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Analiza desk research:Analiza desk research:
osoby z niepełnosprawnością a rynek pracyosoby z niepełnosprawnością a rynek pracy

1

1.1

Pierwsza	część	dotyczy	analizy	dokumentów	
w	 zakresie	 przepisów	 regulujących	 zatrud-
nianie	osób	niepełnosprawnych	vs.	polskie	

prawodawstwo.	 Analiza	 desk	 research	 ma	 za	
zadanie	 przybliżyć	 tematykę	 zatrudniania	 osób	
z	 niepełnosprawnościami	 w	 Polsce.	 Celem	 jest	
ukazanie	przede	wszystkim	kontekstu	prawnego,	
ale	także	ekonomicznego	i	społecznego	funkcjo-
nowania	osób	z	niepełnosprawnościami	w	obsza-
rze	zawodowym.		
Dodatkowo,	 w	 pkt	 3	 niniejszej	 analizy,	 zosta-
ły	 wskazane	 potrzeby/możliwe	 rozwiązania	 
w	 obszarze	 aktywizacji	 zawodowej	 osób	 z	 nie-
pełnosprawnością,	wzorowane	zarówno	na	przy-
kładach	dobrych	praktyk,	jak	i	postulatach	środo-

Praca	 jest	 nie	 tylko	 podstawową	 formą	 ak-
tywności	 dorosłego	 człowieka,	 lecz	 także	
kluczowym	 wymiarem,	 który	 nadaje	 sens	

ludzkiej	egzystencji,	bez	względu	na	to	czy	doty-
czy	osoby	 sprawnej	 czy	 z	 niepełnosprawnością.	
Aktywność	zawodowa	odgrywa	jednak	szczegól-
ną	rolę	w	życiu	osób	z	niepełnosprawnością,	daje	
bowiem	 szansę	 na	 budowanie	 tożsamości	 oraz	
kształtowanie	własnego	 obrazu	 poza	 aspektem	
niepełnosprawności,	odwołując	się	do	doświad-
czania	wewnętrznych	zasobów	i	możliwości;	na-
daje	 życiu	 celowość,	 daje	 poczucie	 bezpieczeń-
stwa,	 stabilizacji	 i	 bycia	 częścią	 społeczności,	 
a	 aspekt	 finansowy	 aktywności	 zawodowej	 po-
zwala	zaspokajać	podstawowe	potrzeby	życiowe	
oraz	realizować	życiowe	plany.	Dane	statystyczne	
wskazują,	że	 	w	zależności	od	przyjętego	kryte-
rium	niepełnosprawności	(prawnej	lub	biologicz-
nej)	populacja	osób	niepełnosprawnych	w	Polsce	
może	 liczyć	 od	 4,9	mln	 osób	 do	 7,7	mln	 osób.		
Dane	 ogólne	 na	 temat	 przyczyn	występowania	
niepełnosprawności	 wskazują,	 że	 3/4	 wszyst-

wiska	 osób	 z	 niepełnosprawnością	 i	 organizacji	
rzeczniczych	działających	na	rzecz	tej	grupy.
Niniejsze	opracowanie	zostało	przygotowane	na	
podstawie	analizy	materiałów:
1.	 dostępnych	w	internecie:		na	stronach	rządo-

wych,	fundacyjnych,	agencji	zatrudnienia	oraz	
informacyjnych;	 do	 analizy	włączone	 zostały	
również	media	społecznościowe	 (m.in.	grupy	
zrzeszające	 osoby	 z	 niepełnosprawnościami	
poszukujące	pracy,	grupy	z	ofertami	pracy	dla	
osób	 z	 niepełnosprawnością	 i	 pełnospraw-
nych)

2.	 literatury	 przedmiotu	 (publikacje	 oraz	 arty-
kuły	dotyczące	tematyki	 jakości	życia,	 	pracy	 
i	zatrudniania	osób	z	niepełnosprawnościami)

Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy
kich	 przypadków	 jest	 efektem	 chorób	 przewle-
kłych,	urazy	i	wypadki	prowadzą	do	ograniczenia	
sprawności	w	poniżej	15%	przypadków,	zaś	wady	
genetyczne	w	7%	 .	Wyniki	 polskiej	 edycji	 EHIS	
2009	informują,	że	niepełnosprawność	następu-
je	w	efekcie	uszkodzeń	i	chorób	narządów	ruchu	
(56%),	 schorzeń	 układu	 krążenia	 (50%),	 scho-
rzeń	neurologicznych	(33%),	uszkodzeń	i	chorób	
wzroku	 (27%).	 W	 dalszej	 kolejności	 w	 zbiorze	
przyczyn	prowadzących	do	obniżenia	sprawności	 
w	codziennym	funkcjonowaniu	znalazły	się	uszko-
dzenia	i	choroby	narządu	słuchu	(14%),	choroby	
psychiczne	(10%)	i	upośledzenia	umysłowe	(4%)		
Duże	 zróżnicowanie	 przyczyn	 niepełnospraw-
ności	oraz	 stopnia	nasilenia	wynikających	 z	niej	
trudności/ograniczeń	determinuje	zróżnicowanie	
potrzeb	osób	z	niepełnosprawnościami	na	rynku	
pracy.	

Znaczna	 część	 osób	 z	 niepełnosprawnością	 po-
zostaje	 bierna	 zawodowo.	 Badanie	 Aktywności	
Ekonomicznej	 Ludności	 wskazują,	 że	 dla	 osób	
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niepełnosprawnych	 (prawnie)	 w	 wieku	 16	 lat	 
i	więcej	w	II	kwartale	2020	r.	 	współczynnik	ak-
tywności	zawodowej	wynosił	–	16,6%,	wskaźnik	
zatrudnienia	–	15,9%,	stopa	bezrobocia	–	4,5%.	
Dla	osób	niepełnosprawnych	w	wieku	produkcyj-
nym	,	wyżej	wymienione	wskaźniki	kształtowały	
się	następująco:	współczynnik	aktywności	zawo-
dowej	–	29,1%,	wskaźnik	zatrudnienia	–	27,6%,	
stopa	 bezrobocia	 –	 5,1%.	 W	 porównaniu	 do	 
I	kwartału	2020	r.,	gdzie	te	wskaźniki	wynosiły:	
dla	osób	niepełnosprawnych	 (prawnie)	w	wieku	
16	 lat	 i	więcej:	współczynnik	aktywności	 zawo-
dowej	 –17,2%,	wskaźnik	 zatrudnienia	 –	 16,3%,	
stopa	 bezrobocia	 –	 5,6%;	 	 dla	 osób	 niepełno-
sprawnych	w	wieku	 produkcyjnym:	 współczyn-
nik	 aktywności	 zawodowej	 –	 29,7%,	 wskaźnik	
zatrudnienia	 –	 28	%,	 stopa	 bezrobocia	 –	 5,9%,	
możemy	 zauważyć	 nieznaczny	 spadek	 współ-
czynnika	aktywności	zawodowej	(o	0,6	pkt.	proc	
u	 w	 grupie	 osób	 niepełnosprawnych	 prawnie	
pow.	16	 r.ż.	oraz	o	0,8	pkt.	proc	w	grupie	osób	
niepełnosprawnych	 w	 wieku	 produkcyjnym)	 
i	wskaźnika	zatrudnienia	(o	0,4	pkt.	proc	u	w	gru-
pie	 osób	 niepełnosprawnych	 prawnie	 pow.	 16	
r.ż.	oraz	o	0,4	pkt.	proc	w	grupie	osób	niepełno-
sprawnych	w	wieku	produkcyjnym).	Dodatkowo	
warto	zwrócić	uwagę	na	fakt,	że	zatrudnienie	naj-
częściej	podejmują	osoby	z	lekkim	stopniem	nie-
pełnosprawności,	 one	 najczęściej	 utrzymują	 się	 
z	pracy.	Osoby	z	niepełnosprawnością,	szczegól-
nie	w	stopniu	umiarkowanym	i	znacznym,	należą	
do	grupy	wykluczonych	bądź	zagrożonych	wyklu-
czeniem	z	rynku	pracy.	

Bardziej	 szczegółowe	 dane	 dotyczące	 sytuacji	
osób	 z	 niepełnosprawnościami	 na	 rynku	 pracy	
dostępne	 są	 za	 rok	 2019.	 Wyniki	 Badania	 Ak-
tywności	 Ekonomicznej	 Ludności	 wskazują,	 że	 
w	2019	roku	w	porównaniu	z	rokiem	poprzednim	
współczynnik	 aktywności	 zawodowej	 osób	 nie-
pełnosprawnych	w	wieku	 produkcyjnym	wzrósł	 
o	0,5	pkt.	proc.	(wzrost	o	2,9	pkt	proc.	
w	stosunku	do	roku	2015)	i	uplasował	się	na	po-
ziomie	 28,8%.	 Roczne	 statystyki	 zgromadzone	 
w	przeciągu	ostatnich	dziesięciu	lat	(między	2009	
a	2019	rokiem)	ukazują	pozytywny	trend	
w	 obszarze	 aktywności	 ekonomicznej	 tej	 grupy	
społecznej	 podnosząc	 wartość	 współczynnika	
aktywności	 zawodowej	 o	 4,2	 punktu	 procento-
wego.	Nie	zmienia	to	jednak	faktu,	iż	współczyn-
nik	 ten	 wciąż	 pozostaje	 niższy	 w	 porównaniu	 

z	innymi	krajami	UE	(w	krajach	Unii	Europejskiej	
wynosi	średnio	48,7%	).	Dodatkowo	w	roku	2019	
ponownie	zanotowano		poziom	stopy	bezrobocia	
osób	niepełnosprawnych	w	wieku	produkcyjnym	
na	 poziomie	 –	 7,2%.	 Tym	 samym	 stopa	 bezro-
bocia	 pozostała	 na	 tym	 takim	 samym	 poziomie	
jak	 w	 roku	 2018	 oraz	 spadła	 o	 5,8	 pkt.	 proc.	 
w	stosunku	do	roku	2015,	a	w	latach	2009–2019	
spadek	 stopy	 bezrobocia	wyniósł	 5,6	 pkt.	 proc.	
Na	 przestrzeni	 ostatnich	 dziesięciu	 lat	 zauwa-
ża	się	też	zmiany	w	kierunku	wzrostu	wskaźnika	
zatrudnienia,	 który	w	2019	 roku	w	porównaniu	 
z	rokiem	2018	wzrósł	o	0,6pkt.	proc.	do	poziomu	
26,8%.	W	roku	2019	liczba	aktywnych	zawodo-
wo	osób	niepełnosprawnych	w	wieku	produkcyj-
nym	liczyła	458	tys.,	z	czego	425	tys.	stanowiły	
osoby	pracujące,	a	33	tys.	osoby	bezrobotne.	Tym	
samym	pracujące	osoby	niepełnosprawne	stano-
wiły	92,8%	wszystkich	osób	niepełnosprawnych	
aktywnych	zawodowo.

Mimo	pozytywnych	 zmian	w	zakresie	 aktywno-
ści	zawodowej	osób	niepełnosprawnych	na	prze-
strzeni	lat	–	ich	aktywność	zawodowa	nadal	zna-
cząco	 odbiega	 od	 aktywności	 zawodowej	 osób	
sprawnych.	W	2019	r.	współczynnik	aktywności	
zawodowej	osób	sprawnych	w	wieku	produkcyj-
nym	w	Polsce	wynosił	 81,0%,	wskaźnik	 zatrud-
nienia	 78,4%	 a	 stopa	 bezrobocia	 3,4%.	 Różnica	
między	 wskaźnikiem	 zatrudnienia	 osób	 spraw-
nych	 a	 niepełnosprawnych	w	wieku	 produkcyj-
nym	wyniosła	51,6	pkt	proc.	a	między	stopą	bez-
robocia	tych	dwóch	grup	–	3,8	pkt	proc.		

W	roku	2020	sytuacja	na	rynku	pracy	ściśle	po-
wiązana	była	z	sytuacją	epidemiczną	(koronawi-
rus).	 Badanie	 przeprowadzone	 przez	 Fundację	
Aktywizacja	 	wśród	 pracodawców	wskazuje,	 że	
sytuacja	pracowników	z	niepełnosprawnościami	
w	podmiotach	ich	zatrudniających		w	maju	2020	
wydaje	się	być	stosunkowo	stabilna	-	ponad	80%	
badanych	 pomiotów	 wskazuje,	 że	 nie	 planuje	
zwolnień	w	tej	grupie	pracowników.	Ci	pracodaw-
cy,	którzy	wskazali,	że	w	grupie	zwolnionych	znaj-
dą	 się	 osoby	 z	 niepełnosprawnością,	 pochodzą	 
z	sektora	prywatnego	i	publicznego.	Żaden	praco-
dawca	z	trzeciego	sektora	nie	wskazał	zwolnień	
w	tej	grupie.	Wynikać	to	może	z	tego,	że	osoby	 
z	niepełnosprawnością	z	uwagi	na	dofinansowa-
nie	 ich	wynagrodzeń	generują	niższe	koszty,	niż	
pracownicy	 pełnosprawni,	 a	 aspekt	 finansowy	
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jest	 istotnym	 parametrem	 prowadzenia	 działal-
ności	w	trzecim	sektorze.	W	tym	miejscu	warto	
dodać,	 że	 respondenci	 z	 tego	 sektora	wskazali,	
że	 koszty	 pracy	 są	 najistotniejsze	 przy	wyborze	
pracowników	 do	 zwolnienia.	 Dodatkowo,	 na	 tę	
stabilną	sytuację	osób	z	niepełnosprawnościami	
ma	wpływ	wzmocniony	jeszcze	w	ostatnim	czasie	
system	dofinansowań	do	wynagrodzeń	pracow-
ników	 z	 niepełnosprawnością	 .	 Istotność	 tego	
aspektu	 polityki	 zatrudniania	 osób	 z	 niepełno-
sprawnościami	w	Polsce	nabiera	jeszcze	większe-
go	znaczenia,	gdy	zestawimy	te	najnowsze	zmia-
ny	z	danymi	w	zakresie	wysokości	wynagrodzeń	
pracowników	z	niepełnosprawnościami.	Według	
badania	Fundacji	Aktywizacja,	czy	Państwowego	
Funduszu	Rehabilitacji	Osób	Niepełnosprawnych		
średnie	wynagrodzenie	osób	z	niepełnosprawno-
ściami	pracujących	w	pełnym	wymiarze	oscyluje	
wokół	 wynagrodzenia	 minimalnego,	 zatem	 do-
finansowanie	do	 ich	wynagrodzenia	 pokrywa	 je	
w	znacznym	stopniu,	a	tym	samym	ma	znaczący	
wpływ	na	obniżenie	kosztów	osobowych	praco-
dawców	korzystających	z	tego	systemu.	

Na	 uwagę	 zasługuje	 również	 coraz	 większy	
udział	 otwartego	 rynku	 pracy	 w	 zatrudnianiu	
osób	 z	 niepełnosprawnością.	 W	 prowadzonej	
przez	 Państwowy	 Fundusz	 Rehabilitacji	 Osób	
Niepełnosprawnych	 Ewidencji	 Zatrudnionych	
Osób	Niepełnosprawnych	w	grudniu	2019	roku	
było	 zarejestrowanych	 247,0	 tys.	 pracowników	
niepełnosprawnych,	 których	 wynagrodzenia	 są	

dofinansowywane	ze	środków	PFRON,	co	odpo-
wiada	235,2	tys.	etatów,	w	tym:	na	chronionym	
rynku	 pracy	 100,2	 tys.	 osób	 i	 96,5	 tys.	 etatów	
oraz	na	otwartym	 rynku	pracy	 	146,8	 tys.	osób	
i	138,7	tys.	etatów.	W	ostatnich	latach	wyraźnie	
zmniejsza	 się	 dysproporcja	 między	 zarejestro-
wanymi	w	SODiR	PFRON	pracownikami	niepeł-
nosprawnymi	 z	 otwartego	 i	 chronionego	 rynku	
pracy.	Jeszcze	w	grudniu	2013	r.	udział	pracow-
ników	zakładów	pracy	chronionej	w	stosunku	do	
ogółu	 pracowników	niepełnosprawnych,	 zareje-
strowanych	w	SODiR	wynosił	66,2%,	tymczasem	 
w	grudniu	2019	r.	po	raz	kolejny	udział	pracowni-
ków	z	otwartego	rynku	pracy	w	stosunku	do	ogó-
łu	pracowników	niepełnosprawnych	był	większy	
od	udziału	pracowników	z	rynku	chronionego.	

W	analizie	sytuacji	osób	z	niepełnosprawnościa-
mi	 na	 rynku	 pracy	 warto	 także	 zwrócić	 uwagę	
na	liczbę	ofert	pracy	skierowanych	do	tej	grupy.	
Dane	statystyczne	z	Powiatowych	Urzędów	Pra-
cy	wskazują,	iż	udział	liczby	wolnych	miejsc	pracy	
i	aktywizacji	zawodowej	dla	osób	niepełnospraw-
nych	zarejestrowanych	w	PUP	w	ogólnej	 liczbie	
wolnych	miejsc	 pracy	 	 i	 aktywizacji	 zawodowej	
od	czerwca	2020	do	października	2020	obniżył	
się	o	0,6	pkt.	proc	(2,8%	w	czerwcu	2020	do	2,2%	
w	październiku	2020).	Liczba	w/w	ofert	dla	osób	
niepełnosprawnych	wynosiła	w	październiku	bie-
żącego	roku	2170	ofert,	przy	ogólnej	liczbie	ofert	
100	476.	

