachêciæ pracodawców
do zatrudniania niepe³nosprawnych i zrekompensowaæ im ewentualne zwiêkszone koszty przyjêcia do pracy tych osób. Poziom skomplikowania systemu
stanowi jednak pewn¹ barierê w powszechniejszym korzystaniu przez pracodawców z oferowanego finansowego wsparcia ze strony PFRON.
System, eksponuj¹cy przede wszystkim zachêty finansowe dla pracodawców, mo¿e daæ mylne wyobra¿enie o pracowniku niepe³nosprawnym jako
osobie nieprzynosz¹cej zysku, ma³o wydajnej i niewykwalifikowanej. Nie nale¿y jednak zapominaæ o tym, ¿e w wiêkszoœci przypadków jest on pe³nowartoœciowym pracownikiem, wypracowuj¹cym dla pracodawcy finansowe zyski
i przyczyniaj¹cym siê do rozwoju firmy.

Podstawy prawne
n

n

n

n

n

ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 14,
poz. 92 z póŸn. zm.),
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dziennik Ustaw z 2008 r., 69, poz. 415, z póŸn. zm.),
rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 1 lutego 2002 roku
w sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoœci u osób w wieku do 16. roku
¿ycia (Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 17, poz. 162),
rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z 15 lipca
2003 roku w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoœci i stopniu niepe³nosprawnoœci (Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 139, poz. 1328),
rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z 6 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji sk³adanych Zarz¹dowi
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych przez pracodawców zobowi¹zanych do wp³at na ten Fundusz (Dziennik Ustaw
z 2003 r., nr 105, poz. 989),
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rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 wrzeœnia 1998 roku
w sprawie rodzajów schorzeñ uzasadniaj¹cych obni¿enie wskaŸnika zatrudnienia osób niepe³nosprawnych oraz sposobu jego obni¿ania (Dziennik
Ustaw z 1998 r., nr 124, poz. 820 z póŸn. zm.),
rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z 29 maja
2003 roku w sprawie okreœlenia wzorów miesiêcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kszta³ceniu lub o dzia³alnoœci na rzecz osób niepe³nosprawnych (Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 104, poz. 969),
rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z 22 maja
2003 roku w sprawie szczegó³owych zasad udzielania zwolnieñ od pracy
osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dziennik Ustaw z 2003 r.,
nr 100, poz. 927),
rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 9 stycznia 2009 roku
w sprawie miesiêcznego dofinansowania do wynagrodzeñ pracowników
niepe³nosprawnych (Dziennik Ustaw z 2009 r., nr 8, poz. 43),
rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 17 paŸdziernika 2007
roku w sprawie zwrotu kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy osoby niepe³nosprawnej (Dziennik Ustaw z 2007 r., nr 194 poz. 1404 z póŸn. zm.),
rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 30 marca 2009 roku
w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepe³nosprawnych (Dziennik Ustaw z 2009 r., nr 57, poz. 472),
rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zatrudnianiem pracowników niepe³nosprawnych (Dziennik Ustaw z 2009 r., nr 109, poz. 913),
rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 roku uznaj¹ce
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu
artyku³ów 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporz¹dzenie w sprawie wy³¹czeñ
blokowych) (Dziennik Urzêdowy WE L 214 z 9.8.2008),
rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania artyku³ów 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis
(Dziennik Urzêdowy UE L 379 z 28.12.2006, s. 5),
rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z 20 grudnia 2007 roku w sprawie zastosowania artyku³ów 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dziennik Urzêdowy UE L 337
z 21.12.2007, s. 35),
rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z 24 lipca 2007 roku w sprawie
stosowania artyku³ów 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybo³ówstwa i zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie (WE) nr 1860/2004 (Dziennik Urzêdowy UE L 193
z 25.07.2007, s. 6).
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Skutecznoœæ polskiego modelu aktywizacji
zawodowej w warunkach gospodarki rynkowej
Przedmiotem opracowania jest analiza spójnoœci efektów rozwi¹zañ prawnych (ze szczególnym uwzglêdnieniem zmian obowi¹zuj¹cych od 1 stycznia
2009 roku), reguluj¹cych systemowym wsparciem w postaci dofinansowañ
wynagrodzeñ, a oczekiwaniami, jakie wynikaj¹ z polityki spo³ecznej wobec
aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych. Analiza projekcji praktycznych skutków zmian obudowy prawnej systemu pozwala na formu³owanie
wniosków, dotycz¹cych perspektyw systemu i przewidywanie zachowañ pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy.
Opracowanie zawiera równie¿ analizê stanu – i perspektywy – aktywnoœci
pracodawców uczestnicz¹cych w systemie w sytuacji, gdy zatrudnienie osób
niepe³nosprawnych realizowane jest w firmach uczestnicz¹cych w grze rynkowej, bêd¹c jednoczeœnie przedmiotem polityki spo³ecznej.

Wspó³czesna polityka spo³eczna wobec
niepe³nosprawnych
Polityka spo³eczna wobec osób niepe³nosprawnych to ogó³ dzia³añ podmiotów publicznych i organizacji pozarz¹dowych, maj¹cych na celu wyrównywanie nieuzasadnionych ró¿nic socjalnych, asekurowanie wobec ryzyk ¿yciowych oraz tworzenie szans funkcjonowania osób niepe³nosprawnych we
wszystkich dziedzinach ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego, umo¿liwiaj¹cych
ich pe³n¹ integracjê ze spo³eczeñstwem1. Oznacza to odejœcie od socjalnej
1
A. Kurzynowski: Osoby niepe³nosprawne w polityce spo³ecznej, [w:] J. Mikulski, J. Auleytner (red.): Polityka spo³eczna wobec osób niepe³nosprawnych. Drogi do integracji, WSzP
TWP, Warszawa 1996, s. 21.
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izolacji oraz tworzenie mechanizmów i instytucji, u³atwiaj¹cych integracjê
osób niepe³nosprawnych w œrodowisku zamieszkania, w œrodowisku pracy
oraz w spo³eczeñstwie jako ca³oœci2.
Przemiany spo³eczno-gospodarcze pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX
wieku, tak¿e liczne badania i opinie specjalistów zajmuj¹cych siê polityk¹
spo³eczn¹, a zw³aszcza postulaty organizuj¹cego siê œrodowiska samych zainteresowanych, czyli osób niepe³nosprawnych, wp³ynê³y na stopniowe zmiany
zarówno w œwiadomoœci spo³eczeñstwa, jak i polityków. Deklaratywn¹ emanacj¹ zmian w polskiej polityce spo³ecznej w stosunku do niepe³nosprawnych
by³a przyjêta w 1997 roku uchwa³a Sejmu RP Karta Praw Osób Niepe³nosprawnych3. Stanowi ona deklaracjê woli przestrzegania prawa niepe³nosprawnych do niezale¿nego, samodzielnego i aktywnego ¿ycia oraz wezwanie
Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej i w³adz samorz¹dowych do podjêcia dzia³añ,
umo¿liwiaj¹cych realizacjê praw osób niepe³nosprawnych wynikaj¹cych
z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, Konwencji Praw
Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepe³nosprawnych oraz aktów prawa miêdzynarodowego i wewnêtrznego.
Uchwa³a stanowi miêdzy innymi, ¿e osoby niepe³nosprawne maj¹ prawo
do:
pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykszta³ceniem
i mo¿liwoœciami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i poœrednictwa, a gdy niepe³nosprawnoœæ i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepe³nosprawnych,
zabezpieczenia spo³ecznego, uwzglêdniaj¹cego koniecznoœæ ponoszenia
zwiêkszonych kosztów wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoœci, jak równie¿
uwzglêdnienia tych kosztów w systemie podatkowym.
G³ównym celem polityki spo³ecznej wobec osób niepe³nosprawnych staje
siê tworzenie warunków do usamodzielnienia siê osoby niepe³nosprawnej i jej
maksymalne zintegrowanie siê ze spo³eczeñstwem oraz wyrównywanie szans.
Narzêdziem tak sformu³owanych celów polityki spo³ecznej wobec osób niepe³nosprawnych jest miêdzy innymi tworzenie szans na pe³ne w³¹czenie siê
w ¿ycie spo³eczne poprzez wspieranie aktywnoœci zawodowej i spo³ecznej.
Taka postawa jest konsekwencj¹ powszechnego odrzucenia modelu segregacyjnego na rzecz integracji w rozwi¹zywaniu problemów osób niepe³nosprawnych4.
n

n

2

A. Kurzynowski: Osoby niepe³nosprawne w polityce spo³eczno-gospodarczej, w: Materia³y Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Programowej „ZPCh w drodze do Unii Europejskiej” – Warszawa, 31.11.1998 roku, KIG-R, Warszawa 1998, s. 7–11.
3
Uchwa³a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku – Karta Praw Osób
Niepe³nosprawnych (Monitor Polski 50/97).
4
A. Kurzynowski: Niepe³nosprawnoœæ jako problem polityki spo³ecznej, „Problemy Rehabilitacji Spo³ecznej i Zawodowej” 1997, nr 2, s. 21.
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Koncepcja rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych w tzw. polskim modelu5 rehabilitacji zawodowej zak³ada, ¿e rehabilitacja ta realizowana
mo¿e byæ w co najmniej jednym obszarze zatrudnienia, mianowicie:
w warsztatach terapii zajêciowej,
w zak³adach aktywnoœci zawodowej,
w zak³adach pracy chronionej,
na otwartym rynku pracy.
Koncepcja ta ma wsparcie prawne w Ustawie z 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych. Zak³adaj¹c prawid³owe, sprawne funkcjonowanie wszystkich wymienionych form mo¿na stwierdziæ, ¿e mog¹ one tworzyæ zrêby systemu wspierania aktywnoœci zawodowej osób niepe³nosprawnych.
Rozwi¹zaniem modelowym i po¿¹danym jest stopniowe przechodzenie
osoby niepe³nosprawnej przez poszczególne rodzaje zatrudnienia. Obszary
te traktowane s¹ jak etapy do pe³nej rehabilitacji zawodowej osoby niepe³nosprawnej. Oznacza to, ¿e niepe³nosprawny powinien byæ poddawany rehabilitacji zawodowej w zorganizowanym systemie, utworzonym przynajmniej
przez warsztaty terapii zajêciowej, zak³ady aktywnoœci zawodowej i zak³ady
pracy chronionej.
W chwili obecnej praktyczne efekty stopniowania zakresu i intensywnoœci
rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych (a przynajmniej ich wykazuj¹cej postêpy czêœci) odbiegaj¹ zasadniczo od modelowych za³o¿eñ. Po kilkunastu latach doœwiadczeñ mo¿na stwierdziæ, ¿e w dzia³alnoœci warsztatów terapii zajêciowej nie obserwuje siê efektów w postaci sta³ej rotacji, naturalnego,
wskazanego przez s³u¿by rehabilitacyjne, przechodzenia uczestników do innych form organizacyjnych rehabilitacji zawodowej. Niewystarczaj¹ca liczba
miejsc (mo¿na szacowaæ, ¿e liczba potencjalnych chêtnych jest co najmniej
dwukrotnie wiêksza ni¿ miejsc) powoduje, ¿e uczestnikami WTZ staj¹ siê osoby niepe³nosprawne o ma³ych szansach na pe³n¹ rehabilitacjê. Warsztaty trac¹
w ten sposób jedn¹ z podstawowych funkcji pierwszego ogniwa w ³añcuchu systemu skutecznej rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych. Niestety,
kolejny etap rehabilitacji zawodowej, czyli zak³ady aktywnoœci zawodowej,
znajduj¹ siê w embrionalnym stadium rozwoju. Praktycznie ca³y ciê¿ar rehabilitacji zawodowej spoczywa w tej sytuacji na zak³adach pracy chronionej.
Na problematykê dynamiki zmian na rynku pracy osób niepe³nosprawnych
w Polsce nale¿y patrzeæ z d³u¿szej perspektywy czasowej. Wykres 1 prezentuje dynamikê zatrudnienia niepe³nosprawnych w spó³dzielniach inwalidów
i osób niewidomych, a od 1991 roku w zak³adach pracy chronionej. Zaprezenn
n
n
n

