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Badania, których wst´pne wyniki prezentujemy w tej ksià˝ce, zosta∏y sfinanso-
wane przez Europejski Fundusz Spo∏eczny w ramach projektu nr WUE/0041/
/IV/05 pt.: Psychospo∏eczne uwarunkowania aktywnoÊci zawodowej osób niepe∏no-
sprawnych, afiliowany w Szkole Wy˝szej Psychologii Spo∏ecznej w Warszawie.
Swojà prac´ w projekcie rozpocz´liÊmy w listopadzie 2005 r., a jej zakoƒczenie
planujemy na marzec 2008 r. Nasza strona internetowa zawiera podstawowe in-
formacje o projekcie, zamieszczamy na niej tak˝e efekty naszych dzia∏aƒ1.

Zespó∏, który pracuje, sk∏ada si´ z dwóch grup. Pierwsza to Rada Naukowa
projektu, którà tworzà: prof. dr hab. Krystyna Skar˝yƒska (Instytut Psychologii
PAN i SWPS), prof. SWPS dr hab. Ewa Trzebiƒska (Instytut Spo∏ecznej Psycholo-
gii Klinicznej SWPS), dr Kamila Bargiel-Matusiewicz (Zak∏ad Psychologii Âlàskiej
Akademii Medycznej w Katowicach), prof. SWPS dr hab. Wojciech ¸ukowski (In-
stytut Socjologii SWPS), prof. dr hab. Roman Ossowski (Instytut Psychologii Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) oraz prof. dr hab. Zbigniew
Woêniak (Instytut Socjologii UAM w Poznaniu). Druga grupa to zespó∏ organiza-
cyjny w sk∏adzie: prof. dr hab. Anna Brzeziƒska – kierownik projektu (Instytut
Psychologii UAM w Poznaniu i Instytut Nauk o Zdrowiu SWPS), mgr Konrad
Maj (SWPS) – zast´pca kierownika projektu, mgr Anna Resler-Maj (Klinika Wie-
ku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie), mgr Kinga ¸akomiec
(SWPS), mgr Aleksandra Jodko (SWPS) i Kamil Sijko (SWPS). Naszymi sta∏ymi
wspó∏pracownikami sà: mgr Magdalena Muszalska (Instytut Psychologii Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), mgr Aleksandra Pauszek (Katedra
i Zak∏ad Psychologii Klinicznej Collegium Medicum im. L. Rydygiera Uniwersy-
tet Miko∏aja Kopernika w Toruniu), mgr Martyna Dziewulska (Samodzielny
Wojewódzki Zespó∏ Publicznych Zak∏adów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
w Warszawie), mgr Karolina Smoczyƒska (SWPS), mgr Iwona RuÊç (SWPS),
mgr Piotr ¸aszewicz (Biuro Polityki Spo∏ecznej; Urzàd Miasta Sto∏ecznego
Warszawa) i mgr Stanis∏aw Steckiewicz (Ministerstwo Zdrowia).

Ta ksià˝ka jest pierwszà publikacjà przygotowanà w naszym zespole. Pre-
zentujemy w niej podstawowe za∏o˝enia badaƒ, ich kontekst teoretyczny oraz
metodologiczny oraz wyniki badaƒ z etapu I, tj. wst´pnej diagnozy problemu
aktywnoÊci zawodowej osób z ró˝nymi rodzajami niepe∏nosprawnoÊci, dokona-

Wprowadzenie

1 Adres strony: www.swps.edu.pl i dalej zak∏adka o nazwie EFS.



nej na podstawie zebranych danych demograficznych i statystycznych, analizy
statusu prawnego osób niepe∏nosprawnych w Polsce na tle ustawodawstwa eu-
ropejskiego, analizy dzia∏alnoÊci wybranych instytucji i organizacji, tak˝e samo-
rzàdowych, i wreszcie pog∏´bionej analizy literatury naukowej, szczególnie prac
empirycznych wydanych w okresie ostatnich pi´ciu lat. T´ wst´pnà diagnoz´
uzupe∏nia analiza wizerunku osób niepe∏nosprawnych w polskich mediach, re-
klamie i filmie. W drugiej cz´Êci ksià˝ki prezentujemy analiz´ opinii ekspertów
zebranych w etapie II naszych badaƒ oraz wst´pne wyniki etapu III, czyli badaƒ
jakoÊciowych.

Wszystkie zebrane dotàd materia∏y, wyniki cudzych i w∏asnych badaƒ (z eta-
pu I, II i III) oraz ich analiza, wraz z wnioskami, jakie pojawi∏y si´ na naszym
pierwszym Seminarium pt. Uwarunkowania aktywizacji i integracji zawodowej osób
niepe∏nosprawnych, które zorganizowaliÊmy w dniach 8–9 czerwca 2006 r. w sie-
dzibie Szko∏y Wy˝szej Psychologii Spo∏ecznej w Warszawie, sk∏oni∏y nas do pod-
j´cia decyzji, by przygotowaç tak˝e cykl krótkich, tematycznych publikacji adre-
sowanych wprost do osób niepe∏nosprawnych, ich rodzin i pracodawców. 

Celem tego planowanego cyklu szeÊciu zeszytów pod wspólnym tytu∏em
Przeciw spo∏ecznemu wykluczaniu jest jak najlepsze praktyczne wykorzystanie ze-
branego dotàd przez nas materia∏u poprzez wyraêne okreÊlenie adresata ka˝dej
z publikacji. Kolejne zeszyty cyklu b´dà dotyczy∏y zatem nast´pujàcych zagad-
nieƒ: (1) Zadania rodziny – rozwój i wychowanie dzieci i m∏odzie˝y z ograniczeniami
sprawnoÊci, (2) Rozwój zawodowy, kariera zawodowa i szkolenia dla osób z ograniczenia-
mi sprawnoÊci, (3) Oddzia∏ywania psychologiczne na rzecz integracji osób z ograniczonà
sprawnoÊcià, (4) Przygotowanie Êrodowiska pracy dla osób z ograniczeniami sprawnoÊci,
(5) Postawy spo∏eczeƒstwa wobec osób z ograniczeniami sprawnoÊci, (6) Ustawodawstwo
dotyczàce osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy (+ p∏yta CD).

Planujemy tak˝e wydanie drugiej ksià˝ki, zawierajàcej wyniki i ich analiz´
z etapu IV, czyli badaƒ iloÊciowych, przeprowadzonych na próbie ogólnopol-
skiej. Wydanie tej drugiej ksià˝ki b´dzie poprzedzone ogólnopolskà konferencjà
naukowà.

Nasza praca nie by∏aby tak owocna, gdyby nie pomoc wielu osób, tak˝e na-
szych studentów i wspó∏pracowników w kolejnych etapach badaƒ. Dzi´kujemy
im wszystkim za wytrwa∏oÊç i solidnoÊç, za wielkie zaanga˝owanie. Szczególnie
goràco dzi´kujemy osobom, które z racji w∏asnych ograniczeƒ musia∏y bardziej
ni˝ inne zmagaç si´ z trudnoÊciami, jakie pojawia∏y si´ w ró˝nych etapach nasze-
go przedsi´wzi´cia, czasem w sposób nieprzewidziany. To w∏aÊnie zaanga˝owa-
nie tych osób, ich wielki wysi∏ek i upór niezwykle nam pomog∏y. By∏y one naszy-
mi najcenniejszymi ekspertami i doradcami, bo same doÊwiadczy∏y wielu
z problemów, z jakimi musia∏y zmagaç si´ w swym dotychczasowym ˝yciu ba-
dane przez nas osoby. Dzi´ki nim nasz projekt mo˝e byç bardziej wiarygodny,
bli˝szy prawdy, potencjalnie bogatszy w propozycje rzeczywiÊcie zmieniajàce
sytuacj´ ˝yciowà i zawodowà osób z ró˝nymi ograniczeniami sprawnoÊci.

Oddajemy t´ ksià˝k´ w r´ce Czytelników z wielkà nadziejà, ˝e poszerzy si´
grono osób zainteresowanych nie tylko prowadzeniem badaƒ naukowych nad
aktywnoÊcià zawodowà osób niepe∏nosprawnych, choç pragn´libyÊmy, by
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w tych badaniach uczestniczy∏o jak najwi´cej m∏odych ludzi – studentów i dok-
torantów. Zale˝y nam na tym, by wiedza i ogromne doÊwiadczenie osób niepe∏-
nosprawnych, jak i ich bliskich by∏y jak najlepiej i cz´Êciej ni˝ dotàd wykorzysty-
wane w procesie planowania badaƒ, i wreszcie, by ich wyniki znalaz∏y jak
najlepsze wykorzystanie w praktyce. W koƒcu mamy nadziej´, ˝e nasz projekt
– choç „tylko” badawczy – oka˝e si´ po jakimÊ czasie projektem jak najbardziej
„praktycznym”.

Anna Brzeziƒska, Zbigniew Woêniak i Konrad Maj
Poznaƒ – Warszawa, 11 listopada 2006 r.
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1.1. Wprowadzenie

AktywnoÊç zawodowa jest jednà z podstawowych ludzkich form dzia∏ania.
Mo˝na wyró˝niç trzy podejÊcia w zakresie stosunku jednostki do wykonywanej
pracy (zob. Szczupa∏, 2004): autoteliczne, instrumentalne i punitywne. W pierw-
szym podejÊciu mówimy o pracy jako wartoÊci samej w sobie, w drugim – jako
o Êrodku do korzyÊci materialnych, w trzecim – jako o „z∏u koniecznym”. Choç
na co dzieƒ stosunek ludzi do pracy jest raczej punitywny, wartoÊç zatrudnienia
doceniajà zwykle po jego czasowej czy trwa∏ej utracie. 

Immanentnà cechà natury ludzkiej jest potrzeba kategoryzacji, tj. dzielenia lu-
dzi na kategorie przy u˝yciu rozmaitych kryteriów: koloru skóry, statusu spo-
∏ecznego czy poglàdów politycznych. W Êwiecie pracy równie˝ dokonujemy
podzia∏u podstawowego na kategorie „pracujàcych i „niepracujàcych” (Jastrz´b-
ska-Smolaga, 1993). Jeszcze innym kryterium, jakim si´ – zwykle nieÊwiadomie
– pos∏ugujemy, jest sprawnoÊç fizyczna: dokonujemy wi´c w okreÊlonym sytu-
acjach dychotomicznej klasyfikacji ludzi na osoby „pe∏nosprawne” i „niepe∏no-
sprawne” (B∏eszyƒska, 2001). Te podzia∏y sà semantycznie niezale˝ne, jednak
w percepcji osób niepe∏nosprawnych zakorzenione jest myÊlenie jednoczeÊnie
o ich marginalizacji na rynku pracy i zale˝noÊci spo∏ecznej od innych w zaspoka-
janiu najbardziej podstawowych potrzeb (op. cit.). 

Termin „aktywizacja zawodowa osób niepe∏nosprawnych” mo˝e nasuwaç my-
Êlenie o oddzia∏ywaniach psychologicznych (wsparciu, motywacji) dla osób
z okreÊlonymi deficytami ukierunkowanych na aktywne poszukiwanie pracy. Jed-
nak˝e dane empiryczne sk∏aniajà do myÊlenia, ˝e tego typu dzia∏ania sà w rzeczy-
wistoÊci najmniej potrzebne. Okazuje si´ bowiem, ˝e bezrobotne osoby niepe∏no-
sprawne sà zdecydowanie najbardziej aktywne w poszukiwaniu pracy – a˝ ponad
90% (!) spoÊród osób niepe∏nosprawnych wykorzystuje rozmaite metody szukania
pracy. Jest to sta∏a i wyraêna tendencja w naszym kraju (Golinowska, 2004). 

Tak wi´c powinniÊmy traktowaç okreÊlenie „aktywizacja” znaczniej szerzej,
myÊleç w kategoriach ca∏ego systemu, który umo˝liwia∏by pe∏ne uczestnictwo

Konrad Maj 
Szko∏a Wy˝sza Psychologii Spo∏ecznej w Warszawie

Rozdzia∏ 1

O potrzebie badaƒ nad aktywnoÊcià zawodowà
osób z ograniczonà sprawnoÊcià



osób niepe∏nosprawnych w rynku pracy. Byç mo˝e du˝a cz´Êç tym dzia∏aƒ po-
winna byç kierowana do osób pe∏nosprawnych, pracodawców, tak aby z drugiej
strony tego systemu stworzyç odpowiednie warunki dla istniejàcej ju˝ aktywno-
Êci i motywacji. Tylko wtedy aktywizacja ma szanse realnie zaistnieç (por. rys.
1.1.).

1.2. Funkcja i rola pracy w ˝yciu osób 
z ograniczonà sprawnoÊcià

W∏àczanie osób niepe∏nosprawnych w ˝ycie zawodowe na takich samych za-
sadach, jak osoby w pe∏ni sprawne ma znaczenie nie tylko humanitarne, ale dla
wielu z nich mo˝e byç wa˝nym elementem rewalidacji i rehabilitacji. W przypad-
ku osób niepe∏nosprawnych praca pe∏ni trojakà funkcj´: dochodowà, rehabilita-
cyjnà i socjalizacyjnà (zob. Szczupa∏, 2004). Posiadanie w∏asnych, choçby drob-
nych dochodów przez osoby niepe∏nosprawne zapobiega (bàdê zmniejsza)
wykluczeniu spo∏ecznemu. Warto pami´taç, ˝e osoby niepe∏nosprawne majà
zwykle problemy finansowe zwiàzane z kosztami leczenia i rehabilitacji, a jedno-
czeÊnie ograniczeniami w aktywnoÊci zawodowej. Praca daje równie˝ poczucie
kontroli sytuacji, poczucie niezale˝noÊci, satysfakcji, autonomii, podmiotowoÊci,
jest wa˝nym elementem w obrazie w∏asnej osoby oraz kluczowa dla konstruowa-
nia poczucia sensu w∏asnego ˝ycia. Dla wielu ludzi poczucie niezale˝noÊci mate-
rialnej i osobistej jest bardzo wa˝ne, dlatego te˝ np. wi´kszoÊç osób niewidomych
i niedowidzàcych lokuje wysoko prac´ w systemie swoich osobistych wartoÊci
(Marzec, 2002). 

AktywnoÊç zawodowa w jakimÊ sensie kompensuje osobie niepe∏nospraw-
nej ograniczenia wynikajàce z niepe∏nosprawnoÊci. Roman Ossowski pisze, ˝e
praca jest to równie˝ „twórcze przekszta∏canie Êwiata zgodnie z w∏asnà wizjà
porzàdku” (2004, s. 31). Jest to realizacja pewnego celu, który zmierza do „po-
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zostawienia po sobie pewnego Êladu w formie rzeczy, s∏owa, idei, kultury”
(ibidem). 

AktywnoÊç zawodowa poza poczuciem, ˝e jest si´ potrzebnym innym, da-
je mo˝liwoÊç samorealizacji. Cz∏owiek pracujàcy jest zwykle uwik∏any w g´-
stà sieç kontaktów spo∏ecznych, ma w miar´ uregulowany tryb ˝ycia oraz
cz´sto posiada perspektywy awansu i osobistego rozwoju – zgodnie z w∏a-
snymi aspiracjami. 

Posiadanie pracy zabezpiecza przed marginalizacjà spo∏ecznà. Ju˝ samo wy-
kluczenie spo∏eczne z powodu okreÊlonych deficytów, z którym na co dzieƒ bo-
rykajà si´ osoby niepe∏nosprawne, to i tak powa˝ny problem. Otrzymanie dodat-
kowej etykiety „bezrobotny” mo˝e dodatkowo pog∏´biç i utrwaliç ich poczucie
izolacji. Bezrobotni sà bowiem cz´sto postrzegani jako bezwartoÊciowi i równie˝
tak si´ czujà. Tak wi´c pracujàc mo˝na uniknàç tego rodzaju spo∏ecznego nazna-
czenia (Ossowski, 2004). 

Niepe∏nosprawni, którzy nie posiadajà pracy, majà wi´c wiele dodatkowych
deficytów pog∏´biajàcych ich niepe∏nosprawnoÊç. Sam fakt utraty pracy mo˝e
nasilaç okreÊlone dolegliwoÊci oraz wywo∏aç nowe schorzenia (Ko∏aczek, 2004):
np. osoby majàce schorzenia natury fizycznej (np. poruszajàce si´ na wózku) mo-
gà zapaÊç na schorzenia, które majà charakter psychiczny. Statystyki mówià, ˝e
choroby przewlek∏e oraz niepe∏nosprawnoÊç sà jednà z g∏ównych przyczyn sa-
mobójstw (Jankowski, 1975). 

Z kolei bezczynnoÊç zawodowa sprzyja pojawianiu si´ deficytów o charak-
terze motywacyjnym, poznawczym i emocjonalnym (Âwiàtnicki, 2001). W sfe-
rze poznawczej cz∏owiek bierny zawodowo nie snuje planów i pomys∏ów na
przysz∏oÊç, nie ma poczucia kontroli nad biegiem zdarzeƒ, nie zauwa˝a szans
i mo˝liwoÊci, jakie niesie mu ka˝dego dnia jego otoczenie spo∏eczne – rodzin-
ne, sàsiedzkie, lokalne. W sferze motywacyjnej wykazuje niech´ç do podej-
mowania dzia∏aƒ zmierzajàcych do zmiany sytuacji, rezygnuje przy pierw-
szych niepowodzeniach. Jego g∏ównà aktywnoÊç stanowi oglàdanie telewizji
czy granie na komputerze. Z kolei w sferze emocji charakterystyczne jest wro-
gie nastawienie do „reszty spo∏eczeƒstwa”, sytemu spo∏eczno-gospodarczego
i generalnie – grupy pracodawców. D∏ugotrwale bezrobotni sà zwykle apa-
tyczni, pesymistyczni i mocno skoncentrowani na teraêniejszoÊci. Z czasem
dochodzi równie˝ do powa˝niejszych problemów psychologicznych i psy-
chiatrycznych, takich jak depresja czy silne stany l´kowe (zob. Âwiàtnicki,
2001).

Stosunkowo niedawno pojawi∏ si´ termin „ergoterapia”, czyli terapia pra-
cà. Praca w tym podejÊciu spe∏nia wiele potrzeb cz∏owieka. Celem ergoterapii
jest takie leczenie chorych i niepe∏nosprawnych, aby daç im poczucie nieza-
le˝noÊci, samorealizacji i szcz´Êcia. W pewnych badaniach brytyjskich (Wing,
Brown, 1970; za: Golinowska, 2004) okaza∏o si´, ˝e jedynym czynnikiem moc-
no korelujàcym z poprawà stanu psychicznego pacjentów szpitali psychia-
trycznych (schizofreników) by∏a aktywnoÊç zawodowa. „Odpowiada∏a” ona
za redukcj´ poziomu apatii, wycofania spo∏ecznego i ubóstwa j´zykowego
pacjentów. 
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Warto zwróciç uwag´, na fakt, i˝ cz´Êç osób z niepe∏nosprawnoÊcià cz´sto na-
gle traci swojà pe∏nà sprawnoÊç1 (np. na skutek wypadku) i nie wraca do po-
przedniej pracy (bo nie mo˝e), co wi´cej – staje si´ bierna zawodowo. Mo˝e to
wynikaç zarówno z obiektywnych trudnoÊci w kontynuowaniu dotychczasowej
pracy, jak równie˝ z trudnoÊci w adaptacji do nowej sytuacji – „powypadkowej”.
Akceptacja w∏asnej fizycznoÊci i przystosowanie si´ do niepe∏nosprawnoÊci
mogà uchroniç przed depresjà, obni˝eniem samooceny i innymi problemami na-
tury psychologicznej (Baƒka, 2003). 

Kiedy niepe∏nosprawnoÊç zosta∏a nabyta we wczesnym dzieciƒstwie – z jed-
nej strony daje to szans´ na przystosowanie si´ do ˝ycia od najm∏odszych lat, ale
z drugiej strony istnieje du˝e ryzyko nadopiekuƒczoÊci ze strony rodziców czy
opiekunów niesprzyjajàcej budowaniu w∏asnej autonomii, poczucia odpowie-
dzialnoÊci, a tym samym w∏asnej samodzielnie podejmowanej aktywnoÊci
(Stone, Gregg, 1981; za: Baƒka, 2003). Augustyn Baƒka (2003) pisze wr´cz o „syn-
dromie uwi´zienia w domu”, czyli specyficznej zw∏oce, opóênieniu czy nawet
zahamowaniu rozwoju zawodowego wÊród osób otoczonych zbyt du˝à troskà
rodziny. W efekcie osoby takie cechujà si´ niskà asertywnoÊcià i wysokà zale˝no-
Êcià otoczenia (Smith, Chemers, 1981). 

Augustyn Baƒka (2003) analizuje dwie zasadnicze konsekwencje utraty pe∏nej
sprawnoÊci w okresie doros∏oÊci:

1. Zmniejszenie aspiracji zawodowych i edukacyjnych, uwzgl´dniajàce jednak
rodzaj i stopieƒ dysfunkcji. 

2. Niezdecydowanie co do wybory kariery (cz´sto pojawia si´ brak jasnoÊci co do
dalszym zmian w stanie zdrowia). 

Ponadto niepe∏nosprawni zaczynajà wykazywaç tendencj´ do ograniczania
swoich kontaktów interpersonalnych przede wszystkim lub g∏ównie do relacji
z innymi osobami niepe∏nosprawnymi (Safilos-Rothchild, 1970; za: Baƒka, 2003).
Dlatego te˝ – tworzàc cz´sto nieÊwiadomie same dla siebie swoiste getto – sà one
bardziej nara˝one na zjawisko stereotypizacji i wykluczenia spo∏ecznego (zob.
np. G∏odkowska, 2005). 

ZdolnoÊç do podj´cia pracy uwarunkowana jest wi´c nie tylko „obiektywny-
mi” dolegliwoÊciami somatycznymi, ale równie˝ stanem psychologicznym.
Agnieszka Wo∏owicz (2005, s. 171) uwa˝a, ˝e „podj´cie pracy jest w wielu przy-
padkach jednoznaczne z sukcesem rehabilitacji; za zrehabilitowanà uwa˝a si´
osob´, która po chorobie czy wypadku i nast´pujàcym po nim leczeniu i rehabi-
litacji leczniczej podejmie prac´”.
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1.3. AktywnoÊç zawodowa osób z ograniczonà
sprawnoÊcià w Polsce

Niedostateczna aktywnoÊç zawodowa osób niepe∏nosprawnych zwiàzana jest
w ogromnym stopniu z czynnikami obiektywnymi: bezrobocie w Polsce jest bar-
dzo wysokie. W okresie transformacji ustrojowej wskaênik aktywnoÊci zawodo-
wej do roku 2002 systematyczne spada, co równie˝ dotkn´∏o populacj´ niepe∏no-
sprawnych. W 1993 r. wspó∏czynnik ten wynosi∏ 24%, a w 2002 r. aktywni w tej
grupie stanowili ju˝ tylko ponad 17% (Golinowska, 2004). W naszym kraju
w okresie transformacji ustrojowej wzrost liczby bezrobotnych niepe∏nospraw-
nych jest szybszy ni˝ wzrost liczby bezrobotnych ogó∏em (Ossowski, 2004).

Choç, jak wspomnia∏em na poczàtku, ludzie niepe∏nosprawni chcà pracowaç,
ich zapa∏ jest niewykorzystywany. Sà tego rozmaite powody. Jednym z nich jest
wyst´pujàcy w Polsce (równie˝ w stosunku do bezrobotnych pe∏nosprawnych)
problem rozbie˝noÊci pomi´dzy posiadanymi kwalifikacjami a wymaganiami
rynku pracy. Stopniowo zanika zapotrzebowanie na prac´ manualnà, rutynowà
i mechanicznà (Marzec, 2002). Coraz wa˝niejsze stajà si´ wysokie kwalifikacje,
odpowiednie wykszta∏cenie, a przede wszystkim gotowoÊç do zmiany swych
kwalifikacji i umiej´tnoÊç uczenia si´. Na takà zmian´ na rynku pracy nie zosta-
∏y przygotowane osoby z ograniczonà sprawnoÊcià, majà one spore ograniczenia
przede wszystkim w przekwalifikowywaniu si´. 

W Polsce Ludowej, na poziomie deklaratywnym, mieliÊmy do czynienia
wr´cz z kultem pracy. Jednak temat integracji i inkluzji spo∏ecznej na gruncie
pracy by∏ mniej obecny w dyskursie publicznym. Byç mo˝e obawiano si´ otwie-
raç swoistà puszk´ Pandory i dlatego panowa∏a wtedy mniejsza sk∏onnoÊç do
mówienia o tym, co trudne i nierozwiàzane. Usi∏owano wi´c tworzyç specjalne
„Êwiaty pracy” dla niepe∏nosprawnych (t´ grup´ spo∏ecznà nazywano cz´Êciej
„upoÊledzeni”) – rozmaite „spó∏dzielnie inwalidów” czy „zak∏ady pracy chro-
nionej”, które funkcjonujà do dzisiaj. Uznawano wi´c problem za praktycznie
rozwiàzany, nie zadajàc sobie pytaƒ o jakoÊç ˝ycia pracowników owych zak∏a-
dów oraz nie troszczàc si´ o ich integracj´ z resztà spo∏eczeƒstwa. Obecnie w na-
szym kraju mamy gospodark´ rynkowà, jednoczeÊnie rozwin´∏o si´ myÊlenie
w kategoriach humanistycznych, dzi´ki czemu nie brak szerokich i ró˝norod-
nych dzia∏aƒ na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych. Nieste-
ty, jednak to wcià˝ nie przek∏ada si´ na faktyczne likwidowanie bezrobocia
wÊród niepe∏nosprawnych. 

Du˝à szans´ post´pu na tym polu stanowi dla nas wejÊcie Polski do Unii Eu-
ropejskiej. Dzi´ki Êrodkom z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego wzros∏a licz-
ba realizowanych projektów, publikacji, szkoleƒ, programów na temat aktywiza-
cji zawodowej osób z rozmaitymi deficytami. Polityka UE od wielu lat
nastawiona jest na odejÊcie od biernej pomocy spo∏ecznej o charakterze dobro-
czynnym i izolacji osób niepe∏nosprawnych na rzecz ich w∏àczania w ˝ycie go-
spodarcze i spo∏eczne na zasadzie pe∏noprawnych uczestników (Rabczuk, 2005).
Dla przyk∏adu: w Norwegii ponad po∏owa dochodów osób niepe∏nosprawnych
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z deficytem s∏uchu pochodzi z ich w∏asnych zarobków (zob. Jagoszewska, 2004).
Ponadto, w tym kraju zdecydowana wi´kszoÊç osób nies∏yszàcych pracuje
w normalnych zak∏adach pracy.

1.4. Perspektywa badaƒ i dzia∏aƒ na rzecz 
podnoszenia aktywnoÊci zawodowej 
osób z ograniczonà sprawnoÊcià

Mo˝na zadaç pytanie o to, jaki jest sens wdra˝ania rozmaitych projektów do-
tyczàcych aktywizacji zawodowej osób z ró˝nymi ograniczeniami sprawnoÊci,
skoro obiektywnie bezrobocie w Polsce nale˝y do najwy˝szych w UE? Czy celo-
we jest budzenie okreÊlonej motywacji (i tak jest ona przecie˝ obecna u niepe∏no-
sprawnych), skoro mo˝e ona zostaç „wyhamowana” w zderzeniu z rzeczywisto-
Êcià rynkowà? 

Gdyby kierowaç si´ jedynie rozmaitymi (obiektywnymi) wskaênikami bezro-
bocia, wiele wspania∏ych projektów nie mia∏oby racji bytu i nie doczeka∏oby si´
realizacji. Gdy pisz´ te s∏owa, w radio podawana jest informacja o tegorocznym
laureacie Pokojowej Nagrody Nobla – Mohammedzie Janusie, ekonomiÊcie
z Bangladeszu, który wynalaz∏ instytucj´ mikrokredytu. Janus, nazywany ban-
kierem najubo˝szych, stworzy∏ Grameen Bank, którego fundusz za∏o˝ycielski wy-
nosi∏… 26 dolarów (!). Junus po˝ycza∏ biednym bardzo ma∏e sumy, zwykle ok.
30 dolarów, na konkretny cel (np. na zakup narz´dzi rolniczych, maszyn do szy-
cia itp.). Jedynym zabezpieczeniem by∏a koniecznoÊç uzyskania gwarancji od
czterech ˝yrantów. Takie drobne sumy pozwala∏y cz´sto na uruchomienie drob-
nej dzia∏alnoÊci gospodarczej – np. niektórzy w biednych wioskach, gdzie nie
by∏o telefonu, kupowali telefony komórkowe i dalej pobierali od innych drobne
op∏aty za u˝yczenie tego telefonu, inni kupowali maszyny do szycia i zacz´li zaj-
mowaç si´ krawiectwem. 

Dzia∏ania tego rodzaju pozwoli∏y wielu biednym mieszkaƒcom Bangladeszu,
którzy do tej pory byli wykluczeni z ˝ycia gospodarczego i nie mieli dost´pu do
us∏ug finansowych, na zdobycie niezale˝noÊci ekonomicznej. Posiadanie niewiel-
kiego kredytu sta∏o si´ impulsem do rozwoju myÊlenia przedsi´biorczego i podej-
mowania ró˝nych inicjatyw. Ludzie ci uwierzyli w siebie. I okaza∏o si´, ˝e a˝ ok.
98% kredytów jest sp∏acanych! Grameen Bank obraca obecnie miliardami dolarów,
ma 1300 oddzia∏ów w Bangladeszu, jego klientami jest 3,5 mln osób z 46 000 wsi. 

Przyk∏ad ten pokazuje, ˝e aktywizacja zawodowa jest mo˝liwa nawet w skraj-
nie trudnej sytuacji gospodarczej paƒstwa, a stopa bezrobocia nie ma nic do rze-
czy, gdy istnieje wewn´trzna motywacja oraz zosta∏ stworzony stosowny mecha-
nizm b´dàcy odpowiedzià na t´ motywacj´. 

W naszym kraju te˝ mo˝emy znaleêç przyk∏ady inicjatyw, dzi´ki którym
z powodzeniem realizowana jest idea w∏àczania (inkluzja) i integracji spo∏ecznej.
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W Krakowie dzia∏a hotel „U Pana Cogito”, którego pracownikami sà w wi´kszo-
Êci osoby po kryzysach psychicznych (15 osób). Pomys∏ trafi∏ do nas z Zachodu,
gdzie jest coraz wi´cej tego typu spo∏ecznych firm, dzia∏ajàcych na zasadach ryn-
kowych. Uda∏o si´ wi´c stworzyç coÊ, co wydawa∏o si´ przedsi´wzi´ciem karko-
∏omnym. OczywiÊcie, droga do tworzenia takich firm nie jest prosta, a chorzy
muszà przejÊç odpowiednie etapy przygotowawcze – przechodzàc wczeÊniej
przez rehabilitacj´ np. w warsztatach terapii zaj´ciowej czy w zak∏adach pracy
chronionej (Golinowska, 2004). 

Bezrobocie wÊród osób chorych psychicznie jest najwi´ksze, ponadto kontakt
z tego rodzaju osobami cz´sto budzi w spo∏eczeƒstwie poczucie fizycznego za-
gro˝enia (B∏eszyƒska, 2001). Okaza∏o si´ jednak, ˝e sà ch´tni, którym to zupe∏nie
nie przeszkadza, a chorzy radzà sobie ze swymi obowiàzkami (oczywiÊcie kon-
trolowani przez terapeutów i po odpowiednim przygotowaniu). Zak∏ady
zamkni´te nie muszà byç wi´ç jedynà alternatywà dla chorych psychiczne,
którzy chcà pracowaç. 

Warto zwróciç uwag´, ˝e dziÊ – jak nigdy przedtem – osoby niepe∏nosprawne
mogà pokazaç, ˝e (jak g∏osi has∏o jednej z reklam spo∏ecznych) sà „pe∏nosprawni
w pracy”. Nie tylko dzi´ki rozwojowi technologii u∏atwiajàcej ˝ycie osobom z nie-
pe∏nosprawnoÊcià, ale równie˝ dzi´ki temu, ˝e zmieni∏ si´ znacznie charakter sa-
mej aktywnoÊci zawodowej. Ju˝ coraz mniej opiera si´ ona na prostej pracy fizycz-
nej, ponadto znacznie mniej osób jest zatrudnionych w du˝ych zak∏adach
przemys∏owych. Dzi´ki internetowi i rozwojowi telekomunikacji równie˝ wielu
pe∏nosprawnych pracuje (g∏ównie) we w∏asnych domach, w formie tzw. telepra-
cy. Tak wi´c praca bardzo cz´sto nie wymaga fizycznej obecnoÊci w odpowied-
nim „zak∏adzie”, znikajà powoli ograniczenia przestrzenne. Jest to olbrzymia
szansa dla osób majàcych problemy z poruszaniem si´ czy te˝ dla osób z dysfunk-
cjà wzroku czy s∏uchu, które mogà by∏ w∏àczone do grupy „czynnych zawodo-
wo”. Telepraca jest bardzo rozpowszechniona w krajach skandynawskich, gdzie
ok. 60% przedsi´biorstw realizuje t´ form´ zatrudnienia (Marzec, 2002). 

Skoro w ca∏ym systemie aktywizacji osób niepe∏nosprawnych same osoby nie-
pe∏nosprawne wykazujà du˝à motywacj´ do pracy, istotne jest zidentyfikowanie
innych barier niesprzyjajàcych ich zatrudnianiu. Wa˝na jest przede wszystkim
dog∏´bna analiza istniejàcych uregulowaƒ prawnych, analiza dzia∏alnoÊci rozma-
itych instytucji zajmujàcych si´ osobami niepe∏nosprawnymi, jak równie˝ badania
prowadzone w populacji pracodawców. Ludzie „dysponujàcy zasobami pracy”
sà bardzo wa˝nym êród∏em danych, gdy˝ sà ogniwem decyzyjnym. Nie mo˝na
zapominaç, ˝e pracodawcy sà cz∏onkami spo∏eczeƒstwa i dlatego te˝, podobnie
jak reszta spo∏eczeƒstwa, postrzegajà osoby niepe∏nosprawne przez pryzmat
„ograniczeƒ, bezradnoÊci, koniecznej pomocy ze strony innych (osób, instytucji,
organizacji)” (Ochonczenko, 2004, s. 240). Pracodawcy obawiajà si´ dodatkowych
kosztów zwiàzanych z zatrudnieniem osoby z problemami zdrowotnymi, wyda-
je im si´ bowiem, ˝e tacy pracownicy sà mniej wydajni (Ochonczenko, 2004). 

W latach 1998–1999 Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nospraw-
nych (zob. Golinowska, 2004) przeprowadzi∏ badania na reprezentatywnej pró-
bie osób odpowiedzialnych za polityk´ kadrowà w firmach. W badaniach pos∏u-
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˝ono si´ metodà zogniskowanych wywiadów grupowych oraz ankietami. Oka-
za∏o si´, ˝e Êrednio 73–77% pracodawców nie zatrudni∏oby osób niepe∏nospraw-
nych, którzy: je˝d˝à na wózku inwalidzkim lub majà inne problemy z narzàdem
ruchu, niedowidzà lub majà niedow∏ad r´ki. Jeszcze mniejszà szans´ na prac´
mia∏y osoby chore na epilepsj´ i nies∏yszàce (ok. 85% badanych osób wyrazi∏o si´
w tej kwestii negatywnie). Prawie nikt nie by∏ zainteresowany zatrudnieniem
osób niewidomych, chorych na schizofreni´ czy osób z upoÊledzeniem umys∏o-
wym. Jedynie osoby niedos∏yszàce czy po zawale serca mia∏y szanse oscylujàce
w okolicach 50%2. 

W ostatnim czasie portal Pracuj.pl (portal Pracuj.pl, 2006) dostarczy∏ nieco
bardzie optymistycznych danych w zakresie spostrzegania niepe∏nosprawnych
pracowników, choç badanymi byli w tym wypadku internauci odwiedzajàcy ser-
wis3. Pracuj.pl w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Przyjació∏ „Integracja”
w roku 2006 zapyta∏ w ankiecie u˝ytkowników serwisu o kwestie zatrudniania
niepe∏nosprawnych. Okaza∏o si´ m.in., ok. 90% respondentów nie zgodzi∏o si´ ze
stwierdzeniem, ˝e osoby niepe∏nosprawne sà mniej wydajnymi pracownikami.
Badanie pokaza∏o pozytywne nastawienie do integracji z niepe∏nosprawnymi na
p∏aszczyênie zawodowej. A˝ 97% badanych nie mia∏oby nic przeciwko temu, ˝e-
by w ich firmie pracowa∏y osoby niepe∏nosprawne. A ponad 80% respondentów
uwa˝a∏o, ˝e osoby niepe∏nosprawne nie majà trudnoÊci z wykonywaniem swo-
ich obowiàzków zawodowych. 3/4 badanych zgodzi∏o si´ ze stwierdzeniem, ˝e
niepe∏nosprawnym bardziej ni˝ osobom sprawnym zale˝y na utrzymaniu pracy.
Najbardziej przychylni pracy niepe∏nosprawnych okazali si´ ci, którzy ju˝ z nimi
pracowali. Abstrahujàc od przyj´tej w przedstawionym badaniu metodologii,
warto w przysz∏oÊci poddawaç wnikliwej analizie percepcj´ spo∏ecznà osób nie-
pe∏nosprawnych, gdy˝ byç mo˝e pod wp∏ywem rozmaitych kampanii spo∏ecz-
nych oraz coraz rozumniejszej polityki w zakresie integracji spo∏ecznej stereotyp
osób niepe∏nosprawnych si´ zmienia. 

W Polsce do tej pory badania nad populacjà niepe∏nosprawnych prowadzono
na niewielkà skal´, pos∏ugujàc si´ g∏ównie metodà jakoÊciowà. Nieliczny wyjàtek
stanowià badania przeprowadzono przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN
w 1993 r. oraz badania Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z roku 2002 (zob. Go-
linowska, 2004). Jednak˝e badania te dotyczy∏y szeroko rozumianej aktywnoÊci
osób niepe∏nosprawnych oraz systemu wsparcia. Jak si´ wydaje, ˝adna placów-
ka badawcza nie prowadzi∏a kompleksowych badaƒ skoncentrowanych na ak-
tywnoÊci zawodowej osób niepe∏nosprawnych oraz nad systemem ich spo∏ecz-
nego wsparcia, przy wykorzystaniu zarówno metody iloÊciowej, jak i iloÊciowej.
Co wi´cej, wydaje si´, ˝e ˝adne z dotychczasowych badaƒ nie k∏ad∏o dostatecz-
nego nacisku na stricte psychologiczne aspekty aktywnoÊci zawodowej osób nie-
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taƒ, badajàcych opinie i przekonania dotyczàce osób niepe∏nosprawnych w miejscu pracy. Odpo-
wiedzi udzieli∏o 1514 osób.



pe∏nosprawnych. A w∏aÊnie takie podejÊcie pozwala na opracowanie skutecz-
nych technik i metod wsparcia w pracy z osobami niepe∏nosprawnymi. W∏aÊnie
takie badania sà realizowane w naszym zespole pod kierunkiem prof. dr hab.
Anny Brzeziƒskiej4.

1.5. Zakoƒczenie

W obliczu dynamicznie zmieniajàcej si´ gospodarki w naszym kraju, w obli-
czu wdra˝aniu wielu projektów finansowanych z Funduszy UE, w sytuacji wie-
lu zmian o charakterze strukturalnym i prawnym, a tak˝e w dobie coraz szybsze-
go rozwoju technologii teleinformatycznych wiele wyników badaƒ i analiz nad
aktywnoÊcià zawodowà osób niepe∏nosprawnych traci swà aktualnoÊç. Zmienia
si´ nasz kraj, powstajà pytania dotyczàce tego, jak zmienia si´ sytuacja zawodo-
wa obywateli, o których cz´sto si´ zapomina, analizujàc bezrobocie z perspekty-
wy ludzi w pe∏ni sprawnych. Warto ten temat podejmowaç, aby rozmaite orga-
nizacje dzia∏ajàce na rzecz osób niepe∏nosprawnych wiedzia∏y, jak mogà dobrze
realizowaç swe statutowe cele. Praca jest jednà z podstawowych aktywnoÊci do-
ros∏ego cz∏owieka, jest prawem, którego nie wolno nikomu odbieraç, zw∏aszcza
˝e w tym przypadku przynosi ogromne korzyÊci wszystkim: samym niepe∏no-
sprawnym, gospodarce jako takiej, innym obywatelom.

Obecnie liczba publikacji na temat niepe∏nosprawnoÊci, jak równie˝ liczba in-
stytucji zajmujàcych si´ osobami niepe∏nosprawnymi jest bardzo du˝a, ale
Êwiadczy to raczej nie o post´pie w tym zakresie, ale o tym, i˝ na tym polu jest
bardzo wiele do zrobienia. Paradoksalnie sygna∏em, wskazujàcym na to, ˝e ak-
tywnoÊç zawodowa osób z niepe∏nosprawnoÊcià znacznie wzros∏a, b´dzie to, i˝
tematyka ta stanie si´ mniej popularna. Na razie jednak na tym polu jest jeszcze
du˝o do zrobienia. 
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Anna Brzeziƒska
Szko∏a Wy˝sza Psychologii Spo∏ecznej w Warszawie

Rozdzia∏ 2

Za∏o˝enia badaƒ nad aktywnoÊcià zawodowà
osób z ograniczonà sprawnoÊcià

2.1. Wprowadzenie

Celem naszego projektu jest okreÊlenie – na podstawie badaƒ empirycznych
– potencja∏u psychologicznego i spo∏ecznego w zakresie samodzielnego podej-
mowania i prowadzenia aktywnoÊci zawodowej, charakteryzujàcego osoby do-
ros∏e o znacznym i umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci w ró˝nych ob-
szarach (defekty i deficyty percepcyjne i motoryczne, wybrane choroby
psychiczne i przewlek∏e choroby somatyczne) oraz rozpoznanie jego podmioto-
wych oraz spo∏ecznych uwarunkowaƒ. Na podstawie analizy dorobku wspó∏-
czesnej psychologii, a tak˝e pokrewnych jej nauk spo∏ecznych (socjologia, prawo,
demografia, politologia) zostanà opracowane narz´dzia diagnozowania tego po-
tencja∏u, zaÊ uzyskane ustalenia empiryczne umo˝liwià projektowanie i podej-
mowanie bardziej skutecznych – jak sàdzimy – ni˝ dotàd dzia∏aƒ s∏u˝àcych
zwi´kszaniu szans osób niepe∏nosprawnych przede wszystkim na otwartym
rynku pracy. 

Wyniki badaƒ mogà pos∏u˝yç m.in. do rozwijania nowych form rehabilitacji
zawodowej i nowych metod pracy z osobami niepe∏nosprawnymi w poradnic-
twie psychologicznym oraz poradnictwie i doradztwie zawodowym, a tak˝e do
przeprojektowania procedur szkolenia i przygotowania ró˝nego typu specjali-
stów – doradców osób niepe∏nosprawnych, psychologów, pedagogów, pracow-
ników socjalnych, ale tak˝e nauczycieli dzieci w ró˝nym wieku i m∏odzie˝y czy
dziennikarzy. 

Badaniom poddane zostanà ró˝ne kategorie osób niepe∏nosprawnych, a tak˝e
osoby z ich Êrodowiska rodzinnego, zawodowego i spo∏ecznoÊci lokalnych. Cho-
dzi nam bowiem o identyfikacj´ czynników psychologicznych i spo∏ecznych,
wp∏ywajàcych na aktywnoÊç zawodowà: (1) wspólnych dla ró˝nych kategorii
niepe∏nosprawnoÊci bàdê specyficznych dla poszczególnych kategorii oraz (2)
czynników ryzyka i tzw. czynników ochronnych i wspomagajàcych (por. tab.
2.1.). Wyniki badaƒ dostarczà wi´c wa˝nych przes∏anek dla kszta∏towania poli-
tyki ograniczania wykluczenia spo∏ecznego osób niepe∏nosprawnych.



Ograniczenie zjawiska wykluczenia spo∏eczno-zawodowego osób niepe∏no-
sprawnych nale˝y do wa˝nych celów przyj´tych przez Sektorowy Program Opera-
cyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006. Zjawisko to dotyczy szczególnie osób
o znacznym i umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci. Wskaênik zatrudnie-
nia tej kategorii wynosi zaledwie 7,5%. WÊród wa˝nych przyczyn tak niskiego
zatrudnienia dostrzega si´ czynniki psychologiczne. Dokumenty programowe
SPO RZL podkreÊlajà negatywne skutki wieloletnich zaniedbaƒ w zakresie reha-
bilitacji spo∏eczno-zawodowej osób niepe∏nosprawnych. Postulujà te˝ z jednej
strony modernizacj´ systemu rehabilitacji zawodowej, tak by by∏ on w stanie
wspieraç i rozwijaç samodzielnoÊç i ró˝norodnà aktywnoÊç samych osób niepe∏-
nosprawnych, a z drugiej wprowadzanie nowych form i technik poradnictwa
i doradztwa zawodowego, w tym konstruowanie indywidualnych programów
rehabilitacji zawodowej. Podj´cie tych wszystkich zadaƒ wymaga sporzàdzenia
aktualnej diagnozy potrzeb i kondycji psychospo∏ecznej osób niepe∏nospraw-
nych w obecnych realiach spo∏eczno-ekonomicznych. Brak takiej diagnozy prak-
tycznie uniemo˝liwia podj´cie skutecznych dzia∏aƒ modernizacyjnych. 

Zatem obszar naszych poszukiwaƒ badawczych mo˝na najkrócej okreÊliç po-
przez dwa pytania: 

1. czy i jaki jest poziom dopasowania zasobów osób niepe∏nosprawnych do ocze-
kiwaƒ potencjalnych pracodawców, szczególnie na otwartym rynku pracy,

2. na ile ró˝ne instytucje dzia∏ajàce obecnie na rynku pracy podejmujà dzia∏ania: 
(a)  zwi´kszajàce gotowoÊç osób niepe∏nosprawnych do samodzielnego po-

szukiwania, podj´cia i utrzymania pracy, 
(b)  zwi´kszajàce ró˝norodnoÊç ofert na rynku pracy,
(c)  zmieniajàce nastawienia potencjalnych pracodawców i lokalnych spo∏ecz-

noÊci wobec osób niepe∏nosprawnych i ich aktywnoÊci zawodowej,
(d)  dopasowujàce poziom gotowoÊci osób niepe∏nosprawnych do oczekiwaƒ

potencjalnych pracodawców.
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Tabela 2.1. Obszar poszukiwaƒ badawczych

Rodzaje poszukiwanych Czynniki specyficzne, Czynniki niespecyficzne, 
czynników: uwarunkowaƒ czyli wspólne czyli indywidualne 

aktywnoÊci zawodowej dla ró˝nych grup osób dla ró˝nych grup osób 
osób z ograniczeniami z ograniczeniami z ograniczeniami 

sprawnoÊci sprawnoÊci sprawnoÊci

1. Czynniki ochronne ? ?

2. Czynniki wspomagajàce ? ?

3. Czynniki ryzyka ? ?

èród∏o: Opracowanie w∏asne.



2.2. Uzasadnienie podj´cia problemu

Ostatnie lata spowodowa∏y du˝e zmiany w kondycji psychospo∏ecznej osób
niepe∏nosprawnych oraz ukszta∏towa∏y nowe warunki dla ich zawodowej inte-
gracji. JednoczeÊnie s∏u˝by zatrudnienia, organizacje pozarzàdowe, Êrodowiska
lokalne i inne podmioty dzia∏ajàce na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepe∏-
nosprawnych w wi´kszoÊci przypadków nie dysponujà dzisiaj aktualnà wiedzà
na ten temat, a ponadto borykajà si´ z przeszkodami w postaci niskiej Êwiadomo-
Êci spo∏ecznej odnoÊnie do potrzeb osób niepe∏nosprawnych i ich mo˝liwoÊci
dzia∏ania, z licznymi stereotypami, a nawet uprzedzeniami w stosunku do nich.
Utrudnia to opracowywanie skutecznych programów i planów dzia∏ania. 

Szczególnie dotkliwie brak takiej wiedzy odbija si´ na w∏aÊciwym funkcjono-
waniu poradnictwa i doradztwa zawodowego, na rozwoju form i metod pracy
dostosowanych do konkretnych realiów i rzeczywistych potrzeb oraz oczekiwaƒ
i aspiracji osób niepe∏nosprawnych. Projekt poza dostarczeniem aktualnej dia-
gnozy potencja∏u psychologicznego w zakresie samodzielnego podejmowania
i prowadzenia aktywnoÊci zawodowej ma na celu wypracowanie rekomendacji
dla dzia∏aƒ integracyjnych, metod rehabilitacji zawodowej, form i technik porad-
nictwa psychologicznego oraz zawodowego. Rezultaty projektu zostanà szeroko
udost´pnione instytucjom oraz organizacjom pracujàcym na rzecz rehabilitacji
oraz integracji zawodowej osób niepe∏nosprawnych.

Pozyskanie przydatnej dla praktyki aktywizacji zawodowej osób niepe∏no-
sprawnych wiedzy jest mo˝liwe wy∏àcznie poprzez prowadzenie badaƒ empi-
rycznych, w pierwszym rz´dzie wÊród samych osób niepe∏nosprawnych, ale
tak˝e w Êrodowiskach uczestniczàcych w procesie ich integracji zawodowo-spo-
∏ecznej. To przede wszystkim wyniki badaƒ empirycznych, wykorzystujàcych
m.in. teoretyczne i operacyjne standardy nowoczesnej psychologii i socjologii,
mogà przyczyniç si´ do opracowania konkretnych rekomendacji dotyczàcych
unowoczeÊnienia (lub tam, gdzie to b´dzie konieczne nawet radykalnej ich zmia-
ny) form rehabilitacji zawodowej i metod pracy z osobami niepe∏nosprawnymi,
do skutecznej identyfikacji warunków trwa∏ej obecnoÊci osób niepe∏nospraw-
nych na otwartym rynku pracy. 

Potencja∏ osób niepe∏nosprawnych w zakresie samodzielnego podejmowania
i prowadzenia aktywnoÊci zawodowej zostanie zbadany z wykorzystaniem teo-
retycznej kategorii profilu psychologiczno-spo∏ecznego. Zastosowanie tej katego-
rii umo˝liwia klasyfikowanie empirycznie ustalonych rodzajów czy typów pro-
filu z punktu widzenia ich „dojrza∏oÊci” do samodzielnego podejmowania
i prowadzenia aktywnoÊci zawodowej na otwartym rynku pracy. Rozpoznane
zostanà tak˝e czynniki okreÊlajàce poszczególne profile psychologiczno-spo∏ecz-
ne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ograniczenia i bariery w rozwoju, pod-
dajàce si´ zewn´trznej interwencji i ograniczaniu lub ochronie i wzmacnianiu.

Wyodr´bnienie wyst´pujàcych w badanych grupach osób typów profilu i ze-
spo∏ów ich uwarunkowaƒ zostanie zrealizowane z wykorzystaniem metodologii
badaƒ jakoÊciowych. Z kolei zakres i cz´stoÊç wyst´powania poszczególnych ty-
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pów profilu zostanà ustalone z wykorzystaniem metodologii badaƒ iloÊciowych.
Zak∏ada si´ tak˝e, ˝e badania jakoÊciowe oraz iloÊciowe zostanà poprzedzone tzw.
badaniami pilota˝owymi sprawdzajàcymi jakoÊç przygotowanych narz´dzi oraz
zaprojektowanych procedur badawczych. Ewaluacji zostanie te˝ poddana goto-
woÊç, zarówno w zakresie motywacji, jak i merytorycznego oraz technicznego
przygotowania zespo∏u prowadzàcego badania na wszystkich etapach projektu.

2.3. Oczekiwane rezultaty projektu

Realizacja projektu zak∏ada uzyskanie nast´pujàcych wymiernych, tzw. bez-
poÊrednich („twardych”) rezultatów:

1) wypracowanie procedur oraz narz´dzi do badania potencja∏u psychospo∏ecz-
nego osób niepe∏nosprawnych,

2) diagnoza aktualnego stanu potencja∏u psychospo∏ecznego osób niepe∏no-
sprawnych w zakresie samodzielnego podejmowania i prowadzenia aktyw-
noÊci zawodowej, czyli identyfikacja w badanych grupach odmiennych jako-
Êciowo typów profilu i wyodr´bnienie profilu „zwi´kszonego ryzyka
niepowodzenia na rynku pracy”, a tak˝e „uprawdopodabniajàcego powodze-
nie na rynku pracy”,

3) diagnoza uwarunkowaƒ tego potencja∏u, nastawiona na identyfikacj´ czynni-
ków ryzyka, czynników ochronnych i wspierajàcych oraz czynników uniwer-
salnych i specyficznych dla badanych kategorii osób niepe∏nosprawnych, czy-
li identyfikacja zró˝nicowanych uk∏adów uwarunkowaƒ psychospo∏ecznych
i wyodr´bnienie wÊród nich tzw. uk∏adów ryzyka i uk∏adów wspierajàcych. 

Z kolei d∏ugofalowe i poÊrednie efekty naszego projektu to tzw. rezultaty
mi´kkie. W wyniku upowszechniania efektów naszej pracy, spodziewamy si´
w d∏u˝szej perspektywie nast´pujàcych efektów:

1) wzrostu zainteresowania Êrodowiska naukowego problematykà wykluczenia
spo∏ecznego osób niepe∏nosprawnych, 

2) rozwini´cia kompetencji badawczych Êrodowiska naukowego w zakresie ba-
dania problemów psychologicznych i spo∏ecznych osób niepe∏nosprawnych, 

3) nawiàzania wspó∏pracy i merytorycznego dialogu (wymiany opinii i do-
Êwiadczeƒ w rozwiàzywaniu problemów) pomi´dzy Êrodowiskiem nauko-
wym a praktykami zajmujàcymi si´ rehabilitacjà spo∏eczno-zawodowà osób
niepe∏nosprawnych,

4) przyczynienia si´ do zmian ÊwiadomoÊci (mentalnoÊci) osób w ró˝nych Êro-
dowiskach lokalnych i zawodowych, a wi´c poÊrednio do zmiany stosunku
wobec osób z ró˝nymi rodzajami niepe∏nosprawnoÊci i zmiany sposobów ich
traktowania,

5) wzrostu zainteresowania mediów problemami jakoÊci ˝ycia osób z ró˝nymi
ograniczeniami sprawnoÊci, oraz
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6) w najd∏u˝szej perspektywie – zach´cenia decydentów do myÊlenia nie tylko
w kategoriach integracji, ale tak˝e solidarnoÊci spo∏ecznej.

Projekt zakoƒczy si´ sukcesem, je˝eli uzyskane rezultaty twarde uzyskajà po-
zytywnà opini´ beneficjentów ostatecznych, czyli Êrodowisk osób z ogranicze-
niami sprawnoÊci i ich rodzin.

2.4. Upowszechnianie wyników projektu

Przewidujemy upowszechnianie wyników naszego projektu i opracowanie
rekomendacji w trzech planach: praktyki spo∏ecznej w zakresie aktywizacji za-
wodowej osób niepe∏nosprawnych, dalszych badaƒ naukowych w tym obszarze
oraz diagnozy potencja∏u lokalnego Êrodowiska w zakresie pomocy dla osób nie-
pe∏nosprawnych.

Rozpowszechnianie I°: 
1. punkt wyjÊcia: wyniki badaƒ naszych ekspertów, badaƒ jakoÊciowych

i badaƒ iloÊciowych,
2. projektowanie dzia∏aƒ na rzecz aktywizacji zawodowej osób z ograni-

czeniami sprawnoÊci,
3. efekt spodziewany: programy wdra˝ania opracowanych projektów.

Nasze badania mogà stanowiç podstaw´ do projektowania dzia∏aƒ zwi´ksza-
jàcych udzia∏ osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy, przede wszystkim po-
przez odpowiednie przygotowanie i szkolenie osób za to odpowiedzialnych, re-
alizujàcych i poddajàcych ewaluacji programy aktywizacji zawodowej osób
niepe∏nosprawnych oraz bezpoÊrednio im doradzajàcych. Zatem podstawowa
forma upowszechnienia rezultatów badaƒ to „prze∏o˝enie” ich na programy
dzia∏ania i tworzenie warunków – tak˝e poprzez publikacje naukowe oraz
wspó∏prac´ z mediami – do wdra˝ania tych projektów.

Rozpowszechnianie II°: 
1. punkt wyjÊcia: wyniki badaƒ naszych ekspertów, badaƒ jakoÊciowych

i badaƒ iloÊciowych,
2. opinie Êrodowiska naukowego i praktyków, recenzje przygotowanych

do druku publikacji,
3. efekt spodziewany: programy nast´pnych badaƒ nad uwarunkowania-

mi aktywnoÊci zawodowej osób z ograniczeniami sprawnoÊci podejmo-
wane w ró˝nych oÊrodkach naukowych.
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Zrealizowane badania mogà stanowiç ponadto dobry punkt wyjÊcia do pro-
jektowania badaƒ bardziej szczegó∏owych, a dotyczàcych psychologicznych
uwarunkowaƒ aktywnoÊci zawodowej w poszczególnych grupach osób niepe∏-
nosprawnych w ró˝nym wieku i w ró˝nych Êrodowiskach, regionach czy spo-
∏ecznoÊciach lokalnych. Mogà wi´c stanowiç êród∏o informacji o najcz´Êciej wy-
st´pujàcych typowych czynnikach i ich konstelacjach, konstytuujàcych profile
psychospo∏eczne, a zatem kolejne zespo∏y badawcze lub zespo∏y praktyków b´-
dà mog∏y formu∏owaç bardziej precyzyjne hipotezy i trafniej uwzgl´dniaç specy-
fik´ sytuacji psychologicznej osób niepe∏nosprawnych w danej spo∏ecznoÊci lo-
kalnej. Zatem ta druga forma upowszechniania to konkretyzacja programów
badawczych o w´˝szym zakresie celów dostosowanych do potrzeb spo∏ecznoÊci
lokalnych czy poszczególnych grup osób niepe∏nosprawnych.

Rozpowszechnianie III°:
1. punkt wyjÊcia: wyniki badaƒ naszych ekspertów, badaƒ jakoÊciowych
i badaƒ iloÊciowych,
2. diagnoza sytuacji osób niepe∏nosprawnych w Êrodowisku lokalnym (re-
gionie),
3. efekt spodziewany: programy aktywizacji zawodowej osób z ogranicze-
niami sprawnoÊci w Êrodowisku lokalnym (regionie).

Uzyskane wyniki i wyp∏ywajàce z nich wnioski to tak˝e podstawa – albo przy-
najmniej uk∏ad odniesienia – do przeprowadzania lokalnych diagnoz i budowa-
nia lokalnych projektów wspomagania funkcjonowania osób niepe∏nosprawnych
na lokalnym rynku pracy. Zatem w tym obszarze rozpowszechnianie obejmuje
tak˝e zespo∏y praktyków – decydentów, ró˝nych specjalistów i doradców.

2.5. Przyj´te za∏o˝enia

2.5.1. Za∏o˝enie 1: projekt badawczy

Nasz projekt jest projektem o charakterze badawczym. Jednak˝e nasze bada-
nia poprzedza szeroka analiza literatury naukowej, w tym reanaliza i metaanali-
za wyników ju˝ prowadzonych w tym obszarze badaƒ. Jest to etap konieczny dla
osadzenia naszych poszukiwaƒ badawczych w ramach okreÊlonych koncepcji
wyjaÊniajàcych funkcjonowanie cz∏owieka niepe∏nosprawnego. Z kolei analiza
dzia∏alnoÊci aktualnie dzia∏ajàcych wybranych organizacji/instytucji ma na celu
wykrycie barier powodujàcych albo ograniczanie aktywnoÊci zawodowej tych
osób, albo niekiedy wykluczanie ich z niektórych sektorów rynku pracy. 

Zaplanowanie badaƒ, wynikajàcych z okreÊlonych koncepcji teoretycznych,
zwi´ksza prawdopodobieƒstwo uzyskania wartoÊciowych danych, zarówno na
poziomie informacyjnym, czyli ich wartoÊci poznawczej, jak i na poziomie apli-
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kacyjnym, czyli mo˝liwoÊci wykorzystania ich jako podstawy planowania dzia-
∏aƒ o charakterze interwencyjnym, profilaktycznym czy edukacyjnym. 

Analiza skutecznoÊci wielu programów profilaktycznych wyraênie pokazuje,
i˝ brak lub z∏e ich osadzenie w jasno wyra˝onych za∏o˝eniach teoretycznych koƒ-
czy si´ powstaniem ma∏o efektywnych programów dzia∏aƒ praktycznych (por.
Grzelak, ¸ochocki, 2001). Dodatkowym argumentem jest te˝ coraz wi´ksze kom-
plikowanie si´ si∏ decydujàcych o ruchach na dzisiejszym rynku pracy i coraz
wi´ksze przywiàzywanie wagi w∏aÊnie do czynników psychologicznych (vide je-
den z ostatnich Nobli w dziedzinie ekonomii).

2.5.2. Za∏o˝enie 2: badania podstawowe

Projekt ma dostarczyç rzetelnej wiedzy na temat ró˝norodnych czynników
podmiotowych oraz czynników okreÊlajàcych jakoÊç ˝ycia, nie tylko zawodowe-
go osób niepe∏nosprawnych w dwóch najbli˝szym im Êrodowiskach – Êrodowi-
sku rodzinnym i zawodowym i to na tle jakoÊci funkcjonowania ich Êrodowiska
lokalnego. Badaƒ nad tym problemem prowadzono wiele1, ale szybkoÊç zmian
zachodzàcych w naszym kraju, ich rozleg∏oÊç i zaz´bianie si´ powodujà powsta-
wanie nowych zagro˝eƒ, nowych trudnych sytuacji i nowych czynników ryzyka
z jednej strony, a nowych atrakcyjnych ofert i szans rozwoju z drugiej. 

Skoro efektem praktycznym ma byç projektowanie bardziej skutecznych ni˝
dotàd programów interwencji, to rzetelna diagnoza, oparta na aktualnych da-
nych, jest warunkiem koniecznym. Opieranie si´ na wynikach badaƒ prowadzo-
nych w odmiennym kontekÊcie politycznym, spo∏ecznym i ekonomicznym by∏o-
by b∏´dem i prowadzi∏oby do konstruowania programów interwencji opartych
bàdê na b∏´dnych, bàdê na nieaktualnych ju˝, bàdê wreszcie na niepe∏nych prze-
s∏ankach.