1.2
Analiza dokumentów w zakresie przepisów regulujących
zatrudnianie osób niepełnosprawnych vs. polskie prawodawstwo

Osoba	 z	 niepełnosprawnością	 jest	 takim	
samym	 pracownikiem	 jak	 wszyscy	 inni	
zatrudnieni	 w	 danej	 firmie,	 organizacji	

czy	 instytucji.	 Stosuje	 się	wobec	 niej	wszystkie	
ogólnie	 obowiązujące	 w	 Polsce	 przepisy	 prawa	
pracy,	 z	 pewnymi	 modyfikacjami	 wynikającymi	
z	dodatkowych	uprawnień	pracownika	z	niepeł-
nosprawnością.	Jednocześnie,	zatrudnianie	osób	
niepełnosprawnych		jest	umocowane	w	obowią-
zujących	w	Polsce	aktach	prawnych,	które	okre-
ślają	prawa	i	obowiązki	zarówno	osobom	niepeł-
nosprawnym	 jak	 i	 ich	 przyszłym	 (lub	 obecnym)	

pracodawcom.	Do	takich	aktów	prawnych	należą	
m.in.:	 Konwencja	ONZ	 o	 prawach	 osób	 niepeł-
nosprawnych,	 Konstytucja	 Rzeczpospolitej	 Pol-
skiej,	Ustawa	o	rehabilitacji	zawodowej	i	społecz-
nej	 oraz	 zatrudnianiu	 osób	 niepełnosprawnych	
z	1997r.,	Karta	Praw	Osób	Niepełnosprawnych,	
Kodeks	Pracy,	Ustawa	o	Służbie	cywilnej.

Aktem	 prawnym,	 obowiązującym	 w	 Polsce	 od	
2012,	jest	Konwencja	ONZ	o	prawach	osób	nie-
pełnosprawnych.	Została	sporządzona	w	Nowym	
Jorku	 13	 grudnia	 2006	 roku,	 a	weszła	w	 życie	
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dwa	 lata	 później.	 To	 pierwszy	 międzynarodowy	
akt	prawny,	który	w	sposób	kompleksowy	odnosi	
się	do	praw	osób	niepełnosprawnych.	Unia	Euro-
pejska	 jako	związek	państw	przystąpiła	do	Kon-
wencji	23	grudnia	2010	roku.	„Celem	Konwencji	
jest	 ochrona	 i	 zapewnienie	 pełnego	 i	 równego	
korzystania	 z	 praw	 człowieka	 i	 podstawowych	
wolności	 przez	 osoby	 z	 niepełnosprawnościa-
mi	na	 równi	ze	wszystkimi	 innymi	obywatelami.	
Konwencja	 do	 osób	 niepełnosprawnych	 zalicza	
osoby,	które	mają	długotrwale	naruszoną	spraw-
ność	fizyczną,	umysłową,	intelektualną	lub	w	za-
kresie	zmysłów,	co	może,	w	oddziaływaniu	z	róż-
nymi	 barierami,	 utrudniać	 im	 pełny	 i	 skuteczny	
udział	w	życiu	społecznym,	na	zasadzie	równości	
z	innymi	osobami”.		6	września	2012	roku	Polska	
ratyfikowała	 Konwencję	 ONZ	 o	 prawach	 osób	
niepełnosprawnych	i	tym	samym	zobowiązała	się	
do	jej	przestrzegania	i	realizacji	zawartych	w	niej		
postanowień,	a	także	monitorowania	ich	realiza-
cji.	Jednym	z	tych	postanowień,	jest	art.	27	Kon-
wencji	poświęcony	pracy	 i	 zatrudnieniu	–	mówi	
o	 prawie	 osób	 z	 niepełnosprawnością	 do	 pracy	
na	 zasadzie	 równości	 z	 innymi	 osobami	 	Doku-
ment	ten	postuluje	stworzenie	osobom	z	niepeł-
nosprawnością	 odpowiednich	 warunków	 pracy,	 
a	także	pełen	dostęp	do	opieki	medycznej	 i	ko-
munikacji.	 Konwencja	 zakazuje	 dyskryminacji	
osób	 niepełnosprawnych	 i	 nakazuje	 wdrożenie	
rozwiązań,	które	pomogą	im	osiągnąć	samodziel-
ność	i	niezależność	–	w	tym	także	poprzez	pracę.	

Kolejnym	ważnym		aktem	prawnym,	regulującym	
również	 kwestie	 zatrudniania	 osób	 z	 niepełno-
sprawnościami	jest	Konstytucja	Rzeczypospolitej	
Polskiej	 z	 2	 kwietnia	 1997	 r.	 (Dz.U	Nr	 78,	 poz.	
483,	 z	 późn.	 zm.).	 Konstytucja	 zapewnia	 prawo	
do	 równego	 traktowania	 stanowiąc,	 że	 nikt	 nie	
może	 być	 nierówno	 traktowany	 zarówno	w	 ży-
ciu	 politycznym,	 społecznym	 lub	 gospodarczym	
z	 jakiejkolwiek	przyczyny	 (art.	32,	pkt	2.).	Usta-
wa	 zasadnicza	 nakłada	 też	 na	 władze	 publicz-
ne	 obowiązek	 zapewnienia	 szczególnej	 opieki	
zdrowotnej	osobom	niepełnosprawnym	(art.	68),	 
a	także	obowiązek	pomocy	tym	osobom	w	zabez-
pieczeniu	egzystencji,	przysposobieniu	do	pracy	
oraz	komunikacji	społecznej	(art.	69).		W	polskim	
porządku	prawnym	zasadę	 równości	 oraz	 zakaz	
dyskryminacji	 realizują	nie	 tylko	 	zapisy	Konsty-
tucji	 Rzeczypospolitej	 Polskiej,	 ale	 też	 Kodeksu	
pracy	 .	W	 świetle	 zapisów	 Konstytucji	 RP	 każ-

demu	obywatelowi	zapewnia	się	wolność	wybo-
ru	 i	wykonywania	 zawodu	oraz	wyboru	miejsca	
pracy.	 Zapisy	 konstytucyjne	 są	 sprecyzowane	 
w	kodeksie	pracy,	który	zapewnia	gwarancję	pra-
wa	do	swobodnie	wybranej	pracy,	równe	prawa	
z	tytułu	jednakowego	wypełniania	takich	samych	
obowiązków	oraz	prawo	pracowników	do	jedna-
kowego	wynagrodzenia	za	 jednakową	pracę	 lub	
za	pracę	o	jednakowej	wartości.	Dodatkowo	ko-
deks	pracy	nakazuje	równo	traktować	pracowni-
ków	w	zakresie	nawiązania	i	rozwiązania	stosun-
ku	pracy,	warunków	 zatrudnienia,	 awansowania	
oraz	 dostępu	 do	 szkolenia	 w	 celu	 podnoszenia	
kwalifikacji	zawodowych,	w	tym	bez	względu	na	
niepełnosprawność.

Karta	 Praw	 Osób	 Niepełnosprawnych	 jest	 ko-
lejnym	 dokumentem,	 który	 określa	 antydyskry-
minacyjne	 i	 integracyjne	podejście	do	osób	nie-
pełnosprawnych.	 Została	 ustanowiona	 uchwałą	
Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	1	sierpnia	1997	
roku	 (Monitor	 Polski	 Nr	 50,	 poz.	 475).	 Celem	
dokumentu	jest	pełna	integracja	osób	niepełno-
sprawnych	 z	 resztą	 społeczeństwa	 we	 wszyst-
kich	obszarach	życia	zawodowego	i	społecznego.	
Według	zapisu	Karty	Praw	Osób	Niepełnospraw-
nych	osoba	niepełnosprawna	ma	prawo	do	po-
dejmowania	 zatrudnienia	 na	 otwartym	 rynku	
pracy	zgodnego	z	kwalifikacjami,	wykształceniem	
i	 możliwościami	 oraz	 do	 korzystania	 z	 doradz-
twa	zawodowego,	a	warunki	pracy	powinny	być	
dostosowane	do	potrzeb	i	możliwości	osób	nie-
pełnosprawnych.		 	W	Karcie	jest	również	mowa 
o	zabezpieczeniu	społecznym,	które	uwzględnia	
ponoszone	 koszty	wynikające	 z	 niepełnospraw-
ności,	 a	 także	 o	 uwzględnieniu	 tych	 kosztów	 
w	corocznych	zeznaniach	podatkowych.	

Podstawowym	 aktem	 prawnym,	 regulującym	
kwestię	 zatrudniania	 osób	 niepełnosprawnych	
w	 Polsce	 jest	 ustawa	 o	 rehabilitacji	 zawodowej	
i	 społecznej	 oraz	 zatrudnianiu	 osób	 niepełno-
sprawnych	 .	 Zawarte	w	 niej	 regulacje	 określają	
uprawnienia	 dla	 obu	 stron	 rynku	 pracy	 (praco-
dawców	i	pracowników	z	niepełnosprawnością).	
W/w	ustawa		kompleksowy	sposób	odnosi	się	do	
sytuacji	osób	niepełnosprawnych	na	rynku	pracy	
i		zawiera	szereg	regulacji	mających	na	celu	sku-
teczną	 i	 trwałą	 ich	 aktywizację	 zawodową.	 Na	
podstawie	tej	ustawy	działa	Państwowy	Fundusz	
Rehabilitacji	Osób	Niepełnosprawnych	(PFRON),	
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który	 zapewnia	wsparcie	 finansowe	 skierowane	
m.in.	 na	 aktywizację	 zawodową	osób	 niepełno-
sprawnych,	 a	 którego	 środki	 pochodzą	 z	wpłat	
pracodawców,	którzy	nie	zatrudniają	odpowied-
niej	 liczby	 osób	 niepełnosprawnych.	 Ponadto,	
ustawa	ta	reguluje	kwestie	orzekania	o	niepełno-
sprawności,	 rehabilitacji	 oraz	 uprawnienia	 osób	
niepełnosprawnych.	Wyznacza	także	szczególne	
obowiązki	i	prawa	pracodawców	zatrudniających	
osoby	niepełnosprawne,	zasady	funkcjonowania	
zakładów	 pracy	 chronionej	 i	 aktywności	 zawo-
dowej	 oraz	 służb	 działających	 na	 rzecz	 niepeł-
nosprawnych	 i	 organizujących	 szkolenia.	Wśród	
uprawnień	pracowników	z	niepełnosprawnością	
znajdują	się	te	dotyczące	m.in.:
•	 czasu	pracy	(art.	15,	16,	i	18	ustawy	o	rehabili-
tacji);	

•	 racjonalnych	usprawnień	(art.	23a	ustawy	o	re-
habilitacji);

•	 prawa	 do	 korzystania	 ze	 zwolnień	 od	 pracy	
(art.	20	ustawy	o	rehabilitacji;)

•	 prawa	 do	 dodatkowego	 urlopu	wypoczynko-
wego	(art.	19	ustawy	o	rehabilitacji);

•	 uprawnienia	do	dodatkowej	przerwy	w	pracy	
(art.	17	ustawy	o	rehabilitacji).

Ustawodawca	 zapewnia	 osobie	 z	 niepełno-
sprawnością	 również	możliwość	 (w	określonych	
przypadkach)	 rezygnacji	 np.	 z	 przywileju	 skró-
conego	 czasu	 pracy.	 Zgodnie	 z	 ustawą,	 osoba	
niepełnosprawna	 nie	może	 pracować	 dłużej	 niż	
8	godzin	na	dobę	i	40	godzin	tygodniowo.	Czas	
pracy	osoby	niepełnosprawnej	w	stopniu	umiar-
kowanym	lub	znacznym	nie	może	przekraczać	7	
godzin	dziennie	 i	35	godzin	tygodniowo.	Osoba	
niepełnosprawna	nie	może	być	także	zatrudnio-
na	w	porze	nocnej	i	w	godzinach	nadliczbowych	
oraz	ma	prawo	do	dodatkowej	przerwy	w	pracy	
na	 gimnastykę	 usprawniającą	 lub	 wypoczynek.	
Czas	przerwy	wynosi	15	minut	i	jest	wliczany	do	
czasu	 pracy.	Wymiar	 czasu	 pracy	 dla	 osób	 nie-
pełnosprawnych	oraz	zakaz	zatrudniania	w	porze	
nocnej	i	godzinach	nadliczbowych	nie	ma	zasto-
sowania	w	dwóch	przypadkach:
a)	 do	osób	zatrudnionych	przy	pilnowaniu	oraz
b)	 	 gdy,	 na	 wniosek	 osoby	 zatrudnionej,	 lekarz	
przeprowadzający	badania	profilaktyczne	pra-
cowników	lub	w	razie	 jego	braku	lekarz	spra-
wujący	opiekę	nad	tą	osobą	wyrazi	na	to	zgo-
dę.

Stosowanie	norm	czasu	pracy	nie	powoduje	ob-

niżenia	wysokości	wynagrodzenia	wypłacane-
go	w	stałej	miesięcznej	wysokości.	

Na	mocy	ustawy,	pracodawca	jest	również		zobo-
wiązany	zapewnić	niezbędne	racjonalne	uspraw-
nienia	dla	osoby	niepełnosprawnej:	
•	 pozostającej	z	nim	w	stosunku	pracy	
•	 uczestniczącej	w	rekrutacji	
•	 odbywającej	 szkolenie,	 staż,	 przygotowanie	
zawodowe	lub	praktyki	zawodowe	bądź	absol-
wenckie.	 Potrzeba	 racjonalnych	 usprawnień	
musi	zostać	pracodawcy	zgłoszona.	

W	 sytuacji	 gdy	 nastąpi	 takie	 zgłoszenie	 praco-
dawca	jest	zobowiązany	do	wprowadzenia	racjo-
nalnych	 usprawnień	 jeżeli	 pozwalają	 na	 to	 jego	
własne	możliwości	organizacyjne	
i	finansowe	jak	również	kiedy	koszty	przeprowa-
dzenia	odpowiednich	zmian	są	
w	wystarczającym	stopniu	refundowane	ze	środ-
ków	publicznych.	Racjonalne	usprawnienia	mogą	
polegać	 na:	 odpowiednim	 przystosowaniu	 po-
mieszczenia,	odpowiednim	jego	wyposażeniu	ale	
również	na	ustaleniu	indywidualnego	czasu	pra-
cy,	podziału	zadań	lub	oferty	kształceniowej.	
Na	 gruncie	 ustawy	 o	 rehabilitacji	 zawodowej	
i	 społecznej	 oraz	 zatrudnianiu	 osób	 niepełno-
sprawnych	funkcjonują	także	mechanizmy	wspie-
rające	 zatrudnienie	 osób	 niepełnosprawnych	
skierowane	do	pracodawców.	Są	to	m.in.:
•	 miesięczne	dofinansowanie	do	wynagrodzenia	
pracownika	 niepełnosprawnego	–	 pracodaw-
cy	przysługuje	ze	środków	PFRON	miesięczne	
dofinansowanie	do	wynagrodzenia	pracowni-
ka	niepełnosprawnego	zaliczonego	do	znacz-
nego,	 umiarkowanego	 i	 lekkiego	 stopnia	 nie-
pełnosprawności;	

•	 zwrot	kosztów	związanych	z	przystosowaniem	
stanowisk	pracy	 i	pomieszczeń	zakładu	pracy	
do	 potrzeb	 niepełnosprawnego	 pracownika,	
a	 także	 kosztów	 adaptacji	 lub	 nabycia	 urzą-
dzeń	 ułatwiających	 osobie	 niepełnospraw-
nej	 wykonywanie	 pracy	 lub	 funkcjonowanie	
w	 zakładzie	 pracy	 oraz	 zakupu	 i	 autoryzacji	
oprogramowania	na	użytek	pracowników	nie-
pełnosprawnych	 oraz	 urządzeń	 technologii	
wspomagających	lub	przystosowanych	do	po-
trzeb	wynikających	z	ich	niepełnosprawności;	

•	 zwrot	kosztów	wyposażenia	stanowiska	pracy	
osoby	niepełnosprawnej	do	wysokości	piętna-
stokrotnego	przeciętnego	wynagrodzenia;	
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•	 zwrot	 kosztów	 szkolenia	 pracownika	 niepeł-
nosprawnego;	

•	 zwrot	miesięcznych	kosztów	zatrudnienia	pra-
cowników	 pomagających	 pracownikowi	 nie-
pełnosprawnemu	w	pracy	oraz	szkolenia	pra-
cownika	pomagającego;	

•	 zwolnienie	z	wpłat	na	Państwowy	Fundusz	Re-
habilitacji	Osób	Niepełnosprawnych.	

Ważnym	 aktem	 prawnym	 –	 regulującym	 obo-
wiązki	 administracji	 publicznej	 jako	 pracodawcy	
wobec	osób	z	niepełnosprawnością	-		jest	Usta-
wa	z	dnia	21	listopada	2008	r.	o	służbie	cywilnej		
(Dz.U.	2020,	poz.	265	z	poźn.zm.).	 	 	W	2011	 r.	
wprowadzono	w	niej	zmiany	zapisów,	których	ce-
lem	było	 zwiększenie	 zatrudnienia	osób	niepeł-
nosprawnych		w	administracji	publicznej	poprzez	
stworzenie	 narzędzi	 umożliwiających	 przepro-
wadzanie	naborów	uwzględniających	pierwszeń-
stwo	tych	osób	w	zatrudnianiu.	

Wśród	 aktów	 prawnych	 regulujących	 kwestie	
funkcjonowania	 osób	 z	 niepełnosprawnością	 
w	obszarze	zatrudnienia	i	szeroko	rozumianej	ak-
tywności	zawodowej	należy	wymienić	również:
1.	Ustawa	z	dnia	20	kwietnia	2004	roku	o	pro-
mocji	 zatrudnienia	 i	 instytucjach	 rynku	pracy	
(Dz.U.	2020	poz.	1409	z	poźn.zm)

2.	Rozporządzenie	Ministra	Pracy	i	Polityki	Spo-
łecznej	 z	dnia	23	grudnia	2014	 roku	w	spra-

wie	zwrotu	dodatkowych	kosztów	związanych	 
z	zatrudnianiem	pracowników	niepełnospraw-
nych	(Dz.U.2014,	poz.	1987)

3.	Ustawa	z	dnia	21	 listopada	2008	r.	o	służbie	
cywilnej		(Dz.U.	2020,	poz.	265	z	poźn.zm.)

4.	Ustawa	 z	 dnia	 29	 stycznia	 2004	 roku	Prawo	
zamówień	publicznych	(Dz.U.2019,	poz.	1843	
z	poźn.zm)

5.	Ustawa	z	dnia	19	lipca	2019	r.	o	zapewnianiu	
dostępności	osobom	ze	szczególnymi	potrze-
bami	(Dz.U.	2019	poz.	1696)

6.	Ustawa	z	dnia	9	maja	2018	r.	o	szczególnych	
rozwiązaniach	 wspierających	 osoby	 o	 znacz-
nym	stopniu	niepełnosprawności	(Dz.U.	2018	
poz.	932)

W	związku	z	dużą	ilością	aktów	prawnych	regu-
lujących	 kwestie	 zatrudniania	 osób	 z	 niepełno-
sprawnością,	 długą	 i	 zawiłą	 procedurą	 formal-
ną	 związaną	 z	 otrzymaniem	 dofinansowania	 do	
wynagrodzenia	 pracownika	 z	 niepełnospraw-
nością,	 wielu	 pracodawców	 obawia	 się	 zatrud-
niać	osoby	niepełnosprawne	 (właśnie	 ze	wzglę-
du	na	bardzo	skomplikowane	przepisy	związane	 
z	 ich	 zatrudnianiem	 zarówno	 po	 stronie	 obo-
wiązków	pracodawców	jak	i	uprawnień	osób	nie-
pełnosprawnych).	 	 Wydaje	 się,	 że	 zasadne	 jest	
wsparcie	 zarówno	 dla	 pracodawców,	 jak	 i	 osób	 
z	niepełnosprawnościami	w	tym	zakresie.