5
Pojêcie modelu przyjête w powszechnie stosowanym okreœleniu polski model rehabilitacji zawodowej nale¿y interpretowaæ jako szczególny sposób rozwi¹zañ organizacyjnych
w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych.
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towane zosta³y równie¿ zmiany w zatrudnieniu ogó³em w zak³adach pracy
chronionej. Przedstawiono je w kontekœcie zmian liczby mieszkañców Polski
i liczby osób w wieku produkcyjnym. Wykresy s¹ znakomit¹ ilustracj¹ ewolucji polityki pañstwa wobec zatrudnienia niepe³nosprawnych, a tak¿e reakcji
rynku pracy tych osób na zmiany w polityce spo³eczno-ekonomicznej pañstwa. Obraz przemian jest równoczeœnie dowodem wra¿liwoœci polityki
spo³ecznej na zmiany w obszarze polityczno-gospodarczym.
Zasadniczym miernikiem, odró¿niaj¹cym sytuacjê w Polsce od wiêkszoœci
pañstw europejskich, jest poziom wspó³czynnika aktywnoœci zawodowej6
osób niepe³nosprawnych. W krajach Unii Europejskiej wskaŸnik ten wed³ug
ró¿nych Ÿróde³ wynosi œrednio 40–50% (22% w Hiszpanii, 39% w Wielkiej
Brytanii, 40% w Holandii, 46% w Niemczech, 53% w Szwecji; w innych krajach OECD: 49% w USA, 58% w Kanadzie i 62% w Szwajcarii). Nale¿y pamiêtaæ o ró¿nicach metodologicznych w definiowaniu wskaŸnika aktywnoœci
zawodowej osób niepe³nosprawnych. W realizowanych w Polsce przez GUS
kwartalnych Badaniach Aktywnoœci Ekonomicznej Ludnoœci populacj¹ odniesienia jest okreœlona grupa ludnoœci w wieku 15 lat i wiêcej. W badaniach
EUROSTAT wiek badanych zawarty jest w granicach 15–64 lata.
Wykres 1. Aktywnoœæ zawodowa osób niepe³nosprawnych w latach 1948–2007

6
Wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej jest to procentowy udzia³ aktywnych zawodowo
(pracuj¹cych i bezrobotnych) w ogólnej liczbie ludnoœci w danej kategorii. Przy obliczeniach
wspó³czynnika aktywnoœci zawodowej rozpatrywana jest ludnoœæ w wieku 15 lat i wiêcej.
Wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej osób niepe³nosprawnych definiowany jest jako stosunek
liczby aktywnych zawodowo niepe³nosprawnych (pracuj¹cych i bezrobotnych) do ogólnej liczby niepe³nosprawnych w wieku powy¿ej 15 lat.
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Z punktu widzenia wnioskowania o skutecznoœci dotychczasowych dzia³añ, jak równie¿ wskazañ do ich niezbêdnych korekt istotne s¹ analizy w przekroju czasowym. Tabela 44 zawiera informacje o zmianach w latach
2001–2007 tych wskaŸników w odniesieniu do osób niepe³nosprawnych
w wieku produkcyjnym (18–59 kobiety i 64 lat mê¿czyŸni). Graficzny obraz
danych zawartych w tabeli 44 przedstawia wykres 2.
Istotnym wydaje siê przeprowadzenie porównañ dwóch zjawisk: zmian
wskaŸników opisuj¹cych aktywnoœæ zawodow¹ niepe³nosprawnych w czasie
oraz relacje pomiêdzy wskaŸnikami, odnoszonymi do populacji osób pe³nosprawnych i niepe³nosprawnych. W analizach uwzglêdniono: wspó³czynnik
aktywnoœci zawodowej, wskaŸnik zatrudnienia7, stopê bezrobocia8 i wskaŸnik
biernoœci zawodowej9.
Tabela 44. Aktywnoœæ zawodowa osób niepe³nosprawnych w wieku produkcyjnym –
wskaŸnik1)
Osoby niepe³nosprawne

Osoby pe³nosprawne

wspó³czynnik
aktywnoœci
zawodowej

wskaŸnik
zatrudnienia

stopa bezrobcia

wskaŸnik
zatrudnienia

stopa bezrobocia

132

26,1

20,9

19,8

77,3

62,8

18,7

2555

658

523

135

25,8

20,5

20,5

75,9

60,4

20,4

20031) 2462

584

471

112

23,7

19,1

19,2

75,2

60,0

20,1

[tys.]
20011) 2563
1)

2002

1)

wspó³czynnik
aktywnoœci
zawodowej

bezrobotni

535

ra z e m
668

Rok

Ogó³em

pracuj¹cy

Aktywni zawodowo

[%]

2458

576

446

130

23,4

18,1

22,6

74,9

60,4

19,3

20052) 2368

543

430

113

22,9

18,2

20,8

68,8

55,6

19,3

20053) 2350

558

434

124

23,7

18,5

22,2

70,5

58,4

17,1

2281

518

433

86

22,7

19,0

16,6

69,4

60,8

12,4

20073) 2261

478

403

76

23,8

20,2

15,9

68,5

60,6

8,7

2004

3)

2006
1)

Przeciêtna z 4 kwarta³ów,
I kwarta³,
3)
IV kwarta³.
Opracowanie: A. Barczyñski. Informacje Ÿród³owe: BAEL GUS (informacje kwartalne).
2)

7

WskaŸnik zatrudnienia (stopa zatrudnienia) jest to procentowy udzia³ pracuj¹cych zawodowo w ogólnej liczbie ludnoœci w danej kategorii.
8
Stopa bezrobocia rejestrowanego to wyra¿ony w procentach stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby cywilnej ludnoœci aktywnej zawodowo (ludnoœci pracuj¹cej
i bezrobotnych).
9
WskaŸnik biernoœci zawodowej to wyra¿ony w procentach stosunek liczby osób nieposzukuj¹cych pracy do ogólnej liczby ludnoœci w wieku powy¿ej 15 lat w danej kategorii.
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Zaprezentowane dane liczbowe, wskaŸniki ich dynamiki oraz analizy graficzne wskazuj¹, i¿ na tle niekorzystnych zarówno z punktu widzenia wartoœci,
jak i charakteru tendencji zmian danych, dotycz¹cych opisu rynku pracy
ogó³em, szczególnie niekorzystnie prezentuj¹ siê te informacje dla rynku pracy osób niepe³nosprawnych. WyraŸne tendencje spadkowe wykazuje wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej i wskaŸnik zatrudnienia. Po roku 2004 na polskim rynku pracy spad³a stopa bezrobocia. Zjawisko to jest mniej korzystne
w odniesieniu do populacji niepe³nosprawnych.
W œwietle powy¿szego mo¿na postawiæ tezê, i¿ dotychczas stosowane mechanizmy aktywizacji zawodowej charakteryzuje bardzo ograniczona skutecznoœæ. Wystêpuj¹ mechanizmy i bariery, których aktualnie realizowana polityka
spo³eczna i system rehabilitacji zawodowej nie eliminuj¹10. Powszechna jest
opinia o koniecznoœci g³êbokich zmian systemowych, których celem bêdzie
stworzenie systemu „przyjaznego” tworzeniu warunków sprzyjaj¹cych wiêkszemu zainteresowaniu pracodawców zatrudnianiem niepe³nosprawnych.
Wykres 2. Dynamika zmian aktywnoœci zawodowej osób niepe³nosprawnych
w wieku produkcyjnym w latach 2001–2007

W zakresie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej od lat deklarowana jest
w Polsce wola tworzenia mechanizmów umo¿liwiaj¹cych ich realizacjê w warunkach otwartego rynku pracy. Jest to deklaracja w pe³ni zgodna z polityk¹
Unii Europejskiej wobec osób niepe³nosprawnych. Jednoczeœnie realia zatrudnienia niepe³nosprawnych na otwartym rynku w dalszym ci¹gu s¹ odmienne. Wy³¹czaj¹c zatrudnienie w rolnictwie, oko³o 60% czynnych zawodowo
niepe³nosprawnych pracuje w zak³adach pracy chronionej, na których praktycznie spoczywa ciê¿ar zarówno zatrudnienia, jak i rehabilitacji zawodowej.
10

A. Barczyñski: Praca osób niepe³nosprawnych, [w:] L. Fr¹ckiewicz (red. nauk.): Przeciw wykluczeniu spo³ecznemu osób niepe³nosprawnych, IPiSS, Warszawa 2008.
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Nale¿y podkreœliæ, ¿e szczególn¹ cech¹ polskich rozwi¹zañ dotycz¹cych
zatrudnienia chronionego jest fakt, i¿ firmy maj¹ce status zak³adu pracy chronionej funkcjonuj¹ w gospodarce podlegaj¹c prawom rz¹dz¹cym mechanizmami charakterystycznymi dla gospodarki rynkowej. Firmy te jednoczeœnie s¹
realizatorem polityki spo³ecznej pañstwa wobec pracuj¹cych osób niepe³nosprawnych. Stan taki rodzi wiele problemów: od wysokich kosztów systemu
poczynaj¹c, a na konflikcie z celem jego funkcjonowania koñcz¹c11. Z punktu
widzenia potrzeb aktywnych zawodowo osób niepe³nosprawnych, wa¿nym
jest, ¿e tylko czêœæ niepe³nosprawnych pracowników wymaga zatrudnienia
w warunkach chronionych12.
Zagro¿enia i przyczyny koniecznych zmian funkcjonuj¹cego systemu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych mo¿na zidentyfikowaæ nastêpuj¹co:
zmiany otoczenia prawnego maj¹ charakter ingerencji wywo³anych
bie¿¹cymi potrzebami i mo¿liwoœciami finansowymi pañstwa,
aktualnie brak alternatywnego dla systemu zatrudnienia chronionego innego, skutecznego rozwi¹zania problemu dostêpu niepe³nosprawnych do konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do pracy,
brak mechanizmów przejœcia osoby niepe³nosprawnej z pracy w warunkach
chronionych na otwarty rynek pracy,
brak wyraŸnej korelacji pomiêdzy wysokoœci¹ uzyskiwanego wsparcia,
a wynikaj¹c¹ z niepe³nosprawnoœci jej kompensat¹,
w warunkach gospodarki rynkowej, zarówno na otwartym rynku, jak
i w zak³adach pracy chronionej, wystêpuje naturalna sprzecznoœæ pomiêdzy
oczekiwaniami, potrzebami i mo¿liwoœciami pracuj¹cej osoby niepe³nosprawnej, a wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy.
n