2.5.3. Za∏o˝enie 3: pog∏´biona diagnoza 

Naszym celem jest rozpoznanie przede wszystkich czynników ochronnych,
wspomagajàcych i czynników ryzyka oraz ich specyficznych interakcji, decydu-
jàcych o tym, i˝ mo˝liwoÊci i zasoby osób niepe∏nosprawnych albo sà zupe∏nie
niewykorzystane, albo wykorzystane niew∏aÊciwie lub cz´Êciowo, a to powodu-
je, i˝ obecnoÊç tych osób na rynku pracy jest w niektórych Êrodowiskach nik∏a
albo te˝ osoby te podejmujà prac´ nieodpowiadajàcà ich kwalifikacjom i/lub ich
aspiracjom i mo˝liwoÊciom. 

Co wa˝ne, analiza uk∏adów czynników ochronnych, wspomagajàcych i czyn-
ników ryzyka b´dzie dotyczyç ró˝nych grup osób niepe∏nosprawnych, co po-
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zwoli na wykrycie czynników ryzyka zwiàzanych bardziej z okreÊlonym typem
niepe∏nosprawnoÊci i takich, które bardziej zwiàzane sà ze Êrodowiskiem ˝ycia
tych osób (np. brak lub niepe∏na wiedza decydentów o konsekwencjach zdro-
wotnych, psychologicznych czy spo∏ecznych danego rodzaju niepe∏nosprawno-
Êci, nastawienia i uprzedzenia, brak odpowiednich regulacji prawnych, niemoc
organizacyjna, nieprawid∏owa dystrybucja ró˝nych zasobów w lokalnych spo-
∏ecznoÊciach). Z drugiej strony, chodzi o wykrycie zasobów indywidualnych
oraz czynników Êrodowiskowych (zasobów spo∏ecznych) decydujàcych przy od-
powiednim wsparciu np. instytucjonalnym czy formalnoprawnym o pomyÊl-
nym funkcjonowaniu osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy i o wysokiej jako-
Êci ich ˝ycia.

2.5.4. Za∏o˝enie 4: wieloetapowoÊç

Badania majà w pierwszej cz´Êci – tj. badaƒ opinii ekspertów i badaƒ jakoÊcio-
wych – charakter eksploracyjny, a dopiero w drugiej – badaƒ iloÊciowych – we-
ryfikujà postawione hipotezy. Oznacza to, ˝e dopiero po analizie materia∏u ze-
branego w cz´Êci pierwszej mo˝na podjàç ostatecznà decyzj´ co do rodzaju
i liczby zastosowanych narz´dzi badawczych. Przygotowana przez nas wst´pna
propozycja – na podstawie analizy literatury, w tym g∏ównie doniesieƒ z badaƒ
– obejmowa∏a jedynie rejestr narz´dzi mo˝liwych do zastosowania. Rysunek 2.1
pokazuje kolejne kroki w naszych badaniach.

2.5.5. Za∏o˝enie 5: cyrkularnoÊç

Badania zaplanowano zgodnie z ∏aƒcuchem czynnoÊci od dawna stosowanym
w konstruowaniu i wdra˝aniu oraz ewaluacji projektów dzia∏aƒ spo∏ecznych
(Grossman, Scala, 1993) (por. rys. 2.2.).

Procedura ta zostanie zastosowana czterokrotnie – przy przechodzeniu z ka˝-
dego etapu badaƒ do nast´pnego. Oznacza to, ˝e wnioski z etapu poprzedniego
majà istotny wp∏yw na korekt´ zaplanowanej procedury post´powania oraz tre-
Êci narz´dzi badawczych w etapie nast´pnym. Sà jednak dwa momenty kluczo-
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Rysunek 2.1. Etapy badaƒ w projekcie. 
èród∏o: Opracowanie w∏asne.



we: wykorzystanie opinii ekspertów, szczególnie osób niepe∏nosprawnych, oraz
przejÊcie z etapu III do IV i potem do etapu V. Badania jakoÊciowe dostarczà bo-
wiem danych, które poddane ocenie pos∏u˝à do szczegó∏owego zaplanowania
i przeprowadzenia badaƒ iloÊciowych, z kolei zebrane w ich toku wyniki pos∏u-
˝à zaprojektowaniu pakietów dzia∏aƒ praktycznych.
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obserwacja

analiza decyzja ewaluacja

planowanie wdra˝anie

Rysunek 2.2. ¸aƒcuch czynnoÊci w ka˝dym etapie badaƒ.
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie Grossman, Scala (1993).



3.1. Przyj´ty sposób rozumienia 
niepe∏nosprawnoÊci

Wybór definicji dla potrzeb opisu i wyjaÊniania kategorii analitycznej okreÊla-
nej mianem ograniczonej sprawnoÊci, niesprawnoÊci czy niepe∏nosprawnoÊci jest
zabiegiem kluczowym, gdy˝ sposoby rozumienia tego poj´cia pe∏nià nast´pujàce,
istotne dla procesu konceptualizacji badania, funkcje instrumentalno-us∏ugowe:

1. kwestie istotne dla osób z ograniczonà sprawnoÊcià sà tradycyjnie okreÊlane
i rozwiàzywane przez osoby w pe∏ni sprawne,

2. programy i rozwiàzania systemowe w ramach polityki spo∏ecznej na ogó∏
chronià status quo przedstawicieli grupy dominujàcej,

3. definicja wyznacza kierunek, tempo i zakres spo∏ecznej zmiany,
4. definiowanie ograniczonej, niepe∏nej sprawnoÊci przek∏ada si´ na system

Êwiadczeƒ i us∏ug (udzia∏ w bud˝ecie) i w tym sensie zabieg ten ma wymiar po-
lityczny (ustawodawstwo, j´zyk legislacji, lobby, zaplecze parlamentarne itp.)1.

Zbigniew Woêniak
Instytut Socjologii 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rozdzia∏ 3

Teoretyczne podstawy badaƒ 
nad aktywnoÊcià zawodowà osób 
z ograniczonà sprawnoÊcià

1 Kwestie te wpisujà si´ w system zachowaƒ okreÊlanych mianem przemocy symbolicznej polegajàcej
na ustalaniu, selekcjonowaniu oraz narzucaniu okreÊlonych znaczeƒ i sensów zgodnie z wizjà oraz
interesami dysponentów/nosicieli oficjalnej kultury. Wybrane klasy, warstwy lub grupy, które uzy-
ska∏y supremacj´ w danym spo∏eczeƒstwie, wpajajà pozosta∏ej jego cz´Êci wartoÊci i normy swej w∏a-
snej, dominujàcej kultury, uznawanej za uniwersalnà, prawdziwà, godnà i uprawomocnionà (legi-
timée). Przemoc symboliczna jest jednà z dwóch podstawowych odmian panowania spo∏ecznego
ukrytego, niedostrzeganego w sposób naturalny i bezpoÊredni (P. Bourdieu). Ten rodzaj w∏adzy po-
lega na transmisji wzorców zachowaƒ, znaków i treÊci danej kultury wraz z narzucaniem ich inter-
pretacji, a wi´c na apriorycznym definiowaniu i limitowaniu uprawomocnionej wiedzy. Wariantem
ukrytej przemocy jest dominacja strukturalna, oznaczajàca podleganie szerokim, zastanym przez
jednostk´ i niezale˝nym od niej strukturom narodowym, politycznym, ekonomicznym, spo∏ecznym,
kulturowym (J. Galtung). Zatuszowana w∏adza ma charakter antyrozwojowy, co oznacza, ˝e podpo-



Przechodzàc do meritum, nale˝y na wst´pie stwierdziç, ˝e wspó∏czesne spek-
trum definicyjne niepe∏nej sprawnoÊci rozpi´te jest mi´dzy podejÊciem czysto
biologicznym oraz modelem spo∏ecznym, zaÊ mi´dzy tymi biegunami napotyka-
my uj´cia prawne, ekonomiczne i polityczne oraz kulturowe.

Powszechnie uznaje si´, ˝e niesprawnoÊç jest rezultatem sekwencji zjawisk,
zdarzeƒ i procesów biopsychospo∏ecznych: na poczàtku jest zwykle uraz i/lub
choroba o przewlek∏ym na ogó∏ charakterze, których skutki mogà prowadziç
do ograniczenia sprawnoÊci (opcja: co kto ma). Choroba, zaburzenie i/lub
uraz, naruszajàc lub uszkadzajàc okresowo lub trwale struktur´ i/lub funkcje
organów, narzàdów bàdê psychiki mo˝e staç si´ êród∏em ograniczenia/nie-
zdolnoÊci do wykonywania codziennych czynnoÊci i/lub podstawowych,
wa˝nych zadaƒ ˝yciowych – stan ten mo˝na okreÊliç jako niesprawnoÊç pier-
wotnà (potencjalnà).

W klasycznym i bardzo rozpowszechnionym modelu medyczno-rehabilita-
cyjnym2 niesprawnoÊç jest definiowana jako odchylenie od biomedycznych
norm i standardów struktury i/lub funkcji organizmu oraz postrzegana jest
przez pryzmat uszkodzeƒ, deficytów i/lub ograniczeƒ b´dàcych bezpoÊrednim
i nieuniknionym skutkiem urazu/choroby (Locker, 2003, s. 84). Dlatego w mo-
delu tym:

1. uwaga skoncentrowana jest na jednostce, zw∏aszcza na jej organizmie,
2. najwa˝niejsza jest dok∏adna diagnoza uszkodzeƒ/urazu oraz le˝àcych u ich

pod∏o˝a patologii – niesprawnoÊç jest niepo˝àdana i musi byç zatem usuni´ta,
3. brak sprawnoÊci jest deficytem – Êrodkiem zaradczym jest wyleczenie osoby

i jej rehabilitacja,
4. gwarantem wyzdrowienia i przystosowania jednostki do stanu zdrowia

i sprawnoÊci jest profesjonalna pomoc.

Jednostronne, stricte medyczne podejÊcie do niepe∏nej sprawnoÊci mo˝e pro-
wadziç do dyskryminacji osób z ograniczeniem sprawnoÊci3, a budowane na tej
bazie definicje prawne wykorzystywane w orzecznictwie rentowym sprzyjajà
etykietowaniu (stygmatyzacji) tych˝e osób, wykluczajàc wi´kszoÊç z nich z wie-
lu dost´pnych dla innych obywateli obszarów ˝ycia zbiorowego, marginalizujàc
tym samym ich pozycj´ w spo∏eczeƒstwie i uzale˝niajàc od systemu rodzinnego
i/lub systemu Êwiadczeƒ spo∏ecznych. 
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rzàdkowuje sobie indywiduum wbrew jego woli i wiedzy oraz przeciwko jednostkowym interesom,
potrzebom, aspiracjom, pragnieniom i mo˝liwoÊciom samorealizacji. Obiektami przemocy symbo-
licznej stajà si´ najcz´Êciej osoby pozbawione dostatecznego potencja∏u w obr´bie zasobów kapita∏u
spo∏ecznego i kulturowego – osoby z ograniczonà sprawnoÊcià sà szczególnie nara˝one na przemoc
symbolicznà na wi´kszoÊci ich pól ˝yciowych, zw∏aszcza w edukacji i zatrudnieniu.

2 Ten punkt widzenia ma doÊç d∏ugà tradycj´, bowiem ju˝ w roku 1944 brytyjski dokument Disabled
Persons’ Act stanowi∏, ˝e cz∏owiek niesprawny to „ktoÊ, kto z powodu uszkodzenia, choroby lub
wrodzonej deformacji/kalectwa jest rzeczywiÊcie upoÊledzony w otrzymaniu i utrzymaniu zatrud-
nienia lub podj´cia pracy na w∏asny rachunek, z wyjàtkiem uszkodzenia, choroby lub kalectwa od-
powiedniego do wieku, doÊwiadczenia i kwalifikacji”.

3 W j´zyku angielskim disablism.



Rzeczywisty poziom i zakres uszkodzeƒ, dysfunkcji i ograniczeƒ w wymiarze
biologiczno-fizjologicznym jest weryfikowany prawie natychmiast po opuszcze-
niu instytucji medyczno-rehabilitacyjnych: w mieszkaniu, na ulicy, w szkole,
w instytucjach publicznych, na rynku pracy itp., a wi´c wsz´dzie tam, gdzie oso-
ba z ograniczonà sprawnoÊcià napotyka dodatkowe utrudnienia oraz bariery
i gdzie marnotrawiona jest zarówno praca, wiedza i umiej´tnoÊci lekarzy, tera-
peutów i rehabilitantów, jak równie˝ wysi∏ek i motywacja samych osób z ograni-
czonà sprawnoÊcià w∏o˝ony w odbudow´ w∏asnego potencja∏u psychofizyczne-
go (uzale˝nienie). Suma tych barier skutkuje stanem, który nale˝y okreÊliç
mianem niesprawnoÊci wtórnej (opcja: co z tego wynika), która w wymiarze jed-
nostkowym grozi uzale˝nieniem od otoczenia, zaÊ w ekonomicznym przek∏ada
si´ na rosnàcy udzia∏ wydatków na Êwiadczenia spo∏eczne w bud˝ecie paƒstwa
(obcià˝enia podatkowe).

NiesprawnoÊç kreujà zatem warunki ˝ycia zbiorowego ograniczajàce i/lub
uniemo˝liwiajàce pe∏nienie ról spo∏ecznych, zaÊ zasadnicza przyczyna niepe∏nej
sprawnoÊci tkwi w interakcjach istotnych dla konkretnego dzia∏ania – w interak-
cjach mi´dzy indywidualnymi umiej´tnoÊciami/zdolnoÊciami a warunkami
Êrodowiska, w ramach których potencja∏ jednostki si´ aktualizuje, dla których
punktem odniesienia sà normy, wzory i wartoÊci spo∏eczne oraz spo∏eczne ocze-
kiwania, kszta∏tujàce doÊwiadczenia ludzi z ograniczonà sprawnoÊcià, co znajdu-
je odzwierciedlenie w procesie realizacji ról spo∏ecznych i w toku partycypacji
spo∏ecznej (socjalizacja).

Rosnàce rozmiary zjawiska4 i wzrastajàca ÊwiadomoÊç konsekwencji, jakie wy-
wo∏uje przyrost liczby osób z ograniczonà sprawnoÊcià dla poszczególnych jedno-
stek i grup spo∏ecznych oraz spo∏eczeƒstwa jako ca∏oÊci sprawia, ˝e niesprawnoÊç
traktowana jest coraz powszechniej jako powa˝ny problem spo∏eczny i ekonomicz-
ny, a nie tylko zdrowotny lub medyczny. Co prawda, zdrowotne aspekty ograni-
czenia sprawnoÊci generujà i zwykle kumulujà ró˝ne postaci upoÊledzenia w ta-
kich podstawowych wymiarach po∏o˝enia spo∏ecznego, jak wykszta∏cenie, praca,
materialne warunki ˝ycia, uczestnictwo w kulturze, dost´p do instytucji medycz-
nych, edukacyjnych, publicznych itp., jednak˝e rzeczywista niepe∏nosprawnoÊç to
∏àczny rezultat przeszkód, jakie funkcjonalne ograniczenia (niesprawnoÊç) spi´-
trzajà mi´dzy jednostkà a mo˝liwoÊcià osiàgni´cia przez nià maksymalnego pozio-
mu funkcjonowania (zadania, role, partycypacja spo∏eczna5) (por. rys. 3.1.).
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4 Na Êwiecie ˝yje 600 milionów osób niepe∏nosprawnych, w krajach Unii Europejskiej stanowià oni
15,0% populacji, zaÊ w Polsce w 2002 r. niepe∏nosprawni stanowili 14,3% ogó∏u ludnoÊci kraju, co
oznacza, ˝e co siódmy mieszkaniec Polski by∏ osobà o ograniczonej sprawnoÊci – w 1988 r. co dziesià-
ty, w 1978 r. co czternasty. W 2002 r. liczba niepe∏nosprawnych w Polsce wynosi∏a ju˝ 5 456 700, co
oznacza podwojenie liczebnoÊci w minionym çwierçwieczu (dane Narodowego Spisu Powszechnego
z 2002 r.).

5 Partycypacja to proces, w ramach którego ludzie realizujà swoje prawo bycia aktywnym podmio-
tem w tworzeniu, rozwijaniu i funkcjonowaniu infrastruktury obywatelskiej, normatywno-decyzyj-
nej i instytucjonalnej, umo˝liwiajàcej jednostkom/grupom autentyczne w∏àczenie samych zaintereso-
wanych w definiowanie kwestii majàcych wp∏yw na decyzje dotyczàce ich ˝ycia oraz w realizacj´
potrzeb i aspiracji cz∏onków spo∏ecznoÊci. WÊród celów partycypacji wymienia si´ dzia∏ania zmie-
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Bariery tkwiàce w osobie z ograniczeniem sprawnoÊci

Dost´pnoÊç Êrodowiska, infrastruktury i Êwiadczeƒ

Postawy spo∏eczne wobec osób z ograniczeniem sprawnoÊci

Bariery prawno-organizacyjne

Organizacja i funkcjonowanie systemu wsparcia

Poziom patycypacji spo∏ecznej

BARIERY SPO¸ECZNE

ORGANIZM

CHOROBA
URAZ

ZABURZENIE

SYTUACJA
WEWN¢TRZNA

UZEWN¢TRZNIENIE OBIEKTYWIZACJA SOCJALIZACJA

ZBIOROWOÂCI SPO¸ECZNE

USZKODZENIE,
USZCZERBEK
NA ZDROWIU

Okresowe lub trwa∏e defi-
cyty, naruszenie, niepra-
wid∏owoÊci struktury i/lub 
funkcji organów/narzàdów 
lub psychiki

OGRANICZENIA
FUNKCJONALNE
(niesprawnoÊç)

Ograniczenie lub niezdolnoÊç
wykonywania codziennych 
czynnoÊci; podstawowych, 
wa˝nych zadaƒ ˝yciowych

• Rezultat barier spo∏ecznych
   i/lub luki mi´dzy osobistymi
   mo˝liwoÊciami a wymogami
   Êrodowiskowymi.
• Skutek: ograniczenie/niemo˝-
   noÊç pe∏nienia ról spo∏ecz-
   nych

NIEPE¸NOSPRAWNOÂå

Mo˝liwoÊci wykonywania zadaƒ zwiàzanych z wymaga-
niami stawianymi okreÊlonej pracy z uwzgl´dnieniem
potencja∏u i zasobów jednostki (zdrowie, sprawnoÊç, 
wiek, wiedza, umiej´tnoÊci, motywacja) oraz warunków 
Êrodowiskowych

ZDOLNOÂå DO PRACY

Dzia∏ania s∏u˝àce poprawie wskaêni-
ków zatrudnienia (edukacja, warunki 
i elastycznoÊç zatrudnienia, warunki 
pracy, postawy pracodawców)

MO˚LIWOÂå ZATRUDNIENIA

OSOBA

Rysunek 3.1. Fazy powstawania niepe∏nosprawnoÊci. èród∏o: Opracowanie w∏asne na bazie koncepcji WHO.



Powtórzmy zatem raz jeszcze – niepe∏nosprawnoÊç nie jest spowodowana
wy∏àcznie jakimÊ szczególnym uszkodzeniem i/lub chorobà, lecz jest rezultatem
sposobu, w jaki spo∏eczeƒstwo (jego instytucje – ustawodawstwo, infrastruktura,
system wsparcia spo∏ecznego, organizacje spo∏eczne) wychodzi naprzeciw po-
trzebom ludzi o ograniczonej sprawnoÊci. W tak okreÊlony model spo∏eczny nie-
pe∏nej sprawnoÊci wpisuje si´ koncepcja luki6, zak∏adajàca, ˝e ograniczenie
sprawnoÊci jest rezultatem rozbie˝noÊci mi´dzy zdolnoÊciami i mo˝liwoÊciami
jednostki (zasoby) a oczekiwaniami, wymaganiami generowanymi przez Êrodo-
wisko fizyczne i spo∏eczne osoby niesprawnej, dlatego te˝7:

1. uwaga zogniskowana jest na spo∏eczeƒstwie, jego organizacji oraz Êrodowi-
sku spo∏ecznym i fizycznym,

2. istotne jest okreÊlenie po∏o˝enia i statusu spo∏ecznego osób z ograniczeniem
sprawnoÊci w zbiorowoÊci (na tle systemu wartoÊci, norm i postaw spo∏ecz-
nych wobec osób z ograniczonà sprawnoÊcià),

3. niepe∏na sprawnoÊç jest odmiennoÊcià, ró˝nicà – rehabilitowaç nale˝y spo∏e-
czeƒstwo jako ca∏oÊç (ÊwiadomoÊç spo∏eczna, postawy),

4. niesprawnoÊç wymaga zmian w organizacji ˝ycia zbiorowego – remedium sà
zmiany w interakcjach mi´dzy niepe∏nosprawnà jednostkà oraz strukturami
spo∏eczeƒstwa,

5. Êrodkiem zaradczym mo˝e byç ktokolwiek, kto wp∏ywa na interakcje jednost-
ka – spo∏eczeƒstwo.

Z perspektywy spo∏ecznego modelu niepe∏nosprawnoÊci i barier, jakie pi´trzà
si´ w codziennym ˝yciu ludzi z ograniczonà sprawnoÊcià mo˝na przyjàç, ˝e cz∏o-
wiek jest na tyle niepe∏nosprawny, na ile:

1. oczekuje tego spo∏eczeƒstwo (normy, wzory, wartoÊci, postawy),
2. organizacja spo∏ecznoÊci i/lub spo∏eczeƒstwa globalnego umo˝liwia mu do-

st´p do g∏ównego nurtu ˝ycia zbiorowego i zasobów.

Dlatego te˝ kluczem do rozwiàzywanie problemów osób z ograniczonà spraw-
noÊcià jest szeroko rozumiana dost´pnoÊç w wymiarze (por. rys. 3.2.):
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rzajàce do uzyskania zgody spo∏ecznej (consensusu) w kwestiach zwiàzanych z zamierzonym dzia-
∏aniem i/lub przygotowywanà zmianà, doprowadzenie/dopuszczenie do debaty publicznej, przy-
znanie prawa do opozycji wobec dzia∏aƒ w∏adz publicznych, a˝ po bezpoÊredni udzia∏ w decyzjach
administracyjnych (politycznych, w procesie stanowienia prawa, opiniowania programów itp.).

6 WÊród zwolenników takiego uj´cia niepe∏nosprawnoÊci wymieniç mo˝na takich autorów jak
Brandt, Jette, Nagi, Pope, Verbrugge; patrz: G. Albrecht, L. Verbrugge (2000, s. 296).

7 Ten sposób rozumienia niepe∏nosprawnoÊci zosta∏ zaproponowany przez British Council of Disa-
bled People oraz Diseabled People International pod koniec lat 70.: „Deficyt, brak lub ograniczenie
aktywnoÊci spowodowane jest przez wspó∏czesnà organizacj´ ˝ycia spo∏ecznego, rzadko podejmu-
jàcego dzia∏ania (lub nie majà one wi´kszego znaczenia) na rzecz osób z uszkodzeniami/ogranicze-
niami sprawnoÊci i w ten sposób wy∏àczajàcymi ich z uczestnictwa w g∏ównym nurcie aktywnoÊci
spo∏ecznej” (UPIAS, 1977). Zagadnienia te omawia Piasecki (1998, s. 25–27); patrz równie˝: Smith
i Sowers (2000 – strony internetowe).



1. przestrzenno-architektonicznym (zw∏aszcza w najbli˝szym otoczeniu, w in-
stytucjach oÊwiatowych i w miejscu pracy), 

2. strukturalnym (zasoby8, rynek pracy, Êwiadczenia spo∏eczne),
3. psychospo∏ecznym (partycypacja spo∏eczna). 
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8 Zasoby – to wszystko, co s∏u˝y osiàganiu celów, rozwiàzywaniu problemów, eliminowaniu zagro-
˝eƒ oraz co umo˝liwia ludziom realizacj´ zadaƒ ˝yciowych, aspiracji lub wartoÊci. Mogà byç bar-
dzo namacalnymi (pieniàdze, mieszkanie, ˝ywnoÊç, opieka domowa i instytucjonalna, transport,
odzie˝) lub niematerialnymi w swej istocie (wiedza, odwaga, pomys∏owoÊç, inicjatywa, zach´ta, hu-
manizm, mi∏oÊç itp.). Obejmujà one zarówno konkretne jednostki z ich osobowoÊciowymi i mate-
rialnymi walorami, jak i ich najbli˝sze spo∏eczne otoczenie (rodzina, przyjaciele, znajomi, sàsiedzi),
oraz formalne i nieformalne grupy, organizacje, stowarzyszenia, instytucje.

BRAK
DOST¢PNOÂCI

BARIERY
SPO¸ECZNE

BARIERY
STRUKTURALNE

BARIERY
PSYCHOLOGICZNE

Ârodowisko fizyczne

Infrastruktura
techniczno-organizacyjna

Niska samoocena,
motywacje

Wzornictwo,
projektowanie

Planowanie
i zagospodarowanie

przestrzenne

Informacja

Ustawodawstwo

Luki w systemie
wsparcia spo∏ecznego

Bezpieczeƒstwo
osobiste

ÂwiadomoÊç spo∏eczna
– podstawy

TrudnoÊci
w komunikacji

Koszty

Rysunek 3.2. Psychospo∏eczny i organizacyjny kontekst braku dost´pnoÊci.
èród∏o: Zmodyfikowana wersja propozycji zawartej w opracowaniu: Breaking down barriers to
public transport, TheKaReport, Newsletter of the Disability Knowledge and Research Programme Issue,
Spring 2004, s. 3.



èróde∏ przeszkód czy barier, jakie napotykaç mo˝e osoba niesprawna (z funk-
cjonalnym ograniczeniem sprawnoÊci), nale˝y poszukiwaç w (patrz: Porter i in.,
1999; Locker, op. cit., s. 85):

1. samej jednostce z ograniczonà sprawnoÊcià: jej samoocena i/lub poziom ak-
ceptacji stanu zdrowia i w∏asnej sprawnoÊci, zakres i zmiennoÊç adaptacyjna,
wigor emocjonalny, poziom l´ku, kalkulowanie zysków i strat z tytu∏u ogra-
niczenia sprawnoÊci, poczucie krzywdy, poziom kontroli nad w∏asnym ˝y-
ciem, radzenie sobie z trudnoÊciami, zakres i poziom zale˝noÊci, poczucie bez-
radnoÊci,

2. kulturze spo∏ecznoÊci lokalnej i spo∏eczeƒstwa globalnego: wyobra˝enia, mity
i stereotypy oraz postawy spo∏eczne wobec osób o ograniczonej sprawnoÊci;
naznaczanie za poÊrednictwem j´zyka; problematyka niepe∏nosprawnoÊç
i osoby z ograniczonà sprawnoÊcià w mediach; styl i jakoÊç ˝ycia, w tym zmia-
ny rodzaju i zakresu aktywnoÊci, rekreacja i wypoczynek; poziom partycypa-
cji spo∏ecznej; poziom ignorancji otoczenia i izolacji spo∏ecznej,

3. rozwiàzaniach organizacyjno-prawnych: ustawowe gwarancje dost´pu osób
z ograniczonà sprawnoÊcià do systemu edukacji i rynku pracy, zw∏aszcza
pierwotnego; polityka zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych; zabezpieczenie
prawno-materialne i ochrona statusu osoby niepe∏nosprawnej; poziom nieza-
le˝noÊci finansowej, zabezpieczenie instytucjonalne i ochrona osób niesamo-
dzielnych ˝yciowo; poradnictwo prawne, psychologiczne i zawodowe dla
osób z ograniczeniem sprawnoÊci,

4. organizacji i funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej oraz wsparcia
spo∏ecznego dla osób z ograniczonà sprawnoÊcià: dost´pnoÊç, zakres oraz
ciàg∏oÊç Êwiadczeƒ medycznych i rehabilitacyjnych; dost´p do instytucji,
urzàdzeƒ i sprz´tu wspomagajàcego codzienne funkcjonowanie, zakres
i jakoÊç zaplecza spo∏ecznego (rodzina, kr´gi spo∏eczne, spo∏ecznoÊç lokal-
na, organizacje pozarzàdowe i wolontariat}; jakoÊç opieki rodzinnej i poza-
rodzinnej,

5. sposobie zagospodarowania przestrzeni i w Êrodowisku fizycznym: barie-
ry architektoniczne w przestrzeni publicznej (najbli˝sze otoczenie, ciàgi
komunikacyjne, szko∏a, miejsce pracy); dost´pnoÊç budynków mieszkal-
nych, instytucji u˝ytecznoÊci publicznej, komunikacji i transportu publicz-
nego9.

Dost´pnoÊç to warunek integracji spo∏ecznej i normalizacji gwarantujàcej oso-
bom z ograniczeniami sprawnoÊci pe∏ne uczestnictwo w nurcie ˝ycia spo∏ecznego.
Integracja to synonim zwartoÊci, stan koordynacji, zgodnoÊci, zharmonizowania
– dla socjologów oznacza procesy jednoczenia elementów i cz´Êci sk∏adowych
w jednà ca∏oÊç, co w ˝yciu spo∏ecznym przek∏ada si´ na procesy obejmujàce te
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9 Bariery architektoniczno-przestrzenne sà na ogó∏ barierami pierwotnymi – pierwszymi w doÊwiadczeniu
spo∏ecznym osób z ograniczonà sprawnoÊcià. Sà one tak˝e êród∏em/przyczynà barier wtórnych – w oto-
czeniu, w edukacji, na rynku pracy, w komunikacji itp. obszarach s∏u˝àcych integracji spo∏ecznej.



wszystkie interakcje mi´dzy sk∏adowymi cz´Êciami i/lub grupami, które prowa-
dzà do ich powiàzania, kooperacji, koegzystencji, dostosowania si´, czy do rozwià-
zywania konfliktów (Turowski, 1999, s. 129).

Zdaniem Ostrowskiej, Sikorskiej i Gàciarz, integracja osób z ograniczonà
sprawnoÊcià ze spo∏eczeƒstwem i spo∏ecznoÊcià, w której ˝yjà, wymaga spe∏nie-
nia wielu warunków10. Przede wszystkim osoby te muszà chcieç w∏àczyç si´
w zbiorowoÊci spo∏eczne oraz byç odpowiednio do tego przygotowane. To z ko-
lei wià˝e si´ z mo˝liwoÊcià pe∏nienia ró˝nych ról spo∏ecznych i funkcjonowania
w wielu spo∏ecznych uk∏adach. To samo dotyczy spo∏eczeƒstwa, gdy˝ musi si´
ono nauczyç akceptacji swoich nie w pe∏ni sprawnych cz∏onków na równych pra-
wach z innymi obywatelami w odniesieniu do wielu ró˝nych p∏aszczyzn ˝ycia.
Integracja jest zatem procesem wzajemnego uczenia si´ i dostosowywania wza-
jemnych standardów, a nie jednorazowym aktem dobrej woli. 

W spo∏eczeƒstwach postindustrialnych strategie integracyjne adresowane do
ludzi niepe∏nosprawnych poszerza si´ o normalizacj´ oznaczajàcà wszelkie za-
chowania jednostki zmierzajàce do tego, by funkcjonowaç bez wyraênych zak∏ó-
ceƒ (normalnie), na tyle, na ile to mo˝liwe – mimo oznak i symptomów choroby
przewlek∏ej lub ograniczonej sprawnoÊci. W procesie normalizacji jednostka sta-
ra si´ wyt∏umiç imperatyw fizjologiczny (bycia osobà chorà, osobà z uszkodze-
niami, obdarzonà deficytami itp.) i przyjmuje w codziennym funkcjonowaniu
imperatyw aktywnoÊci, jako osoby normalnej. Osoba z chorobà przewlek∏à lub
niesprawnoÊcià dà˝y do potwierdzenia w∏asnej indywidualnoÊci, to˝samoÊci
i osobowoÊci, bycia zdolnà do funkcjonowania na równi z rówieÊnikami, zredu-
kowania poczucia bycia odmiennà, a co za tym idzie uzyskania maksymalnego
poziomu integracji ze spo∏eczeƒstwem. W toku normalizacji jednostka z chorobà
przewlek∏à lub niesprawnoÊcià dà˝y do:

1. potwierdzenia w∏asnej indywidualnoÊci, to˝samoÊci i osobowoÊci,
2. bycia zdolnà do funkcjonowania na równi z rówieÊnikami,
3. zredukowania poczucia bycia odmiennà,
4. osiàgni´cia samodzielnoÊci i niezale˝noÊci oraz zdolnoÊci do samoopieki,
5. uzyskania maksymalnego poziomu integracji ze spo∏eczeƒstwem (Dewis, 1990;

za: Bauman i in., s. 206).

OSOBY Z OGRANICZONÑ SPRAWNOÂCIÑ NA RYNKU PRACY40

10 Ostrowska, Sikorska i Gàciarz podajà za W.S. Landeckerem cztery typy integracji: (2001, s. 180–181):
integracja kulturalna – to stan zgodnoÊci mi´dzy standardami, wzorami kulturowymi, wyst´pujàcy-
mi w danym spo∏eczeƒstwie lub grupie spo∏ecznej a wzorami kulturowymi alternatywnymi, uzna-
wanymi przez pewne od∏amy danego spo∏eczeƒstwa lub cz∏onków danej grupy; integracja norma-
tywna – oznacza stopieƒ zgodnoÊci wartoÊci i norm, którymi kierujà si´ poszczególni cz∏onkowie
grupy, z normami i wartoÊciami akceptowanymi w danej grupie lub spo∏eczeƒstwie; integracja ko-
munikacyjna – to rodzaje i stopieƒ intensywnoÊci stosunków i kontaktów spo∏ecznych mi´dzy cz∏on-
kami danej spo∏ecznoÊci; integracja funkcjonalna – wyra˝a si´ w stopniu rozwini´tej zale˝noÊci mi´-
dzy jednostkami w zakresie wzajemnej wymiany Êwiadczeƒ i us∏ug, wynikajàcej z podzia∏u pracy.
To stan i stopieƒ zgodnoÊci ról spo∏ecznych pe∏nionych przez cz∏onków grupy oraz funkcji i zadaƒ
wykonywanych przez instytucje grupowe z rolami i funkcjami im przypisywanymi oraz stan i sto-
pieƒ, w jakim wykonujà je w sposób zharmonizowany.



Najszerzej rzecz ujmujàc, mo˝na powiedzieç, ˝e normalizacja obejmuje pro-
mowanie zespo∏u wartoÊci, na których oparte jest przekonanie, ˝e tylko formo-
wanie, organizowanie materialnej i spo∏eczno-kulturowej oraz instytucjonalnej
struktury cywilizowanego spo∏eczeƒstwa mo˝e umo˝liwiç ludziom z ograniczo-
nà sprawnoÊcià nieskr´powane i zharmonizowane zestrojenie si´ w rolach spo-
∏ecznych (Birchenall i Birchenall, 203, s. 268). Kluczowà rol´ w procesie normali-
zacji odgrywa system edukacji oraz rynek pracy.

3.2. ZdolnoÊç do pracy i mo˝liwoÊç zatrudnienia
jako podstawowe opcje badaƒ aktywnoÊci
zawodowej osób z ograniczonà sprawnoÊcià

Rozwa˝ajàc rol´ zatrudnienia jako warunku i wskaênika rzeczywistego
w∏àczenia osób z ograniczonà sprawnoÊcià w g∏ówny nurt ˝ycia zbiorowego
nale˝y przypomnieç kilka socjologicznych bana∏ów o znaczeniu pracy w ˝yciu
cz∏owieka:

1. Spo∏eczeƒstwo oczekuje pracy od swych cz∏onków, jeÊli chcà oni zas∏u˝yç na
szacunek – i na odwrót: cz∏owiek zyskuje to˝samoÊç poprzez prac´.

2. Praca daje nie tylko finansowà niezale˝noÊç – staje si´ tak˝e nieod∏àcznà cz´-
Êcià tego, co stanowi o szacunku dla siebie samego, poczuciu godnoÊci i zdro-
wym stylu ˝ycia.

3. Dla niektórych nagrody i satysfakcja sà pochodnà wykonywanej pracy – jed-
nak˝e dla wielu (zw∏aszcza bez kwalifikacji) praca oznacza harówk´ i êród∏o
rozczarowaƒ z rzadkà okazjà uzyskiwania nagrody i niewielkà satysfakcjà.

4. Etykieta „bez kwalifikacji” jest stosunkowo cz´sto nadawana osobom niepe∏-
nosprawnym – a w∏aÊnie dla nich praca zyskuje wiele dodatkowych znaczeƒ.
Bez pracy osoby niepe∏nosprawne tracà poczucie sensu takich cech, jak: nieza-
le˝noÊç, poczucie w∏asnej wartoÊci, godnoÊç i to˝samoÊç.

5. Znaczenie pracy wzrasta zw∏aszcza wówczas, gdy niesprawnoÊç narzuca
ograniczenia w czasie wolnym oraz w sferze aktywnoÊci spo∏ecznej. 

Niepe∏nosprawni to grupa szczególnego ryzyka wÊród poszukujàcych zatrud-
nienia, bowiem zanim pojawià si´ oni na rynku pracy, muszà pokonaç wiele
barier, których nie napotykajà inni ubiegajàcy si´ o zatrudnienie (w przestrzeni,
instytucjach i ludziach). Ponadto ci, którzy wypadajà z zatrudnienia, z bardzo
wielu powodów rzadko lub w ogóle nie powracajà do pracy. 

WÊród wielu powodów tego stanu rzeczy w Polsce (zmiana ustrojowa i zwià-
zane z nià problemy ekonomiczne, bezrobocie, równoczesne reformowanie wie-
lu systemów spo∏ecznych itp.) nale˝y wskazaç na kurczàce si´ w skali globalnej
mo˝liwoÊci poszerzania zasobów w sposób tradycyjny, a wi´c jedynie poprzez
proste zwi´kszanie nak∏adów finansowych na jakàÊ dziedzin´. Nale˝y podkre-
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Êliç, i˝ potencja∏ (zasoby) tkwiàce w ludziach (human resources) sà postrzegane
dzisiaj jako najistotniejsza rezerwa i potencja∏ dalszego rozwoju spo∏ecznego i go-
spodarczego11. Budowaniu, wzmacnianiu i poszerzaniu zasobów osób z ograni-
czonà sprawnoÊcià s∏u˝y rehabilitacja, oparta na za∏o˝eniu, ˝e niepe∏nospraw-
noÊç odnosi si´ do jakiegoÊ elementu lub uk∏adu elementów, nie zaÊ do ca∏oÊci
cech i w∏aÊciwoÊci jednostki. Celem tak rozumianej rehabilitacji jest:

1. koncentracja na maksymalizowaniu potencja∏u jednostki, 
2. dostarczanie narz´dzi s∏u˝àcych zmianie w∏asnego ˝ycia,
3. integracja i normalizacja prowadzàce do w∏àczenia osób niepe∏nosprawnych

w nurt ˝ycia spo∏ecznego,
4. ograniczenie w czasie.

Jakkolwiek zatrudnienie jest celem g∏ównym rehabilitacji zawodowej podda-
nych temu procesowi osób z ograniczeniami sprawnoÊci, to jednak mimo wielu
wysi∏ków i spektakularnych przedsi´wzi´ç (kampanie medialne, bud˝etowe
wsparcie dla uruchamiajàcych nowe miejsca pracy) nie uda∏o si´ w ostatnich latach
zwi´kszyç zatrudnienia tej kategorii osób – nadal w wielu krajach zdecydowana
wi´kszoÊç osób z ograniczeniem sprawnoÊci pozostaje poza rynkiem pracy12. 

Warunkiem sprostania przez osoby z ograniczeniami sprawnoÊci wyzwa-
niom wspó∏czesnego rynku pracy jest nie tylko dysponowanie w∏asnym poten-
cja∏em psychofizycznym i zasobami niezb´dnymi w zatrudnieniu, lecz tak˝e
mo˝liwoÊç korzystania z infrastruktury technicznej i spo∏ecznej, zw∏aszcza z sys-
temów i podsystemów spo∏ecznych „prowadzàcych” na rynek pracy, kontakto-
wania si´ ze Êwiatem spo∏ecznym i jego instytucjami. Konstruujàc zatem strate-
gi´ badaƒ nad uwarunkowaniami aktywnoÊci zawodowej osób z ograniczonà
sprawnoÊcià nale˝y rozró˝niç dwa istotne zagadnienia: 

1. zdolnoÊç do pracy (opcja badawcza: osoba dla pracy),
2. zdolnoÊç/mo˝liwoÊç zatrudnienia (opcja badawcza: praca dla osoby).

ZdolnoÊç do pracy to skumulowane umiej´tnoÊci, walory, potencja∏ jednostki
niezb´dne w procesie poszukiwania/uzyskania/utrzymania okreÊlonego zaj´cia
na rynku pracy (w zró˝nicowanym trybie i formie zatrudnienia). To zdolnoÊç
wykonywania zadaƒ zwiàzanych z wymaganiami stawianymi okreÊlonej pracy,
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11 Znamienne sà s∏owa Jamesa Wolfenshona, prezydenta Banku Âwiatowego z 2002 r.: JeÊli nie w∏à-
czymy osób niepe∏nosprawnych w g∏ówny nurt rozwoju gospodarczego i spo∏ecznego, nie b´dzie mo˝liwe
osiàgni´cie zaplanowanego na rok 2015 obni˝enia rozmiarów ubóstwa o po∏ow´.

12 Uchwalona w marcu 2000 r. Strategia Lizboƒska stawia przed krajami Unii Europejskiej dwa strate-
giczne cele: stworzenie w Europie do roku 2010 najbardziej konkurencyjnej gospodarki rynkowej na
Êwiecie poprzez rozwój gospodarczy, przy równoczesnym kszta∏towaniu nowego modelu aktywne-
go paƒstwa socjalnego (spójnoÊç spo∏eczna) poprzez: wyd∏u˝enie okresu pracy i podniesienie wieku
emerytalnego, zwi´kszenie aktywnoÊci zawodowej kobiet i zwi´kszenie aktywnoÊci zawodowej osób
niepe∏nosprawnych – za podstawowy sposób realizacji przyj´tych celów przyj´to wzrost wskaênika
aktywizacji zawodowej do poziomu 70,0% do roku 2010. W USA wskaênik ten wynosi 77,0%, w Unii
Europejskiej 64,0–65,0% (od roku 2000 wzrost o 2 punkty procentowe), w Polsce wskaênik ten wcià˝
si´ obni˝a i obecnie wynosi 52,0% (najni˝szy wÊród 25 krajów poszerzonej UE).



z uwzgl´dnieniem potencja∏u i zasobów jednostki (zdrowie, sprawnoÊç, wiek,
wiedza, umiej´tnoÊci, motywacja) oraz warunków Êrodowiskowych. Nie jest to
kolekcjonowanie kolejnych umiej´tnoÊci, a raczej spójne prezentowanie powiàza-
nych ze sobà zdolnoÊci, walorów i potencja∏u w sposób, który dobrze „pracuje”
na rzecz konkretnej sytuacji ubogacajàc osobowoÊç.

Przes∏ankà niezdolnoÊci do pracy sà ró˝nego rodzaju ograniczenia biopsycho-
spo∏eczne zwiàzane bezpoÊrednio z mo˝liwoÊciami wywiàzywania si´ z zadaƒ
pracowniczych. Ma to dwojakie znaczenie – po pierwsze, pociàga za sobà rzeczy-
wistà, powa˝nà utrat´ kompetencji potrzebnych do aktualnego wykonywania
pracy; po drugie, w wielu przypadkach ograniczenie sprawnoÊci niekorzystnie
wp∏ywa na przygotowanie zawodowe. 

Rozpatrujàc kwestie umiej´tnoÊci w procesie zatrudniania osoby niepe∏no-
sprawnej nale˝y jednak˝e pami´taç, ˝e (Hulek, 1988; Majewski i in., 1998):

1. zachowuje ona okreÊlone sprawnoÊci i umiej´tnoÊci, które po ich zidentyfiko-
waniu, ukierunkowaniu i usprawnieniu (przy zastosowaniu odpowiednich
Êrodków i w odpowiednich warunkach) stajà si´ podstawà do podj´cia szko-
lenia, a nast´pnie pracy zawodowej,

2. jakakolwiek praca nie wymaga od osoby, która jà wykonuje, zaanga˝owania
wszystkich jej sprawnoÊci fizycznych, psychicznych i spo∏ecznych,

3. osoby niepe∏nosprawne majà mo˝liwoÊç uruchomienia pewnych mechanizmów
kompensacyjnych, czyli zastàpienie uszkodzonych i/lub zaburzonych czynnoÊci
organizmu przez inne czynnoÊci. Mogà one nauczyç si´ wykonywania ró˝nych
zadaƒ przy zastosowaniu innej techniki ni˝ osoby okreÊlane jako sprawne, np.:
wykonywanie czynnoÊci jednà r´kà zamiast dwoma, orientacja w Êrodowisku
pracy za pomocà bodêców s∏uchowych, zamiast wzrokowych itp.

Punktem wyjÊcia w analizie zdolnoÊci do pracy jest ka˝dorazowo charaktery-
styka funkcjonowania psychofizycznego oraz sytuacji spo∏ecznej osób z ró˝no-
rodnymi ograniczeniami sprawnoÊci, bezpoÊrednio wià˝àcymi si´ z mo˝liwoÊcià
podo∏ania zadaniowym i spo∏ecznym wymaganiom pracy:

1. mo˝liwoÊç wykonywania okreÊlonych czynnoÊci, 
2. wywiàzywanie si´ z obowiàzków, 
3. konstruktywne odpowiadanie na wyzwania wynikajàce z wspó∏dzia∏ania z in-

nymi ludêmi przy realizowaniu zadaƒ.

JeÊli przyjàç relacyjnà definicj´ niepe∏nej sprawnoÊci jako rozbie˝noÊci mi´dzy
mo˝liwoÊciami jednostki a wymaganiami zadania (czyli w ramach tych rozwa˝aƒ
– pracy zawodowej), to wydaje si´, ˝e znaczna cz´Êç tej˝e rozbie˝noÊci dotyczy
kompetencji, które, po pierwsze, majà drugorz´dne znaczenie ze wzgl´du na pra-
c´ zawodowà (zw∏aszcza wysoko kwalifikowanà), a po drugie – które mogà byç
w znacznym stopniu przywrócone lub zastàpione lub nawet uniewa˝nione przez
okreÊlone, coraz ∏atwiej dost´pne Êrodki materialne i techniczne nale˝àce do oso-
by niepe∏nosprawnej lub fizycznego Êrodowiska jej pracy. Wyjàtek stanowià za-
burzenia psychiczne, w których rozbie˝noÊç ta wynika z utraty kompetencji
pierwszoplanowych dla pracy (zw∏aszcza wysoko kwalifikowanej), których za-
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stàpienie lub uniewa˝nienie nie jest mo˝liwe. Oznacza to, ˝e o ile w przypadku
innych rodzajów niepe∏nosprawnoÊci istotnym czynnikiem aktywizacji zawodo-
wej jest odpowiednie wyposa˝enie osoby niepe∏nosprawnej i fizycznego Êrodowi-
ska pracy oraz przystosowanie si´ jednostki i jej spo∏ecznego otoczenia do korzy-
stania z tego wyposa˝enia, o tyle w przypadku niepe∏nosprawnoÊci na tle
zaburzeƒ psychicznych zasadniczym warunkiem aktywizacji jest poszukiwanie
zasobów psychicznych i spo∏ecznych tkwiàcych zarówno w samej niepe∏no-
sprawnej osobie, jak i w jej partnerach w miejscu pracy, które umo˝liwi∏yby ak-
tywnoÊç zawodowà pomimo powa˝nej utraty kompetencji do wykonywania
zwiàzanych z nià zadaƒ13. 

Zdecydowana wi´kszoÊç biernych zawodowo osób z ograniczona sprawnoÊcià
– zarówno w Polsce, jak i za granicà – wczeÊniej pracowa∏a; co wi´cej, wi´kszoÊç
z nich chcia∏aby podjàç na nowo prac´ zawodowà. Mo˝na zatem przyjàç, ˝e wi´k-
szoÊç tej kategorii osób z ograniczeniem sprawnoÊci posiada jakieÊ umiej´tnoÊci
i doÊwiadczenia zawodowe. Problemem g∏ównym z punktu widzenia potencja-
∏u jednostkowego jest jednak niski poziom wykszta∏cenia i kwalifikacji osób nie-
sprawnych.

Z drugiej jednak strony nale˝y pami´taç, i˝ niepe∏nosprawni pragnàcy powróciç
do pracy po d∏ugotrwa∏ej chorobie i/lub urazie cz´sto nie sà przygotowani do wy-
magaƒ, jakie stawia dzisiejszy rynek pracy. Ró˝nica pomi´dzy okresem, w którym
rozpoczynali aktywnoÊç zawodowà a obecnymi realiami, jest zwykle na tyle du˝a,
i˝ przystosowanie si´ do obecnej sytuacji jest trudnym zadaniem. WÊród czynników
podmiotowych, wp∏ywajàcych na poziom zatrudnienia osób przewlekle chorych
somatycznie, nale˝y wymieniç: cierpliwoÊç, determinacj´, poczucie humoru,
poziom wykszta∏cenia, wiek oraz stan fizyczny. W∏asna aktywnoÊç i inicjatywa, sa-
modzielnoÊç, wspó∏dzia∏anie, komunikatywnoÊç, w∏asna elastycznoÊç i mo˝liwoÊç
∏atwej adaptacji do okreÊlonych warunków – to zestaw kompetencji zawodowych,
jakich obecnie poszukuje si´ u pracownika (tak˝e u osoby niepe∏nosprawnej).

Wa˝nym wyznacznikiem skutecznego radzenia sobie z ograniczeniami i ada-
ptacjà do Êrodowiska spo∏ecznego jest poczucie w∏asnej skutecznoÊci, definiowane
jako wzgl´dnie trwa∏e przekonanie o mo˝liwoÊciach rozwini´cia po˝àdane-
go/oczekiwanego spo∏ecznie zachowania. Jest ono elementem obrazu samego sie-
bie, motywujàcym zmian´ w funkcjonowaniu zarówno na poziomie procesów
psychicznych (np. krytycyzm wobec objawów pozytywnych), jak i w zachowaniu
(np. poprawa funkcjonowania spo∏ecznego). Praca umo˝liwia rozwijanie umiej´t-
noÊci, doÊwiadczanie osiàgni´ç oraz potwierdzenie w∏asnych zdolnoÊci sprostania
oczekiwaniom zewn´trznym, co w konsekwencji doprowadza do wzrostu samo-
oceny i pewnoÊci siebie. 

Badacze zjawiska zwracajà tak˝e uwag´ na to, i˝ dominujàcy do niedawna
system szkolnictwa specjalnego, ma∏o zindywidualizowane metody rehabilita-
cji, nastawienie na wàskà specjalizacj´ oraz segregacyjne formy zatrudnienia
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(spó∏dzielnie dla osób niewidomych, zak∏ady pracy chronionej) nie sprzyjajà
rozwijaniu tych cech indywidualnych osoby niesprawnej jako potencjalnego
pracownika. 

WÊród utrzymujàcych si´ od wielu lat barier utrudniajàcych osobom z ogra-
niczonà sprawnoÊcià wejÊcie na rynek pracy wymienia si´ równie˝ stosowane
przez nie strategie poszukiwania pracy – spotyka si´ jednostki nastawione rosz-
czeniowo, stawiajàce pracodawcy wysokie wymagania, a tak˝e niewykazujàce
elastycznoÊci, co cz´sto prowadzi do odrzucania proponowanych im ofert (stra-
tegia: wszystko albo nic)14. RoszczeniowoÊç przejawia si´ tak˝e w niewielkim za-
interesowaniu bezp∏atnymi kursami szkoleniowymi, unikaniu rejestracji jako
bezrobotnych poszukujàcych pracy (Bogus, 2004; Bulenda i in., 2001; G´bski,
1997; Kocior-Tchernev, 1997).

Z kolei zdolnoÊç/mo˝liwoÊç zatrudnienia osób z ograniczonà sprawnoÊcià
obejmuje dzia∏ania s∏u˝àce poprawie wskaêników zatrudnienia (edukacja, wa-
runki i elastycznoÊç zatrudnienia, warunki pracy, postawy pracodawców)
– mo˝liwoÊç zatrudnienia jest poj´ciem ∏àczàcym w jednym nurcie zasoby
i orientacje prozatrudnieniowe jednostek; potrzeby, oczekiwania pod adresem
potencjalnych pracowników i decyzje zwiàzane z ofertà pracy ze strony praco-
dawców oraz polityk´ spo∏ecznà (polityk´ zatrudnienia) konkretnego kraju, re-
gionu, spo∏ecznoÊci. Wagi na rynku pracy nabierajà wspó∏czeÊnie nietechniczne
umiej´tnoÊci oraz wszystko co sprzyja radzeniu sobie pracowników ze zmienia-
jàcymi si´ potrzebami i warunkami rynku pracy.

Oparcie si´ pracodawców wy∏àcznie na dotychczasowych aktywach pracowni-
czych (wiedza, umiej´tnoÊci, postawy, cechy osobnicze, takie jak rzetelnoÊç, uczci-
woÊç, inicjatywa, zdolnoÊç rozwiàzywania problemów itp.) nie jest ju˝ wystarcza-
jàce – dzisiaj jednostki muszà mieç mo˝liwoÊç/szans´/sposobnoÊç eksploatacji
tych˝e cech, zdolnoÊci i umiej´tnoÊci, wystawienia i „sprzedania” ich na rynku (za-
rzàdzanie karierà zawodowà). To dodatkowo utrudnia wejÊcie na otwarty rynek
pracy osób z ograniczonà sprawnoÊcià, które mogà mieç niedobory, nie tylko
w tradycyjnym zestawie aktywów pracowniczych, a mo˝e zw∏aszcza w nowocze-
Ênie definiowanej zdolnoÊci/mo˝liwoÊci do zatrudnienia (walory rozwojowe, mo-
bilnoÊç profesjonalna i terytorialna, umiej´tnoÊç prezentowania w∏asnego wizerun-
ku, mo˝liwoÊci i umiej´tnoÊci wykorzystania zaplecza informacyjnego i sieci
instytucji wspierajàcych „drog´ na rynek”) (Tamkin i in., 1999, s. 2; Shaddock, 2002,
s. 3 i n.; Cotton, 2001, s. 2 i n.; Jones i in., 2005; Flexibility Work, 2005) (por. tab. 3.1.). 

Do uniwersalnych przyczyn niskiego poziom uczestnictwa osób niepe∏no-
sprawnych na rynku pracy zalicza si´ takie wzajemnie powiàzane ze sobà zjawi-
ska, jak (Porter i in., op. cit., s. 118; Locker, op. cit., s. 85):

1. generalny spadek zapotrzebowania na prac´ niewykwalifikowanà,
2. redukowanie zatrudnienia w wielkich korporacjach,
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nicy ni˝ miejsce zamieszkania osoby z ograniczonà sprawnoÊcià – osoby z ograniczeniem spraw-
noÊci na ogó∏ oczekujà zatrudnienia na czas nieokreÊlony i w odpowiednich porach dnia.
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Tabela 3.1. ZdolnoÊç do pracy i zatrudnienia osób z ograniczona sprawnoÊcià – opcje analizy

ZdolnoÊç do pracy – zachowany potencja∏ Opcje analizy Mo˝liwoÊci zatrudnienia – strategie

1. Zasoby i umiej´tnoÊci uniwersalne osoby OSOBA dla PRACY 1. Promowaç i wspieraç zatrudnienie osób, które:
z ograniczonà sprawnoÊcià, stanowiàce •  pragnà zachowaç prac´
podstaw´ wykonywania ka˝dej pracy, •  chcà powróciç do pracy
która b´dzie do podj´cia. •  chcà podjàç prac´ pierwszy raz

•  nie sà gotowe do podj´cia pracy, ale chcà mieç kon-
Bilans dla triady: chcieç – umieç – móc. takt ze Êrodowiskiem pracy 

(priorytet: poradnictwo; otwarty rynek pracy)

2. Ca∏oÊciowe oszacowanie zdolnoÊci osoby 2. Wyszkoliç: 
z ograniczeniami sprawnoÊci do wykony- •  analiza stanowisk pracy z perspektywy potrzeb osoby
wania czynnoÊci zgodnie z wymogami z ograniczonà sprawnoÊcià
miejsca pracy oraz zakresem przysz∏ych •  strategie wsparcia osoby niesprawnej w pracy
obowiàzków zawodowych i zadaƒ wyzna- •  szkolenia zawodowe/przezawodowienie (paƒstwowe, 
czonych procesem pracy. prywatne i pozarzàdowe êród∏a subsydiowania edu-

kacji zawodowej)
• nauka „pracy w pracy”

3. Mo˝liwoÊci funkcjonowania zawodowego 3. Zatrudniç:
szacowane przez pryzmat poziomu, g∏´bo- •  prozatrudnieniowa edukacja pracodawców
koÊci i trwa∏oÊci uszkodzeƒ struktury oraz •  opracowanie profili zawodowych zgodnych z po-
funkcji organizmu i/lub psychiki – „z” tencja∏em i potrzebami kandydatów do pracy
i „bez” specjalnego oprzyrzàdowania i/lub •  wspieranie oprzyrzàdowania stanowisk pracy
specjalistycznego wsparcia. •  re˝imy pracy – elastyczne formy zatrudnienia

•  beneficja dla pracodawców zatrudniajàcych osoby
z ograniczonà sprawnoÊcià

4. Strategie poszukiwania i znajdowania pracy 4. Zatrzymaç:
uwzgl´dniajàce tak˝e potencja∏, jakim dys- •  ewaluacja warunków i bezpieczeƒstwa pracy
ponujà kr´gi spo∏eczne osoby z ograniczo- •  ocena efektywnoÊci pracy i weryfikacja programu 
nà sprawnoÊcià (rodzina, przyjaciele, aktywizacji zawodowej
sàsiedztwo, znajomi) – rozmiary stoso- •  inwestowanie w rozwój pracownika
wania przez osoby z ograniczonà spraw- •  wsparcie osób w zatrudnieniu (bud˝et paƒstwa, 
noÊcià strategii: WSZYSTKO albo NIC. PRACA dla OSOBY biznes, organizacje pozarzàdowe)

èród∏o: Opracowanie w∏asne.
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3. substandardowy poziom wykszta∏cenia, s∏abe przygotowanie zawodowe
i niskie kwalifikacje,

4. koncentrowanie uwagi przez pracodawców na mo˝liwoÊci wystàpienia wy-
padków w pracy i przewidywanych w zwiàzku z tym zwi´kszonych kosztów
ubezpieczenia,

5. niech´ç do rejestrowania si´ jako osoba niepe∏nosprawna,
6. brak informacji o mo˝liwoÊciach zatrudnienia,
7. brak ÊwiadomoÊci pracodawców w kwestiach zwiàzanych z mo˝liwoÊciami,

umiej´tnoÊciami i potrzebami niepe∏nosprawnych,
8. pu∏apka beneficjów przypisanych osobom niepe∏nosprawnym (konflikt

z prawem pracy),
9. obawa przed utrata beneficjów nale˝nych osobom niepe∏nosprawnym po

podj´ciu pracy,
10. niew∏aÊciwie przygotowane stanowisko pracy i niedostateczne wsparcie ze

strony personelu w miejscu pracy,
11. bariery architektoniczne na drodze do i w pracy (w tym problemy transportowe).

Bezrobotni generalnie êle znoszà utrat´ poczucia realnoÊci pracy, tracà poczu-
cie czasu i przestrzeni, sà pozbawieni jednego z najistotniejszych ∏àczników z rze-
czywistoÊcià, jakim jest miejsce pracy. Pozostawanie przez d∏u˝szy czas bez
zatrudnienia mo˝e prowadziç m.in. do nasilenia objawów zwiàzanych z niepe∏-
nosprawnoÊcià oraz pojawienia si´ nowych chorób i dolegliwoÊci – w odniesieniu
do osób z ograniczonà sprawnoÊcià mo˝na jednak mówiç o wysyceniu wi´kszo-
Êci uniwersalnych cech bezrobotnego i ich nieporównywalnie gorszej pozycji na
rynku pracy w konkurencji z osobami sprawnymi (zw∏aszcza na rynku pierwot-
nym i wÊród osób z g∏´bszym ograniczeniem sprawnoÊci). Stàd te˝ praca jest
w wielu przypadkach rozumiana przez osoby z ograniczeniem sprawnoÊci jako
swoisty „pomost” u∏atwiajàcy nawiàzanie satysfakcjonujàcych kontaktów spo-
∏ecznych oraz zaanga˝owanie si´ w innà rol´ spo∏ecznà poza rolà pacjenta/chore-
go/osoby niesprawnej: dzi´ki pracy ludzie z ograniczeniami sprawnoÊci zmienia-
jà si´ zast´pujàc rol´ „niesprawnej jednostki” pozytywnym wizerunkiem w∏asnej
osoby. 

DoÊwiadczenia wielu krajów wskazujà, ˝e osoby z ograniczeniami sprawno-
Êci, pragnàcy wróciç do pracy i/lub utrzymaç si´ w zatrudnieniu, muszà si´
zmierzyç z takimi deficytami, jak: 

1. brak pewnoÊci siebie i umiej´tnoÊci przydatnych w szukaniu pracy,
2. brak umiej´tnoÊci spo∏ecznych,
3. brak sta∏ego wsparcia i opieki specjalistycznej po znalezieniu pracy.

Z kolei wÊród czynników kontekstowych wp∏ywajàcych na poziom zatrud-
nienia osób niesprawnych wymienia si´ wsparcie emocjonalne ze strony opieku-
nów, rodziny, przyjació∏; wsparcie instrumentalne ze strony przedstawicieli roz-
maitych wyspecjalizowanych instytucji, zw∏aszcza s∏u˝by zdrowia (przede
wszystkim innowacje w leczeniu, dostosowanie leczenia do wymogów zwiàza-
nych z pracà zawodowà) oraz dobrà wol´ pracodawców.
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Zgromadzone na temat potrzeb i wartoÊci oraz postaw wobec dóbr i korzyÊci,
jakie mo˝e przynieÊç zatrudnienie u osób niesprawnych, informacje sugerujà, ˝e
problem ich aktywizacji zawodowej wymaga w pierwszym rz´dzie zastosowania
zach´t do podj´cia pracy. W zale˝noÊci od rodzaju ograniczenia w wachlarzu tych-
˝e zach´t znajdujà si´ zarówno konkretne i indywidualnie wytyczone korzyÊci (ce-
le) podj´cia zatrudnienia oraz wytrwania w pracy pomimo trudnoÊci, jak równie˝
odwo∏anie si´ do ogólnych norm, etosu pracy lub bardziej wyszukanych formach
satysfakcji (np. udzia∏ w „wy˝szych pi´trach” konsumpcji). Psychologowie twier-
dzà, ˝e relatywnie niski poziom potrzeb i niska pozycja wielu wartoÊci odnoszà-
cych si´ bezpoÊrednio lub poÊrednio do aktywnoÊci zawodowej mo˝e stanowiç
konsekwencj´ oceny w∏asnych szans na zatrudnienie jako szczególnie niskich, stàd
te˝ poprawa tych szans zwiàzana z przyrostem w∏asnych kompetencji lub ogólny-
mi zmianami na rynku pracy mo˝e prowadziç do korzystnych z punktu widzenia
aktywizacji zawodowej zmian w strukturze potrzeb i wartoÊci.