1.3
Podsumowanie – bariery, możliwe rozwiązania, postulaty i dobre praktyki

Na	 często	 bardzo	 niski	 stopień	 aktywno-
ści	 zawodowej	 osób	 niepełnosprawnych	
wpływają	 przede	wszystkim	 bariery	 psy-

chologiczne	 oraz	 mentalne.	 Ograniczenia	 psy-
chologiczne,	obejmują	przede	wszystkim	trudno-
ści	dotyczące	zaakceptowania	sytuacji	związanej	
z	posiadaną	niepełnosprawnością.	Łączą	się	z	sil-
nymi	emocjami,	które	utrudniają	racjonalne	spoj-
rzenie	na	sytuację	i	blokują	podejmowanie	odpo-
wiednich	 działań.	 Owe	 bariery	 psychologiczne	
mogą	również	dotyczyć	braku	wiary	w	poprawę	
obecnej	sytuacji	życiowej.	Brak	właściwej	kondy-
cji	psychicznej	przejawia	się	utratą	nadziei,	rezy-
gnacją	a	niekiedy	załamaniem.	Trudności	mental-
ne	związane	są	z	kolei	z	negatywnymi	postawami	
i	 reakcjami	otoczenia	względem	osób	niepełno-

sprawnych.	Niechęć,	dyskryminacja	oraz	obojęt-
ność,	to	często	reakcje	okazywane	przez	spraw-
ną	część	społeczeństwa	wobec	problemów	osób	
niepełnosprawnych.	 Różnorakie	 bariery	 prowa-
dzą	w	konsekwencji	do	izolacji.	Mogą	zniechęcać	
do	 podejmowania	 działań	 w	 sferze	 aktywności	
zawodowej	i	społecznej.	

Wejście	na	otwarty	rynek	pracy	(i	utrzymanie	za-
trudnienia)	osobom	niepełnosprawnym	utrudnia-
ją	m.in.	następujące	czynniki:
a)	 brak	wiedzy	o	osobach	niepełnosprawnych	ze	
strony	pracodawców;	

b)	nieprawidłowe	postawy	społeczne;	
c)	 utożsamianie	 niepełnosprawności	 z	 brakiem	
kwalifikacji,	 brakiem	motywacji	 do	 	 	 	 	 pracy;	
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nawykiem	uzależnienia	od	innych	osób;	
d)	bariery	architektoniczne	i	komunikacyjne;
e)	 złe	orzecznictwo	w	sprawie	niepełnosprawno-
ści;	brak	wystandaryzowanych	

				kryteriów	orzecznictwa;
f)	 brak	doradztwa	zawodowego	oraz	pośrednic-
twa	pracy;

g)	 niedostosowanie	 potrzeb	 rynku	 w	 szkoleniu	
zawodowym;

h)	 ,,pułapka	rentowa”:
i)	 brak	kompleksowego	wsparcia	dla		pracodaw-
ców.	

Wyniki	 badania	 osób	 z	 niepełnosprawnościa-
mi,	przeprowadzone	w	2017	 roku,	wskazują,	 że	
wśród	problemów	i	barier	związanych	z	aktywi-
zacją	zawodową	osób	niepełnosprawnych	należy	
wymienić:	problemy	związane	ze	stanem	zdrowia,	
brak	 motywacji	 i	 bodźców	 do	 podjęcia	 zatrud-
nienia,	 niskie	 wynagrodzenia	 zniechęcające	 do	
pracy,	deficyt	miejsc	pracy	dla	osób	o	wysokich	
i	 niskich	 kwalifikacjach,	 niesprzyjający	 osobom	
niepełnosprawnym	klimat	na	 rynku	pracy	–	po-
stawy	 pracodawców	 i	 współpracowników.	 19%	
badanych	osób	niepełnosprawnych	posiada	po-
trzeby	 dotyczące	 pracy	 zawodowej.	 Najczęściej	
chodzi	tutaj	o	dostosowanie	stanowiska/	miejsca	
pracy	do	indywidualnych	potrzeb	lub	zapewnie-
nie	odpowiednich	warunków	pracy.	Fizyczne	ada-
ptacje	częściej	potrzebne	są	osobom	z	dysfunk-
cjami	 ruchu	 i	wzroku,	 podczas	 gdy	 na	 potrzebę	
zapewnienia	 dobrych	warunków	 częściej	 wska-
zują	osoby	chorujące	psychicznie	 i	opiekunowie	
osób	 z	 upośledzeniem	 umysłowym.	 Z	 kolei	 dla	
osób	z	dysfunkcjami	słuchu	dość	ważne	okazuje	
się	wsparcie	w	znalezieniu	pracy	i	w	miejscu	pra-
cy	(np.	tłumacz	migowy).	Wszystkie	instrumenty	
wsparcia	w	obszarze	pracy	zawodowej	były	oce-
niane	jako	bardzo	ważne,	co	pokazuje	jak	bardzo	
istotna	 jest	dla	osób	niepełnosprawnych	pomoc	
w	tym	obszarze.	Natomiast	za	najbardziej	kluczo-
we	 uznano	 te	 instrumenty,	 które	 odpowiadają	
również	na	zgłaszane	spontanicznie	potrzeby	–	
a	więc	odpowiednie	przystosowanie	stanowiska	
pracy,	 odpowiednie	 warunki	 pracy,	 nauka	 pra-
cy	 na	 określonym	 stanowisku,	 ale	 także	 pomoc	
związaną	 ze	 zdobywaniem	 zatrudnienia	–	 kursy	
zawodowe	 podnoszące	 kwalifikacje,	 programy	
kończące	się	zatrudnieniem,	a	także	pomoc	w	po-
szukiwaniu	pracy	lub	staże	i	praktyki	zawodowe.	
Cenną	rzeczą	jest,	że	wiele	

z	wysoko	ocenianych	pod	względem	ważności	in-
strumentów	to	jednocześnie	instrumenty	dużego	
wykorzystania	–	 są	 to	 instrumenty,	 które	warto	
podtrzymywać,	ponieważ	odpowiadają	one	 tak-
że	 na	 zgłaszane	 przez	 osoby	 niepełnosprawne	
potrzeby.	 Elementem	 o	 dużym	 znaczeniu,	 lecz	
niewystarczającym	 wykorzystaniu	 są	 programu	
kończące	się	zatrudnieniem	–	należałoby	zadbać	
o	zwiększenie	skali	wykorzystania	tego	wsparcia.	
W	literaturze	przedmiotu	już	ponad	10	lat	temu	
pojawiały	 się	 postulaty	 zmian,	mogących	wpły-
nąć	 pozytywnie	 na	 zatrudnianie	 osób	 z	 niepeł-
nosprawnościami	–	jednak	nie	wszystkie	zostały	
zrealizowane	i	nadal	pozostają	aktualne:
•	 rozwijanie	 systemu	 świadczeń	 otrzymywa-
nych	 w	 pracy,	 co	 obejmuje	 elementy	 takie	
jak:	 subsydia	 lub	premie	za	powrót	do	pracy,	
gwarancje	świadczeń	przez	określony	okres	po	
rozpoczęciu	 zatrudnienia	 i	 bezpośrednie	 po-
średnictwo	pracy	dla	osób	składających	wnio-
ski	o	przyznanie	rent	z	tytułu	niezdolności	do	
pracy	(tak	zwany	„one-stop	shop”);	

•	 zmiany	w	systemie	świadczeń,	zmierzające	do	
usunięcia	 czynników	 zniechęcających	 do	 po-
dejmowania	pracy;	

•	 dostęp	 do	 powszechnej	 edukacji	 na	 wszyst-
kich	poziomach,	ze	szczególnym	naciskiem	na	
kształcenie	ustawiczne;	

•	 doradztwo	zawodowe	i	usługi	wsparcia,	które	
zapewniają	wszechstronne	i	indywidualne	po-
dejście	do	osób	niepełnosprawnych,	obejmu-
jąc	wszystkie	obszary	życia	społecznego	i	za-
wodowego	 (łącznie	 z	 takimi	 elementami,	 jak:	
doradztwo	finansowe,	doradztwo	zdrowotne,	
szkolenie	w	zakresie	ubiegania	się	o	pracę	itp.);	

•	 rozwijanie	 programów	 rehabilitacji	 zawodo-
wej;			

Ważne	rekomendacje	w	obszarze	zmiany	podej-
ścia	 do	 aktywizacji	 zawodowej	 osób	 z	 niepeł-
nosprawnością	 przedstawia	 Paweł	 Kubicki,	 po-
stulując	 zmianę	 modelu	 redystrybucji	 środków	
z	PFRON	–	aktualnie	pieniądze	dostają	nieliczni	
pracodawcy	 (pojawia	 się	 zarzut	 zakłócenia	kon-
kurencyjności	np.	przez	firmy	sprzątające,	ochro-
niarskie)	 oraz	 zwiększenie	 działań	 asystenckich	
i	 aktywizacyjnych	 finansowanych	 ze	 środków	
PFRON	realizowanych	na	podstawie	ogłaszanych	
konkursów	dla	podmiotów	zewnętrznych.			Zda-
niem	autora,	problemem	rynku	pracy	jest	właśnie	
istniejący	 system	 wsparcia	 zdominowany	 przez	
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dopłaty	 do	 wynagrodzeń,	 którego	 możliwości	
zdają	się	wyczerpywać	i	którego	nieefektywność	
prowadzi	 do	 marnotrawstwa	 części	 nakładów	
edukacyjnych.	Oczywiście	nieefektywność	rynku	
pracy	jest	też	pochodną	wielu	innych	czynników,	
w	tym	np.	porażek	edukacyjnych	kończących	się	
wykluczeniem	 społecznym,	 sytuacji	 zdrowotnej	
czy	 materialnej	 osób	 z	 niepełnosprawnościa-
mi	i	 ich	bliskich.	Nie	zmienia	to	jednak	faktu,	że	
należy	 się	 zastanowić	 nad	 przeformułowaniem	
już	 istniejących	 rozwiązań,	 w	 tym	 kluczowego	 
z	 perspektywy	 kosztów	 dofinansowania	 wyna-
grodzeń	osób	z	niepełnosprawnością	i	przekiero-
wanie	głównego	wsparcia	z	pracodawcy	na	oso-
bę	 z	 niepełnosprawnością.	Mniej	 rewolucyjnym	
rozwiązaniem,	które	miałoby	na	celu	usprawnie-
nie,	nie	zaś	zasadniczą	zmianę	obecnych	rozwią-
zań,	 byłoby	 większe	 wsparcie	 działań	 na	 rzecz	
przygotowania	 do	 zatrudnienia	 (zarówno	 osoby	
z	niepełnosprawnością,	jak	też	pracodawcy)	oraz	
utrzymania	 zatrudnienia	 (doradztwo,	 trenerzy	
pracy),	 zamiast	koncentracji	na	dofinansowywa-
niu	wynagrodzeń.		

Warto	 również	 zwrócić	 uwagę	 na	 głos	 środo-
wiska	 osób	 z	 niepełnosprawnościami	 i	 działają-
cymi	 na	 jego	 rzecz	 organizacjami	 rzeczniczymi.	 
W	Społecznym	Raporcie	Alternatywnym	do	Kon-
wencji	ONZ	o	prawach	osób	niepełnosprawnych		 
w	kwestii	zatrudnienia,	rynku	pracy	i	aktywizacji	
zawodowej	 osób	 z	 niepełnosprawnościami	 (art.	
27)	zwrócono	uwagę	na	następujące	problemy:
•	 W	Polsce	zatrudnienie	osób	z	niepełnospraw-
nościami	 regulowane	 jest	w	 znacznej	 mierze	
przepisami	odrębnymi	poza	Kodeksem	pracy.	
Rozwiązanie	 takie	 jest	 uzasadnione	 w	 przy-
padku	niektórych	grup	zawodowych.	Nie	po-
winno	być	stosowane	z	uwagi	na	cechę	osoby,	
jak	płeć,	wiek,	czy	niepełnosprawność;	postu-
lowane	 jest,	aby	zatrudnienie	osób	niepełno-
sprawnych	wraz	ze	szczególnymi	rozwiązania-
mi	było		regulowane	w	Kodeksie	pracy,

•	 Struktura	zatrudnienia	osób	z	niepełnospraw-
nościami	 pokazuje,	 że	 zatrudniane	 są	 one	
głównie	 na	 stanowiskach	 niskiego	 szczebla	
i	 pomocniczych	 -	 wciąż	 dominuje	 ochrona	 i	
sprzątanie,	a	zarobki	nie	przekraczają	lub	nie-
znacznie	najniższą	krajową;	

•	 Znaczne	w	ostatnich	latach	zwiększenie	liczby	
osób	z	wykształceniem	wyższym	nie	wpływa	
na	strukturę	zatrudnienia,	a	jednocześnie	zna-

cząca	część	osób	pracuje	poniżej	swoich	kwa-
lifikacji	i	umiejętności.	Brak	korelacji	pomiędzy	
oferowanymi	 stanowiskami	 pracy	 a	 przygo-
towaniem	 do	 nich,	 stanowiska	 oferowane	 są	
przez	pryzmat	niepełnosprawności,	a	nie	kwa-
lifikacji.

•	 Wsparcie	 oferowane	 przez	 publiczne	 służby	
zatrudnienia	osobom	poszukującym	pracy	jest	
dalece	niewystarczające	i	nieefektywne,	więk-
szość	osób	poszukuje	pracy	na	własną	rękę	lub	
ze	 wsparciem	 organizacji	 pozarządowych	 (w	
rejestrach	PUP	pozostaje	tylko	110	tys.	osób;	
dane	GUS).

•	 Polskie	rozwiązania	nie	sprzyjają	zatrudnianiu	
osób	 wymagających	 szczególnego	 wsparcia.	
Niejasna	 jest	sytuacja	prawna	osób	ubezwła-
snowolnionych	całkowicie	z	uwagi	na	niepeł-
nosprawność	 intelektualną,	 zaburzenia	 psy-
chiczne.	Sporny	jest	pogląd,	czy	osoby	te	mogą	
być	pracownikami;	postulowane	jest,	aby	ure-
gulować	kwestię	 zatrudniania	osób	ubezwła-
snowolnionych	całkowicie.

•	 Osoby,	 które	wymagają	wsparcia	osoby	 trze-
ciej	mogą	jedynie	w	niewielkim	zakresie	(20	%	
czasu	pracy	pracownika	pomagającego)	 liczyć	
na	sfinansowanie	pomocy	ze	środków	publicz-
nych,	 nie	 zapewnia	 się	 im	 specjalistycznego	
transportu	w	związku	z	zatrudnieniem.	Nega-
tywnie	oceniane	są	działania	w	ramach	szero-
ko	pojętego	zatrudnienia	wspomaganego	osób	
niepełnosprawnych;	postuluje	się	wprowadze-
nie	 rozwiązań	dla	osób	wymagających	 szcze-
gólnego	wsparcia	w	zatrudnieniu

•	 Polskie	 prawo	 pracy	 przewiduje	 symboliczne	
rozwiązania	 względem	 rodziców	 lub	 opieku-
nów	osób	niepełnosprawnych	(dłuższy	niepłat-
ny	urlop	wychowawczy,	możliwość	ubiegania	
się	 o	 telepracę,	 niektóre	 formy	 elastycznego	
czasu	pracy	i	indywidualnego	rozkładu),	pomija	
potrzebę	godzenia	pracy	i	opieki	sprawowanej	
względem	osoby,	u	której	niepełnosprawność	
powstała	po	18	roku	życia;	postuluje	się	wpro-
wadzenie	rozwiązań	wspierających	opiekunów	
osób	niepełnosprawnych	w	zatrudnieniu

Dodatkowo	wysunięto	propozycje:
•	 	 zmiany	w	 ustawie	 o	 promocji	 zatrudnienia	 i	
instytucjach	 rynku	 pracy	 tak,	 aby	 finansowa-
nie	działań	dla	osób	z	niepełnosprawnościami	
zarejestrowanych	w	PUP	odbywało	się	z	Fun-
duszu	Pracy,	a	nie	ze	środków	PFRON
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•	 wprowadzenie	rozwiązań	w	celu	zminimalizo-
wania	 naruszeń	 praw	 pracowników	 z	 niepeł-
nosprawnościami	 wskazywanych	 corocznie	
przez	Państwową	Inspekcję	Pracy