n

n

n

n

Dofinansowania wynagrodzeñ jako podstawowe
narzêdzie wsparcia finansowego aktywizacji zawodowej
osób niepe³nosprawnych
Wœród wielu, przewidzianych ustawowo narzêdzi finansowego wsparcia
aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych, dofinansowanie wynagrodzeñ ma charakter systemowy. Pracodawca, spe³niaj¹c okreœlone warunki, nabywa uprawnienia do uzyskiwania œrodków finansowych, kompensuj¹cych
11
A. Barczyñski: „Propozycja kierunku modyfikacji systemu rehabilitacji zawodowej
osób niepe³nosprawnych” – w materia³ach konferencji „Polskie doœwiadczenia w rehabilitacji
zawodowej i zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych”, KIG-R. Warszawa, 20 paŸdziernika 2003.
12
A. Barczyñski: Zarz¹dzanie systemem rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych
w zak³adach pracy chronionej, Instytut Organizacji i Zarz¹dzania w Przemyœle ORGMASZ,
Warszawa 2003 (praca doktorska).
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g³ównie potencjalnie ni¿sz¹ wydajnoœæ i krótszy czas pracy niepe³nosprawnych pracowników. Pozosta³e sposoby wsparcia finansowego maj¹ charakter
incydentalny, uzyskanie ich jest obwarowane wieloma warunkami, a w szczególnoœci ustawodawca wskazuje, ¿e jest to pomoc niemaj¹ca charakteru
obligatoryjnego.
Analiza problemu wspierania finansowego zatrudniania
niepe³nosprawnych z punktu widzenia opisu prawnego
obowi¹zuj¹cego przed i po 1 stycznia 2009 roku
Wprowadzona pod koniec 2008 roku nowelizacja13 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku14, uwzglêdniaj¹ca zapisy rozporz¹dzenia Komisji Europejskiej
nr 800/200815, stanowi³a zmianê o charakterze systemowym i znacz¹co
wp³ynê³a na zasady finansowania zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w ramach polityki ich aktywizacji zawodowej.
Najistotniejsze zmiany w stosunku do obowi¹zuj¹cych wczeœniej przepisów dotycz¹ wysokoœci i zasad dofinansowañ do wynagrodzeñ niepe³nosprawnych pracowników. Analizuj¹c przebieg dyskusji, jak¹ strona rz¹dowa
podejmowa³a z organizacjami pozarz¹dowymi, funkcjonuj¹cymi w obszarze
rehabilitacji zawodowej, postulaty i wyst¹pienia tych organizacji16 oraz wprowadzone zmiany, mo¿na domniemywaæ, ¿e g³ówn¹ ide¹, jaka przyœwieca³a
rz¹dowi jako inicjatorowi nowelizacji, by³o przystosowanie polskich przepisów do wymagañ rozporz¹dzenia Komisji nr 800/200817. Ustawodawca przewiduje koniecznoœæ dalszych prac nad racjonalizacj¹ rozwi¹zañ prawnych.
Ubocznymi efektami wprowadzonych od 1 stycznia 2009 roku zmian s¹: uproszczenie systemu finansowania rehabilitacji zawodowej i ukierunkowanie dofinansowañ do wynagrodzeñ na wyrównanie ich poziomu w firmach, realizuj¹cych zatrudnienie chronione i na otwartym rynku.
Nale¿y wskazaæ, i¿ aktualnie jedynym, istotnym, sta³ym i mo¿liwym do powszechnego stosowania narzêdziem wsparcia finansowego aktywizacji zawodowej – spoœród wymienionego powy¿ej katalogu (oprócz zwolnieñ) – pozo13

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 237, poz. 1652).
14
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 14, poz. 92 z póŸn. zm.).
15
Rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznaj¹ce niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(ogólnego rozporz¹dzenia w sprawie wy³¹czeñ blokowych) (Dziennik Urzêdowy WE L 214
z 09.08.2008, s. 3).
16
Np. www.mpips.gov.pl, www.kigr.pl, www.info-baza.pl
17
Za³o¿enia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. Projekt z dnia
5.03.2009 roku.
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staje miesiêczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepe³nosprawnego (na podstawie art. 26 a. 1. i 1b. z zastrze¿eniem art. 26 a. 4. i art. 26 b.).
Wskazane wysokoœci miesiêcznych dofinansowañ w postaci relacji procentowej do najni¿szego wynagrodzenia oraz wartoœci kwotowe obowi¹zuj¹ce
w 2009 roku zawiera tabela 45.
Tabela 45. Dofinansowania do wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych (stan
prawny po 1 stycznia 2009 roku)1)
Miejsce
Stopieñ
zatrudnienia
niepe³noosoby
sprawniepe³nosprawnej noœci
1

Zak³ad pracy
chronionej

Otwarty rynek,
zatrudnienie
poni¿ej 25 osób
oraz otwarty rynek, zatrudnienie powy¿ej 25
osób i wskaŸnik
zatrudnienia ON
powy¿ej 6%

2

lekki

Rodzaje niepe³nosprawnoœci/dofinansowanie2)
psychiczne,
upoœledzenie,
epilepsja

narz¹d
wzroku (O)

pozosta³e

3

4

5

60 + 40 = 100%
1276,00 [z³]

60%
765,60 [z³]

60%
765,60 [z³]

umiarko- 140 + 40 = 180% 140 + 40 = 180%
wany
2296,80 [z³]
2296,80 [z³]

140%
1786,40 [z³]

znaczny

160 + 40 = 200% 160 + 40 = 200%
2552,00 [z³]
2552,00 [z³]

160%
2041,60 [z³]

lekki

100 × 0,9 = 90%
1148,40 [z³]

60 × 0,7 = 42%
535,92 [z³]

60 × 0,7 = 42%
535,92 [z³]

umiarko- 180 × 0,9 = 162% 180 × 0,9 = 162% 140 × 0,7 = 98%
wany
2067,12 [z³]
2067,12 [z³]
1250,48 [z³]
znaczny 200 × 0,9 = 180% 200 × 0,9 = 180% 160 × 0,7 = 112%
2296,80 [z³]
2296,80 [z³]
1429,12 [z³]

1)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych (Dziennik Ustaw z 1997 r., nr 123, poz. 776 z póŸn. zm.) art. 26a, ust.
1, 1b, oraz rozporz¹dzenie MPiPS z 9 stycznia 2009 roku w sprawie miesiêcznego dofinansowania do wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych (Dziennik Ustaw z 2009 r., nr 8),
2)
Kwota bazowa na 2009 rok – 1276,00 z³.

Maksymalna kwota dofinansowañ jest zale¿na od stopnia niepe³nosprawnoœci
oraz od ewentualnego posiadania przez niepe³nosprawnego schorzenia szczególnego (choroby psychicznej, upoœledzenia umys³owego oraz epilepsji, a tak¿e zaliczenia w poczet niewidomych). Wysokoœæ dofinansowania nie jest zale¿na od ponoszenia dodatkowych, odrêbnie wyszczególnionych kosztów i nie podlega rozliczeniu b¹dŸ wyp³acie rycza³towej. Dofinansowania s¹ udzielane za ca³y okres zatrudnienia danego pracownika niepe³nosprawnego, nie ma wiêc podstaw prawnych do sporz¹dzania rocznego rozliczania otrzymanego dofinansowania.
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Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
dla osoby niepe³nosprawnej w stopniu znacznym 160% najni¿szego wynagrodzenia,
dla osoby niepe³nosprawnej w stopniu umiarkowanym 140% najni¿szego
wynagrodzenia,
dla osoby niepe³nosprawnej w stopniu lekkim 60% najni¿szego wynagrodzenia.
Kwoty te zwiêksza siê o 40% najni¿szego wynagrodzenia w przypadku
osób niepe³nosprawnych ze schorzeniem szczególnym.
W 2009 roku kwota maksymalnego dofinansowania przys³uguje tylko pracodawcom, prowadz¹cym zak³ady pracy chronionej. Pracodawcom zatrudniaj¹cym osoby niepe³nosprawne na tzw. otwartym rynku maksymalne dofinansowanie do niepe³nosprawnych bez schorzeñ szczególnych przys³uguje do wysokoœci 70% wartoœci, jakie zosta³y okreœlone dla pracodawców prowadz¹cych
zak³ady pracy chronionej (ZPCh). Jeœli pracodawca otwartego rynku zatrudnia
niepe³nosprawnych ze schorzeniem szczególnym, to dla tak okreœlonych osób
maksymalne dofinansowanie stanowi 90% kwot maksymalnego dofinansowania okreœlonego dla pracodawców prowadz¹cych zak³ady pracy chronionej.
Zrównanie maksymalnych dofinansowañ dla pracodawców z ZPCh i pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne na otwartym rynku ustawa okreœla na dzieñ 1 stycznia 2010 roku18. Od 1 stycznia 2009 roku uleg³a
zmianie definicja najni¿szego wynagrodzenia, stosowanego jako kwota bazowa do wyliczenia dofinansowania. W aktualnych warunkach prawnych przez
najni¿sze wynagrodzenie rozumie siê okreœlone odrêbnymi przepisami minimalne wynagrodzenie obowi¹zuj¹ce w styczniu danego roku.
Wskazane powy¿ej (jako pochodne najni¿szego wynagrodzenia) kwoty
wskazuj¹ wysokoœæ maksymalnego dofinansowania. Realnie nie mo¿e byæ
ono wy¿sze ani¿eli 75% kosztów p³acy19 dla przedsiêbiorców20, (tj. podmiotów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹) i 90% kosztów p³acy dla pracodawców niebêd¹cych przedsiêbiorcami (tj. niewykonuj¹cych dzia³alnoœci gospodarczej)21.
n