Potrzeb´ podejmowania pracy przez osoby z ograniczeniem sprawnoÊci uza-
sadnia si´ zarówno korzyÊciami spo∏eczno-konomicznymi (zmniejszenie kosztów
utrzymania, niezale˝noÊç ekonomiczna), jak równie˝ szansà poprawy warunków
i jakoÊci ˝ycia. Z badaƒ wynika, ˝e zaanga˝owanie si´ osoby z ograniczeniami
sprawnoÊci w celowà aktywnoÊç zwi´ksza poziom jej spo∏ecznej samodzielnoÊci,
zaÊ praca zarobkowa ma dobroczynny wp∏yw na wi´kszoÊç wskaêników skutecz-
noÊci leczenia i rehabilitacji. Z tego te˝ wzgl´du podj´cie pracy traktuje si´ niejed-
nokrotnie jako rzeczywisty wskaênik powodzenia procesu rehabilitacji. 

Sumujàc rozwa˝ania poczynione w tej cz´Êci opracowania nale˝y stwierdziç,
˝e w podj´tych w ramach Programu badaniach wa˝ne b´dzie wskazanie punk-
tów krytycznych pobudzania aktywnoÊci zawodowej osób z ograniczonà spraw-
noÊcià ruchowà (por. tab. 3.1.):

1. w wymiarze jednostkowym (zasoby indywidualne wraz z jej zapleczem spo-
∏ecznym) – opcja badawcza: OSOBA dla PRACY, 

2. oraz infrastrukturalnym (edukacja, ustawodawstwo, normy pracy, standary-
zacja stanowisk pracy, postawy pracodawców itp.) – opcja badawcza: PRACA
dla OSOBY. 

3.3. Wnioski koƒcowe

Koncepcja w∏àczania osób z ograniczeniem sprawnoÊci w nurt ˝ycia spo∏ecz-
nego (integracja), a zw∏aszcza normalizacja jako niezb´dny element budowy spo-
∏eczeƒstwa otwartego dla niepe∏nosprawnych, znoszenia barier utrudniajàcych
realne szanse znalezienia si´ ludzi z ograniczonà sprawnoÊcià na rynku pracy
i uzyskiwania przez nich zdolnoÊci do zatrudnienia, stanowi wyzwanie rzucone:

1. Profesjom – niepe∏nosprawni pracownicy sà w niekorzystnym po∏o˝eniu, cha-
rakterystycznym dla grup mniejszoÊciowych. Oznacza to, i˝ poszukujà oni za-
trudnienia na wtórnym rynku pracy b´dàcym rynkiem pracy nisko kwalifiko-
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wanej, zawodów wymierajàcych. Pierwotny rynek pracy zawiera oferty pra-
cy dobrze p∏atnej z widokami na awans. Profesje muszà zatem podjàç wysi∏ek
zmierzajàcy do przybli˝enia rehabilitacji zawodowej do orbity rzeczywistego
Êwiata pracy.

2. Spo∏eczeƒstwu – zewn´trzne bariery integracji, takie jak postawy odrzucenia,
negatywne stereotypy, dyskryminacja i segregacja uniemo˝liwiajà osobom
w pe∏ni sprawnym poznanie rzeczywistych mo˝liwoÊci niepe∏nosprawnych
w bezpoÊrednim z nimi kontakcie w toku nauki, w pracy, w bliskich interak-
cjach. Tego rodzaju nastawienia spo∏eczne odnajdujemy po jakimÊ czasie
w ÊwiadomoÊci cz∏onków wielu grup spo∏ecznych oraz ludzi interesu niezbyt
sk∏onnych do integracji poprzez edukacj´ i prac´. Choç to trudne zadanie, to
jednak poszczególne zbiorowoÊci – zw∏aszcza zaÊ dysponenci miejsc pracy
– muszà przyjàç sposób postrzegania osób niepe∏nosprawnych – potencjal-
nych pracowników i reagowania na nich podobnie, jak czyni si´ to w odnie-
sieniu do osób bez ograniczeƒ sprawnoÊci.

3. Samym niepe∏nosprawnym – muszà oni sami podjàç wysi∏ek na rzecz zmiany
w∏asnego ˝ycia, usuni´cia wewn´trznych barier sprzyjajàcych separacji i izo-
lacji spo∏ecznej, takich jak: zani˝one poczucie w∏asnej wartoÊci, zani˝one ocze-
kiwania wobec siebie i otoczenia, niewielkie umiej´tnoÊci w kontaktach mi´-
dzyludzkich. Niepe∏nosprawni muszà zatem podejmowaç wszelkie wysi∏ki
wspierajàce samych siebie.

Wyzwania te oznaczajà równoczeÊnie gotowoÊç rzàdów i spo∏eczeƒstw do
wyra˝enia zgody na alokacj´ zasobów i Êrodków, dochodów i us∏ug do grup
osób z naruszonà sprawnoÊcià. Dla osób niepe∏nosprawnych oznacza to z kolei
gotowoÊç do przyj´cia wraz z prawami tak˝e równych obowiàzków w zabiega-
niu o pomyÊlnoÊç w∏asnà i dobro publiczne. Oznacza to dynamiczne rozumienie
triady chcieç – umieç – móc, w której pierwszy czasownik oznacza wyraênie za-
rysowanà perspektyw´ ˝yciowà, projekcj´ w przysz∏oÊç, zaÊ dwa pozosta∏e kry-
jà w sobie wykszta∏cenie i przygotowanie zawodowe oraz dost´p do systemu
edukacji i rynku pracy, zw∏aszcza otwartego.

Powodzenie procesu generowania i wype∏niania treÊcià i dzia∏aniami progra-
mów aktywizacji/aktywacji zawodowej osób z ograniczonà sprawnoÊcià w po-
wa˝nym stopniu b´dzie zale˝eç od konsekwentnego stosowania przez aktorów
sceny publicznej Regu∏y Dublowania Trzech W: Wra˝liwoÊç (Wsparcie) – Wy-
obraênia (Wyzwania) – Wspó∏uczestnictwo (Wspó∏praca) (por. rys. 3.3.).

Wychodzàc z powy˝szych przes∏anek, nale˝y zatem kwestie pracy i zatrud-
nienia osób z ograniczonà sprawnoÊcià zakotwiczyç w szerszym kontekÊcie za-
∏o˝eƒ i celów polityki spo∏ecznej. W obszarze polityki spo∏ecznej uruchamiane
powinny byç zró˝nicowane rozwiàzania, projekty i systemy instytucjonalne s∏u-
˝àce podnoszeniu standardu i jakoÊci ˝ycia osób z niesprawnoÊcià od kszta∏cenia
poczynajàc, poprzez tworzenie:

1. warunków zdrowotnych i zapewnienie dost´pu do systemu ochrony zdrowia
(w tym dost´pnoÊç Êwiadczeƒ i us∏ug rehabilitacyjnych),

2. otwartego rynku pracy, 
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3. gwarantowanie bezpieczeƒstwa fizycznego i socjalnego, 
4. system zabezpieczeƒ spo∏ecznych (Êwiadczenia spo∏eczne kompensacyjne

oraz wspierajàce procesy usamodzielniania i niezale˝noÊci osób z ograniczo-
na sprawnoÊcià). 

Wzmacnianie efektywnoÊci dzia∏aƒ na rzecz integracji spo∏ecznej osób z ogra-
niczonà sprawnoÊcià to zarazem inwestycja (ludzie i ich potencja∏ jako warunek
rozwoju gospodarczego) i zapobieganie (ograniczanie êróde∏ ubóstwa i przyczyn
patologii spo∏ecznej, zaradnoÊç i samodzielnoÊç w rozwiàzywaniu w∏asnych pro-
blemów).

Celom tak okreÊlonych przedsi´wzi´ç, zmierzajàcych do otwarcia osobom
z ograniczeniami sprawnoÊci drogi na rynek pracy, powinny s∏u˝yç powtarzane
co kilka lat badania wÊród wszystkich podmiotów i realizatorów polityki spo-
∏ecznej, umo˝liwiajàce okreÊlenie roli czynników indywidualnych, Êrodowisko-
wych i systemowych w procesie aktywizacji zawodowej osób z niesprawnoÊcià.
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Rysunek 3.3. Regu∏a dublowania trzech „W” jako wyznacznik efektywnoÊci programów
aktywizacji zawodowej osób z ograniczonà sprawnoÊcià.
èród∏o: Propozycja autorska A. Brzeziƒskiej i Z. Woêniaka.



4.1. Wprowadzenie

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy przyj´to, i˝ niepe∏nosprawnoÊç jest re-
zultatem luki mi´dzy:

1) kompetencjami jednostki (wiedza i umiej´tnoÊci), zgromadzonymi zarówno
na drodze w∏asnego doÊwiadczania, jak i uczenia si´ od innych ludzi, czyli jej
indywidualnymi zasobami, a

2) oczekiwaniami oraz wymaganiami generowanymi przez Êrodowisko fizyczne
i spo∏eczne, specyficzne w przypadku bycia osobà z ograniczonà sprawnoÊcià
(tzw. spo∏eczny model niepe∏nosprawnoÊci). 

„Bycie osoba niepe∏nosprawnà” z jednej strony wià˝e si´ z doÊwiadczaniem
specyficznych obcià˝eƒ, jakich nie doÊwiadczajà osoby w pe∏ni sprawne, a z dru-
giej mo˝e wiàzaç si´ z brakiem odpowiedniego wsparcia lub doÊwiadczaniem je-
go nadmiaru i/lub nieadekwatnoÊci wobec aktualnych potrzeb. Tak wi´c utrata
jakiegoÊ obszaru dzia∏ania lub ograniczenie aktywnoÊci spowodowane jest
w ostatecznej instancji interakcjà kilku czynników, wÊród których istotne znacze-
nie przypisujemy organizacji ˝ycia spo∏ecznego w zbiorowoÊci, której struktura
normatywna, organizacyjna i/lub instytucjonalna nie zaspokajajà w wystarczajà-
cym stopniu potrzeb ludzi z ograniczonà sprawnoÊcià, stopniowo wykluczajàc
ich w ten sposób z uczestnictwa w ˝yciu zbiorowym, w tym tak˝e z rynku pracy.
Rys. 4.1a. pokazuje podstawowe kategorie analizy sytuacji osoby niepe∏nospraw-
nej, a Rys. 4.1b. psychologicznà sytuacj´ osoby z ograniczonà sprawnoÊcià
w trzech modelowych wariantach: (1) optymalnego dopasowania obcià˝eƒ
i wsparcia do potrzeb i mo˝liwoÊci jednostki, (2) przecià˝enia, tj. nadmiaru obcià-
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Obcià˝enia – wymagania, oczekiwania:

W∏aÊciwoÊci jednostki

Zasoby indywidualne:

– niespecyficzne – zwiàzane z wiekiem i p∏cià jednostki
  (dzia∏anie zegara spo∏ecznego i zegara biologicznego)
– specyficzne – zwiàzane z niepe∏nosprawnoÊcià

– potencja∏ rozwojowy (wielkoÊç strefy rozwoju najbli˝szego)
– aktualne kompetencje jednostki (wielkoÊç strefy rozwoju
   aktualnego)
– poczucie kompetencji (ÊwiadomoÊç w∏asnych zasobów)

Potrzeby rozwojowe:
– zwiàzane z fazà rozwoju w cyklu ˝ycia
– zwiàzane z aspiracjami jednostki
– zwiàzane z oczekiwaniami otoczenia spo∏ecznego

Wsparcie spo∏eczne:

Obcià˝enia

– ze strony osób znaczàcych
– ze strony grup spo∏ecznych (rodzina, rówieÊnicy, grupa 
    zawodowa)
– ze strony organizacji i instytucji
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Rysunek 4.1b. Trzy uj´cia sytuacji psychologicznej osoby niepe∏nosprawnej. 
èród∏o: Opracowanie Anna Brzeziƒska.

Rysunek 4.1a. Czynniki wchodzàce w interakcje i wyznaczajàce jakoÊç sytuacji psycholo-
gicznej osoby niepe∏nosprawnej. 
èród∏o: Opracowanie Anna Brzeziƒska.



˝eƒ w stosunku do posiadanych zasobów indywidualnych i spo∏ecznych oraz (3)
deprywacji wymagaƒ i oczekiwaƒ i jednoczeÊnie nadmiaru wsparcia spo∏ecznego
w stosunku do posiadanych kompetencji oraz aktualnych potrzeb rozwojowych.

Konsekwencjà tego, i˝ poszukiwania psychospo∏ecznych uwarunkowaƒ
aktywnoÊci zawodowej osób z ograniczonà sprawnoÊcià oparto na spo∏ecznym
modelu niepe∏nej sprawnoÊci, by∏y:

1. koncentracja uwagi na organizacji spo∏eczeƒstwa i jego zbiorowoÊci oraz na
szeroko rozumianym Êrodowisku spo∏ecznym i fizycznym osób niespraw-
nych: interesowa∏y nas interakcje osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi
z otoczeniem,

2. dà˝enie do okreÊlenia po∏o˝enia i statusu spo∏ecznego oraz roli osób niepe∏no-
sprawnych w zbiorowoÊci na tle obowiàzujàcego w niej systemu wartoÊci,
norm i postaw spo∏ecznych wobec osób z ograniczonà sprawnoÊcià,

3. poszukiwanie i identyfikacja czynników, które mogà sprzyjaç zmianie po∏o˝e-
nia osób z ograniczeniami sprawnoÊci w interakcjach mi´dzy niesprawnà jed-
nostkà oraz strukturami i instytucjami spo∏eczeƒstwa – punktem wyjÊcia by∏o
za∏o˝enie, ˝e zmieniaç (np. w procesie kszta∏cenia, rehabilitacji czy reedukacji)
nale˝y spo∏eczeƒstwo jako ca∏oÊç (jego ÊwiadomoÊç spo∏ecznà, postawy), zaÊ
promotorem takiej zmiany mo˝e byç ktokolwiek, kto ma wp∏yw na przebieg
i jakoÊç interakcji jednostka – spo∏eczeƒstwo.

Natomiast medycznie okreÊlony stan, opisujàcy zachowany potencja∏ jednostki
(stan jej organizmu i psychiki oraz zachowanà sprawnoÊç), stanowi∏ podstawowe
kryterium doboru próby badawczej – w badaniach akcent zosta∏ zatem przeniesio-
ny z inwentaryzacji tego, CO KTO MA na okreÊlenie tego, CO Z TEGO WYNIKA
dla mo˝liwoÊci wykonywania pracy i generalnie – dla aktywnoÊci zawodowej. 

4.2. Podstawowe poj´cie i narz´dzie analityczne:
status funkcjonalny

U˝yteczne w fazie konceptualizacji badaƒ sta∏o si´ poj´cie statusu funkcjonal-
nego1, umo˝liwiajàcego okreÊlenie i uznanie warunków ograniczajàcych jednost-
kowà zdolnoÊç pe∏nienia ról i wykonywania zadaƒ za zagro˝enia dla zdrowia
i sprawnoÊci. Status funkcjonalny ma trzy g∏ówne domeny: fizycznà, psycholo-
gicznà i spo∏ecznà2:
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1 Przez status funkcjonalny rozumiemy za Bowlingiem „stopieƒ, w jakim jednostka jest w stanie
sprostaç spo∏ecznym oczekiwaniom w kwestiach zwiàzanych z pe∏nieniem przypisanych ról spo-
∏ecznych i to bez ograniczeƒ fizycznych lub psychicznych/intelektualnych” (Bowling, 1995).

2 Opracowano na podstawie nast´pujàcych materia∏ów: M. Porter, B. Alder, Ch. Abraham, Psycholo-
gy and sociology applied to medicine, Churchul Livingstone, London – New York – Oxford 1999, s. 38
i n.; oraz Gulf War Veterans: Measuring health, New York 1998, tab. 3–1, s. 41 oraz s. 44 i n.



I. DOMENA FIZYCZNA: posiada dwie subdomeny:

1. ograniczenie aktywnoÊci:
a.  w ruchu cia∏a (trudnoÊci w poruszaniu si´, pochylaniu, skr´caniu itp.), 
b.  ograniczenia mobilnoÊci (pozostawanie w ∏ó˝ku lub na fotelu/wózku

inwalidzkim, niemo˝noÊç prowadzenia samochodu i/lub korzystania
z komunikacji publicznej), 

c.  zak∏ócenia w samoobs∏udze (higiena osobista, mycie, ubieranie si´, sa-
modzielne jedzenie). 

WÊród wskaêników ograniczenia aktywnoÊci wymienia si´: utracone dni
robocze, absencj´ w szkole, dni ob∏o˝nej choroby, liczb´ dni z ograniczonà
aktywnoÊcià itp.

2. wydolnoÊç i wydajnoÊç – oceniana przez pryzmat energii, wytrzyma∏oÊci,
szybkoÊci i korzystnych dla zdrowia rodzajów aktywnoÊci fizycznej (fit-
ness). Indywidualne wskaêniki tego aspektu statusu funkcjonalnego obej-
mujà, m.in. d∏ugoÊç i szybkoÊç biegu/marszu na okreÊlonym dystansie,
wydolnoÊç w testach wytrzyma∏oÊciowych itp.

II. DOMENA PSYCHOLOGICZNA: obejmuje wskaêniki szcz´Êcia, dystresu,
morale lub nastroju oraz aspekty poznawcze, czyli: 

1. funkcjonowanie afektywne – poziom dystresu, ró˝norodnoÊç stanów spe-
cyficznego nastroju, objawy depresji i niepokoju itp.,

2. funkcjonowanie poznawcze – sprawnoÊç/zak∏ócenia procesu myÊlenia,
pami´ci i koncentracji uwagi, sprawnoÊç/ograniczenia funkcji intelektual-
nych niezb´dnych w sytuacjach codziennych (pami´tanie nazwisk, adre-
sów, telefonów, wykonywanie okreÊlonych prac i zadaƒ itp.).

III. DOMENA SPO¸ECZNA: okreÊla zdolnoÊç jednostki do utrzymania stosun-
ków spo∏ecznych z innymi ludêmi i grupami w ró˝nych kontekstach spo-
∏ecznych (szko∏a, praca, sàsiedztwo, rodzina, spo∏ecznoÊç lokalna itp.) i obej-
muje:

1. ograniczenia w zwykle realizowanych rolach i/lub w g∏ównych formach
aktywnoÊci – utrzymanie pracy, ucz´szczanie do szko∏y, pe∏nienie roli ro-
dzicielskiej, kierowanie gospodarstwem domowym, anga˝owanie si´
w zaj´cia czasu wolnego i rekreacj´, utrzymywanie stosunków z przyja-
ció∏mi itp.,

2. integracj´ spo∏ecznà – uczestnictwo w ˝yciu zbiorowym, m.in. poprzez ak-
tywnoÊç w organizacjach spo∏ecznych, wspó∏uczestnictwo w dzia∏aniach
na rzecz wspólnoty, udzia∏ w rozwiàzywaniu problemów spo∏ecznoÊci itp., 

3. kontakty spo∏eczne – cz´stoÊç odwiedzin przyjació∏ lub krewnych, liczba
spotkaƒ i udzia∏u w imprezach organizowanych w spo∏ecznoÊci, rodzaje
interakcji spo∏ecznych,

4. prywatoÊç/intymnoÊç – poziom izolacji i zaufania; mo˝e byç istotnym de-
terminantem dobrostanu osób z ci´˝kà i/lub terminalnà chorobà lub te˝
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z ograniczonà sprawnoÊcià. Kontakt spo∏eczny i intymnoÊç nie wyklucza-
jà si´ – mogà byç dostarczane przez te same osoby w sieciach spo∏ecznych
(w∏àcza si´ tak˝e tutaj funkcje i dysfunkcje seksualne).

Sta∏ym punktem odniesienia analiz dokonywanych w ramach poszcze-
gólnych modu∏ów badaƒ nad uwarunkowaniami aktywnoÊci zawodowej
osób z ograniczonà sprawnoÊcià muszà byç tak˝e kwestie zwiàzane z krajo-
wà politykà spo∏ecznà adresowanà do osób niesprawnych3 oraz priorytetami
Unii Europejskiej4 w polityce zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych (por. rys.
4.2.).
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3 Koncepcj´ takiej polityki spo∏ecznej przedstawi∏ Z. Woêniak w dokumencie przyj´tym przez w∏a-
dze Poznania w 2002 r. pt. Funkcjonalna spo∏ecznoÊç – zaradni obywatele. Za∏o˝enia Miejskiej Strategii Po-
lityki Spo∏ecznej. Patrz: www.city.poznan.pl (Samorzàd – programy, strategie).

4 Zw∏aszcza zalecenia i dyrektywy zawarte w takich dokumentach UE, jak: Równe szanse dla osób z nie-
pe∏nosprawnoÊcià (1996); Podnoszenie poziomu zatrudnienia osób z niepe∏nosprawnoÊcià – nowe
wyzwanie (1998); Raising employment levels of people with the common challenge, Commission
Staff Working Paper, Bruksela, 22.09.1998; W kierunku Europy bez barier dla osób niepe∏nospraw-
nych (2000); Wspólnotowy program dzia∏ania w zakresie zwalczania dyskryminacji (2001–2006);
Wytyczne w sprawie osiàgni´cia Zasady Równych Szans Osób z Niepe∏nosprawnÊcià (2001); Deklaracja
Madrycka z 24 marca 2002 r.; Decyzja Rady z 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk za-
trudnienia paƒstw cz∏onkowskich.
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4.3. Cele badaƒ

Celem opartych na powy˝szych za∏o˝eniach badaƒ by∏o przede wszystkim
okreÊlenie barier utrudniajàcych czy uniemo˝liwiajàcych ludziom z ograniczonà
sprawnoÊcià podj´cie pracy i/lub utrzymanie zatrudnienia oraz wskazanie
punktów krytycznych pobudzania aktywnoÊci zawodowej osób niesprawnych
w wymiarze jednostkowym (opcja: OSOBA dla PRACY) oraz infrastrukturalnym
(opcja: PRACA dla OSOBY).

4.4. Problemy badawcze

Osiàgni´cie za∏o˝onych celów wymaga udzielenia odpowiedzi na nast´pujà-
ce pytania – problemy badawcze:

1. Czy i w jakim stopniu polskie definicje medyczno-prawne niepe∏nej sprawno-
Êci sà zbie˝ne/zgodne z zaleceniami organizacji mi´dzynarodowych (ONZ,
WHO, MOP) i dyrektywami Unii Europejskiej w kwestiach zwiàzanych z wy-
równywaniem szans osób z ograniczonà sprawnoÊcià na rynku pracy – jakie-
go rodzaju odst´pstwa od tych˝e zaleceƒ i dyrektyw notujemy w rozwiàza-
niach krajowych?

2.  Jakie bariery utrudniajà/uniemo˝liwiajà osobom z ograniczonà sprawnoÊcià
podj´cie pracy i utrzymanie zatrudnienia?
a.  jakie sà punkty krytyczne pobudzenia aktywnoÊci zawodowej osób z ogra-

niczonà sprawnoÊcià:
•  w wymiarze jednostkowym: zasoby indywidualne i zasoby spo∏eczne

(wsparcie spo∏eczne), 
•  w wymiarze infrastrukturalnym: edukacja, ustawodawstwo, normy pra-

cy, standaryzacja stanowisk pracy, postawy pracodawców itp.?
b.  jaki potencja∏ psychiczny i spo∏eczny osób z ograniczonà sprawnoÊcià jest

niezb´dny z punktu widzenia potrzeb rynku pracy i oczekiwaƒ pracodaw-
ców?

c.  czy i jaki jest poziom dopasowania zasobów osób z niepe∏nà sprawnoÊcià
do oczekiwaƒ potencjalnych pracodawców?

3.  Jakie kategorie szczególnego zagro˝enia dezaktywizacjà zawodowà i bezro-
bociem mo˝na wyró˝niç wÊród osób z ograniczeniem sprawnoÊci w zale˝no-
Êci od rodzaju, stopnia, zakresu i trwa∏oÊci ograniczeƒ?

4.  Czy i na ile instytucje dzia∏ajàce na rynku pracy podejmujà dzia∏ania: 
a.  s∏u˝àce normowaniu i standaryzowaniu stanowisk pracy dla osób z ogra-

niczeniami sprawnoÊci?
b.  zwi´kszajàce gotowoÊç osób niepe∏nosprawnych do poszukiwania, podj´-

cia i utrzymania pracy?
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c.  zwi´kszajàce ró˝norodnoÊç ofert na rynku pracy dla osób z niesprawnoÊcià?
d.  zmieniajàce nastawienie samych osób z ograniczeniami funkcjonalnymi,

ich rodzin, potencjalnych pracodawców i lokalnych spo∏ecznoÊci wobec
osób niepe∏nosprawnych? 

e.  dopasowujàce poziom gotowoÊci osób niepe∏nosprawnych do oczekiwaƒ
potencjalnych pracodawców? 

5.  Jaki jest poziom akceptacji pracy i zatrudniania osób z ograniczonà sprawno-
Êcià wÊród:
a.  samych osób niesprawnych,
b.  cz∏onków rodziny osoby niesprawnej,
c.  kr´gów spo∏ecznych osoby z niepe∏nà sprawnoÊcià,
d.  przedstawicieli ró˝nych od∏amów opinii publicznej,
e.  decydentów,
f.  pracodawców?

6. Jakà rol´ w procesie wprowadzania na rynek pracy i utrzymania w zatrudnie-
niu odgrywajà (powinny czy chcà odgrywaç) organizacje pozarzàdowe?

7.  Jakà rol´ odgrywa (powinno odgrywaç) poradnictwo wspierajàce potencja∏
i zdolnoÊç do pracy osób z ograniczonà sprawnoÊcià (treÊci, instytucje, adresaci)?

8.  Jakie korekty nale˝y wnieÊç do polityki spo∏ecznej i ustawodawstwa regulujà-
cego:
a.  status prawny osób z ograniczonà sprawnoÊcià,
b.  konsekwentne usuwanie/kompensowanie barier architektonicznych

utrudniajàcych funkcjonowanie osób niesprawnych,
c.  dost´p do oÊwiaty,
d. dost´p do rynku pracy,
e.  wsparcie kompensujàce koszty potrzeb wywo∏anych niesprawnoÊcià?

9.  Jakà ÊwiadomoÊç barier w dost´pie do rynku pracy i w zatrudnieniu osób
z ograniczonà sprawnoÊcià majà decydenci ró˝nych szczebli w∏adzy?

4.5. Badane zmienne

Udzielenie odpowiedzi na postawione pytania badawcze wymaga uwzgl´d-
nienia pokaênej liczby zmiennych, uwik∏anych w proces wchodzenia osób z ogra-
niczonà sprawnoÊcià na rynek pracy i/lub powrotu do zatrudnienia i utrzymania
pracy (patrz: tab. 4.1.).
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Tabela 4.1. Lista zmiennych wspó∏okreÊlajàcych zdolnoÊç do pracy i zatrudnienia osób
z ograniczonà sprawnoÊcià (matryca analityczna oparta na wtórnej analizie danych empi-
rycznych i literaturze przedmiotu)

1. Zmienne spo∏eczno-demograficzne 2. Stan zdrowia i sprawnoÊci

• wiek: aktualny oraz w chwili pojawienia • biografia zdrowotno-medyczna 
si´ choroby/niesprawnoÊci z uwzgl´dnieniem stanów regresji i po-

• p∏eç prawy w stanie zdrowia i sprawnoÊci 
• wykszta∏cenie • samoocena stanu zdrowia
• miejsce zamieszkania • poziom sprawnoÊci funkcjonalnej, w tym 
• stan cywilny mobilnoÊç, samoobs∏uga, orientacja 
• stan rodzinny (struktura i typ rodziny) w otoczeniu 
• wielkoÊç i sk∏ad gospodarstwa domowego • rodzaj, czas trwania i g∏´bokoÊç ograni-
• liczba osób w gospodarstwie domowym: czeƒ funkcjonalnych

w tym chorujàcych przewlekle i nie- • zdolnoÊç do samoopieki
sprawnych • szczególne walory i mo˝liwoÊci fizyczne

• status socjoedukacyjny rodziny • zdrowie psychiczne – objawy psychia-
• aktywnoÊç zawodowa cz∏onków rodziny tryczne

• subiektywna prognoza kondycji zdro-
wotnej i poziomu sprawnoÊci

• rzeczywista dost´pnoÊç Êwiadczeƒ
i us∏ug zdrowotnych

3. Zmienne spo∏eczne 4. Zmienne psychologiczne

• poziom akceptacji stanu zdrowia • cechy osobowoÊci sprzyjajàce i przeciw-
i sprawnoÊci dzia∏ajàce podj´ciu zatrudnienia oraz

• poziom aspiracji ˝yciowych – motywacja utrzymaniu i wykonywaniu okreÊlonych 
do pracy rodzajów pracy

• reakcje na postawy wobec niepe∏no- • poczucie kontroli nad w∏asnym ˝yciem 
sprawnoÊci ze strony znaczàcych innych • zdolnoÊç i umiej´tnoÊç rozwiàzywania 

• poziom zale˝noÊci od innych problemów 
• relacje z rodzinà – przed i po pojawieniu • osiàgni´cia szkolne/w pracy

si´ niesprawnoÊci • uniwersalne i szczególne walory, umie-
• rodzina i kr´gi spo∏eczne w motywo- j´tnoÊci oraz mo˝liwoÊci psychiczne 

waniu osób z ograniczonà sprawnoÊcià i intelektualne
do pracy i zatrudnienia • zdolnoÊç adaptacji do zmian

• zarzàdzanie bud˝etem gospodarstwa • zdolnoÊç do samokrytycyzmu
domowego • zdolnoÊç do planowania i wykonywania 

• umiej´tnoÊç pracy w zespole zadaƒ
• style komunikowania si´ • postawy wobec pracy – samoocena 
• dost´pnoÊç wsparcia spo∏ecznego przydatnoÊci zawodowej
• dost´pnoÊç Êrodowiska fizycznego • zdolnoÊç kontrolowania emocji

i spo∏ecznego
• aktywnoÊç spo∏eczna
• formy wypoczynku i rekreacji – zaj´cia 

czasu wolnego 
• dost´pnoÊç infrastruktury spo∏ecznej 

i systemu wsparcia (opieka zdrowotna, 
pomoc spo∏eczna, Êwiadczenia spo∏ecz-
ne, poradnictwo, organizacje pozarzà-
dowe itp.)



Zaproponowana lista zmiennych ukierunkowuje nasze poczynania badaw-
cze we wszystkich etapach badaƒ. Nie jest to lista zamkni´ta, bowiem ka˝dy
kolejny krok w procedurze badaƒ powoduje wprowadzanie korekt do tej listy.
Przed rozpocz´ciem ostatniego etapu badaƒ (badania iloÊciowe na próbie
ogólnopolskiej) lista ta zostanie ostatecznie zweryfikowana, a zmienne zaliczo-
ne do wy∏onionych szeÊciu kategorii zostanà uporzàdkowane i podzielone na
kolejne, bardziej szczegó∏owe kategorie. Zamierzamy tak˝e – przy wykorzy-
staniu metody s´dziów kompetentnych – podzieliç te zmienne na kategorie
zgodne z prezentowanym wy˝ej spo∏ecznym (interakcyjnym) modelem nie-
pe∏nosprawnoÊci: (1) êród∏a obcià˝eƒ, (2) zasoby indywidualne i (3) êród∏a
wsparcia, co mo˝e nam u∏atwiç koƒcowà, ca∏oÊciowà analiz´ zebranego mate-
ria∏u badawczego.

4.6. Osoby badane

Podstawowa grupa badanych – nasza grupa docelowa (target group) – to oso-
by w wieku produkcyjnym posiadajàce orzeczenie o:

1. znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci,
2. umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci 

w zakresie chorób somatycznych, narzàdu ruchu, s∏uchu i wzroku oraz zaburzeƒ
psychicznych (charakterystyk´ ograniczeƒ zawiera tab. 4.2.).
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cd. tab. 4.1

5. Zmienne zwiàzane z pracà 6. Cechy po∏o˝enia materialnego

• kwalifikacje zawodowe – udzia∏ w szko- • êród∏a utrzymania – ˝ywiciel(e) rodziny
leniach zawodowych • dochód przed utratà sprawnoÊci

• biografia zawodowa – stabilnoÊç zatrud- • dochód w okresie oczekiwania na Êwiad-
nienia, fluktuacja zawodowa czenia rentowe

• êród∏a niepowodzeƒ zawodowych • aktualne dochody i oszcz´dnoÊci
i w zatrudnieniu • liczba osób na utrzymaniu

• oczekiwania wobec pracodawców • zasoby materialne 
i instytucji poÊrednictwa pracy • warunki mieszkaniowe (w tym bariery 

• preferowane formy i/lub rodzaje pracy architektoniczne w budynku i mieszkaniu)
• formy i sposoby poszukiwania pracy • poziom zaspokojenia potrzeb material-
• mo˝liwoÊci dojazdu do miejsca pracy nych
• potrzeby zwiàzane z poszukiwaniem • potrzeby gospodarstwa domowego 

pracy i zatrudnieniem z perspektywy potrzeb osoby z ograni-
• nieakceptowane formy pracy i zatrud- czonà sprawnoÊcià

nienia
• warunki i bezpieczeƒstwo pracy

èród∏o: Opracowanie Zbigniew Woêniak.
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Tabela 4.2. Charakterystyka ograniczeƒ sprawnoÊci w stopniu znacznym i umiarkowa-
nym dla poszczególnych rodzajów niepe∏nosprawnoÊci

Kategorie Ustawowe stopnie niepe∏nosprawnoÊci
niesprawnoÊci Znaczny Umiarkowany

Definicja • osoba z naruszonà sprawnoÊcià • osoba z naruszonà sprawnoÊcià 
podstawowa organizmu, niezdolna do pracy organizmu, niezdolna do pracy 

albo zdolna do zatrudnienia lub zdolna do pracy jedynie 
jedynie w warunkach pracy w warunkach pracy chronionej 
chronionej i wymagajàca w celu lub wymagajàca czasowej albo 
pe∏nienia ról spo∏ecznych sta∏ej cz´Êciowej pomocy innych osób 
lub d∏ugotrwa∏ej opieki i pomocy w celu pe∏nienia ról spo∏ecznych 
innych osób w zwiàzku z nie-
zdolnoÊcià do samodzielnej 
egzystencji

Niepe∏na • pe∏ne ograniczenie kompetencji • powa˝ne ograniczenia kompe-
sprawnoÊç – sta∏e wyst´powanie niektórych tencji sà cz´Êciowe – tylko w cza-
z powodu objawów, szeroki zakres konse- sie nawrotu choroby albo w sto-
chorób soma- kwencji objawów dla funkcjo- sunkowo wàskim zakresie wy-
tycznych nowania magaƒ

Niepe∏na • ograniczenie kompetencji jest • powa˝ne ograniczenia kompe-
sprawnoÊç pe∏ne – wyst´powanie niektórych tencji nie obejmujà ca∏oÊci funk-
z powodu objawów powa˝nie ograniczajà- cjonowania jednostki – wyst´pu-
zaburzeƒ cych kompetencje jest sta∏e, remi- jà jedynie okresowo, w czasie 
psychicznych sje sà bardzo p∏ytkie, a objawy nawrotu choroby, albo przeja-

majà niekorzystny wp∏yw na wiajà si´ w stosunkowo wàskim 
szeroki zakres funkcjonowania zakresie wymagaƒ i/lub ról
jednostki

Ograniczenie • jednostki niezdolne do podj´cia • jednostki zdolne do wykonywa-
sprawnoÊci zatrudnienia lub te˝ zdolne do nia zatrudnienia na stanowisku 
ruchowej wykonywania zatrudnienia jedy- pracy przystosowanym odpo-

nie w warunkach pracy chronio- wiednio do potrzeb i mo˝liwo-
nej albo w zak∏adzie aktywizacji Êci wnikajàcych z niepe∏no-
zawodowej i wymagajàce nie- sprawnoÊci, w celu pe∏nienia ról 
zb´dnej w celu pe∏nienia ról spo- spo∏ecznych wymaga okresowej 
∏ecznych, sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej albo cz´Êciowej pomocy innych 
opieki i pomocy innych osób osób w zwiàzku z ograniczonà 
w zwiàzku ze znacznie ograni- mo˝liwoÊcià samodzielnej egzy-
czonà mo˝liwoÊcià samodzielnej stencji
egzystencji (wymagajà pomocy 
innych osób w samoobs∏udze, 
poruszaniu si´, komunikacji 
i komunikowaniu si´)

Osoby z za- • znaczny stopieƒ uszkodzenia • uszkodzenie s∏uchu umo˝liwia 
burzeniami narzàdu s∏uchu uniemo˝liwia naturalny odbiór bodêców 
percepcji s∏yszenie i rozumienie mowy bez dêwi´kowych jedynie w dobrych 
s∏uchowej zastosowania specjalistycznej warunkach akustycznych; mowa 

aparatury, zazwyczaj pomoc ta osób z tym stopniem uszkodze-
nie jest wystarczajàca do rozu- nia w zasadzie rozwija si´ w spo-
mienia wszystkich dêwi´ków sób spontaniczny, cz´sto wyst´-
mowy, dlatego te˝ osoby ze zna- pujà wady wymowy



4.7. Etapy i zadania badawcze

Projekt nasz jest adresowany do osób odpowiedzialnych za obecnoÊç i funkcjo-
nowanie ON na rynku pracy oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie od-
powiednich kadr do tego zadania, ale beneficjentem ostatecznym sà osoby z ró˝-
nymi rodzajami niepe∏nosprawnoÊci. Zaplanowane przez nas badania majà kilka
etapów i w zwiàzku z tym kilka celów do realizacji, przy czym realizacja poprzed-
niego etapu jest warunkiem realizacji etapu nast´pnego. Tabela 4.3. ukazuje krót-
kà charakterystyk´ ka˝dego etapu, natomiast rys. 4.3. prezentuje wszystkie szcze-
gó∏owe zadania badawcze.
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cd. tab. 4.2

Kategorie Ustawowe stopnie niepe∏nosprawnoÊci
niesprawnoÊci Znaczny Umiarkowany

cznym stopniem uszkodzenia 
s∏uchu cz´sto wspomagajà si´ 
percepcjà wzrokowà (czytanie 
z ruchu warg) oraz j´zykiem 
migowym, naturalna, werbalna 
komunikacja z otoczeniem spo-
∏ecznym jest w tym przypadku 
utrudniona

Osoby z za- • ca∏kowite uszkodzenie wzroku, • ostroÊç wzroku wynosi od 6 do 
burzeniami co oznacza dysfunkcj´ obuocznà 10% normalnej ostroÊci oraz 
percepcji – ostroÊç wzroku nie przekracza stan zaw´˝onego pola widzenia 
wzrokowej 5% normalnej ostroÊci lub pole do oko∏o 30 stopni

widzenia zaw´˝one jest do oko-
∏o 20 stopni (widzenie lunetowe)

èród∏o: Opracowanie Zbigniew Woêniak na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe∏nosprawnych (Dz.U. nr
123, poz. 776 z póên. zm.); Heszen-Niejodek I. (2000). „Psychologiczne problemy chorych
somatycznie”, [w:] J. Strelau (red.). Psychologia. Podr´cznik akademicki, tom III. Wilmow-
ska-Pietruszyƒska A., Frindt-Zajàczkowska A. (2003). Orzecznictwo lekarskie o niezdolnoÊci
do pracy, [w:] A. Bilikiewicz, S. Pu˝yƒski, J. Rybakowski i J. Wciórka (red.). Psychiatria. Te-
rapia. Zagadnienia etyczne, prawne, organizacyjne i spo∏eczne. Wroc∏aw; Szczepankowski B.
(1998). Wyrównywanie szans osób nies∏yszàcych. Siedlce; ICD-10, 1998.



Etap I. Analiza stanu wiedzy nt. funkcjonowania osób z wybranymi rodza-
jami niepe∏nosprawnoÊci na rynku pracy:

1. analiza stanu regulacji prawnych i analiza porównawcza kierunków zmian
wprowadzanych od roku 2000 w Polsce i w krajach Unii Europejskiej: 
– jest to punkt wyjÊcia oraz uk∏ad odniesienia dla analizy wniosków ze

wszystkich nast´pnych etapów badaƒ, 
– rekomendowane rozwiàzania muszà si´ albo mieÊciç w istniejàcych ramach

prawnych, albo nale˝y postulowaç ich modyfikacj´ czy zmian´,
2. analiza stanu wiedzy na temat spo∏eczno-zawodowego funkcjonowania ON

i jej ocena w kategoriach przydatnoÊci w konstruowaniu projektów interwen-
cji spo∏ecznej nastawionej na zmian´ sytuacji ON na rynku pracy:
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Tabela 4.3. Etapy badaƒ i ich cele

Etap Zadanie Osoby badane Narz´dzia 
(zak∏adane liczebnoÊci) badawcze

I Analiza dokumentacji, 
wst´pny danych statystycznych 

i demograficznych oraz
literatury naukowej

II Zebranie opinii nt. Eksperci w 4 grupach: Dyspozycje do 
badania uwarunkowaƒ ak- – osoby niepe∏nosprawne wywiadu (wy-

ekspertów tywnoÊci zawodowej (30 ON) wiad w wersji 
osób niepe∏nospraw- – pracodawcy (10 osób) standaryzowa-
nych – osoby pomagajàce nych pytaƒ)

ON (10 osób)
– przedstawiciele Êwiata

nauki (10 osób)

III Ustalenie podmioto- Trzy grupy osób bada- Scenariusze 
badania wych i kontekstowych nych: wywiadu

jakoÊciowe uwarunkowaƒ aktyw- – 100 ON
noÊci zawodowej osób – 100 cz∏onków ich rodzin
niepe∏nosprawnych – 100 pracodawców

IV Ustalenie profilu psy- Trzy grupy osób Bateria kwestio-
badania chospo∏ecznych badanych: nariuszy

iloÊciowe uwarunkowaƒ aktyw- – 500 ON
noÊci zawodowej osób – 500 cz∏onków ich rodzin
niepe∏nosprawnych – 500 pracodawców

V Ca∏oÊciowa analiza 
rekomendacje danych z etapów I–IV 

oraz wnioski dla prak-
tyki: diagnoza oraz 
pomoc dla osób 
niepe∏nosprawnych

èród∏o: Opracowanie Anna Brzeziƒska.



P
O

D
ST

A
W

Y
M

E
T

O
D

O
L

O
G

IC
Z

N
E

B
A

D
A

¡
N

A
D

A
K

T
Y

W
N

O
ÂC

IÑ
…

63

Raport z analizy dokumentów stowarzyszeƒ
i organizacji pozarzàdowych dotyczàcych

aktywizacji zawodowej ON

Raport z analizy danych demograficznych 
i statystycznych dotyczàcych po∏o˝enia 

ON na rynku pracy

Analiza wizerunku medialnego doros∏ych 
osób niepe∏nosprawnych:

TV, gazety, tygodniki i miesi´czniki

Raport z analizy literatury naukowej na temat 
sytuacji zawodowej ON z deficytami 

percepcyjnymi w zakresie wzroku (A1)

Raport z analizy literatury naukowej
na temat sytuacji zawodowej ON

z deficytami percepcyjnymi
w zakresie s∏uchu (A2)

Raport z analizy literatury naukowej
na temat sytuacji zawodowej ON
z deficytami motorycznymi (B)

Raport z analizy literatury naukowej
na temat sytuacji zawodowej ON

chorych psychicznie (C)

Raport z analizy literatury naukowej
na temat sytuacji zawodowej ON

przewlekle chorych somatycznie (D)

Raport z analizy dokumentów dotyczàcych
statusu prawnego ON na rynku pracy

Raport zbiorczy z analizy
literatury dotyczàcej

sytuacji ON na rynku pracy 
Recenzja

Publikacja I – praca zbiorowa pt.:
Osoby z ograniczonà sprawnoÊcià

na rynku pracy 
Dwie recenzje

Badania jakoÊciowe:

– Szkolenie badaczy
– Badania pilota˝owe
– Badania w∏aÊciwe
– Analiza wyników
– Rekomendacje 

Raport 
Recenzja

Badania iloÊciowe:

Konferencja naukowa pt.: 
Profile psychospo∏ecznych uwarunkowaƒ aktywnoÊci 

zawodowej osób niepe∏nosprawnych 

(prezentacja wyników badaƒ i rekomendacje)

RAPORT KO¡COWY z wszystkich etapów projektu: 
analiza dokumentacji, literatury, wyniki badaƒ 

ekspertów, badaƒ jakoÊciowych i badaƒ iloÊciowych

– Szkolenie badaczy
– Badania pilota˝owe
– Wybór firmy badajàcej
– Badania ogólnopolskie
– Analiza wyników
– Rekomendacje

Raport

Publikacja II – praca zbiorowa pt.:
Osoby niepe∏nosprawne na rynku pracy:

czynniki ryzyka i czynniki wspomagajàce

Dwie recenzje

Wywiady z ekspertami na
temat sytuacji zawodowej ON:

naukowcy, praktycy, pracodawcy,
ON w grupach: A1, A2, B, C i D

Raport zbiorczy dotyczàcy sytuacji ON
na rynku pracy na podstawie analizy

danych statystycznych, analizy
dokumentów prawnych i organizacji,
literatury naukowej, badaƒ ekspertów

i wniosków z seminarium

Seminarium pt.:
Uwarunkowania integracji

 i aktywizacji zawodowej ON

Raport zbiorczy z analizy
dokumentacji dotyczàcej

sytuacji ON na rynku pracy 
Recenzja

Rysunek 4.3. Zadania badawcze. èród∏o: Opracowanie Anna Brzeziƒska.



– zebranie informacji o pracach naukowych opublikowanych w Polsce od ro-
ku 2000 w dziedzinie nauk spo∏ecznych, ekonomicznych i medycznych (mo-
nografie, artyku∏y naukowe i popularnonaukowe, raporty z badaƒ, tak˝e
materia∏y dost´pne w internecie) dotyczàcych kondycji psychospo∏ecznej
i zawodowej ON w badanych grupach porównawczych, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem badaƒ psychologicznych i socjologicznych nad uwarunko-
waniami podmiotowymi (zasoby indywidualne) aktywnoÊci zawodowej
osób niepe∏nosprawnych,

– uporzàdkowanie informacji i ustalenie wniosków wskazujàcych na to, jakie
obszary podlega∏y badaniom i jakie sà podstawowe ustalenia badawcze, czy-
li co wiadomo odnoÊnie do zwiàzku jakoÊci funkcjonowania ON na rynku pra-
cy z czynnikami podmiotowymi oraz kosztów transformacji w grupie ON,

– odniesienie tych wniosków do ustaleƒ wynikajàcych z badaƒ prowadzo-
nych od roku 2000 w innych krajach europejskich i w USA,

– ca∏oÊciowa, koƒcowa analiza na czterech p∏aszczyznach: demograficznej,
ekonomicznej, socjologicznej i psychologiczno-medycznej, jej cel to ustalenie
listy czynników ryzyka i czynników o charakterze pozytywnym – powiàza-
nych z obecnoÊcià i jakoÊcià funkcjonowania ON na rynku pracy, lista ta sta-
nowi punkt wyjÊcia w konstruowaniu hipotetycznego profilu psychospo-
∏ecznego ON odnoszàcej sukces i nieodnoszàcej sukcesu na rynku pracy,
stanowi te˝ uk∏ad odniesienia dla planowanych badaƒ jakoÊciowych w eta-
pie III.
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Analiza dokumentacji 
i literatury naukowej

od 2000 r.
– Polska i UE

na tle Êwiatowym

Wywiady 
z ekspertami 

  na temat 
aktywnoÊci

zawodowej ON

Badanie iloÊciowe: 
szkolenie badaczy
badania pilota˝owe
badania w∏aÊciwe 

RAPORT 

Badanie iloÊciowe: 
szkolenie badaczy
badania pilota˝owe
badania w∏aÊciwe 

RAPORT 

ON
Wzrok

ON
S∏uch

ON
Ruch

ON
Ch.som.

ON
Ch.ps.

Rysunek 4.4. Etapy badaƒ.
èród∏o: Opracowanie Anna Brzeziƒska.



3. analiza dzia∏alnoÊci instytucji i organizacji, dzia∏ajàcych na rzecz ON w pi´ciu
badanych grupach porównawczych, a szczególnie w obszarze ich aktywizacji
zawodowej:
– zebranie i uporzàdkowanie informacji o aktualnie dzia∏ajàcych organiza-

cjach i instytucjach rzàdowych, samorzàdowych i pozarzàdowych, tak˝e
ró˝nych towarzystw i stowarzyszeƒ,

– analiza kierunków i form dzia∏ania w ka˝dej z grup porównawczych od-
dzielnie,

– ca∏oÊciowa, koƒcowa analiza podobieƒstw i ró˝nic w dzia∏aniu instytu-
cji/organizacji – celem jest wskazanie kierunków dzia∏ania ze wzgl´du na
specyficzne potrzeby ON i zmieniajàce si´ potrzeby rynku pracy oraz mo˝-
liwe obszary wykorzystania zebranych doÊwiadczeƒ i wspó∏pracy mi´dzy
nimi

4. analiza wyników etapów 1–3: opracowanie raportu zbiorczego.

Etap II. Badania ekspertów:

– sà to: (1) osoby niepe∏nosprawne – przedstawiciel ka˝dej z pi´ciu porówny-
wanych grup, (2) osoby reprezentujàce ró˝ne dziedziny nauki i praktyki, (a)
o uznanym w swym Êrodowisku autorytecie, (b) w ró˝nym wieku i ró˝nej
p∏ci,

– celem doboru tak bardzo wewn´trznie zró˝nicowanej grupy jest zmaksyma-
lizowanie istnienia ró˝nych punktów widzenia, ale tak˝e okreÊlenie êróde∏
stereotypowego myÊlenia o aktywnoÊci ON poprzez analiz´ treÊci ich wypo-
wiedzi,

– zadaniem ekspertów jest wy∏onienie czynników odpowiedzialnych za uda-
nà i nieudanà aktywnoÊç zawodowà ON (rozpocz´cie i podtrzymanie pra-
cy), 

– celem ostatecznym tego etapu jest modyfikacja hipotetycznego profilu psy-
chospo∏ecznych uwarunkowaƒ aktywnoÊci zawodowej ON, ustalenie listy
czynników ryzyka i czynników sprzyjajàcych aktywnoÊci zawodowej ON
na rynku pracy oraz wy∏onienie êróde∏ stereotypów i uprzedzeƒ wobec ON.

Etap III. Badania jakoÊciowe:

1. w toku badaƒ jakoÊciowych przeprowadzono pog∏´bione wywiady indywi-
dualne z osobami doros∏ymi o umiarkowanym i znacznym stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci z pi´ciu grup:
•  deficyty percepcyjne w zakresie wzroku,
•  deficyty percepcyjne s∏uchu,
•  deficyty motoryczne,
•  choroby psychiczne,
•  przewlek∏e choroby somatyczne.

2. podobne wywiady przeprowadzono z osobami ulokowanymi w ich bezpo-
Êrednim Êrodowisku; byli to: cz∏onkowie rodzin osób niepe∏nosprawnych
oraz pracodawcy zatrudniajàcy osoby z ograniczonà sprawnoÊcià, 
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3. badania jakoÊciowe umo˝liwiajà przyj´cie perspektywy osób badanych. Przy-
j´cie tej perspektywy zostanie wykorzystane przy konstrukcji i modyfikacji
narz´dzi do etapu badaƒ iloÊciowych, które sà kolejnym etapem projektu.
Wyniki badaƒ jakoÊciowych przeanalizowano za pomocà pakietu MAXqda2,
zgodnie z regu∏ami teorii ugruntowanej i poddano szczegó∏owemu opisowi,

4. pierwszym krokiem w badaniach jakoÊciowych by∏o przeszkolenie osób prze-
prowadzajàcych jakoÊciowe badania pilota˝owe oraz w∏aÊciwe:
– dok∏adny instrukta˝ badania (wywiadu),
– wiedza na temat komunikacji z osobami niepe∏nosprawnymi,
– szkolenie dotyczàce kodowania wywiadów za pomocà programu MAXqda2,

5. krok drugi to badanie pilota˝owe na 10 osobach:
– ten etap ma charakter interaktywny – osoby badane wyst´pujà w podwójnej

roli: osób odpowiadajàcych na pytania oraz s´dziów kompetentnych i kon-
sultantów badaczy,

– celem jest dokonanie korekt w ustalonym planie i sposobie przeprowadza-
nia badania na podstawie wskazówek i opinii ON,

– te wszystkie zabiegi majà zwi´kszyç trafnoÊç ekologicznà wywiadu i stosowa-
nych kwestionariuszy oraz sprawiç, i˝ ca∏a procedura badawcza spe∏ni waru-
nek realizmu psychologicznego i realizmu ˝yciowego wed∏ug Aronsona,

6. krok trzeci to w∏aÊciwe badanie jakoÊciowe:
– osobny badane to trzy 100-osobowe grupy osób: osoby niepe∏nosprawne,

cz∏onkowie ich rodzin, osoby z ich Êrodowiska zawodowego, 
– dobór osób jest celowy wed∏ug ustalonych kryteriów,
– badanie polega na przeprowadzaniu wywiadów, ich transkrypcji oraz ko-

dowaniu za pomocà programu MAXqda2,
7. krok czwarty to ca∏oÊciowa analiza zebranych danych:

– analiza danych zebranych we wszystkich trzech grupach osób,
– wybór czynników istotnych dla badanego zjawiska (aktywnoÊç ON na ryn-

ku pracy) oraz uszczegó∏owienie ich opisów (w j´zyku osób badanych),
– podj´cie decyzji co do baterii narz´dzi przygotowanej do badaƒ iloÊciowych.

Etap IV. IloÊciowe badania weryfikujàce hipotezy:

1. Przeszkolenie osób przeprowadzajàcych badanie pilota˝owe oraz badania
w∏aÊciwe.

2. Badanie pilota˝owe na 20 osobach (ON): 
– jest to etap konieczny, by dokonaç kolejnej korekty – technicznej – przygo-

towanej baterii narz´dzi, 
– podj´cie decyzji co do d∏ugoÊci jednej sesji badawczej, d∏ugoÊci i kolejnoÊci

stosowanych narz´dzi, j´zyka poleceƒ i zadaƒ, sposobu udzielania odpo-
wiedzi (samodzielne pisemne udzielanie odpowiedzi czy ustne odpowiada-
nie na pytania i zapisywanie odpowiedzi przez badacza). 

3. Badania w∏aÊciwe: 
– badane b´dà trzy 500-osobowe grupy, tzn. 500 osób niepe∏nosprawnych

z 5 grup porównawczych (liczba osób w tych grupach proporcjonalnie do
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liczby tych osób ustalonej w etapie I), 500 cz∏onków ich rodzin oraz 500 osób
ze Êrodowiska zawodowego,

– ca∏oÊciowa analiza danych zebranych w etapie I, II i III.

Etap V. Rekomendacje:

1. opracowanie rekomendacji dla osób (1) zwiàzanych z obecnoÊcià ON na ryn-
ku pracy oraz (2) odpowiedzialnych za kszta∏cenie i dokszta∏canie osób pra-
cujàcych z ON; rekomendacje te b´dà dotyczy∏y konstruowania:
– projektów edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych dla ON, zwià-

zanych z aktywizacjà zawodowà i usuwaniem barier tkwiàcych w ON,
– projektów edukacyjnych dla osób ze Êrodowiska rodzinnego i zawodowego

ON, zwiàzanych z dostarczaniem wiedzy oraz niwelowaniem stereotypów
i uprzedzeƒ oraz udzielaniem wsparcia ON,

– projektów kampanii informacyjnych zwiàzanych z niwelowaniem stereoty-
pów i uprzedzeƒ,

– projektów dzia∏aƒ edukacyjnych w obszarze kszta∏cenia studentów, tak˝e
na studiach podyplomowych,

2. upowszechnianie rezultatów i wniosków z badaƒ:
– seminarium prezentujàce wyniki I etapu badaƒ – seminarium to pt.: Uwa-

runkowania aktywizacji i integracji zawodowej osób niepe∏nosprawnych
odby∏o si´ w Szkole Wy˝szej Psychologii Spo∏ecznej w Warszawie w dniach
8–9 czerwca 2006 r.,

– konferencja ogólnopolska prezentujàca wyniki etapu IV – badaƒ iloÊcio-
wych – planowana na listopad 2007 r.,

– dwie publikacje w formie prac zbiorowych,
– seria szeÊciu zeszytów zawierajàcych rekomendacje dla osób wspierajàcych

osoby niepe∏nosprawne,
– artyku∏y naukowe i popularnonaukowe napisane przez osoby realizujàce

projekt, g∏ównie przez cz∏onków Rady Naukowej, ekspertów oraz asysten-
tów zwiàzanych z poszczególnymi zadaniami – publikowane w czasopi-
smach naukowych, popularnonaukowych oraz w prasie codziennej i tygo-
dnikach,

3. ewaluacja odroczona efektów projektu:
– po up∏ywie 1 mies., 3 mies. i 6 mies. od terminu konferencji koƒczàcej pro-

jekt – analiza liczby osób korzystajàcych ze strony internetowej projektu
w sposób bierny (tylko wejÊcie na stron´) i czynny (proÊby o: dodatkowe
materia∏y, udzia∏ w szkoleniach, konsultacje, zorganizowanie szkolenia),

– po up∏ywie 3 mies. i 6 mies. od terminu konferencji koƒczàcej projekt kon-
takt z wybranymi instytucjami/organizacjami zajmujàcymi si´ zgodnie ze
statutem aktywizacjà zawodowà ON poprzez e-mail oraz wys∏anà pocztà
ankiet´, dotyczàcà: (1) oceny przydatnoÊci wys∏anych materia∏ów (dwie
ksià˝ki, seria 6 zeszytów, materia∏y konferencyjne, materia∏y zamieszczane
na stronie internetowej), (2) praktycznej u˝ytecznoÊci sformu∏owanych reko-
mendacji, (3) zapotrzebowania na konsultacje i szkolenia,
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– po up∏ywie 6 i 12 mies. od terminu konferencji koƒczàcej projekt – kontakt
listowny z osobami odpowiedzialnymi za kszta∏cenie studentów wybra-
nych kierunków, dotyczàcy zmian wprowadzonych do programów kszta∏-
cenia studentów (zaj´cia fakultatywne, bloki specjalizacyjne, tematyka semi-
nariów magisterskich, licencjackich i prac seminaryjnych).

Bazà doboru celowego dla badaƒ masowych b´dà dane Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepe∏nosprawnych
(POPON) oraz zasoby Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych informujàce o liczbie osób z ograniczonà sprawnoÊcià poszukujàcych
pracy.

Uzyskane rezultaty zostanà wykorzystane w trakcie przygotowywania infor-
matorów-poradników dla osób z ograniczonà sprawnoÊcià poszukujàcych pracy
i pracodawców, a tak˝e dla mediów i decydentów odpowiedzialnych za eduka-
cj´, rehabilitacj´ i kreowanie rynku pracy. Wyniki badaƒ pos∏u˝à tak˝e do korek-
ty zadaƒ polityki spo∏ecznej adresowanej do osób z ograniczonà sprawnoÊcià
i ustawodawstwa regulujàcego status prawny osób tej kategorii obywateli w na-
st´pujàcych obszarach: (1) usuwanie bàdê kompensowanie barier architektonicz-
nych, utrudniajàcych funkcjonowanie osób niepe∏nosprawnych, (2) dost´p do
edukacji, szkoleƒ, reorientacji zawodowej, rynku pracy, a tak˝e (3) wsparcie
kompensujàce koszty zaspokajania potrzeb wywo∏anych niesprawnoÊcià.
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5.1. Wprowadzenie

Osoby z ograniczeniem sprawnoÊci to grupa szczególnego ryzyka wÊród po-
szukujàcych zatrudnienia, bowiem zanim pojawià si´ oni na rynku pracy, muszà
pokonaç wiele barier, których nie napotykajà inni ubiegajàcy si´ prac´. Po pierw-
sze, muszà oni wyjÊç z domu, nast´pnie przemieÊciç si´, zmierzyç si´ z prawem,
zdobyç kwalifikacje spoÊród znacznie ograniczonego pakietu propozycji oraz po-
konaç negatywne nastawienia pracodawców i szerokich kr´gów obywateli.

5.2. Bariery architektoniczne 

Bariery architektoniczno-przestrzenne sà na ogó∏ barierami pierwotnymi
– pierwszymi w doÊwiadczeniu spo∏ecznym osób z ograniczonà sprawnoÊcià.
Sà one tak˝e êród∏em przyczynà barier wtórnych – w otoczeniu, w edukacji,
na rynku pracy w komunikacji i w innych obszarach s∏u˝àcych integracji spo-
∏ecznej.

Badania krajowe i lokalne sygnalizujà uporczywe utrzymywanie si´ od wielu
lat stale tych samych barier architektoniczno-przestrzennych w miejscach pu-
blicznych – najnowsza lustracja obiektów miejskich wykaza∏a mi´dzy innymi, ˝e
(Woêniak, 2005)1:

Zbigniew Woêniak
Instytut Socjologii 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rozdzia∏ 5

G∏ówne bariery aktywnoÊci zawodowej 
osób z ograniczonà sprawnoÊcià

1 Badania przy zastosowaniu bardzo obszernego protoko∏u obserwacyjnego mierzàcego bariery na
drodze dojÊcia, w wejÊciu i wewnàtrz obiektu zrealizowa∏ w latach 2003–2004 szeÊcioosobowy ze-
spó∏ pracujàcy pod kierunkiem Z. Woêniaka. Lustracjà zosta∏o obj´tych 795 placówek kulturalnych,
handlowych, edukacyjnych, placówek s∏u˝by zdrowia, a tak˝e banki oraz urz´dy paƒstwowych,
obiekty sakralne, oraz dworce i infrastruktura komunikacji publicznej.