1.4
Dobre praktyki
1.
W	Niemczech	w	2004	roku	wprowadzono	usta-
wę	 dotyczącą	 promocji	 edukacji	 i	 zatrudnienia	
osób	niepełnosprawnych.	Na	 jej	mocy	wprowa-
dzono	rozwiązania,	które	mogą	stać	się	także	dla	
nas	 dobrymi	 rozwiązaniami.	W	Niemczech	 –	w	
obszarze	 wsparcia	 osoby	 z	 niepełnosprawno-
ścią	w	wejściu	 i	utrzymaniu	się	 	na	 rynku	pracy	
funkcjonuje	 rozwiązanie	 polegające	 na	 dopaso-
waniu	 wsparcia	 i	 programów	 wspierających	 do	
indywidualnych	 potrzeb	 osób	 z	 niepełnospraw-
nością.	Zajmuje	 się	 tym	Agencja	Zatrudnienia	–	
np.	w	osobistej	 rozmowie	konsultanci	pomagają	
ludziom,	 którzy	 chcą	 wrócić	 do	 pracy	 pomimo	
ograniczeń	zdrowotnych.	Ponadto,	żeby	stworzyć	
większe	 możliwości	 kształcenia,	 szkolenia	 oraz	
zatrudniania	 ludzi	 młodych	 o	 znacznym	 stop-
niu	 niepełnosprawności,	 państwo	przygotowało	
możliwość	prowadzenia	programu	szkoleń,	który	
obejmuje	 ścisłą	współpracę	między	 zatrudnioną	
osobą	 niepełnosprawną,	 pracodawcą,	 radcami	
prawnymi	 oraz	 przedstawicielami	 osób	 niepeł-
nosprawnych.	Współpraca	ta	polega	na	wspólnej	
analizie	 bieżącej	 sytuacji	 osoby	 niepełnospraw-
nej,	 zaproponowaniu	 ścieżki	 kształcenia	 oraz	
doradztwie	w	wybraniu	odpowiedniego	miejsca.	
W	przypadku	zawarcia	umowy	szkoleniowej	oso-
ba	niepełnosprawna	 zostanie	 oddelegowana	do	
dwóch	obowiązkowych	miejsc	pracy,	a	nie	tylko	
jednego	jak	było	wcześniej.	Ponadto	pracodawcy,	
którzy	zatrudniają	osoby	niepełnosprawne	mogą	
liczyć	na	dotację	ze	strony	państwa	na	szkolenia	
zawodowe	 i	staże,	a	także	–	 jeśli	są	objęte	pro-
gramem	 zatrudnienia	 wspomaganego	 –	 może	
korzystać	ze	wsparcia	trenera	pracy	przez	okres	
3	 lat.	 	 Ponadto,	w/w	 ustawa	 umożliwiła	 praco-
dawcom	kontakt	z	urzędami,	które	w	wyczerpu-
jący	i	merytoryczny	sposób	informują	ich	o	moż-
liwościach,	 dotacjach,	 oraz	 wsparciu	 ze	 strony	
państwa	 w	 zakresie	 możliwości	 szkolenia	 oraz	
zatrudniania	 osób	 niepełnosprawnych.	 Osoby	 
z	niepełnosprawnością	mają	prawnie	zapewnio-

ny	preferencyjny	dostęp	do	ofert	pracy,	specjalne	
ulgi	podatkowe	oraz	elastyczny	czas	pracy.	Mogą	
także	łączyć	pobieranie	 renty	 i	 zasiłków	z	pracą	 
w	niepełnym	wymiarze	czasu.	Na	ten	aspekt	war-
to	zwrócić	szczególną	uwagę.	

2.
Na	 uwagę	 zasługują	 również	 rozwiązania	 sto-
sowane	w	 Szwecji	 	 –	 przede	wszystkim	 dostęp	
do	 usług	 asystenta	 osobistego	w	wymiarze	 go-
dzinowym	 dostosowanym	 do	 potrzeb	 osoby	 
z	niepełnosprawnością,	co	w	wielu	przypadkach	
jest	 podstawą	 funkcjonowania	 osoby	 z	 niepeł-
nosprawnością	w	obszarze	zawodowym.	Wyda-
je	się,	że	jako	Polska	zmierzamy	w	tym	kierunku	
(pojawia	się	coraz	większa	świadomość	potrzeby	
asystencji	osobistej	dla	osób	z	niepełnosprawno-
ściami	 oraz	 programów	wspierających	 i	 umożli-
wiających	korzystanie	z	tej	usługi),	nadal	 jednak	
daleko	nam	do	modelu	funkcjonującego	w	Szwe-
cji.	Przede	wszystkim	 	brakuje	w	Polsce	rozwią-
zań	 systemowych	 i	 kompleksowych	 w	 zakresie	
usług	asystenckich.	

3.
W	Wielkiej	Brytanii	programy	wspierania	zatrud-
nienia	niepełnosprawnych	są	rozproszone	i	reali-
zowane	przez	wiele	instytucji	rządowych	i	orga-
nizacji	pozarządowych.	Zatrudnianie	i	zwalnianie	
pracowników	niepełnosprawnych	podlega	takim	
samym	 zasadom,	 jak	 pozostałych	 pracowników,	
choć	 z	 zachowaniem	prawa	 antydyskryminacyj-
nego.	 Rządowym	 programem	 skierowanym	 do	
osób	 niepełnosprawnych	 jest	 „Work	 Choice”	 –	 
w	 jego	 ramach	oferowane	 jest	wsparcie	 szkole-
niowe,	mentorskie	i	coachingowe.	W	ramach	tego	
programu	beneficjent	otrzymuje	pomoc	w	poszu-
kiwaniu	pracy	 (do	pół	 roku),	pomoc	w	aklimaty-
zacji	 u	 nowego	 pracodawcy	 i	 utrzymaniu	 pracy	
(do	2	lat)	oraz	bezterminowe	wsparcie	doradcze	
w	 samodzielnym	 utrzymaniu	 pracy.	Warunkiem	
udziału	w	 tym	programie	 jest	m.in.	 zdolność	do	
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pracy	minimum	w	wymiarze	16	godzin	tygodnio-
wo.	Ze	wsparcia	„Work	Choice”	korzystać	można	
także,	jeśli	jest	się	samozatrudnionym.	

4.
We	Francji,	podobnie	jak	m.in.	w	Polsce	i	Niem-
czech,	obowiązuje	system	kwotowy	–	czyli	obo-
wiązek	 zatrudniania	 osób	 niepełnosprawnych	 
w	określonej	proporcji	do	ogólnej	 liczby	zatrud-

nionych.	 (…)	Z	kolei	 francuski	katalog	zachęt	do	
podjęcia	 pracy	 dla	 niepełnoprawnych	 zawiera	
m.in.	transport	do	miejsca	pracy,	pomoc	w	zaopa-
trzeniu	w	niezbędne	pomoce	rehabilitacyjne,	oso-
bistą	asystę	w	miejscu	pracy	oraz	preferencyjny	
dostęp	do	ofert	pracy	od	 instytucji	publicznych.	
Niepełnosprawny	Francuz	może	także	łączyć	po-
bieranie	renty	z	pracą	w	niepełnym	wymiarze	go-
dzin.	
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Analiza treści dialogów z chat botemAnaliza treści dialogów z chat botem

2

2.1

2.2

Użytkownicy,	którzy	decydowali	się	na	sko-
rzystanie	 z	 chat	 bota,	 najczęściej	 szukali	
informacji	o	rentach	i	zasiłkach.	

Często	pojawiały	się	też	zapytania	o:
•	 usługi	opiekuńcze
•	 turnusy	rehabilitacyjne
•	 dostępne	ulgi
•	 dofinansowania	PFRON-u	(ogólnie)

Najlepszy	stopień	funkcjonowania	chat	bota	
jest	 osiągany	 w	 przypadku	 skorzystania	
przez	użytkownika	z	listy	tematów	do	roz-

mowy,	który	jest	podany	na	początku	konwersa-
cji.	Rozmowa	przyjmuje	wówczas	formę	wyboru	
coraz	 bardziej	 szczegółowych	 tematów,	 jednak	
odbiega	kształtem	od	rozmowy	tradycyjnej	–	bar-
dziej	przypomina	korzystanie	z	zakładki	„najczę-
ściej	zadawane	pytania”.

Konwersacja	użytkownika	z	chat	botem	przyno-
si	efekt	w	postaci	odpowiedzi	na	pytanie	lub	za-
proszenia	do	przesłania	problemu	w	formie	wia-
domości,	 która	 zostanie	 przekazana	 ekspertowi	

Najczęściej podejmowane tematy / problemy 

Działające funkcjonalności

•	 dofinansowania	–	do	protez,	
•	 dofinansowania	do	działalności	gospodarczej
•	 dofinansowania	do	edukacji.	

Dwie	ostatnie	wymienione	kwestie	były	zgłasza-
ne	najczęściej	w	formie	wiadomości	do	eksperta	
-	 użytkownik	wolał	 opisać	 swoją	 sytuację	 i	 naj-
bliższe	plany.

w	 przypadku	 podążania	 przez	 użytkownika	 za	
wskazówkami	chat	bota.

W	przypadku	braku	zastosowania	się	do	wskazó-
wek,	które	podaje	chat	bot,	użytkownik	otrzymu-
je	jasny	komunikat	o	niezrozumieniu	pytania	czy	
poruszanej	kwestii,	co	daje	użytkownikowi	moż-
liwość	zmiany	wpisywanej	frazy	lub	skorzystanie	
z	opcji	proponowanych	przez	oprogramowanie.	
Użytkownik,	 którego	 wiadomość	 zostaje	 prze-
słana	do	eksperta	otrzymuje	jasny	komunikat,	by	
oczekiwał	 odpowiedzi,	 zostaje	więc	 poinformo-
wany	o	dalszym	toku	postępowania	w	zgłaszanej	
przez	siebie	sprawie.
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2.3

Chat	bot	przejawia	problem	z	rozpoznawa-
niem	 słów	 kluczy,	 które	 użyte	 są	w	 innej	
liczbie	np.	mnogiej	lub/i	w	innej	formie	np.	

w	celowniku,	niż	to,	które	zostało	w	nim	zapisane	
na	etapie	programowania.	

Przykład	 –	 słowo	 klucz,	 które	 jest	 „skuteczne”	
to	 „renta”,	 jeśli	 zostanie	 ono	 zapisane	w	 liczbie	
mnogiej	„renty”	lub	w	innym	przypadku	niż	mia-
nownik	 np.	 „rencie”	 użytkownik	 nie	 uzyska	 od	
razu	interesującej	go	informacji.	Zostanie	on	na-
tomiast	przekierowany	do	przejścia	całej	ścieżki	
wyborów	coraz	bardziej	szczegółowych	tematów	
lub	 też	spotka	się	z	komunikatem,	że	słowo	nie	
zostało	zrozumiane	i	będzie	miała	miejsce	prośba	
o	doprecyzowanie	o	co	chodzi.

Innym	 elementem	 do	 udoskonalenia,	 jest	 kom-
pleksowość	 udzielanej	 informacji,	 a	 także	 anali-
zowanie	 kontekstu	 towarzyszącego	 słowu	 klu-
czowemu,	 tak	 by	 podana	 informacja	 była	 jak	
najbardziej	 adekwatna	 do	 zadanego	 pytania.	
Dość	często	powtarzającą	się	sytuacją	jest	rozpo-
znanie	przez	chat	bota	jednego	słowa	kluczowe-
go,	którego	nie	łączył	ze	słowami	w	dalszej	części	
wypowiedzi,	 przez	 co	 odpowiadał	 na	 zapytanie	
tylko	częściowo.	

Przykład:	 pytanie	 o	 dofinansowanie	 do	 protezy	
spotkało	 się	 jedynie	 z	 wyjaśnieniem,	 czym	 jest	
proteza	oraz	odesłaniem	po	sięgnięcie	po	„więcej	
informacji”.

Kolejną	kwestią	jest	także	podawanie	przez	bota	
informacji,	o	które	nie	został	poproszony.	Praw-
dopodobnie	występujący	problem	łączy	się	z	nie-
zachowaniem	chronologii	wyboru	coraz	bardziej	
szczegółowego	 tematu	 rozmowy.	 Bot	 posiada	
informacje	na	szukany	temat,	jednak	po	wpisaniu	
słowa	klucza,	a	nie	wybraniu	tematu	z	listy,	udzie-
la	 zbędnych	 informacji.	 Przykład:	 po	 wpisaniu	
zwrotu	“karty	parkingowe”,	użytkownik	otrzymał	
informacje	na	temat	koronawirusa.	

Innym	elementem,	który	także	utrudnia	komuni-
kację	na	linii	użytkownik	–	bot	jest	to,	że	bot	nie	

Elementy do poprawy / udoskonalenia
zawsze	 przekazuje	 jasne	 komunikaty	 np.	 co	 do	
braku	powodzenia	kontaktu.	Taka	sytuacja	miała	
miejsce	np.	w	przypadku	nie	wpisania	przez	użyt-
kownika	 adresu	 e-mail,	 który	 jest	 niezbędny	 by	
otrzymać	odpowiedź	od	eksperta,	bot	nie	prze-
kazał	 informacji	 o	 wymaganym	 adresie	 e-mail	 
a	 tym	 samym	 o	 niepowodzeniu	 kontaktu.	 Ele-
ment	zakończenia	 rozmowy	również	nie	zawsze	
działa	 poprawnie	–	w	przypadku	wielu	 rozmów	
nie	 pojawia	 się	 możliwość	 wyboru	 przez	 użyt-
kownika	jednej	z	opcji	np.	“Tak!	Dziękuję”,	“Wróć	
do	kategorii”,	“Wróć	do	początku”,	rozmowa	wy-
gląda	 na	 niezakończoną.	 Skuteczność	 kontaktu	
przy	pomocy	bota	–	zmiany.

Analizując	 rozmowy	 znajdujące	 się	 w	 archi-
wum,	można	wysnuć	 śmiały	wniosek,	 że	dzia-
łalność	 bota	 uległa	 usprawnieniu.	 Najbardziej	
widoczna	 jest	 zmiana	 zanotowana	 na	 przeło-
mie	miesięcy	czerwca	 i	 lipca,	kiedy	to	w	przy-
padku	pytań,	które	były	dla	bota	niezrozumiałe	
użytkownik	 otrzymywał	 od	 niego	 możliwość	
ponownego	 wyboru	 interesującej	 go	 katego-
rii,	dzięki	czemu	użytkownik	znacząco	częściej	
kontynuował	 rozmowę	 z	 botem	 i	 otrzymywał	
interesującą	go	informację.	

Bot	 zaczął	 także	 informować	 użytkownika,	 któ-
ry	otrzymał	 już	pierwszą	odpowiedź	na	pytanie,	 
o	możliwości	powrotu	do	początku,	co	sprawiło,	
że	użytkownicy	zadawali	w	niektórych	przypad-
kach	kilka	pytań	w	trakcie	jednej	rozmowy.		

Biorąc	pod	uwagę	potrzebną	ilość	wpisanych	ha-
seł	-	od	połowy	maja	wystarczyły	trzy	hasła,	żeby	
uzyskać	szukaną	informację,	musiały	zostać	one	
jednak	 wpisane	 odpowiedniej	 kolejności.	 Użyt-
kownik	był	przez	bota	najlepiej	zrozumiany,	gdy	
ten	 podawał	 hasła	 w	 kolejności	 od	 najbardziej	
szerokich,	ogólnych	do	najbardziej	konkretnych.

Przykład:	świadczenia	ZUS	-->	renty	-->	renta	ro-
dzinna.	Wpisanie	od	razu	hasła	“renta	rodzinna”	
zazwyczaj	 nie	 przynosiło	 pożądanego	 rezultatu.	
W	przypadku	niepoprawnej	kolejności	bot	zosta-
wiał	użytkownikowi	możliwość	wyboru	kategorii,	
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2.4

Sugeruje	 się	 dodanie	 na	 początku	 konwer-
sacji	 mini	 instrukcji,	 w	 której	 użytkownik	
otrzyma	 informację,	 że	 najlepszy	 rezultat	

osiągnie	 podążając	 za	 instrukcjami	 przekazywa-
nymi	przez	 chat	bota.	Niektóre	 rozmowy	wska-
zują	na	fakt,	że	użytkownik	prawdopodobnie	nie	
ma	świadomości,	że	prowadzi	rozmowę	z	botem,	
a	nie	człowiekiem,	przez	co	jego	zapytanie	przyj-
muje	 formę	 prośby,	 przypominającej	 początek	
zwykłej,	 „normalnej”	 konwersacji,	 w	 prawdzi-
wym	życiu	np.	z	pracownikiem.	Choć	zazwyczaj	
tak	 skonstruowane	 wiadomości	 spotykają	 się	 
z	 propozycją	 wysłania	 wiadomości	 do	 eksper-
ta	 lub	skorzystania	z	e-niezbędnika,	zdarzają	się	
również	 przypadki,	 kiedy	 bot	 znajdował	 słowo	
klucz	 i	 wokół	 niego	 budował	 odpowiedź,	 nie	
zwracając	uwagę	na	kontekst	jego	użycia,	dostar-
czając	tym	samym	niekoniecznie	informacji,	które	
były	 poszukiwane	 przez	 użytkownika.	 Przykład:	
Wiadomość,	w	której	użytkownik	podał	swój	sto-
pień	 niepełnosprawności,	 jednak	 była	 to	 tylko	
informacja	 dodatkowa,	 powodowała	 skupienie	
się	bota	na	słowie	 “stopień”	 i	pytanie	o	 stopień	
niepełnosprawności,	 choć	 był	 on	 wspomniany	
wcześniej	przez	użytkownika.	W	niektórych	przy-
padkach	takie	pytanie	ze	strony	bota	zniechęcało	
użytkownika	do	kontynuacji	rozmowy,	choć	nale-
ży	podkreślić,	że	mimo	wszystko	częściej	prowa-
dziło	do	otrzymania	interesującej	go	informacji.
Rekomenduje	 się	 wprowadzenie	 słów	 kluczo-
wych	 odwołujących	 się	 do	 danych	 zagadnień	 
w	różnych	 formach,	by	 zwiększyć	prawdopodo-
bieństwo	przekierowania	użytkownika	do	szuka-
nej	przez	niego	informacji.	Przykład:	renta	–	renty	
–	rentę	–	rentom.

Rekomendacja usprawnień

ale	 użytkownik	 nie	 zawsze	 rozumiał	 co	 powi-
nien	zrobić,	przez	co	ilość	haseł	zwiększała	się,	

a	użytkownik	finalnie	nie	zawsze	dostawał	odpo-
wiedź	lub	rezygnował.