n

n

18

Art. 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 237 poz. 1652).
19
Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji kosztami p³acy s¹: wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcê sk³adki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowi¹zkowe sk³adki
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych.
20
Art. 41 ust. 2 Rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznaj¹cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu (ogólnego rozporz¹dzenia w sprawie wy³¹czeñ blokowych) (Dziennik Urzêdowy WE
L 214 z 09.08.2008, s. 3).
21
Ograniczenie intensywnoœci pomocy do poziomu 90% kosztów p³acy nie znajduje uzasadnienia w wymienionym rozporz¹dzeniu.
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Opis sytuacji prawnej finansowania aktywizacji zawodowej mo¿na znaleŸæ
w literaturze22. O wysokoœci otrzymywanego przez pracodawcê wsparcia finansowego z tytu³u zatrudniania osoby niepe³nosprawnej decyduj¹: wielkoœæ firmy
(poni¿ej lub powy¿ej 25 etatów), procentowy udzia³ osób niepe³nosprawnych
w zatrudnieniu ogó³em (powy¿ej lub poni¿ej 6%), status prawny firmy (zak³ad
pracy chronionej, otwarty rynek), stopieñ niepe³nosprawnoœci zatrudnionej osoby niepe³nosprawnej (lekki, umiarkowany, znaczny), rodzaj niepe³nosprawnoœci (wyró¿niono grupê specjaln¹: osoby niepe³nosprawne, u których stwierdzono chorobê psychiczn¹, upoœledzenie umys³owe lub epilepsjê oraz niewidome),
wysokoœæ etatu, koszty p³acy, wysokoœæ p³acy brutto, wystêpowanie ewentualnych zaleg³oœci zobowi¹zañ pracodawcy (np. wobec PFRON), sposób rozliczania podwy¿szonych kosztów (rycza³t lub precyzyjne wyliczenie).
Analizy efektywnoœci rozwi¹zañ prawnych obowi¹zuj¹cych do koñca 2008
roku maj¹ równie¿ swoj¹ literaturê23. Poœwiêcono im wiele konferencji i szkoleñ. Stanowi³y równie¿ przedmiot rozpraw o charakterze naukowym.
Najistotniejsze ró¿nice jakoœciowe w dofinansowaniu wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych w stanach prawnych przed i po 1 stycznia 2009 roku s¹ nastêpuj¹ce:
zast¹pienie dofinansowania wynagrodzeñ oraz czêœciowej refundacji sk³adki ubezpieczenia spo³ecznego, traktowanych jako kompensata podwy¿szonych kosztów pracy osób niepe³nosprawnych, zwiêkszonym dofinansowaniem wynagrodzeñ,
odst¹pienie od oczekiwanego od pracodawców rozliczania dodatkowych
kosztów zatrudniania osób niepe³nosprawnych oraz alternatywnego (ni¿szego) wsparcia w postaci niepodlegaj¹cego rozliczeniu rycza³tu,
likwidacja (czêœciowego, poprzez sk³adkê na ubezpieczenie spo³eczne)
zwi¹zku wysokoœci wsparcia finansowego z wysokoœci¹ kosztów p³acy,
zrównanie (od 1 stycznia 2010 roku) wysokoœci dofinansowañ dla pracodawców z otwartego rynku pracy i pracodawców posiadaj¹cych status prowadz¹cych zak³ad pracy chronionej (w 2009 roku czasowe nieznaczne
zró¿nicowanie na korzyœæ zpch),
likwidacja zró¿nicowania wysokoœci wsparcia finansowego (refundacji sk³adek ubezpieczenia spo³ecznego) w zale¿noœci od wielkoœci firmy otwartego
rynku pracy (zatrudnienie poni¿ej lub powy¿ej 25 osób),
objêcie dofinansowaniem wynagrodzeñ pracowników uprawnionych do
emerytury,
uproszczenie procedur oraz dokumentacji pozyskiwania i rozliczania dofinansowañ.
n

n

n

n

n

n

n

22
Np. D. Multañska, I. Suszek: Pomoc finansowa na zatrudnianie osób niepe³nosprawnych, Wydawnictwa Info-Baza, Poznañ 2009.
23
Np. A. Barczyñski: Koszty zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, Dzia³ Wydawnictw
KIG-R, Warszawa 2008 oraz A. Barczyñski: Analiza wskaŸnikowa finansowego wspomagania
zatrudniania osób niepe³nosprawnych, Dzia³ Wydawnictw KIG-R, Warszawa 2006.
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Dofinansowania wynagrodzeñ – ocena konsekwencji zmian opisu
prawnego
Nale¿y domniemywaæ, ¿e przeprowadzone zmiany jakoœciowe, a w szczególnoœci rozwi¹zania w zakresie wysokoœci wsparcia dla ró¿nych pracodawców oraz relacje pomiêdzy wysokoœci¹ wsparcia w zale¿noœci od stopnia oraz
rodzaju niepe³nosprawnoœci, s¹ wyrazem przemyœlanej polityki i dyktowanymi przez ni¹ preferencjami. Ocena dotychczasowych rozwi¹zañ oraz kierunek
wprowadzanych zmian inspiruj¹ do rzeczowej analizy zarówno stanu systemu, jak i kierunku zmian z perspektywy:
zgodnoœci preferencji wskazywanych przez politykê spo³eczn¹ i preferencji
kszta³towanych przez zasady finansowania (dofinansowanie wynagrodzeñ),
mo¿liwoœci realizacji tzw. polskiego modelu rehabilitacji zawodowej osób
niepe³nosprawnych w obecnej postaci w warunkach gospodarki rynkowej.
Przydatnym narzêdziem do prowadzenia tak ukierunkowanych analiz mog¹
byæ graficzne prezentacje dofinansowañ w 2009 roku dla poszczególnych stopni niepe³nosprawnoœci w zak³adach pracy chronionej i na otwartym rynku
w warunkach prawnych przed i po 1 stycznia 2009 roku w funkcji p³acy brutto
zatrudnionej osoby niepe³nosprawnej oraz graficzne przedstawienie relacji
miêdzy dofinansowaniami realnymi dla ró¿nych stopni i rodzajów niepe³nosprawnoœci24.
Prezentacje graficzne uwzglêdniaj¹ przedzia³ p³acy brutto od kwoty minimalnego wynagrodzenia do wynagrodzenia przeciêtnego w gospodarce narodowej25. Postaæ graficzna projekcji dofinansowañ, ich porównañ w ró¿nych
stanach prawnych oraz wskaŸników stanowi¹cych relacje pomiêdzy ró¿nymi
wariantami dofinansowañ, zaprezentowanych w funkcji wynagrodzeñ (w odniesieniu do pe³nego etatu) pracuj¹cej osoby niepe³nosprawnej, umo¿liwia
sformu³owanie ocen wobec postawionych powy¿ej problemów.
Analiza zaprezentowanych projekcji i rozk³adów wskaŸników pozwala na
nastêpuj¹ce uwagi i opinie. Nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 1997 roku spowodowa³a, i¿ od 1 stycznia w 2009 roku:
wysokoœæ wsparcia finansowego (nominalnego) jest niezale¿na od wysokoœci p³acy brutto,
n

n

n

24
A. Barczyñski: „Analiza dofinansowañ wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych w warunkach prawnych po 1 stycznia 2009 r., kwiecieñ 2009 r.” (opracowanie na prawach rêkopisu)
oraz A. Barczyñski: Analiza wskaŸnikowa finansowego wspomagania zatrudniania osób niepe³nosprawnych, Dzia³ Wydawnictw KIG-R, Warszawa 2006.
25
W 2009 roku minimalne wynagrodzenie okreœlone zosta³o na poziomie 1276 z³ (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2008 roku w sprawie minimalnego wynagrodzenia za
pracê w 2009 roku – Monitor Polski nr 55, poz. 499), natomiast wed³ug GUS przeciêtne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w lutym 2009 roku wynosi³o 3195,56 z³.
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nast¹pi³o znaczne zbli¿enie wysokoœci dofinansowañ dla osób niepe³nosprawnych zatrudnianych na otwartym i chronionym rynku pracy (od 1 stycznia 2010 roku nast¹pi ich zrównanie),
na otwartym rynku pracy zmiany wysokoœci dofinansowañ mia³y nastêpuj¹cy charakter (wykres 3):
– dla lekkiego stopnia niepe³nosprawnoœci i dla pozosta³ych rodzajów niepe³nosprawnoœci26 realne dofinansowanie wzros³o w granicach od 27%
(dla p³acy minimalnej) do 22% (dla p³acy 3200 z³), oraz dla grupy specjalnej (P, E, U i O) odpowiednio od 127% do 121%,
– dla umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci i dla pozosta³ych rodzajów niepe³nosprawnoœci realne dofinansowanie wzros³o w granicach od
15% (dla p³acy minimalnej) przez 23% do spadku o 7% (dla p³acy 3200
z³), oraz dla grupy specjalnej (P, E, U i O) spadek o 4% (dla p³acy minimalnej), poprzez wzrost o 51% (dla p³acy brutto 2320 z³) i 35% (dla p³acy
3200 z³),
– dla znacznego stopnia niepe³nosprawnoœci i dla pozosta³ych rodzajów
niepe³nosprawnoœci realne dofinansowanie wzros³o w granicach od 1%
(dla p³acy minimalnej) przez 22% (p³aca 1600 z³) do spadku o 3% (dla
p³acy 3200 z³), oraz dla grupy specjalnej (P, E, U i O) spadek o 9% (dla
p³acy minimalnej), poprzez wzrost o 42% (dla p³acy brutto 2570 z³)
i 333% (dla p³acy 3200 z³).
dla zak³adów pracy chronionej zmiany wysokoœci dofinansowañ mia³y nastêpuj¹cy charakter (wykres 3):
– dla lekkiego stopnia niepe³nosprawnoœci i dla pozosta³ych rodzajów niepe³nosprawnoœci realne dofinansowanie zmniejszy³o siê od 11% (dla
p³acy minimalnej) do 46% (dla p³acy 3200 z³), oraz dla grupy specjalnej
(P, E, U i O) odpowiednio o 11% i 40%,
– dla umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci i dla pozosta³ych rodzajów niepe³nosprawnoœci realne dofinansowanie zmniejszy³o siê w granicach o 11% (dla p³acy minimalnej) przez wzrost o 8% (p³aca 2000 z³) do
spadku o 9% (dla p³acy 3200 z³), oraz dla grupy specjalnej (P, E, U i O)
spadek o 11% (dla p³acy minimalnej) i 15% (dla p³acy 3200 z³),
– dla znacznego stopnia niepe³nosprawnoœci i dla pozosta³ych rodzajów
niepe³nosprawnoœci realne dofinansowanie zmniejszy³o siê o 11% (dla
p³acy minimalnej) przez wzrost o 5% (p³aca 2300 z³) do spadku o 6% (dla
p³acy 3200 z³), oraz dla grupy specjalnej (P, E, U i O) spadek o 11% (dla
p³acy minimalnej) i 12% (dla p³acy 3200 z³),
26

„Pozosta³e stopnie niepe³nosprawnoœci” nale¿y interpretowaæ jako wszystkie rodzaje
(przyczyny) niepe³nosprawnoœci z wy³¹czeniem „grupy specjalnej”, tzn. upoœledzenia
umys³owego (U), chorób psychicznych (P), epilepsji (E) oraz chorób narz¹du wzroku (O) w stopniu umiarkowanym i znacznym.
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Wykres 3. WskaŸnik wzrostu dofinansowañ w 2009 roku w wyniku zmiany stanu
prawnego od 1 stycznia 2009 roku
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rozk³ad krzywych charakteryzuj¹cych procentowy udzia³ kwoty dofinansowañ realnych w pokryciu kosztów pracy osoby niepe³nosprawnej w zak³adzie pracy chronionej prezentuje siê nastêpuj¹co (wykres 4):
– dla osób niepe³nosprawnych z grupy pozosta³e rodzaje niepe³nosprawnoœci: dla stopnia lekkiego udzia³ dofinansowañ w kosztach p³acy wynosi
od 51% (p³aca minimalna) do 20% (dla p³acy 3200 z³), natomiast dla stopnia umiarkowanego i znacznego w przedziale: p³aca minimalna i kwota
2000 z³ ma identyczn¹ wartoœæ 75%, a nastêpnie zmniejszaj¹ siê odpowiednio do wartoœci 47% i 54% (p³aca 3200 z³),
– podobn¹ charakterystykê (z przesuniêtym punktem identycznego wskaŸnika 75% do poziomu 2575 z³) ma ten wskaŸnik dla osób niepe³nosprawnych z grupy specjalnej,

Wykres 4. Projekcja dofinansowañ w zak³adach pracy chronionej w 2009 roku
wed³ug stanu prawnego po 1 stycznia 2009 roku
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– rozk³ad krzywych charakteryzuj¹cych procentowy udzia³ kwoty dofinansowañ realnych w pokryciu kosztów pracy osoby niepe³nosprawnej na
otwartym rynku jest podobny jak dla zak³adów pracy chronionej i ilustruje
go wykres. 5.
Wykres 5. Projekcja dofinansowañ na otwartym rynku w 2009 roku wed³ug stanu
prawnego po 1 stycznia 2009

Wykresy potwierdzaj¹ i wskazuj¹ wymiar liczbowy preferencji, jakie przyœwieca³y prawodawcy przy wzmocnieniu dofinansowania zatrudniania osób
niepe³nosprawnych na otwartym rynku.
Poziom rozbie¿noœci pomiêdzy dofinansowaniem realnym, a dofinansowaniem nominalnym opisuj¹ wykresy 6 i 7.
Wykresy stanowi¹ czytelny obraz konsekwencji konfliktu pomiêdzy preferencjami polityki spo³ecznej, prezentowanymi miêdzy innymi przez zró¿nicowany poziom dofinansowania dla ró¿nych stopni i rodzajów niepe³nosprawnoœci, a ograniczeniami bêd¹cymi pochodn¹ unijnych regulacji prawnych, do-
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tycz¹cych ograniczeñ pomocy publicznej dla firm funkcjonuj¹cych w warunkach gospodarki rynkowej. Dla stopni umiarkowanego i znacznego na poziomie wynagrodzenia minimalnego realne dofinansowanie stanowi od 44% do
63% dofinansowania nominalnego (w zak³adach pracy chronionej) oraz od
49% do 91% dofinansowania minimalnego w firmach otwartego rynku.