1. DojÊcie do budynków mieszkalnych i mieszczàcych instytucje publiczne
(handel, us∏ugi instytucje paƒstwowe itp.) wymaga pokonania przeszkód na
przejÊciach dla pieszych i skrzy˝owaniach; nieprofilowanych kraw´˝ników
oraz nierównoÊci pod∏o˝a – rejestrowane szczególnie cz´sto wokó∏ placówek:
a. oÊwiatowych oraz na drodze prowadzàcej do aptek,
b. instytucji kulturalnych – w wielu urz´dach do wejÊcia prowadzà schody

(wi´cej ni˝ pi´ç stopni) – wokó∏ placówek kultury cz´sto rozstawiane sà re-
klamy, wystawy itp., 

c. oÊwiatowych – do tych˝e instytucji cz´Êciej prowadzi nachylony ciàg pie-
szy bez wspomagania (np. por´czy).

2. Wi´kszoÊç budynków u˝ytecznoÊci publicznej wymaga korzystania ze scho-
dów, by dotrzeç do wejÊcia – znacznie cz´Êciej bariery tego typu wyst´pujà:
a. w placówkach oÊwiatowych (g∏ównie szko∏y podstawowe), 
b. na dworcach i w obiektach s∏u˝by zdrowia (apteki i przychodnie).
Dotarcie do wejÊcia konkretnej placówki zbyt cz´sto wymaga pokonania wi´-
cej ni˝ pi´ciu stopni (w co trzecim przypadku), w dodatku po schodach nie-
posiadajàcych na ogó∏ urzàdzeƒ wspomagajàcych ich pokonanie (znacznie
cz´Êciej w obiektach kulturalnych, tak˝e w placówkach handlowych i w szko-
∏ach).

3. W placówkach oÊwiatowych i w s∏u˝bie zdrowia (g∏ównie w aptekach) cz´-
Êciej ni˝ w innych obiektach napotyka si´ zbyt ci´˝kie, a tak˝e niewymiarowe
drzwi wejÊciowe.

4. W placówkach handlowych i oÊwiatowych cz´sto spotyka si´ zbyt wysokie
progi i/lub uskoki w drzwiach – ponadto:
a. apteki nie dysponujà niezb´dnà powierzchnià manewrowà przed i za

drzwiami wejÊciowymi – do wielu prowadzà schody,
b. w wejÊciu na dworce i do wielu szkó∏ pu∏apkà sà wycieraczki niedostoso-

wane do poziomu pod∏o˝a.
5. Du˝a cz´Êç placówek u˝ytecznoÊci publicznej znajduje si´ na pi´trze i/lub

w przyziemiu budynku – najcz´Êciej w szkolnictwie (g∏ównie szko∏y podsta-
wowe) oraz w instytucjach kulturalnych (zw∏aszcza domy kultury i restaura-
cje), a tak˝e w urz´dach.

6. G∏ównà barierà na ulicach sà nierównoÊci i ubytki pod∏o˝a oraz szczeliny
chodników – dla osób poruszajàcych si´ o kulach niebezpieczne sà uszkodzo-
ne kratki studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz szczeliny
perforowanych pokryw otworów studzienek kanalizacyjnych. Utrudnienia
w poruszaniu si´ po ulicach wyst´pujà tym cz´Êciej, im bardziej te ciàgi ko-
munikacyjne oddalone sà od centrum miasta.

7. PrzejÊcia dla pieszych, skrzy˝owania i przystanki komunikacji publicznej
w zdecydowanej wi´kszoÊci przypadków nie sà dostosowane do potrzeb
osób niepe∏nosprawnych.

8. Miejsca parkingowe dla niepe∏nosprawnych rezerwowane sà przede wszyst-
kim w strefie p∏atnego postoju – poza strefà zdecydowana wi´kszoÊç obiektów
nie ma w swoim otoczeniu wydzielonego miejsca postoju dla osób z ograniczo-
na sprawnoÊcià. Zdecydowana wi´kszoÊç miejsc zarezerwowanych dla osób
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niesprawnych – zarówno w strefie p∏atnego parkowania, jak i poza nià – nie
spe∏nia ustalonych standardów, bowiem nie dysponujà one przestrzenià nie-
zb´dnà do wystawienia wózka i bezpiecznego opuszczenia pojazdu. TrudnoÊç
niepe∏nosprawnym korzystajàcym z samochodu sprawiajà tak˝e zbyt wysokie
kraw´˝niki oraz brak mo˝liwoÊci ∏agodnego pokonania ró˝nicy poziomu mi´-
dzy jezdnià i chodnikiem, co utrudnia korzystanie osobom z ograniczonà
sprawnoÊcià z tego typu u∏atwieƒ.

9. Tabor tramwajowy i autobusowy komunikacji publicznej tworzà w wi´kszo-
Êci przypadków pojazdy, które nie majà odpowiednio przystosowanych dla
potrzeb osób niepe∏nosprawnych drzwi wejÊciowych – w niewielkiej liczbie
tramwajów mo˝na bezpiecznie unieruchomiç wózek inwalidzki na czas po-
dró˝y.

10. Zbyt cz´sto w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej spotyka si´ brak oznako-
wania przestrzeni dost´pnej dla osób z ograniczonà sprawnoÊcià – wszech-
obecne sà tam powierzchnie gro˝àce poÊlizgiem (zw∏aszcza w placówkach
oÊwiatowych i w s∏u˝bie zdrowia – Êliskie powierzchnie instalowane sà tak˝e
w portach lotniczych, na dworcach, w obiektach handlowych).

11. Trudno tak˝e o urzàdzenia wspomagajàce pokonywanie schodów oraz o po-
chylnie niwelujàce ró˝nice poziomów w pomieszczeniach w obiektach u˝y-
tecznoÊci publicznej – nawet jeÊli sà windy, to cz´Êç z powodu niew∏aÊciwych
rozmiarów jest niedost´pna dla osób na wózku (zw∏aszcza na dworcach,
w placówkach kulturalnych i szko∏ach).

12. Najpowa˝niejszym mankamentem badanych obiektów publicznych jest pra-
wie powszechny brak przynajmniej jednego WC przystosowanego do po-
trzeb ludzi niepe∏nosprawnych (jeÊli sà, cz´sto trzeba np. poszukiwaç osoby
dysponujàcej kluczem).

13. Do rzadkoÊci nale˝à obiekty publiczne posiadajàce telefony dost´pne dla
osób na wózku oraz dla niewidomych (zw∏aszcza w urz´dach i na terenie pla-
cówek kulturalnych). 

Generalizujàc mo˝na powiedzieç, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç obiektów
w miastach nie jest wolna od barier architektonicznych2 – mniej utrudnieƒ zare-
jestrowano w drzwiach wejÊciowych oraz na drodze prowadzàcej do badanego
budynku; najwi´cej barier spotkajà osoby niepe∏nosprawne wewnàtrz badanych
obiektów. Najwi´cej barier znajduje si´ w placówkach oÊwiatowych (lepsza sytu-
acja tylko w szkolnictwie wy˝szym) oraz w instytucjach kulturalnych – najmniej
utrudnieƒ i przeszkód odnotowano w placówkach handlowych. Niewiele lub
prawie nic nie wiadomo o barierach w przestrzeni mniejszych oÊrodków miej-
skich, a zw∏aszcza na wsiach.
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2 W Poznaniu mniej ni˝ co dziesiàty poddany lustracji obiekt mo˝na by∏o uznaç za wolny od barier
architektonicznych (na 795 placówek). PowszechnoÊç wyst´powania barier architektonicznych od-
notowano tak˝e w badaniach w Warszawie, Gdyni, Lublinie i Wroc∏awiu (patrz dokumentacja Sto-
warzyszenia Integracja).



Bariery architektoniczne napotykajà osoby z ograniczeniami sprawnoÊci tak-
˝e wtedy, gdy ju˝ pracujà. Z danych G∏ównego Inspektoratu Pracy (GIP, 2001)3

oraz Paƒstwowej Inspekcji Pracy (PIP, 2000) z kontroli na otwartym rynku i w za-
k∏adach pracy chronionej wynika, ˝e do najwi´kszych nieprawid∏owoÊci w miej-
scu i na stanowisku pracy nale˝a∏y:

1. niew∏aÊciwie urzàdzone pomieszczenia higieniczno-sanitarne lub niewystar-
czajàca ich liczba oraz brak sprz´tu u∏atwiajàcego korzystanie z urzàdzeƒ hi-
gieniczno-sanitarnych, brak przestrzeni manewrowej dla osób poruszajàcych
si´ na wózku i o kuli, stosowanie w drzwiach do tych pomieszczeƒ progów,
montowanie zbyt wàskich drzwi,

2. wyst´powanie w miejscach, gdzie wykonywana jest praca, a tak˝e w pomiesz-
czeniach sanitarno-higienicznych oraz na drogach i ciàgach komunikacyjnych
przeszkód utrudniajàcych poruszanie si´ – brak pochylni przed wejÊciami do
budynków, progi w przejÊciach pomi´dzy pomieszczeniami, ubytki w posadz-
kach, niew∏aÊciwa szerokoÊç wejÊç do pomieszczeƒ, w których wykonywana
by∏a praca, brak wind osobowych w budynkach wielokondygnacyjnych.

Z kolei w zak∏adach pracy chronionej4 wÊród najcz´stszych barier architekto-
nicznych zarejestrowano brak pochylni z w∏aÊciwymi spadkami i por´czami,
brak wymaganych uchwytów i w∏aÊciwej powierzchni manewrowej w pomiesz-
czeniach higieniczno-sanitarnych, a tak˝e wyst´powanie progów w drzwiach.

Tak˝e w zak∏adach zatrudniajàcych osoby pe∏nosprawne i niepe∏nosprawne
inspektorzy pracy napotkali z∏y stan techniczny budynków, niew∏aÊciwe usytu-
owanie i wyposa˝enie pomieszczeƒ higieniczno-sanitarych, niew∏aÊciwe zabez-
pieczenie maszyn i urzàdzeƒ oraz oÊwietlenie5.

Bariery architektoniczne na drodze prowadzàcej na rynek pracy (przemiesz-
czanie si´ w przestrzeni; dost´pnoÊç instytucji, zw∏aszcza edukacyjnych) i/lub
do konkretnego zak∏adu pracy, to przeszkoda mogàca osobom z ograniczeniem
sprawnoÊci skutecznie blokowaç motywacj´ poszukiwania pracy i szanse jej zna-
lezienia, natomiast bariery w miejscu i na stanowisku pracy mogà skutecznie
ograniczaç szanse utrzymania zatrudnienia.
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3 W ramach kontroli sprawdzono 4428 stanowisk pracy dla 4871 pracowników; Z kontroli PIP i GIP
pochodzi najwi´cej informacji dotyczàcych oceny mo˝liwoÊci komunikacyjnych i dost´pnoÊci do
stanowisk pracy dla osób niepe∏nosprawnych, w tym z dysfunkcjà narzàdów ruchu, jednak˝e brak
w tego typu opracowaniach szczegó∏owych informacji na temat zwiàzku stwierdzonych nieprawi-
d∏owoÊci z pracà wykonywanà przez osoby niepe∏nosprawne z dysfunkcjà narzàdów ruchu.

4 Skontrolowano 1254 zak∏ady.
5 Przeprowadzono 427 kontroli (301 zak∏adów zatrudniajàcych ponad 17 tys. pracowników, w tym

ponad 4,6 tys. osób niepe∏nosprawnych) – stwierdzono 386 nieprawid∏owoÊci z zakresu bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy. 



5.3. Dost´pnoÊç systemu edukacyjnego 
dla osób niepe∏nosprawnych

Istotnym elementem procesu otwierania drogi na rynek pracy jest kszta∏cenie
i przygotowanie zawodowe ludzi z ograniczeniem sprawnoÊci. Kwestià kluczo-
wà jest odchodzenie od separacyjnego modelu edukacji i tworzenie zró˝nicowa-
nych i zintegrowanych form kszta∏cenia adresowanych do pokolenia w wieku
szkolnym. Gwarancjà takiego w∏aÊnie sposobu post´powania sà funkcjonujàce
w krajach demokratycznych rozwiàzania prawne budowane na podstawie kata-
logu praw cz∏owieka i obywatela oraz zaleceƒ organizacji mi´dzynarodowych.

Mimo wysi∏ków rodziców dzieci niepe∏nosprawnych, cz´Êci nauczycieli oraz
aktywnoÊci organizacji sektora pozarzàdowego Polska zajmuje na kontinuum
szkolnictwo segregacyjne-integracyjne nadal miejsce bli˝sze modelowi segregacyj-
nemu (Przybysz, 2005).

Co prawda, nie nale˝ymy do krajów o rozwini´tym systemie szkolnictwa inte-
gracyjnego dla osób niepe∏nosprawnych, ale pierwsze sygna∏y o efektach dydak-
tyczno-wychowawczych zach´cajà do poszerzania integracyjnych form kszta∏cenia.
Z badaƒ wynika, ˝e uczniowie niepe∏nosprawni ze szkó∏ integracyjnych majà wi´-
cej wiadomoÊci ni˝ ich pe∏nosprawni koledzy, lecz sygnalizujà zaburzenia w zacho-
waniu i cechuje ich ni˝sza samoocena. Z kolei uczniowie z ograniczonà sprawno-
Êcià ze szkó∏ segregacyjnych majà lepszà samoocen´, ale gorszy zasób wiadomoÊci.

Z kolei mi´dzynarodowe badania porównawcze przeprowadzone w Polsce
w roku 2005 ujawni∏y bardzo ograniczony dost´p osób niepe∏nosprawnych inte-
lektualnie do edukacji w ogólnodost´pnych szko∏ach oraz brak usystematyzowa-
nych i rzetelnych danych statystycznych na temat osób z ograniczeniem sprawno-
Êci intelektualnej, co utrudnia zrozumienie specyficznej sytuacji i potrzeb
edukacyjnych tej kategorii osób niepe∏nosprawnych i uniemo˝liwia zaplanowanie
skutecznej polityki pomocowej. Polscy autorzy raportu podkreÊlajà, ˝e wi´kszoÊç
niepe∏nosprawnych intelektualnie dzieci uczy si´ w szko∏ach specjalnych zamiast
w systemie ogólnodost´pnym, który bardziej sprzyja integracji spo∏ecznej – to efekt
nieprzygotowania szkó∏ do kszta∏cenia niepe∏nosprawnych uczniów i w rezultacie
dyrektorzy starajà si´ wywieraç presj´ na rodziców, by zgadzali si´ na nauk´ ich
dzieci w szko∏ach specjalnych. Na podstawie analizy rynku edukacyjnego i mo˝li-
woÊci zatrudnienia stwierdzono, ˝e polski system kszta∏cenia w specjalnych szko-
∏ach zawodowych jest nieadekwatny do wspó∏czesnego rynku pracy. EfektywnoÊç
dzia∏aƒ na rzecz poprawy dost´pnoÊci do edukacji osób niesprawnych intelektual-
nie os∏abia tak˝e zbyt restrykcyjny podzia∏ kompetencji mi´dzy resorty odpowie-
dzialne za zdrowie, edukacj´ i polityk´ spo∏ecznà. Cytowany dokument rekomen-
duje opracowanie strategii wspó∏pracy mi´dzy resortami oraz stworzenie
programu wsparcia dla osób niepe∏nosprawnych intelektualnie i ich rodzin6.
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6 Krajowy raport EUMAP: Prawa osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Dost´p do edukacji i zatrudnie-
nia, 8 listopada 2005 r. Raport opracowano we wspó∏pracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz
Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym.



TrudnoÊci w dost´pie do szkolnictwa powszechnego, bariery architektonicz-
ne w placówkach oÊwiatowych, brak przygotowania nauczycieli do pracy z oso-
bami z ograniczonà sprawnoÊcià powodujà, ˝e osoby niepe∏nosprawne w Polsce
legitymujà si´ zdecydowanie ni˝szym poziomem wykszta∏cenia ni˝ reszta popu-
lacji – dominujà osoby z wykszta∏ceniem podstawowym i zawodowym7. Najni˝-
szym statusem edukacyjnym charakteryzujà si´ osoby z niepe∏nosprawnoÊcià in-
telektualnà – najwy˝szym niesprawni z powodu zaburzeƒ psychicznych, chorób
uk∏adu krà˝enia, neurologicznych, narzàdów wzroku i ruchu. 

Nierównowa˝noÊç statusu edukacyjnego osób z ograniczeniami sprawnoÊci
w stosunku do populacji generalnej jest nadal tak˝e problemem krajów wysoko
rozwini´tych – we Francji 52,0% nie wykracza poza poziom basic education;
w USA 50,0% wczeÊnie opuszcza szko∏´ Êrednià; w Australii tylko po∏owa ma
szans´ osiàgnàç pierwszy poziom edukacji; w Wielkiej Brytanii 25,0% nie ma ja-
kichkolwiek kwalifikacji, zaÊ w Irlandii po∏owa koƒczy edukacj´ na poziomie
szko∏y podstawowej (Flanery, 2005). 

Poprawianie wskaêników skolaryzacji to wa˝na kwestia, wa˝niejsza jest jed-
nak integracja spo∏eczna rozpoczynana we wczesnych fazach wychowania i so-
cjalizacji. Dlatego te˝ w wi´kszoÊci krajów dzieci ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi kszta∏ci si´ w g∏ównym nurcie szkolnictwa – nauczyciel uczy je w taki
sam sposób jak uczniów pozosta∏ych. Przyjmuje si´, ˝e dzieci i m∏odzie˝ z roz-
maitymi dysfunkcjami powinny mieç zapewnionà pomoc w przezwyci´˝aniu
trudnoÊci szkolnych i nabywaniu umiej´tnoÊci niezb´dnych w doros∏ym ˝yciu.

Obok szkolnictwa integracyjnego, ogólnodost´pnego funkcjonuje tak˝e
w krajach Unii Europejskiej edukacja specjalna, ale jest ona traktowana jako pre-
ferowana forma kszta∏cenia tylko za zgodà rodziców, a szko∏y specjalne muszà
zapewniaç takà samà jakoÊç jak szkolnictwo ogólnodost´pne. Dzieci niepe∏no-
sprawne ucz´szczajàce zarówno do szkó∏ specjalnych, jak i ogólnodost´pnych sà
obj´te specjalistycznà pomocà – wsparcie pedagogiczne otrzymujà tak˝e nauczy-
ciele, anga˝uje si´ równie˝ w szko∏ach pedagogów doradców ze specjalistycz-
nym przygotowaniem do pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, pomocà s∏u˝à tak˝e placówki opieki zdrowotne oraz pomoc spo∏eczna.

Mo˝liwoÊç nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wspólnie
z ich rówieÊnikami w szko∏ach ogólnodost´pnych zapewniajà wszystkie kraje
Unii Europejskiej. Prawie w ka˝dym kraju Wspólnoty przyj´to jednak˝e inne
rozwiàzania instytucjonalne – mo˝na jednak˝e wyró˝niç trzy podstawowe mo-
dele organizacji szkolnictwa specjalnego (Przybysz, ibidem):

1. kategoria jednej Êcie˝ki – integracja prawie wszystkich dzieci w g∏ównym nurcie
edukacji (Grecja, Hiszpania, W∏ochy, Portugalia, Szwecja, Norwegia, Cypr),
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7 Nale˝y zauwa˝yç, i˝ w ostatnim pi´cioleciu nastàpi∏ przyrost studentów niepe∏nosprawnych – co
prawda nadal stanowià oni 0,5% ogó∏u s∏uchaczy w polskich szko∏ach wy˝szych (co czwarty jest
osobà niechodzàcà), jednak˝e od roku akademickiego 2000/2001 wskaênik ten wzrós∏ prawie
3,5-krotnie (dotyczy to zw∏aszcza województwa mazowieckiego, Êlàskiego, dolnoÊlàskiego i lubel-
skiego).



2. kategoria dwóch Êcie˝ek – istniejà dwa odr´bne systemy edukacji, które funk-
cjonujà na podstawie odr´bnych przepisów dla szkolnictwa g∏ównego nurtu
i szkolnictwa specjalnego (Belgia, Holandia, Bu∏garia, Rumunia, ¸otwa),

3. kategoria wielu Êcie˝ek – oferowane sà ró˝ne koncepcje ∏àczàce elementy
dwóch poprzednich systemów (Austria, Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,
Liechtenstein, Luksemburg, Niemcy, W. Brytania oraz Czechy, Estonia, Litwa,
Polska, S∏owacja, S∏owenia i W´gry).

Duƒskie doÊwiadczenia w budowaniu szkolnictwa integracyjnego sugerujà,
by w procesie tworzenia edukacji tego typu uwzgl´dniaç takie zasady, jak:

1. bliskoÊç – dzieci powinny ucz´szczaç do placówek oÊwiatowych ustytuowa-
nych tak blisko domu, jak to tylko mo˝liwe,

2. minimum interwencji – dziecko nie powinno otrzymywaç wi´kszej pomocy
ni˝ to konieczne i niezb´dne,

3. integracja – jeÊli to tylko mo˝liwe z punktu widzenia stanu oraz poziomu
ograniczenia sprawnoÊci i mo˝liwoÊci, kszta∏cenie dziecka niepe∏nosprawne-
go powinno odbywaç si´ w szkole ogólnodost´pnej,

4. skutecznoÊç – konieczne sà Êrodki wspierajàce, s∏u˝àce czerpaniu przez dziec-
ko maksimum korzyÊci z pobytu w szkole (ujawnianie i rozwijanie w∏asnych
zdolnoÊci, talentów i potencja∏u ogólnego).

WÊród form kszta∏cenia integracyjnego dla dzieci z ograniczeniem sprawno-
Êci proponuje si´ dzisiaj w zale˝noÊci od stanu zdrowia: 

1. w∏àczanie uczniów do zwyk∏ych klas w szko∏ach ogólnodost´pnych (integra-
cja funkcjonalna lub tylko lokacyjna, bez wsparcia dla ucznia niepe∏nospraw-
nego),

2. integracj´ lokacyjnà polegajàcà na zapewnieniu odpowiedniej pomocy i wa-
runków funkcjonowania w roli ucznia i cz∏onka grupy rówieÊniczej (forma
uznawana za najlepszà),

3. integracj´ socjalnà – organizowanie klas lub oddzia∏ów specjalnych w szkole
masowej (kontakty z rówieÊnikami na przerwach, wspólne wycieczki, zaba-
wy itp.),

4. tworzenie szkó∏ sàsiedzkich (wspó∏praca szkó∏ specjalnych ze szko∏ami ogól-
nodost´pnymi, lokalizowanie placówek blisko siebie),

5. tworzenie dziennych i internatowych szkó∏ specjalnych,
6. nauczanie indywidualne w domach uczniów.

Edukacja osób niepe∏nosprawnych odbywaç si´ dzisiaj mo˝e w takich zró˝nico-
wanych formach nauczania, jak samokszta∏cenie (taÊmy audio i wideo, p∏yty CD,
edukacyjne programy komputerowe, materia∏y drukowane itp.); uczenie na odle-
g∏oÊç z centrów edukacyjnych (w czasie rzeczywistym z pe∏nym dost´pem z pyta-
niami i odpowiedziami wyk∏adowcy i s∏uchaczy); interaktywne kursy na odleg∏oÊç
(audio- i wideokonferencje) oraz nauczanie z fizycznà obecnoÊcià ucznia/studenta. 

Nowà, atrakcyjnà dla m∏odzie˝y formu∏à edukacyjnà jest teleedukacja. Ta dyna-
miczna forma kszta∏cenia ma wiele zalet: wszelkie instrukcje, zalecenia, sprawdzia-
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ny itp. narz´dzia nauczania sà „pod r´kà” (zwykle w komputerze, zw∏aszcza prze-
noÊnym); administrowanie edukacjà jest uproszczone i wspomagane sprz´tem
komputerowym; ∏atwo obs∏ugiwaç urzàdzenia wykorzystywane w edukacji; brak
barier fizycznych – nie trzeba podró˝owaç; i co najwa˝niejsze, ka˝dy u˝ytkownik
systemu teleedukacyjnego mo˝e ustaliç w∏asny rytm uczenia si´.

Kraje Unii Europejskiej k∏adà szczególny nacisk na tworzenie standardów i ja-
koÊç kszta∏cenia s∏u˝àcych podnoszeniu umiej´tnoÊci trenerów i nauczycieli osób
niepe∏nosprawnych, poprawianiu jakoÊci poradnictwa dla niepe∏nosprawnych
i polepszaniu wspó∏pracy profesjonalistów, zw∏aszcza z zatrudnionymi na najni˝-
szych pi´trach organizacyjnych systemu rehabilitacji spo∏ecznej i zawodowej.

5.4. Postawy spo∏eczne wobec osób 
z ograniczeniem sprawnoÊci

W ocenie samych osób niepe∏nosprawnych, jak równie˝ reprezentantów spo-
∏eczeƒstwa nie tyle bariery architektoniczne i koszty zatrudnienia osób z ograni-
czeniem sprawnoÊci stanowià barier´ ich aktywizacji zawodowej – g∏ównym
przeciwnikiem sà postawy spo∏eczne, w tym tak˝e postawy pracodawców.

Postawy8 wobec niepe∏nosprawnych sà zjawiskiem wielowymiarowym i mo-
gà wyst´powaç w formie zgeneralizowanej i przejawiaç si´ w ogólnej tendencji
do identyfikowania osób niepe∏nosprawnych jako odmiennych od sprawnej cz´-
Êci spo∏eczeƒstwa (ta zgeneralizowana postawa jest na ogó∏ negatywna). Mo˝e
tak˝e wyst´powaç jako specyficzne ustosunkowanie si´ do osób niepe∏nospraw-
nych, zale˝ne od stopnia i zakresu ich niepe∏nosprawnoÊci (te specyficzne posta-
wy przyjmujà struktur´ hierarchicznà). 

Badacze zjawiska zgodnie podkreÊlajà, ˝e w postawach wobec osób niepe∏no-
sprawnych cz´sto brak spójnoÊci – rejestruje si´ rozbie˝noÊç pomi´dzy werbalnie
deklarowanymi postawami a zachowaniem oraz mi´dzy werbalnymi deklaracja-
mi a postawami rzeczywistymi. Werbalne deklaracje sà wielokroç determinowa-
ne normami i konwenansami spo∏ecznymi oraz l´kiem przed negatywnà ocenà
spo∏ecznà i maskujà negatywne, a nawet wrogie postawy rzeczywiste. 

Postawy wobec osób z ograniczonà sprawnoÊcià ró˝nicujà takie zmienne,
jak rodzaj i stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci, a tak˝e jego „widzialnoÊç” oraz mo˝-
liwoÊç samoobs∏ugowa, poziom samodzielnoÊci i niezale˝noÊci, mobilnoÊç jed-
nostki, mo˝liwoÊç komunikacji, si∏a stygmatyzacji spo∏ecznej (pi´tnowanie spo-
∏eczne).
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8 Opracowano na podstawie: Christman, Slaten, 2001; Dykcik, 1996; Gething, 1991: Kirsten, 1997; Ko-
narska, 1994; Kossewska, 2001; Livneh, 1982; Minczakiewicz, 1993; Minczakiewicz, 1996; Ostrow-
ska, 1997: What do you think about people with disabilities. Test yourself (2005).Virginia Commonwelth
University, Reahabilitation and Training Center on Workplace Support Job Retention, www.work-
support.com.



Analizy mi´dzykulturowe9 pozwalajà stwierdziç, ˝e postawy wobec niepe∏-
nosprawnych cechuje:

1. raczej uniformizacja ni˝ istotne ró˝nice – podobieƒstwa i „uniwersalia” sà du-
˝o cz´stsze ni˝ odmiennoÊci i osobliwoÊci,

2. silniejszy zwiàzek postaw negatywnych w odniesieniu do osób z „wizualno-
Êcià” niepe∏nosprawnoÊci (stopieƒ oszpecenia, stopieƒ ci´˝koÊci uszkodzenia,
rokowanie na przysz∏oÊç, mo˝liwoÊç zara˝enia – pojawiç si´ mo˝e uczucie od-
razy, niech´ci i dyskomfortu; stanowiç to mo˝e zagro˝enie dla integralnoÊci
obrazu w∏asnego cia∏a) i mo˝liwoÊcià sprostania osób z ograniczeniem spraw-
noÊci spo∏ecznie akceptowanym standardom normalnoÊci (ludzie dà˝à do od-
rzucenia tego co odmienne i dziwne, gdy˝ nie pasuje to do oczekiwanej struk-
tury ˝ycia codziennego i nie jest czytelne emocjonalnie),

3. wi´ksza sk∏onnoÊç do akceptowania osób chorych somatycznie, w nast´pnej
kolejnoÊci niesprawnych fizycznie, a tak˝e jednostek z zaburzeniami i uszko-
dzeniami sensorycznymi,

4. silniejsza tendencja do odrzucania ludzi przejawiajàcych zaburzenia o charak-
terze psychologicznym: upoÊledzenie umys∏owe i zaburzenia psychiczne
– generalnie najbardziej negatywne postawy ujawniane sà wobec osób przeja-
wiajàcych zaburzenia zwiàzane z funkcjonowaniem spo∏ecznym,

5. wi´ksza gotowoÊç kobiet oraz ludzi m∏odych do akceptowania osób niesprawnych,
6. silny zwiàzek postaw negatywnych z wczesnymi fazami socjalizacji (praktyki

wychowawcze, wp∏yw znaczàcych „innych” za poÊrednictwem demonstrowa-
nych werbalnych i behawioralnych odniesieƒ do osób niepe∏nosprawnych),

7. tendencja do oceniania odmiennoÊci ze wzgl´du na zgodnoÊç postaw i prze-
konaƒ w∏asnych – im mniejsze jest subiektywne podobieƒstwo, tym wi´ksza
sk∏onnoÊç do pojawiania si´ i ujawniania postaw negatywnych,

8. odnoszenie akceptacji poszczególnych grup osób niepe∏nosprawnych do stop-
nia ich podobieƒstwa do ludzi sprawnych oraz produktywnoÊci (przydatno-
Êci, u˝ytecznoÊci) – to jedno z podstawowych kryteriów akceptacji,

9. osadzenie postaw przede wszystkim na stereotypach10, przekazywanych
mi´dzypokoleniowo – dlatego sà do siebie podobne w ró˝nych grupach spo-
∏ecznych, krajach, a tak˝e wzgl´dnie sta∏e w czasie,
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9 Wnioski z analizy porównawczej 403 badaƒ nad postawami wobec niepe∏nosprawnych dokonana
przez Cloerkesa oraz materia∏ów przypisu 9.

10 Do najcz´stszych stereotypów nale˝à nast´pujàce przekonania: 1. Niepe∏nosprawni lepiej czujà si´
w towarzystwie takim jak oni; 2. Wszyscy ludzie niepe∏nosprawni to osoby chore, z problemami
zdrowotnymi; 3. Ludzie niepe∏nosprawni sà dzielni i odwa˝ni; 4. Osoby sprawne sà zobowiàzane
do opiekowania si´ wspó∏obywatelami; 5. ˚ycie ludzi niepe∏nosprawnych jest ca∏kowicie odmien-
ne od ˝ycia osób pe∏nosprawnych; 6. Ludzie z ograniczonà sprawnoÊcià zwykle potrzebujà pomo-
cy; 7. Wózek stanowi powa˝ne ograniczenie dla funkcjonalnoÊci osoby niesprawnej; 8. Wszystkie
osoby z uszkodzeniem s∏uchu czytajà z ust; 9. Osoby niewidome majà szósty zmys∏; 10. Osoby
z zaburzeniami psychicznymi sà niebezpieczne; patrz: What do you think about people with disabili-
ties. Test yourself, Virginia Commonwelth University, Reahabilitation and Training Center on
Workplace Support Job Retention, www.worksupport.com.



10. s∏aby wp∏yw takich pojedynczych cech jak dogmatyzm, niepokój i nietoleran-
cja dla odmiennoÊci – ich kumulacja powoduje jednak˝e silne postawy odrzu-
cenia,

11. zwiàzek postaw z kontaktami z osobami niepe∏nosprawnymi – sam kontakt
ani te˝ ich cz´stotliwoÊç nie sà jednak˝e gwarancjà pozytywnych postaw wo-
bec osób z ograniczonà sprawnoÊcià: przesàdza o tym raczej rodzaj kontaktu,
sytuacja spo∏eczna interakcji i dobrowolnoÊç relacji (zw∏aszcza gdy wi´kszoÊç
spo∏ecznie akceptowanych regu∏ zachowania nie jest jasno zdefiniowana
– np. pierwszy kontakt z osobà niepe∏nosprawnà),

12. wi´ksza akceptacja osób niepe∏nosprawnych w krajach demokratycznych,
rozwini´tych, bowiem:
• produkcja przewy˝sza konsumpcj´ i kryterium produktywnoÊci przestaje

byç kategorià centralnà, 
• minimalizuje si´ znaczenie rywalizacji indywidualnej na rzecz wspó∏pracy

grupowej,
• osiàgni´cia sà zrelatywizowane do indywidualnych zdolnoÊci i mo˝liwoÊci,

nie sà zaÊ ustalone formalnie jak to ma miejsce w krajach o hierarchicznej
strukturze spo∏ecznej. W krajach tych niepe∏nosprawni majàc wi´cej mo˝li-
woÊci samorealizacji, wykazujà mniejszà tendencj´ do zaprzeczania swoje-
mu ograniczeniu sprawnoÊci. 

W badaniach porównawczych stwierdzono nie do koƒca czytelny zwiàzek
(lub jego brak) postaw wobec ludzi niesprawnych z takimi cechami, jak zawód,
wykszta∏cenie, narodowoÊç, stan cywilny i typ zbiorowoÊci terytorialnej. 

Sumujàc t´ cz´Êç rozwa˝aƒ nale˝y stwierdziç, ˝e postawy negatywne wobec
osób niepe∏nosprawnych charakteryzujà si´: 

1. uczuciem litoÊci lub nadopiekuƒczoÊci wobec niepe∏nosprawnych: niedoce-
nianiem, ciekawoÊcià deprecjonowaniem, przecenianiem wp∏ywu inwalidz-
twa na psychik´, wyolbrzymianiem ograniczeƒ,

2. negatywnym nastawieniem poznawczym: przesadnym zajmowaniem si´ wy-
glàdem osoby niepe∏nosprawnej, zwracaniem szczególnej uwagi na kalectwo,
przecenianiem brzydoty kalectwa,

3. negatywnym nastawieniem spo∏ecznym: powi´kszaniem dystansu spo∏eczne-
go, brakiem akceptacji dla udzia∏u osób niepe∏nosprawnych w ˝yciu zbioro-
wym, w kontaktach i interakcjach.

Punktem krytycznym ujawniania postaw negatywnych jest przede wszyst-
kim ocena niepe∏nosprawnych przez pryzmat stopnia dewiacji od norm spo∏ecz-
nych i kulturowych standardów normalnoÊci oraz presja na indywidualne osià-
gni´cia i mo˝liwoÊç uczestnictwa we wspó∏zawodnictwie spo∏ecznym
i ekonomicznym. Mniej akceptujàce postawy wobec niepe∏nosprawnych mogà
byç kszta∏towane tak˝e przez zjawiska spo∏eczno-gospodarcze, takie jak poziom
rozwoju, skala bezrobocia, przekonania dotyczàce niedostatku oraz waga przy-
k∏adana do pomyÊlnoÊci ekonomicznej i zabezpieczenia socjalnego w konkret-
nym kraju (renty i inne Êwiadczenia na rzecz obywateli z niesprawnoÊcià).
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Bywa, i˝ pewnà rol´ w kszta∏towaniu postaw negatywnych odgrywajà tak˝e
sami niepe∏nosprawni, którzy zachowujàc si´ tak jakby spodziewali si´ deprecjo-
nujàcego zachowania, stawiajà siebie w sytuacji prowokujàcej takie w∏aÊnie za-
chowania otoczenia, jak równie˝ wtedy, gdy nie sà aktywni w dzia∏aniach zmie-
rzajàcych do zmiany spo∏ecznego wizerunku niepe∏nosprawnoÊci.

Z kolei postawy pozytywne wobec osób z ograniczonà sprawnoÊcià charakte-
ryzujà si´: 

1. obiektywnà i realnà ocenà wp∏ywu niesprawnoÊci na psychik´ i funkcjonowa-
nie cz∏owieka, ograniczeƒ i mo˝liwoÊci osoby niepe∏nosprawnej, 

2. pozytywnym nastawieniem poznawczym (przedmiotem zainteresowania jest
cz∏owiek, a nie tylko jego ograniczenia): znajomoÊcià potrzeb ludzi z ograni-
czonà sprawnoÊcià i poziomu ich zaspokojenia, zobiektywizowanym postrze-
ganiem zalet i mo˝liwoÊci inwalidy oraz jego osiàgni´ç, 

3. pozytywnymi zachowaniami spo∏ecznymi: spo∏ecznà akceptacjà i szacunkiem
dla osoby niepe∏nosprawnej, przeciwdzia∏aniem izolacji, naturalnym i ˝yczli-
wym kontaktem z osobami niepe∏nosprawnymi, podejmowaniem kontaktów
interpersonalnych i wspó∏pracy z osobami niepe∏nosprawnymi, integrowa-
niem osób niepe∏nosprawnych ze spo∏ecznoÊcià. 

WÊród dwudziestu badanych narodowoÊci najbardziej pozytywne postawy
wobec niepe∏nosprawnych prezentowali Niemcy, nast´pnie Australijczycy, nato-
miast Grecy i Arabowie byli najbardziej negatywnie nastawieni do osób z ogra-
niczonà sprawnoÊcià (Kossewska, 2001, s. 7).

W porównaniu z innymi nacjami Polacy prezentujà mniejszà tolerancj´ wobec
niepe∏nosprawnych wspó∏obywateli ni˝ przedstawiciele spo∏eczeƒstw zachod-
nich – z badaƒ Ostrowskiej wykonanych pod koniec ubieg∏ego wieku wynika, ˝e
negatywne postawy wobec niepe∏nosprawnych wynikajà z braku doÊwiadczeƒ
i osobistych kontaktów osób sprawnych, braku treningu w zakresie wzajemnej
komunikacji, niewykszta∏conych umiej´tnoÊci zachowania si´ wobec osób nie-
pe∏nosprawnych lub te˝ z dezinformacji. Mogà one byç tak˝e uwarunkowane
wiekiem i niskim poziomem wykszta∏cenia: spostrzeganie niepe∏nosprawnych
przez pryzmat s∏aboÊci wyst´puje cz´Êciej wÊród osób starszych i gorzej wy-
kszta∏conych, natomiast spostrzeganie przez pryzmat cech utrudniajàcych relacje
interpersonalne cz´stsze jest wÊród osób m∏odszych i lepiej wykszta∏conych. Ge-
neralnie Polacy unikajà kontaktów z ludêmi niepe∏nosprawnymi przede wszyst-
kim dlatego, i˝ nie wiedzà jak si´ zachowaç przy spotkaniu z osobà niesprawnà
(60,0% wskazaƒ) (Ostrowska, 1997).

Badania wykonane w latach 2000–2004 (CBOS, 2000; TNS OBOP, 2002; TNS
OBOP, 2004) wykaza∏y nadal ma∏y kontakt mieszkaƒców naszego kraju z osobami
niepe∏nosprawnymi (38–40,0% – najrzadsze kontakty majà rolnicy, nastolatkowie,
mieszkaƒcy wsi, osoby o niskim statusie wykszta∏cenia). Odnotowujemy tak˝e ro-
snàce przekonanie, i˝ osoby z ograniczonà sprawnoÊcià mogà si´ czuç w Polsce
osobami gorszej kategorii – po∏owa badanych by∏a tak˝e przekonana, ˝e stosunek
spo∏eczeƒstwa do osób niepe∏nosprawnych jest gorszy ni˝ stosunek do takich osób
w innych krajach, niepe∏nosprawni nie majà tak˝e – zdaniem przedstawicieli pol-
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skiej opinii publicznej – odpowiednich do potrzeb przywilejów. Winà za taki stan
rzeczy obarczajà Polacy paƒstwo (cz´Êciej m´˝czyêni, osoby starsze, mieszkaƒcy
mniejszych miast, gorzej sytuowani) i spo∏eczeƒstwo (inni ludzie). 

Dlatego te˝, gdyby Polacy mogli rozdzielaç Êrodki finansowe przeznaczone
na zaspokojenie potrzeb osób niepe∏nosprawnych, wówczas przeznaczyliby je
w pierwszej kolejnoÊci na rehabilitacj´ zdrowotnà, a nast´pnie na wspieranie za-
trudnienia oraz na podwy˝ki Êwiadczeƒ rentowych, likwidacj´ barier architekto-
nicznych, na koƒcu zaÊ na rehabilitacj´ spo∏ecznà. Logicznà konsekwencjà tego
stanowiska jest opowiedzenie si´ zdecydowanej wi´kszoÊci Polaków za podej-
mowaniem pracy zawodowej przez osoby do tego zdolne (zw∏aszcza wÊród osób
o wysokiej pozycji spo∏ecznej i mieszkaƒców du˝ych miast). Nadal jednak˝e do-
minuje przekonanie, ˝e êród∏em utrzymania osób niesprawnych powinna byç
przede wszystkim renta (86,0%), aczkolwiek co trzeci Polak wola∏by w takiej sy-
tuacji zmniejszenia wysokoÊci wyp∏acanej renty i przeznaczenia tej jej cz´Êci na
tworzenie nowych miejsc pracy dla osób z ograniczeniem sprawnoÊci. Alterna-
tywne wobec bud˝etu paƒstwa êród∏a wspierania osób niepe∏nosprawnych
wskazujà osoby o wy˝szym statusie spo∏ecznym.

5.5. Postawy pracodawców wobec zatrudniania
osób z ograniczeniem sprawnoÊci

Pracodawcy jako cz´Êç konkretnego spo∏eczeƒstwa tak˝e wyrastali/wyrasta-
jà w kr´gu stereotypów i uprzedzeƒ wobec osób niepe∏nosprawnych, jednak˝e
tym, co ró˝nicuje ich postawy wobec wspó∏obywateli z ograniczonà sprawnoÊcià
jako potencjalnych pracowników jest wynik ekonomiczny przedsi´biorstwa11.
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11 T´ cz´Êç analizy opracowano na podstawie: Employer attitidue and concerns, www.ahe-
adweb.org/wiki/EmploerAttitudesandConcerns; Molloy D., Knight T., Woodfield K., Diversity in
disability: Exploring the interactions between disability, ethnicity, age, gender and sexuality, Research Re-
port 188, London 2003; Unger D., Employers’ attitude towards people with disabilities in the workforce:
myths or realities? (synteza wyników 36 badaƒ z lat 1974–1997), [w:] Employers’ views of workplace
supports: VCU Charter Business Roundtable’s National Study of Employers’ Experiences with
Workers with Disabilities: A study guide for HR Managers, Chapter 1, s. 1–10; www.worksup-
port.com/resources/viewContent.cfm/162; Unger D., How do front-line supervisors in business per-
ceive the performance of workers with disabilities?, [w:] Employers’ views of workplace supports: VCU
Charter Business Roundtable’s National Study of Employers’ Experiences with Workers with Di-
sabilities: A study guide for HR Managers, Chapter 3, s. 23–32; www.worksupport.com/resour-
ces/viewContent.cfm/162; Unger D., Kregel J., Employers’ knowledge and utilization of accommoda-
tions, in: Employers’ views of workplace supports: VCU Charter Business Roundtable’s National Study
of Employers’ Experiences with Workers with Disabilities: A study guide for HR Managers, Chap-
ter 4, s. 33–46; www.worksupport.com/resources/viewContent.cfm/162; Unger D., Wehman P.,
Yasuda S., Campbell L., Green H., Human resources proffessionals and the employment of people with di-
sabilities: A business perspective, in: Employers’ views of workplace supports: VCU Charter Business Ro-
undtable’s National Study of Employers’ Experiences with Workers with Disabilities: A study gu-



Dlatego tak˝e w postawach pracodawców wobec osób niepe∏nosprawnych cz´-
sto brak spójnoÊci oraz rejestruje si´ rozbie˝noÊç mi´dzy werbalnymi deklaracja-
mi i zachowaniami – badania sygnalizujà ich znacznie bardziej pozytywne
poglàdy na kwestie zwiàzane z pracà i rzetelnoÊcià niepe∏nosprawnych w wyko-
nywaniu obowiàzków pracowniczych ni˝ ch´ç ich zatrudniania oraz rozmiary
przyj´ç do pracy. Poziom aprobaty dla niepe∏nosprawnych pracowników zwi´k-
szajà w sposób istotny uprzednie doÊwiadczenia z zatrudnianiem osób z ograni-
czeniem sprawnoÊci – wi´ksze szanse na znalezienie pracy stwarzajà du˝e firmy,
w których wszystkiego jest wi´cej: pracowników o zró˝nicowanych kwalifika-
cjach, rodzajów pracy i zasobów ekonomicznych.

Spo∏eczeƒstwo postrzega w instytucjach paƒstwa podstawowe êród∏o barier
w zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, zaÊ na pracodawców przenosi spo∏ecz-
nie cenionà i oczekiwanà wartoÊç bycia dobroczyƒcà, cz∏owiekiem przepe∏nio-
nym cnotà mi∏osierdzia. Realizujàc rol´ biznesmena kierowanego interesem eko-
nomicznym pracodawcy nie radzà sobie w roli dobrodziejów. Dlatego te˝ muszà
oni mieç dodatkowe wzmocnienia motywacyjne stabilizujàce przede wszystkim
ich interesy ekonomiczne – racjonalne systemy wsparcia pracodawców zatrud-
niajàcych osoby niepe∏nosprawne przewidujà zw∏aszcza dostarczanie im Êwiad-
czeƒ i us∏ug obejmujàcych promocj´ zdrowia oraz wspomagajàcych zarzàdzanie
ryzykiem; programów wspierajàcych rozwój niepe∏nosprawnych pracowników
bez uszczerbku dla g∏ównego nurtu dzia∏alnoÊci firmy; a tak˝e uruchamianie
przez innych ni˝ pracodawca partnerów przedsi´wzi´ç s∏u˝àcych wczesnej inter-
wencji na rynku pracy i powrotowi osób niepe∏nosprawnych do zatrudnienia.

Badania wykaza∏y, ˝e odwo∏ywanie si´ przede wszystkim do moralnych ka-
tegorii motywowania pracodawców nie rokuje sukcesu przek∏adajàcego si´ na
zatrudnienie osób z ograniczeniem sprawnoÊci. Pracodawcy znajdujà si´ bo-
wiem w „kleszczech” syndromu czterech l´ków, do których nale˝y:

1. obawa przed kosztami zwiàzanymi z zatrudnieniem osób niepe∏nosprawnych
– êród∏em l´ku sà na ogó∏ potencjalne, acz nieznane koszty ca∏kowitego przy-
stosowania miejsca pracy dla osoby niesprawnej,

2. l´k przed zewn´trznym, pozaekonomicznym nadzorem i nasilonymi kontro-
lami przebiegu pracy osób z ograniczeniem sprawnoÊci – to bardziej subtelny
ni˝ koszty czynnik zniech´cajàcy do zatrudniania niepe∏nosprawnych, zaÊ
kontrole gro˝à cz´stym odrywaniem wielu ludzi od innych, istotnych gospo-
darczo obowiàzków. W tle czai si´ tak˝e ch´ç ewaluacji produktywnoÊci nie-
pe∏nosprawnych pracowników,

G¸ÓWNE BARIERY AKTYWNOÂCI ZAWODOWEJ OSÓB… 81

ide for HR Managers, Chapter 2, s. 11–22; www.worksupport.com/resources/viewContent.cfm/162;
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rum2005/speakers.htm; Wehman P., Revell W.G., Brook V., Competitive employment: Has it become
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for HR Managers, Chapter 5, s. 41–52; www.worksupport.com/resources/viewContent.cfm/162;
Westbrook M.T., Legge V., Pennay M., Attitudes towards disabilities in a multicultural society, Social
Science Medicine 5/1993, s. 615–623.



3. niepokój wywo∏ywany poczuciem zablokowania na wiele lat w wyniku przy-
j´cia do pracy osoby niesprawnej – to swoista pu∏apka emocjonalno-moralna:
wielu pracodawców postrzega niepe∏nosprawnych jako kategori´ spo∏ecznà
otoczonà szczególnà ochronà, stàd te˝ zatrudniajàcy przewidujà trudnoÊci
z rozwiàzaniem umowy z takimi pracownikami nawet wtedy, gdy osoby te
nie wywiàzujà si´ z obowiàzków pracowniczych,

4. l´k przed stratami ekonomicznymi i „psuciem produktu” – rodzà si´ obawy
o osiàganie podstawowego celu przedsi´wzi´cia biznesowego, przedsi´bior-
cy na ogó∏ nie chcà byç postrzegani przez pryzmat pozabiznesowych aspek-
tów g∏ównego nurtu swojej dzia∏alnoÊci: nie chcà ryzykowaç marki i tego
wszystkiego co wià˝e si´ z profitami.

L´kom tym towarzyszà równie˝ dodatkowe zjawiska utrudniajàce akceptacj´
niepe∏nosprawnych w roli pracowniczej – takie jak brak/z∏e rozeznanie w kwestiach
zwiàzanych z umiej´tnoÊciami i kwalifikacjami osób niepe∏nosprawnych, przekona-
nie o koniecznoÊci poÊwi´cania szczególnej uwagi niesprawnym pracownikom,
a tak˝e stereotypowe wyobra˝enia na temat wi´kszej chorobowoÊci osób niepe∏no-
sprawnych oraz wi´kszej wypadkowoÊci wÊród tej kategorii pracowników.

W niektórych publikacjach „dobry pracodawca” jawi si´ jako cz∏owiek skupia-
jàcy w sobie takie cechy, jak otwartoÊç na ró˝norodnoÊç, piel´gnowanie kultury in-
kluzji, opiekuƒczoÊç i szacunek dla odmiennoÊci, budowanie zespo∏owego stylu
zarzàdzania, promowanie niestandardowych wzorów pracy i zatrudnienia, wspie-
ranie b´dàcych w potrzebie. Dodaje si´ do tego dba∏oÊç o wizerunek spo∏eczny fir-
my w ramach tzw. spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu i zobowiàzanie wzi´cie
na siebie krucjaty niedyskryminacyjnego zatrudniania (Flanery, op. cit.).

Mo˝na zatem odnieÊç wra˝enie, i˝ to przede wszystkim pracodawcy majà
przejawiaç zachowania z katalogu political correctness (PC) – w∏adz´ i obywateli
normy te obowiàzujà w znacznie mniejszym stopniu. Mi´dzy normami moralny-
mi nak∏aniajàcymi do dobroczynnoÊci i katalogiem zachowaƒ w ramach PC jawi
si´ werbalna zgoda na oczekiwane deklaracje oraz niejawna odmowa zatrudnia-
nia osób z ograniczeniem sprawnoÊci. Dlatego mi´dzy innymi od wielu lat utrzy-
muje si´ w Polsce deklarowana przez 5,0% pracodawców ch´ç zatrudnienia osób
z ograniczeniem sprawnoÊci12 – co wa˝niejsze: jeszcze ni˝sze wskaêniki zatrud-
nienia notujà instytucje publiczne, gdzie teoretycznie naj∏atwiej i najtaniej o nowe
miejsca pracy (OBOP, 2002). Nawet w sektorze pozarzàdowym deklaracje doty-
czàce koniecznoÊci zatrudnienia osób z ograniczeniem sprawnoÊci nie do koƒca
przystajà do faktów – prawie powszechnie uwa˝a si´, i˝ organizacje pozarzàdo-
we winny byç pracodawcà, jednak˝e w 2005 r. zatrudnia∏o osoby niesprawne
39,0% podmiotów sektora obywatelskiego13.

Negatywne postawy pracodawców jako g∏ównà przyczyn´ niskiego poziomu
zatrudnienia dostrzegajà tak˝e obywatele – w opinii publicznej g∏ównà przyczy-
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nà nierównej pozycji osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy jest obawa praco-
dawców przed obni˝eniem wydajnoÊci pracy w wyniku zatrudniania osób
z ograniczeniem sprawnoÊci oraz ich przekonanie o zwi´kszonej absencji w pra-
cy tej kategorii zatrudnionych – rzadziej wskazywano na takie bariery zatrudnie-
nia niepe∏nosprawnych, jak ich nadmierne przywileje oraz wysokie koszty za-
trudniania, a tak˝e zwi´kszonà biurokracj´ w procesie uruchamiania nowych
miejsc pracy dla osób z ograniczonà sprawnoÊcià. Polacy upatrujà w paƒstwie,
a nie w pracodawcach g∏ówne êród∏o finansowania rynku pracy i kosztów wy-
równywania szans zawodowych osób niepe∏nosprawnych (TNS OBOP, 2004).

5.6. Wnioski koƒcowe

èróde∏ utrzymywania si´ od wielu lat tych samych rodzajów barier architek-
tonicznych i trudnoÊci z przystosowaniem Êrodowiska fizycznego do potrzeb
osób o ograniczonej sprawnoÊci nale˝y upatrywaç przede wszystkim w tym, ˝e
zajmuje si´ tymi kwestiami zbyt wiele instytucji, ale jak wykazujà badania, do-
tychczasowe dzia∏ania zbyt cz´sto:

1. majà charakter indywidualnych przedsi´wzi´ç, 
2. pozbawione sà koordynacji,
3. przede wszystkim pozbawione sà konsultacji z przedstawicielami osób nie-

pe∏nosprawnych ju˝ na etapie projektowania. 

Ponadto programy przezwyci´˝ania barier architektonicznych majà zbyt cz´-
sto zaw´˝onego adresata – trzeba obywatelom (zw∏aszcza zaÊ decydentom)
uÊwiadamiaç, ˝e wÊród beneficjantów u∏atwieƒ w poruszaniu si´ w przestrzeni
i w budynkach sà tak˝e ma∏e dzieci, kobiety w cià˝y, rodzice z dzieçmi w wóz-
kach, osoby b´dàce w trakcie procesu rehabilitacji, jednostki s∏absze fizycznie,
z powa˝nymi odchyleniami w proporcjach cia∏a (np. otyli), a tak˝e osoby starsze.
Dostrze˝enie tego faktu mog∏oby znacznie zintensyfikowaç i u∏atwiç podejmo-
wanie decyzji usuwajàcych ju˝ istniejàce i przeciwdzia∏anie powstawaniu barier
w przestrzeni ograniczajàcych funkcjonowanie znacznie wi´kszej liczby katego-
rii mieszkaƒców spo∏ecznoÊci ni˝ tylko osoby z ograniczonà sprawnoÊcià.

Warunkiem sprostania barierom architektonicznym jest posiadanie odpo-
wiednich urzàdzeƒ i sprz´tów umo˝liwiajàcych poruszanie si´, dost´p do infra-
struktury technicznej i spo∏ecznej, mo˝liwoÊç korzystania z systemów instytucjo-
nalnych „prowadzàcych” na rynek pracy (edukacja, transport, oprzyrzàdowanie
stanowisk pracy itp.), kontaktowania si´ ze Êwiatem spo∏ecznym i jego instytu-
cjami itp.

Zdaniem E. Górskiej (2002, s. 45) z roku na rok roÊnie równie˝ w Polsce zapo-
trzebowanie na podj´cie prac z zakresu ergonomii rehabilitacyjnej w nast´pujà-
cych dziedzinach:
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1. Ergonomia pomocniczego sprz´tu rehabilitacyjnego – stosowania ogólnego,
stosowania indywidualnego.

2. Ergonomiczne projektowanie przedmiotów codziennego u˝ytku, zw∏aszcza
w zakresie zaburzonych czynnoÊci manualnych.

3. Ergonomia Êrodowiska mieszkalnego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem Êro-
dowiska wiejskiego.

4. Wzory opakowaƒ (np. Êrodków spo˝ywczych, higieniczno-sanitarnych, le-
ków itp.) umo˝liwiajàcych osobom z dysfunkcjami manualnymi samodzielne
ich otwieranie/zamykanie. 

5. Ergonomiczne kszta∏towanie komunikacji wizualnej (wspomaganie percepcji)
w Êrodkach u˝ytecznoÊci publicznej, wspomaganie kontaktów spo∏ecznych.

6. Ergonomiczne projektowanie pomocy dydaktycznych dla dzieci i m∏odzie˝y
z dysfunkcjami sensorycznymi i neuromotorycznymi.

Jednak˝e zasadniczà rol´ w integrowaniu osób z ograniczonà sprawnoÊcià ze
spo∏ecznoÊciami i spo∏eczeƒstwem globalnym odgrywajà pozytywne postawy
otoczenia spo∏ecznego i najbli˝szych, zawierajàce krytycznà, lecz obiektywnà
i ˝yczliwà ocen´ osoby niepe∏nosprawnej, stanowiàc warunek konieczny dla roz-
woju ich poczucia bezpieczeƒstwa, a tym samym dla prawid∏owego przystoso-
wania spo∏ecznego. Szacunek i akceptacja wyra˝ane przez otoczenie spo∏eczne
oraz wynikajàce z nich dla osoby niesprawnej poczucie bezpieczeƒstwa i w∏asnej
wartoÊci – samoakceptacja i optymizm wyzwalajà subiektywne poczucie jakoÊci
˝ycia, rozwijajà mechanizmy radzenia sobie ze stresem i kryzysem oraz pobu-
dzajà mechanizmy kompensacyjne, pozwalajàce na przezwyci´˝anie w∏asnych
ograniczeƒ (w tym tak˝e w drodze na rynek pracy i w trakcie zatrudnienia).
Wszystko to razem kszta∏tuje równoczeÊnie w∏aÊciwy, ˝yczliwy stosunek osób
niepe∏nosprawnych wobec osób pe∏nosprawnych.

Z punktu widzenia kreowania efektywnej i adekwatnej do potrzeb polityki
zatrudnienia osób z ograniczeniem sprawnoÊci istotne jest tak˝e to, ˝e Polacy sà
przekonani, i˝ osoby niepe∏nosprawne nie majà realnej reprezentacji w momen-
cie podejmowania decyzji wa˝nych z punktu widzenia ich interesów, zaÊ osià-
gni´cie przez t´ kategori´ spo∏ecznà sukcesu zawodowego wymaga z ich strony
znacznie wi´kszego wysi∏ku ni˝ innych obywateli.
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6.1. Prawnomedyczne definicje 
niepe∏nej sprawnoÊci

Prawa osób z ograniczonà sprawnoÊcià gwarantowane sà w Konstytucji Rzecz-
pospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.1. Zapewnia ona prawo ochrony przed dys-
kryminacjà w ˝yciu politycznym, spo∏ecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny (art. 32 ust. 2). Ustawa zasadnicza nak∏ada te˝ na w∏adze publiczne
obowiàzek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepe∏nospraw-
nym (art. 68), a tak˝e obowiàzek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzy-
stencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji spo∏ecznej (art. 69).

Wzgl´dy spo∏eczne uzasadniajà odr´bne potraktowanie kategorii osób niepe∏-
nosprawnych i ustalenia obowiàzków w∏adz publicznych w tym zakresie. Bar-
dziej szczegó∏owe uregulowania tych kwestii znajdujà si´ w ustawach. Arty-
ku∏ 69 Konstytucji RP ustala rodzaje tej pomocy i zakres obowiàzków w∏adz. Na
w∏adze publiczne konstytucja nak∏ada obowiàzek:

1. udzielenia osobom niepe∏nosprawnym pomocy w zabezpieczeniu ich egzy-
stencji, czym zajmuje si´ m.in. pomoc spo∏eczna,

2. udzielenia osobom niepe∏nosprawnym pomocy w przysposobieniu do pracy
w drodze przeszkolenia zawodowego,

3. pomocy w zakresie komunikacji spo∏ecznej, pozwalajàcej im ˝yç w spo∏eczeƒ-
stwie (Skrzyd∏o, 2002).

Podstawowà aktem prawnym okreÊlajàcym status osób z ograniczonà
sprawnoÊcià na rynku pracy jest ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
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wodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe∏nosprawnych (zwana dalej
ustawà)2. Zgodnie z art. 2 ust. 10 ustawy niepe∏nosprawnoÊç oznacza „trwa∏à
lub okresowà niezdolnoÊç o wype∏niania ról spo∏ecznych z powodu sta∏ego lub
d∏ugotrwa∏ego naruszenia sprawnoÊci organizmu, w szczególnoÊci powodujàcà
niezdolnoÊç do pracy”. 

Ustawa w art. 3 ust. 1 okreÊla trzy stopnie niepe∏nosprawnoÊci: znaczny,
umiarkowany i lekki:

1. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy do znacznego stopnia niepe∏nosprawnoÊci zali-
cza si´ osob´ z naruszonà sprawnoÊcià organizmu, niezdolnà do pracy albo
zdolnà do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagajàcà w celu
pe∏nienia ról spo∏ecznych sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej opieki i pomocy innych osób
w zwiàzku z niezdolnoÊcià do samodzielnej egzystencji (w roku 2005 takich
osób w ogólnej liczbie niepe∏nosprawnych by∏o 22,0%3). Zgodnie z § 29 roz-
porzàdzenia ministra gospodarki, pracy i polityki spo∏ecznej w sprawie orze-
kania o niepe∏nosprawnoÊci i stopniu niepe∏nosprawnoÊci:
a. niezdolnoÊç do pracy oznacza ca∏kowità niezdolnoÊç do wykonywania pra-

cy zarobkowej z powodu fizycznego, psychicznego lub umys∏owego naru-
szenia sprawnoÊci organizmu,

b. koniecznoÊç sprawowania opieki oznacza ca∏kowità zale˝noÊç osoby od
otoczenia, polegajàcà na piel´gnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia
lub w wykonywaniu czynnoÊci samoobs∏ugowych, w prowadzeniu gospo-
darstwa domowego oraz u∏atwiania kontaktów ze Êrodowiskiem,

c. koniecznoÊç udzielenia pomocy, w tym równie˝ w pe∏nieniu ról spo∏ecz-
nych oznacza zale˝noÊç osoby od otoczenia, polegajàcà na udzieleniu
wsparcia w czynnoÊciach samoobs∏ugowych, w prowadzeniu gospodar-
stwa domowego, wspó∏dzia∏aniu w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji
oraz w pe∏nieniu ról spo∏ecznych w∏aÊciwych dla ka˝dego cz∏owieka, zale˝-
nych od wieku, p∏ci, czynników spo∏ecznych i kulturowych. 
Zgodnie z wyrokiem Sàdu Najwy˝szego, przes∏anka niezdolnoÊci do ja-

kiejkolwiek pracy odnosi si´ do ka˝dego zatrudnienia w innych warunkach
ni˝ specjalnie stworzone na stanowiskach pracy odpowiednio przystosowa-
nych do stopnia i charakteru naruszenia sprawnoÊci organizmu4. Przez d∏u-
gotrwa∏à opiek´ i pomoc w pe∏nieniu ról spo∏ecznych rozumie si´ koniecznoÊç
jej sprawowania przez okres powy˝ej 12 miesi´cy.