Dobrym	rozwiązaniem	byłoby	również	propono-
wanie	wysłania	wiadomości	do	eksperta	jako	jed-
nego	 z	 ostatnich	 etapów	 kontaktu	 –	większość	
kwestii	 problematycznych,	 z	 którymi	 zgłaszają	
się	 użytkownicy	 może	 być	 rozwiązana	 poprzez	
e-niezbędnik.	

Sugeruje	się,	by	dane	na	temat	użytkownika	były	
zbierane	w	 innej	 formie	 (np.	poprzez	krótki	 for-
mularz)	 lub	 w	 innym	 momencie	 rozmowy	 (naj-
lepiej	 na	 końcu	 rozmowy).	 Innym	 rozwiązaniem	
może	być	selekcja	tematów,	które	wymagają	po-
dania	takich	danych	na	początku	i	proszenie	o	nie	
przez	chat	bota	tylko	w	tych	przypadkach.	Użyt-
kownicy,	którzy	chcą	uzyskać	dość	ogólną	infor-
mację	 np.	 na	 temat	 koronawirusa	 mogą	 żywić	
podejrzenia	co	do	celu	zbierania	takich	informacji	
i/lub	może	 ich	to	zniechęcić	do	dalszego	korzy-
stania	z	chatu.	

Rekomendujemy	 także	 usystematyzowanie	 po-
czątku	 rozmowy,	 w	 niektórych	 przypadkach	
związanego	z	prośbą	o	podanie	informacji	o	użyt-
kowniku,	a	w	Część	rozmów	z	chat	botem	wska-
zują	na	fakt,	że	użytkownik	prawdopodobnie	nie	
ma	świadomości,	że	prowadzi	rozmowę	z	botem,	
a	nie	człowiekiem,	przez	co	jego	zapytanie	przyj-
muje	 formę	 prośby,	 przypominającej	 początek	
zwykłej,	 „normalnej”	 konwersacji.	 innych	 –	 od	
prośby	 o	wybór	 ogólnego	 tematu	 rozmowy,	 jak	
również	zakończenia	 rozmowy	tak,	by	użytkow-
nik	mógł	kontynuować	lub	zakończyć	rozmowę.	
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Badanie ilościowe z pracodawcamiBadanie ilościowe z pracodawcami

3

3.1

Badanie	 zrealizowano	 z	 przedstawiciela-
mi	 przedsiębiorstw	 zatrudniających	 osoby	 
z	niepełnosprawnościami.	Próba	badawczy	

wyniosła	 500	 respondentów	 (N=500).	W	bada-
niu	 wzięły	 udział	 firmy	 w	 różnych	 kategoriach	
wielkości.	
Badanie	 zrealizowano	 za	 pomocą	 tzw.	 mixed	
mode	 	 tj.	 	 	łączonych	metod	 ilościowych:	CAWI	
oraz	CATI:
•	 CATI	(Computer	Assited	Telephone	Interview)	
–	badanie	prowadzone	w	formie	wywiadu	te-
lefonicznego	 wspomaganego	 komputerowo,	
który	jest	jedną	z	metod	ilościowego	zbierania	
danych.	Wywiad	prowadzony	 jest	przez	 tele-
fon,	 ankieter	 zapisuje	 odpowiedzi	 w	 kompu-
terze	 za	 pomocą	 specjalnie	 przygotowanego	
skryptu,	który	pozwala	na	zautomatyzowanie	
badania	m.in.	poprzez	losową	kolejność	odpo-
wiedzi	przy	poszczególnych	pytaniach;

•	 CAWI	 (Computer-Assisted	Web	 Interview	 )	 -		
wspomagany	komputerowo	wywiad	przy	po-
mocy	strony	WWW	–	metoda	zbierania	infor-
macji	w	ilościowych

Zastosowanie	mixed	modes	ma	na	celu	ułatwie-
nie	dotarcia	do	grupy	 respondentów,	którzy	za-

Metodologia
trudniają	 osoby	 z	 niepełnosprawnościami.	 Me-
toda	 był	 dobierana	 do	 danego	 respondenta	 na	
podstawie	 jego	 preferencji.	 W	 pierwszej	 kolej-
ności	 telefonowano	 do	wytypowanych	w	 bazie	
firm	i	zapraszano	do	wzięcia	udziału	w	badaniu.	
Jeżeli	badany	odmawiał	ze	względu	na	brak	cza-
su	w	danym	momencie,	 to	proponowano	udział	
w	badaniu	w	dowolnym	dla	respondenta	terminie	
w	formie	badania	CAWI.	Na	wskazany	adres		ma-
ilowy	wysyłano	link	do	ankiety,	którą	respondent	
mógł	wypełnić	w	określonym	czasie.	Konstrukcja	
kwestionariusza	ankiety	zapewniła	możliwość	jej	
zastosowania	 zarówno	w	CATI,	 jak	 i	CAWI.	Ro-
dzaj	 zastosowanej	 	metody	nie	miał	wpływu	na	
uzyskane	wyniki.

Wywiad	prowadzono	z	osobami	decyzyjnymi	lub	
współdecyzyjne	w	zakresie	zatrudnienia	w	bada-
nej	firmie.	

Z	uwagi	na	 to,	 że	w	niektórych	pozycjach	kwe-
stionariusza	respondenci	mogli	zaznaczać	więcej	
niż	jedną	odpowiedź	(pytania	wielokrotnego	wy-
boru),	niektóre	sumy	kategorii	wyników	są	więk-
sze	niż	100%.
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3.2

W   badaniu	udział	wzięły	wyłącznie	firmy,	które	 w	 momencie	 przeprowadzenia	
badania	 zatrudniały	przynajmniej	 jed-

ną	 osobę	 z	 niepełnosprawnościami.	 Najwięcej	
respondentów	 reprezentowało	 firmy	 zatrudnia-
jące	250	osób	i	więcej	–	37,8%.	Niemal	co	trzeci	
badany	(32,0%)	pracuje	w	średnim	przedsiębior-

Charakterystyka badanych firm
stwie	 (50-249	 pracowników)	 zaś	 ponad	 jedna	
czwarta	 ankietowanych	 (26,2%)	 –	w	małym	 (tj.	
10-49	 osób).	 Najmniej	 respondentów,	 tj.	 4,0%	
reprezentowało	przedsiębiorstw,	w	których	pra-
cuje	od	1	do	9	osób.
Niemal	siedem	na	dziesięć	badanych	firm	zatrud-
nia	do	10	osób	z	niepełnosprawnościami,	nato-
miast	co	niemal	co	piąte	badane	przedsiębiorstwo	
(19,0%)	 –	 pomiędzy	11	 a	 30	 takich	 osób.	 7,6%	
ankietowanych	 wskazało,	 że	 w	 ich	 strukturach	
takich	osób	jest	pomiędzy	31	a	50.	Zatrudnienie	
od	51	do	100	OzN	deklaruje	3,4%	badanych,	zaś	
0,6%	 respondentów	 zatrudnia	 powyżej	 100	 ta-
kich	pracowników.	

Najwięcej	 badanych	 tj.	 32,0%	 deklaruje,	 że	 za-
trudnia	 osoby	 z	 niepełnosprawnościami	 co	 naj-
mniej	od	7	lat.	Co	czwarta	firma	(25,4%)	zaczęła	
zatrudniać	tę	grupę	osób	nie	wcześniej	niż	2	lata	
temu,	ale	też	nie	dawniej	niż	5	lat	temu.	Najrza-
dziej	wskazywaną	odpowiedzią	na	pytanie	„Od	ilu	
lat	zatrudniacie	Państwo	osoby	z	niepełnospraw-
nościami?”	jest	„krócej	niż	rok”,	na	którą	powołało	
się	7,6%	badanych	podmiotów.	

38%

32%

26%

4%

1-9 osób
10-49 osób
50-249 osób
250 osób i więcej

Wykres 1. Wielkość przedsiębiorstwa, N=500

Wykres 2. Ilość zatrudnionych osób z niepełnospraw- 
nościami, N=500

Wykres 3. Okres, kiedy badane przedsiębiorstwa zaczęły 
zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, N=500

1%

3%

8%

19%

69%

Do 10 osób
11-30 osób
31-50 osób
51-100 osób
Powyżej 100 osób

32%

13%
25%

22%

8%

Krócej niż rok
Rok do 2 lat
Powyżej 3 lat, ale krócej niż 5 lat
Od 5 lat ale krócej niż 7 lat
Od 7 lat lub dłużej

Dwie	 trzecie	 firm,	 biorących	 udział	 w	 badaniu,	
zatrudnia	osoby	z	niepełnosprawnością	ruchową	
(66,2%),	 a	 jedna	 trzecia	–	 ze	 słuchową	 (34,2%).	
Kolejno	 -	27,4%	 i	27,0%	-	 	badanych	wskazało,	
że	w	ich	przedsiębiorstwach	pracują	osoby	z	nie-
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pełnosprawnością	wzrokową	oraz	mowy.	Wśród	
18%	podmiotów	powoływano	 się	na	 zatrudnie-
nie	 osób	 z	 niepełnosprawnością	 neurologiczną,	 
a	u	15%	badanych	pracodawców	–	intelektualną.	

Suma	 odpowiedzi	 jest	wyższa	 niż	 100%	 ponie-
waż	badany	mógł	wskazać	więcej	 niż	 jedną	od-
powiedź.

W	 zdecydowanej	 większości	 badanych	 firm	 tj.	
65,2%,	osoby	z	niepełnosprawnościami	stanowią	

Wykres 4. Niepełnosprawności, z jakimi zatrudniają pracowników badane podmioty, N=500

Wykres 5. Odsetek osób z niepełnosprawnościami w badanych przedsiębiorstwach, N=500
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do	 5%	 wszystkich	 pracowników.	 Pomiędzy	 6%	
a	10%	omawianej	grupy	osób	wśród	całej	kadry	
pracowniczej	występuje	w	16,6%	ankietowanych	
podmiotów,	 a	w	 10,4%	 przedsiębiorstw	 niepeł-
nosprawni	stanowią	od	11%	do	20%	wszystkich	
zatrudnionych.	W	0,4%	analizowanych	firm	oso-
by	 z	 niepełnosprawnościami	 to	 powyżej	 50%	
prawników	wszystkich	zatrudnionych.
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3.3

Dwie	 trzecie	 badanych	 (65,4%)	 zatrudniło	
osoby	z	niepełnosprawnościami	ze	wzglę-
du	na	ich	kompetencje	zawodowe.	47,6%	

respondentów	 wskazało	 na	 dofinansowanie	 do	
wynagrodzeń	 jako	 powód	 do	 zatrudnienia	 tych	
osób.	W	 dalszej	 kolejności	 powoływano	 się	 na	
zwrot	kosztów	przystosowania	 lub	wyposażenia	
stanowiska	pracy	(31,2%),	zwolnienia	z	opłat	na	
PFRON	 (24,8%),	 zwrot	 kosztów	 szkolenia	 pra-
cownika	 z	 niepełnosprawnościami	 (18,2%)	 oraz	
zwrot	kosztów	zatrudniania	pracownika	pomaga-
jącego	osobie	z	niepełnosprawnościami	(17,2%).	

Analiza szczegółowa
Zdecydowana	większość	przedsiębiorstw	nie	na-
potkała	 jakichkolwiek	 barier	 podczas	 zatrudnia-
nia	 osób	 z	 niepełnosprawnościami.	 Pojawienie	
się	 problemów	 podczas	 zatrudniania	 tej	 grupy	
pracowników	 deklaruje	 natomiast	 15,8%	 bada-
nych.

Niemal	 6	 na	 10	 respondentów	w	 grupie	 bada-
nych,	która	spotkała	się	z	barierami	związanymi	
z	zatrudnieniem	osób	z	niepełnosprawnościami,	
wskazywała	na	ograniczenia	organizacyjne	(zwią-
zane	 np.	 z	 przygotowaniem	 stanowiska	 pracy).	
Drugim	najczęściej	wskazywanym	ograniczaniem	
są	kwestie	formalne	(np.	długi	proces	dokumen-
tacji	/	wnioskowania	o	dofinansowanie)	–	44,3%	
wskazać,	 a	 trzecim	aspekty	finansowe	–	27,8%.	
Najrzadziej	 wskazywano	 na	 bariery	 architekto-
niczne,	na	które	powołało	się	16,5%	responden-
tów.	

Wykres 6. Powody zatrudnienia osób z niepełnosprawno-
ściami, N=500

Wykres 8. Rodzaje barier, z którymi napotkali się przedsię-
biorcy podczas zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, 
N=79

Wykres 7. Odsetek firm, który napotkał bariery podczas za-
trudniania osób z niepełnosprawnościami, N=500

Suma odpowiedzi jest wyższa niż 100% ponieważ badany 
mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Suma odpowiedzi jest wyższa niż 100% ponieważ badany 
mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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Ponad	 połowa	 badanych	 tj.	 57,4%	 (suma	 od-
powiedzi	 „zdecydowanie	 tak”	 oraz	 „raczej	 tak”)	
uważa,	 że	 niepełnosprawność	 wpływa	 na	 chęć	
zatrudnienia	przez	pracodawcę,	podczas	gdy	od-
miennego	 zdania	 jest	 niespełna	 30%	 badanych	
(suma	odpowiedzi	 „zdecydowanie	 nie”	 oraz	 „ra-
czej	nie”).	Ponad	61%	respondentów	nie	zgadza	
się	 ze	 stwierdzeniem,	 że	 osobom	 z	 niepełno-
sprawnościami	 jest	 stosunkowo	 łatwiej	 znaleźć	
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pracy,	 zaś	 ponad	 dwukrotnie	 mniej	 badanych	
(27,6%)	ma	odmienne	zdanie	w	tej	kwestii.	Ba-
dani	są	bardziej	podzieleni	w	kwestii	polskiego	
prawodawstwa	w	kontekście	zatrudniania	osób	 
z	 niepełnosprawnościami.	 Niemal	 polowa	
z	 nich	 (tj.	 49,0%)	wskazała,	 że	 nie	 zgadza	 się	
ze	 stwierdzeniem,	 iż	 polskie	 prawodawstwo	
utrudnia	 zatrudniania	 osób	 z	 niepełnospraw-
nościami,	 natomiast	 o	 7,0	 pp.	 mniej	 wska-
zań	 odniosło	 się	 pozytywnie	 do	 tego	 sformu-
łowania.	 46,8%	 przedsiębiorstw	 biorących	
udział	 w	 badaniu	 uważa,	 że	 polskie	 prawo-
dawstwo	nie	niweluje	wszystkich	barier,	 	 któ-
re	 mogą	 pojawić	 się	 przy	 zatrudnieniu	 osoby	 
z	 niepełnosprawnościami.	 Przeciwnego	 zdania	
jest	o	czterech	na	dziesięciu	badanych.	

Trzy	 czwarte	 (74,0%)	 badanych	 firm	 nie	 stosu-
je	 procedur,	 niekonwencjonalnych	 metod	 lub	
dobrych	 praktyk	w	 odniesieniu	 do	 zatrudniania	
osób	 z	 niepełnosprawnościami.	 26,0%	 podmio-
tów	 zadeklarowało,	 że	 implementuje	 tego	 typu	
rozwiązania.

Wśród	 wskazywanych	 procedur,	 dobrych	 prak-
tyk,	 niekonwencjonalnych	 metod	 wskazywano	
najczęściej	na	niwelowanie	problemów	architek-
tonicznych	i	przestrzennych	w	budynku	(10,8%),	
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Wykres 10. Stosowanie procedur, niekownencjonalnych 
metod lub dobrych praktyk dot. zatrudnienia osób z nie-
pełnosprawnościami, N=500
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udogodnienia	w	zakresie	czasu	pracy	(8,5%),	sto-
sowanie	 zasad	 empatii	 i	 równości	 (8,5%)	 oraz	
dostosowanie	 zadań	 do	 możliwości	 prawnika	
(5,4%).	 Ponadto	 powoływano	 się	 na	 pomoc	 fi-
nansową,	 szkolenia,	 przysługującego	 asystenta,	
oraz	pomoc	przy	dojazdach	do	pracy).	

Badani	 zostali	 zapytani	 o	 to,	 jakie	 mają	 ocze-
kiwania,	 potrzeby	 odnośnie	 zatrudniania	 osób	 
z	 niepełnosprawnościami.	 44,4%	 responden-

tów	wskazało	na	wsparcie	organizacyjne,	35,8%	
na	 zwiększenie	 dofinansowania	 do	 zatrudnienia	
tej	grupy	osób,	a	dla	35,6%	istotne	jest	uspraw-
nienie	 systemu	 ulg.	 Wśród	 innych	 odpowiedzi	
(0,6%)	wskazywano	na	szkolenia	wprowadzające	
w	zakres	prac,	kampanie	społeczne	poszerzające	
świadomość	że	osoby	niepełnosprawne	to	równi	
partnerzy	w	pracy	i	życiu.	36,6%	nie	ma	żadnych	
oczekiwań	i	potrzeb	w	tym	zakresie.

Wykres 11. Rodzaje procedur, niekownencjonalnych metod lub dobrych praktyk dot. zatrudnienia osób z niepełnosprawno-
ściami wskazane przez przedsiębiorców, N=130

Wykres 12, Oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące wsparcia lub potrzeb przy zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, 
N=500
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Zdecydowana	 większość,	 tj.	 82,2%	 responden-
tów	 nie	 zna	 rozwiązań	 stosowanych	 w	 innych	
krajach,	 które	 usprawniają	 proces	 zatrudniania	
osób	 z	 niepełnosprawnościami.	 Wiedzę	 w	 tym	
zakresie	deklaruje	niespełna	18%	badanych.	

nadto	 wskazywano	 na	 pomoc	 medyczną,	 dłuż-
sze	przerwy,	asystenta	osoby	niepełnosprawnej,	
mniej	formalności	przy	zatrudnianiu.

Trzy	 czwarte	 (76,4%)	przedsiębiorstw,	 które	 za-
deklarował	znajomość	ww.	rozwiązań	usprawnia-
jących	zatrudnianie	osób	z	niepełnosprawnościa-
mi,	stosuje	je	w	swoich	firmach.	Niespełna	jedna	
czwarta	(23,6%)	wskazała,	że	nie	zaimplemento-
wała	ich	u	siebie.	