Wykres 6. Relacje miêdzy dofinansowaniem realnym (z uwzglêdnieniem art. 26a,
ust. 4) a dofinansowaniem nominalnym (wed³ug art. 26a, ust. 1 i 1b) w warunkach
prawnych 2009 roku
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Wykres 7. Relacje miêdzy dofinansowaniem realnym (z uwzglêdnieniem art. 26a,
ust. 4) a dofinansowaniem nominalnym (wed³ug art. 26a, ust. 1 i 1b) w warunkach
prawnych 2009 roku

Praktycznie od pocz¹tku funkcjonowania zak³adów pracy chronionej (1991 rok),
jak wynika z corocznych badañ ankietowych, jakie w nich przeprowadza PFRON,
wynagrodzenie zdecydowanej wiêkszoœci niepe³nosprawnych pracowników
równe jest p³acy minimalnej lub nieznacznie j¹ przekracza. Podobnie sytuacja
wygl¹da na otwartym rynku. Z analizy zaprezentowanych wykresów i opisów
wynika, i¿ szczególnie w dolnych wysokoœciach wynagrodzeñ wystêpuj¹ najbardziej niekorzystne zjawiska z punktu widzenia priorytetów polityki spo³ecznej.
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Uzale¿nienie wysokoœci dofinansowañ od minimalnego wynagrodzenia,
przy jednoczesnym gwarantowanym ustawowo corocznym jego wzroœcie,
wp³ywa zdecydowanie na rosn¹ce zwiêkszanie siê zakresu ograniczenia dofinansowañ ustawowym limitem 75% kosztów p³acy. Radykalnemu powiêkszeniu ulegnie zakres p³acy brutto, przy którym zanikaj¹ ró¿nice w wysokoœci realnego dofinansowania w zale¿noœci od stopnia i rodzaju niepe³nosprawnoœci.
Pog³êbia siê tym samym brak jakiejkolwiek motywacji finansowej (mo¿na postawiæ tezê, i¿ jest to nawet antymotywacja) do zatrudniania na otwartym rynku,
jak równie¿ w zak³adach pracy chronionej osób niepe³nosprawnych o, uto¿samianej ze stopniami i rodzajami, wiêkszej uci¹¿liwoœci niepe³nosprawnoœci.
Ilustracj¹ paradoksów, cechuj¹cych aktualne rozwi¹zania w zakresie dofinansowañ wynagrodzeñ niech bêdzie porównanie warunków dofinansowañ
w dwóch hipotetycznych firmach – zak³adach pracy chronionej27 (tabela 46):
Tabela 46. Przyk³adowe relacje dofinansowañ firmy A i B
P³aca brutto/koszty p³acy
1276,-/1511,2000,-/2368,A
B
A
B

Koszty p³acy osób niepe³nospraw- 60 440
nych [z³]
Dofinansowanie nominalne1) [z³]
30 × 766
22 980
10 ×1786
17 860
£¹cznie
40 840
2)
Dofinansowanie realne [z³]
30 × 766
22 980
10 × 1133
11 330
£¹cznie
34 310
Koszty p³acy minus dofinansowanie 26 130
realne
Dofinansowanie realne/koszty p³acy 56,80%
Dofinansowanie realne/dofinanso- 84,00%
wanie nominalne

60 440

94 720

94 720

30 × 1276
38 280
10 × 2552
25 520
63 800
30 × 1133
33 990
10 × 1133
11 330
45 320
15 120

30 × 766
22 980
10 × 1786
17 860
40 840
30 × 766
22 980
10 × 1786
17 860
40 840
53 880

30 × 1276
38 280
10 × 2552
25 520
63 800
30 × 1276
38 280
10 ×1786
17 860
45 320
49 400

74,90%
71,00%

43,10%
100,00%

47,80%
71,00%

1)

Dofinansowanie w wysokoœci okreœlonej w art. 26a, ust. 1 i 1b, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dziennik Ustaw
z 1997 r., nr 123, poz. 97 z póŸn. zm.) w brzmieniu obowi¹zuj¹cym przed 5 grudnia 2008 roku.
2)
Dofinansowanie w wysokoœci okreœlonej w art. 26a, ust. 1 i 1b, z uwzglêdnieniem art. 26a,
ust. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku.
27

Paradoks dotyczy w równym stopniu równie¿ otwartego rynku pracy.
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Firma A: zatrudnienie ogó³em – 100 etatów, w tym 40 osób niepe³nosprawnych (30 etatów w stopniu lekkim i 10 w stopniu umiarkowanym), niepe³nosprawnoœci w rodzajach nieobejmuj¹cych E, P, U i O, przeciêtne wynagrodzenie osób niepe³nosprawnych 1276 z³.
Firma B: zatrudnienie ogó³em – 100 etatów, w tym 40 osób niepe³nosprawnych (30 etatów w stopniu lekkim i 10 w stopniu znacznym), niepe³nosprawnoœci w rodzajach obejmuj¹cych E, P, U i O, przeciêtne wynagrodzenie
osób niepe³nosprawnych 2000 z³.
Obie analizowane, przyk³adowe, firmy maj¹ zagwarantowane uprawnienia
przys³uguj¹ce zak³adom pracy chronionej, maj¹ równie¿ podobne obowi¹zki
wobec zatrudnionych niepe³nosprawnych. Nie podlega jednak dyskusji,
¿e dodatkowe koszty (tylko z tytu³u ni¿szej wydajnoœci, potrzeby gwarantowania w³aœciwej jakoœci produktów lub us³ug, opieki rehabilitacyjnej, dodatkowego nadzoru, problemów organizacyjnych itp.) s¹ nieporównywalnie wiêksze w firmie B ni¿ w firmie A. Nie podlega równie¿ dyskusji, ¿e to firma B jest
bli¿sza w³aœciwemu modelowi zatrudnienia chronionego. Ró¿nice nie znajduj¹ jednak odzwierciedlenia we wskazanych w tabeli zale¿noœciach. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e sytuacja staje siê jeszcze bardziej dyskusyjna wraz ze zwiêkszaniem siê wskaŸnika zatrudnienia osób niepe³nosprawnych.
n

n

Wnioski z analizy systemu dofinansowañ wynagrodzeñ
niepe³nosprawnych pracowników
Naturalnym oczekiwaniem wobec systemu wspierania finansowego pracodawców jest, aby konsekwencj¹ jego sprawnego funkcjonowania by³o stymulowanie wzrostu zatrudnienia osób niepe³nosprawnych na otwartym rynku
pracy28, a w odniesieniu do niepe³nosprawnych o ograniczonej produktywnoœci, do zatrudnienia w warunkach chronionych29. Mo¿na zatem oczekiwaæ, ¿e
system wspomagania szczególnie bêdzie preferowa³ tworzenie warunków
skutecznej rehabilitacji i pracy proporcjonalnie do stopnia niepe³nosprawnoœci i jej uci¹¿liwoœci. Czy stosowane rozwi¹zania spe³niaj¹ te warunki? Ocena
dokonywana jest na podstawie praktycznych efektów polityki stosowania
28
Uchwa³a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku – Karta Praw Osób
Niepe³nosprawnych (Monitor Polski z 1997 r., nr 50, poz. 475). „Osoby niepe³nosprawne maj¹
prawo do pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykszta³ceniem i mo¿liwoœciami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i poœrednictwa, a gdy niepe³nosprawnoœæ
i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepe³nosprawnych”.
29
Zalecenie nr R(92)6 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 9 kwietnia 1992 roku
w sprawie spójnej polityki wobec osób niepe³nosprawnych, rozdzia³ VII pkt 1.2. „Ludzie, których zdolnoœæ do pracy produktywnej jest ograniczona lub, którzy s¹ tak ciê¿ko poszkodowani,
¿e okresowo lub stale nie s¹ w stanie podj¹æ pracy w normalnym œrodowisku pracy, powinni
znaleŸæ zatrudnienie w œrodowisku chronionym”.
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finansowania aktywizacji zawodowej, czyli dofinansowania wynagrodzeñ,
traktowanego jako subsydium pokrywaj¹ce sta³e, podwy¿szone koszty zatrudniania niepe³nosprawnych.
Efekty i konsekwencje obowi¹zuj¹cych (zw³aszcza po 1 stycznia 2009
roku) zasad dofinansowania wynagrodzeñ s¹ nastêpuj¹ce:
1. Nastêpuje zrównanie (od 1 stycznia 2010 roku) wysokoœci dofinansowañ
dla pracodawców z otwartego rynku pracy i pracodawców posiadaj¹cych
status prowadz¹cych zak³ad pracy chronionej (w 2009 roku czasowe, nieznaczne, zró¿nicowanie na korzyœæ zak³adów pracy chronionej). Konsekwencj¹ bêdzie zmniejszaj¹ce siê zainteresowanie tworzeniem pracy chronionej.
2. Wraz ze wzrostem uci¹¿liwoœci niepe³nosprawnoœci, reprezentowanej
orzekanym stopniem niepe³nosprawnoœci, rosn¹ zarówno potrzeby osób
niepe³nosprawnych, jak równie¿ koszty, jakie powinien ponosiæ pracodawca dla pe³nego zaspokojenia potrzeb i likwidacji barier w rehabilitacji
zawodowej osób niepe³nosprawnych. Uwarunkowania te nie znajduj¹
odzwierciedlenia w wysokoœci realnych dofinansowañ.
3. Inne, przewidziane przez ustawê z 27 sierpnia 1997 roku narzêdzia wsparcia finansowego maj¹ charakter warunkowy i uznaniowy, a w powszechnej opinii pracodawców cechuje je niezwykle uci¹¿liwy proces pozyskiwania, dokumentowania i rozliczeñ.
4. Obowi¹zuj¹ce od 1 stycznia 2009 roku zasady dofinansowañ dzia³aj¹ antymotywacyjnie dla wzrostu wynagrodzeñ niepe³nosprawnych pracowników – ewentualnemu wzrostowi p³acy niepe³nosprawnego pracownika towarzyszy wzrost dodatkowych kosztów, a temu ju¿ nie towarzyszy w najmniejszym stopniu zwiêkszenie dofinansowania wynagrodzeñ.
5. Wykazany konflikt preferencji, stawianych przez politykê spo³eczn¹,
a ograniczeniami wynikaj¹cymi z uregulowañ, dotycz¹cych pomocy publicznej30, sk³ania do stwierdzenia, i¿ wyczerpuje siê mo¿liwoœæ realizacji
zatrudnienia chronionego w firmach podlegaj¹cych regu³om konkurencji
rynkowej. Nale¿y przedefiniowaæ warunki zatrudnienia chronionego i sytuowaæ je w organizacjach, realizuj¹cych g³ównie cele spo³eczne. Takie
rozwi¹zanie umo¿liwi miêdzy innymi realne objêcie zatrudnieniem chronionym niepe³nosprawnych takiej aktywizacji oczekuj¹cych (stopieñ
umiarkowany i znaczny, szczególnie z grup U, P, E i O), uproszczenie
regu³ finansowania, a w szczególnoœci ograniczenie wp³ywu regulacji prawnych, dotycz¹cych pomocy publicznej w dzia³alnoœci gospodarczej.
30