2. Zapis art. 4 ust. 2 do umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci zalicza
osob´ z naruszonà sprawnoÊcià organizmu, niezdolnà do pracy lub zdolnà
do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagajàcà czasowej
albo cz´Êciowej pomocy innych osób w celu pe∏nienia ról spo∏ecznych (w ro-
ku 2005 – 43,6% ogó∏u niepe∏nosprawnych w Polsce).
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3. W Êwietle art. 4 ust. 3 lekki stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci to stan naruszonej spraw-
noÊci organizmu, powodujàcy w sposób istotny obni˝enie zdolnoÊci do wykony-
wania pracy w porównaniu ze zdolnoÊcià, jakà wykazuje osoba o podobnych
kwalifikacjach zawodowych z pe∏nà sprawnoÊcià psychicznà i fizycznà lub majà-
ca ograniczenia w pe∏nieniu ról spo∏ecznych dajàce si´ kompensowaç za pomocà
wyposa˝enia w przedmioty ortopedyczne, Êrodki pomocnicze lub Êrodki tech-
niczne (co trzecia osoba z ograniczeniem sprawnoÊci w roku 2005 – 34,4%). Zgod-
nie z § 31 rozporzàdzenia ministra gospodarki, pracy i polityki spo∏ecznej w spra-
wie orzekania o niepe∏nosprawnoÊci i stopniu niepe∏nosprawnoÊci:
a. istotne obni˝enie zdolnoÊci do wykonywania pracy oznacza naruszonà

sprawnoÊç organizmu powodujàcà ograniczenia w wykonywaniu pracy za-
robkowej znacznie obni˝ajàce wydajnoÊç pracy na danym stanowisku
w porównaniu z wydajnoÊcià, jakà wykazujà osoby o podobnych kwalifika-
cjach zawodowych z pe∏nà sprawnoÊcià psychicznà i fizycznà,

b. ograniczenia w pe∏nieniu ról spo∏ecznych oznaczajà trudnoÊci doÊwiadcza-
ne przez osob´ zainteresowanà w relacjach z otoczeniem i Êrodowiskiem
wed∏ug przyj´tych norm spo∏ecznych, jako skutek naruszonej sprawnoÊci
organizmu,

c. mo˝liwoÊç kompensacji ograniczeƒ oznacza wyrównywanie dysfunkcji or-
ganizmu spowodowanej utratà lub chorobà narzàdu odpowiednio przez
przedmioty ortopedyczne, Êrodki pomocnicze lub Êrodki techniczne. 

Przez niezdolnoÊç do samodzielnej egzystencji nale˝y rozumieç naruszenie
sprawnoÊci organizmu w stopniu uniemo˝liwiajàcym zaspokajanie bez pomocy
innych osób podstawowych potrzeb ˝yciowych, za które uwa˝a si´ przede
wszystkim samoobs∏ug´, poruszanie si´ i komunikacj´. Przy kwalifikowaniu do
znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepe∏nosprawnoÊci bierze si´
pod uwag´ zakres naruszenia sprawnoÊci organizmu spowodowany przez:

1. upoÊledzenie umys∏owe poczàwszy od upoÊledzenia w stopniu umiarkowanym,
2. choroby psychiczne, w tym:

a. zaburzenia psychotyczne,
b. zaburzenia nastroju poczàwszy od zaburzeƒ o umiarkowanym stopniu na-

silenia,
c. utrwalone zaburzenia l´kowe o znacznym stopniu nasilenia,
d. zespo∏y ot´pienne;

3. zaburzenia g∏osu, mowy, choroby s∏uchu, w tym:
a. trwa∏e uszkodzenie czynnoÊci ruchowej jednego lub obu fa∏dów g∏osowych,
b. cz´Êciowa lub ca∏kowita utrata krtani z ró˝nych przyczyn,
c. zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu – wy˝szych oÊrod-

ków mowy,
d. g∏uchoniemota, g∏uchota lub obustronne upoÊledzenie s∏uchu niepopra-

wiajàce si´ w wystarczajàcym stopniu po zastosowaniu aparatu s∏uchowe-
go lub implantu Êlimakowego;

4. choroby narzàdu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narzàdu wzro-
ku powodujàce ograniczenie jego sprawnoÊci, prowadzàce do os∏abienia
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ostroÊci wzroku w oku lepszym do 0,3 Snellena po wyrównaniu wady wzro-
ku szk∏ami korekcyjnymi lub ograniczenia pola widzenia do przestrzeni za-
wartej w granicach 30 stopni;

5. upoÊledzenia narzàdu ruchu, w tym:
a. wady wrodzone lub rozwojowe narzàdu ruchu,
b. uk∏adowe choroby tkanki ∏àcznej w zale˝noÊci od okresu choroby i stopnia

wydolnoÊci czynnoÊciowej,
c. zapalenie stawów z towarzyszàcym zapaleniem kr´gos∏upa w zale˝noÊci

od stopnia wydolnoÊci czynnoÊciowej,
d. choroby zwyrodnieniowe stawów, w zale˝noÊci od stopnia uszkodzenia stawu,
e. choroby koÊci i chrzàstek z upoÊledzeniem wydolnoÊci czynnoÊciowej,
f. nowotwory narzàdu ruchu,
g. zmiany pourazowe w zale˝noÊci od stopnia uszkodzenia i mo˝liwoÊci

kompensacyjnych;
6. epilepsja w postaci nawracajàcych napadów padaczkowych spowodowanych

ró˝nymi czynnikami etiologicznymi lub wyraênymi nast´pstwami psycho-
neurologicznymi;

7. choroby uk∏adu oddechowego i krà˝enia, w tym:
a. przewlek∏e obturacyjne i ograniczajàce, zakaêne choroby p∏uc prowadzàce

do niewydolnoÊci oddechowej,
b. nowotwory p∏uc i op∏ucnej, prowadzàce do niewydolnoÊci oddechowej,
c. wrodzone lub nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomio-

patie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami chemodynamiocznymi kwa-
lifikujàcymi co najmniej do II stopnia niewydolnoÊci serca wed∏ug klasyfi-
kacji NYHA,

d. nadciÊnienie t´tnicze z powik∏aniami narzàdowymi,
e. mia˝d˝yca zrostowa t´tnic koƒczyn dolnych poczàwszy od II stopnia nie-

dokrwienia koƒczyn wed∏ug klasyfikacji Fontanie’a,
f. niewydolnoÊç ˝y∏ g∏´bokich z powik∏aniami pod postacià zapaleƒ i d∏ugo-

trwa∏ych owrzodzeƒ;
8. choroby uk∏adu pokarmowego, w tym:

a. choroby prze∏yku powodujàce d∏ugotrwa∏e zaburzenie jego funkcji,
b. stany po resekcji ˝o∏àdka z ró˝nych przyczyn z licznymi powik∏aniami,
c. przewlek∏e choroby jelit o ró˝nej etiologii, powik∏ane zespo∏em z∏ego

wch∏aniania,
d. przewlek∏e choroby wàtroby o ró˝nej etiologii w okresie niewydolnoÊci wà-

troby,
e. przewlek∏e zapalenie trzustki wymagajàce d∏ugotrwa∏ej farmakoterapii,
f. nowotwory uk∏adu pokarmowego;

9. choroby uk∏adu moczowo-p∏ciowego, w tym:
a. zaburzenia czynnoÊci dróg moczowych prowadzàce do niewydolnoÊci nerek,
b. choroby nerek o ró˝nej etiologii prowadzàce do ostrej lub przewlek∏ej

mocznicy,
c. wielotorbielowe zwyrodnienie nerek typu doros∏ych,
d. nowotwory z∏oÊliwe uk∏adu moczowego i narzàdów p∏ciowych;
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10. choroby neurologiczne, w tym:
a. naczyniopochodny udar mózgu przemijajàcy, odwracalny, dokonany,

prowadzàcy do okresowych lub trwa∏ych deficytów neurologicznych
o ró˝nym stopniu nasilenia,

b. guzy centralnego uk∏adu nerwowego w zale˝noÊci od typu, stopnia z∏oÊli-
woÊci, lokalizacji i powsta∏ych deficytów neurologicznych,

c. pourazowa cerebrastemia i encefalopatia,
d. choroby zapalne oÊrodkowego i obwodowego uk∏adu nerwowego prowa-

dzàce do trwa∏ych deficytów neurologicznych,
e. choroby uk∏adu pozapiramidowego w zale˝noÊci od stwierdzonych obja-

wów neurologicznych,
f. choroby rdzenia kr´gowego,
g. uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych o ró˝nej etiologii;

11. inne, w tym:
a. choroby narzàdów wydzielenia wewn´trznego o ró˝nej etiologii, wywo∏a-

ne nadmiernym wydzielaniem lub niedoborem hormonów w zale˝noÊci
od stopnia wyrównania lub obecnoÊci powik∏aƒ narzàdowych, pomimo
optymalnego leczenia,

b. choroby zakaêne lub zespo∏y nabytego upoÊledzenia odpornoÊci w zale˝-
noÊci od fazy zaka˝enia,

c. przewlek∏e wielonarzàdowe choroby odzwierz´ce w II lub III okresie cho-
roby zale˝ne od zmian narzàdowych,

d. choroby uk∏adu krwiotwórczego o ró˝nej etiologii w zale˝noÊci od patolo-
gicznych zmian linii komórkowych szpiku w procesie hemopoezy,

e. znaczny stopieƒ zeszpecenia powodujàcy sta∏e ograniczenia w kontaktach
mi´dzyludzkich, jak i pracy zawodowej.

W Êwietle przepisów obowiàzujàcej od 1999 r. ustawy emerytalno-rentowej
wyró˝nia si´ trzy stopnie orzecznictwa rentowego z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy:

1. ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy i samodzielnej egzystencji, którà orzeka si´
w przypadku naruszenia sprawnoÊci organizmu powodujàcego koniecznoÊç
sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej opieki i pomocy innej osoby w zaspakajaniu podstawo-
wych potrzeb ˝yciowych (8,3% ogó∏u rencistów w roku 2004),

2. ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy, orzekana w przypadku gdy osoba ca∏kowicie
lub cz´Êciowo utraci∏a zdolnoÊç do pracy zarobkowej z powodu naruszenia
sprawnoÊci organizmu i nie rokuje szans na odzyskania tej zdolnoÊci po prze-
kwalifikowaniu (30,9% ogó∏u rencistów w roku 2004),

3. cz´Êciowa niezdolnoÊç do pracy, orzekana w przypadku osób, które w znacz-
nym stopniu utraci∏y zdolnoÊç do pracy – zgodnie z posiadanym poziomem
kwalifikacji (60,8% ogó∏u rencistów w roku 2004).

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporzàdzenia ministra gospodarki, pracy i polityki spo-
∏ecznej w sprawie orzekania o niepe∏nosprawnoÊci i stopniu niepe∏nosprawnoÊci,
naruszenie sprawnoÊci organizmu uwa˝a si´ za trwa∏e (sta∏e), je˝eli wed∏ug wie-
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dzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy, natomiast naruszenie spraw-
noÊci organizmu uwa˝a si´ za okresowe, je˝eli wed∏ug wiedzy medycznej mo˝e
nastàpiç poprawa stanu zdrowia. 

6.2. Status prawny osób z ograniczonà 
sprawnoÊcià w Êwietle rozwiàzaƒ 
mi´dzynarodowych

Sytuacj´ osób niepe∏nosprawnych okreÊlajà akty prawa mi´dzynarodowego,
o charakterze globalnym, jak i akty uchwalone w ramach Unii Europejskiej.

Prawa osób niepe∏nosprawnych sà przedmiotem regulacji Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych w formie deklaracji pod nazwà Standardowe Zasady Wyrów-
nywania Szans Osób Niepe∏nosprawnych. Zasady te zosta∏y przyj´te podczas
48 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 20 grudnia 1993 r. (Re-
zolucja 48/96). Chocia˝ Zasady nie sà prawnie wià˝àce, dokument podkreÊla, ˝e
mogà staç si´ mi´dzynarodowym prawem zwyczajowym, gdy zostanà uznane
przez wi´kszoÊç paƒstw.

Dla potrzeb naszego Programu istotne jest przybli˝enie stanu prawnego obowià-
zujàcego w UE, a dotyczàcego pracy i zatrudnianiu niepe∏nosprawnych obywateli:

1. Zgodnie z uchwa∏à Rady i przedstawicieli rzàdów paƒstw z 20 grudnia 1996 r.
w sprawie Równych szans dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià5 akt ten sta∏ si´ doku-
mentem wywo∏ujàcym skutki prawne – potwierdzono w nim zasad´ unikania
i wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji jedynie ze wzgl´du na nie-
pe∏nosprawnoÊç.

2. Komisja Europejska przyj´∏a 29 wrzeÊnia 1998 r. dokument roboczy pt. Podno-
szenie poziomu zatrudnienia osób z niepe∏nosprawnoÊcià – nowe wyzwanie6. Doku-
ment ten przewiduje podejmowanie nast´pujàcych dzia∏aƒ:
a. podnoszenie umiej´tnoÊci osób z niepe∏nosprawnoÊcià,
b. przejÊcie od pasywnych do aktywnych instrumentów,
c. budowanie bezpiecznego miejsca pracy,
d. wykorzystanie nowych technologii,
e. zapisy antydyskryminacyjne, 
f. instrumenty pozytywne,
g. upowszechnienie problematyki zwiàzanej z niepe∏nosprawnoÊcià,
h. zapewnienie osobom z niepe∏nosprawnoÊcià lepszego dost´pu do edukacji

i szkoleƒ,
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i. zwi´kszanie i zró˝nicowanie aktywnych programów na rynku pracy,
j. zagwarantowanie lepszego dost´pu do tworzenia miejsc pracy,

k. podnoszenie ÊwiadomoÊci,
l. pobudzanie nowej i bezpieczniejszej kultury pracy,

m. w∏àczenie organizacji osób z niepe∏nosprawnoÊcià,
n. zapewnienie efektywnoÊci finansowej i skutecznego planowania,
o. poprawa koordynacji. 

3. Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej z 12 maja 2000 r. pt. W kierunku
Europy bez barier dla osób niepe∏nosprawnych7, aktem o charakterze niewià˝àcym
formalnie (tzw. soft law – mi´kkie prawo), ale majàcym znaczenie praktyczne,
stosowanym z uwagi na pozycj´ instytucji wspólnotowej i jej presti˝, Paƒstwa
cz∏onkowskie wyasygnowa∏y znaczàce Êrodki finansowe na promocj´ zatrud-
nienia osób niepe∏nosprawnych w okresie programowym 1994–1999 z Europej-
skiego Funduszu Socjalnego. Fundusz jest g∏ównym instrumentem wsparcia
osób z niepe∏nosprawnoÊcià w Unii Europejskiej. Wsparcia udzielono szerokie-
mu wachlarzowi dzia∏aƒ, w tym takim, jak: subsydiowanie wynagrodzeƒ
w czasie praktyk zawodowych, programy praktyk zawodowych, okresowe
chronione zatrudnienie i inne poÊrednie kroki na rynku pracy, samozatrudnie-
nie i rozwój zespo∏ów dla osób z upoÊledzeniem umys∏owym lub ze znacznà
niepe∏nosprawnoÊcià fizycznà. W nowym okresie programowym 2000–2006,
zgodnie z wytycznymi polityki zatrudnienia, paƒstwa cz∏onkowskie UE sà za-
praszane do podejmowania wielu inicjatyw, które majà szczególne znaczenie
dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià, zw∏aszcza w dziedzinie zwiàzanej ze zdolno-
Êciami zawodowymi lub równymi szansami dla wszystkich.

4. Zgodnie z decyzjà Rady z 27 listopada 2000 r. ustanawiajàcà Wspólnotowy pro-
gram dzia∏ania w zakresie zwalczania dyskryminacji (2001–2006)8, który to akt
wià˝e w ca∏oÊci adresatów, do których jest skierowany, uzgodniono wspólno-
towy program dzia∏ania, w celu wsparcia inicjatyw zwalczajàcych bezpoÊred-
nià lub poÊrednià dyskryminacj´ ze wzgl´du m.in. na niepe∏nosprawnoÊç na
okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2006 r. Program ten przewiduje reali-
zacj´ dzia∏aƒ analitycznych, mi´dzynarodowà wspó∏prac´ oraz podnoszenie
poziomu ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstw, m.in. w zakresie problemu dyskrymina-
cji z powodu niepe∏nosprawnoÊci. Wsparcie finansowe programu zapewnia
Wspólnota, a organem koordynujàcym jest Komisja Europejska. W realizacji
dzia∏aƒ w ramach programu uczestniczyç mogà: paƒstwa cz∏onkowskie Unii
Europejskiej, w∏adze lokalne i regionalne, organizacje pozarzàdowe i partne-
rzy spo∏eczni, uniwersytety i instytuty badawcze, krajowe urz´dy statystycz-
ne i media. W ramach dzia∏aƒ analitycznych przewidziano analizy: statystycz-
ne, opracowywanie metodologii i oceny skutecznoÊci polityki i praktyki
antydyskryminacyjnej, ustawodawstwa. W ramach wspó∏pracy mi´dzynaro-
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dowej przewidziano: mi´dzynarodowà wymian´ informacji, finansowanie na
poziomie europejskim organizacji pozarzàdowych. W ramach podnoszenia
ÊwiadomoÊci przewidziano: konferencje, seminaria, imprezy oraz kampanie
medialne na poziomie europejskim i krajowym.

5. Dyrektywa Rady z 27 listopada 2000 r. ustanawiajàca ogólne ramy na rzecz
równego traktowania w zakresie zatrudniania i pracy9 jest przedmiotem im-
plementacji do prawa krajowego i dotyczy m.in. problemu dyskryminacji ze
wzgl´du na niepe∏nosprawnoÊç. Unikanie/przeciwdzia∏anie dyskryminacji
dotyczy dost´pu do pracy, do zaj´ç niepodlegajàcych wynagrodzeniu, warun-
ków selekcji i rekrutacji, dost´pu do poradnictwa zawodowego, szkoleƒ zawo-
dowych, doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego, warunków zatrud-
nienia, wynagrodzenia i pracy, uczestnictwa w organizacjach pracodawców
i pracowników w jednostkach o charakterze prywatnym i publicznym. Jednak-
˝e paƒstwo cz∏onkowskie mo˝e wy∏àczyç zastosowanie standardów dyrekty-
wy w stosunku do si∏ zbrojnych w zakresie m.in. niepe∏nosprawnoÊci. 

Odmienne traktowanie dopuszczalne jest, m.in. ze wzgl´du na niepe∏no-
sprawnoÊç i nie stanowi dyskryminacji, je˝eli ze wzgl´du na rodzaj dzia∏alno-
Êci zawodowej lub warunki jej wykonywania dane cechy sà istotnym i deter-
minujàcym wymogiem zawodowym, pod warunkiem ˝e cel jest zgodny
z prawem, a wymóg zachowuje proporcje. W celu zapewnienia przestrzegania
zasady równego traktowania osób niepe∏nosprawnych przewiduje si´ wpro-
wadzenie racjonalnych usprawnieƒ. Oznacza to, ˝e pracodawca podejmuje
stosowne dzia∏ania z uwzgl´dnieniem potrzeby konkretnej sytuacji, aby umo˝-
liwiç osobie niepe∏nosprawnej dost´p do pracy, wykonywanie jej lub rozwój
zawodowy bàdê przeszkolenie jej, o ile Êrodki te wià˝à si´ z koniecznoÊcià po-
niesienia przez pracodawc´ nieproporcjonalnie wysokich nak∏adów. Nak∏ady
te nie sà nieproporcjonalne, je˝eli sà w wystarczajàcym stopniu rekompenso-
wane ze Êrodków istniejàcych w ramach polityki prowadzonej przez dane paƒ-
stwo cz∏onkowskie na rzecz osób niepe∏nosprawnych. W przypadku osób nie-
pe∏nosprawnych zasada równego traktowania nie stanowi przeszkody
w utrzymywania lub przyjmowaniu przepisów dotyczàcych ochrony zdrowia
i bezpieczeƒstwa w miejscu pracy ani Êrodków, których celem jest stworzenie
lub utrzymanie przepisów bàdê u∏atwieƒ w celu ochrony lub wspierania inte-
gracji w Êrodowisku pracy.

6. Zgodnie z Deklaracjà Madryckà z 24 marca 2002 r., przyj´tà na europejskim
kongresie na rzecz osób niepe∏nosprawnych10, konieczne jest uzupe∏nienie
prawa o braku dyskryminacji prawem do korzystania ze Êrodków, przezna-
czonych na zapewnienie osobom niepe∏nosprawnym niezale˝noÊci, integracji
i uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym. Nale˝y bezzw∏ocznie wprowadziç
wszechstronne antydyskryminacyjne ustawodawstwo celem usuni´cia istnie-
jàcych i przeciwdzia∏ania nowym barierom np. w sferze edukacji czy zatrud-
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nienia. Osoby niepe∏nosprawne powinny mieç dost´p do edukacji i s∏u˝b za-
wodowych. Szczególnych wysi∏ków wymaga promocja dost´pu osób niepe∏-
nosprawnych do zatrudnienia, najlepiej na otwartym rynku pracy. Wymaga
to nie tylko aktywnej mobilizacji wszystkich partnerów spo∏ecznych, lecz tak-
˝e zaanga˝owania ze strony w∏adz paƒstwowych, które powinny kontynu-
owaç aktywne wspieranie odpowiednich rozwiàzaƒ. Wszystkie dzia∏ania po-
winny byç podejmowane na zasadzie dialogu i wspó∏pracy z odpowiednimi
organizacjami reprezentujàcymi osoby niepe∏nosprawne. Chodzi o to, aby na
wszelkich szczeblach w∏adze uruchamia∏y lub wzmacnia∏y mechanizmy kon-
sultacji umo˝liwiajàce osobom niepe∏nosprawnym, dzia∏ajàcym poprzez swo-
je organizacje, w∏àczenie si´ w planowanie, wdra˝anie, kontrolowanie i ewa-
luacj´ wszelkich podejmowanych dzia∏aƒ.

7. Rozporzàdzenie Komisji Europejskiej z 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowa-
nia art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy paƒstwa w zakresie zatrud-
nienia11 wprowadza wyjàtki od zakazu udzielania pomocy publicznej oraz
obowiàzuje bezpoÊrednio i powszechnie na terenie Polski bez koniecznoÊci
wydania w tym zakresie regulacji wewn´trznych. Rozporzàdzenie stosuje si´
w odniesieniu do systemów, które stanowià pomoc paƒstwa w rozumieniu
art. 87 ust. 1 Traktatu, oraz które zapewniajà pomoc w zakresie tworzenia
miejsc pracy, zapewniajà pomoc w rekrutacji pracowników niepe∏nospraw-
nych lub zapewniajà pomoc w zakresie pokrycia dodatkowych kosztów za-
trudnienia pracowników niepe∏nosprawnych. Rozporzàdzenie stosuje si´
w odniesieniu do pomocy we wszystkich sektorach. Nie stosuje si´ go nato-
miast w odniesieniu do pomocy udzielonej w sektorze górniczym, stocznio-
wym, transportowym. Taka pomoc podlega uprzedniej notyfikacji zgodnie
z art. 88 ust. 3 Traktatu. Przedmiotowego rozporzàdzenia nie stosuje si´ tak˝e
w odniesieniu do:
a. pomocy w zakresie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z eksportem, je˝eli pomoc jest

bezpoÊrednio zwiàzana z iloÊcià eksportowanych produktów, utworze-
niem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bie˝à-
cymi zwiàzanymi z prowadzeniem dzia∏alnoÊci eksportowej, 

b. pomocy uwarunkowanej pierwszeƒstwem u˝ycia towarów produkcji kra-
jowej. Systemy pomocy spe∏niajàce warunki niniejszego rozporzàdzenia sà
zgodne ze wspólnotowym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 2 Traktatu i sà
zwolnione z wymogu notyfikacji wynikajàcego z art. 88 ust. 3 Traktatu, pod
warunkiem ˝e:
– wszelka pomoc, która mog∏aby byç przyznana zgodnie z takim syste-

mem, spe∏nia wszelkie warunki niniejszego rozporzàdzenia,
– system pomocy zawiera wyraêne odniesienie do niniejszego rozporzà-

dzenia w postaci przytoczenia jego tytu∏u oraz odniesienia dotyczàcego
publikacji w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich.
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Tworzenie zatrudnienia oraz wszelka pomoc, która mia∏aby zostaç przy-
znana na mocy takich systemów, powinna spe∏niaç szczegó∏owo poni˝sze wa-
runki12:
(1)  beneficjent przed∏o˝y paƒstwu cz∏onkowskiemu wniosek o pomoc; lub

paƒstwo cz∏onkowskie przyj´∏o przepisy prawne ustanawiajàce prawo do
pomocy zgodnie z obiektywnymi kryteriami,

(2)  systemy pomocy w zakresie rekrutacji pracowników niepe∏nosprawnych
przez przedsi´biorstwo oraz wszelka pomoc, która mog∏aby byç przyzna-
na na mocy tego systemu powinny spe∏niaç nast´pujàcy warunek: inten-
sywnoÊç wszelkiej pomocy brutto odnoszàcej si´ do zatrudnienia pracow-
ników niepe∏nosprawnych, obliczana jako procent kosztów p∏ac przez
okres roku od momentu rekrutacji, nie przekroczy 60%; przez intensyw-
noÊç pomocy brutto rozumie si´ kwot´ pomocy wyra˝onà jako procent
odpowiednich kosztów. Wszystkie wykorzystane kwoty b´dà kwotami
przed potràceniem podatków bezpoÊrednich. W przypadku gdy pomoc
zostanie przyznana w innej formie ni˝ dotacja, kwota pomocy b´dzie sta-
nowiç ekwiwalent dotacji. Warunek powy˝szy stosuje si´:
a. gdy rekrutacja nie stanowi wzrostu netto liczby pracowników w danym

zak∏adzie, a stanowisko lub stanowiska musia∏y zostaç zwolnione w na-
st´pstwie dobrowolnego odejÊcia, przejÊcia na emerytur´ z powodu
wieku, dobrowolnej redukcji czasu pracy lub zgodnego z prawem
zwolnienia za naruszenie obowiàzków s∏u˝bowych i nie w wyniku re-
dukcji etatów oraz

b. z wyjàtkiem przypadku zgodnego z prawem zwolnienia za naruszenie
obowiàzków s∏u˝bowych pracownik lub pracownicy muszà byç upraw-
nieni do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 12 miesi´cy.

Systemy pomocy w zakresie zatrudnienia pracowników niepe∏nospraw-
nych oraz wszelka pomoc, która mog∏aby zostaç przyznana zgodnie z takim
systemem, powinny spe∏niaç nast´pujàce warunki: pomoc nie przekroczy po-
ziomu niezb´dnego do dokonania jakiejkolwiek rekompensaty w zakresie
zmniejszenia wydajnoÊci wynikajàcej z niepe∏nosprawnoÊci pracownika lub
pracowników oraz wszelkich nast´pujàcych kosztów:
a.  adaptacji pomieszczeƒ,
b.  zatrudnienia pracowników, sp´dzajàcych czas wy∏àcznie na pomocy pra-

cownikowi lub pracownikom niepe∏nosprawnym, kosztów adaptacji lub
nabycia urzàdzeƒ przeznaczonych do ich u˝ytku.
Koszty te sà kosztami dodatkowymi wzgl´dem obcià˝eƒ, które beneficjant

poniós∏by, je˝eli zatrudnia∏by pracowników, którzy nie sà niepe∏nosprawni,
przez ka˝dy okres, przez który pracownik lub pracownicy niepe∏nosprawni
sà w rzeczywistoÊci zatrudniani. Je˝eli beneficjent zapewnia zatrudnienie
chronione, pomoc mo˝e dodatkowo pokrywaç, lecz nie mo˝e przewy˝szaç,
kosztów budowy, instalacji lub rozbudowy danego zak∏adu i wszelkich kosz-
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tów administracyjnych oraz transportowych, które wynikajà z zatrudnienia
pracowników niepe∏nosprawnych. Systemy wy∏àczone na mocy niniejszego
artyku∏u przewidujà, ˝e pomoc jest uwarunkowana prowadzeniem przez be-
neficjanta dokumentacji pozwalajàcej na sprawdzenie, czy przyznana pomoc
spe∏nia powy˝sze warunki.

Pu∏apy pomocowe okreÊlone w rozporzàdzeniu stosuje si´ bez wzgl´du na
to, czy wsparcie dla wspomaganego zatrudnienia lub rekrutacji jest finanso-
wane wy∏àcznie ze Êrodków paƒstwowych, czy jest cz´Êciowo finansowane
przez Wspólnot´.

Systemy pomocy, które koncentrujà si´ na poszczególnych sektorach, nie
sà zwolnione z obowiàzku notyfikacji na mocy niniejszego rozporzàdzenia
i podlegajà one wymogowi notyfikacji zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu.

Omawiane rozporzàdzenie nie zwalnia z obowiàzku notyfikacji przy-
znania pomocy pojedynczemu przedsi´biorstwu lub zak∏adowi przekra-
czajàcej wielkoÊç pomocy brutto okreÊlonà na 15 mln euro przez dowolny
okres trzyletni.

Komisja oceni takà pomoc, je˝eli zostanie ona przyznana zgodnie z syste-
mem, który w innym przypadku jest wy∏àczony na mocy rozporzàdzenia,
odwo∏ujàc si´ jedynie do kryteriów wynikajàcych z rozporzàdzenia. Rozpo-
rzàdzenie nie narusza jakichkolwiek zobowiàzaƒ paƒstwa cz∏onkowskiego
w zakresie notyfikacji indywidualnego przyznania pomocy zgodnie z zobo-
wiàzaniami przyj´tymi w kontekÊcie innych instrumentów pomocy paƒstwa
oraz w szczególnoÊci zobowiàzania dotyczàcego notyfikacji lub poinformo-
wania Komisji o pomocy na rzecz przedsi´biorstwa otrzymujàcego pomoc re-
strukturyzacyjnà w rozumieniu wskazówek Wspólnoty dotyczàcych pomo-
cy w zakresie ratowania oraz restrukturyzacji firm przechodzàcych trudnoÊci
oraz zobowiàzania w zakresie notyfikacji pomocy regionalnej dla du˝ych
projektów inwestycyjnych zgodnie z obowiàzujàcymi ramami wielosektoro-
wymi.

8. Zgodnie z decyzjà Rady z 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk
zatrudnienia paƒstw cz∏onkowskich13, który to akt wià˝e w ca∏oÊci adresa-
tów, do których jest skierowany, ustanowiono wiele wytycznych dla polityki
zatrudnienia paƒstwa cz∏onkowskich na lata 2005–2008. Nakazujà one paƒ-
stwom cz∏onkowskim zwrócenie szczególnej uwagi na znaczne zmniejszenie
ró˝nic w poziomie zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych, zwalczanie dyskry-
minacji, promowanie dost´pu do zatrudnienia osobom z ograniczonà spraw-
noÊcià.

Nie jest mo˝liwe proste porównanie regulacji prawnych dotyczàcych zatrud-
niania osób niepe∏nosprawnych ustanowionych przez instytucje Unii Europej-
skiej z regulacjami ustanowionymi przez polskie organy prawodawcze. Mo˝na,
co najwy˝ej, powiedzieç o braku lub zgodnoÊci poszczególnych norm, czy te˝
szerzej zachowaƒ ró˝nych podmiotów z prawem Unii Europejskiej.
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13 Dz.U. UE L.00.205.28.



System prawny Unii Europejskiej i polski tworzà jeden porzàdek prawny i prze-
nikajà si´, a prawo UE wnika w polski system prawny. Nale˝y tak˝e zwróciç uwa-
g´ na to, i˝ w procesie legislacyjnym w Polsce zapewniona jest kontrola zgodnoÊci
tworzonego prawa z Acquis communataire (wspólnotowy dorobek prawny), m.in.
poprzez udzia∏ Komitetu Integracji Europejskiej w procesie prawotwórczym, jak
i nast´pczà kontrol´ polskiego prawodawstwa pod kàtem tej zgodnoÊci, wykony-
wanà przez Komisj´ Europejskà i Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci. 

Syntetyczne zestawienie regulacji Unii Europejskiej, dotyczàcych zatrudnie-
nia osób niepe∏nosprawnych w kontekÊcie ich relacji z polskim systemem praw-
nym, a w szczególnoÊci z polskimi uregulowaniami dotyczàcymi zatrudniania
osób niepe∏nosprawnych, zawiera tab. 6.1.
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Tabela 6.1. Podstawowe dokumenty prawne Unii Europejskiej regulujàce kwestie zatrud-
niania osób niepe∏nosprawnych a prawo polskie

Dokument Unii Europejskiej Rozwiàzania w prawie polskim

1. uchwa∏a rady i przedstawicieli • uchwa∏a zaleca unikanie i eliminowanie nega-
rzàdów paƒstw cz∏onkowskich tywnej dyskryminacji z uwagi na niepe∏nospraw-
z 20 grudnia 1996 r. w sprawie noÊç
równych szans dla osób z niepe∏- Zasady ogólne sà realizowane w polskim porzàdku 
nosprawnoÊcià prawnym.

2. dokument roboczy komisji  • dokument wyznaczajàca kierunki dzia∏aƒ insty-
europejskiej z 29 wrzeÊnia tucji Unii Europejskiej i paƒstw cz∏onkowskich 
1998 r.: podnoszenie poziomu poszerzajàcych udzia∏ osób niepe∏nosprawnych 
zatrudnienia osób z niepe∏nospraw- na rynku pracy
noÊcià – nowe wyzwanie Zalecenia sà sukcesywnie realizowane przez polskie 

regulacje prawne.

3. komunikat Komisji Europejskiej • jakkolwiek komunikat nie jest aktem wià˝àcym, 
z 12 maja 2000 r. pt.: W kierun- to jednak w praktyce zalecenia powinny byç 
ku Europy bez barier dla osób wprowadzane w ˝ycie przez paƒstwa cz∏on-
niepe∏nosprawnych kowskie

W∏adze polskie podejmujà wiele dzia∏aƒ zgodnych
z treÊcià komunikatu.

4. decyzja Rady z 27 listopada • decyzja wià˝e przede wszystkim instytucje Unii 
2000 r. ustanawiajàca wspólno- Europejskiej w zakresie dzia∏aƒ nakreÊlonych 
towy program dzia∏ania programem i obowiàzku ich finansowania z bu-
w zakresie zwalczania dyskry- d˝etu wspólnotowego i kontroli, 
minacji (2001–2006) • natomiast podmioty wskazane w programie mogà 

podejmowaç si´ zadaƒ okreÊlonych w programie 
na zasadach w nim wyra˝onych

Oznacza to, i˝ program, szerzej decyzja go ustana-
wiajàca, stanowi przede wszystkim uzupe∏nienie
krajowych regulacji dotyczàcych zatrudniania 
osób niepe∏nosprawnych.

5. dyrektywa Rady z 27 listopada • dyrektywa podlega implementacji do krajowego 
2000 r. ustanawiajàca ogólne ra- porzàdku prawnego poprzez dzia∏ania prawo-
my na rzecz równego traktowa- dawcze, jak i praktyk´ zgodnà z zapisami dyrek-
nia w zakresie zatrudniania tywy 
i pracy
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cd. tab. 6.1.

Dokument Unii Europejskiej Rozwiàzania w prawie polskim

Na podstawie analizy polskiego systemu prawnego
mo˝na oceniç dyrektyw´ jako implementowanà – pol-
ski system prawny przewiduje w szczególnoÊci
wiele norm chroniàcych przed dyskryminacjà.

6. deklaracja madrycka przyj´ta Realizowana w sposób niezadowalajàcy nie tyle 
na europejskim kongresie na  przez polski system prawny, ile raczej przez egze-
rzecz osób niepe∏nosprawnych kutorów obowiàzujàcych przepisów regulujàcych 
24 marca 2002 r. status osób niepe∏nosprawnych oraz wspó∏prac´

sektora pozarzàdowego z innymi podmiotami sce-
ny publicznej

7. rozporzàdzenie komisji euro- • obowiàzuje na terytorium Polski – nie ma po-
pejskiej z 5 grudnia 2002 r. trzeby transpozycji rozporzàdzenia do polskiego 
w sprawie stosowania art. 87 porzàdku prawnego 
i 88 Traktatu w odniesieniu do • realizacja polega na stosowaniu zawartych w nim 
pomocy paƒstwa w zakresie norm przez polskie sàdy, organy paƒstwowe 
zatrudnienia i pomioty funkcjonujàce w obrocie prawnym 

• jednostki mogà si´ powo∏aç bezpoÊrednio na
poszczególne normy wynikajàce z rozporzà-
dzenia

• w przypadku niezgodnoÊci rozporzàdzenia
z przepisem prawa krajowego, ma zastosowanie
przepis rozporzàdzenia

Nie odnajdujemy sprzecznoÊci rozporzàdzenia
z regulacjami polskimi, w szczególnoÊci dotyczà-
cymi pomocy publicznej.

8. decyzja Rady z 12 lipca 2005 r. • decyzja wià˝e adresatów, do których jest skiero-
w sprawie wytycznych dla wana – adresatami decyzji sà przede wszystkim 
polityk zatrudnienia paƒstw paƒstwa cz∏onkowskie, które zobowiàza∏y si´ do 
cz∏onkowskich dzia∏aƒ zgodnie z ustalonymi wytycznymi, co 
(Dz.U. UE L.205.21) powinno obejmowaç zarówno dzia∏ania prawo-

dawcze, jak i czynnoÊci faktyczne
Mo˝na stwierdziç, i˝ polski system prawny podà˝a
w kierunku realizacji wytycznych.

èród∏o: Opracowa∏ Z. Woêniak na podstawie opinii prawnej przygotowanej przez
S. Steckiewicza.



6.3. Niepe∏nosprawnoÊç i praca – aspekty prawne

Zadaniem nowoczesnych systemów wspierania zatrudnienia osób niepe∏no-
sprawnych jest tworzenie warunków14:

1. u∏atwiajàcych m∏odym osobom z ograniczonà sprawnoÊcià przejÊcie ze szko-
∏y do pracy, bowiem ich zarobki sà w dwójnasób limitowane na rynku pracy
– przez m∏odoÊç i niepe∏nosprawnoÊç. Konieczne jest zatem w pierwszej ko-
lejnoÊci subsydiowanie pracy tej w∏aÊnie grupy ryzyka,

2. u∏atwiajàcych odchodzenie od Êrodków utrzymania, których êród∏em sà
Êwiadczenia spo∏eczne dla niepe∏nosprawnych i powrót do pracy (zw∏aszcza
na otwartym rynku) w taki sposób, aby otrzymywane wynagrodzenie kom-
pensowa∏o utracone Êwiadczenia,

3. zach´cajàcych starszych pracowników do pozostania w zatrudnieniu nawet
wówczas, gdy ich produktywnoÊç w wyniku pogarszania si´ sprawnoÊci mo-
˝e spadaç.

Konsekwencjà takiego podejÊcia do kszta∏towania ogólnych przes∏anek
wspierania rynku pracy dla niepe∏nosprawnych jest stanowisko krajów Unii Eu-
ropejskiej zalecajàce budowanie przyjaznego Êrodowiska, sprzyjajàcego rozwojo-
wi gospodarczemu i kreowaniu warunków aktywizacji zawodowej niepe∏no-
sprawnych poprzez dà˝enie do:

1. opanowania i wype∏nienia luki kwalifikacyjnej niepe∏nosprawnych poprzez
modernizacj´ systemu edukacji i kszta∏cenia zawodowego wyposa˝ajàcego
wszystkich pracowników w umiej´tnoÊci sprostania nowym mo˝liwoÊciom
i wymaganiom rynku pracy oraz poprzez rozwijanie odpowiednich do tego
struktur motywacyjnych, 

2. tworzenia nowego ducha pracy na tyle kreatywnego, by dobrze s∏u˝y∏o to in-
teresom i przedsi´wzi´ciom gospodarczym,

3. zach´cania przedsi´biorców i pracowników do odpowiadania na szybkie
zmiany rynkowe i jego otoczenia znajdowaniem nowej równowagi mi´dzy
elastycznoÊcià i bezpieczeƒstwem ekonomicznym,

4. dostarczania takich struktur organizacyjnych, w ramach których wszystkie
jednostki – zw∏aszcza zaÊ kobiety i osoby niepe∏nosprawne – mogà pracowaç
w takich samych warunkach, na tych samych prawach z równoczesnym przy-
j´ciem wspó∏odpowiedzialnoÊci za utrzymanie mo˝liwoÊci d∏ugookresowego
rozwoju gospodarki.

5. wykorzystania wszelkich dost´pnych form (rezerw) zatrudnienia, zw∏aszcza
w III sektorze (organizacje pozarzàdowe), w sferze bud˝etowej, us∏ugach,
a wi´c wsz´dzie tam, gdzie nie zak∏óca to warunków funkcjonowania po-
szczególnych rynków i nie prowadzi wprost do konkurencji z sektorem pry-
watnym,
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14 Takie zalecenia sformu∏owa∏a dla krajów cz∏onkowskich Commission Staff Working Unii Europejskiej. 



6. w∏àczania wielu partnerów spo∏ecznych w aktywne dzia∏ania s∏u˝àce:
a. promowaniu edukacji personelu s∏u˝àcej zapobieganiu wypadkom przy

pracy i dostarczajàcej umiej´tnoÊci budowania bezpiecznego miejsca pracy,
b. opracowaniu przejrzystych kryteriów i wymagaƒ dopuszczenia do pracy

i na potrzeby wczesnego, bezpiecznego dla osoby niepe∏nosprawnej po-
wrotu do zatrudnienia,

c. rozwijaniu strategii powrotu do zatrudnienia i reintegracji osób niepe∏no-
sprawnych w docelowym miejscu pracy ju˝ na etapie zdrowienia,

d. rozwijaniu wszechstronnych, ca∏oÊciowych strategii zarzàdzania zak∏ada-
mi pracy zatrudniajàcymi ludzi z ograniczonà sprawnoÊcià15.

Paƒstwa cz∏onkowskie UE, pomimo przekazania cz´Êci kompetencji na szcze-
bel wspólnotowy, sà odpowiedzialne za kreowanie polityki i strategii zatrudnia-
nia osób niepe∏nosprawnych. Mimo wielu ró˝nic w rozwiàzaniach krajowych wy-
ró˝niç mo˝na dwa podstawowe systemy zatrudniania osób niepe∏nosprawnych:

1. system antydyskryminacyjny – ka˝dy akt prawny zawiera specjalny rozdzia∏
zakazujàcy dyskryminacji ze wzgl´du na niepe∏nosprawnoÊç. Nak∏ada to na
pracodawc´ obowiàzek dostosowania miejsca pracy do potrzeb osoby niepe∏-
nosprawnej (o ile nie spowoduje to nadmiernych kosztów),

2. system oparty na kwotach zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych – polega na
wprowadzeniu specjalnà ustawà obowiàzku zatrudniania okreÊlonego odsetka
osób z ograniczonà sprawnoÊcià. Obecnie w krajach UE waha si´ on od 2 do 7%). 

WÊród politycznych koncepcji zatrudniania osób niepe∏nosprawnych wymie-
nia si´ równie˝ podejÊcie oparte na zach´tach do zatrudniania. Istotnym elemen-
tem polityki zatrudniania osób niepe∏nosprawnych sà specjalne programy – od
pomocy w zatrudnianiu na otwartym rynku pracy, do tworzenia specjalnych
oÊrodków i/lub warsztatów.

WÊród stosowanych w krajach UE form zatrudnienia nale˝y rozró˝niaç:

1. Zatrudnienie dotowane – polega ono na dotacji dla pracodawców, która re-
kompensuje cz´Êç kosztów pracy zwiàzanych z zatrudnianiem osób niepe∏no-
sprawnych. Dotyczy to refundacji cz´Êci wynagrodzeƒ lub sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne. 

2. Zatrudnienie wspomagane – zawiera ono elementy indywidualnego wspar-
cia udzielanego osobie niepe∏nosprawnej w miejscu pracy. W ró˝nych paƒ-
stwach stosowane sà ró˝ne formy i zakresy wsparcia, takie jak osobista asysta
i/lub doradztwo zawodowe.

3. Zatrudnienie chronione – obejmuje ono ró˝norodne formy pracy koncentrujà-
ce osoby niepe∏nosprawne w specjalnych warunkach (warsztaty, firmy komer-
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15 W Êlad za tym posz∏y konkretne zobowiàzania: do przygotowania oferty edukacyjnej i zawodowej
dla m∏odych ludzi pozostajàcych szeÊç miesi´cy bez pracy i innych bezrobotnych pozostajàcych
bez zatrudnienia do roku. Zapewnienie kursów zawodowych i zwi´kszajàcych zdolnoÊci zdoby-
cia i utrzymania pracy dla co najmniej 20% bezrobotnych.



cyjne, wydzielone segmenty przedsi´biorstw). W niektórych paƒstwach zatrud-
nienie chronione ma charakter socjalny, w innych zaÊ stanowi etap przejÊciowy
przygotowujàcy do zatrudnienia na otwartym rynku pracy (Ga∏´ziak, 2004).

Podj´cie pracy zawodowej oznacza nie tylko polepszenie sytuacji finansowej,
lecz przede wszystko podnosi poczucie ich w∏asnej wartoÊci, zatrudnienie jest
tak˝e swoistà terapià i sprzyja poprawie stanu zdrowia. Próbà wyjÊcia naprzeciw
tym wa˝nym problemom jest wypracowany w USA program wspomaganego
zatrudniania osób niepe∏nosprawnych16, adresowany do osób niepe∏nospraw-
nych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci, bezrobot-
nych i/lub poszukujàcych pracy. Jego celem jest wypracowanie metod umo˝li-
wiajàcych tej kategorii spo∏ecznej otrzymanie i utrzymanie trwa∏ej pracy
zarobkowej, czemu s∏u˝yç ma:

1. wyszkolenie trenerów pracy, 
2. nabór osób niepe∏nosprawnych przygotowanych do podj´cia pracy, 
3. nawiàzanie kontaktów z przysz∏ymi pracodawcami, 
4. zatrudnienie osób niepe∏nosprawnych oraz indywidualna opieka trenera pra-

cy nad zatrudnionym. 

Odpowiednio przeszkoleni trenerzy majà za zadanie prze∏amywaç l´ki osoby
niepe∏nosprawnej, poprzez poznanie jej predyspozycji i zainteresowaƒ, okreÊlajà
dla swoich podopiecznych optymalny rodzaj pracy, a równolegle trenerzy po-
szukujà przysz∏ych miejsc pracy, przekonujàc pracodawców i za∏og´ przedsi´-
biorstwa o przydatnoÊci zawodowej osób zatrudnianych. Zadaniem trenera pra-
cy wspomaganej jest:

1. zebranie niezb´dnych informacji dotyczàcych oceny mo˝liwoÊci, predyspozy-
cji, umiej´tnoÊci i zainteresowaƒ osoby zatrudnianej, 

2. szkolenie na stanowiskach pracy oraz nadzór i bezpoÊrednia pomoc w prawi-
d∏owym wykonywaniu obowiàzków pracowniczych, 

3. szkolenie za∏ogi przedsi´biorstwa dotyczàce wspó∏pracy z osobami niepe∏no-
sprawnymi, 

4. sta∏y kontakt z pracodawcà, 
5. dzia∏ania interwencyjne (problemy z wykonywaniem obowiàzków s∏u˝bo-

wych, wypadki przy pracy itp.), 
6. utrzymywanie sta∏ego kontaktu z lekarzem prowadzàcym oraz z rodzinà oso-

by zatrudnionej, 
7. czuwanie nad bezpiecznym dojazdem do pracy i z powrotem. 
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16 Jest to system tzw. trenerów pracy. W ramach rozpocz´tej w 2001 r. realizacji Programu wspierania
aktywizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych upoÊledzonych umys∏owo oraz z zaburzeniami psychiczny-
mi przedstawiciele Agencji Mecklenburg Open Door – Charlotte (USA) w marcu 2001 r. we Wro-
c∏awiu przeprowadzili intensywne szkolenie i wybór trenerów pracy wspomaganej. Wybrani tre-
nerzy otrzymali certyfikat uprawniajàcy do bezpoÊredniej realizacji niniejszego programu. Patrz:
www.actus.free.ngo.pl/trener.htm.



Trener od poczàtku towarzyszy osobom niepe∏nosprawnym na stanowisku
pracy, na nim te˝ spoczywa obowiàzek nauczenia podopiecznego niezb´dnych
czynnoÊci, kontrolowania jakoÊci wykonywanej pracy, czuwania nad bezpiecz-
nym dojazdem do miejsca pracy. DoÊwiadczenia amerykaƒskie dowodzà, ̋ e pra-
cujàca i odpowiednio pilotowana osoba cz´sto usamodzielnia si´, pozbywa si´
dotychczasowych kompleksów i znacznie poprawia si´ jej stan zdrowia. Eksper-
ci europejscy podkreÊlajà, i˝ zbyt rzadko jeszcze rehabilitacja i/lub systemy
wspierania zdolnoÊci do zatrudnienia adresowane sà do osób stale korzystajà-
cych z zasi∏ków dla bezrobotnych i innych form Êwiadczeƒ spo∏ecznych, które
wspierajà ich dochody. Przyspieszeniu i poszerzeniu tych w∏aÊnie procesów
zmian mogà pos∏u˝yç nowe technologie stwarzajàce szans´ reorganizacji pro-
dukcji i us∏ug w sposób umo˝liwiajàcy realizacj´ zasady równoÊci w dost´pie do
pracy i jej rezultatów. 

W arsenale nowych technik sprzyjajàcych tworzeniu nieznanych dotàd form
zatrudnienia, dost´pnych tak˝e osobom niepe∏nosprawnym, znajduje si´ telepra-
ca17, umo˝liwiajàca niepe∏nosprawnym prac´ w domu z wykorzystaniem sprz´-
tu i sieci telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej18. Do najwa˝niejszych form
telepracy nale˝à: 

1. Telepraca domowa (home-based telework) – to najczystszy model telepracy i naj-
lepiej oddaje sens tej formy zatrudnienia. Pracownik Êwiadczy swojà prac´
w domu, a z macierzystym biurem kontaktuje si´ za pomocà sieci telekomu-
nikacyjnej. 

2. Telepraca uzupe∏niajàca (supplementary telework) – polega na czasowym po-
dziale pomi´dzy telepracà domowà a pracà w biurze. Taka forma zatrudnie-
nia zale˝y przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy, potrzeb praco-
dawcy, a tak˝e odleg∏oÊci pomi´dzy siedzibà firmy a miejscem zamieszkania
telepracownika. 

3. Telepraca mobilna (mobile telework) – pracownicy Êwiadczà prac´ poza siedzi-
bà firmy oraz poza domem, pracujà w terenie, podró˝ujà, kontaktujà si´ naj-
cz´Êciej za pomocà telefonów komórkowych, przenoÊnych komputerów. 

4. Telecentrum – to miejsce wyposa˝one w niezb´dny sprz´t komputerowy oraz
∏àcza elektroniczne. Telecentrum po∏o˝one jest zazwyczaj w du˝ej odleg∏oÊci od
siedziby firmy, a jednoczeÊnie blisko zamieszkania telepracowników, którzy
z ró˝nych przyczyn nie mogà wykonywaç swojej pracy w domu. Telecentrum
mo˝e stanowiç odr´bny dzia∏ danej firmy lub te˝ nale˝eç do kilku przedsi´-
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17 Termin telepraca powsta∏ w Stanach Zjednoczonych (za ojca telepracy uwa˝any jest Jack Nilles),
tam bardziej rozpowszechniony jako telecommuting. Praca zdalna, praca na odleg∏oÊç, praca domo-
wa, praca sieciowa, wyrkom (wyrobnictwo komputerowe multimedialne) to najcz´Êciej spotyka-
ne okreÊlenia zast´pcze telepracy.

18 Na poczàtku lat 70. XX w. w Stanach Zjednoczonych by∏o prawdopodobnie kilka tysi´cy telepra-
cowników – w 1980 r. liczba ta wzros∏a do 100 tysi´cy, w roku 1990 przekroczy∏a 2,5 miliona;
w 2000 r. w takim trybie by∏o zatrudnionych prawie 18 milionów osób; http://www.jala.com/fu-
tures.php. T´ form´ zatrudnienia traktuje si´ jako niezwykle istotnà dla kobiet i osób niepe∏no-
sprawnych – Sowiƒska-Milewska (2002).



biorstw lub instytucji. Specjalnym rodzajem telecentrum skierowanym do spo-
∏ecznoÊci lokalnej jest telechatka sprzyjajàca zmniejszaniu dysproporcji pomi´dzy
spo∏ecznoÊciami bardziej i mniej zinformatyzowanymi – g∏ównym zadaniem
telechatek jest organizowanie kursów obs∏ugi komputera, upowszechnianie naj-
nowszych technologii informatycznych, ∏atwiejszy dost´p do wiedzy. 

5. Telepraca w systemie SOHO (Small Office Home Office) – wykonywana przez
osoby zarzàdzajàce przedsi´biorstwami oraz samozatrudnione (Kaczmarek,
2005).
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Tabela 6.2. KorzyÊci i mankamenty telepracy

Dla pracowników Dla firmy

KorzyÊci Zagro˝enia KorzyÊci Zagro˝enia

• poprawa jakoÊci ˝ycia • zerwanie kontak- • elastycznoÊç za- • organizacja
tów spo∏ecznych trudnienia

• zmniejszenie prawdopo- • groêba izolacji • konkurencyjnoÊç • oprzyrzà-
dobieƒstwa wypadku • zagro˝enie mar- dowanie 
w drodze do i z pracy ginalizacjà domowych 

stanowisk 
pracy

• taƒsze i regularne od˝y- • inwazja prywat- • redukcja godzin 
wianie si´ noÊci nadliczbowych

• zmniejszenie prawdopo- • przykucie do • poprawa wizerun-
podobieƒstwa wystàpie- komputera ku firmy (postrze-
nia choroby (uzale˝nienie) ganie jej jako nowo-

czesnej)

• elastyczne godziny pracy • nie zawsze inte- • mo˝liwoÊç obni˝e-
– mo˝liwoÊç godzenia resujàca praca nia kosztów pracy

obowiàzków domowych – ograniczenie 
z pracà zawodowà kosztów sta∏ych

• wyeliminowanie czasu • redukcja kosztów 
koniecznego na przygo- zwiàzanych z adap-
towanie si´ do pracy tacjà pracowników

i szkoleniami

• uniezale˝nienie od Êrod- • wy˝sza wydajnoÊç 
ków transportu – ograni- – pracownicy sami 
czenie czasu i kosztów organizujà swojà 
dojazdu do pracy; elimi- prac´, lepiej kon-
nacja ucià˝liwoÊci zwià- centrujà si´ na tym 
zanych z dotarciem do co robià
pracy

• brak lub niewielka hie- • spadek absencji 
rarchia s∏u˝bowa chorobowej

• mo˝liwoÊç osobistej kon- • zró˝nicowany po-
troli nad warunkami miej- ziom wynagrodzeƒ
sca pracy



Telepraca jako forma zarobkowania stanowi szans´ dost´pu do nowych,
nieosiàgalnych innà drogà dla ludzi niepe∏nosprawnych dziedzin wiedzy
i sfer zatrudnienia. S∏u˝yç mo˝e odbudowie to˝samoÊci spo∏ecznej jednostek
z naruszonà sprawnoÊcià (poczucie przydatnoÊci i integracji niemo˝liwe do
osiàgni´cia w tradycyjnych formach zatrudnienia) i w pewnych przypad-
kach sprzyjaç rozbiciu izolacji spo∏ecznej (wirtualna wi´ê i interakcje). 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e telepraca wymaga ponadto takich umiej´tnoÊci, jak
samodzielnoÊç w rozwiàzywaniu problemów, umiej´tnoÊç zarzàdzania
czasem, samodyscyplina, ∏atwoÊç komunikacji i doÊwiadczenie, a wi´c pra-
cowników dobrze zorganizowanych wewn´trznie i zdolnych do pracy bez
Êcis∏ego nadzoru, instrukta˝u i kontroli, co oznacza, i˝ w d∏u˝szej perspekty-
wie nie mo˝e byç ona modelowym rozwiàzaniem dla zbyt du˝ej liczby osób.
Jak do tej pory telepraca ma dla specjalistów wi´cej walorów ni˝ zagro˝eƒ
(tab. 6.2.).

Nale˝y zauwa˝yç, i˝ wprowadzanie pracy w domen´ domowo-rodzinnà
powoduje koniecznoÊç przedefiniowania dotychczasowych, tradycyjnych ról
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cd. tab. 6.2

Dla pracowników Dla firmy

KorzyÊci Zagro˝enia KorzyÊci Zagro˝enia

• mo˝liwoÊç wykorzystania • mo˝liwoÊç zatrud-
powierzonego przez firm´ niania pracowni-
sprz´tu komputerowego ków z regionów 
dla celów osobistych pra- o ni˝szym pozio-
cownika i jego rodziny mie p∏ac

• mo˝liwoÊç ukrycia braków • obni˝enie kosztów 
fizycznych, uszkodzeƒ itp. transportu
niedostatków w wyglà-
dzie – szansa uzyskania 
realnej oceny pracy 
u wspó∏pracowników

• zwi´kszenie bezpieczeƒ- • mo˝liwoÊç zatrud-
stwa mieszkania pracow- niania pracowników 
nika przed zdarzeniami o wysokich kwalifi-
losowymi kacjach, którzy 

z ró˝nych przyczyn
nie mogà opuszczaç
miejsca zamiesz-
kania

èród∏o: Na postawie materia∏ów Europejskiego Instytutu Technik Audiowizualnych i Te-
lekomunikacyjnych (IDATE); Olivier H., Darnige A., Mathonnet Ph., The impact of distan-
ce education and telework on elderly and disabled people, Institute de l’audiovisuel et des Tele-
communication en Europe (IDATE), (02.2000); Kaczmarek M., Telepraca – trzecia fala zalewa
Europ´; www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/plKAczmarek.pdf.



pe∏nionych w Êwiecie pracy i rodzinie, co mo˝e stanowiç dodatkowe êród∏o stre-
su19. Jest zatem oczywiste, i˝ nie wszyscy ludzie niepe∏nosprawni b´dà w stanie
zaadoptowaç si´ do warunków telepracy, choçby dlatego, ˝e b´dà preferowaç
bezpoÊrednie kontakty mi´dzyludzkie oraz wszystko to, co okreÊla atmosfer´ sa-
mego miejsca pracy. Telepraca jest wi´c tylko jednà z wielu propozycji w pakie-
cie form zatrudnienia adresowanym do osób niepe∏nosprawnych – dla jednych
mo˝e byç doskona∏ym narz´dziem zapewnienia integracji spo∏ecznej20, dla in-
nych z kolei stanowiç b´dzie zagro˝enie marginalizacjà. W procesie przygotowa-
nia warunków implementacji tej formy zatrudnienia osób z ograniczonà spraw-
noÊcià najistotniejsze znaczenie odgrywaç b´dzie zatem przygotowanie profili
psychospo∏ecznych potencjalnych telepracowników21.

6.4. Status prawny osób z ograniczonà 
sprawnoÊcià na polskim rynku pracy 

Status prawny osób niepe∏nosprawnych na polskim rynku pracy22 okreÊlony
jest przez wiele przepisów znajdujàcych si´ w obowiàzujàcym ustawodawstwie
oraz w aktach wykonawczych do ustaw. Obejmujà one:
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19 Praca domowa upowszechni∏a si´ w Ameryce Pó∏nocnej i Australii. W Japonii preferuje si´ tele-
centra, a dom to twierdza ˝ycia rodzinnego. W Polsce natomiast wiele firm ma swojà siedzib´
w domu w∏aÊciciela – podaj´ za: Kaczmarek, 2005.

20 W Europie 6,1% zatrudnionych pracowa∏o w roku 2001 w systemie telepracy – z czego a˝ 2/3
telepracowników jest w Finlandii, Szwecji, Holandii, Danii i W. Brytanii. Co roku wskaênik ten
wzrasta o 5,0% (patrz raporty Komisji Europejskiej eWork 2000 oraz eWork 2002). Stosowanie tej
formy pracy jest nierozerwalnie zwiàzane z rozwojem spo∏eczeƒstwa informatycznego, a co za
tym idzie z sytuacjà finansowà, politycznà, poziomem edukacji oraz kulturà ogólnà i technicznà.
W paƒstwach przodujàcych w wykorzystywaniu teleinformatyki w pracy kluczowà rol´ odgrywa
dost´p do internetu. Z badaƒ OBOP-u wynika, ˝e 46,0% Polaków mia∏o w 2005 r. komputer oso-
bisty w domu, 31,0% korzysta z internetu (16,2% w roku 2000).

21 Zwiastunem nowego jest w Polsce Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepe∏no-
sprawnym Ruchowo, propagujàca najnowoczeÊniejsze formy pracy i edukacji, lecz s∏abo wspiera-
na przez odpowiedzialnych za kreowanie nowych segmentów rynku pracy. Nie bez znaczenia sà
jednak˝e koszty – internet w Polsce jest jednym z najdro˝szych w UE. Patrz tak˝e: Czym jest inter-
net dla osób niepe∏nosprawnych?; Internet – szansa dla niepe∏nosprawnych, Materia∏y II Ogólnopolskiej
Konferencji „Internet” – Wroc∏aw 2000, http://www.pcprkartuzy.neostrada.pl/bion/on–media.htm;
Telekomunikacja a osoby niepe∏nosprawne (Polska i Europa); http://www.rehabilitacja.zpchr.pl/?url=
inf&art=16810.

22 Status prawny osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy zosta∏ zdefiniowany jako zakres wyró˝nia-
jàcych osoby niepe∏nosprawne praw i obowiàzków w stosunku do reszty podmiotów wyst´pujàcych w spo∏e-
czeƒstwie, w zakresie zwiàzanym z sytuacjà osób z ograniczonà sprawnoÊcià na rynku pracy. Rynek pracy
nale˝y rozumieç szeroko jako wszelkà aktywnoÊç zarobkowà osób niepe∏nosprawnych, tj. wyko-
nywanie pracy, prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, wykonywanie Êwiadczeƒ w ramach
umów prawa cywilnego. Propozycje terminologiczne mgr. Stanis∏awa Steckiewicza, autora rapor-
tu: Status prawny osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy (Warszawa, 2.02.2006).



1. Szczególne uprawnienia niepe∏nosprawnych na rynku pracy w stosunku do
ogó∏u cz∏onków spo∏eczeƒstwa: po˝yczka na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej lub rolniczej, dofinansowanie oprocentowania kredytu.