Niemal	 dwie	 trzecie	 (63,8%)	 respondentów	 po-
szukuje	 kandydatów	 z	 niepełnosprawnościami	

82,2%

17,8%

TAK NIE

Wykres 13. Znajomość rozwiązań usprawniające proces 
zatrudniania osób z niepełnosprawnościami  stosowanych 
w innych krajach, N=500

Wykres 15. Stosowanie rozwiązań stosowanych w innych 
krajach usprawniających proces zatrudniania osób z nie-
pełnosprawnościami, N=89
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grupy	pracowników	(14,6%),	dofinansowania	lub	
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Wykres 14. Rodzaje rozwiązań stosowanych w innych krajach wskazywane przez przedsiębiorstwa dot. rozwiązań, przy za-
trudnianiu osób z niepełnosprawnościami, N=89
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Wykres 16. Sposób poszukiwania kandydatów z niepełnosprawnościami do swojego przedsiębiorstwa, N=500

Wykres 17. Gotowość polecenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością zaprzyjaźnionej firmie w ocenie badanych, N=500

do	 pracy	 za	 pośrednictwem	urzędu	 pracy.	Dru-
gim	najczęściej	wskazywanym	 sposobem	 rekru-
towania	tej	grupy	osób	są	portale	z	ogłoszeniami	
o	pracę.	37,4%	ankietowanych	wskazało,	że	oso-
by	 z	 niepełnosprawnościami	 same	 zgłaszają	 się	
do	ich	przedsiębiorstwa,	zaś	23,0%	szuka	tej	gru-
py	 pracowników	 poprzez	 agencje	 pracy.	 22,2%	
powalało	się	na	fakt,	że	poszukują	tej	grupy	osób	
poprzez	 stronę	 firmową,	 zaś	 co	 piąty	 badany	
(19,4%)	 do	 rekrutacji	 OzN	 wykorzystuje	 media	
społecznościowe.	Jedynie	1,4%	osób	przyznało,	
że	 wykorzystuje	 portale	 dedykowane	 osobom	 
z	niepełnosprawnościami,	aby	znaleźć	pracowni-
ka,	 zaś	 jeden	 respondent	 (0,2%)	 powołał	 się	 na	
biura	karier	na	uczelniach.		
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W jaki sposób poszukacie Państwo
kandydatów z niepełnosprawnościami do pracy? N=500

Badane	przedsiębiorstwa	zostały	zapytano	o	to,	
czy	 biorąc	 pod	 uwagę	 proces	 zatrudniają	 osób	
z	 niepełnosprawnościami,	wszelkie	wymogi	 for-
malne	oraz	prawne,	a	także	korzyści	z	tym	zwią-
zane,	 proszę	 ocenić,	 czy	 poleciliby	 zatrudnienie	
osób	 z	 niepełnosprawnościami	 zaprzyjaźnionej	
firmie.	Zdecydowana	większość	tj.	89,8%		reko-
mendowałaby	 zatrudnienie	 tej	 grupy	 pracowni-
ków,	 z	 czego	 59,4%	 odpowiedziało	 „raczej	 tak”	
a	30,4%	 „zdecydowanie	 tak”.	Niespełna	4%	ba-
danych	 raczej	 nie	 poleciłoby	 zatrudnienia	 osób	 
z	niepełnosprawnościami,	natomiast	żaden	bada-
ny	miot	nie	wskazał	odpowiedzi	 „zdecydowanie	
nie”.	 6,4%	 ankietowanych	nie	 potrafiło	wskazać	
jednoznacznej	odpowiedzi.
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Badanie z osobami z niepełnosprawnościąBadanie z osobami z niepełnosprawnością

4

4.1

4.2

Badanie	zrealizowano	z	osobami	z	niepełno-
sprawnościami.	 Próba	 badawczy	wyniosła	
400	 respondentów	 (N=400).	 W	 badaniu	

wzięły	 udział	 osoby	 z	 różnym	 typem	 niepełno-
sprawności.	 Badanie	 zrealizowano	 za	 pomocą	
tzw.	mixed	mode	 	 tj.	 	 	łączonych	metod	 ilościo-
wych:	CAWI	oraz	CATI:
•	 CATI	(Computer	Assited	Telephone	Interview)	
–	badanie	prowadzone	w	formie	wywiadu	te-
lefonicznego	 wspomaganego	 komputerowo,	
który	jest	jedną	z	metod	ilościowego	zbierania	
danych.	Wywiad	prowadzony	 jest	przez	 tele-
fon,	 ankieter	 zapisuje	 odpowiedzi	 w	 kompu-
terze	 za	 pomocą	 specjalnie	 przygotowanego	
skryptu,	który	pozwala	na	zautomatyzowanie	
badania	m.in.	poprzez	losową	kolejność	odpo-
wiedzi	przy	poszczególnych	pytaniach;

•	 CAWI	 (Computer-Assisted	Web	 Interview	 )	 -		
wspomagany	komputerowo	wywiad	przy	po-
mocy	strony	WWW	–	metoda	zbierania	infor-
macji	w	ilościowych

Dwie	trzecia	badanych	(65,5%)	osób	z	nie-
pełnosprawnościami	 biorących	 udział	 
w	badaniu	to	mężczyźni,	podczas	gdy	ko-

biety	stanowiły	34,5%	próby.
Dwiema	 najliczniejszymi	 grupami	 wiekowymi	
były	osoby	w	wieku	35-44	lata	(30,8%)	oraz	25-
34	 lata	 (29,0%).	 Co	 szósty	 respondent	 (16,3%)	 
w	 momencie	 badania	 miał	 pomiędzy	 45	 a	 54	
lata,	a	co	dziesiąty	(9,8%)	pomiędzy	18	a	24	lata	
.	Najmniej	 liczną	grupą	były	najstarsze	osoby	 tj.	
mające	65	lat	lub	więcej	(5,5%)	oraz	ankietowani	 
w	wieku	55-64	lata	(8,8%).	

Metodologia

Charakterystyka badanych osób

Zastosowanie	mixed	modes	ma	na	celu	ułatwie-
nie	dotarcia	do	grupy	respondentów,	którzy	mają	
różne	 rodzaje	 niepełnosprawności	 z	 wyłącze-
niem	ograniczeń	związanych	z	metodą	badawczą.	
Metoda	 był	 dobierana	 do	 danego	 respondenta	
na	 podstawie	 rodzaju	 niepełnosprawności	 (np.	
osoby	 z	 niepełnosprawnością	 wzrokową	 udzie-
lały	 wywiadu	 telefonicznego	 –	 CATI,	 a	 osoby	 
z	 niepełnosprawnością	 mowy	 –	 internetowego	
–	 CAWI.	 Konstrukcja	 kwestionariusza	 ankiety	
zapewniła	możliwość	 jej	 zastosowania	 zarówno	 
w	CATI,	jak	i	CAWI.	Rodzaj	zastosowanej		metody	
nie	miał	wpływu	na	uzyskane	wyniki.

Z	uwagi	na	 to,	 że	w	niektórych	pozycjach	kwe-
stionariusza	respondenci	mogli	zaznaczać	więcej	
niż	jedną	odpowiedź	(pytania	wielokrotnego	wy-
boru),	niektóre	sumy	kategorii	wyników	są	więk-
sze	niż	100%.

65,5%

34,5%

kobieta
mężczyzna

Wykres 18. Płeć, N=400
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Niemal	czterech	na	dziesięciu	badanych	(38,8%)	
biorących	 udział	w	 badaniu	 deklaruje	wykształ-
cenie	 średnie,	 zaś	27,0%	wyższe.	18%	osób	ma	
wykształcenie	zawodowe,	a	13,3%	-	podstawo-
we	lub	gimnazjalne.	Brak	wykształcenia	wskazuje	
3,0%	respondentów.

Wykres 21. Ustalony stopień niepełnosprawności, N=400

Wykres 20. Wykształcenie, N=400

Wykres 22. Rodzaj ustalonego stopnia niepełnosprawno-
ści, N=391
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Wykres 19. Wiek, N=400
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Zdecydowana	większość	badanych	tj.	97,8%	ma	
ustalony	 stopień	 niepełnosprawności.	 Odpo-
wiedź	przeczącą	udzieliło	2,3%	respondentów.
Wśród	 osób	 mających	 ustalony	 stopień	 niepeł-
nosprawności	 niemal	 połowa	 (48,6%)	 deklaruje	
znaczny	stopień.	Nieco	mniej	tj.	42,2%	ma	umiar-
kowany	stopień,	zaś	9,2%	lekki	stopień	niepełno-
sprawności.

2,3%

97,7%

TAK NIE

Osoby	biorące	udział	w	badaniu	w	zdecydowanej	
większości	 deklarują	 niepełnosprawność	 rucho-
wą	 (57,8%).	 Ponad	 dwukrotnie	 mniej	 wskazań	
dotyczy	 niepełnosprawności	 neurologicznych	
(26,5%),	zaś	17,5%	osób	wskazało	na	niepełno-
sprawność	 intelektualną,	 a	 16,8%	 -	 wzrokową.	
7,5%	 badanych	 deklaruje	 brak	 sprawności	 słu-
chowej,	 a	 najrzadziej	 wskazuje	 się	 na	 niepeł-
nosprawność	 mowy.	 Wśród	 innych	 niepełno-
sprawności	wskazywano	 na	 niepełnosprawność	
kardiologiczną,	psychiczną,	nefrologiczną,	epilep-

lekki

Umiarkowany

znaczny
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sję,	choroby	układu	oddechowego,	zespół	Asper-
gera,	czy	immunologiczną.
 

ruchową

neurologiczną

intelektualną

wzrokową

inną

słuchową

Niepełnosprawność mowy
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ruchową neurologiczną intelektualną wzrokową inną
słuchową Niepełnosprawność mowy

Wykres 23. Rodzaj posiadanych niepełnosprawności, N=400

Suma odpowiedzi jest wyższa niż 100% ponieważ badany mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

4.3

Niespełna	63%	badanych	wskazało,	że	jest	
obecnie	 zatrudniona,	 lub	 podejmowało	
pracę	 zawodową	 w	 ostatnich	 dwóch	 la-

tach.	Natomiast	37,3%	osób	biorących	udział	w	
badaniu	nie	jest	obecnie	aktywna	zawodowo	i	nie	
była	w	ostatnich	dwóch	latach.		

Analiza szczegółowa
Badani,	którzy	nie	pracują	i	nie	podejmowali	pracy	
przez	ostatnie	dwa	lata	zostali	zapytani	o	powód	
braku	zatrudnienia	w	omawianym	okresie.	Ponad	
połowa	 (55,4%)z	 tej	 grupy	 wskazała,	 że	 korzy-
sta	 z	 renty.	 Co	 trzecia	 osoba	 (34,5%)	wskazała,	
że	 jej	 stropień	 niepełnosprawności	 nie	 pozwala	
na	podjęcie	pracy,	a	co	piąty	badany	(19,6%)	nie	
może	 znaleźć	 zatrudnienia,	 pomimo	 podejmo-
wanych	prób.	17,6%	respondentów	wskazuje	na	
brak	ofert	pracy,	 zaś	14,2%	nie	potrafi	wskazać	
jednoznacznej	odpowiedzi.	
Analiza	dalszej	części	dotyczy	grupy,	które	dekla-
ruje	 aktywność	 zawodową	 w	 ostatnich	 dwóch	
latach	.

Wykres	25.	Powód	niepodejmowania	zatrudnie-
nia,	N=149
 
Suma	 odpowiedzi	 jest	wyższa	 niż	 100%	 ponie-
waż	badany	mógł	wskazać	więcej	 niż	 jedną	od-
powiedź.

Osoby,	 które	podejmują	obecnie	pracę	 lub	były	
zatrudnione	 w	 okresie	 ostatnich	 dwóch	 lat	 zo-

37,3%

62,7%

TAK NIE

Wykres 24. Aktywność zawodowa, N=400
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Wykres 25. Powód niepodejmowania zatrudnienia, N=149

Wykres 26. Sposób poszukiwania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami, N=251

Suma odpowiedzi jest wyższa niż 100% ponieważ badany mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Suma odpowiedzi jest wyższa niż 100% ponieważ badany mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

stały	 zapytane	 o	 to,	 w	 jaki	 sposób	 jej	 szukają.	
Największy	odsetek	badanych	na	portale	z	ogło-
szeniami	o	pracę	 (61,4%).	Nieco	mniej	 –	59.8%	
poszukuje	pracy	przez	znajomych,	a	37,5%	osób	
z	 niepełnosprawnościami	 wykorzystuje	 w	 tym	
celu	media	 społecznościowe.	 Co	 czwarty	 bada-
ny	 (25,1%)	 powołał	 się	 na	 dedykowane	 portale	
dedykowane	 osobom	 z	 niepełnosprawnościami.	
23,5%	 respondentów	 szuka	 pracy	 przy	 pomocy	
powiatowych	urzędów	pracy,	a	co	piąty	(19,9%)	
ankietowany	wskazał	na	strony	internetowe	firm.	
Najmniej	 popularne	 odpowiedzi	 to	 prasa	 dru-
kowana	 (4,0%)	 oraz	 ogłoszenia	 w	 radio	 (3,2%).	

Wśród	 innych	 odpowiedzi	 wskazywano	 przede	
wszystkim	 na	 trenerów	 pracy	 oraz	 organizacja	
pozarządowe.	

Badani,	którzy	zaznaczyli,	że	korzystają	z	portali	
dedykowanych	osobom	z	niepełnosprawnościa-
mi,	 zostali	 poproszeni	 o	 wskazanie	 tych	 stron.	
Najpopularniejszą	domenami	są:	niepelnospraw-
ni.pl,	obpon.pl	oraz	werbeo.pl.	Ponadto	wskazy-
wano	 na	 grupy	 na	 Facebooku	 dedykowane	 po-
szukiwaniu	 pracy,	 stronę	 sprawniwpracy.com,	
czy	portale	z	ogłoszeniami	o	pracę	jak	pracuj.pl,	
olx.pl.	

Korzystam z renty

Mój stopień niepełnosprawności nie pozwala mi podjąć pracy

Pomimo poszukiwań nie udało mi się znaleźć pracy

Brak ofert pracy

Nie wiem, trudno powiedzieć.
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W	 dalszej	 części	 badania	 respondenci	 zostali	
poproszeni	 o	 ocenę	 dostępność	 ofert	 pracy	 dla	
osób	z	niepełnosprawnościami	w	skali	1-5,	gdzie,	
gdzie	1	oznacza	brak	dostępności,	a	5	dużą	do-
stępność	 ofert	 pracy.	 Największy	 odsetek	 ba-
danych	wskazał	 ocenę	 pośrednią	 tj.	 3	 –	 45,4%.	
Suma	odpowiedzi	4	i	5	wyniosła	12,8%,	podczas	
gdy	suma	przeciwstawnych	wskazań	 tj.	1	 i	2	 to	
41,9%.	Średnia	wszystkich	odpowiedzi	to	2,64.	

Ponad	połowa	osób	(57,9%)	będąca	w	ostatnich	
dwóch	lata	aktywna	zawodowa	napotkała	barie-
ry	 lub	trudności	podczas	zatrudniania	bądź	szu-
kania	zatrudnienia.	

Ponad	połowa	tych	osób	(60,8%)	wskazywała,	że	
najczęściej	 spotykała	 się	 z	 niechęcią	 do	 zatrud-
niania	 osób	 niepełnosprawnych.	 Kolejno	 37,1%	
oraz	34,3%	respondentów,	którzy	na	poprzednie	
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Nie pamiętam konkretnej nazwy

www.sprawniwpracy.com

Portale z pracą

www.olx.pl

www.ipon.pl

www.pfron.org.pl

Nie znam

www.sprawni-niepelnosprawni.pl

0,0% 1,4% 2,9% 4,3% 5,7% 7,1% 8,6% 10,0%

0,8%
0,8%

1,2%
1,6%
1,6%
1,6%
  1,6%
  1,6%

  3,6%
  4,0%

  4,8%
  8,0%

  10,0%

www.niepelnosprawni.pl Inne
www.obpon.pl www.werbeo.pl
Grupy na Facebooku Nie pamiętam konkretnej nazwy
www.sprawniwpracy.com Portale z pracą
www.olx.pl www.ipon.pl
www.pfron.org.pl Nie znam
www.sprawni-niepelnosprawni.pl

Wykres 27. Portale dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, z których korzystają badani w celi znalezienia pracy, N=63

Wykres 28. Ocena dostępności ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami, N=251
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Wykres 29. Napotkanie barier lub trudności podczas za-
trudniania bądź szukania zatrudnienia, N=251

pytanie	 odpowiedziały	 twierdząco,	 wskazywało	
na	bariery	organizacyjne	oraz	formalne	zaś	31,5%	
na	 architektoniczne.	 21,0%	 ankietowanych	
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Wykres 30. Rodzaje barier napotkanych podczas zatrudniania lub szukania zatrudnienia, N=143

Wykres 32. Rodzaje szkoleń, kursów lub wydarzeń przygotowujących do podjęcia pracy, w których uczestniczyły osoby z nie-
pełnosprawnościami, N=118

Wykres 31. Uczestnictwo w szkoleniach, kursach lub wy-
darzeniach przygotowujących do podjęcia pracy, N=251

wskazało	 na	 problemy	 finansowe	 (np.	 problem	 
z	 otrzymaniem	 zwrotu).	 14,7%	 osób	 wskazało	
inną	 odpowiedź,	 gdzie	 najczęściej	 powtarzalne	

wskazania	dotyczyły	m.	in.	małej	ilości	ofert	pra-
cy	 dla	 osób	 niepełnosprawnych,	 barier	 komuni-
kacyjnych	oraz	uprzedzeń.	

Większość	 badanych	 (53,0%)	 nie	 uczestniczyła	 
w	 szkoleniach,	 kursach	 lub	 wydarzeniach	 przy-
gotowujących	do	podjęcia	pracy.	Atencję	w	tego	
typu	 przedsięwzięciach	 zadeklarowało	 47,0%	
osób.	