W szczególnoœci Rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku
uznaj¹ce niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu (ogólnego rozporz¹dzenia w sprawie wy³¹czeñ blokowych) (Dziennik Urzêdowy WE
L 214 z 09.08.2008).
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Relacje miêdzy misjami i celami firm, instytucji
i organizacji uczestnicz¹cych w systemie rehabilitacji
zawodowej osób niepe³nosprawnych a misj¹ i celami
polityki spo³ecznej
Jak wskazano wczeœniej, szczególn¹ cech¹ polskich rozwi¹zañ – dotycz¹cych zatrudnienia osób niepe³nosprawnych – jest fakt, i¿ nawet firmy posiadaj¹ce status zak³adu pracy chronionej funkcjonuj¹ w gospodarce, podlegaj¹c prawom rz¹dz¹cym mechanizmami charakterystycznymi dla gospodarki
rynkowej. Ich szczególn¹ cech¹ jest zró¿nicowanie form w³asnoœci. Jednoczeœnie przedsiêbiorstwa te s¹ realizatorem polityki spo³ecznej pañstwa wobec
pracuj¹cych osób niepe³nosprawnych. Zasadnym jest zatem pytanie, czy da
siê bezkonfliktowo pogodziæ te dwie filozofie funkcjonowania zak³adów
pracy chronionej.
OdpowiedŸ na nie powinna byæ poprzedzona zdefiniowaniem i porównaniem wartoœci, celów i preferencji, uznawanych przez w³aœcicieli zak³adów
pracy chronionej, jak równie¿ charakteryzuj¹cych politykê spo³eczn¹ pañstwa
w zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych.
Wœród wartoœci, celów i preferencji charakteryzuj¹cych politykê spo³eczn¹
pañstwa w zatrudnianiu oraz rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych mo¿na wyró¿niæ: tworzenie warunków efektywnej rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych, tworzenie warunków do usamodzielnienia siê osób niepe³nosprawnych, wspieranie integracji niepe³nosprawnych
ze spo³eczeñstwem, wyrównywanie szans poprzez wspieranie aktywnoœci zawodowej i spo³ecznej, tworzenie szans funkcjonowania niepe³nosprawnych we
wszystkich dziedzinach ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego, tworzenie mechanizmów i instytucji u³atwiaj¹cych integracjê osób niepe³nosprawnych w œrodowisku
zamieszkania, w œrodowisku pracy oraz w spo³eczeñstwie jako ca³oœci, preferowanie ich zatrudniania na otwartym rynku pracy, objêcie systemem jak najwiêkszej liczby niepe³nosprawnych, objêcie zatrudnieniem chronionym wy³¹cznie
osób niemog¹cych, z tytu³u niepe³nosprawnoœci, znaleŸæ zatrudnienia na otwartym rynku pracy, d¹¿enie do minimalizacji kosztów funkcjonowania systemu.
Natomiast wœród wartoœci, celów i preferencji uznawanych przez w³aœcicieli zak³adów pracy chronionej (podobnie jak pracodawców z otwartego rynku)
nale¿y wyró¿niæ nastêpuj¹ce: maksymalizacja zysku w³aœciciela, minimalizacja dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, zatrudnianie
niepe³nosprawnych o jak najwy¿szych kwalifikacjach, zatrudnianie tych, których rodzaj i stopieñ niepe³nosprawnoœci ma jak najmniejszy wp³yw na spadek
ich wydajnoœci, rekrutacja pracowników pod k¹tem przydatnoœci w realizowanych procesach produkcyjnych lub us³ugowych, inwestowanie w maszyny,
urz¹dzenia i technologie, wzmacniaj¹ce pozycjê rynkow¹ firmy.

Skutecznoœæ polskiego modelu aktywizacji zawodowej...

199

Wymienione czynniki charakteryzuje racjonalnoœæ determinowana obiektywnymi kryteriami ocen prawid³owego funkcjonowania przedsiêbiorstw
zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne, jak równie¿ ocen skutecznoœci prowadzonej przez pañstwo polityki spo³ecznej. Racjonalnoœæ ta jest w pe³ni zasadna i nie powinna podlegaæ dyskusji. Wyniki oddzielnych analiz wymienionych czynników nie powinny budziæ zastrze¿eñ. Innym natomiast problemem
jest odpowiedŸ na pytanie, czy w okreœlone powy¿ej wyraŸne zró¿nicowanie
interesów pañstwa i pracodawcy da siê wpisaæ mo¿liwoœæ zgodnego spe³niania oczekiwañ i potrzeb osoby niepe³nosprawnej w zakresie jej rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej, zw³aszcza w warunkach chronionych.
Stanem optymalnym i rokuj¹cym, a w³aœciwiej, gwarantuj¹cym powodzenie procesów rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych, jest sytuacja,
w której scharakteryzowane wczeœniej grupy czynników by³yby bezkonfliktowo spójne. Niestety analiza tych czynników wskazuje, ¿e stan taki ma niewiele
wspólnego z rzeczywistoœci¹.
Powstaje zatem nastêpne pytanie, jaki charakter ma brak spójnoœci. Czy
wartoœci, cele i preferencje charakteryzuj¹ce posiadaj¹cych statut zak³adu pracy chronionej oraz charakteryzuj¹ce politykê spo³eczn¹ pañstwa w zakresie
zatrudnienia i rehabilitacji osób niepe³nosprawnych s¹ wobec siebie neutralne,
czy te¿ ich ewentualna sprzecznoœæ stanowi Ÿród³o konfliktu interesów pañstwa i pracodawcy?
Analiza wskazuje, ¿e znacz¹ce czêœci obu grup czynników s¹ wobec siebie
neutralne. Ale jednoczeœnie wystêpuj¹ przypadki sprzecznoœci niektórych celów. Nale¿¹ do nich wœród celów pañstwa: preferowanie zatrudnienia osób niepe³nosprawnych na otwartym rynku pracy, objêcie systemem jak najwiêkszej
liczby niepe³nosprawnych, objêcie zatrudnieniem chronionym osób niemog¹cych z tytu³u niepe³nosprawnoœci znaleŸæ zatrudnienia na otwartym rynku
pracy, d¹¿enie do minimalizacji kosztów funkcjonowania systemu. Wœród celów pracodawców z zak³adów pracy chronionej mo¿na wymieniæ: maksymalizacjê zysku w³aœciciela, minimalizacjê dodatkowych kosztów zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych, zatrudnianie niepe³nosprawnych o wysokich kwalifikacjach, takich, których rodzaj i stopieñ niepe³nosprawnoœci ma jak najmniejszy
wp³yw na spadek ich wydajnoœci, rekrutacjê pracowników pod k¹tem przydatnoœci w realizowanych procesach produkcyjnych i us³ugowych31.
Wobec powy¿szego zasadnym wydaje siê postawienie tezy, ¿e wystêpowanie sprzecznych celów stanowi Ÿród³o wyraŸnego i ci¹g³ego konfliktu pomiêdzy interesami uczestników systemu. Uprawnione jest stwierdzenie, i¿ jest to
b³¹d systemowy. Konsekwencj¹ jest brak stabilnoœci, tak niezbêdnej
w dzia³aniach na wra¿liwym polu polityki spo³ecznej.
31

A. Barczyñski: Zatrudnienie chronione a prawa gospodarki rynkowej, „Polityka
Spo³eczna” kwiecieñ 2004.
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Podsumowuj¹c, mo¿na postawiæ pytanie, czy zatrudnienie chronione osób
niepe³nosprawnych mo¿na pogodziæ z prawami gospodarki rynkowej. OdpowiedŸ negatywna mo¿e wskazywaæ na pora¿kê polskiego eksperymentu powszechnego zatrudnienia i rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w warunkach chronionych, w firmach uczestnicz¹cych jednoczeœnie w konkurencyjnej
grze rynkowej. Mo¿e stanowiæ jednoczeœnie impuls do koniecznych zmian
systemowych.
Sformu³owanie, nawet najbardziej precyzyjne, misji organizacji nie jest warunkiem wystarczaj¹cym do realizacji jej zadañ spo³ecznych. Niezbêdny jest
dostêp do zasobów umo¿liwiaj¹cych jej realizacjê oraz akceptacja ich dysponenta (w³aœciciela) na ich wykorzystanie.
W teorii organizacji i zarz¹dzania funkcjonuje pojêcie konwersji. Konwersjê mo¿na zidentyfikowaæ jako prowadzony przez management proces wykorzystywania i przekszta³cania zasobów organizacji w rezultaty, ukierunkowane na realizacjê misji organizacji (wykres 8). Pojêcie zasobów organizacji jest
bardzo szerokie. Jest to potencja³ (forma energii), jaki ma do dyspozycji
zarz¹d organizacji. Ma on wymiar materialny, ekonomiczny, ludzki, organizacyjny, informacyjny, intelektualny, kompetencyjny, wiedzy i doœwiadczenia,
zaufania, pozycji na rynku itp.
Wykres 8. Proces konwersji w zarz¹dzaniu organizacj¹