2. Szczególne uprawnienia niepe∏nosprawnych jako pracowników w stosunku
do ogó∏u pracowników: czas pracy osoby niepe∏nosprawnej, uprawnienie do
dodatkowej przerwy w pracy, uprawnienie do dodatkowego urlopu wypo-
czynkowego, uprawnienia do zwolnienia z obowiàzku wykonywania pracy
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

3. Instrumenty sk∏aniajàce pracodawców do zatrudniania niepe∏nosprawnych:
mechanizm wp∏at na Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nospraw-
nych, dofinansowanie sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne osób niepe∏no-
sprawnych, zwrot kosztów poniesionych przez pracodawc´ w zwiàzku z za-
spokajaniem potrzeb niepe∏nosprawnych pracowników, dofinansowanie
pracodawcom do kosztów wynagrodzeƒ osób niepe∏nosprawnych, zwrot
kosztów poniesionych przez pracodawc´ zatrudnienia pracownika pomagajà-
cego niepe∏nosprawnym pracownikom.

4. Podmioty chronionego rynku pracy, takie jak:
A.  zak∏ad pracy chronionej: pracodawca prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodar-

czà przez okres co najmniej 12 miesi´cy, zatrudniajàcy nie mniej ni˝ 25 pra-
cowników w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy i osiàgajàcy
wskaêniki zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych, o których mowa poni-
˝ej, przez okres co najmniej 6 miesi´cy uzyskuje status pracodawcy prowa-
dzàcego zak∏ad pracy chronionej, je˝eli:
a. wskaênik zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych wynosi:

•  co najmniej 40%, w tym co najmniej 10% ogó∏u zatrudnionych stano-
wià osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia nie-
pe∏nosprawnoÊci, albo

•  co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych albo upoÊle-
dzonych umys∏owo, zaliczonych do znacznego albo umiarkowane-
go stopnia niepe∏nosprawnoÊci,

b. obiekty i pomieszczenia u˝ytkowane przez zak∏ad pracy:
•  opowiadajà przepisom i zasadom bezpieczeƒstwa i higieny pracy

(co stwierdza na wniosek pracodawcy Paƒstwowa Inspekcja Pracy),
•  uwzgl´dniajà potrzeby osób niepe∏nosprawnych w zakresie przysto-

sowania stanowisk pracy, pomieszczeƒ higieniczno-sanitarnych
i ciàgów komunikacyjnych oraz spe∏niajà wymagania dost´pnoÊci
do nich,

c. jest zapewniona doraêna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnic-
two i us∏ugi rehabilitacyjne,

d. wystàpi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzàcego
zak∏ad pracy chronionej;

B.  zak∏ad aktywnoÊci zawodowej: tworzy si´ celem zatrudnienia osób nie-
pe∏nosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepe∏nosprawnoÊci,
a tak˝e na potrzeby rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej, przygotowania
ich do ˝ycia w Êrodowisku oraz udzielenia pomocy w realizacji pe∏nego,
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niezale˝nego, samodzielnego i aktywnego ˝ycia na miar´ ich indywidual-
nych mo˝liwoÊci;

C.  warsztat terapii zaj´ciowej: oznacza wyodr´bnionà organizacyjnie i finan-
sowo placówk´ stwarzajàcà osobom niepe∏nosprawnym niezdolnym do
podj´cia pracy mo˝liwoÊç rehabilitacji spo∏ecznej i zawodowej s∏u˝àcej
uzyskaniu/przywracaniu umiej´tnoÊci niezb´dnych do podj´cia zatrud-
nienia. Terapi´ realizuje si´ na podstawie indywidualnego programu reha-
bilitacji. Realizacja za∏o˝onych celów warsztatu obywa si´ przy zastosowa-
niu technik terapii zaj´ciowej zmierzajàcych do rozwijania:
a.  umiej´tnoÊci/mo˝liwoÊci wykonywania czynnoÊci ˝ycia codziennego

oraz zaradnoÊci osobistej,
b.  psychofizycznych sprawnoÊci oraz podstawowych i specjalistycznych

umiej´tnoÊci zawodowych, umo˝liwiajàcych uczestnictwo w szkoleniu
zawodowym i/lub podj´cie pracy.

5. Turnusy rehabilitacyjne – turnus oznacza zorganizowanà form´ aktywnej re-
habilitacji po∏àczonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna po-
prawa psychofizycznej sprawnoÊci oraz rozwijanie umiej´tnoÊci spo∏ecznych
uczestników, mi´dzy innymi poprzez nawiàzywanie i rozwijanie kontaktów
spo∏ecznych, realizacj´ i rozwijanie zainteresowaƒ, a tak˝e przez udzia∏ w in-
nych zaj´ciach przewidzianych programem turnusu.

6. Uprawnienia osób niepe∏nosprawnych posiadajàcych status bezrobotnych albo
status osób poszukujàcych pracy niepozostajàcych w zatrudnieniu – zgodnie
z ustawà z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z póên. zm.), osoby niepe∏nosprawne posiadajà-
ce status bezrobotnych albo osób poszukujàcych pracy niepozostajàcych w za-
trudnieniu (niemajàcych statusu bezrobotnych z uwagi np. na pobieranie ren-
ty z tytu∏u inwalidztwa) majà prawo do:
a.   poÊrednictwa pracy prowadzonego przez urz´dy pracy, obejmujàcego: 

•  udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukujàcym pracy w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia,

•  pozyskiwanie ofert pracy,
•  udzielenie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w zwiàz-

ku ze zg∏oszonà ofertà pracy,
•  informowanie bezrobotnych i poszukujàcych pracy oraz pracodawców

o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
•  inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujàcych

pracy z pracodawcami,
•  wspó∏dzia∏anie powiatowych urz´dów pracy w zakresie wymiany in-

formacji o mo˝liwoÊciach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie
ich dzia∏ania,

•  informowanie bezrobotnych o przys∏ugujàcych im prawach i obowiàz-
kach;

b. poradnictwa zawodowego polegajàcego na udzielaniu:
•  bezrobotnym i poszukujàcym pracy pomocy w wyborze odpowiednie-

go zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególnoÊci na:
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–  udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz mo˝liwoÊciach
szkolenia i kszta∏cenia,

–  udzielaniu porad z wykorzystaniem standardowych metod u∏atwia-
jàcych wybór zawodu, zmian´ kwalifikacji, podj´cie lub zmian´ za-
trudnienia, w tym badanie zainteresowaƒ i uzdolnieƒ zawodowych,

–  kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie
umo˝liwiajàce wydawanie opinii o przydatnoÊci zawodowej do pra-
cy i zawodu albo kierunku szkolenia,

–  inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawo-
dowych dla bezrobotnych i poszukujàcych pracy.

Ustawa gwarantuje pracodawcom udzielanie pomocy w doborze kandydatów
do pracy, w szczególnoÊci udzielaniu informacji i doradztwie w zakresie:

•  szkoleƒ,
•  udzia∏u w zaj´ciach klubów pracy, których zadaniem jest pomoc w ak-

tywnym poszukiwaniu pracy.
SprawozdawczoÊç statystyczna uwzgl´dnia nast´pujàce us∏ugi Êwiadczo-

ne za poÊrednictwem urz´dów pracy: poradnictwo indywidualne (rozmowy
doradcze) i poradnictwo grupowe (spotkania majàce na celu aktywizacj´ za-
wodowà) oraz badania testowe. Niezale˝nie od poradnictwa zawodowego
wykazywana jest liczba osób, które uczestniczy∏y w spotkaniach grupowych
dotyczàcych informacji o zawodach i rynku pracy oraz mo˝liwoÊciach kszta∏-
cenia i szkolenia zawodowego. 

7. Szczególne uprawnienia niepe∏nosprawnych w zakresie dost´pu do szkoleƒ
finansowanych ze Êrodków publicznych w stosunku do ogó∏u cz∏onków spo-
∏eczeƒstwa – szkolenie dla bezrobotnych osób niepe∏nosprawnych lub osób
z ograniczonà sprawnoÊcià poszukujàcych pracy i niepozostajàcych w zatrud-
nieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urz´dzie pracy, w celu zwi´ksze-
nia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, a w szczególnoÊci w razie:
a.  braku kwalifikacji zawodowych,
b.  koniecznoÊci zmiany kwalifikacji w zwiàzku z brakiem propozycji odpo-

wiedniego zatrudnienia,
c.  utraty zdolnoÊci do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Szkoleniem mogà byç obj´te równie˝ osoby niepe∏nosprawne b´dàce
w okresie wypowiedzenia umowy o prac´ z przyczyn niedotyczàcych pra-
cowników.

8. Inne uprawnienia osób niepe∏nosprawnych w zwiàzku z ich sytuacjà na ryn-
ku pracy w ramach:
a.  wojewódzkich programów dotyczàcych wyrównania szans osób niepe∏no-

sprawnych i przeciwdzia∏ania ich wykluczeniu spo∏ecznemu oraz pomocy
w realizacji zadaƒ na rzecz zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych opra-
cowywanych i realizowanych przez samorzàd województwa (w zale˝noÊci
od treÊci programów),

b.  powiatowych programów dzia∏aƒ na rzecz osób niepe∏nosprawnych, m.in.
w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia opracowanych i realizo-
wanych przez powiaty (w zale˝noÊci od treÊci programów),
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c. prawa do uzyskania doradztwa organizacyjno-prawnego i ekonomicznego
w zakresie dzia∏alnoÊci gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez
osoby niepe∏nosprawne jako zadania obcià˝ajàcego powiat, a realizowane-
go przez urz´dy pracy,

d. programów wspieranych ze Êrodków pomocowych Unii Europejskiej na
rzecz osób niepe∏nosprawnych przewidzianych do wdro˝enia w danym ro-
ku wspó∏finansowanych ze Êrodków Funduszu (w zale˝noÊci od treÊci pro-
gramów),

e. programów rzàdowych, w tym ukierunkowanych na rozwój zasobów
ludzkich oraz przeciwdzia∏anie wykluczeniu spo∏ecznemu osób niepe∏no-
sprawnych dofinansowywanych przez Fundusz (w zale˝noÊci od treÊci
programów),

f.  programów zatwierdzanych przez rad´ nadzorczà Funduszu s∏u˝àce reha-
bilitacji spo∏ecznej i zawodowej (w zale˝noÊci od treÊci programów),

g. realizacji przez organizacje pozarzàdowe i jednostki samorzàdu terytorial-
nego zlecanych przez Fundusz zadaƒ obejmujàcych szkolenia, warsztaty,
grupy wsparcia, zespo∏y aktywnoÊci spo∏ecznej dla osób niepe∏nospraw-
nych, cz∏onków ich rodzin oraz wolontariuszy bezpoÊrednio zaanga˝owa-
nych w proces rehabilitacji leczniczej, zawodowej i spo∏ecznej.

6.5. Prawnofinansowe formy wsparcia polskich
pracodawców zatrudniajàcych osoby 
z ograniczonà sprawnoÊcià

Pracodawca mo˝e ubiegaç si´ o zwrot kosztów zwiàzanych z przystosowaniem
stanowiska pracy dla osoby niepe∏nosprawnej23 – zwrot kosztów uzyskuje na pod-
stawie wniosku, po spe∏nieniu warunków wskazanych w art. 26 ustawy z 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏no-
sprawnych24 oraz rozporzàdzeniu ministra polityki spo∏ecznej z 15 wrzeÊnia
2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji po-
mieszczeƒ i urzàdzeƒ do potrzeb osób niepe∏nosprawnych oraz kosztów zatrud-
nienia pracownika pomagajàcego pracownikowi niepe∏nosprawnemu25.

Mo˝liwoÊç otrzymania zwrotu poniesionych wydatków dotyczy tylko za-
trudniania osób z ograniczonà sprawnoÊcià:
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23 W Stanach Zjednoczonych prze∏amywaniu barier spo∏ecznych i psychologicznych w zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych s∏u˝y ustawa, na mocy której w sytuacji, gdy na og∏oszenie o wolnym
miejscu pracy zg∏asza si´ osoba sprawna i niesprawna o tych samych kwalifikacjach zawodowych,
wówczas pracodawca „musi” zatrudniç cz∏owieka niepe∏nosprawnego (Raport Integracji, 2003).

24 Dz.U. nr 123, poz. 776 ze zm.
25 Dz.U. nr 215, poz. 2186.



1. b´dàcych bezrobotnymi lub poszukujàcymi pracy, którzy nie pozostajà w za-
trudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urzàd pracy,

2. pozostajàcych w zatrudnieniu u pracodawcy wyst´pujàcego o zwrot kosztów,
jeÊli niepe∏nosprawnoÊç tych osób powsta∏a w okresie zatrudnienia u tego
pracodawcy. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przyczynà po-
wstania niepe∏nosprawnoÊci by∏o zawinione przez pracodawc´ lub pracowni-
ka naruszenie przepisów.

Ka˝dy pracodawca, bez wzgl´du na form´ prowadzonej dzia∏alnoÊci i wiel-
koÊç zatrudnienia, który zatrudni na okres co najmniej 36 miesi´cy takà osob´,
mo˝e ubiegaç si´ o zwrot kosztów:

1. poniesionych w zwiàzku z przystosowaniem tworzonego lub istniejàcego sta-
nowiska pracy dla tej osoby, stosownie do potrzeb wynikajàcych z niepe∏no-
sprawnoÊci,

2. adaptacji pomieszczeƒ zak∏adu pracy do potrzeb pracownika niepe∏nospraw-
nego,

3. adaptacji lub nabycia urzàdzeƒ u∏atwiajàcych osobie niepe∏nosprawnej funk-
cjonowanie w zak∏adzie pracy,

4. rozpoznania przez s∏u˝by medycyny pracy powy˝szych potrzeb.

Przystosowane stanowisko pracy osoby niepe∏nosprawnej oznacza, zgodnie
z art. 2 pkt 8 cytowanej ustawy, stanowisko, które jest oprzyrzàdowane i dosto-
sowane odpowiednio do potrzeb wynikajàcych z rodzaju i stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci, a równoczeÊnie posiadajàce minimalna liczb´ uniwersalnych, nieko-
rzystnych warunków, do których zalicza si´ prac´: 

1. wykonywanà przewa˝nie lub stale na otwartej przestrzeni,
2. wymagajàcà wyuczenia zawodu lub innych okreÊlonych kwalifikacji,
3. w akordzie, zw∏aszcza zespo∏owym,
4. trzyzmianowà w ruchu ciàg∏ym – czas pracy powy˝ej 12 godzin (dy˝ury),

cz´sto godziny nadliczbowe lub wyjazdy w teren,
5. stojàcà bez mo˝liwoÊci zmiany pozycji,
6. w pozycji wymuszonej,
7. wymagajàcà wydatku energetycznego powy˝ej 1600 kcal/8 godz., w obcià˝e-

niach szczytowych powy˝ej 5 kcal/min.,
8. w temperaturze powietrza 32°C, jeÊli wilgotnoÊç wzgl´dna jest ni˝sza ni˝

40%, a w temp. powy˝ej 26°C przy wy˝szej wilgotnoÊci,
9. w ekspozycji na promieniowanie cieplne powy˝ej 1 cal/cm2/min.,

10. „mokrà”,
11. w kontakcie z py∏em, zw∏aszcza zawierajàcym krzemionk´ lub alergizujàcym,
12. w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi (szczególnie ekspozy-

cja na gazy duszàce i dra˝niàce, trucizny uk∏adu krwiotwórczego i uszkadza-
jàce narzàdy mià˝szowe),

13. w nara˝eniu na szkodliwe czynniki, je˝eli przekroczone sà dopuszczalne
wartoÊci graniczne ich nat´˝eƒ,

14. wymagajàcà stosowania ochron osobistych: masek, ubioru specjalnego itp.,
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15. wymagajàcà pe∏nej sprawnoÊci narzàdów i zmys∏ów (na wysokoÊci, w trans-
porcie i kierowaniu ruchem itp.),

16. wymagajàcà pe∏nej sprawnoÊci ruchowej.

Zwrot kosztów adaptacji dotyczy wy∏àcznie dodatkowych kosztów praco-
dawcy wynikajàcych z zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych, nie obejmuje zwy-
k∏ych kosztów utworzenia stanowiska pracy (np. malowanie pokoju, monta˝ in-
stalacji elektrycznej lub informatycznej). Koszty adaptacji mogà obejmowaç
zakup lub wytworzenie Êrodków trwa∏ych (maszyn, urzàdzeƒ), które stanowià
wyposa˝enie zwiàzane z przystosowaniem stanowiska. Warunek – musi to byç
ÊciÊle zwiàzane z przystosowaniem tego stanowiska pracy w sposób umo˝liwia-
jàcy wykonywanie przez pracownika niepe∏nosprawnego powierzonych mu
czynnoÊci na poziomie porównywalnym z analogicznymi czynnoÊciami wyko-
nywanymi przez pracownika pe∏nosprawnego. Oznacza to, ˝e pracodawca, two-
rzàc nowe stanowisko pracy dla osoby niepe∏nosprawnej, mo˝e domagaç si´
zwrotu jedynie kwot wynikajàcych z ró˝nicy w kosztach utworzenia zwyk∏ego
stanowiska pracy, a stanowiska pracy przystosowanego dla danego pracownika
niepe∏nosprawnego.

Obok koniecznoÊci przystosowania miejsca pracy do potrzeb i mo˝liwoÊci
osoby niepe∏nosprawnej pracodawca musi tak˝e jej zapewniç skrócony czas pra-
cy, respektowaç prawo do d∏u˝szego urlopu i/lub udzia∏u w turnusie rehabilita-
cyjnym. W zamian otrzymuje on jednak wiele konkretnych profitów, m.in. dofi-
nansowanie do wynagrodzenia osoby niepe∏nosprawnej, zwrot kosztów
zwiàzanych z jej zatrudnieniem (np. z przerwami w pracy, cz´stszymi urlopami
czy nieobecnoÊcià w pracy) oraz poniesionych na przystosowanie stanowiska
pracy (w wysokoÊci do 20-krotnoÊci przeci´tnego wynagrodzenia) bàdê szkole-
nie czy te˝ refundacj´ cz´Êci sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne. 

Mimo zach´t organizacyjno-finansowych jedynie 5,0% polskich przedsi´bior-
ców wyra˝a ch´ç zatrudnienia osoby niepe∏nosprawnej w swojej firmie i wskaê-
nik ten nie zmienia si´ od wielu lat. Przedsi´biorca kieruje si´ przede wszystkim
prostym rachunkiem strat i zysków. Odpowiedê mo˝e byç tylko taka: potencjal-
ne zyski – przys∏ugujàce dofinansowania, ulgi czy zwroty nie rekompensujà
w ocenie pracodawcy poniesionych nak∏adów. Zatrudnienie niepe∏nosprawnego
pracownika jest operacjà skomplikowanà, pracoch∏onnà, wymagajàcà nak∏adów
w∏asnych i obarczonà pewnym ryzykiem; zniech´caç mogà zw∏aszcza nast´pujà-
ce kwestie proceduralno-finansowe:

1. zwrot kosztów adaptacji dotyczy wy∏àcznie dodatkowych kosztów praco-
dawcy wynikajàcych z zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych, nie obejmuje
zwyk∏ych kosztów utworzenia stanowiska pracy (np. malowanie pokoju,
monta˝ instalacji elektrycznej lub informatycznej),

2. przystosowane stanowisko pracy osoby niepe∏nosprawnej oznacza (…) „sta-
nowisko pracy, które jest oprzyrzàdowane i dostosowane odpowiednio do
potrzeb wynikajàcych z rodzaju i stopnia niepe∏nosprawnoÊci. (…) pracodaw-
ca, tworzàc nowe stanowisko pracy dla osoby niepe∏nosprawnej, mo˝e doma-
gaç si´ zwrotu jedynie kwot wynikajàcych z ró˝nicy w kosztach utworzenia
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zwyk∏ego stanowiska pracy i stanowiska pracy przystosowanego dla danego
pracownika niepe∏nosprawnego” (Rotkiewicz, 2004),

3. zwrotowi nie podlegajà koszty adaptacji stanowiska poniesione przed podpi-
saniem umowy ze starostà,

4. przewlek∏e procedury – decyzj´ o zwrocie nak∏adów przedsi´biorca mo˝e
otrzymaç nawet po 2–3 miesiàcach26,

5. mitr´ga biurokratyczna zwiàzana z rozliczaniem dotacji – po podpisaniu
umowy ze starostà, w celu uruchomienia Êrodków PFRON i otrzymania upra-
gnionego zwrotu poniesionych kosztów, pracodawca ma obowiàzek zebrania
i przedstawienia we w∏aÊciwym urz´dzie powiatu (miasta) zestaw licznych
dokumentów, m.in. takich jak:
a. lista pracowników zatrudnionych w pomieszczeniach, na stanowiskach

lub przy urzàdzeniach obj´tych refundacjà,
b. rozliczenie i zestawienie kosztów wykonania prac,
c. rozpoznanie przeprowadzone przez s∏u˝by medycyny pracy,
d.  faktury, rachunki lub dowody zap∏aty za to rozpoznanie,
e.  faktury, rachunki i dowody zap∏aty lub umowy potwierdzajàce poniesione

koszty,
f. skierowania dla osób niepe∏nosprawnych wydane przez powiatowy urzàd

pracy,
g. kopie umów o prac´ zawartych z osobami niepe∏nosprawnymi,
h. kopie orzeczeƒ o stopniu niepe∏nosprawnoÊci,
i. zaÊwiadczenia o braku przeciwwskazaƒ do wykonywania pracy przez oso-

by niepe∏nosprawne, wydanego przez lekarza sprawujàcego profilaktycz-
nà opiek´ zdrowotnà nad pracownikiem,

j. wypis z ewidencji Êrodków trwa∏ych, je˝eli zosta∏y zakupione, specjalnie
dla niepe∏nosprawnego przystosowane maszyny lub urzàdzenia;

6. zagro˝enie sankcjami finansowymi w przypadku przedwczesnego rozwiàzania
umowy o prac´ z osobà niepe∏nosprawnà – pracodawca dostosowujàcy miejsce
pracy dla niepe∏nosprawnego powinien zatrudniaç osob´ z ograniczonà spraw-
noÊcià przynajmniej przez 36 miesi´cy; zwalniajàc wczeÊniej niepe∏nosprawne-
go pracownika pracodawca musi zwróciç cz´Êç otrzymanej refundacji.

Z analiz prowadzonych w zak∏adach otrzymujàcych Êrodki PFRON wynika,
˝e cz´Êciej otrzymujà je firmy lepsze, z wi´kszym potencja∏em, posiadajàce p∏yn-
noÊç finansowà, a tak˝e majàce zbyt i osiàgajàce zyski. Najbardziej aktywnymi
podmiotami w tworzeniu miejsc pracy dla osób niepe∏nosprawnych by∏y i sà na-
dal zak∏ady pracy chronionej. Badania wykazujà jednak˝e, ˝e zbyt cz´sto zatrud-
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26 Pracodawca ubiegajàcy si´ o zwrot kosztów sk∏ada wniosek. O sposobie rozpatrzenia wniosku na-
le˝y powiadomiç wnioskodawc´ w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z komple-
tem dokumentów. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku w okresie 30 dni od dnia po-
wiadomienia wnioskodawcy nale˝y zakoƒczyç negocjacje w zakresie warunków zwrotu kosztów
przewidzianych do uwzgl´dnienia w umowie. Podpisanie umowy nast´puje dopiero po zakoƒ-
czeniu negocjacji.



nienie osób z ograniczonà sprawnoÊcià trwa do momentu finansowania ich miej-
sca pracy, zaÊ sami niepe∏nosprawni w du˝ej liczbie przypadków oceniali miej-
sca pracy jako dostosowane do ich potrzeb (Buzowska, 1997; Danowski 1997; Ko-
walczyk, 2002; Kulesza-Rozes∏aniec, 1997).

Z kolei przedsi´biorcy, obawiajàc si´ obcià˝eƒ organizacyjnych i biurokratycz-
nych oraz kosztów przystosowania stanowisk pracy, wybierajà mniejsze z∏o, czyli
decydujà si´ odprowadzaç do Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏-
nosprawnych okreÊlone kwoty bez koniecznoÊci ponoszenia dodatkowego wysi∏-
ku organizacyjnego zwiàzanego z zatrudnianiem osoby z ograniczonà sprawno-
Êcià. Ustawodawca postanowi∏, i˝ pracodawca zatrudniajàcy co najmniej
dwudziestu pi´ciu pracowników, w sytuacji gdy niepe∏nosprawni stanowià mniej
ni˝ 6% za∏ogi, zobowiàzany jest odprowadzaç do PFRON swoisty „podatek”, któ-
ry w przypadku du˝ych przedsi´biorstw mo˝e byç sumà niebagatelnà27.

Zatrudnienie niepe∏nosprawnego pracownika podwy˝sza, zdaniem wielu
pracodawców, koszty zatrudnienia (przystosowywanie stanowiska, zmniejszona
wydajnoÊç, absencja chorobowa, niski poziom przygotowania zawodowego oraz
wiek – 45–54 lata. Potwierdzajà to analizy Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabili-
tacyjnej wed∏ug których czynniki te obni˝ajà wydajnoÊç osoby niepe∏nosprawnej
prawie o po∏ow´, co skutkuje podwy˝szeniem kosztów zatrudnienia przeci´tnie
o 600 z∏ na etat28. 

Równie˝ instytucje publiczne i samorzàdy wolà p∏aciç wysokie kary na rzecz
Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych ni˝ zatrudniaç
niepe∏nosprawnych29.

Wydawa∏oby si´, ˝e organizacje pozarzàdowe powinny byç idealnym miej-
scem pracy osób niepe∏nosprawnych – tymczasem w roku 2004 tylko 1,6% orga-
nizacji sektora pozarzàdowego zatrudnia∏o osoby z ograniczeniem sprawnoÊci. 

Summa summarum – niestabilnoÊç systemu prawnego regulujàcego zatrudnia-
nie osób z ograniczonà sprawnoÊcià powoduje ma∏e zainteresowanie przedsi´-
biorców zatrudnianiem osób niepe∏nosprawnych, zw∏aszcza zaÊ przedsi´bior-
ców prowadzàcych dzia∏alnoÊç w wi´kszej skali i planowanà d∏ugoterminowo.
W koƒcowym rozrachunku pracowników z ograniczonà sprawnoÊcià zatrudnia
od wielu lat tylu samo pracodawców, zaÊ z dop∏at do wynagrodzeƒ pracowni-
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27 Pracodawca zatrudniajàcy 100 pracowników, z których ani jeden nie jest osobà niepe∏nosprawnà
jest zobowiàzany p∏aciç „kar´” za nieobsadzenie co najmniej szeÊciu stanowisk pracy osobami
z ograniczonà sprawnoÊcià. Kwota odprowadzana od ka˝dego etatu to iloczyn Êredniego wyna-
grodzenia podawanego przez prezesa GUS co trzy miesiàce – mno˝àc to przez liczb´ nieobsadzo-
nych etatów otrzymujemy np. na koniec roku 2005 kwot´ 5724 z∏ 90 gr.

28 K. Karwicka-Rychlewicz – rzecznik prasowy organizacji Internet dla Niepe∏nosprawnych (IdN).
29 W ZUS na 49 tys. zatrudnionych niepe∏nosprawni stanowià zaledwie 1,0% – dlatego w 2004 r. za-

p∏aci∏ 24 mln z∏ kary, a za 10 miesi´cy zesz∏ego roku musia∏ odprowadziç do Paƒstwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych 21 mln z∏ za niezatrudnienie odpowiedniej liczby
osób niepe∏nosprawnych. Z tego samego powodu 0,5 mln z∏ zap∏aci∏o Ministerstwo Finansów,
a 300 tys. z∏ Kancelaria Sejmu, tak˝e Kancelaria Prezydenta niezatrudniajàc w ogóle osób niepe∏-
nosprawnych zap∏aci∏a kilkadziesiàt tysi´cy z∏otych, mimo ˝e poprzedni prezydent by∏ honoro-
wym patronem roku osób niepe∏nosprawnych (dane: Piechota, 2005).



ków niepe∏nosprawnych korzysta 6,5 tys. zak∏adów pracy zatrudniajàcych
210 tys. osób niepe∏nosprawnych, z czego 170 tys. pracuje w zak∏adach pracy
chronionej30. 

6.6. Podsumowanie

W tle – cz´sto tak˝e u êróde∏ – programów i strategii zwiàzanych z warunka-
mi i jakoÊcià ˝ycia oraz funkcjonowaniem osób z ograniczonà sprawnoÊcià znaj-
dowaç si´ b´dà w najbli˝szych latach rozwiàzania systemowe, doÊwiadczenia,
regulacje i kierunki strategiczne przyj´te w ramach Unii Europejskiej i w po-
szczególnych krajach cz∏onkowskich. WÊród wielu powodów koniecznoÊci prze-
budowy polskiego systemu zatrudnienia osób z ograniczonà sprawnoÊcià
wed∏ug rozwiàzaƒ innych krajów europejskich wskazaç nale˝y kurczàce si´
w skali globalnej mo˝liwoÊci poszerzania zasobów w sposób tradycyjny, a wi´c
jedynie poprzez proste zwi´kszanie nak∏adów finansowych na jakàÊ dziedzin´
– zasoby tkwiàce w ludziach (human resources) postrzegane sà dzisiaj jako naj-
istotniejsza rezerwa i potencja∏ dalszego rozwoju spo∏ecznego i gospodarczego. 

W nadchodzàcych latach nale˝y zatem oczekiwaç stworzenia w Polsce
– zgodnego z dyrektywami Unii Europejskiej – stabilnego i spójnego systemu ak-
tywizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych, którego zasadniczym celem po-
winno byç zwi´kszanie liczby osób z ograniczeniem sprawnoÊci utrzymujàcych
si´ z pracy zarobkowej przy równoczesnym ograniczaniu liczby osób otrzymujà-
cych Êwiadczenia socjalne w Êcis∏ym znaczeniu (utrwalajàce brak aktywnoÊci
– renty, zasi∏ki). Czytelne i stabilne powinny byç zw∏aszcza rozwiàzania (formy
wsparcia) mobilizujàce osoby niesprawne do podejmowania pracy, a pracodaw-
ców zach´cajàce do zatrudniania takich osób. Nowy system powinien prefero-
waç zatrudnianie osób niepe∏nosprawnych w podmiotach o charakterze gospo-
darczym (rynkowym), gdzie praca tworzy dodatkowe wartoÊci. Natomiast dla
osób niezdolnych do pracy nale˝y uruchamiaç w∏aÊciwe z punktu widzenia ro-
dzaju i g∏´bokoÊci ograniczenia sprawnoÊci placówki socjalne o zadaniach opie-
kuƒczo-terapeutycznych. 

Publicznym wsparciem nale˝y w niezbyt odleg∏ej przysz∏oÊci objàç aktywiza-
cj´ zawodowà zarówno osób o lekkim stopniu niepe∏nosprawnoÊci, w przypad-
ku których stosunkowo szybko i stosunkowo niewielkimi nak∏adami publiczny-
mi mo˝na osiàgnàç wyraêny wzrost zatrudnienia, jak i osób o umiarkowanym,
a tak˝e znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, których praca w warunkach
zwi´kszonej koncentracji ludzi, procedur i wyposa˝enia umo˝liwia aktywne
funkcjonowanie tej kategorii osób z ograniczonà sprawnoÊcià.
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30 Wed∏ug danych Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych z 2004 r.



7.1. Rozmiary i charakterystyka 
socjodemograficzna zjawiska1

W paƒstwach Unii Europejskiej ˝yje obecnie 45 milionów osób niepe∏no-
sprawnych – w Polsce liczba niepe∏nosprawnych wynosi 5,5 miliona osób, co sta-
nowi 14,7% mieszkaƒców Polski – 3,7% populacji osób z ograniczeniem spraw-
noÊci stanowià dzieci i m∏odzie˝ do 16 roku ˝ycia2. Zdecydowana wi´kszoÊç
niepe∏nosprawnych Polaków ma prawne potwierdzenie ograniczenia sprawno-
Êci (81,5% – obserwujemy spadek tego wskaênika w ostatnich dwóch latach). Na-
le˝y zauwa˝yç, ˝e 1 milion Polaków to osoby niepe∏nosprawne biologicznie,
niemajàce stosownego orzeczenia, lecz wykazujàce ca∏kowità lub powa˝nie ogra-
niczonà niezdolnoÊç do wykonywania podstawowych czynnoÊci ˝yciowych. Po-
∏ow´ ogólnej liczby niesprawnych mieszkaƒców naszego kraju stanowià osoby
w wieku produkcyjnym (53,0%). Wy˝sze wspó∏czynniki ograniczenia sprawno-
Êci rejestrujemy wÊród:
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Biuro Polityki Spo∏ecznej Urzàd Miasta Sto∏ecznego Warszawa

Iwona RuÊç
Szko∏a Wy˝sza Psychologii Spo∏ecznej w Warszawie

Zbigniew Woêniak
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rozdzia∏ 7

Sytuacja spo∏eczna osób 
z ograniczonà sprawnoÊcià w Polsce 
– dane statystyczne

1 Z uwagi na syntetyczny charakter cz´Êci 1–3 êród∏a danych, na których oparto opracowanie, za-
mieszczono w spisie literatury w cz´Êci: Studia i materia∏y; Materia∏y niepublikowane i strony in-
ternetowe.

2 Wed∏ug danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. – od spisu z roku 1988 odsetek osób
niepe∏nosprawnych wzrós∏ o 4,4 punktu procentowego. Nale˝y spodziewaç si´ dalszego wzrostu
tego wspó∏czynnika, gdy˝ polska populacja starzeje si´, spada liczba urodzeƒ, roÊnie natomiast licz-
ba dzieci z wagà urodzeniowà 500–600 gramów, których du˝a cz´Êç ma deficyty, które mogà skut-
kowaç ograniczeniem sprawnoÊci.



1. kobiet,
2. mieszkaƒców rejonów wiejskich, 
3. zamieszkujàcych województwa: ma∏opolskie, lubelskie i lubuskie – najni˝sze

wskaêniki dla województwa Êlàskiego, mazowieckiego i opolskiego; wspó∏-
czynniki udzia∏u dzieci wÊród niepe∏nosprawnych sà wy˝sze w wojewódz-
twach: podkarpackim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim,

4. osób pozostajàcych w zwiàzkach ma∏˝eƒskich (dwie trzecie),
5. ludzi o niskim statusie edukacyjnym.

WÊród przyczyn niepe∏nosprawnoÊci w Polsce dominujà choroby przewlek∏e
(77,0% – cz´Êciej wÊród kobiet i osób gorzej wykszta∏conych; wspó∏czynniki ro-
snà z wiekiem); nast´pnie wypadki, urazy i zatrucia (13,0% – cz´Êciej wÊród m´˝-
czyzn, zw∏aszcza mieszkajàcych w miastach oraz lepiej wykszta∏conych); rza-
dziej wady wrodzone (7,0% – to najm∏odsza i najgorzej wykszta∏cona kategoria
niepe∏nosprawnych).

Podobnà struktur´ przyczyn ograniczenia sprawnoÊci obserwuje si´ równie˝
po uwzgl´dnieniu podzia∏u na p∏eç i miejsce zamieszkania, przy czym charakte-
rystyczne jest to, ˝e choroby cz´Êciej stanowià g∏ówne êród∏o niepe∏nosprawno-
Êci wÊród kobiet (ró˝nica porównywanych udzia∏ów wynosi prawie 12 punktów
procentowych), zaÊ wypadki, zatrucia i urazy znacznie cz´Êciej dotyczà m´˝-
czyzn (ponaddwukrotnie). 

WÊród niepe∏nosprawnych przewa˝ajà osoby z prowadzàcymi do ogranicze-
nia sprawnoÊci schorzeniami uk∏adu krà˝enia oraz z chorobami upoÊledzajàcy-
mi sprawnoÊç ruchowà, rzadziej ze schorzeniami neurologicznymi i chorobami
narzàdu wzroku – bardzo rzadko u pod∏o˝a niepe∏nosprawnoÊci sà schorzenia
narzàdu s∏uchu, choroby psychiczne i upoÊledzenie umys∏owe. Najwi´cej niepe∏-
nosprawnych ze wszystkimi schorzeniami notuje si´ wÊród osób mi´dzy 40 a 60
rokiem ˝ycia – p∏eç nie ró˝nicuje intensywnoÊci przyczyn niepe∏nosprawnoÊci. 

Choroby uk∏adu moczowo-p∏ciowego oraz schorzenia neurologiczne domi-
nujà wÊród przyczyn znacznego ograniczenia sprawnoÊci, natomiast epilepsja,
upoÊledzenie umys∏owe i zaburzenia psychiczne przewa˝ajà wÊród przyczyn
umiarkowanego ograniczenia sprawnoÊci.

U pod∏o˝a lekkiego ograniczenia sprawnoÊci znajdujà si´ przede wszystkim
schorzenia i upoÊledzenia uk∏adu ruchu, uszkodzenia wzroku oraz mowy i s∏uchu. 

WÊród dzieci sprawnoÊç ma swoje êród∏o przede wszystkim w chorobach
uk∏adu oddechowego, narzàdu ruchu, neurologicznych oraz w upoÊledzeniu
umys∏owym. Najrzadziej upoÊledzajà sprawnoÊç dzieci choroby uk∏adu pokar-
mowego, moczowo-p∏ciowego i dysfunkcje narzàdu wzroku.

Struktura niepe∏nosprawnych wed∏ug podstawowych cech demograficznych
osób z ograniczonà sprawnoÊcià jest pochodnà wieku w momencie powstania
niesprawnoÊci – blisko co dwudziesta osoba sta∏a si´ niepe∏nosprawna w dzie-
ciƒstwie (przed 15 rokiem ˝ycia) i co dwudziesta osoba wchodzi∏a w doros∏e ˝y-
cie jako jednostka niesprawna. 

Niepe∏nosprawnoÊç powstaje w Polsce najcz´Êciej w wieku 40 a 55 lat, przy
czym kobiety cz´Êciej ni˝ m´˝czyêni stajà si´ niepe∏nosprawne w wieku popro-

OSOBY Z OGRANICZONÑ SPRAWNOÂCIÑ NA RYNKU PRACY116



dukcyjnym, nieco rzadziej w m∏odszych kategoriach wieku produkcyjnego. Po-
dobnie kszta∏tuje si´ ta cecha w mieÊcie i na wsi – ma to zwiàzek z ró˝nym dla
kobiet i m´˝czyzn stopniem nara˝enia na czynniki powodujàce niepe∏nospraw-
noÊç, majàce êród∏o w Êrodowisku ˝ycia i pracy, a tak˝e odmiennoÊcià biologicz-
nà organizmu kobiety i m´˝czyzny. Na wsi nabycie niepe∏nosprawnoÊci nieco
cz´Êciej ni˝ w mieÊcie pojawia si´ u przedstawicieli najstarszego pokolenia.

Uprawnienia rentowe posiada w Polsce 131 osób na 1000 mieszkaƒców (wi´k-
szoÊç stanowià m´˝czyêni)3 (dwukrotnie wi´cej ni˝ w krajach wysoko rozwini´-
tych) – wi´cej ni˝ jedna trzecia posiada orzeczenie o ca∏kowitej niezdolnoÊci do
pracy i samodzielnej egzystencji. Zdecydowanie najcz´stszà przyczynà orzeczeƒ
o niezdolnoÊci do pracy jest ogólny stan zdrowia (94,3% w 2004 r.) – w kolejno-
Êci z powodu chorób: uk∏adu krà˝enia, zaburzeƒ psychicznych, chorób uk∏adu
kostno-stawowego, nowotworów, schorzeƒ uk∏adu nerwowego i oddechowego.
Orzeczenia pierwszorazowe, ustalajàce niezdolnoÊç do pracy dla celów rento-
wych (∏àcznie z orzeczeniami uprawniajàcymi do Êwiadczenia rehabilitacyjne-
go), wydawano w roku 2004 najcz´Êciej w województwie Êlàskim, mazowieckim,
wielkopolskim, ∏ódzkim i dolnoÊlàskim – w tych pi´ciu województwach wyda-
no wi´cej ni˝ po∏ow´ orzeczeƒ pierwszorazowych ustalajàcych prawo do Êwiad-
czeƒ. Nale˝y tak˝e podkreÊliç, i˝ prawie dwie trzecie rencistów posiada orzecze-
nie o niezdolnoÊci do pracy na sta∏e.

Rencistów odnotowujemy cz´Êciej wÊród osób o niskim statusie edukacyjnym,
mieszkajàcych na wsi, zw∏aszcza zaÊ na obszarach o ni˝szym wskaêniku kapita∏u
ludzkiego (ma∏o m∏odych, dobrze wykszta∏conych ludzi) – Êrednia wieku renci-
stów w Polsce wzros∏a od 2000 r. z 55,5 do 57,2 lat. Spada równie˝ liczba renci-
stów, którym zawieszono lub wstrzymano wyp∏at´ w zwiàzku z przekroczeniem
dochodu granicznego uprawniajàcego do pobierania Êwiadczenia.

W Polsce mo˝na tak˝e nabyç uprawnienia do Êwiadczenia okreÊlanego mia-
nem renty socjalnej4 – w 2004 r. uprawnienia takie uzyskano przede wszystkim
z powodu zaburzeƒ psychicznych i chorób uk∏adu nerwowego (razem 57,6%
ogó∏u orzeczeƒ). Najwi´kszà liczb´ orzeczeƒ wydano w kolejnoÊci w wojewódz-
twach: mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, Êlàskim i wielkopolskim – Êred-
ni wiek rencisty: 26,1 lat, rencistami tego typu cz´Êciej sà m´˝czyêni5.

Polsk´ charakteryzujà wysokie wydatki na Êwiadczenia dochodowe dla osób
niepe∏nosprawnych oraz niski poziom infrastruktury rynku pracy dla ludzi
z ograniczonà sprawnoÊcià (i jego otoczenia), a tak˝e ma∏a efektywnoÊç instytucji

SYTUACJA SPO¸ECZNA OSÓB Z OGRANICZONÑ SPRAWNOÂCIÑ… 117

3 Uprawnienia rentowe posiada 3,2 mln osób, dalsze 160–170 tys. otrzymuje renty socjalne.
4 Renta socjalna przys∏uguje osobie pe∏noletniej o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy z powodu naru-

szenia organizmu, które powsta∏o przed ukoƒczeniem 18 roku ˝ycia, w trakcie nauki w szkole lub
w szkole wy˝szej – przed ukoƒczeniem 25 roku ˝ycia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspi-
rantury naukowej (funkcjonuje od 1 paêdziernika 2003 r. po wejÊciu w ˝ycie ustawy z 27 czerwca
2003 r.; Dz.U. nr 135, poz. 1268).

5 WÊród orzeczeƒ pierwszorazowych w przypadku renty socjalnej zaburzenia psychiczne by∏y przy-
czynà powstania niezdolnoÊci do pracy w 43,9% przypadków, a choroby uk∏adu nerwowego
w 13,8%, natomiast u badanych ponownie odsetek ten wynosi∏ odpowiednio 40,4 i 15,2%.



zajmujàcych si´ aktywizacjà zawodowà osób z niesprawnoÊcià (Golinowska,
2001). Wypadkowà tej sytuacji jest wysoki udzia∏ rent w wydatkach bud˝etowych
wynoszàcy 4,0% – jest to najwy˝szy wskaênik w krajach OECD6. Nale˝y jednak
zauwa˝yç pewne zmiany w orzecznictwie rentowym skutkujàce zmniejszeniem
wyp∏at z tego tytu∏u – w stosunku do 2000 r. liczba osób, którym wyp∏acono ren-
ty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy w roku 2005, zmniejszy∏a si´ o jednà trzecià, zaÊ
liczba przyznawanych rocznie rent zmniejszy∏a si´ niemal dwukrotnie.

Co druga osoba z ograniczeniem sprawnoÊci przewiduje, ˝e stan jej niespraw-
noÊci b´dzie si´ pog∏´bia∏ z wiekiem, natomiast co trzeci respondent ocenia∏ ten
stan jako sta∏y – tylko 1% uwa˝a, ˝e niesprawnoÊç mo˝e si´ cofnàç. Prawie co
trzeci niepe∏nosprawny nie uwa˝a∏ siebie za osob´ z niesprawnoÊcià. Nale˝y tak-
˝e podkreÊliç, ˝e trzy czwarte osób z ograniczonà sprawnoÊcià nie wymaga za-
opatrzenia w przedmioty i sprz´t ortopedyczny7.

Mo˝na zatem przyjàç, ˝e poziom samodzielnoÊci ˝yciowej oraz oceny w∏asnej
kondycji psychofizycznej orientowaç b´dà zachowania osób niepe∏nosprawnych
na rynku pracy.

7.2. Osoby z ograniczonà sprawnoÊcià na rynku
pracy w Êwietle danych statystycznych

Wed∏ug raportu resortu gospodarki ogólnie niski poziom aktywnoÊci za-
wodowej w Polsce spowodowany jest g∏ównie znacznie wczeÊniejszym, w po-
równaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, wycofywaniem si´ Polaków
z rynku pracy – tylko 13,0% kobiet przechodzi na emerytur´ w wieku 60 lat,
pozosta∏e wczeÊniej rezygnujà z pracy. Takà samà tendencj´ obserwuje si´
u m´˝czyzn, wÊród których tylko 30,0% pracuje do osiàgni´cia wieku emery-
talnego. W efekcie Êrednia wieku wycofania si´ z rynku pracy wynosi w na-
szym kraju 58 lat.

Do biernoÊci zawodowej sk∏ania wzgl´dna ∏atwoÊç uzyskania Êwiadczeƒ spo-
∏ecznych – wczeÊniejszych emerytur oraz Êwiadczeƒ przedemerytalnych.
W przypadku kobiet ich motywacje do wyjÊcia z zatrudnienia wzmacniane sà
dodatkowo przez niski ustawowy próg wieku emerytalnego dla nich. 

Na ogólnie niski wskaênik aktywnoÊci zawodowej Polaków sk∏ada si´ tak˝e
poziom aktywnoÊci zawodowej osób niepe∏nosprawnych – wynosi on w wi´k-
szoÊci krajów UE Êrednio 45,0–50,0%: od 22,0% w Hiszpanii, 30,0% w Austrii,
46,0% w Holandii i w Niemczech, do 53,0% we Francji8. W Polsce wskaênik za-
trudnienia osób niepe∏nosprawnych jest znacznie ni˝szy i wynosi 17,3%.
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6 Dla porównania: we W∏oszech wynosi∏ on 0,99%, w Niemczech – 1,05%, w Hiszpanii – 1,34%,
w Czechach 1,68%, na S∏owacji – 1,97%, a w Holandii – 2,39%.

7 Narodowy Spis Powszechny 2002.
8 Patrz: S. Piechota, Zatrudnianie osób niepe∏nosprawnych, www.impel.com.pl/news.php?id=29.



Zwi´kszenie poziomu zatrudnienia osób z ograniczonà sprawnoÊcià wpisuje
si´ w cele Strategii Lizboƒskiej z 2000 r.9. Za podstawowy sposób realizacji przy-
j´tych celów tej Strategii przyj´to wzrost do roku 2010 wskaênika aktywizacji za-
wodowej do poziomu 70,0%:

•  w USA wskaênik ten wynosi 77,0%, 
•  w Unii Europejskiej 64,0–65,0% (od roku 2000 wzrost o 2 punkty procentowe),
•  w Polsce wskaênik ten wcià˝ si´ obni˝a i obecnie wynosi 52,0% (najni˝szy

wÊród 25 krajów poszerzonej UE).

Polska ma trzykrotnie ni˝szy wskaênik zatrudnienia osób z ograniczonà spraw-
noÊcià ni˝ stare kraje Unii Europejskiej – rzàd planowa∏, ˝e w 2010 r. zatrudnienie
niepe∏nosprawnych w Polsce zbli˝y si´ do poziomu europejskiego i wyniesie
40,0%, jednak˝e w roku ubieg∏ym wskaênik ten zredukowano do 22,0%10.

Z badaƒ wynika, ˝e niewielka liczba osób upoÊledzonych intelektualnie zatrud-
niania jest na otwartym rynku pracy. Brakuje równie˝ systemu zatrudnienia wspo-
maganego, polegajàcego na tym, ˝e niepe∏nosprawni zatrudnieni na wolnym ryn-
ku otrzymujà pomoc trenera pracy, a tak˝e transport i szkolenie zawodowe11.

Poszerza si´ dysproporcja pomi´dzy liczbà rentobiorców (∏àcznie prawie
3,2 miliona rent inwalidzkich oraz 163 tys. rent socjalnych) a utrzymujàcymi si´
z pracy (611 tys.); stan ten potwierdzajà tak˝e dysproporcje w sposobie wydatko-
wania Êrodków na pomoc dla osób niepe∏nosprawnych (∏àcznie Êrodki te stano-
wià ok. 10,5% wydatków publicznych, z czego zaledwie 0,2% przeznaczanych
jest na zatrudnienie i aktywizacj´ zawodowà).

WÊród biernych zawodowo prawie po∏ow´ stanowià osoby w wieku poproduk-
cyjnym – kolejne kategorie stanowià osoby w tzw. wieku niemobilnym (po 45 roku
˝ycia – 43,0%), zaÊ tylko co ósmy bierny zawodowo cz∏owiek z ograniczonà spraw-
noÊcià zaliczany jest do kategorii wieku mobilnego (18–44 lat).

W ostatnich pi´ciu latach spadkowi wspó∏czynnika aktywnoÊci zawodowej
towarzyszy∏ w Polsce tak˝e spadek wskaênika zatrudnienia – w roku 2004 wÊród
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9 Uchwalona w marcu 2000 r. Strategia Lizboƒska stawia przed krajami Unii Europejskiej dwa stra-
tegiczne cele: stworzenie w Europie do roku 2010 najbardziej konkurencyjnej gospodarki rynko-
wej na Êwiecie poprzez rozwój gospodarczy przy równoczesnym kszta∏towaniu nowego modelu
aktywnego paƒstwa socjalnego (spójnoÊç spo∏eczna) poprzez: a) wyd∏u˝enie okresu pracy i podnie-
sienie wieku emerytalnego, b) zwi´kszenie aktywnoÊci zawodowej kobiet, c) zwi´kszenie aktyw-
noÊci zawodowej osób niepe∏nosprawnych. 

10 W ocenie Banku Âwiatowego oraz w Êwietle porównaƒ mi´dzynarodowych sytuacja niepe∏no-
sprawnych na polskim rynku pracy nale˝y od wielu lat do najbardziej niekorzystnych w Europie
– Andrews i Hoopengardner (2000); Bolle (1998). SpecjaliÊci upatrujà tak niekorzystnych wskaêni-
ków tak˝e w niestabilnoÊci rozwiàzaƒ prawnych – ustawa o rehabilitacji i zatrudnieniu osób nie-
pe∏nosprawnych w ciàgu oÊmiu lat jej funkcjonowania by∏a zmieniana czterdzieÊci razy. Nie ozna-
cza to, i˝ kraje bogatsze od nas nie majà problemów z zatrudnieniem osób z ograniczonà
sprawnoÊcià – w krajach Unii Europejskiej wskaêniki zatrudnienia niepe∏nosprawnych sà
o 20–30% ni˝sze ni˝ wÊród pe∏nosprawnych.

11 Krajowy raport EUMAP: Prawa osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Dost´p do edukacji i zatrud-
nienia, 8 listopada 2005 r. Raport opracowano we wspó∏pracy z Polskim Stowarzyszeniem na
Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym.



osób w wieku produkcyjnym pracowa∏a niemal co druga osoba sprawna i tylko
co ósma osoba niepe∏nosprawna. 

Najwy˝szà aktywnoÊcià zawodowà charakteryzujà si´ osoby z uszkodzeniami na-
rzàdu ruchu, ze schorzeniami neurologicznymi oraz uk∏adu krà˝enia, nast´pnie nie-
pe∏nosprawni ze schorzeniem mowy lub s∏uchu oraz z uszkodzeniem narzàdu wzro-
ku. Natomiast o wiele rzadziej pracujà osoby z zaburzeniami psychicznymi, epilepsjà
i upoÊledzeniem umys∏owym.

Wi´kszoÊç osób niepe∏nosprawnych i pe∏nosprawnych pracuje w charakterze
pracowników najemnych i na w∏asny rachunek – niepe∏nosprawnych pracujà-
cych na w∏asny rachunek oraz pomagajàcych rodzinie jest jednak proporcjonal-
nie wi´cej ni˝ pe∏nosprawnych (wysoki odsetek pracujàcych w rolnictwie indy-
widualnym – zw∏aszcza wÊród kobiet). 

W gronie pracujàcych, stanowiàcych piàtà cz´Êç niepe∏nosprawnych, znacznie
cz´Êciej znajdujà si´ m´˝czyêni (dwa razy cz´Êciej), osoby w wieku 25–40 lat (co
czwarta), mieszkaƒcy wsi, niepe∏nosprawni z relatywnie wy˝szym statusem wy-
kszta∏cenia oraz niesprawni w stopniu lekkim. Osoby z ograniczonà sprawnoÊcià
znajdujà zatrudnienie przede wszystkim:

1. w rolnictwie i leÊnictwie (40,3% – zatrudnienie w tym dziale gospodarki spa-
da w ostatnich pi´ciu latach) oraz

2. w przetwórstwie przemys∏owym (18,5%).

Rzadziej pracujà oni w handlu i przy naprawach (9,7%), w s∏u˝bie zdrowia
(wzrost z 1,6% do 3,7%), bardzo rzadko w budownictwie, w obs∏udze nierucho-
moÊci i firm oraz w nauce (najwi´kszy spadek w ciàgu pi´ciu lat). 

Opierajàc si´ na niepublikowanych danych BAEL mo˝na stwierdziç, ˝e osoby
niepe∏nosprawne pracowa∏y w latach 2003–2004 g∏ównie:

1. w zawodzie rolnika, 
2. jako wykonawcy prac prostych, 
3. jako wykonawcy us∏ug osobistych oraz
4. jako robotnicy przemys∏owi i rzemieÊlnicy. 

Niepe∏nosprawni zatrudnieni w tych czterech forma zaj´ç stanowili prawie
trzy czwarte wszystkich pracujàcych.

Co trzecia pracujàca osoba niesprawna jest zatrudniona w zak∏adach pracy
chronionej, stanowià oni jednak˝e zdecydowanà wi´kszoÊç wszystkich niepe∏no-
sprawnych pracowników najemnych (70,0%) – od 2003 r. zatrudnienie w tym try-
bie spada12 na rzecz otwartego rynku pracy.

Osoby pe∏nosprawne dominujà w ZPCh wÊród pracowników do 40 roku ˝ycia,
natomiast niepe∏nosprawni stanowià wi´kszy odsetek zatrudnionych po 46 roku
˝ycia – w tej formule zatrudnienia przewa˝ajà osoby z lekkim stopniem niepe∏no-
sprawnoÊci (dwie trzecie; ze znacznà niepe∏nosprawnoÊcià – 4,0%) – g∏ównie z dys-
funkcjà narzàdu ruchu lub kr´gos∏upa, wzroku lub z zaburzeniami psychicznymi.
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Dominujà pracownicy po szkole podstawowej i z wykszta∏ceniem zasadniczym
zawodowym, najmniejszy odsetek zatrudnionych w ZPCh to osoby po studiach
– poza zak∏adami pracy chronionej cz´Êciej pracujà kobiety. 

W 2005 r. prawie co czwarta osoba niepe∏nosprawna w wieku produkcyjnym
by∏a bezrobotna – jest to wskaênik wy˝szy ni˝ stopa bezrobocia osób bez ograni-
czeƒ sprawnoÊci (odpowiednio 21,9% i 18,7%). Najwy˝szy poziom bezrobocia
osób niepe∏nosprawnych rejestruje si´ w województwach: Êlàskim, zachodniopo-
morskim, dolnoÊlàskim i warmiƒsko-mazurskim, a najni˝sze w województwach
po∏udniowo-wschodnich. 

Zdecydowana wi´kszoÊç niepe∏nosprawnych bezrobotnych wczeÊniej praco-
wa∏a (85,2%) – tak˝e zdecydowana wi´kszoÊç z nich ma ograniczonà sprawnoÊç
fizycznà (86,0% – cz´Êciej wÊród m´˝czyzn), zaÊ najwi´kszy odsetek stanowià
osoby ze schorzeniami uk∏adu krà˝enia, z uszkodzeniami narzàdu ruchu i scho-
rzeniami neurologicznymi.

Stopa bezrobocia wÊród osób z ograniczeniem sprawnoÊci jest wy˝sza wÊród:

1. kobiet,
2. mieszkaƒców miast (wi´kszy przyrost w ostatnich latach na wsi ni˝ w mieÊcie),
3. osób w wieku 25–29 lat,
4. ludzi bez kwalifikacji (najni˝szy poziom wÊród osób z wy˝szym wykszta∏ce-

niem),
5. osób rozwiedzionych,
6. osób z lekkim ograniczeniem sprawnoÊci.

Od 2000 r. dwukrotnie wzros∏a liczba zarejestrowanych w urz´dach pracy
osób niepe∏nosprawnych pozostajàcych bez zatrudnienia. WÊród poszukujàcych
pracy (39,2% bezrobotnych)13 dominujà mieszkaƒcy miast, zw∏aszcza m´˝czyê-
ni (dwa razy cz´Êciej), w po∏owie reprezentujà niepe∏nosprawnych osoby po
pi´çdziesiàtym roku ˝ycia, pracujàce przed powstaniem ograniczenia sprawno-
Êci (60,2%) oraz niepe∏nosprawni z tytu∏u dysfunkcji narzàdu ruchu, wzroku i za-
burzeƒ psychicznych.

Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ od 2001 r. rejestruje si´ sta∏y, znaczàcy spadek licz-
by osób niepe∏nosprawnych, którym przyznaje si´ rent´ szkoleniowà, a od roku
2003 spada liczba pobierajàcych takà rent´ (ZUS, 2004).

Zaprezentowane w tej cz´Êci opracowania materia∏y potwierdzajà ogólne pra-
wid∏owoÊci socjologiczne opisujàce bezrobocie – w odniesieniu do osób niepe∏-
nosprawnych mo˝na jednak mówiç o wysyceniu wi´kszoÊci uniwersalnych cech
spo∏eczno-demograficznych bezrobotnego i jego nieporównywalnie gorszej po-
zycji na rynku pracy w konkurencji z osobami sprawnymi (zw∏aszcza na rynku
pierwotnym i wÊród osób z g∏´bszym ograniczeniem sprawnoÊci). 

Badacze zjawiska zwracajà tak˝e uwag´ na utrzymujàce si´ od wielu lat barie-
ry utrudniajàce wejÊcie na rynek pracy, tkwiàce w samych niepe∏nosprawnych
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13 Uwaga! Osoby niepe∏nosprawne majàce sta∏e niezarobkowe êród∏o utrzymania (tj. rent´ socjalnà
lub z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy) nie mogà byç zarejestrowane jako osoby bezrobotne, tylko ja-
ko osoby poszukujàce pracy.



– wcale nierzadko spotyka si´ osoby nastawione roszczeniowo, stawiajàce praco-
dawcy wysokie wymagania, a tak˝e niewykazujàce elastycznoÊci, co cz´sto prowa-
dzi do odrzucania proponowanych im ofert. Odrzucane sà zw∏aszcza oferty pracy
na umow´ zlecenie i w zak∏adach po∏o˝onych w innej dzielnicy ni˝ miejsce za-
mieszkania osoby z ograniczonà sprawnoÊcià – niepe∏nosprawni oczekujà przede
wszystkim zatrudnienia na czas nieokreÊlony, najlepiej w godzinach im odpowia-
dajàcych. RoszczeniowoÊç przejawia si´ tak˝e niewielkim zainteresowaniem bez-
p∏atnymi kursami szkoleniowymi, unikaniem rejestracji jako bezrobotni poszuku-
jàcy pracy (Bogus, 2004; Bulenda i in., 2001; G´bski,1997; Kocior-Tchernev, 1997).

7.3. Gospodarstwo domowe osób 
niepe∏nosprawnych w Polsce

Co trzecie gospodarstwo domowe ma w swoim sk∏adzie osob´ niepe∏nospraw-
nà – cz´Êciej na wsi, wi´kszoÊç z nich sk∏ada si´ z trzech i wi´kszej liczby osób. Go-
spodarstwa domowe, w sk∏ad których wchodzà niepe∏nosprawni obejmujà14:

1. osoby m∏ode i w Êrednim wieku, ale bez osób starszych (29,9%),
2. osoby m∏ode i w Êrednim wieku oraz z osobami starszymi (29,6%),
3. wy∏àcznie osoby starsze (27,5%).

Do rzadkoÊci nale˝à gospodarstwa domowe niepe∏nosprawnych obejmujàce
wy∏àcznie osoby m∏ode (1,0%). 

Gospodarstwa domowe sk∏adajàce si´ wy∏àcznie z osób niepe∏nosprawnych
w zdecydowanej wi´kszoÊci przypadków obejmujà wy∏àcznie osoby starsze
(66,6%) lub osoby w Êrednim wieku (23,0%). Co trzecie ma∏˝eƒstwo z osobà nie-
pe∏nosprawnà nie ma dzieci (33,9%) – reszta funkcjonuje w rodzinach, spoÊród
których zdecydowanà wi´kszoÊç stanowià rodziny pe∏ne (82,4%). Przychody
netto gospodarstw domowych z osobà niepe∏nosprawnà w przeliczeniu na jednà
osob´ wynoszà:

1. 82,3% przychodów gospodarstw domowych bez osób z ograniczonà spraw-
noÊcià,

2. 72,3% przychodów gospodarstw rencistów.

Ârednia wysokoÊç renty stanowi trzy czwarte przeci´tnego dochodu miesi´cz-
nego w Polsce – w gospodarstwach domowych rencistów renta stanowi 87,0%
ca∏kowitego dochodu.

Wyposa˝enie gospodarstw domowych z osobami niepe∏nosprawnymi nie od-
biega od stanu posiadania gospodarstw domowych bez cz∏onków z ograniczonà
sprawnoÊcià, jednak˝e gospodarstwa domowe tych pierwszych wydatkujà wi´cej
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pieni´dzy na ˝ywnoÊç, koszty sta∏e u˝ytkowania mieszkania (zw∏aszcza energia),
zaspokojenie potrzeb zdrowotnych (zw∏aszcza farmaceutyki, sprz´t) oraz transport.