Osoby,	 które	 uczestniczyły	 omawianych	 wy-
darzeniach	 najczęściej	 brały	 udział	 w	 kursach	
komputerowych	 (23,7%),	 kursach	 zawodowych	
(21,2%),	 warsztatach	 przygotowujących	 do	
uczestnictwa	w	procesie	rekrutacyjnym	(11,9%).	
Ponadto	wskazywano	na	doradztwo	zawodowe,	
opiekuna	 asystenta	 osoby	 niepełnosprawnej,	
kurs	psychologicznych	czy	też	kurs	językowy	lub	
księgowości.	

Niechęć do zatrudnienia osób niepełnosprawnych
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Dwie	trzecie	respondentów	tj.	67,4%	(suma	od-
powiedz	 „zdecydowanie	 nie”	 oraz	 „raczej	 nie”)	
uważa,	 że	 osobom	 niepełnosprawnościami	 nie	
jest	łatwo	znaleźć	pracę.	Odmiennego	zdania	jest	
21,1%	badanych,	 a	prawie	 co	dziewiąty	badany	
(11,6%)	 nie	 zajął	 zdania	w	 tej	 kwestii.	 Również	
ponad	połowa	badanych	 tj.	 56,6%	 (suma	odpo-
wiedz	 „zdecydowanie	 nie”	 oraz	 „raczej	 nie”)	 nie	
zgadza	 się	 ze	 stwierdzeniem,	 ż	 polskie	 prawo-
dawstwa	niweluje	wszystkie	bariery,	które	mogą	
pojawić	się	przy	zatrudnieniu	osoby	z	niepełno-
sprawnościami.	Niemal	co	piąty	(18,7%)	nie	miał	
zdania	w	 tej	 kwestii,	 a	24,7%	 (suma	odpowiedz	

„zdecydowanie	tak”	oraz	„raczej	tak”)	zgadza	się	
z	 omawianym	 stwierdzeniem.	 38,3%	 badanych	
zdecydowanie	zgadza	się	lub	raczej	zgadza	się	ze	
stwierdzeniem,	że	polskie	prawodawstwo	utrud-
nia	zatrudnianie	osób	z	niepełnosprawnościami,	
podczas	gdy	odmienne	zdanie	w	tym	temacie	ma	
46,3%	badanych.	15,5%	respondentów	nie	zajęło	
stanowisko	w	tym	temacie.	

Nieco	ponad	jedna	czwarta	badanych	(26,7%)	de-
klaruje,	że	zna	niekonwencjonalne	procedur,	me-
tod	 lub	dobrych	praktyk	dot.	 zatrudnienia	osób	

2 - bez tytułu

3 - bez tytułu
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metod lub dobrych praktyk dot. zatrudnienia osób z nie-
pełnosprawnościami w przedsiębiorstwach, w których pra-
cują badani, N=67
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Wykres 36. Oczekiwania oraz potrzeby osób z niepełnosprawnościami dotyczące zatrudnienia, N=400

z	 niepełnosprawnościami,	 z	 czego	 pracodawcy	
56,7%		respondentów	stosują	tego	typu	rozwią-
zania.	
 
Najczęściej	(55,3%)	wskazywaną	potrzebą	/	ocze-
kiwaniem	 OzN	 dotyczącymi	 zatrudnienia	 jest	
wsparcie	 organizacyjne	 dla	 pracodawcy.	Niemal	
połowa	badanych	 (48,3%)	 powołało	 się	 potrze-
bę	zwiększenia	dofinansowani	dla	pracodawców,	
którzy	decydują	 się	na	 zatrudnienia	osób	 z	nie-

pełnosprawnościami,	 zaś	 44,0%	 respondentów	
podkreślą	 oczekiwania	 dotycząca	 zwiększenia	
szkoleń,	kursów	i	wydarzeń	dla	osób	z	niepełno-
sprawnościami,	które	miałby	być	ukierunkowane	
na	zwiększenie	ich	atrakcyjności	na	rynku	pracy.	
Ponad	 29,0%	 osób	 oczekuje	 kampanii	 społecz-
nościowych	dotyczących	problemu	poszukiwania	
pracy	osobom	z	niepełnosprawności.	Niemal	co	
czwarty	badany	deklaruje,	że	nie	ma	żadnych	po-
trzeb	i	oczekiwań	w	omawianym	zakresie.	

Wsparcie organizacyjne dla pracodawcy (np. W przystosowaniu stanowiska pracy)

Zwiększenie dofinansowania dla pracodawców, którzy decydują się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami

Zwiększenie szkoleń, kursów i wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami ukierunkowanymi na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy

Kampanie społecznościowe dotyczące problemu poszukiwania pracy osobom z niepełnosprawnościami

Nie mam żadnych oczekiwań i potrzeb w tym zakresie

inne
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Zwiększenie dofinansowania dla pracodawców, którzy decydują się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami
Zwiększenie szkoleń, kursów i wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami ukierunkowanymi na zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy
Kampanie społecznościowe dotyczące problemu poszukiwania pracy osobom z niepełnosprawnościami
Nie mam żadnych oczekiwań i potrzeb w tym zakresie
inne

Suma odpowiedzi jest wyższa niż 100% ponieważ badany mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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Podsumowanie, wnioski i rekomendacjePodsumowanie, wnioski i rekomendacje

5

5.1

W Polsce	 zatrudnienie	 osób	 z	 niepeł-nosprawnościami	 regulowane	 jest	 
w	 znacznej	mierze	 przepisami	 odręb-

nymi	poza	Kodeksem	pracy.	Struktura	zatrudnie-
nia	 osób	 z	 niepełnosprawnościami	 pokazuje,	 że	
zatrudniane	są	one	głównie	na	stanowiskach	ni-
skiego	szczebla	i	pomocniczych.	Znaczne	zwięk-
szenie	w	ostatnich	latach	liczby	OzN	z	wykształ-
ceniem	 wyższym	 zwiększenie	 nie	 wpływa	 na	
strukturę	 zatrudnienia,	 a	 jednocześnie	 znacząca	
część	 osób	 pracuje	 poniżej	 swoich	 kwalifikacji	 
i	 umiejętności.	 Wsparcie	 oferowane	 przez	 pu-
bliczne	służby	zatrudnienia	osobom	z	niepełno-
sprawnościami	 poszukującym	 pracy	 jest	 dale-
ce	 niewystarczające	 i	 nieefektywne,	 większość	
tych	osób	poszukuje	pracy	na	własną	rękę	lub	ze	
wsparciem	organizacji	pozarządowych.

Użytkownicy,	 którzy	 decydowali	 się	 na	 skorzy-
stanie	z	chat-bota,	najczęściej	 szukali	 informacji	
o	rentach	i	zasiłkach.	Część	rozmów	z	chat	botem	
wskazują	na	 fakt,	 że	użytkownik	prawdopodob-
nie	nie	ma	świadomości,	że	prowadzi	rozmowę	z	
botem,	a	nie	z	człowiekiem,	przez	co	jego	zapy-
tanie	 przyjmuje	 formę	 prośby,	 przypominającej	
początek	zwykłej,	interpersonalnej	konwersacji.
Przedsiębiorcy,	 którzy	 napotkali	 bariery	 związa-
ne	z	zatrudnieniem	osób	z	niepełnosprawnościa-
mi	 ,	 wskazywali	 na	 ograniczenia	 organizacyjne,	
kwestie	formalne	oraz	aspekty	finansowe.	Ponad	
połowa	 przedsiębiorców	 uważa,	 że	 niepełno-
sprawność	 wpływa	 na	 chęć	 zatrudnienia	 przez	
pracodawcę.	 Również	 ponad	 połowa	 respon-
dentów	nie	zgadza	się	ze	stwierdzeniem,	że	oso-
bom	 z	 niepełnosprawnościami	 jest	 stosunkowo	
łatwiej	 znaleźć	 pracę.	Niemal	 polowa	 badanych	
firm	nie	 zgadza	 się	 ze	 stwierdzeniem,	 iż	polskie	
prawodawstwo	utrudnia	zatrudniania	osób	z	nie-
pełnosprawnościami.	 Zdecydowana	 większość	

Podsumowanie
badanych	przedsiębiorstw	nie	zna,	a	tym	samym	
nie	stosuje		procedur,	niekonwencjonalnych	me-
tod	lub	dobrych	praktyk	w	odniesieniu	do	zatrud-
niania	 osób	 z	 niepełnosprawnościami.	 Również	
większość	badanych	firm	nie	zna	rozwiązań	stoso-
wanych	innych	krajach	dotyczących	zatrudniania	
OzN.	Oczekiwania	oraz	potrzeby	przedsiębiorstw	
dotyczące	 zatrudniania	 osób	 z	 niepełnospraw-
nościami	 dotyczące	 przede	wszystkim	wsparcie	
organizacyjnego,	 	 zwiększenia	 dofinansowania	
do	zatrudnienia	OzN	oraz	usprawnienie	systemu	
ulg.	Badane	firmy	w	zdecydowanej	większości	są	
skore	polecić	zatrudnianie	osób	z	niepełnospraw-
nościami.	

Osoby	 z	niepełnosprawnościami	przeciętnie	 lub	
źle	oceniają	dostępność	ofert	pracy	dla	tej	grupy	
społecznej.	Ponad	połowa	osób	będąca	w	ostat-
nich	 dwóch	 lata	 aktywna	 zawodowa	 napotkała	
bariery	 lub	trudności	podczas	zatrudniania	bądź	
szukania	zatrudnienia.	Wśród	tych	trudności	naj-
częściej	 wskazywano	 na	 niechęć	 do	 zatrudnia-
nia	osób	niepełnosprawnych,	a	 także	na	bariery	
organizacyjne,	 formalne	 oraz	 architektoniczne.	
Większość	OzN	nie	uczestniczyła	w	szkoleniach,	
kursach	 lub	wydarzeniach	przygotowujących	do	
podjęcia	 pracy.	 Ponad	 połowa	 badanych	 OzN	
uważa,	 że	 osobom	 niepełnosprawnościami	 nie	
jest	łatwo	znaleźć	pracę	oraz,	że	polskie	prawo-
dawstwa	nie	niweluje	barier,	które	mogą	pojawić	
się	przy	zatrudnieniu	osoby	z	niepełnosprawno-
ściami.	Trzy	czwarte	badanych	OzN	nie	zna	nie-
konwencjonalnych	procedur,	metod	lub	dobrych	
praktyk	dot.	zatrudnienia	osób	z	niepełnospraw-
nościami.	 Najczęściej	 wskazywaną	 potrzebą	 /	
oczekiwaniem	 OzN	 dotyczącymi	 zatrudnienia	
jest	 wsparcie	 organizacyjne	 dla	 pracodawcy,	 
a	także	zwiększenia	dofinansowani	dla	pracodaw-
ców,	 którzy	 decydują	 się	 na	 zatrudnienia	 osób	 
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5.2

5.3

Z arówno	 osoby	 z	 niepełnosprawnościami,	które	 dążą	 do	 aktywności	 na	 rynku	 pra-
cy,	 jak	 i	pracodawcy,	którzy	zatrudniają	tę	

grupę	 osób,	w	 zdecydowanej	większości	wyka-
zują	 nieznajomość	 niekonwencjonalnych	 proce-
dur,	metod	stosowanych	w	omawianym	zakresie	 
w	innych	krajach	oraz	dobrych	praktyk	w	zakresie	
zatrudniania	osób	z	niepełnosprawnościami.	Tym	
samym	dominującym	źródłem,	które	determinuje	
procedury	zatrudniania	OzN	jest	prawodawstwo.	
Jednak	 zdaniem	OzN	 obowiązujące	 przepisy	 są	
niewystarczające,	 ponieważ	 nie	 niwelują	 barier	
przy	znalezieniu	pracy	tej	grupie	osób.	Przepro-
wadzone	 badania	 wykazują,	 że	 niepełnospraw-
ności	 są	 czynnikami,	 który	 utrudnia	 znalezienie	
pracy	 –	 tym	 samym	 większość	 osób	 z	 niepeł-
nosprawnościami	 pozostaje	 bierna	 zawodowo.	 
Z	drugiej	strony	nieznajomość	wśród	pracodaw-
ców	procedur	oraz	praktyk	wychodzących	poza	
obowiązujące	 przepisy	 w	 zakresie	 zatrudniania	
osób	 z	 niepełnosprawnościami,	 powoduje,	 że	
problem	niskiego	poziomu	zatrudniania	omawia-
nej	grupy	społecznej	nie	ulega	rozwiązaniu.	

Rozstrzygnięciem	w	 tym	zakresie	 jest	 zwiększa-
nie	świadomości	wśród	obu	omawianych	grup	tj.	
osób	 z	 niepełnosprawnościami	 oraz	 pracodaw-

1.	Rekomenduje	 się	 zdefiniowanie	 kodeksu	 do-
brych	praktyk	dot.	zatrudniania	osób	z	niepeł-
nosprawnościami,	które	będzie	ogólnie	znany	
w	środowisku	przedsiębiorców	oraz	OzN.

2.	Zaleca	się	podjęcie	współpracy	z	przedsiębior-
stwami,	które	zatrudniają	OzN	w	celu	zdefinio-
wania	 i	 zrozumienia	 problemy	 pracodawców	
dotyczące	zatrudniania	osób	z	niepełnospraw-
ności

3.	Rekomenduje	 się	 przygotowanie	 kampanii	
ukierunkowanej	 na	 zwiększenie	 świadomości	

Wnioski

Rekomandacje

ców.	Może	on	nastąpić	poprzez	implementowanie	
narzędzi,	proceder,	metod	oraz	dobrych	praktyk	
ukierunkowanych	 na	 uproszczenie	 zatrudniania	
osób	 z	 niepełnosprawnościami.	 Dzianie	 to	 po-
mogłoby	 firmom	 zarówno	 w	 kwestii	 organiza-
cyjnych,	 logistycznych,	 czy	 zwłaszcza	 wsparcia	
informacyjnego	(wiedza).	Skutkiem	rozpowszech-
niania	tego	typu	rozwiązań	byłby	wzrost	poziomu	
wiedzy	pracodawców	w	zakresie	pozaprawnych	
rozwiązań	w	obszarze	zatrudniania	OzN,	których	
skutkiem	miałoby	 być	 niwelowanie	 barier	 orga-
nizacyjnych,	 logistycznych	oraz	braku	 informacji	
w	 zakresie	 zatrudniania	 osób	 z	 niepełnospraw-
nościami.	Relatywnym	efektem	tego	typu	działań	
jest	wzrost	 zatrudniania	 osób	 z	 niepełnospraw-
nościami.	

Również	wykorzystanie	nowoczesnych	technolo-
gii,	 takich	 jak	 chat	bot,	ma	korzystny	efekt,	 po-
nieważ	 przyczynia	 się	 do	 zwiększenia	 poziomu	
wiedzy	w	kontekście	zatrudniania	osób	z	niepeł-
nosprawnościami.	Stosowanie	tego	typu	rozwią-
zań	 oraz	 ich	 popularyzacja	 będzie	 pozytywnie	
przekładać	 się	 zarówno	na	wzrost	 świadomości	
pracodawców	 w	 omawianym	 zakresie,	 jak	 i	 na	
niwelowanie	barier	przy	zatrudnianiu	osób	z	nie-
pełnosprawnościami.

z	 niepełnosprawnościami.	Oczekuje	 się	 również	
zwiększenia	szkoleń,	kursów	i	wydarzeń	dla	osób	
z	niepełnosprawnościami,	które	miałby	być	ukie-

runkowane	 na	 zwiększenie	 ich	 atrakcyjności	 na	
rynku	pracy.

przedsiębiorców	 na	 temat	 potrzeb	 i	 ograni-
czeń	w	zakresie	zatrudniania	osób	z	niepełno-
sprawnościami,	a	także	możliwości	wdrażania	
kodeksu	dobrych	praktyk	w	ww.	obszarach.

4.	Zaleca	 się	 dalszy	 rozwój	 narzędzia	 chat	 bot	
oraz	 jego	popularyzację	wśród	pracodawców,	
którzy	 zatrudniają	 lub	 planują	 zatrudnianie	
osób	 z	 niepełnosprawnościami,	 jak	 i	 również	
w	grupie	osób	z	niepełnosprawnościami,	które	
są	aktywne	zawodowe	albo	zamierzają	wejść	
na	rynek	pracy.
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Kwestionariusze do badan ilościowychKwestionariusze do badan ilościowych

6

6.1

1.	Czy	w	Państwa	firmie	są	zatrudnione	osoby	z	niepełnosprawnościami?
a)	 nie	–	koniec	badania
b)	 tak,	ile………………	(proszę	podać	konkretną	liczbę)

2.	Wielkość	przedsiębiorstwa
a)	 1-9	osób
b)	10-49	osób
c)	 50-249	osób
d)	250	osób	i	więcej

3.	Od	ilu	lat	zatrudniacie	Państwo	osoby	z	niepełnosprawnościami?	
a)	 krócej	niż	rok
b)	 roku	do	2	lat
c)	 powyżej	dwóch	lat,	ale	krócej	niż	5	lat
d)	od	pięciu	lat,	ale	krócej	niż	7	lat
e)	 od	siedmiu	lat	lub	dłużej

4.	Z	jakimi	niepełnosprawności	zatrudniacie	Państwo	pracowników?	Można	wskazać	więcej	niż	jed-
ną	odpowiedź.

a)	 ruchowa
b)	wzrokowa
c)	 słuchowa
d)	niepełnoprawność	mowy	
e)	 intelektualna
f)	 neurologiczna	
g)	 inne,	jakie?	………………..

5.	 Jaki	odsetek	wszystkich	osób	zatrudnionych	w	Państwa	przedsiębiorstwie	stanowią	osoby	z	nie-
pełnosprawnościami?

a)	 do	5%
b)	od%	do	10%
c)	 od	11%	do	20%
d)	od	21%	do	30%
e)	 od	31%	do	50%
f)	 od	51	do	75%
g)	76%	i	więcej

Kwestionariusz ankiety z pracodawcami
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6.	Dlaczego	zdecydowaliście	się	Państwo	zatrudnić	osoby	z	niepełnosprawnościami?	(Można	wska-
zać	max	3	odpowiedzi)

a)	 Ze	względu	na	kompetencje	tych	osób
b)	dofinansowanie	do	wynagrodzeń	pracowników	z	niepełnosprawnościami
c)	 zwrot	kosztów	przystosowania	lub	wyposażania	stanowiska	pracy
d)	zwrot	kosztów	szkolenia	pracownika	z	niepełnosprawnościami
e)	 zwrot	kosztów	zatrudnienia	pracownika	pomagającego		osobie	z	niepełnosprawnościami	w	pracy
f)	 zwolnienie	z	opłat	na	PFRON
g)	 inny	powód,	jaki?	…………………….	