Ponadto jego naturaln¹ cech¹ jest zmiennoœæ w czasie. Jest on trudny, a nawet niemo¿liwy do precyzyjnego zwymiarowania iloœciowego. Jest jednak
ograniczony zarówno czynnikami wewnêtrznymi, jak i warunkami tworzonymi przez otoczenie organizacji i ma swoj¹ wartoœæ graniczn¹. Rezultaty s¹
natomiast produktami koñcowymi konwersji. W zale¿noœci od misji organizacji mog¹ one przyjmowaæ ró¿n¹ postaæ, od rezultatów w³aœciwych organizacji o charakterze biznesowym, takich jak: wielkoœæ produkcji, wielkoœæ
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sprzeda¿y, jakoœæ, ograniczanie kosztów, wydajnoœæ i rentownoœæ, do rezultatów w³aœciwych organizacji w sferze spo³ecznej, takich jak: zmiana postaw, resocjalizacja, integracja, uzyskanie samodzielnoœci podopiecznych,
aktywizacja zawodowa. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nawet w wymienionym, cz¹stkowym katalogu oczekiwanych efektów funkcjonowania organizacji, wystêpuj¹
cele bêd¹ce wobec siebie w konflikcie. W odró¿nieniu od zasobów, które
mog¹ byæ ró¿nie wykorzystywane, zale¿nych najczêœciej od dostêpnoœci
i za³o¿onej strategii, rezultaty maj¹ wagê i hierarchiê okreœlon¹ przez misjê
i cele organizacji. Rezultaty powinny osi¹gaæ lub przekraczaæ cele organizacji.
Realizacja celów jest jednoznacznie ograniczona potencja³em zasobów.
Rozproszenie celów (jak równie¿ nadmierna ich liczba), przy okreœlonym,
ograniczonym potencjale, skutkuje ich niepe³nym (sprzecznym z ide¹ maksymalizacji) osi¹ganiu.
Skoro zasoby organizacji s¹ wymierne i ograniczone, to kierunki ich wykorzystania musz¹ uwzglêdniaæ tê zale¿noœæ, i¿ lokowanie ich dla osi¹gniêcia
w stopniu maksymalnym celu biznesowego mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie kosztem ograniczania celu spo³ecznego. Obowi¹zuje równie¿ odwrotna zale¿noœæ, tzn. cel spo³eczny mo¿e byæ realizowany kosztem celu biznesowego.
W zapisie matematyczno-graficznym zale¿noœci realnej mo¿liwoœci realizowania obu strategii opisuje zbiór hiperbol równoramiennych (wykres 9), których wyrazem we wspó³rzêdnych logarytmicznych jest przek¹tna matrycy
równobocznej (wykres 10). Analiza wykresów wskazuje na bardzo ograniczone mo¿liwoœci racjonalnego, jednoczesnego, skutecznego stosowania strategii
efektów spo³ecznych i strategii efektów biznesowych.
Wykres 9. Hiperbola konwersji zasobów w zró¿nicowane efekty
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Wykres 10. Macierz dylematu wyboru strategii

Uwzglêdniaj¹c, ¿e strategia okreœla program dzia³ania, wyznaczaj¹cy
g³ówne cele przedsiêbiorstwa i sposoby ich osi¹gania32, rozró¿niono skrajne
przypadki: strategii zmierzaj¹cej do maksymalizacji zysku organizacji oraz
strategii dzia³alnoœci „non profit” nastawionej na wy³¹czn¹ realizacjê celów
spo³ecznych. Pomiêdzy tymi skrajnymi przypadkami mog¹ wystêpowaæ rozwi¹zania wariantowe kombinacji celów biznesowych i spo³ecznych. Istot¹ zastosowanej formy prezentacji mo¿liwych kombinacji strategii jest czytelne
wskazanie, ¿e jedynie przek¹tna macierzy jest zbiorem punktów prezentuj¹cych mo¿liwe zwi¹zki w strategii elementów biznesowych i spo³ecznych.
Organizacje, które podlegaj¹ prawom rynku i nastawione s¹ na generowanie
zysku, realizuj¹ strategie efektów biznesowych. O dopuszczalnoœci realizacji
(w ograniczonym zakresie) elementów strategii efektów spo³ecznych decyduj¹
wyartyku³owane lub domniemane oczekiwania w³aœciciela zasobów organizacji.
Zdecydowanie odmienne s¹ oczekiwania w zakresie zachowañ prospo³ecznych
organizacji, jakie prezentuje w³aœciciel akcji spó³ki akcyjnej, w odró¿nieniu od
spó³dzielcy, dla którego firma jest zarówno miejscem pracy, jak i dodatkowych
dochodów z tytu³u podzia³u zysku. W przypadku spó³dzielni inwalidów dochodzi
jeszcze element opieki rehabilitacyjnej i medycznej w miejscu pracy.
W organizacjach realizuj¹cych strategie efektów spo³ecznych zró¿nicowanie ich oparte jest na poziomie zaanga¿owania œrodków publicznych, mo¿li32

Leksykon zarz¹dzania, Difin, Warszawa 2004.
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woœci kontroli ich prawid³owego wykorzystania oraz nadzoru w³aœcicielskiego. Decyduj¹cym elementem jest misja organizacji, ró¿na dla np. stowarzyszenia, powo³anego przez rodziców niepe³nosprawnych dla ich rehabilitacji
spo³ecznej, a inna w spó³dzielni socjalnej, tworzonej miêdzy innymi dla stworzenia miejsc pracy osobom zagro¿onym wykluczeniem33.
Propozycja autorska zmiany usytuowania ró¿nych form organizacji, w których realizowane jest zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa34, zawiera odpowiedŸ na pytanie, jakie formy w³asnoœci organizacji (z uwzglêdnieniem jej misji) daj¹ siê racjonalnie wpisaæ (z punktu widzenia prawid³owego funkcjonowania systemu) na przek¹tn¹ macierzy, w punktach odpowiadaj¹cych oczekiwanym zadaniom. Wykres 11 zawiera próbê identyfikacji i lokalizacji organizacji o ró¿nych formach w³asnoœci, w których mo¿e byæ realizowane zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa niepe³nosprawnych35.
Prawie dwudziestoletnie polskie doœwiadczenia uprawniaj¹ do stawiania
pytañ, dotycz¹cych racjonalnoœci i skutecznoœci realizowanych dzia³añ oraz
formu³owania ocen i wniosków o charakterze systemowym.
Wobec pe³nej odpowiedzialnoœci pañstwa i jego instytucji za spo³eczne
skutki i efektywne funkcjonowanie systemu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych, tzn. opis prawny, organizacjê systemu, zasilanie finansowe, kontrolê i korektê rozwi¹zañ, efektywnoœæ i skutecznoœæ jego
funkcjonowania s¹ zale¿ne od si³y (potencja³u) pañstwa.
Tworzenie warunków sprawnej rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób
niepe³nosprawnych wymaga spójnoœci miêdzy za³o¿eniami i opisem prawnym
systemu a racjonaln¹ analiz¹ warunków, jakie powinny spe³niaæ uczestnicz¹ce
w systemie organizacje, z uwzglêdnieniem ich form w³asnoœci, statusu prawnego, a w sposób szczególny, misji i celu ich funkcjonowania.
Ograniczonoœæ zasobów ka¿dej organizacji determinuje brak mo¿liwoœci
efektywnej i skutecznej, jednoczesnej realizacji strategii efektów spo³ecznych
i biznesowych. Zachodzi bezpoœredni zwi¹zek miêdzy form¹ w³asnoœci organizacji, a mo¿liwoœci¹ realizacji misji o charakterze prospo³ecznym i odpowiadaj¹cymi jej celami i strategiami efektów spo³ecznych.
Zatrudnienie chronione i rehabilitacja spo³eczna osób niepe³nosprawnych
powinny byæ realizowane w organizacjach, których misja i cele nie s¹ ukierun33

A.M. Kruk: Efektywnoœæ spo³eczno-ekonomiczna zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
w spó³dzielniach socjalnych i organizacjach komercyjnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2006.
34
A. Barczyñski: „Funkcja pracodawcy w realizacji polityki aktywizacji zawodowej osób
niepe³nosprawnych”, Konferencja „Polityka spo³eczna w Polsce – Badania, Dydaktyka, Rozwój” – 11–13 czerwiec 2007, AE Katowice – Sieniawa.
35
A. Barczyñski: „Problemy zarz¹dzania systemem rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych”, XII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Ergonomia
niepe³nosprawnym w wieku nanotechnologii”, £ódŸ, 23–24 listopada 2006.
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Wykres 11. Zró¿nicowane efekty w funkcji formy w³asnoœci i misji organizacji

kowane na realizacjê strategii efektów biznesowych (organizacje „non profit”,
po¿ytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje, organizacje prowadz¹ce
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego).
Propozycja pozwala równie¿ na wyeliminowanie zagro¿eñ, jakie dla polityki
spo³ecznej w aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych, szczególnie
wsparcia oczekuj¹cych i wymagaj¹cych, stanowi¹ unijne ograniczenia prawne.
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Tabela I. Udzia³ w szkoleniach dotycz¹cych zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
a deklaracja zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej w zak³adzie pracy wed³ug wybranych kategorii schorzeñ (w %)
Rodzaj niepe³nosprawnoœci

Kategorie odpowiedzi

Osoby na wózku inwalidzkim Zdecydowanie tak i raczej tak
Zdecydowanie nie i raczej nie
Nie wiem
Osoby lekko niedowidz¹ce
Zdecydowanie tak i raczej tak
Zdecydowanie nie i raczej nie
Nie wiem
Osoby z niedow³adem rêki
Zdecydowanie tak i raczej tak
Zdecydowanie nie i raczej nie
Nie wiem
Osoby niewidome
Zdecydowanie tak i raczej tak
Zdecydowanie nie i raczej nie
Nie wiem
Osoby niedos³ysz¹ce
Zdecydowanie tak i raczej tak
Zdecydowanie nie i raczej nie
Nie wiem
Osoby z trudnoœciami z cho- Zdecydowanie tak i raczej tak
dzeniem
Zdecydowanie nie i raczej nie
Nie wiem
Osoby chore na epilepsjê
Zdecydowanie tak i raczej tak
Zdecydowanie nie i raczej nie
Nie wiem
Osoby po zawale serca
Zdecydowanie tak i raczej tak
Zdecydowanie nie i raczej nie
Nie wiem
Osoby z upoœledzeniem
Zdecydowanie tak i raczej tak
umys³owym
Zdecydowanie nie i raczej nie
Nie wiem
Osoby g³uche
Zdecydowanie tak i raczej tak
Zdecydowanie nie i raczej nie
Nie wiem
Osoby chore na schizofreniê Zdecydowanie tak i raczej tak
Zdecydowanie nie i raczej nie
Nie wiem
*Wszystkie korelacje istotne na poziomie p=0,000.

Udzia³ w szkoleniach
Tak
Nie

51,6
46,7
1,7
57,6
41,3
1,1
58,7
37,0
4,3
13,0
84,8
2,2
63,5
34,2
2,3
73,9
25,0
1,1
37,0
56,5
6,5
83,2
12,0
4,8
23,9
69,6
6,5
33,2
63,0
3,8
18,5
73,4
8,1

32,4
64,3
3,3
29,7
67,6
2,7
39,5
55,8
4,7
3,7
92,1
4,2
38,0
58,2
3,8
48,1
47,2
4,7
22,0
69,6
8,4
69,2
24,1
6,7
8,2
86,7
5,1
12,6
83,6
3,8
7,2
81,3
11,5
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Tabela II. Udzia³ w szkoleniach a wizerunek zak³adu pracy (w %)
Udzia³ w szkoleniach

Czy Pana/i zdaniem?

Tak

Nie

Firmy/instytucje zatrudniaj¹ce osoby niepe³nosprawne maj¹
„lepszy wizerunek”

38,8

27,6

Firmy/instytucje zatrudniaj¹ce osoby niepe³nosprawne maj¹
„gorszy wizerunek”

7,1

1,9

Zatrudnianie osób niepe³nosprawnych nie ma ¿adnego
zwi¹zku z wizerunkiem firmy

43,2

46,7

Nie wiem

10,9

23,8

100,0

100,0

Ogó³em
Chi-kwadrat = 26,488 df 3 p= 0,000.

Tabela III. Udzia³ w szkoleniach a zatrudnienie na stanowisku wymagaj¹cym kontaktu
z klientem (w %)
Czy w Pana/i firmie/instytucji zatrudniono by osobê z widoczn¹
niepe³nosprawnoœci¹ na stanowisku wymagaj¹cym kontaktów
z klientem?