Ni˝sze dochody gospodarstw domowych osób niepe∏nosprawnych i koniecz-
noÊç ponoszenia wydatków o charakterze kompensacyjnym, zwiàzanych z nie-
pe∏nosprawnoÊcià swych cz∏onków, powoduje, ˝e zagro˝enie ubóstwem jest
wÊród tej kategorii wy˝sze ni˝ w innych typach gospodarstw domowych15 – ró˝-
nica w stosunku do gospodarstw bez osób z ograniczeniem sprawnoÊci wynosi
pó∏tora punktu procentowego dla minimum egzystencji (dla rodzin z dzieckiem
niepe∏nosprawnym – siedem punktów)16, trzy punkty dla wskaênika relatywnej
granicy ubóstwa (w rodzinach z dzieckiem niepe∏nosprawnym dwanaÊcie punk-
tów)17 oraz dwa punkty dla ustawowej granicy ubóstwa (dwanaÊcie punktów w ro-
dzinach z dzieckiem specjalnej troski)18.

7.4. Instytucje i organizacje spo∏eczeƒstwa 
obywatelskiego dzia∏ajàce na rzecz 
aktywizacji zawodowej osób 
z ograniczonà sprawnoÊcià19

Agendy sektora publicznego dzia∏ajàce na rzecz osób niepe∏nosprawnych
obejmujà:

1. Biuro Pe∏nomocnika Rzàdu ds. Osób Niepe∏nosprawnych – dzia∏a na pozio-
mie ogólnokrajowym. Jego rolà jest koordynowanie dzia∏aƒ innych organów
administracji paƒstwowej i realizacja zadaƒ wynikajàcych z ustaw regulujà-
cych sytuacj´ osób niepe∏nosprawnych w Polsce.

2. Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych (PFRON) – zosta∏
powo∏any w celu zarzàdzania i dysponowania publicznymi Êrodkami finan-
sowymi pochodzàcymi z wp∏at przedsi´biorców nie zatrudniajàcych ustawo-
wo okreÊlonej liczby osób z ograniczeniami sprawnoÊci, przeznaczonych na
rehabilitacj´ osób niepe∏nosprawnych i tworzenie nowych miejsc pracy dla tej
kategorii obywateli. Po akcesji Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
PFRON dysponuje równie˝ funduszami strukturalnymi, wdra˝ajàc programy
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego. Do chwili obecnej PFRON przeprowa-
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15 Cykliczne GUS-owskie badania warunków ˝ycia ludnoÊci.
16 Obejmuje potrzeby, których zaspokojenie nie mo˝e byç od∏o˝one w czasie, a konsumpcja ni˝sza od

tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia (ustala je Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).
17 Gospodarstwo osiàga 50,0% Êrednich wydatków ogó∏u gospodarstw domowych (z uwzgl´dnie-

niem tzw. skali ekwiwalentnoÊci OECD).
18 Kwota, która zgodnie z obowiàzujàcà ustawà o pomocy spo∏ecznej uprawnia do ubiegania si´

o przyznanie Êwiadczenia pieni´˝nego.
19 Materia∏y êród∏owe i tekst przygotowa∏ Piotr ¸aszewicz.



dzi∏ cztery otwarte konkursy ofert na realizacj´ programów z zakresu aktywi-
zacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych, przy czym 55% wybranych ofert
realizujà organizacje pozarzàdowe (III sektor). Podmioty wspó∏pracujàce
z PFRON cz´sto wskazujà na k∏opoty wynikajàce z rozbudowanej procedury
formalnej, stosowanej przez t´ instytucj´.

3. Paƒstwowa Inspekcja Pracy – organ powo∏any do nadzoru i kontroli prze-
strzegania przepisów prawa pracy, w szczególnoÊci przepisów i zasad bez-
pieczeƒstwa i higieny pracy, sprawuje m.in. nadzór nad przestrzeganiem
przepisów dotyczàcych zatrudniania osób niepe∏nosprawnych. Corocznie
kontrolami Paƒstwowej Inspekcji Pracy, ukierunkowanymi na ocen´ prawi-
d∏owoÊci warunków zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych, obj´tych zostaje
blisko 7 tys. pracodawców.

4. Ochotnicze Hufce Pracy – prowadzàc swà dzia∏alnoÊç statutowà uwzgl´dnia-
jà osoby niepe∏nosprawne jako beneficjentów realizowanych programów. Nie
istniejà tu jednak programy skierowane bezpoÊrednio do tej grupy docelowej.
Nie sà równie˝ dost´pne zbiorcze statystyki dotyczàce liczby osób niepe∏no-
sprawnych obj´tych programami OHP. 

5. Samorzàdy terytorialne na szczeblu województwa (wojewódzkie urz´dy pracy)
i powiatu (powiatowe urz´dy pracy) – przejmujà 42,0% bud˝etu PFRON na re-
alizacj´ zadaƒ wynikajàcych z samorzàdowych programów na rzecz osób nie-
pe∏nosprawnych. Ustawodawca okreÊla szczegó∏owo zadania województwa
i powiatu wobec osób niepe∏nosprawnych, delegujàc przy tym znacznie wi´cej
zadaƒ do powiatu ni˝ do województwa. Wojewódzkie urz´dy pracy nie majà
zaÊ bezpoÊredniego zwierzchnictwa nad urz´dami powiatowymi. Mimo uszcze-
gó∏owienia zadaƒ nie istnieje systemowa wspó∏praca pomi´dzy województwa-
mi w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych. Prawdopodob-
nie du˝a liczba zadaƒ na∏o˝ona na powiat powoduje brak mo˝liwoÊci tworzenia
odpowiednio sprecyzowanych programów. Bardzo cz´sto sà one powielane we-
d∏ug schematu i uchwalane w podobnym brzmieniu rokrocznie.

Sfera biznesu (tak zwany II sektor, for profit) obejmuje wszelkie instytucje i organi-
zacje, których dzia∏alnoÊç jest nastawiona na zysk. Trudno oszacowaç znaczenie tego
sektora w aktywizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych, bowiem pracodawcy za-
trudniajàcy osoby niepe∏nosprawne ubiegajà si´ najcz´Êciej o utworzenie zak∏adu pra-
cy chronionej i wspó∏tworzà wówczas zamkni´ty rynek pracy chronionej.

Dzia∏ajàcy nie dla zysku system ochotniczy, czyli organizacje inicjowane
i zarzàdzane przez w∏asnych cz∏onków bez zewn´trznej kontroli – okreÊlany
doÊç powszechnie zbiorczà nazwà organizacje pozarzàdowe20 – jest niezwykle
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20 Organizacje te cz´sto nazywa si´ z angielska NGO’s (Non-Governmental Organizations). JeÊli
przyjàç definicj´ przez wyliczenie cech konstytutywnych, to oka˝e si´, ˝e uprawnione jest stoso-
wanie zamiennie terminów: trzeci sektor, organizacje charytatywne, obywatelskie, non-profit itp.
Czasami sieci pierwotne dawców naturalnych z rodzinà na czele okreÊla si´ mianem IV sektora.
Nazwa organizacje pozarzàdowe wypiera dawniejszy i trafnie oddajàcy istot´ rzeczy termin organi-
zacje spo∏eczne, aczkolwiek budzàcy u wielu ludzi skojarzenia z poprzednim systemem i bezsen-
sownymi dzia∏aniami w ramach ówczesnego kanonu pracy spo∏ecznej.



zró˝nicowany w przejawach i bliskoÊci relacji z instytucjami paƒstwa. Trzeci
Sektor tworzà niekomercyjne organizacje, stworzone na podstawie dobrowol-
nych postanowieƒ, b´dàce w stanie podejmowaç decyzje we w∏asnych spra-
wach, niezale˝nie od w∏adz sektora publicznego (Woêniak, 2001).

Systemy prawne na Êwiecie dzielà na ogó∏ organizacje sektora pozarzàdo-
wego na dzia∏ajàce w interesie publicznym lub wzajemnym. Te pierwsze
adresujà swojà dzia∏alnoÊç do obywateli (zgeneralizowany lub wyselekcjono-
wany odbiorca poza organizacjà), drugie jedynie do cz∏onków w∏asnych or-
ganizacji. Dokonywanie rozró˝nienia mi´dzy tymi dwoma typami dzia∏alno-
Êci i wywa˝enie ka˝dorazowo interesu publicznego poszczególnych form
aktywnoÊci ma miejsce zw∏aszcza wtedy, gdy w Êlad za tym majà pójÊç Êrod-
ki bud˝etowe wspierajàce okreÊlonà dzia∏alnoÊç (od roku 2003 rozstrzyga
o tym ustawa o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie) (Woê-
niak, 2002).

W bazie danych sektora obywatelskiego Klon/Jawor znajdowa∏o si´ w kwiet-
niu 2006 r. 55 244 aktywnie dzia∏ajàcych organizacji pozarzàdowych – z tego
81,4% wpisanych jest do rejestru REGON prowadzonej przez GUS; 8,4% uzyska-
∏o status organizacji po˝ytku publicznego; 0,8% to tzw. organizacje infrastruktu-
ralne. Szacuje si´, i˝ na scenie publicznej naprawd´ aktywnych jest 30–35 tys.
organizacji spo∏ecznych. W tej ogólnej liczbie podmiotów sektora obywatelskie-
go funkcjonowa∏o:

1. 4160 organizacji pozarzàdowych zajmujàcych si´ problematykà osób chorych
przewlekle i niepe∏nosprawnych (7,5%),

2. z tego 882 posiadajà status organizacji po˝ytku publicznego (21,2%).

Najwi´cej organizacji pozarzàdowych (por. tab. 7.1.):
1. adresowa∏o swojà dzia∏alnoÊç do chroników i osób z ograniczonà sprawnoÊcià

(46,5%), rzadziej pracowa∏o na rzecz chorych terminalnie i z zaburzeniami
psychicznymi,

2. dzia∏a∏o w województwie mazowieckiem (20,7%), a najmniej w wojewódz-
twie Êwi´tokrzyskim (2,3%). 

Organizacje pozarzàdowe tego segmentu sektora obywatelskiego:
1. udzielajà pomocy i wsparcia osobom z ograniczeniami sprawnoÊci oraz

ich rodzinom w rozwiàzywaniu problemów niepe∏nosprawnych cz∏on-
ków,

2. uzupe∏niajà dzia∏ania sektora publicznego w zakresie us∏ug w ochronie
zdrowia i rehabilitacji, edukacji, pomocy spo∏ecznej, szkoleƒ i zatrudnie-
nia,

3. dostarczajà/promujà wiedz´ o problemach i potrzebach osób z ograniczo-
nà sprawnoÊcià oraz sprzyjajà postawom akceptacji tej kategorii obywateli,

4. uczestniczà w dialogu spo∏ecznym na wszystkich poziomach organizacji ˝y-
cia zbiorowego, a tak˝e stanowià reprezentacj´ interesów osób niepe∏no-
sprawnych i stojà na stra˝y ich praw.
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Dzia∏ania organizacji sektora obywatelskiego zwiàzane z aktywizacjà zawo-
dowà osób z ograniczonà sprawnoÊcià stanowià rzadkoÊç – jeÊli sà podejmowa-
ne, to realizowane sà w nast´pujàcych formach:

1. prowadzenie warsztatu terapii zaj´ciowej (5,0% z 4160 organizacji),
2. prowadzenie szkoleƒ zawodowych i doradztwa dotyczàcego zak∏adania firmy

(2,7%),
3. prowadzenie poÊrednictwa pracy i klubów pracy (2,2%),
4. tworzenie miejsc pracy (1,9%),
5. prowadzenie zak∏adu aktywizacji zawodowej (0,5%).

Komisja z∏o˝ona z przedstawicieli Biura Pe∏nomocnika Rzàdu ds. Osób Nie-
pe∏nosprawnych, PFRON i Polskiego Forum Osób Niepe∏nosprawnych wybra∏a
spoÊród programów aktywizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych, realizo-
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Tabela 7.1. Organizacje pozarzàdowe zajmujàce si´ w Polsce problematykà osób przewle-
kle chorych i niepe∏nosprawnych – dane z roku 2005

Adresat
dzia∏alnoÊci

Lp.

Województwo

1. mazowieckie 316 90 205 178 71 860 20,7
2. dolnoÊlàskie 288 35 78 58 13 472 11,3
3. kujawsko-pomorskie 21 36 76 49 19 201 4,8
4. lubelskie 31 52 69 47 18 217 5,2
5. lubuskie 38 14 46 32 8 138 3,3
6. ∏ódzkie 37 30 98 44 16 225 5,4
7. ma∏opolskie 33 66 93 53 28 273 6,6
8. opolskie 11 7 38 44 4 104 2,5
9. podkarpackie 20 33 61 45 18 177 4,2

10. podlaskie 13 16 46 32 10 117 2,8
11. pomorskie 33 31 57 55 18 194 4,7
12. Êlàskie 57 59 103 98 42 359 8,6
13. Êwi´tokrzyskie 15 20 36 20 6 97 2,3
14. warmiƒsko-mazurskie 36 38 69 46 15 204 4,9
15. wielkopolskie 39 34 138 81 20 312 7,5
16. zachodniopomorskie 33 16 118 33 10 210 5,0

Ogó∏em
1021 577 1331 915 316

4160 100,0
(24,5%) (13,9%) (32,0%) (22,0%) (7,6%)

èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie danych bazy Klon/Jawor (kwiecieƒ 2006 r.).
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wanych przez organizacje pozarzàdowe w Polsce w roku 2005, dziesi´ç najlep-
szych projektów, które wyró˝ni∏a tytu∏em „Dobre Praktyki”. WÊród wyró˝nio-
nych znalaz∏y si´ nast´pujàce organizacje:

1) Towarzystwo Opieki nad Ociemnia∏ymi w Laskach.
2) Wroc∏awski Sejmik Osób Niepe∏nosprawnych.
3) Stowarzyszenie „Niepe∏nosprawni dla Ârodowiska EKON”.
4) Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.
5) Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.
6) Zespó∏ Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego.
7) Polski Zwiàzek G∏uchych Oddzia∏ Mazowiecki w Warszawie.
8) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym Ko∏o

w Szczecinie.
9) Towarzystwo Pomocy G∏uchoniewidomym.

10) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym Ko∏o
w Stargardzie Szczeciƒskim.

W ramach realizowanych projektów organizacje pozarzàdowe podejmowa∏y
dzia∏ania s∏u˝àce:

1. prze∏amywaniu barier psychologicznych, zwiàzanych z podj´ciem pracy przez
osob´ niepe∏nosprawnà,

2. wspieraniu wysi∏ków zwiàzanych z uruchomieniem motywacji samej osoby
niepe∏nosprawnej do podj´cia pracy,

3. dostarczaniu niezb´dnej wiedzy, sprz´tu i wsparcia pracodawcy decydujàce-
mu si´ zatrudniç osob´ niepe∏nosprawnà,

4. pracy z rodzinà, na rzecz budowania pozytywnych postaw wobec podejmo-
wania aktywnoÊci zawodowej przez niesprawnych cz∏onków rodziny.

Organizacje pozarzàdowe korzystajà najcz´Êciej z dofinansowania swojej dzia-
∏alnoÊci ze Êrodków publicznych (dotacji i subwencji), rzadziej z darowizn – coraz
cz´Êciej czerpià dochody z w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Organizacje dzia∏a-
jàce na rzecz osób niepe∏nosprawnych dotykajà trudnoÊci i niedomogi struktural-
ne charakterystyczne dla ca∏ego sektora obywatelskiego, jednak˝e do najwa˝niej-
szych kwestii tej grupy partnerów spo∏ecznych nale˝y:

1. konkurowanie stowarzyszeƒ i fundacji dzia∏ajàcych w podobnych obszarach,
2. rzadkie przypadki zawierania umów o partnerstwie,
3. multiplikowanie nie zawsze efektywnych programów, realizowanych w po-

dobny sposób w ró˝nych placówkach,
4. dopasowywanie w∏asnych programów do priorytetów konkursów, og∏asza-

nych przez instytucje publiczne, ale niedostosowanych do realnych potrzeb
osób niepe∏nosprawnych.

Wiele organizacji nie jest wr´cz w stanie dostosowaç swoich ofert do skompliko-
wanych niejednokrotnie procedur formalnych, przez co liczne programy nie docze-
ka∏y si´ dofinansowania. Poza tym, podmioty dzia∏ajàce w trzecim sektorze zg∏asza-
jà uwagi co do skomplikowanych i wnikliwych procesów rozliczeƒ i sprawozdaƒ.
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W polskich organizacjach pozarzàdowych cz´sto równie˝ pojawia si´ problem
deficytu profesjonalnego zaplecza kadrowego, szczególnie prawnoksi´gowego.
Spowodowane jest to tym, ˝e du˝a liczba inicjatyw spo∏ecznych powstaje sponta-
nicznie, bez odpowiedniego przygotowania. Skutkuje to k∏opotami tych organiza-
cji w pozyskaniu funduszy lub w rozliczeniu otrzymanych ju˝ dotacji.

W Êwietle przedstawionych informacji trudno mówiç o silnej reprezentacji
sektora obywatelskiego dzia∏ajàcego w imieniu i na rzecz osób z ograniczonà
sprawnoÊcià, zw∏aszcza zaÊ w interesie tej cz´Êci osób, która chce pracowaç i po-
szukuje zatrudnienia. 

7.5. Podsumowanie i wnioski

Osoby z ograniczonà sprawnoÊcià to wspó∏czeÊnie najwi´ksza z mniejszoÊci
– stanowià one siódmà cz´Êç polskiej populacji (najwi´cej wÊród osób starszych,
mieszkaƒców obszarów wiejskich i mniejszych miast, cz´Êciej wÊród kobiet), pra-
wie trzecià jej cz´Êcià sà ludzie chorujàce przewlekle (przerwy w zatrudnieniu,
perspektywa utraty sprawnoÊci). 4,0–7,0% dzieci ˝ywourodzonych przychodzi na
Êwiat z defektami prowadzàcymi do niepe∏nej sprawnoÊci. Osoby niesprawne le-
gitymujà si´ znacznie gorszym statusem edukacyjnym ni˝ reszta mieszkaƒców
Polski. Zdecydowana wi´kszoÊç osób z ograniczonà sprawnoÊcià pracowa∏a
przed chorobà lub wypadkiem, zaÊ wÊród pracujàcych wynagrodzenie znacznie
odbiega od p∏acy pe∏nosprawnych pracowników. Niepe∏nosprawni poszukujàcy
prac´ stanowili Êladowà cz´Êç ogó∏u bezrobotnych, zaÊ stopa bezrobocia wÊród
niepe∏nosprawnych by∏a i jest wy˝sza ni˝ Êrednia dla kraju. Co trzeci niepe∏no-
sprawny chcia∏by podjàç prac´, gdyby tylko taka szansa si´ pojawi∏a (preferowa-
ne jest zatrudnienie w niepe∏nym wymiarze godzin lub jako prace zlecone). Co
drugi absolwent szkolnictwa dla osób niepe∏nosprawnych pozostaje bez pracy. 

WÊród przyczyn takiej sytuacji nale˝y wskazaç za S. Piechotà (2003):

1. brak minimalnej choçby stabilnoÊci systemu – kilkadziesiàt nowelizacji w cià-
gu oÊmiu lat funkcjonowania ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji osób nie-
pe∏nosprawnych; projekty zmian legislacyjnych pojawiajà si´ w ka˝dej dys-
kusji nad bud˝etem paƒstwa na kolejny rok; brak zatem jasnej wizji
rozwiàzywania tego problemu spo∏ecznego21,
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21 W sprawie tej zabra∏ g∏os Trybuna∏ Konstytucyjny, który w wyroku z 25 czerwca 2002 r. wskaza∏, i˝
W myÊl art. 69 konstytucji w∏adze publiczne majà obowiàzek udzielaç osobom niepe∏nosprawnym, zgodnie
z ustawà, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji spo∏ecznej. Wa˝-
nym instrumentem realizacji konstytucyjnych praw osób niepe∏nosprawnych jest ustawa z 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz.U. nr 123 poz. 776 ze
zm.). Trybuna∏ przypomnia∏ ponadto, i˝ (…) Swoboda w kszta∏towaniu materialnych treÊci prawa podat-
kowego jest jednak równowa˝ona z istnieniem obowiàzku przestrzegania konstytucyjnych standardów demo-
kratycznego paƒstwa prawnego. Do standardów tych nale˝y w szczególnoÊci zasada ochrony zaufania jednost-
ki do paƒstwa i stanowionego przez nie prawa, a tak˝e zasady ochrony praw nabytych oraz ochrony interesów
w toku, które stanowià konkretyzacj´ wymienionej zasady konstytucyjnej (sygn. akt K 45/01).



2. brak wizji i strategicznego planu rozwiàzywania tego problemu spo∏ecznego,
planu okreÊlajàcego cele (skala i tempo wzrostu zatrudnienia osób niepe∏no-
sprawnych) oraz wskazujàcego Êrodki majàce temu s∏u˝yç wraz ze wskaza-
niem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizacj´,

3. dezintegracj´ systemu – aktywizacja osób niepe∏nosprawnych powinna byç ana-
lizowana i rozwiàzywana w odniesieniu do pe∏nego zakresu podstawowych êró-
de∏ utrzymania tej kategorii spo∏ecznej, obejmujàcych renty inwalidzkie i renty
wypadkowe z ZUS i KRUS, renty i zasi∏ki socjalne z pomocy spo∏ecznej, wyna-
grodzenie za prac´; dopiero ca∏oÊciowa analiza ujawnia istniejàce relacje i w tym
kontekÊcie dostrzec mo˝na, jak obowiàzujàce rozwiàzania zniech´cajà do aktyw-
noÊci, a utrwalajà bezczynnoÊç i izolacj´ osób niepe∏nosprawnych,

4. stosunkowà ∏atwoÊç w dost´pie do Êwiadczeƒ rentowych przy jednoczesnych
ograniczeniach (równie˝ rozumianych jako brak zach´t) w dost´pie do Êwiad-
czeƒ za aktywnoÊç (praca) – Êwiadczy o tym dysproporcja pomi´dzy liczbà ren-
tobiorców i utrzymujàcymi si´ z pracy; stan ten potwierdzajà tak˝e dyspropor-
cje w sposobie wydatkowania Êrodków na pomoc dla osób niepe∏nosprawnych,

5. znacznà uznaniowoÊç w dost´pie i korzystaniu z pomocy publicznej na za-
trudnienie osób niepe∏nosprawnych (dost´p do Êrodków odbywa si´ na stale
zmienianych zasadach i procedurach; nieproporcjonalne do mo˝liwych za-
rzutów sà sankcje),

6. brak stabilnego, „przyjaznego” przedsi´biorcom oraz opartego na przejrzy-
stych zasadach i procedurach systemu wspierania pracodawców zatrudniajà-
cych osoby niepe∏nosprawne – utrzymywanie si´ tego stanu rzeczy b´dzie
prowadziç do dalszego spadku zatrudnienia takich osób w spó∏kach prawa
handlowego, jako podmiotach o gospodarczym, rynkowym charakterze; tym
samym zatrudnianie osób niepe∏nosprawnych b´dzie nabiera∏o charakteru
socjalnego, wymagajàcego dotowania z bud˝etu paƒstwa lub innych publicz-
nych êróde∏,

7. brak partnerstwa pomi´dzy w∏adzà publicznà (odpowiedzialnà za skuteczne
rozwiàzywanie problemu spo∏ecznego) i reprezentujàcymi interesy osób nie-
pe∏nosprawnych organizacjami pozarzàdowymi oraz przedsi´biorcami; za-
miast partnerstwa istnieje znaczna nieufnoÊç oraz mniej lub bardziej otwar-
cie wyra˝ane zarzuty o „za∏atwianiu” w∏asnych interesów cudzym kosztem;
bez takiego partnerstwa, opartego na jasnym podziale zadaƒ (obowiàzków)
i uprawnieƒ (korzyÊci), brak jest podstaw do funkcjonowania efektywnego
systemu,

8. stereotypowy, rozpowszechniony wizerunek osoby niepe∏nosprawnej jako
osoby o niskim wykszta∏ceniu i ma∏ej aktywnoÊci, posiadajàcej przy tym licz-
ne „przywileje” (czas pracy, dodatkowy urlop, prawo do wyjazdów na turnu-
sy rehabilitacyjnego), osoby o gorszym stanie zdrowia (ryzyko nieobecnoÊci
w pracy), a tym samym potencjalnie pracownika ma∏o wydajnego. 

W Êwietle przedstawionych danych uzasadnione jest twierdzenie, ˝e polski
system aktywizacji zawodowej osób z ograniczonà sprawnoÊcià jest nieefektyw-
ny i to nie tylko z powodu wysokiego poziomu bezrobocia w ogóle – osób nie-
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sprawnych, aktywnych zawodowo jest prawie trzykrotnie mniej ni˝ w wi´kszo-
Êci krajów Unii Europejskiej, co wi´cej, w ostatnich latach zatrudnienie osób nie-
sprawnych systematycznie spada. Proces spadku zatrudnienia osób z ogranicze-
niem sprawnoÊci widoczny jest tak˝e w zak∏adach pracy chronionej, wobec
których cz´sto podnoszony jest zarzut nadmiernych uprawnieƒ (przywilejów, ko-
rzyÊci) finansowych22.

Publicznym wsparciem nale˝y w niezbyt odleg∏ej przysz∏oÊci objàç aktywizacj´
zawodowà zarówno osób o lekkim stopniu niepe∏nosprawnoÊci, w przypadku któ-
rych stosunkowo szybko i stosunkowo niewielkimi nak∏adami publicznymi mo˝-
na osiàgnàç wyraêny wzrost zatrudnienia, jak i osób o umiarkowanym, a tak˝e
znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, których praca w warunkach zwi´kszonej
koncentracji ludzi, procedur i wyposa˝enia umo˝liwia aktywne funkcjonowanie
tej kategorii osób z ograniczonà sprawnoÊcià. Tylko w taki sposób koszty wspiera-
nia efektywnej prewencji niepe∏nosprawnoÊci i s∏u˝àce wzmacnianiu czynników
sprzyjajàcych powrotowi do zatrudnienia (rehabilitacja zawodowa) b´dà znacznie
ni˝sze ni˝ nak∏ady ze Êrodków publicznych ponoszone z tytu∏u zale˝noÊci osób
niepe∏nosprawnych od Êwiadczeƒ spo∏ecznych i pomocy spo∏ecznej. Edukacja
i rehabilitacja zawodowa osób z ograniczonà sprawnoÊcià oraz mo˝liwoÊç zatrud-
nienia nie tylko zmniejszajà presj´ na Êwiadczenia systemu zabezpieczenia spo-
∏ecznego, racjonalizujàc wydatki bud˝etowe paƒstwa, ale co mo˝e najwa˝niejsze
– minimalizujà zale˝noÊç socjoekonomicznà ludzi z ograniczonà sprawnoÊcià.

Warto tak˝e uÊwiadomiç wszystkim partnerom anga˝ujàcym si´ w rozwiàzywa-
nie kwestii istotnych z punktu widzenia potrzeb tej kategorii obywateli, ˝e bez wspó∏-
uczestnictwa (partycypacji) oznaczajàcego w∏àczenie samych zainteresowanych jako
niezb´dnego podmiotu w procesie przygotowywania i realizacji programów aktywi-
zacji zawodowej nie ma szans na efektywnà polityk´ spo∏ecznà adresowanà do osób
z ograniczonà sprawnoÊcià. Przestrogà i sugestià zarazem dla wszystkich zaintereso-
wanych efektywnoÊcià spo∏ecznych wysi∏ków zmierzajàcych do poprawy jakoÊci ˝y-
cia osób z ograniczonà sprawnoÊcià niech b´dzie przypomnienie skutku zaniechania
autentycznego wspó∏uczestnictwa tej kategorii obywateli w polityce spo∏ecznej – jeÊli
nie jesteÊ cz´Êcià rozwiàzania, jesteÊ cz´Êcià problemu (Woêniak, 2005).
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22 Stan ten potwierdzajà materia∏y przedk∏adanej ka˝dego roku Sejmowi Informacji rzàdu o dzia∏aniach
na rzecz realizacji uchwa∏y Sejmu z 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepe∏nosprawnych.



8.1. Wprowadzenie

Ostatnie lata to okres intensywnego rozkwitu idei integracji, która wyra˝a si´
w harmonijnym w∏àczaniu osób niepe∏nosprawnych do wspó∏˝ycia i wspó∏dzia-
∏ania we wszystkich formach ̋ ycia spo∏ecznego. Do jej propagowania nie wystar-
cza jednak uchwalanie ustaw, które u∏atwiajà tym osobom dost´p do edukacji,
pracy na wolnym rynku czy te˝ dorobku kulturowego narodu. Konieczna jest
bowiem równie˝ walka z stereotypami i barierami mentalnymi, które tkwià
w psychice naszego spo∏eczeƒstwa pod postacià ró˝nych przesàdów, mitów,
wierzeƒ czy te˝ po prostu braku wiedzy.

Walka z ludzkà mentalnoÊcià i uprzedzeniami jest jednà z najtrudniejszych, z ja-
kà przychodzi si´ zmierzyç. U jej podstaw tkwià bowiem g∏´boko zakorzenione
i powszechnie stosowane filozofie ˝yciowe. Choçby takie, jak: koncepcja sprawie-
dliwego Êwiata, zgodnie z którà ludzie majà taki los, na jaki zas∏u˝yli; dualizm, g∏o-
szony przez chrzeÊcijaƒskich filozofów, który prowadzi do wniosku, ˝e to, co
szpetne sprzeczne jest z pi´knym i harmonijnym planem Boga; czy te˝ teoria ewo-
lucji Darwina, mówiàca o naturalnej selekcji i przetrwaniu tylko najsilniejszych
osobników. Ju˝ na podstawie tylko jednej z tych trzech koncepcji mo˝na przypisaç
osobom z ograniczonà sprawnoÊcià szerokà gam´ negatywnych cech charaktero-
logicznych i biologicznych, których nie posiadajà. A stàd ju˝ krok do wystawienia
o nich fa∏szywej i negatywnej opinii, przeÊladowania czy wr´cz zabijania. 

Skojarzenia niepe∏nosprawnoÊci z nieszcz´Êciem i z∏em sprawiajà, ˝e rzadko
patrzy si´ na nià jak na coÊ, co mo˝e wydatnie wp∏ywaç na kszta∏towanie osobo-
woÊci cz∏owieka. Potwierdzajà to wyniki badania „Spo∏eczna percepcja niepe∏no-
sprawnoÊci” TNS OBOP z 2002, w którym a˝ 90% Polaków przyzna∏o, ˝e gdy wi-
dzi osoby z nieuleczalnà chorobà czy upoÊledzeniem, to przychodzà im na myÊl
okreÊlenia: „niepe∏nosprawny”, „kaleka”, „inwalida” czy te˝ „sprawny inaczej”.
Tylko co setnemu ankietowanemu widok osoby na wózku nie kojarzy∏ si´ z ˝ad-
nym okreÊleniem (OBOP, 2002). W zdecydowanej wi´kszoÊci odpowiedzi niepe∏-
nosprawnoÊç wychodzi wi´c na pierwszy plan. 

Iwona RuÊç
Szko∏a Wy˝sza Psychologii Spo∏ecznej w Warszawie

Rozdzia∏ 8

Wizerunek osób z ograniczonà sprawnoÊcià
w mediach



Nie ma si´ jednak co dziwiç, skoro wcià˝ brak okazji do skonfrontowania
swoich stereotypów i postaw z rzeczywistoÊcià. Osoby niepe∏nosprawne bo-
wiem, choç stanowià prawie 14% polskiego spo∏eczeƒstwa – co oznacza, ˝e pra-
wie co ósmy obywatel naszego kraju to osoba z ograniczonà sprawnoÊcià – wcià˝
rzadko pokazujà si´ w miejscach publicznych. Dlatego te˝, jak pokazujà badania
OBOP, a˝ dwie trzecie Polaków (62%) nie ma w ogóle stycznoÊci z osobami nie-
pe∏nosprawnymi. Ani w pracy, w domu czy w szkole, ani nawet wÊród znajo-
mych (OBOP, 2002). I choç, jak wynika z badaƒ socjologicznych A. Ostrowskiej
(Konferencja … 2003), na przestrzeni dwudziestu lat stosunek Polaków do osób
niepe∏nosprawnych nieco si´ poprawi∏, to jednak˝e jest tak tylko do momentu,
kiedy problem niepe∏nosprawnoÊci nie zaczyna dotyczyç bezpoÊrednio ich oto-
czenia. Wówczas okazuje si´, ˝e g∏oszone przez nich has∏a tolerancji to jedynie
pusta deklaracja, która nie idzie w parze z czynami. ZaÊwiadczyç o tym mo˝e
tak˝e fakt, ˝e od 20 lat nie zwi´kszy∏a si´ grupa osób twierdzàca, ˝e ma bezpo-
Êredni kontakt z osobami niepe∏nosprawnymi.

Cz´sto g∏ównym êród∏em informacji o niepe∏nosprawnych stajà si´ media
– Êrodki masowej komunikacji, które sà pot´˝nym narz´dziem, decydujàcym
o miejscu osób niepe∏nosprawnych w spo∏eczeƒstwie, prze∏amywaniu barier
mentalnych, a tak˝e (lub nie) o wzroÊcie wra˝liwoÊci, tolerancji i zdolnoÊci em-
patii w kontaktach mi´dzyludzkich. Majà one tym wi´kszà szans´ na podniesie-
nie ÊwiadomoÊci spo∏ecznej i zmian´ postaw w stosunku do osób z ograniczonà
sprawnoÊcià, ˝e informacjom przekazywanym za ich poÊrednictwem – wed∏ug
badaniom TNS OBOP – ufa a˝ dwie trzecie Polaków (OBOP, 2004). Poza tym, jak
wynika z ubieg∏orocznej sondy portalu www.niepelnosprawni.info, równie˝
wÊród osób z ograniczonà sprawnoÊcià najwi´kszy odsetek osób, bo a˝ 36%,
wskaza∏o media jako g∏ówne êród∏o informacji o niepe∏nosprawnoÊci. 

Pojawia si´ wi´c pytanie, które jest myÊlà przewodnià dalszej analizy: W jaki
sposób osoby niepe∏nosprawne sà prezentowane w mediach oraz co wp∏ywa na
kszta∏towanie si´ takiego a nie innego obrazu osób z ograniczonà sprawnoÊcià
w Êrodkach masowego przekazu.

8.2. Zarys kszta∏towania si´ obrazu osób 
z ograniczonà sprawnoÊcià w mediach

Produkcja programów i filmów, w których bohaterami sà osoby niepe∏no-
sprawne, zapoczàtkowana zosta∏a w latach 90. w Stanach Zjednoczonych (za: Sta-
nis∏awski, 2003). Odzwierciedla∏o to ówczesnà, wcià˝ funkcjonujàcà tendencj´ po-
prawnoÊci politycznej, wyra˝ajàcà si´ w pokazywaniu niepe∏nosprawnych,
którzy byli doÊç d∏ugo pomijani w przekazie medialnym. By∏o to zgodne z du-
chem czasu, a tym samym z istniejàcym porzàdkiem normatywnym, wed∏ug któ-
rego cz∏owiek powinien byç aktywnym cz∏onkiem spo∏eczeƒstwa, majàcym po-
czucie w∏asnej wartoÊci i z godnoÊcià realizujàcym swój ˝yciowy program.
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Zainspirowa∏o to media do pokazywania osoby niepe∏nosprawnej jako cz∏owieka
pe∏noprawnego, wartoÊciowego, którego determinacja budzi szacunek i uznanie.

W Europie zainteresowanie mediów tematykà osób niepe∏nosprawnych
– w sposób widoczny – nastàpi∏o w 2003 r., podczas obchodów Europejskiego Ro-
ku Osób Niepe∏nosprawnych. Wed∏ug komunikatu Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Spo∏ecznego liczba informacji na temat osób niepe∏nosprawnych
w Êrodkach masowego przekazu wzros∏a wówczas a˝ o 600% (Mendza-Drozd,
2006). To wzmo˝one zainteresowanie mo˝na by∏o równie˝ zauwa˝yç w Polsce,
gdzie Program I Polskiego Radia stworzy∏ w 2003 r. comiesi´cznà 50-minutowà
audycj´ pt.: „Nie jesteÊmy inni”, a Polskie Radio BIS bardzo cz´sto porusza∏o pro-
blematyk´ niepe∏nosprawnoÊci w emitowanym przez pi´ç dni w tygodniu pro-
gramie „Samo ˝ycie”. Do tej akcji w∏àczy∏a si´ równie˝ Telewizja Polska, która
z poczàtkiem 2003 r. zorganizowa∏a dla osób niepe∏nosprawnych casting na pre-
zentera, zaanga˝owa∏a Ann´ Dymnà do cyklicznego poprowadzenie autorskiego
programu pt. „Anna Dymna – spotkajmy si´”, a tak˝e przedstawi∏a talkshow na
francuskiej licencji pt. „Smaki ciemnoÊci”, gdzie prezenterem obok Gra˝yny Tor-
bickiej by∏ niewidomy dziennikarz – Ireneusz Bia∏ek. Niestety, pozosta∏e progra-
my cykliczne dla niepe∏nosprawnych („Przyjaciele”, „Spróbujmy razem”, „Inte-
gracja”) by∏y emitowane nadal w porze niewielkiej oglàdalnoÊci.

W 2003 r., który by∏ poÊwi´cony osobom niepe∏nosprawnym, zwrócono rów-
nie˝ baczniejszà uwag´ na to, jak media prezentujà tematyk´ osób z ograniczonà
sprawnoÊcià. Okaza∏o si´, ˝e przewa˝a w nich tendencja do ods∏aniania wy∏àcznie
s∏aboÊci niepe∏nosprawnych, a tak˝e nieumiej´tnoÊç dobierania przez dziennika-
rzy odpowiednich s∏ów oraz przedstawianie tych osób na zdj´ciach i filmach jako
bardzo smutnych, apatycznych, biernych, êle ubranych lub wr´cz bezradnych. To
w konsekwencji kreowa∏o fa∏szywy, stereotypowy obraz ludzi z ograniczonà
sprawnoÊcià i by∏o przyczynà ogromnych szkód w spo∏ecznym odbiorze tych
osób, a tak˝e wÊród nich samych. W celu dokonania zmian w tym zakresie, orga-
nizacje zajmujàce si´ osobami niepe∏nosprawnymi oraz stowarzyszenia dzienni-
karskie zacz´∏y kierowaç do mediów liczne apele. W Polsce z takim apelem wystà-
pi∏a 9 kwietnia 2003 r. Rada Etyki Mediów, w sk∏ad której wchodzà wybitni
i zas∏u˝eni dziennikarze i ludzie polskich mediów. Brzmia∏ on nast´pujàco:

Rada Etyki Mediów zwraca si´ do dziennikarzy i wszystkich wspó∏tworzàcych
media z apelem o podj´cie nowych, wytrwa∏ych i konsekwentnych dzia∏aƒ na rzecz
przemiany stosunku spo∏eczeƒstwa i w∏adz do osób niepe∏nosprawnych. Trzeba
zmieniaç krzywdzàce stereotypy. Trzeba pokazywaç tych ludzi w normalnych sy-
tuacjach spo∏ecznych, akcentowaç ich ludzkie mo˝liwoÊci jako obywateli majàcych
równe prawa, choç nierówne szanse. Trzeba, aby zobaczono ich jako ludzi aktyw-
nych wnoszàcych swój wk∏ad w dobro wspólne.

Potrzebne jest nowe pojmowanie miejsca osób niepe∏nosprawnych w spo∏eczeƒ-
stwie – uznanie ich praw i rozpoznanie ich istotnych potrzeb. Media powinny sta-
waç si´ w roli rzecznika niepe∏nosprawnych wobec samorzàdów i w∏adz, tak˝e w∏a-
dzy ustawodawczej. Mimo obecnych wielkich trudnoÊci musimy zbli˝aç si´ do
europejskiego poziomu w∏àczenia niepe∏nosprawnych w spo∏eczeƒstwo.
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Dzia∏ania dziennikarzy i ludzi mediów na rzecz niepe∏nosprawnych, podejmo-
wane zgodnie z Kartà Etycznà Mediów i w duchu gdaƒskiej Karty PowinnoÊci
Cz∏owieka, mogà budowaç wzajemne zaufanie i o˝ywiaç spo∏ecznà solidarnoÊç,
a ich skutecznoÊç powinna byç uznana za kryterium dojrzewania spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego. 

(Apel Rady Etyki Mediów, 2003, s. 9).

Zaprocentowa∏o to konferencjami i dyskusjami poÊwi´conymi kreowaniu
prawid∏owego wizerunku osób niepe∏nosprawnych. Przyk∏adem mo˝e tu byç
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym, które 10
kwietnia 2003 r. zorganizowa∏o konferencj´ pt.: „Ludzie niepe∏nosprawni inte-
lektualnie w mediach – od negatywnego stereotypu do nowego wizerunku”.
Mottem tej konferencji by∏y s∏owa Ann Shearer: „nie istnieje coÊ takiego, jak na-
turalny obraz osoby z upoÊledzeniem umys∏owym. Dopóki nie sprawimy, ˝e b´-
dzie on pozytywny, ludzie b´dà szukali potwierdzenia dla swych negatywnych
przekonaƒ – Êwiadomie lub te˝ nieÊwiadomie” (Konferencja. …, 2003).

Ukoronowaniem tych wszystkich apeli, konferencji i dyskusji na rzecz pozytyw-
nego wizerunku osób z ograniczonà sprawnoÊcià w mediach by∏o przyj´cie pod ko-
niec 2003 r. w Brukseli przez Europejski Parlament Osób Niepe∏nosprawnych „Re-
zolucji Europejskiego Roku Osób Niepe∏nosprawnych i poza nim – wizja na
przysz∏oÊç”, w której znalaz∏ si´ równie˝ rozdzia∏ poÊwi´cony mediom, brzmiàcy: 

Wzywamy wszystkie instytucje Unii Europejskiej oraz kraje cz∏onkowskie do
zagwarantowania zmian w sektorze mediów publicznych. Media powinny popra-
wiaç wizerunek osoby niepe∏nosprawnej, zwi´kszaç widocznoÊç osób niepe∏no-
sprawnych we wszystkich formach przekazu, a tak˝e zajmowaç si´ zagadnieniami,
które szczególnie dotyczà osób niepe∏nosprawnych i ich rodzin. Tak˝e promowaç
taki pozytywny wizerunek osób niepe∏nosprawnych, który nie b´dzie oparty na po-
dejÊciu charytatywnym lub medycznym i unikaç negatywnych stereotypów. ˚àda-
my Êcis∏ej wspó∏pracy mi´dzy osobami niepe∏nosprawnymi, reprezentujàcymi ich
organizacjami, mediami zajmujàcymi si´ szczególnie niepe∏nosprawnoÊcià, a prze-
mys∏em mediów publicznych. Równie˝ zapewnienia dost´pnoÊci dla osób niepe∏no-
sprawnych us∏ug oferowanych przez media. 

(Abramowicz, 2005)

Pojawi∏o si´ wówczas zapotrzebowanie na ró˝nego typu konkursy dzienni-
karskie promujàce rzetelnoÊç dziennikarskà w ukazywaniu niepe∏nosprawnoÊci
(np. konkurs „Oczy otwarte”), projekty unijne (np. „Media niepe∏nosprawnym”),
a tak˝e poradniki j´zykowe, których celem by∏o pokazywanie dziennikarzom,
jak nale˝y pisaç i mówiç o osobach niepe∏nosprawnych (tak, jak np. poradnik
portalu Disability Now we wspó∏pracy z brytyjskà Krajowà Unià Dziennikarzy
– National Union of Journalists). Nasuwa si´ wi´c pytanie – czy powy˝sze przed-
si´wzi´cia i apele pomog∏y w kreowaniu pozytywnego wizerunku osób z ogra-
niczonà sprawnoÊcià? W celu odnalezienia odpowiedzi dokona∏am analizy
zmian w programach polskiego radia, telewizji oraz rynku prasy i czasopism od
2003 r., a tak˝e filmów, które znane sà polskiej publicznoÊci.
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8.3. Dziennikarski szkic niepe∏nosprawnoÊci

Dziennikarstwo uwa˝ane jest powszechnie za czwartà w∏adz´. Status ten uzy-
ska∏o dzi´ki mo˝liwoÊci kszta∏towania opinii publicznej, przez co coraz cz´Êciej
pe∏ni rol´ rzecznika lub instrumentu nacisku. Kszta∏tujàc bowiem poglàdy opinii
publicznej, tworzy i utrwala pewne stereotypy, wywo∏uje okreÊlone emocje,
a tym samym uruchamia pewien mechanizm, ciàg akcji i reakcji, których konse-
kwencje mogà byç czasami wr´cz nieprzewidziane i nieobliczalne w skutkach.

Z analizy polskich mediów mo˝na wywnioskowaç, ˝e nasi dziennikarze wzo-
rujà si´ raczej na amerykaƒskim stylu CNN, popularnej dzi´ki szybkoÊci i zwi´-
z∏oÊci przekazu, ni˝ na brytyjskiej BBC cenionej za rzetelne dziennikarstwo. Cha-
rakteryzuje ich bowiem mechaniczne przekazywanie krótkich informacji,
nacechowanych emocjonalnym brzmieniem, bez ponoszenia trudu wnikania
w opisywany Êwiat i zg∏´biania jego wielowymiarowoÊci oraz zadumy nad prze-
sz∏oÊcià i przysz∏oÊcià. W pogoni za atrakcyjnà informacjà nie ma bowiem miej-
sca na pog∏´bionà refleksj´, gdy˝ liczy si´ tylko pierwsze wra˝enie, wywo∏ane
szokujàcymi zdj´ciami czy te˝ spektakularnym tytu∏em lub nag∏ówkiem. Aby jak
najbardziej rozwÊcieczyç, zaskoczyç lub rozÊmieszyç widza i czytelnika (Siewier-
ska-Chmaj, 2005). 

Innà cechà wspó∏czesnych Êrodków masowego przekazu jest moda na lanso-
wanie m∏odoÊci oraz zdrowia fizycznego i psychicznego. W pogoni za sprawno-
Êcià, efektywnoÊcià, sukcesem i umiej´tnoÊcià urzàdzania si´ w ˝yciu media cz´-
sto zapominajà o poruszaniu tematów z zakresu zdrowia duchowego, dojrza∏ej
refleksji oraz zadumy nad s∏aboÊciami i niemo˝noÊcià cz∏owieka. Z tego powodu
tematyka niepe∏nosprawnoÊci jest wcià˝ zbyt rzadko poruszana i nag∏aÊniana
w Êrodkach masowego przekazu. O ma∏ym zainteresowaniu mediów tym tema-
tem mo˝e Êwiadczyç równie˝ fakt, ˝e na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pt. „Niepe∏nosprawni a media”, która odby∏a si´ 13 paêdziernika 2006 r. w War-
szawie, pojawi∏o si´ jedynie trzech przedstawicieli mediów. 

Je˝eli dodatkowo weêmie si´ pod uwag´ fakt, ˝e w Polsce ˝yje kilka milionów
osób niepe∏nosprawnych, a telewizja publiczna ma im do zaoferowania tylko
3 programy tematyczne („Integracja”, „Spróbujmy razem” i „Spotkajmy si´”),
które w dodatku nadawane sà albo z ma∏à cz´stotliwoÊcià, albo w porach ma∏ej
oglàdalnoÊci, to ∏atwo mo˝na dojÊç do wniosku, ˝e sprawy niepe∏nosprawnych
w mediach publicznych sà po prostu pomijane. Dotyczy to zw∏aszcza Êrodowi-
ska osób niewidomych i nies∏yszàcych. Osoby niewidome mogà czuç si´ dyskry-
minowane oglàdajàc programy i reklamy, w których zamiast s∏owa mówionego
na dole ekranu wyÊwietla si´ numery telefonu do studia i inne wa˝ne informacje
dla widza. (Na przyk∏ad program „Linia specjalna” czy te˝ teleturniej „Gra
w ciemno”). Natomiast osoby nies∏yszàce majà bardzo ma∏o programów i filmów
telewizyjnych t∏umaczonych na j´zyk migowy, w tym – tylko jeden program in-
formacyjny dziennie. Jest to „Panorama” o 16.00, czyli w porze ma∏ej oglàdalno-
Êci, kiedy nies∏yszàcy, w wieku produkcyjnym, przewa˝nie przebywajà jeszcze
w pracy. 
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Jeszcze gorzej wyglàda sytuacja w mediach prywatnych, gdzie programy kie-
rowane do osób niepe∏nosprawnych traktowane sà jako niekomercyjne. Dlatego
te˝ tematyka niepe∏nosprawnych poruszana jest tam prawie wy∏àcznie w progra-
mach reporterskich typu: „Interwencja”, „Uwaga!”, kiedy niepe∏nosprawnym êle
si´ dzieje, ekipa programu próbuje interweniowaç. Poza tym, w stacjach prywat-
nych od czasu do czasu zaprasza si´ niepe∏nosprawnych, tak˝e do Talk show
(„Rozmowy w toku”, „Ja tylko pytam” itp.), gdzie opowiadajà o swojej walce
z niepe∏nosprawnoÊcià, a tak˝e pokazuje si´ ich w akcjach, które majà na celu ze-
branie pieni´dzy na ich leczenie i terapi´ (Akcja Polsatu – „Podaruj Dzieciom
S∏oƒce”, program „Zielone drzwi”, informujàcy o dzia∏aniach podj´tych przez
Fundacj´ prezesa TVN – „Nie jesteÊ sam” oraz ró˝nego rodzaju zbiórki organizo-
wane na ∏amach prasy). Z jednej strony takie akcje odnoszà sukces, czyli udaje si´
zebraç pieniàdze na wymarzony wózek, protezy, usuni´cie bariery architekto-
nicznej, operacj´ czy te˝ wyjazd na rehabilitacj´. Jednak˝e z drugiej strony takie
ukazywanie niepe∏nosprawnych przyczynia si´ do utrwalania ich obrazu jako
tych, którzy wy∏àcznie zale˝à od dobrej woli innych.

Szczególnym zainteresowaniem mediów cieszà si´ równie˝ tematy dotyczàce
spektakularnych akcji organizowanych dla i przez niepe∏nosprawnych (np. po-
dró˝ Jasia Meli na bieguny) lub zwiàzanych z jakàÊ sensacjà (na przyk∏ad z odkry-
ciem w piwnicy zaniedbanego i opuszczonego dziecka opóênionego w rozwoju).
Poza tym, ogromnà popularnoÊcià cieszà si´ filmy i artyku∏y o ludziach z bardzo
rzadkimi schorzeniami, których ˝yje zaledwie kilkunastu na ca∏ym Êwiecie (film
„˚ycie z rzadkà chorobà” Josée Blanc Lapierre czy te˝ „Chorzy na muzyk´” Sy-
lvie Belanger). Im osoba z rzadszym upoÊledzeniem, tym wi´ksze prawdopodo-
bieƒstwo, ˝e zostanie pokazana i nag∏oÊniona przez media. Z tego powodu doÊç
cz´sto temat niepe∏nosprawnoÊci goÊci w cyklach filmów dokumentalnych („Czas
na kontrowersyjny dokument”, „Miej oczy szeroko otwarte” i „Bez fikcji”), które
poruszajà kontrowersyjne tematy zwiàzane z ograniczonà sprawnoÊcià, takie jak
np. temat seksualnoÊci i mi∏oÊci osób niepe∏nosprawnych, ich samodzielnoÊci
i prawa do szcz´Êcia (np. „Dzieci Gai”, „I nie opuszcz´ Ci´ a˝ do Êmierci”, „Zaka-
zana mi∏oÊç” itp.). Popyt na tego rodzaju dokumenty przypomina starodawny
zwyczaj oglàdania na targowiskach – jako osobliwoÊci – ludzi upoÊledzonych
umys∏owo i zdeformowanych fizycznie. Taka prezentacja osób niepe∏nospraw-
nych wzbudza cz´sto niezdrowe zainteresowanie i zach´ca do lubie˝nej fascyna-
cji wynaturzeniami. JednoczeÊnie ukazuje g∏ówne przewinienie dziennikarzy, ja-
kim jest wysuwanie niepe∏nosprawnoÊci na pierwszy plan, czyli patrzenie na
cz∏owieka przez pryzmat jego ograniczeƒ fizycznych i psychicznych. 

Przedstawianie niepe∏nosprawnoÊci jako najwa˝niejszej cechy cz∏owieka po-
woduje, ˝e mocniej zarysowuje si´ podzia∏ na „zdrowych” i „chorych”. To
w konsekwencji prowadzi do wydzielenia si´ odr´bnych grup – „My” i „Oni”,
skàd ju˝ krok do nietolerancji i powstawania stereotypów. Cz∏owiek bowiem,
jako istota spo∏eczna, odczuwa silnà potrzeb´ przynale˝noÊci i identyfikacji
z grupà ludzi podobnych do niego. Otaczanie si´ podobnymi do siebie ludêmi
ma bowiem na celu wzmocnienie pewnoÊci co do s∏usznoÊci i powszechnoÊci
w∏asnych przekonaƒ. Cz∏owiek obawia si´ tego, co nieznane i odmienne, ponie-
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wa˝ to zasiewa w nim wàtpliwoÊci, zmuszajàc tym samym do ponownego zasta-
nowieniem si´ nad sensem jego decyzji, wyborów i autorytetów. To samo doty-
czy odmiennoÊci zwiàzanej z niepe∏nosprawnoÊcià, którà dziennikarze zamiast
zmniejszaç, jeszcze bardziej pog∏´biajà – poprzez nadmierne jej eksponowanie.

Zainteresowanie dziennikarzy g∏ównie chorobà i ograniczeniem sprawnoÊci,
a nie cz∏owiekiem niesie ze sobà niebezpieczeƒstwo wyrwania osoby niepe∏no-
sprawnej z jej spo∏ecznego kontekstu. Osoby ukazywane wy∏àcznie przez pry-
zmat choroby stajà si´ bowiem dla zdrowego spo∏eczeƒstwa „obiektami”, które
funkcjonujà w nierealnym Êwiecie, daleko poza normalnà, codziennà rzeczywi-
stoÊcià. Ich miejscem przebywania jest szpital, sanatorium czy te˝ oÊrodek pomo-
cy spo∏ecznej. W zwiàzku z tym dopiero pokazanie ich ˝ycia rodzinnego, towa-
rzyskiego czy zawodowego mo˝e uÊwiadomiç zdrowemu spo∏eczeƒstwu, ˝e ci
ludzie naprawd´ ˝yjà tu˝ obok nich i majà podobne potrzeby, marzenia i inne
wspólne cechy. Tak, jak ukaza∏a to Fundacja Komunikacji Spo∏ecznej w kampa-
nii „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”. 

Niestety, wcià˝ zbyt ma∏o dziennikarzy próbuje w takim kontekÊcie pokazaç nie-
pe∏nosprawnych. Jak bowiem sami si´ przyznajà: „pisanie o niepe∏nosprawnoÊci
jest jednym z najtrudniejszych dzia∏ów dziennikarstwa” (Buttler, 2003), tym bar-
dziej ˝e wcià˝ brakuje w gazetach i czasopismach dzia∏ów poÊwi´conych stricte nie-
pe∏nosprawnoÊci, a co za tym idzie – nie ma zbyt wielu dziennikarzy specjalizujà-
cych si´ w tej dziedzinie. Oznacza to, ˝e osoba, która wczoraj przygotowywa∏a na
przyk∏ad artyku∏ o zbiorach zbo˝a, dziÊ ma za zadanie napisaç o niepe∏nospraw-
nych. Bez pog∏´bionej wiedzy na ten temat, pozostaje jej kierowanie si´ jedynie in-
tuicjà i swoimi przekonaniami, wÊród których ukryte sà równie˝ stereotypy. Prze-
lewa wi´c je na papier czy te˝ taÊm´ filmowà, tworzàc tym samym powszechnie
znany obraz osoby niepe∏nosprawnej jako osoby nieszcz´Êliwej, op∏akujàcej utraco-
ne zdrowie i sprawnoÊç, którà dotkn´∏a nieodwracalna tragedia, eliminujàca jà z ˝y-
cia lub utrudniajàca powrót do niego. W takim w∏aÊnie tonie utrzymana jest wi´k-
szoÊç tytu∏ów i nag∏ówków artyku∏ów ró˝nych gazet i czasopism: 

„Zdesperowany rencista ˝àda od sàdu prawa do eutanazji” (Gazeta.pl, 23 ma-
ja 2006), 
„Nikt nas nie przeprasza za pomy∏ki, k∏amstwa i zniszczenie ˝ycia. Ten oka-
leczony strz´p cz∏owieka – to mój 4-letni synek” (Twój Styl 11/2003), 
„Straci∏ werw´, pewnoÊç siebie. Wcià˝ nie mo˝e pogodziç si´ ze swoim lo-
sem” (Naj 12/2003), 
„Dramat dodatkowego chromosomu” (Newsweek 49/04), 
„Ka˝da powszechna czynnoÊç jest dla nich jak wyzwanie” (Przyjació∏ka
10/26), 
„Mój prywatny krzy˝” (Przeglàd 18/2004).

Niepe∏nosprawny to równie˝ ktoÊ, kto z racji swojej niepe∏nosprawnoÊci jest
niesamodzielny, a wi´c skazany na pomoc i poÊwi´cenie innych osób. Informujà
o tym nast´pujàce tytu∏y: 

„Niepe∏nosprawni w Warszawie sà skazani na pomoc innych” (Gazeta.pl 19
lipca 2005), 
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„18-letnia siostra poÊwi´ci∏a ˝ycie niepe∏nosprawnemu bratu” (Przyjació∏ka
48/2005), 
„Ania poÊwi´ci∏a karier´ naukowà, ˝eby opiekowaç si´ swoim ci´˝ko chorym
ch∏opakiem” (Naj 14/2004), 
„Niepe∏nosprytni” (Polityka 51/2004) itp. 

Niepe∏nosprawni to wi´c ludzie drugiej kategorii, których nikt nie chce ani za-
trudniç, ani si´ nimi zajàç. Nikt si´ bowiem z nimi nie liczy i ich nie szanuje, cze-
go Êwiadectwem mogà byç nast´pujàce tytu∏y i nag∏ówki artyku∏ów z gazet i cza-
sopism: 

„Kopanie siedzàcego” (Wprost 27/2003), 
„Niepe∏nosprawni niech postojà” (Rzeczpospolita 4 lipca 2005), 
„Paƒstwowe zak∏ady nie chcà zatrudniaç niepe∏nosprawnych” (˚ycie War-
szawy 1 sierpnia 2006), 
„Urz´dy wolà p∏aciç kary ni˝ zatrudniaç niepe∏nosprawnych” (Rzeczpospoli-
ta 26 stycznia 2006), 
„Jak oskubaç inwalidów i wy∏udziç pieniàdze” (Gazeta Wyborcza 24 wrze-
Ênia 2005).

Ten dramatyczny ton nag∏ówków czy te˝ tytu∏ów reporta˝y i artyku∏ów roz-
wijany jest dalej w tekÊcie publikacji. Przy czym, mo˝na zauwa˝yç, ˝e artyku∏y
o najbardziej emocjonalnym i dramatycznym wydêwi´ku znajdujà si´ w gaze-
tach typu „Super Ekspres”, „Z ˝ycia wzi´te”, a tak˝e w pismach kobiecych, ta-
kich jak: „Naj”, „Pani domu”, „Przyjació∏ka” itp. ZaÊwiadczyç o tym mogà po-
ni˝sze cytaty z tych czasopism. 

„Przy ˝yciu trzymajà mnie tylko moje marzenia. Musz´ ze wszystkich si∏ wie-
rzyç, ˝e one si´ spe∏nià. Tylko to mi jeszcze pozosta∏o” (Naj 8/2003), 
„Nie traktujcie nas jak tr´dowatych. Nie prosiliÊmy o chore dziecko ani nie
uczyniliÊmy niczego, aby je mieç. To dzie∏o przypadku, który dotknà∏ nas,
choç równie dobrze moglibyÊcie to byç Wy” (Twój Styl 11/2003), 
„Diagnozy lekarzy by∏y przera˝ajàce – to b´dzie roÊlinka” (Naj 7/2006), 
„Lekarze nie dawali ˝adnych szans. Jej mama modli∏a si´ o szybkà Êmierç cór-
ki, ˝eby si´ d∏u˝ej nie m´czy∏a” (Przyjació∏ka 17/2003).

Choç ten emocjonalny ton wypowiedzi lub s∏owa pisanego, który ma wzbudziç
u czytelnika/widza wspó∏czucie, jest domenà wy˝ej wymienionych pism, to jednak
nie sà od niego wolne równie˝ inne media i czasopisma. Nawet tak powa˝ny, opi-
niotwórczy tygodnik „Newsweek”, w którym temat niepe∏nosprawnych porusza-
ny jest bardzo sporadycznie i to przewa˝nie w kontekÊcie naukowego wyjaÊniana
zjawiska danej niepe∏nosprawnoÊci, nie ustrzeg∏ si´ braku profesjonalizmu i u˝ywa-
nia okreÊleƒ o bardzo emocjonalnym i sensacyjnym charakterze. Za przyk∏ad mo˝e
tu pos∏u˝yç artyku∏ „KiedyÊ do was powróc´. Dziewi´cioletni Miko∏aj CupryÊ
uchyla drzwi do swojego autystycznego Êwiata” (nr 31/04, s. 90), w którym mo˝na
przeczytaç, ˝e: „autyzm to przypad∏oÊç, która stawia bliskich wobec przera˝ajàcej
perspektywy wychowywania dziecka równie dziwnego, jak kosmita”. 
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Nic wi´c dziwnego, ˝e majàc taki obraz niepe∏nosprawnych z góry uznaje si´,
˝e osoby z ograniczonà sprawnoÊcià muszà byç nieszcz´Êliwie i z tego powodu
publicznie przyzwala si´ na aborcj´, w przypadku wykrycia wady p∏odu, aby nie
unieszcz´Êliwiaç dziecka. Có˝ to jednak za alternatywa – byç niepe∏nosprawnym
czy nie ˝yç wcale? Dlatego te˝ to wspó∏czesne „humanitarne poprawianie natu-
ry” stawia nasze spo∏eczeƒstwo w jednym rz´dzie ze staro˝ytnymi Spartanami,
którzy chore dzieci zrzucali ze Ska∏y Tarpejskiej, oraz nazistów dbajàcych o czy-
stoÊç aryjskiej rasy. Udowadnia, ˝e od tysi´cy lat pomimo post´pu technicznego
i medycznego, wcià˝ nie zrobiliÊmy kroku naprzód w poznaniu i zrozumieniu
drugiego cz∏owieka. 