7.	Czy	podczas	zatrudniania	osób	z	niepełnosprawnościami	napotkaliście	Państwo	na	jakiekolwiek	
bariery?

a)	 nie	(przejście	do	pytania	9)	
b)	 tak

8.	 Jakiego	 rodzaju	bariery	napotkaliście	Państwo	podczas	zatrudniania	osób	z	niepełnosprawno-
ściami?	

a)	 formalne	(np.	długi	proces	dokumentacji	/	wnioskowani	o	dofinansowanie)	
b)	organizacyjne	(np.	przygotowanie	stanowiska	pracy)
c)	 finansowe	(np.	problem	z	otrzymaniem	zwroty	kosztów)
d)	architektoniczne	(np.	brak	podjazdu	do	budynku	dla	osób	z	niepełnosprawnościami)
e)	 inne,	jakie?...............................	

9.	Proszę	ustosunkować	się	do	stwierdzeń:

Stwierdzenie Zdecydowa-
nie tak

Raczej tak Raczej nie Zdecydowa-
nie nie

Nie wiem, 
trudno po-
wiedzieć

polskie	prawodawstwo	utrudnia	
zatrudnianie	osób	z	niepełno-
sprawnościami
polskie	prawodawstwo	niweluje	
wszystkie	bariery,	które	mogą	poja-
wić	przy	zatrudnieniu	osoby	 
z	niepełnosprawnościami
osobom	z	niepełnosprawnościa-
mi	jest	stosunkowo	łatwo	znaleźć	
pracę
Niepełnosprawność	wpływa	na	chęć	
zatrudnienia	przez	pracodawcę

 
10.Czy	w	Państwa	przedsiębiorstwie	stosuje	się	jakieś	procedury,	niekonwencjonalne	metody,	czy	

dobre	 praktyki	 dot.	 zatrudniania	 osób	 z	 niepełnosprawnościami,	 które	 chcielibyście	 Państwo	
wskazać?

a)	 nie
b)	 tak,	jakie?	…………….

11.	Jakie	macie	Państwo,	jako	przedsiębiorstwo,	oczekiwania,	potrzeby	odnośnie	zatrudniania	osób	
z	niepełnosprawnościami?	(Można	wskazać	max	3	odpowiedzi)

a)	 nie	mamy	żadnych	oczekiwań	i	potrzeb	w	tym	zakresie
b)	 usprawnienie	systemu	ulg
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c)	 zwiększenie	dofinansowania	do	zatrudnienia	osób	z	niepełnosprawnościami
d)	 wsparcie	organizacyjne	(np.	pomoc	w	przystosowaniu	stanowiska	pracy)
e)	 inne,	jakie?	………………

12.	Czy	znacie	Państwo	rozwiązania	stosowane	w	innych	krajach,	które	usprawniają	proces	zatrud-
niania	osób	z	niepełnosprawnościami?

a)	 Nie	(przejście	do	pytania	14)	
b)	 tak,	czy	moglibyście	Państwo	opisać	na	czym	one	polegają?	……………………………..

13.	Czy	stosują	je	P.	w	swojej	firmie?
a)	 Tak	
b)	 Nie	

14.	W	 jaki	 sposób	 poszukacie	 Państwo	 kandydatów	 z	 niepełnosprawnościami	 do	 pracy?	Można	
wskazać	więcej	niż	jedną	odpowiedź

a)	 portale	z	ogłoszeniami	o	pracę	
b)	 urzędy	pracy
c)	 strona	Państwa	firmy
d)	 media	społecznościowe
e)	 poprzez	agencje	pracy
f)	 zgłaszają	się	sami	do	naszej	firmy
g)	 portale	dedykowane	osobom	z	niepełnosprawnościami,	jakie?	……………
h)	 w	inny	sposób,	jaki?	……………………..

15.	Biorąc	pod	uwagę	proces	zatrudniają	osób	z	niepełnosprawnościami,	wszelkie	wymogi	formalne	
oraz	prawne,	a	także	korzyści	z	tym	związane,	proszę	ocenić,	czy	poleciłby	Państwo	Zatrudnienie	
osób	z	niepełnosprawnościami	zaprzyjaźnionej	firmie	lub	kontrahentowi?	

a)	 Zdecydowanie	tak
b)	 Raczej	tak
c)	 Raczej	nie
d)	 Zdecydowanie	nie
e)	 Nie	wiem,	trudno	powiedzieć

6.2.	 Kwestionariusz	ankiety	z	osobami	z	niepełnosprawnościami
FILTR	I
Czy		jest	P.	osobą	z	niepełnosprawnością(ami)?
a)	 tak
b)	 nie	–	zakończyć	badanie	

FILTR	II
Czy	obecnie	podejmuje	P.	pracę	zawodową	lub	w	ciągu	ostatnich	dwóch	lat	był(a)	P.	zatrudniony?
a)	 Tak	–	przejście	do	pytania	1
b)	 Nie	

Dlaczego	nie	podejmuje	P.	zatrudnienia?	Można	wskazać	więcej	niż	jedną	odpowiedź
a)	 Brak	ofert	pracy
b)	 Pomimo	poszukiwań,	nie	udało	mi	się	znaleźć	pracy
c)	 Korzystam	z	renty
d)	 Mój	stopień	niepełnosprawności	nie	pozwala	mi	podjąć	pracy
e)	Nie	wiem,	trudno	powiedzieć
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6.2
FILTR I
Czy		jest	P.	osobą	z	niepełnosprawnością(ami)?
a)	 tak
b)	 nie	–	zakończyć	badanie	

FILTR II
Czy	obecnie	podejmuje	P.	pracę	zawodową	lub	w	ciągu	ostatnich	dwóch	lat	był(a)	P.	zatrudniony?
a)	 Tak	–	przejście	do	pytania	1
b)	 Nie	

Dlaczego	nie	podejmuje	P.	zatrudnienia?	Można	wskazać	więcej	niż	jedną	odpowiedź
a)	 Brak	ofert	pracy
b)	 Pomimo	poszukiwań,	nie	udało	mi	się	znaleźć	pracy
c)	 Korzystam	z	renty
d)	 Mój	stopień	niepełnosprawności	nie	pozwala	mi	podjąć	pracy
e)	 Nie	wiem,	trudno	powiedzieć

Dla	osób,	które	odpowiedziały	NIE	w	pytaniu	filtrującym	II		-	PRZEJŚCIE	DO	PYTANIA	9

1.	 W	jaki	sposób	poszukujecie	P.	najczęściej	pracy?	(Można	wskazać	max	3	odpowiedzi)	
a)	 portale	z	ogłoszeniami	o	pracę	
b)	 powiatowe	urzędy	pracy
c)	 strona	Państwa	firmy
d)	 media	społecznościowe
e)	 portale	dedykowane	osobom	z	niepełnosprawnościami,	jakie?	……………
f)	 prasa	drukowana
g)	 przez	znajomych
h)	 ogłoszenia	w	radio
i)	 w	inny	sposób,	jaki?	……………………..

2.	 Jak	ocenia	P.	dostępność	ofert	pracy	dla	osób	z	niepełnosprawnościami.	Oceny	dokonaj	na	skali,	
gdzie	1	oznacza	brak	dostępności,	a	5	dużą	dostępność	ofert	pracy.

1  2 3 4 5

3.	 Czy	podczas	zatrudniania	/	szukania	zatrudnienia	napotkała(a)	P.	jakiekolwiek	bariery/trudno-
ści?

a)	 Nie	(przejście	do	pytania	nr	5)	
b)	 tak

4.	 Jakiego	 rodzaju	 bariery	 napotkał(a)	 P.	 podczas	 zatrudniania	 /	 szukanie	 zatrudnienia?	Można	
wskazać	więcej	niż	jedną	odpowiedź

a)	 formalne	(np.	długi	proces	dokumentacji	/	wnioskowania	o	dofinansowanie)	
b)	 organizacyjne	(np.	przygotowanie	stanowiska	pracy)
c)	 finansowe	(np.	problem	z	otrzymaniem	zwroty	kosztów)
d)	 architektoniczne	(np.	brak	podjazdu	do	budynku)
e)	 niechęć	do	zatrudnienia	osób	z	niepełnosprawnościami	
f)	 inne,	jakie?...............................	

Kwestionariusz ankiety z osobami z niepełnosprawnościami
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5.	 Czy	uczestniczył(a)	P.	w	szkoleniach,	kursach	lub	innych	wydarzeniach,	które	przygotowują	oso-
by	z	niepełnosprawnościami	do	rynku	pracy	lub	poszukiwania	zatrudnienia?

a)	 nie
b)	 tak,	w	jakich?	…………..

6.	 Proszę	ustosunkować	się	do	stwierdzeń:

7.	 Czy	zna	P.	niekonwencjonalne	metody,	procedury,	 rozwiązania	czy	dobre	praktyki,	 które	po-
magają	osobom	z	niepełnosprawnościami	znaleźć	zatrudnienie	 (np.	rozwiązania	stosowane	w	
jakichś	firmach,	czy	w	innych	krajach)?

a)	 Nie	(przejście	do	pytania	9)
b)	 tak

8.	 Czy	są	one	stosowane	w	firmie,	w	której	P.	pracuje?
a)	 Tak	
b)	 Nie
c)	 Nie	dotyczy/nie	pracuję

9.	 Jakie	ma	P.	jako	osoba	z	niepełnosprawnościami	oczekiwania,	potrzeby	odnośnie	zatrudniania?	
(Można	wskazać	max	3	odpowiedzi)

a)	 nie	mam	żadnych	oczekiwań	i	potrzeb	w	tym	zakresie
b)	 kampanie	społecznościowe	dotyczące	problemu	poszukiwania	pracy	osobom	z	niepełnospraw-

nościami
c)	 zwiększenie	szkoleń,	kursów	i	wydarzeń	dla	osób	z	niepełnosprawnościami	ukierunkowanymi	na	

zwiększenie	ich	atrakcyjności	na	rynku	pracy
d)	 wsparcie	organizacyjne	dla	pracodawcy	(np.	pomoc	w	przystosowaniu	stanowiska	pracy)
e)	 zwiększenie	dofinansowania	dla	pracodawców,	którzy	decydują	się	na	zatrudnianie	osób	z	niepeł-

nosprawnościami	
f)	 inne,	jakie?	………………

10.	Czy	ma	P.	ustalony	stopień	niepełnosprawności?
a)	 tak
b)	 nie	–	(przejście	do	pytania	12)

Stwierdzenie Zdecydowa-
nie tak

Raczej tak Raczej nie Zdecydowa-
nie nie

Nie wiem, 
trudno po-
wiedzieć

polskie	prawodawstwo	utrudnia	
zatrudnianie	osób	z	niepełno-
sprawnościami
polskie	prawodawstwo	niweluje	
wszystkie	bariery,	które	mogą	poja-
wić	przy	zatrudnieniu	osoby	 
z	niepełnosprawnościami
osobom	z	niepełnosprawnościa-
mi	jest	stosunkowo	łatwo	znaleźć	
pracę
Niepełnosprawność	wpływa	na	chęć	
zatrudnienia	przez	pracodawcę
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11.	Jaki	stopień	niepełnosprawności	ma	P.	ustalony:
a)	 znaczny
b)	 umiarkowany
c)	 lekki

12.	Jakie	niepełnosprawności	P.	posiada??	Można	wskazać	więcej	niż	jedną	odpowiedź.
a)	 ruchową
b)	 wzrokową
c)	 słuchową
d)	 niepełnoprawność	mowy	
e)	 intelektualną
f)	 neurologiczną	
g)	 inne,	jakie?	………………..

Metryczka
M1.	Płeć	
a)	 kobieta
b)	 mężczyzna	

M2.	Wiek
a)	 18-24
b)	 25-34
c)	 35-44
d)	 45-54
e)	 55-64
f)	 65	lat	i	więcej

M3.	Wykształcenie
a)	 Brak	wykształcenia
b)	 Podstawowe	/	gimnazjalne
c)	 Zawodowe
d)	 Średnie	
e)	 Wyższe
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Spis wykresówSpis wykresów

7
Wykres	1.	 Wielkość	przedsiębiorstwa,	N=500
Wykres	2.	 Ilość	zatrudnionych	osób	z	niepełnosprawnościami,	N=500	
Wykres	3.	 Okres,	 kiedy	 badane	 przedsiębiorstwa	 zaczęły	 zatrudniać	 osoby	 z	 niepełno-

sprawnościami,	N=500	
Wykres	4.	 Niepełnosprawności,	 z	 jakimi	 zatrudniają	 pracowników	 badane	 podmioty,	

N=500
Wykres	5.	 Odsetek	 osób	 z	 niepełnosprawnościami	 w	 badanych	 przedsiębiorstwach,	

N=500
Wykres	6.	 Powody	zatrudnienia	osób	z	niepełnosprawnościami,	N=500
Wykres	7.	 Odsetek	 firm,	 który	 napotkał	 bariery	 podczas	 zatrudniania	 osób	 z	 niepełno-

sprawnościami,	N=500
Wykres	8.	 Rodzaje	 barier,	 z	 którymi	 napotkali	 się	 przedsiębiorcy	 podczas	 zatrudniania	

osób	z	niepełnosprawnościami,	N=79
Wykres	9.	 Pogląd	 badanych	 przedsiębiorstw	 nt.	 wybranych.	 kwestii	 dotyczących	 osób	 

z	niepełnosprawnościami,.	N=500
Wykres	10.	 Stosowanie	 procedur,	 niekownencjonalnych	metod	 lub	 dobrych	 praktyk	 dot.	

zatrudnienia	osób	z	niepełnosprawnościami,	N=500
Wykres	11.	 Rodzaje	 procedur,	 niekownencjonalnych	metod	 lub	 dobrych	 praktyk	 dot.	 za-

trudnienia	 osób	 z	 niepełnosprawnościami	 wskazane	 przez	 przedsiębiorców,	
N=130

Wykres	12.	 Oczekiwania	przedsiębiorstw	dotyczące	wsparcia	lub	potrzeb	przy	zatrudnianiu	
osób	z	niepełnosprawnościami,	N=500

Wykres	13.	 Znajomość	rozwiązań	usprawniające	proces	zatrudniania	osób	z	niepełnospraw-
nościami		stosowanych	w	innych	krajach,	N=500

Wykres	14.	 Rodzaje	 rozwiązań	 stosowanych	w	 innych	 krajach	wskazywane	 przez	 przed-
siębiorstwa	dot.	 rozwiązań,	przy	zatrudnianiu	osób	z	niepełnosprawnościami,	
N=89

Wykres	15.	 Stosowanie	rozwiązań	stosowanych	w	innych	krajach	usprawniających	proces	
zatrudniania	osób	z	niepełnosprawnościami,	N=89

Wykres	16.	 Sposób	poszukiwania	kandydatów	z	niepełnosprawnościami	do	swojego	przed-
siębiorstwa,	N=500

Wykres	17.	 Gotowość	polecenia	zatrudnienia	osób	z	niepełnosprawnością	zaprzyjaźnionej	
firmie	w	ocenie	badanych,	N=500

Wykres	18.	 Płeć,	N=400
Wykres	19.	Wiek,	N=400
Wykres	20.	Wykształcenie,	N=400
Wykres	21.	 Ustalony	stopień	niepełnosprawności,	N=400
Wykres	22.	 Rodzaj	ustalonego	stopnia	niepełnosprawności,	N=391
Wykres	23.	 Rodzaj	posiadanych	niepełnosprawności,	N=400
Wykres	24.	 Aktywność	zawodowa,	N=400
Wykres	25.	 Powód	niepodejmowania	zatrudnienia,	N=149
Wykres	26.	Sposób	poszukiwania	pracy	przez	osoby	z	niepełnosprawnościami,	N=251

17
17

17

18

18

19
19

19

20

20

21

21

22

22

22

23

23
24
25
25
25
25
26
26
27
27
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28
28

28

29

29

29

30

30

30

31

Wykres	27.	 Portale	dedykowane	osobom	z	niepełnosprawnościami,	 z	 których	korzystają	
badani	w	celi	znalezienia	pracy,	N=63

Wykres	28.	 Ocena	dostępności	ofert	pracy	dla	osób	z	niepełnosprawnościami,	N=251
Wykres	29.	 Napotkanie	barier	lub	trudności	podczas	zatrudniania	bądź	szukania	zatrudnie-

nia,	N=251
Wykres	30.	 Rodzaje	 barier	 napotkanych	 podczas	 zatrudniania	 lub	 szukania	 zatrudnienia,	

N=143
Wykres	31.	 Uczestnictwo	w	szkoleniach,	kursach	lub	wydarzeniach	przygotowujących	do	

podjęcia	pracy,	N=251
Wykres	32.	 Rodzaje	 szkoleń,	kursów	 lub	wydarzeń	przygotowujących	do	podjęcia	pracy,	 

w	których	uczestniczyły	osoby	z	niepełnosprawnościami,	N=118
Wykres	33.	 Pogląd	badanych	nt..	wybranych.	kwestii	dotyczących	osób	z	niepełnospraw-

nościami,.	N=500
Wykres	34.	 Znajomość	 niekonwencjonalnych	 procedur,	metod	 lub	 dobrych	 praktyk	 dot.	

zatrudnienia	osób	z	niepełnosprawnościami,	N=251
Wykres	35.	 Stosowanie	niekonwencjonalnych	procedur,	metod	 lub	dobrych	praktyk	dot.	

zatrudnienia	osób	z	niepełnosprawnościami	w	przedsiębiorstwach,	w	których	
pracują	badani,	N=67

Wykres	36.	 Oczekiwania	oraz	potrzeby	osób	z	niepełnosprawnościami	dotyczące	zatrud-
nienia,	N=400
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