Udzia³ w szkoleniach
Tak

Nie

Zdecydowanie tak i raczej tak

61,4

43,4

Zdecydowanie nie i raczej nie

20,6

28,7

Nie wiem

13,1

11,4

4,9

16,5

Nie dotyczy, nie ma w firmie/instytucji takich stanowisk
Chi-kwadrat = 29,788 df 5 p=0,000.

Tabela IV. Aktywnoœæ ekonomiczna osób niepe³nosprawnych (w %)
Wiek

Wspó³czynnik
WskaŸnik zatrudnienia
aktywnoœci zawodowej

Stopa bezrobocia

15–24

20,9

15,5

25,9

25–34

35,3

30,3

14,1

35–44

32,3

27,8

12,5

45–54

25,4

23,5

7,0

55–64

16,8

14,9

11,0

18–60/65

24,3

21,5

11,4

îród³o: GUS BAEL, IV kwarta³ 2008.
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Tabela V. Stosowane formy zatrudnienia i organizacji pracy osób niepe³nosprawnych
Formy zatrudnienia i organizacji pracy

%

Umowa o pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy
Umowa o pracê w niepe³nym wymiarze czasu pracy
Umowa o pracê na czas okreœlony
Umowa na okres próbny
Umowa zlecenie
Umowa o dzie³o
Zatrudnienie subsydiowane z urzêdu pracy
Praktyka zawodowa, sta¿ zawodowy
Praca z zatrudnieniem asystenta osoby niepe³nosprawnej
Praca dorywcza/sezonowa
Praca tylko w weekendy
Inne

82,2
48,4
32,9
21,1
13,1
7,0
2,8
1,9
0,9
0,5
0,5
0,5

Tabela VI. Udzia³ w szkoleniach a wiedza o zarz¹dzaniu niepe³nosprawnoœci¹ w miejscu pracy (w %)
Udzia³ w szkoleniach

Czy s³ysza³/a Pan/i o zarz¹dzaniu zagadnieniami
niepe³nosprawnoœci w miejscu pracy?

Tak

Nie

Tak
Nie

48,0
52,0

19,7
80,3

Chi-kwadrat = 49,820 df 1 p=0,000.

Tabela VII. Cechy kultur organizacyjnych a zatrudnianie niepe³nosprawnych pracowników we wspó³pracy z instytucjami lokalnymi (w %)
Czy
Cechy kultur organizacyjnych
firma/instytucja
Preferuje siê
zatrudni³a w ci¹gu Preferuje siê Preferuje siê
Preferuje siê
samodzielne rywalizacjê, stawia
ostatnich 2 lat
pracê
bezpieczeñstwo
podejmowanie
siê wysokie
osobê
zespo³ow¹,
zatrudnienia,
ryzyka,
wymagania i licz¹
niepe³nosprawn¹
d¹¿enie do
podporz¹dkowanie,
innowacyjnoœæ,
siê przede
w wyniku
zgody
przewidywalnoœæ
swobodê
wszystkim
wspó³pracy z jak¹œ i uczestnictwa
i niezmiennoœæ
i oryginalnoœæ
osi¹gniêcia
instytucj¹?

Tak
Nie
Nie wiem
Ogó³em

18,9
77,4
3,7
100,0

Chi kwadrat = 19,144 df 6 p=0,004.

9,0
81,0
10,0
100,0

2,7
89,7
7,6
100,0

15,2
82,6
2,2
100,0
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Tabela VIII. Planowanie zatrudnienia a wizerunek firmy zatrudniaj¹cej osoby niepe³nosprawne (w %)
Firmy/instyFirmy/instytucje
tucje
Czy w ci¹gu najbli¿szego
zatrudniaj¹ce
zatrudniaj¹ce
roku firma/instytucja
osoby niepe³no- osoby niepe³noplanuje zatrudnienie osób
sprawne maj¹ sprawne maj¹
niepe³nosprawnych?
„lepszy
„gorszy
wizerunek”
wizerunek”

Tak, bierzemy pod
uwagê tak¹ mo¿liwoœæ
Raczej nie planujemy
zatrudniæ osób niepe³nosprawnych
Trudno powiedzieæ

Zatrudnianie
osób niepe³nosprawnych nie
Nie
ma ¿adnego
Ogó³em
wiem
zwi¹zku
z wizerunkiem
firmy

48,8

3,0

34,9

13,3 100,0

24,5

3,7

51,0

20,7 100,0

23,7

3,4

48,3

24,6 100,0

Chi kwadrat = 36,226 df 6 p=0,000.
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Charakterystyka badanej próby
KRYTERIA DOBORU ZAK£ADÓW PRACY DO PRÓBY
P³atnoœæ sk³adki na
PFRON

Sektor w³asnoœci

Wielkoœæ miejscowoœci

Stanowisko
Zatrudnianie/niezatrudnianie osób niepe³nosprawnych w instytucji

Region
dzia³alnoœci

Makroregiony
(Liczba wywiadów przeprowadzonych w ka¿dym z województw zosta³a obliczona proporcjonalnie do liczby osób
niepe³nosprawnych w województwie. Województwa po³¹czono nastêpnie
w makroregiony)

Wszyscy badani pracodawcy to p³atnicy sk³adek na PFRON,
a wiêc zatrudniaj¹cy co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy.
Zgodnie z ustaw¹ o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych z wp³at na PFRON zwolnione s¹ publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku, których wy³¹cznym przedmiotem prowadzonej dzia³alnoœci jest rehabilitacja spo³eczna
i lecznicza, edukacja osób niepe³nosprawnych lub opieka nad
osobami niepe³nosprawnymi. Tych instytucji nie badano.
A. Przedsiêbiorstwa: pañstwowe i prywatne – 73% N = 438
N = 162
B. Instytucje – 23%
• pañstwowe jednostki bud¿etowe
• samorz¹dowe jednostki bud¿etowe
• inne: edukacja, kultura, zdrowie – publiczne i niepubliczne
I. 25–50 tysiêcy mieszkañców – 46%
N = 276
II. 50–250 tysiêcy mieszkañców – 29%
N = 174
III. powy¿ej 250 tysiêcy mieszkañców – 25%
N = 150
Kadra kierownicza jak najwy¿szego szczebla
N = 600
Pracodawcy zatrudniaj¹cy ON i dokonuj¹cy wp³at N = 204
do PFRON – 34%
Pracodawcy zatrudniaj¹cy ON i zwolnieni z wp³at N = 174
do PFRON – 29%
Pracodawcy niezatrudniaj¹cy ON i wp³acaj¹cy na N = 222
PFRON – 37%
Centralny (województwa mazowieckie i ³ódzkie) N = 104
Wschodni (lubelskie, podkarpackie, podlaskie,
N = 117
œwiêtokrzyskie)
Po³udniowy (województwa ma³opolskie i œl¹skie) N = 127
Pó³nocno-Zachodni (województwo lubuskie,
N = 103
zachodniopomorskie i wielkopolskie)
Po³udniowo-Zachodni (województwo dolnoœl¹skie N = 60
i opolskie
Pó³nocny (województwo pomorskie, warmiñsko- N = 89
-mazurskie i kujawsko-pomorskie)

W kategorii A Przedsiêbiorstwa pañstwowe i prywatne uwzglêdniono dodatkowo
kryterium wielkoœci

Wielkoœæ

Ma³e (od 25 do 49 pracowników) – 65%
Œrednie (od 50 do 249 pracowników) – 29%
Du¿e (powy¿ej 249 pracowników) – 6%

N = 285
N = 127
N = 26
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Tabela IX. Wielkoœæ zak³adu pracy
Wielkoœæ zak³adu pracy

Liczba respondentów

Udzia³ w próbie (w %)

329
231
55
615

53,5
37,6
8,9
100,0

25–49 osób
50–249 osób
Powy¿ej 250 osób
Ogó³em
Tabela X. Rodzaj zak³adu pracy

Liczba Udzia³ w próbie
osób
(w %)

Rodzaj zak³adu pracy

Przedsiêbiorstwo pañstwowe
Przedsiêbiorstwo prywatne
Pañstwowa jednostka bud¿etowa
Samorz¹dowa jednostka bud¿etowa
Inna instytucja edukacyjna, kultury, zdrowia publiczna
Inna instytucja edukacyjna, kultury, zdrowia niepubliczna
Ogó³em

40
419
44
82
19
11
615

6,5
68,1
7,2
13,3
3,1
1,8
100,0

Tabela XI. WskaŸnik zatrudniania osób niepe³nosprawnych mierzony op³acaniem
sk³adki na PFRON
Typ pracodawcy

Liczba osób

Udzia³ w próbie (w %)

Pracodawca zatrudniaj¹cy osoby niepe³nosprawne i dokonuj¹cy wp³at do PFRON
Pracodawcy zatrudniaj¹cy osoby niepe³nosprawne i zwolnieni z wp³at do PFRON
Pracodawcy niezatrudniaj¹cy osoby niepe³nosprawne i dokonuj¹cy wp³at na PFRON
Ogó³em

228

37,1

165

26,8

222

36,1

615

100,0

Liczba osób

Udzia³ w próbie (w %)

103
131
119
107
61
94
615

16,7
21,3
19,3
17,4
9,9
15,3
100,0

Tabela XII.Pracodawcy wed³ug makroregionów
Makroregion

Makroregion Centralny
Makroregion Po³udniowy
Makroregion Wschodni
Makroregion Pó³nocno-Zachodni
Makroregion Po³udniowo-Zachodni
Makroregion Pó³nocny
Ogó³em
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Tabela XIII. Pracodawcy wed³ug wielkoœci miejscowoœci
Wielkoœæ miejscowoœci

Miasto poni¿ej 25 tysiêcy mieszkañców
Miasto od 25 do 50 tysiêcy mieszkañców
Miasto od 50 do 250 tysiêcy mieszkañców
Miasto powy¿ej 250 tysiêcy mieszkañców
Ogó³em

Liczba osób

Udzia³ w próbie
(w %)

15
268
182
150
615

2,4
43,6
29,6
24,4
100,0

Liczba osób

Udzia³ w próbie
(w %)

Tabela XIV. Pracodawcy wed³ug bran¿y
Bran¿a

Rolnictwo, ³owiectwo, myœlistwo

5

0,8

Górnictwo, kopalnictwo

5

0,8

139

22,6

13

2,1

9

1,5

Budownictwo

60

9,8

Handel i naprawy

74

12,0

Hotele i restauracje

14

2,3

Transport, gospodarka magazynowa

25

4,1

£¹cznoœæ, telekomunikacja, poczta

7

1,1

Poœrednictwo finansowe, us³ugi finansowe
(us³ugi ksiêgowe, poradnictwo podatkowe itp.)

15

2,4

Obs³uga nieruchomoœci

17

2,8

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowi¹zkowe ubezpieczenia, spo³eczne i zdrowotne

86

14,0

Edukacja (zak³ady pracy podlegaj¹ce Ministerstwu Edukacji Narodowej)

40

6,5

Nauka (zak³ady pracy podlegaj¹ce Ministerstwu
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego)

3

0,5

Ochrona zdrowia i opieka spo³eczna

17

2,8

Pozosta³a dzia³alnoœæ us³ugowa, komunalna
i spo³eczna (kultura, bibliotekarstwo itp.)

46

7,5

Inne

49

8,0

Przemys³, przetwórstwo przemys³owe
Rzemios³o
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê
elektryczn¹, gaz i wodê

Ogó³em
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