Niepe∏nosprawni nadal nie pasujà do naszych spo∏ecznych wyobra˝eƒ o nor-
malnoÊci. O tym, ˝e tak jest, mo˝e zaÊwiadczyç drugi, cz´sto spotykany, sposób
pokazywania osób niepe∏nosprawnych. Osoby z ograniczonà sprawnoÊcià jako
bohaterowie, herosi, czyli ludzie silni duchem, którzy pokonujà wszelkie prze-
ciwnoÊci i trudnoÊci ˝ycia, niezale˝nie od stopnia niepe∏nosprawnoÊci. Majà
wzbudzaç podziw, inspirowaç i udowadniaç, ˝e nawet z najbardziej powa˝nà
niepe∏nosprawnoÊcià mo˝na odnieÊç wielki sukces. Tak jak poni˝si bohaterowie
artyku∏ów: 

„Poszed∏em na biegun udowodniç, ˝e kalectwo to nie koniec Êwiata” (Naj
26/2004),
„JesteÊmy ma∏e, ale z ambicjami” (Przyjació∏ka 10/26), 
„Mowa bez mowy” (Charaktery 7/2003), 
„Karolina jest g∏uchoniema, a mimo to… wyst´puje w balecie” (Naj 11/2004).

Pokazywanie niepe∏nosprawnych w tym kontekÊcie nie sprzyja jednak inte-
gracji. Albowiem z jednej strony taka osoba wywo∏uje nasz podziw, a z drugiej
zazdroÊç. Powstaje zatem konflikt emocjonalny, który, zdaniem J. Kossewskiej
z Akademii Pedagogicznej w Krakowie, rozwiàzywany jest poprzez zwi´kszenie
dystansu i utrwalenie negatywnych stereotypów (za: Buttler, 2005). Tym bardziej
˝e niezwyk∏oÊç takiej bohaterskiej osoby przewa˝nie onieÊmiela i tym samym
zwi´ksza l´k przed zbli˝aniem si´ do niej. To zaÊ w konsekwencji skutkuje tym,
˝e nadal pozostaje obca. Poza tym, polskie media majà dziwny nawyk, ˝e nawet
w przypadku gdy opowiadajà o niepe∏nosprawnych jak o niezwyk∏ych bohate-
rach, to na zakoƒczenie „lubià” podaç o nich jakàÊ smutnà informacj´. Na przy-
k∏ad, ˝e w∏aÊnie temu niezwyk∏emu cz∏owiekowi popsu∏ si´ wózek i nie ma pie-
ni´dzy na jego napraw´ itp. Tworzy si´ wi´c z niego zarówno zwyci´zc´, jak
i pokonanego (tak jak to mia∏o przyk∏adowo miejsce w filmie dokumentalnym
„Osiem deko od z∏ota”, gdzie zosta∏a ukazana z jednej strony ogromna determi-
nacja i si∏a niepe∏nosprawnego intelektualnie sportowca, srebrnego medalisty
X Âwiatowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w podnoszeniu ci´˝arów, a z dru-
giej – ogromna bieda, brak pracy oraz straszne warunki mieszkaniowe i rodzin-
ne tego cz∏owieka).

Z lektury ró˝norodnych gazet i czasopism, z filmów dokumentalnych, jak
i z ró˝nego rodzaju reporta˝y wynika zatem, ˝e w naszym dziennikarstwie do-
minuje wizerunek osób niepe∏nosprawnych jako osób nieszcz´Êliwych, które
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sà uzale˝nione od dobrej woli innych. To po prostu biedne osoby, które nie
doÊç, ˝e nie majà pracy, to na dodatek majà bardzo niskà rent´, za którà nie
mogà nawet wykupiç wszystkich lekarstw na swoje schorzenie. Od czasu do
czasu trafia si´ wÊród nich jakiÊ wybitny superbohater, który dzielnie zmaga
si´ ze swojà niepe∏nosprawnoÊcià, lub ktoÊ, kto swojà „u∏omnoÊç” kompensu-
je wybitnymi, nieprzeci´tnymi umiej´tnoÊciami. Wcià˝ jednak brakuje publi-
kacji i reporta˝y, które by w sposób otwarty i normalny mówi∏y o niepe∏no-
sprawnoÊci. Artyku∏ów i programów, w których nie by∏aby zachwiana
proporcja mi´dzy unikaniem mówienia o niepe∏nosprawnoÊci a robieniem
z niej sensacji. 

8.4. J´zyk mediów

Jak ju˝ wspomnia∏am, wizerunek osoby niepe∏nosprawnej w znacznej mierze
kreowany jest przez s∏ownictwo u˝ywane przez dziennikarzy. Obecny rozkwit
tzw. poprawnoÊci politycznej zaowocowa∏ zmianà nazewnictwa o ujemnym ∏a-
dunku emocjonalnym, na neutralnà lub wr´cz na terminy o pozytywnych skoja-
rzeniach. Najlepszym tego przyk∏adem by∏o zrezygnowanie z u˝ywania nawet
terminów medycznych, takich jak „idiota” czy „imbecyl”, ze wzgl´du na fakt, ˝e
te s∏owa przenikn´∏y do j´zyka potocznego i budzi∏y negatywne odczucia. Z po-
dobnych wzgl´dów odchodzi si´ dzisiaj od sformu∏owaƒ, takich jak: kalectwo,
dziecko opóênione w rozwoju, chory umys∏owo, g∏uchy czy Êlepy. Zast´pujà je
bowiem wyra˝enia: niepe∏nosprawnoÊç, dziecko niepe∏nosprawne intelektual-
nie, osoba z zaburzeniami psychicznymi, nies∏yszàcy i niewidomy. Nawet neu-
tralne emocjonalnie sformu∏owanie „inwalida”, u˝ywane w terminologii urz´do-
wego orzecznictwa rentowego, zosta∏o równie˝ zamienione na s∏owo
„niepe∏nosprawnoÊç”, które z czasem, wzorem innych europejskich paƒstw,
mo˝e zostaç zastàpione przez okreÊlenie „osoba z niepe∏nosprawnoÊcià”. I to
mimo ˝e, zdaniem j´zykoznawców (m.in. prof. Jerzego Bralczyka), ta konstruk-
cja przymiotnikowa obca jest naszemu j´zykowi (Bia∏ek, 2006a). 

Dà˝y si´ bowiem do personalizacji j´zyka, zgodnie z czym sformu∏owania od-
noszàce si´ do osób niepe∏nosprawnych powinny byç nacechowane „bardziej
ludzko” i na pierwszym miejscu majà stawiaç cz∏owieka, a nie niepe∏nospraw-
noÊç. Zaowocowa∏o to powstaniem doÊç interesujàcego eufemizmu: „sprawny
inaczej”, który z jednej strony wydawa∏ si´ poprawny politycznie, lecz z drugiej
– niezbyt zrozumiale by∏ okreÊlony. Sprawny inaczej, czyli jak? Nadawa∏o to te-
mu okreÊleniu nieco ˝artobliwy wydêwi´k, dajàc tym samym szerokie pole do
naÊladowania: „kochajàcy inaczej”, „wra˝liwy inaczej”, „inteligentny inaczej”,
a tak˝e „uczciwy inaczej”, co ju˝ wyraênie zakrawa∏o na kpin´ i spowodowa∏o
stopniowe wycofywanie tego s∏owa z u˝ycia. 

Usilne dà˝enie do politycznej poprawnoÊci równoczeÊnie podnosi wra˝liwoÊç
osób niepe∏nosprawnych na rodzaj s∏ownictwa u˝ywanego w stosunku do nich.
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ZaÊwiadczyç o tym mo˝e reakcja Êrodowiska niepe∏nosprawnych na afer´ paro-
diowania niepe∏nosprawnej Magdaleny Buczek przez Kazimier´ Szczuk´. Otó˝,
wi´cej kontrowersji wzbudzi∏a wypowiedê przewodniczàcej Rady Etyki Mediów
na temat tej afery, która w swoim oÊwiadczeniu u˝y∏a s∏owa „kalectwo”, ni˝ sa-
ma parodia. PoÊwiadczyç o tym mogà s∏owa z bloga Ireneusza Bia∏ka – pe∏no-
mocnika rektora UJ ds. niepe∏nosprawnych: 

To ciekawe, ˝e przewodniczàca Rady Etyki Mediów stan´∏a w obronie osoby
niepe∏nosprawnej nazywajàc jà jednoczeÊnie kalekà. To tak, jakby osob´ niepe∏no-
sprawnà intelektualnie nazwa∏a debilem, a osob´ niewidomà Êlepà. Czy ktoÊ zajmu-
jàcy si´ etykà mediów nie powinien byç przypadkiem nieco bardziej subtelny w s∏o-
wach, Êwiadom, ˝e niektóre wyra˝enia z biegiem czasu nabierajà znaczenia coraz
bardziej pejoratywnego i dlatego ich u˝ywanie jest niestosowne.

(Bia∏ek, 2006b)

Pomimo tych wszystkich zmian, stosowane wspó∏czeÊnie s∏ownictwo typu:
„niepe∏nosprawny”, „sprawny inaczej”, „osoba z ograniczonà sprawnoÊcià”
itp. w dalszym stopniu wydaje si´ nieodpowiednie. Nie wskazuje ono bowiem
na bariery spo∏eczne i Êrodowiskowe, z powodu których osoby z ró˝nymi ogra-
niczeniami nie mogà zrobiç wielu rzeczy, tylko pozostawia wra˝enie, ˝e tak na-
zwani – sami nie sà do czegoÊ zdolni. Wcià˝ zatem mogà nastàpiç zmiany
w tym kierunku. Z drugiej jednak strony, nie mo˝na nikogo, a wi´c i mediów,
zmusiç lub zabroniç u˝ywania takiego a nie innego s∏ownictwa w stosunku do
osób z ograniczonà sprawnoÊcià. To bowiem mog∏oby byç odebrane jako cen-
zorskie ograniczenia w sposobie mówienia i wywo∏aç sprzeciw. Dlatego te˝,
pomimo mody na poprawnoÊç politycznà, w artyku∏ach prasowych oraz
w programach telewizyjnych i radiowych wcià˝ mo˝na powszechnie spotkaç
takie „archaiczne zwroty”, jak: inwalida, kaleka czy te˝ upoÊledzony umys∏o-
wo, co ma znaczàcy wp∏yw na kreowany w nich wizerunek osób niepe∏no-
sprawnych. 

8.5. Osoby z ograniczonà sprawnoÊcià a reklama

Reklama jako najsilniejszy Êrodek masowego przekazu stanowi doskona∏e
zwierciad∏o spo∏ecznych upodobaƒ i trendów. Jej analiza pod wzgl´dem osób
w niej wyst´pujàcych i produktów, które promuje, ukazuje to, co w danym okre-
sie ma znaczenie. Obecnie propagowany jest w niej kult m∏odoÊci i zdrowia. Z te-
go powodu nie spotyka si´ publicznie dost´pnych reklam skierowanych do nie-
pe∏nosprawnych jako g∏ównych odbiorców. Poza tym, marketingowcy uwa˝ajà,
˝e niepe∏nosprawnoÊç wcià˝ si´ kojarzy zbyt negatywnie – z nieszcz´Êciem i cier-
pieniem, przez co jej obecnoÊç w reklamie mo˝e zraziç konsumentów do prezen-
towanych produktów. W zwiàzku z tym, raczej nie spotyka si´ niepe∏nospraw-
nych wyst´pujàcych w spotach reklamowych. 
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Dodatkowà przyczynà tego stanu rzeczy jest obawa reklamodawców przed
zaanga˝owaniem niepe∏nosprawnych do reklamy, ze wzgl´du na mo˝liwoÊç po-
jawienia si´ oskar˝enia o wykorzystywanie wizerunku niepe∏nosprawnych w ce-
lu robienia pieni´dzy. Taki w∏aÊnie zarzut ze strony… mediów pad∏ pod adresem
firmy odzie˝owej Levi Strauss, która w latach 90., w swojej reklamie z m∏odymi
ludêmi, pokaza∏a dziewczyn´ taƒczàcà z ch∏opakiem na wózku. Podobne oskar-
˝enia us∏ysza∏y równie˝: firma Kodak, magazyn „People”, firma samochodowa
Plymouth Voyager oraz sieç McDonald’s, który w swojej w reklamie pokaza∏
dziewczyn´ na wózku inwalidzkim, zadowolonà z konsumowanego posi∏ku.
Powy˝sze zarzuty wykorzystywania niepe∏nosprawnych by∏y stawiane mimo to,
˝e Êrodowiska osób niepe∏nosprawnych cieszy∏y si´, ˝e w koƒcu ktoÊ odwa˝y∏
si´ pokazaç niepe∏nosprawnych w innym Êwietle. Nareszcie byli bowiem poka-
zani jako osoby aktywne i atrakcyjne, a nie jako zale˝ne i nieszcz´Êliwe. Nieste-
ty, ze wzgl´du na powy˝sze ataki, ten sposób przedstawiania osób niepe∏no-
sprawnych nie znalaz∏ kontynuatorów.

W Polsce osoby niepe∏nosprawne, jak na razie, mo˝na zobaczyç wy∏àcznie
w reklamach spo∏ecznych. Sà one obecne w spotach Stowarzyszenia Integracji,
takich jak: „Czy naprawd´ jesteÊmy inni?”, „Czy naprawd´ chcia∏byÊ byç na na-
szym miejscu?”, „Niepe∏nosprawni – sprawni w pracy”, a tak˝e w kampanii
Fundacji Komunikacji Spo∏ecznej „Schizofrenia – otwórzcie drzwi” itp. Ich za-
daniem jest przybli˝anie zdrowej cz´Êci spo∏eczeƒstwa Êwiata osób niepe∏no-
sprawnych i wspólna integracja tych dwóch Êwiatów. Jednak˝e, pomimo tak
szczytnego celu i profesjonalnie przygotowanych spotów, które spotka∏y si´
z bardzo pozytywnym odbiorem, nie oby∏o si´ jednak bez zarzutów. Otó˝, Êro-
dowisko osób g∏uchoniemych zarzuca∏o Stowarzyszeniu Integracja, ˝e w jed-
nym ze spotów kampanii „Czy naprawd´ jesteÊmy inni”, zatytu∏owanym
„Sprzeczka g∏uchoniemych”, przedstawi∏o ich w z∏ym Êwietle – jako ludzi
sk∏onnych do k∏ótni. Pokazuje to, ˝e wykorzystanie wizerunku osoby niepe∏no-
sprawnej zarówno w reklamie komercyjnej, jak i spo∏ecznej jest ryzykowne.
Mo˝e si´ bowiem spotkaç z niespodziewanymi zarzutami z ró˝nych stron.
Spo∏eczeƒstwo bowiem, w tym te˝ Êrodowisko osób niepe∏nosprawnych, nie
doros∏o chyba jeszcze do tego, aby osoby z ograniczonà sprawnoÊcià traktowaç
normalnie, na równi ze zdrowymi. 

O tym, ˝e tak jest zaÊwiadczyç mo˝e skutecznoÊç kampanii „Czy naprawd´
jesteÊmy inni?” przygotowanej na obchody Europejskiego Roku Osób Niepe∏no-
sprawnych w Polsce. Najwa˝niejszà cz´Êç tej kampanii stanowi∏a emisja trzech
spotów telewizyjnych pod has∏em „Czy naprawd´ jesteÊmy inni?” – („Piktogra-
my”, „Sprzeczka g∏uchoniemych” i „Bajka”). Emitowa∏y je przez niemal 8 mie-
si´cy w 2003 r. (ok. 150 razy miesi´cznie) trzy kana∏y telewizji publicznej. Dodat-
kowo, jej kolorowe elementy pojawi∏y si´ równie˝ na 1100 billboardach i 1100
citylightach w najwi´kszych miastach Polski, a tak˝e na ∏amach takich pism ogól-
nopolskich, jak: „Super Express”, „Polityka”, „Forum”, „Newsweek”, „Jestem”.
Oprócz tego wyprodukowano równie˝ trzy spoty radiowe, które emitowa∏y
ogólnopolskie stacje („Trójka”, „Radio Zet”, I Program Polskiego Radia), a tak-
˝e stacje regionalne. Poza tym, w drugiej po∏owie 2003 r. na ekranach 50 kin na
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terenie ca∏ej Polski pojawi∏ si´ spot „Pirat”. ¸àczna suma wszystkich emisji wy-
mienionych spotów w 2003 r. osiàgn´∏a wymiar a˝ 1000 godzin, co, niestety, nie
prze∏o˝y∏o si´ na ich skutecznoÊç. Badania wykaza∏y bowiem, ˝e spoty te, choç
zosta∏y zauwa˝one, nie wp∏yn´∏y w istotny sposób na zmian´ postaw Polaków
(Markowski, 2006). Oznaczaç to mo˝e, ˝e brak otwartoÊci spo∏ecznej nie sprzyja
zmianie obrazu osób niepe∏nosprawnych w spo∏eczeƒstwie i tym samym nie po-
zwala im zaistnieç w reklamie komercyjnej. 

8.6. Filmowy obraz osób z ograniczonà
sprawnoÊcià

Media to nie tylko prasa oraz programy telewizyjne i radiowe. To równie˝
film, który mo˝e przyczyniaç si´ do kreowania obrazu niepe∏nosprawnych. Jak
bowiem s∏usznie zauwa˝y∏ znany polski krytyk filmowy Tadeusz Sobolewski: 

Rola kina w procesie zbli˝enia si´ tych osób jest bardzo du˝a. Kino wyzwala iden-
tyfikacj´, jest scenà, na której mogà spotkaç si´ ludzie „odmienni” z tymi, którzy
uwa˝ajà si´ za normalnych. To jest wa˝ny krok. W ˝yciu taki cz∏owiek mo˝e odwró-
ci∏by si´ od osoby niepe∏nosprawnej, ale w kinie nie. Wi´cej, kino mo˝e sprawiç, ˝e
zbli˝y si´ on do niej w ˝yciu, ˝e jà lepiej zrozumie. Bo kino jest naukà empatii. 

(za Stanis∏awski, 2003) 

Podobne zdanie majà zapewne producenci filmów w Hollywood, gdy˝ wpro-
wadzili mod´, aby w powstajàcych filmach przedstawiç choç jednà scen´, zdj´-
cie czy informacj´ nawiàzujàcà do niepe∏nosprawnoÊci. Nie musi ona mieç wi´k-
szego znaczenia dla fabu∏y filmu. Chodzi wy∏àcznie o to, aby pokaza∏a jakàÊ
osob´ z ograniczonà sprawnoÊcià wÊród zdrowych bohaterów lub w inny sposób
nawiàza∏a do niepe∏nosprawnoÊci. Ma to za zadanie integrowaç „Êwiat” pe∏no-
sprawnych z niepe∏nosprawnymi. Dlatego te˝, podczas kr´cenia dowolnej se-
kwencji, np. pokazujàcej grup´ ludzi albo przechodniów, umieszcza si´ wÊród
nich osob´ niepe∏nosprawnà. Tak by∏o w „Notting Hill” z Julià Roberts i Hugh
Grantem, w którym widz oglàda przeje˝d˝ajàcà kobiet´ na wózku; w filmie
„Czas patriotów” z Harrisonem Fordem, gdzie wÊród grupy dyskutujàcych
prawników jeden z nich siedzi na wózku; w produkcji „Cztery wesela i po-
grzeb”, w którym pokazana jest rozmowa w j´zyku migowym – g∏uchoniemego
brata jednego z bohaterów; czy te˝ w komedii „Sezon rezerwowych” z Keanu Re-
evesem i Gene’em Hackmanem, gdzie dowiadujemy si´, ˝e jeden z graczy futbo-
lu amerykaƒskiego to osoba nies∏yszàca. 

Poziom integracji wyglàda znacznie gorzej w przypadku filmowych produk-
cji, w których osoba niepe∏nosprawna jest jednym z bohaterów. Bardzo rzadko
mo˝na si´ natknàç na film, który opowiada∏by histori´ osoby niepe∏nosprawnej
jako normalnego cz∏owieka, zintegrowanego ze spo∏eczeƒstwem, który osiàgnà∏
swojà autonomi´ i kszta∏tuje swoje ˝ycie, a przebywanie z nim mo˝e daç innym
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wiele radoÊci (na przyk∏ad film „Elling”). Brak jest te˝ filmów, gdzie pokazana by
by∏a osoba niepe∏nosprawna majàca w∏asnà rodzin´, uprawiajàca seks oraz z po-
wodzeniem realizujàca swoje pasje i inne cele. ScenarzyÊci i re˝yserzy filmowi
wolà bowiem, tak jak dziennikarze, pokazywaç osoby z ograniczonà sprawno-
Êcià przez pryzmat ich niepe∏nosprawnoÊci. Przy czym, co równie˝ jest istotne,
rzadko pokazujà rzeczywiste problemy tych osób, takie jak: problemy ze zdoby-
ciem pracy, mieszkaniem, z wykszta∏ceniem itp. Tematy te uwa˝ajà bowiem za
bardzo przyziemne i nieefektowne. Wolà raczej wyposa˝yç swoich bohaterów
w jakieÊ szczególne, wr´cz wybitne zdolnoÊci manualne, duchowe lub moralne,
które cz´sto pomagajà im w przezwyci´˝eniu swojej niepe∏nosprawnoÊci
i w osiàganiu sukcesów (m.in. „Rain man” „Moja lewa stopa”, „Forrest Gump”),
ni˝ pokazywaç ich codziennà, realnà walk´ o przetrwanie. Mo˝na mniemaç, ˝e
wyolbrzymianie sukcesów osób niepe∏nosprawnych oraz wyposa˝enie ich
w wyjàtkowe talenty i moce jest próbà wynagrodzenia im krzywdy losowej lub
rodzajem manipulowania ÊwiadomoÊcià widza, w celu zredukowania ich l´ku
i niech´ci przed takimi osobami. 

Je˝eli producenci zdecydujà si´ na pokazanie losów osób z ograniczonà spraw-
noÊcià, to, jak wynika z analizy 600 filmów fabularnych opowiadajàcych historie
osób niepe∏nosprawnych, dokonanej przez Martina Nordena, w wielu z nich nie-
pe∏nosprawnoÊç nie ma prawa dotrwaç do koƒca filmu (za: Stanis∏awski, 2003).
Bohater z ograniczonà sprawnoÊcià jest albo oddawany do przytu∏ku, albo umie-
ra z powodu choroby lub pope∏nia samobójstwo (m.in. „Cz∏owiek S∏oƒ”, „Ósmy
dzieƒ”, „Rain Man”, „Zagadka Powdera”). Zdaniem Nordena, filmy te sugerujà,
˝e niepe∏nosprawnoÊç jest zbyt trudna do zaakceptowania przez zdrowe spo∏e-
czeƒstwo. Uniemo˝liwia wi´c integracj´ osoby z ograniczonà sprawnoÊcià ze
zdrowym otoczeniem, a tym samym wyklucza mo˝liwoÊç, by mog∏a si´ ona staç
pe∏noprawnym cz∏onkiem spo∏eczeƒstwa. Najbardziej wygodnym rozwiàzaniem
jest wi´c jej Êmierç, gdy˝ uwalnia jà od cierpienia, samotnoÊci i spo∏ecznego od-
rzucenia. 

Antytezà do tego rodzaju scenariuszy sà historie bohaterskiej walki z losem
i z samym sobà. Sà to przewa˝nie filmy oparte na faktach, gdzie g∏ówny bohater
to weteran wojny lub ofiara wypadku (m.in. „Joni”, „Urodzony czwartego lipca”,
„Powrót do domu”), którzy stracili nogi, r´ce albo wzrok i nie potrafià si´ z tym
pogodziç. Dodatkowo w to swoje cierpienie w∏àczajà równie˝ swoich przyjació∏
i bliskich. Ich bardzo dramatyczne wysi∏ki i bolesne doÊwiadczenia, dzi´ki pomo-
cy najbli˝szych, doprowadzajà z czasem do akceptacji siebie i swojej niepe∏no-
sprawnoÊci. Dzi´ki temu otwierajà si´ na ludzi i zostajà na nowo w∏àczeni w ˝y-
cie spo∏eczne. Taka prezentacja osób niepe∏nosprawnych, zdaniem Ann Fox,
specjalizujàcej si´ w medialnych wizerunkach niepe∏nosprawnoÊci w Dawidson
College w Pó∏nocnej Karolinie (za: Stanis∏awski, 2003), sprzyja wzmacnianiu prze-
konania wielu ludzi, ˝e problem integracji tkwi wy∏àcznie w osobach niepe∏no-
sprawnych. W ich emocjonalnej walce o osobistà akceptacj´ oraz w umiej´tnoÊci
przezwyci´˝enia w∏asnych s∏aboÊci. Sugeruje to, ˝e sukces lub niepowodzenie
osób z ograniczonà sprawnoÊcià jest rezultatem ich charakteru, odwagi oraz we-
wn´trznych wyborów, u∏atwiajàcych akceptacj´ siebie, a nie problemem spo∏ecz-
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nego naznaczenia, wykluczenia czy te˝ dyskryminacji. Oznacza to, ˝e odpowie-
dzialnoÊç za integracj´ ze spo∏eczeƒstwem zostaje przeniesiona na osoby niepe∏-
nosprawne. 

Szkod´ w skutecznej integracji osób z ograniczonà sprawnoÊcià wywo∏ujà
równie˝ thrillery, science fiction i horrory, w których niepe∏nosprawnoÊç bohate-
ra ma za zadanie wzmocniç atmosfer´ grozy, z∏a, tajemniczoÊci i opuszczenia lub
wywrzeç na widzu szczególne wra˝enie. Tak jest w filmach: „Dr Jekyll i Mr Hyde”,
„Brudny Harry”, „˚àd∏o”, „Twin Peaks”, gdzie bandyci i przest´pcy przedsta-
wieni sà jako osoby u∏omne, czyli w podtekÊcie – z∏e, czy te˝ w filmie „Franken-
stein” i w produkcjach Davida Lyncha, gdzie cz´sto wyst´pujà kar∏y lub ludzie
nadnaturalnej wielkoÊci, w celu pot´gowania atmosfery niesamowitoÊci i nie-
uchronnego z∏a. Poza tym, istniejà równie˝ scenariusze filmowe, w których
niepe∏nosprawnoÊç jednego z bohaterów wywo∏uje agresj´ innych. Za przyk∏ad
mo˝e tutaj pos∏u˝y film „Co si´ zdarzy∏o Baby Jane”, gdzie g∏ówna bohaterka po-
ruszajàca si´ na wózku pozostaje pod opiekà siostry o morderczych instynktach.
Powy˝szy sposób pokazywania osób z ograniczonà sprawnoÊcià utrwala fa∏szy-
wy poglàd, kultywowany przez wieki w literaturze pi´knej, m.in. przez Wiliama
Shakespeare w „Ryszardzie III”, który przekonuje do tego, ˝e wyglàd fizyczny
cz∏owieka nieroz∏àcznie jest zwiàzany z jego cechami moralnymi i wartoÊcià oraz
sposobem spostrzegania go przez innych. 

Wizerunek osoby niepe∏nosprawnej cz´sto wykorzystywany jest równie˝ do
rozÊmieszania publicznoÊci. Widaç to wyraênie w ró˝nego rodzaju serialach ko-
mediowych, w których komicy parodiujà kulejàcych, niewidomych, nies∏yszà-
cych czy te˝ niepe∏nosprawnych intelektualnie, tak jak w „Latajàcym Cyrku
Monty Pytona”, „Jasiu Fasoli”, czy te˝ filmie „Benny Hill”. Ten rodzaj prezenta-
cji osób niepe∏nosprawnych sprzyja utrwalaniu stereotypu, ˝e osoba z ograniczo-
nà sprawnoÊcià to ktoÊ gorszy i nieporadny, a tak˝e daje ciche prawo do podob-
nego podÊmiewania si´ z nich na co dzieƒ, podkopujàc tym samym ich godnoÊç
i wiar´ we w∏asne si∏y. Utrudnia to powa˝ne traktowanie osób niepe∏nospraw-
nym i sprzyja traktowaniu ich jak koz∏ów ofiarnych.

Krytyk´ Êrodowiska niepe∏nosprawnych wzbudza równie˝ fakt, ˝e osobom
z ograniczonà sprawnoÊcià bardzo rzadko powierza si´ rol´ w filmach porusza-
jàcych tematyk´ niepe∏nosprawnoÊci. Najbardziej znane filmy, do których zaan-
ga˝owano aktorów b´dàcych osobami niepe∏nosprawnymi, to: „Najlepsze lata
naszego ˝ycia”, w którym wystàpi∏ aktor bez ràk – Harold Russell; „Dzieci gor-
szego Boga”, gdzie g∏ównà rol´ zagra∏a g∏uchoniema Marlee Martin, oraz „Ósmy
dzieƒ”, w którym wyst´puje Pascal Duquenne majàcy zespó∏ Downa. Otrzymali
oni za swoje role Oskary, co nie zmienia faktu, ˝e wi´cej tych nagród za zagranie
osoby niepe∏nosprawnej zdobywajà pe∏nosprawni aktorzy. Zawodowi aktorzy
upatrujà bowiem w takich rolach niepowtarzalnà szans´ na zaistnienie i ukaza-
nie swojego kunsztu aktorskiego, tak jak tego dokona∏ Leonardo Di Caprio w fil-
mie „Co gryzie Gilberta Grape’a”. W zwiàzku z tym, taka rola dla zawodowego
aktora stanowi wyzwanie, tym bardziej ˝e takie filmy, ze wzgl´du na niecodzien-
nà tematyk´, cz´sto przyciàgajà do kin sporo widzów. To w efekcie przynosi spo-
re zyski, jak to mia∏o miejsce w przypadku filmów: „Rain Man”, „Forrest Gump”,
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„Lot nad kuku∏czym gniazdem”, „Moja lewa stopa”, „Przebudzenie”, „Blask”,
„Pi´kny umys∏” czy te˝ „Zapach kobiety”. Czasami zawodowi aktorzy wr´cz
czekajà na takie role, co tym bardziej uniemo˝liwia dopuszczanie osoby niepe∏-
nosprawnej na plan filmu i jej zaistnienie na ekranie. 

Podobnà tendencj´ mo˝na zauwa˝yç równie˝ na polskim rynku filmowym
i teatralnym, gdzie, niestety, niewiele powsta∏o produkcji poruszajàcych wàtek
osób niepe∏nosprawnych. Tutaj równie˝ w rol´ osoby niepe∏nosprawnej wciela-
jà si´ profesjonalni aktorzy. Krystyna Janda gra autystycznà bohaterk´ w sztuce
„Ma∏a Steinberg”, Maria Ciunelis – g∏uchoniemà kobiet´ w „Dzieciach mniejsze-
go Boga”, a Gra˝yna Barszczewska porusza si´ na wózku w spektaklu „Solo na
dwa g∏osy”. Natomiast w polskich filmach, gdzie przoduje pokazywanie niepe∏-
nosprawnoÊci w postaci osoby na wózku inwalidzkim, w takà rol´ wcielajà si´:
Zbigniew Zamachowski w „CzeÊç Tereska”, Bogus∏aw Linda w „Kobiecie sa-
motnej”, Dariusz Wnuk w „Samym ˝yciu” oraz Mariusz Sabiniewicz w „M jak
mi∏oÊç”. W zwiàzku tym, jedynà osobà niepe∏nosprawnà naprawd´, grajàcà
w polskim filmie, pozostaje wcià˝ Piotr Swend. Jest to 14-letni ch∏opak z zespo-
∏em Downa, który od lat wciela si´ w postaç Maçka z telenoweli „Klan”. Jego
obecnoÊç na szklanym ekranie, podobnie jak jego amerykaƒskiego poprzednika
– Chrisa Burkego z serialu „Dzieƒ za dniem”, sprawia, ˝e spo∏eczeƒstwo poma-
∏u otwiera si´ na osoby z tà niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. 

Niestety, równie˝ w przemyÊle filmowym mo˝na dostrzec dyskryminacj´
osób niepe∏nosprawnych i ignorancj´ ich potrzeb. Âwiadczyç o tym mo˝e fakt, ˝e
nawet filmy o niepe∏nosprawnych nie sà cz´sto dostosowane do tego, by mog∏y
obejrzeç je osoby z identycznym schorzeniem jak bohater filmu. Tak, jak to ma
miejsce w przypadku filmu „Dzieci gorszego Boga”, opowiadajàcego o stosun-
kach g∏uchoniemej dziewczyny z jej s∏yszàcym nauczycielem, który do tej pory
nie jest dost´pny w wersji dla osób nies∏yszàcych (!). 

Reasumujàc mo˝na stwierdziç, ˝e re˝yserzy i scenarzyÊci filmowi rzadko osa-
dzajà osoby niepe∏nosprawne w rolach, w których mog∏yby czegoÊ innego na-
uczyç widzów oprócz odwagi, determinacji i mi∏oÊci. Równie˝ bardzo cz´sto
„podkolorowujà” niepe∏nosprawnych, przypisujàc im wybitne zdolnoÊci lub
wr´cz nadludzkie umiej´tnoÊci. Z tego powodu zamiast zwyk∏ych filmowych hi-
storii tworzy si´ wr´cz bajka, w której niepe∏nosprawny bohater potrafi pokonaç
wszelkie przeciwnoÊci losu i triumfalnie, jakby na przekór Êwiatu, osiàgnàç suk-
ces. Sens tych bajek trafnie skomentowa∏ jeden z internautów w swojej recenzji
do filmu „Moja lewa stopa” s∏owami: „Pi´kna historia, ale ilu osobom mo˝e si´
przydarzyç?” (za: Stanis∏awski, 2003). W zwiàzku z tym Êrodowiska osób niepe∏-
nosprawnych coraz bardziej sprzeciwiajà si´ kreowaniu takiego wizerunku. Nie-
którzy przedstawiciele tego Êrodowiska idà jeszcze krok dalej. Tak, jak przewod-
niczàca Andaluzyjskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Ataksj´ – Encarne
Corne, która wystàpi∏a ze skargà do najwi´kszego hiszpaƒskiego producenta
bran˝y pornograficznej, skar˝àc si´ na brak osób niepe∏nosprawnych w filmach
porno (Guardian, 2006). Gdy w odpowiedzi na jej list Antionio Marcos przepro-
wadzi∏ casting dla niepe∏nosprawnych, na który nikt si´ nie zg∏osi∏, wówczas En-
carne sama zdecydowa∏a si´ na udzia∏ w filmie pornograficznym, noszàcym wy-
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mowny tytu∏ „Breaking Barriers”. Âwiadczyç to mo˝e o tym, ˝e równie˝ w zakre-
sie filmów i to nie tylko obyczajowych i opartych na faktach, niepe∏nosprawni
dà˝à do prze∏amywania wszelkich barier. 

8.7. Wnioski 

Ukazane tendencje przedstawiania osób niepe∏nosprawnych w mediach wy-
wo∏ujà coraz wi´kszà krytyk´ i niezadowolenie Êrodowisk osób niepe∏nospraw-
nych. Ârodki masowego przekazu oskar˝ane sà o zniekszta∏canie, a czasami o fa∏-
szowanie obrazu osób z ograniczonà sprawnoÊcià. Jednak˝e media pokazujà
jedynie to, co jest najbardziej widoczne. Nale˝y wi´c raczej zastanowiç si´ nad rze-
czywistà sytuacjà osób niepe∏nosprawnych w naszym spo∏eczeƒstwie. Ile z nich
si´ kszta∏ci, pracuje na otwartym rynku i jest ekspertami danej dziedziny, a ile ˝y-
je z zasi∏ku, bez wykszta∏cenia i pracy? Nawet bowiem diametralna zmiana spo-
sobu pisania o niepe∏nosprawnoÊci i s∏ownictwa nie zmieni faktu, ˝e wcià˝ wi´k-
sza cz´Êç osób z ograniczonà sprawnoÊcià boryka si´ z ubóstwem, z bezrobociem,
a tak˝e z problemami w zdobyciu wykszta∏cenia. A przecie˝ to w∏aÊnie oni i ich
sytuacja materialno-bytowa kreuje rzeczywisty obraz niepe∏nosprawnych, rów-
nie˝ ten, który jest prezentowany w mediach. 
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9.1. Wprowadzenie 

Praca oraz szeroko rozumiana aktywnoÊç zawodowa majà dla osób niepe∏no-
sprawnych nie tylko wartoÊç ekonomicznà, ale przede wszystkim dajà mo˝li-
woÊç poczucia sprawstwa, samoskutecznoÊci, bycia potrzebnym, niezale˝nym,
oznaczajà wyrwanie si´ z izolacji spo∏ecznej oraz stanowià wa˝ny warunek po-
prawy jakoÊci ˝ycia oraz sukcesu na drodze do samorealizacji (La Grow, 2004,
2004a; S´kowski, 2001). Co wi´cej, praca dla osoby niepe∏nosprawnej bywa cz´-
sto treÊcià ˝ycia, nadajàc mu sens i kompensujàc wiele ograniczeƒ wynikajàcych
ze specyfiki jej niepe∏nosprawnoÊci. Jest ponadto miejscem, które umo˝liwia lep-
szà adaptacj´ zarówno do zmienionych mo˝liwoÊci fizycznych, psychicznych,
jak i zmieniajàcego si´ rynku pracy (Kasprzak, 1999). 

Liczne badania pokazujà, i˝ praca zarobkowa osoby z dysfunkcjà wzroku
przyczynia si´ do podwy˝szenia jej poczucia w∏asnej wartoÊci, samoskuteczno-
Êci i sprawstwa oraz satysfakcji z relacji z innymi. Z drugiej strony od kilku lat
w statystykach niezmiennie pojawiajà si´ nast´pujàce dane: w Polsce zarejestro-
wanych jest obecnie ponad 80 tysi´cy osób niewidomych. Szacuje si´, ˝e ok. 25%
osób z uszkodzeniem wzroku w ogóle nie figuruje w statystykach PZN czy GUS.
Na koniec 2002 r. Polski Zwiàzek Niewidomych zrzesza∏ 75 354 cz∏onków zwy-
czajnych, tj. osób, które ukoƒczy∏y 16 lat i zosta∏y zaliczone do znacznego (46 850
osób) lub umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci (28 504 osoby) z tytu∏u
utraty bàdê powa˝nych wad wzroku. Zdecydowana wi´kszoÊç z tych osób ko-
rzysta w sposób d∏ugotrwa∏y ze Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej, a jedynie 8–15%
pozostaje aktywnymi zawodowo, pracujàc g∏ównie w instytucjach paƒstwowych
i zak∏adach pracy chronionej. Szacuje si´, ˝e tylko 0,5% znalaz∏o zatrudnienie na
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otwartym rynku pracy (wg danych PZN; za: Gazeta Prawna, 2006). Ci, którym
uda∏o si´ znaleêç zatrudnienie, wykonujà cz´sto prac´ nie tyle zgodnà z w∏asny-
mi mo˝liwoÊciami, predyspozycjami i talentem, ile „przyznanà” im zgodnie
z utrwalonym schematem zawodu „typowego dla osoby niewidomej czy niedo-
widzàcej” (np. masa˝ysty czy telefonisty). 

Z powy˝szych danych jasno wynika, ˝e znaczny procent osób z uszkodzo-
nym wzrokiem jest pozbawiony naturalnego prawa do pracy i pomocy w roz-
wiàzaniu problemów zawodowych. Sà to dane w du˝ej mierze przybli˝one,
gdy˝ w okr´gach Polskiego Zwiàzku Niewidomych, w oÊrodkach szkolno-wy-
chowawczych dla niewidomych i s∏abo widzàcych brakuje informacji o nieza-
trudnionych cz∏onkach i absolwentach. Nie ma w∏aÊciwie ˝adnych danych doty-
czàcych osób z dysfunkcjà wzroku niezrzeszonych w PZN. Szacuje si´, ˝e jest ich
oko∏o 300 tysi´cy i ˝e wskaênik bezrobocia w tej grupie jest bardzo wysoki. Nie
ma te˝ danych na temat 35 tysi´cy cz∏onków PZN w wieku produkcyjnym, któ-
rzy nie sà zatrudnieni ani nie poszukujà pracy. Prezentowane w publikacjach sta-
tystyki wskazujà, ˝e sytuacja zatrudnieniowa osób niewidomych i s∏abo widzà-
cych we wszystkich krajach Europy jest obecnie niekorzystna. Wskaêniki ich
zatrudnienia sà bardzo niskie, a stopy bezrobocia kilkakrotnie wy˝sze ni˝ w po-
pulacji osób normalnie widzàcych; nadal sà to jednak zestawienia stawiajàce Pol-
sk´ w niekorzystnym Êwietle (por. rys. 9.1.).

Polski system rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób z ograniczonà
sprawnoÊcià jest nieefektywny. W naszym kraju jest prawie 3-krotnie mniej ak-
tywnych zawodowo osób niepe∏nosprawnych ni˝ w wi´kszoÊci krajów UE. Do-
datkowo w ostatnich latach notuje si´ systematyczny spadek poziomu zatrudnie-
nia osób z ograniczonà sprawnoÊcià, a proces ten widoczny jest tak˝e w sektorze
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pracy chronionej, która w Polsce stanowi podstaw´ zatrudnienia tych osób. Ist-
niejàce bariery w zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych – zarówno w warun-
kach chronionych, jak i na otwartym rynku pracy – identyfikowane sà zarówno
po stronie osób niepe∏nosprawnych, jak pracodawców i Êrodowiska pracy. 

Wolffe i Spungin (2002) zapytali cz∏onków 102 organizacji z 75 krajów, statu-
towo zajmujàcych si´ wsparciem i aktywizacjà psychospo∏ecznà osób z dysfunk-
cjà wzroku, o najistotniejsze ich zdaniem bariery w zatrudnieniu osób niepe∏no-
sprawnych. Porzàdkujàc wg cz´stoÊci wyst´powania odpowiedzi, otrzymano
nast´pujàce zestawienie: 

•  dyskryminacja,
•  brak wykszta∏cenia i kompetencji,
•  obraz osoby niewidomej lub niedowidzàcej w ÊwiadomoÊci pracodawcy,
•  brak niezb´dnych pomocy technicznych i urzàdzeƒ,
•  niedostateczne wsparcie przepisów prawnych,
•  sytuacja gospodarczo-ekonomiczna w kraju majàca wp∏yw na globalny ry-

nek pracy,
•  trudnoÊci z mobilnoÊcià i fizycznym dost´pem do miejsca/stanowiska pracy,
•  k∏opoty z pos∏ugiwaniem si´ informacjami w formie pisma/druku,
•  nieprzychylne nastawienie w miejscu pracy,
•  brak umiej´tnoÊci spo∏ecznych,
•  brak pozytywnych wzorców i doÊwiadczeƒ.

Nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi, specjaliÊci rehabilitacji zawodo-
wej, pracodawcy oraz same osoby z ograniczonà sprawnoÊcià widzà i opisujà pro-
blem barier zatrudnienia osób z dysfunkcjà wzroku z odmiennej perspektywy. Sà
jednak zgodni, co do najistotniejszych problemów aktywizacji zawodowej oraz mo˝-
liwych sposobów ich rozwiàzaƒ. Szansà na prze∏amanie tych barier jest ich dok∏ad-
ne rozpoznanie i zrozumienie, co wymaga m.in. ch´ci wspó∏pracy i konstruktywnej
wymiany informacji pomi´dzy osobami z ograniczonà sprawnoÊcià a potencjalnymi
czy faktycznymi pracodawcami i wspó∏pracownikami.

9.2. Ograniczenia i zasoby osób z dysfunkcjà 
narzàdu wzroku

9.2.1. Osoby niewidome i s∏abowidzàce – definicje i klasyfikacje

Terminologia opisujàca osoby z dysfunkcjà wzroku jest tak rozleg∏a, jak ró˝ne
sà zarówno przyczyny uszkadzajàce wzrok, jak i czas, czyli to, w jakim okresie
˝ycia nastàpi∏o upoÊledzenie oraz stopieƒ niedowidzenia (od s∏abego do zupe∏-
nej Êlepoty) (Majewski, 2004). W Polsce, jak i wielu innych krajach Europy funk-
cjonuje ustawowa definicja osoby niewidomej i s∏abowidzàcej. Powszechnie obo-
wiàzujà normy przyj´te w 1980 r. przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia, która
podaje podzia∏ na trzy stopnie upoÊledzenia widzenia: normalne widzenie, s∏abe
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widzenie oraz Êlepot´, przy czym wartoÊç ostroÊci widzenia dotyczy obu oczu,
kiedy zastosowana jest najlepsza korekcja w postaci szkie∏ optycznych.

Poziom I:

Âlepota (blindness) wyró˝nia trzy stopnie upoÊledzenia wzroku:
– pierwszy to s∏abowzrocznoÊç g∏´boka (profound) – ostroÊç poni˝ej 3/60,
– drugi to poczucie Êwiat∏a (near total) dla ostroÊci wzroku w granicach od

0,02 do 0,05,
– trzeci oznacza ca∏kowity zanik czynnoÊci wzrokowych i brak nawet po-

czucia Êwiat∏a, jak to ma miejsce w przypadku Êlepoty ca∏kowitej (total)
(za: Klinkosz, 2003),

– jako niewidome okreÊla si´ tak˝e osoby, u których pole widzenia ograni-
czone jest do przestrzeni zawartej w 20 stopniach, bez wzgl´du na ostroÊç
widzenia (za: S´kowski, 2001).

WÊród osób okreÊlanych jako „niewidome” sà wi´c jednostki, które utraci∏y
wzrok ca∏kowicie, osoby z poczuciem Êwiat∏a, a tak˝e tzw. szczàtkowo widzàce, któ-
re posiadajà u˝yteczne mo˝liwoÊci widzenia. Do niewidomych zalicza si´ zarówno:
(a) osoby, które urodzi∏y si´ niewidome oraz te, które utraci∏y wzrok we wczesnym
dzieciƒstwie (do 5 roku ˝ycia) i nie pami´tajà wra˝eƒ wzrokowych, jak i (b) osoby
ociemnia∏e, które utraci∏y wzrok po 5 roku ˝ycia. W grupie tej wyodr´bnia si´ nowo
ociemnia∏ych, tzn. osoby, które utraci∏y wzrok przed dwoma laty lub póêniej i nie
zdà˝y∏y jeszcze przystosowaç si´ do nowych warunków (Kotowski, 1998).

Poziom II: 

S∏abowzrocznoÊç (low vision) obejmuje ostroÊç widzenia od 0,05 do 0,3
i dzieli si´ na:
– umiarkowanà (moderate) dla ostroÊci poni˝ej 6/18,
– znacznà (severe) – ostroÊç mniejsza ni˝ 6/48, a wi´ksza ni˝ 6/60. 

OkreÊlenie „osoba s∏abo widzàca” jest poj´ciem szerokim, w znaczeniu psy-
chologicznym odnosi si´ do osoby, dla której wzrok – mimo znacznego uszko-
dzenia – pozostaje nadal g∏ównym êród∏em poznania rzeczywistoÊci (np.
w orientacji przestrzennej, rozpoznawaniu przedmiotów) (Majewski, 1983). Oso-
bom tym jest znacznie ∏atwiej funkcjonowaç spo∏ecznie i zawodowo. Potrzebujà
one szkie∏ korekcyjnych, a niekiedy tak˝e innych pomocy optycznych. Co praw-
da, nie mogà wykonywaç zawodów wymagajàcych dobrego wzroku, ale w nie-
których sytuacjach mogà zachowywaç si´, jak osoby dobrze widzàce. Dodaç na-
le˝y, ˝e stale wzrasta liczba osób s∏abo widzàcych i niedowidzàcych, a spada
liczba ca∏kowicie niewidomych, na co niewàtpliwie wp∏ynà∏ post´p w medycy-
nie, wzrost znaczenia profilaktyki i wczesnej interwencji oraz u∏atwiony i po-
wszechny dost´p do specjalistycznej opieki lekarskiej. 
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Poziom III:

Dodatkowo wyró˝nia si´: 
– osoby niewidome ze sprz´˝onà niepe∏nosprawnoÊcià,
– niedowidzàce ze sprz´˝onà niepe∏nosprawnoÊcià.

Najcz´Êciej spotykane „sprz´˝one niepe∏nosprawnoÊci” to: opóênienie umy-
s∏owe, upoÊledzenie umys∏owe od stopnia lekkiego do g∏´bokiego, choroby so-
matyczne (m.in. cukrzyca, t´˝yczka, galaktozemia), zespo∏y neurologiczne (m.in.
stwardnienie rozsiane, miotonia), upoÊledzenie s∏uchu, zaburzenia mowy, zabu-
rzenia emocjonalne czy zachowania. Uwzgl´dnianie dodatkowych problemów
zdrowotnych osób z ograniczonà sprawnoÊcià ma ogromne znaczenie przy
orzecznictwie niepe∏nosprawnoÊci dla celów rentowch i pozarentowych. Kiedy
wadom wzroku towarzyszà dodatkowe problemy zdrowotne czy niepe∏no-
sprawnoÊç (osoby g∏uchoniewidome, upoÊledzone umys∏owo), znacznie zwi´k-
sza to problemy jednostki w adaptacji do wymagaƒ otoczenia, zmniejszajàc te˝
(ale nie uniemo˝liwiajàc) szanse podj´cia pracy zarobkowej. Okres ˝ycia, w któ-
rym nastàpi∏a utrata wzroku oraz stopieƒ jego utraty majà wielkie znaczenie
w rehabilitacji podstawowej, zawodowej, psychicznej i spo∏ecznej.

Chcemy podkreÊliç, i˝ istotnym elementem zwi´kszania ÊwiadomoÊci spo-
∏ecznej jest szerzenie wiedzy na temat nowoczesnego modelu ujmowania niepe∏-
nosprawnoÊci, którego konsekwencjà jest traktowanie osób niepe∏nosprawnych
jako osób zdolnych do pe∏nego spo∏ecznego funkcjonowania przy zastosowaniu
technologii kompensujàcych dysfunkcj´, a nie jedynie jako biernych konsumen-
tów spo∏ecznej pomocy. Wi´kszoÊç niewidomych czy osób z resztkami wzroku,
majàcych cz´sto bardzo ró˝ne, przewlek∏e schorzenia dodatkowe, mo˝e mimo to
funkcjonowaç samodzielnie. Dla radzenia sobie w ˝yciu codziennym wielu nie-
widomych ma opracowane w∏asne sposoby pokonywania trudnoÊci na ró˝nych
p∏aszczyznach funkcjonowania i poziomach samorealizacji. Wielu z nich korzy-
sta z pomocy optycznych, optoelektronicznych, z pomocy ze strony specjalisty
– instruktora rehabilitacji podstawowej czy orientacji przestrzennej.

9.2.2. G∏ówne konsekwencje i bariery zwiàzane 
z uszkodzonym narzàdem wzroku

Coraz cz´Êciej spotkaç si´ mo˝na z postulatem zastàpienia terminu „niepe∏-
nosprawnoÊç” sformu∏owaniem „osoba z niepe∏nosprawnoÊcià”, aby podkre-
Êliç, ˝e niepe∏nosprawnoÊç jest tylko jednym z aspektów funkcjonowania jed-
nostki. Nie mo˝na jednak pominàç zagadnienia wp∏ywu os∏abienia lub braku
wzroku na ró˝ne aspekty funkcjonowania tych osób. Wià˝e si´ to m.in. z tym,
i˝ ludzie niewidomi i s∏abowidzàcy muszà si´ poruszaç w obcej dla siebie rze-
czywistoÊci, skonstruowanej przez osoby widzàce i dla widzàcych. By sprostaç
wymaganiom otoczenia i chcàc si´ do niego dostosowaç, muszà podjàç o wiele

UWARUNKOWANIA AKTYWNOÂCI ZAWODOWEJ… 153



wi´kszy wysi∏ek i trud ni˝ osoby widzàce. Zazwyczaj jest to zwiàzane z ko-
niecznoÊcià nauki nowych form radzenia sobie i funkcjonowania (Bogusz,
2005). Za g∏ówne problemy osób z uszkodzonym narzàdem wzroku, rzutujàce
na ich funkcjonowanie psychospo∏eczne mo˝na uznaç: 

a) utrudnienia w zdobywaniu informacji: niemo˝noÊç odbierania wizualnych
sygna∏ów z otoczenia i orientacji w zmieniajàcych si´ warunkach w bli˝szym
i dalszym otoczeniu oraz powa˝ne utrudnienia w dost´pie do informacji za-
wartej w przekazie pisanym. Przyjmuje si´, ˝e a˝ 80% informacji docierajà-
cych ze Êwiata zewn´trznego jest odbieranych przez cz∏owieka zdrowego za
pomocà analizatora wzrokowego (za: Klinkosz, 2003). Osoba, która ca∏kowi-
cie lub cz´Êciowo ma utrudnionà mo˝liwoÊç pos∏ugiwania si´ receptorem
wzrokowym, doÊwiadcza ograniczenia procesów percepcyjno-poznawczych
i uruchamia wobec tego mechanizmy zaradcze. Istotny jest tu aspekt zdolno-
Êci kompensacyjnych, kiedy to dzi´ki wypracowaniu efektywnego pos∏ugiwa-
nia si´ niezaburzonymi zmys∏ami (s∏uch, dotyk) jednostka niewidoma b´dzie
mog∏a zwi´kszyç swoje umiej´tnoÊci poznawcze, a osoba niedowidzàca 
– wr´cz wyeliminowaç wiele ograniczeƒ w otoczeniu. Mechanizm kompensa-
cji jest tak˝e istotny w rozwoju umiej´tnoÊci adaptacji do nowych warunków;

b) niedogodnoÊci w komunikacji interpersonalnej: niemo˝noÊç czytania zwyk∏e-
go pisma, orientacji w otoczeniu, reagowania na mimik´, gesty (Kotowski,
1998). Problemy w podejmowaniu kontaktów interpersonalnych czy efektyw-
nym korzystaniu z informacji cz´sto mogà nie byç wynikiem obiektywnych
trudnoÊci, ale przypisywanym osobom niewidomym i niedowidzàcym tenden-
cjom do alienacji, poczucia ˝alu, niech´ci czy stagnacji. Stan ten mo˝e powa˝nie
pogorszyç przed∏u˝ajàca si´ sytuacja bezrobocia, odczuwana jako wy∏àczenie
osób z ograniczonà sprawnoÊcià z kr´gu osób pe∏nosprawnych. Brak umiej´t-
noÊci interpersonalnych jest jednym z czynników wymienianych jako bariera
w zatrudnieniu tej grupy niepe∏nosprawnych. Dlatego te˝ niezwykle wa˝ne jest
kszta∏towanie umiej´tnoÊci interpersonalnych i komunikacyjnych ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem komunikatów werbalnych i niewerbalnych, umiej´tnoÊci
autoprezentacji;

c) ograniczenia w samodzielnym poruszaniu si´ i podró˝owaniu: cz´sto zwià-
zane z koniecznoÊcià pos∏ugiwania si´ bia∏à laskà lub korzystania z pomocy
drugiej osoby albo psa przewodnika. Jest to jedno z najboleÊniej odczuwanych
ograniczeƒ, a opanowanie umiej´tnoÊci samodzielnego poruszania si´ jest jed-
nym z najtrudniejszych zadaƒ w procesie rehabilitacji. Odnalezienie poszuki-
wanego miejsca, nawet niezbyt odleg∏ego, mo˝e ∏àczyç si´ z problemami, które
wynikajà z trudnoÊci w orientacji w przestrzeni, koniecznoÊci zapami´tywa-
nia wielu szczegó∏ów w odpowiedniej kolejnoÊci, pokonania obaw i l´ku
przed trudnoÊciami i niebezpieczeƒstwem, a niekiedy z obaw przed litoÊcià
lub wyÊmianiem ze strony obserwujàcych osób. Dotyczy to zarówno sytuacji
prywatnych, jak i sytuacji w pracy (S´kowski, 2001). Opanowanie umiej´tno-
Êci samodzielnego poruszania si´ wp∏ywa bezpoÊrednio na zwi´kszenie
poczucia niezale˝noÊci, pewnoÊci siebie i sprawstwa. W realizacji tego celu
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pomocny jest udzia∏ w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez
PZN. Istotnà rol´ w zdobywaniu samodzielnoÊci i niezale˝nego funkcjonowa-
nia mo˝e tak˝e odegraç pomoc rehabilitacyjna w postaci wsparcia ze strony
psa przewodnika. Odpowiednio przeszkolony towarzysz osoby niewidomej
pozwala nie tylko na szybkie i bezpieczne przemieszczanie si´, ale ma tak˝e
du˝y wp∏yw na popraw´ poczucia w∏asnej wartoÊci i jakoÊci kontaktów inter-
personalnych. Oto przyk∏adowa wypowiedê osób niewidomych i niedowi-
dzàcych [Pies–przewodnik mailing list]:

pies przewodnik to dwie strony medalu: pierwsza to pies pracujàcy dla nas,
a druga, to pies nasz przyjaciel. Dla mnie pies by∏ na poczàtku potrzebny do po-
mocy w dojazdach na uczelni´; mam doÊç dobrà orientacj´, ale to pies da∏ mi
pewnoÊç – idàc z psem, nawet, który na poczàtku pope∏nia∏ b∏´dy na trasie – czu-
j´ si´ pewniej. Pies przyjaciel wyciàgnie ci´ na spacer, przyjdzie z radoÊcià, kie-
dy rano wstaniesz – nawet jak masz z∏e nastawienie, nie jesteÊ w stanie si´
smuciç;

d) problemy natury psychologicznej: przede wszystkim trudnoÊci zaakcepto-
wania mniejszych mo˝liwoÊci w porównaniu z osobami widzàcymi, ograni-
czeƒ wynikajàcych z niepe∏nosprawnoÊci i podj´cia wysi∏ków zmierzajàcych
do ich przezwyci´˝enia (zob. Majewski, 1983).

Trudno o jednoznacznà odpowiedê na pytanie, czy brak wzroku, b´dàc po-
wodem powa˝nych sensorycznych ograniczeƒ, doprowadza do kszta∏towania
okreÊlonych cech osobowoÊci jednostki. Tuttle i Tuttle (1996; za: Klinkosz,
2003) stwierdzajà, i˝ cechy osobowoÊci i wzorzec ˝yciowego przystosowania
sà tak samo zró˝nicowane u osób niewidomych, jak u widzàcych. Cz´sto jed-
nak badacze wyliczajà dyspozycyjne w∏aÊciwoÊci i tendencje w zachowaniu,
które ich zdaniem stanowià efekt deprywacji sensorycznej, trudnoÊci lub nie-
mo˝noÊci zaspokojenia wielu potrzeb oraz reakcji otoczenia (stereotypy,
uprzedzenia itd.). Niektórzy badacze osobowoÊci stwierdzajà wyst´powanie,
na przyk∏ad, takich cech u osób niewidomych, jak poczucie ni˝szoÊci, reakcje
l´kowe, podatnoÊç na sugesti´, nadwra˝liwoÊç, nieadekwatnà samoocen´, ten-
dencje do izolacji, ale i du˝à troskliwoÊç czy poczucie humoru (za: Klinkosz,
2003; S´kowski, 2001). 

Jednym z istotnych z punktu rozwa˝anej tutaj problematyki nast´pstw psy-
chologicznych wynikajàcych z upoÊledzenia sensorycznego jest zaburzone po-
czucie w∏asnej wartoÊci, niska samoocena i brak wiary we w∏asne si∏y, mo˝liwo-
Êci i kompetencje. „(…) Obiektywne uszkodzenie analizatora wzroku jest z jednej
strony êród∏em osobistej refleksji, której efektem jest poczucie w∏asnej innoÊci in
minus, a z drugiej êród∏em spo∏ecznych postaw wobec niewidomych, wyra˝ajà-
cych si´ w komunikowaniu im innoÊci, okazywaniu wspó∏czucia, mi∏osierdzia
bàdê ostracyzmu, co wtórnie, dodatkowo obni˝a poczucie w∏asnej wartoÊci”
(Ossowski, 1998, s. 165). DoÊwiadczajàc swojej ograniczonoÊci w dzia∏aniu, oso-
ba niewidoma zarzuca sobie brak silnej woli, nerwowoÊç, brak zorganizowania
czy nieumiej´tnoÊç gospodarowania czasem (Klinkosz, 2003).
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Pierwszoplanowà rol´ w ukszta∏towaniu wysokiego poczucia w∏asnej warto-
Êci pe∏ni akceptacja w∏asnej niepe∏nosprawnoÊci (za: Klinkosz, 2003). UÊwiado-
mienie sobie ograniczeƒ wynikajàcych z tego faktu jest tak samo wa˝ne, jak skon-
centrowanie si´ na mocnych stronach w∏asnej osobowoÊci i na mo˝liwoÊciach
osiàgni´cia sukcesów. Akceptacja straty i uznanie braku wzroku jako czegoÊ nie-
odwracalnego jest powa˝nym problemem dla wielu osób tracàcych wzrok
(Ossowski, 1998; Witkowski, 1989). W∏aÊciwy stosunek do siebie, do w∏asnej nie-
pe∏nosprawnoÊci umo˝liwia realnà ocen´ w∏asnych mo˝liwoÊci, wyznaczanie re-
alnych celów, trafne ocenianie szans i mo˝liwoÊci osiàgni´cia zadowalajàcych re-
zultatów na okreÊlonym stanowisku pracy. Dlatego w procesie rehabilitacji
i edukacji – zarówno osób niewidomych, jak i niedowidzàcych – nale˝y szczegól-
nie uwzgl´dniaç kszta∏towanie w∏aÊciwego stosunku do siebie i w∏asnej niepe∏-
nosprawnoÊci.

Charakterystyczne dla tej grupy osób z ograniczonà sprawnoÊcià jest obni-
˝enie ogólnego poczucia jakoÊci ˝ycia – najbardziej w sferze umiej´tnoÊci i pro-
duktywnoÊci zwiàzanych z pracà zawodowà. Poczucie jakoÊci ˝ycia korespon-
duje z ostroÊcià wzroku i jakoÊcià widzenia. Dlatego te˝ wa˝ne sà dzia∏ania
w kierunku umacniania koncepcji siebie i poczucia w∏asnej wartoÊci oraz mo-
bilizowania tych osób do spostrzegania sytuacji trudnych w kategoriach no-
wych zadaƒ, a nie tylko strat lub zagro˝eƒ (OleÊ, 2002). BezpoÊrednie relacje
niektórych niewidomych osób, które sà aktywne w ˝yciu spo∏ecznym i zawo-
dowym pokazujà, ˝e to w∏aÊnie ÊwiadomoÊç swojej odmiennoÊci jest motorem
do dzia∏ania i pokonywania przeszkód.

WÊród barier tkwiàcych w samej osobie z ograniczonà sprawnoÊcià du˝y
problem stanowi te˝ sygnalizowana w badaniach biernoÊç, jakà mogà przeja-
wiaç osoby z dysfunkcjà wzroku. Niech´ç do podejmowania jakiejkolwiek ak-
tywnoÊci w kierunku w∏asnego rozwoju, zdobycia nowych umiej´tnoÊci
i kompetencji czy wreszcie poszukiwania zatrudnienia cz´sto wynika∏a z ne-
gatywnych doÊwiadczeƒ i poczucia bezsensu staraƒ. Osoby z ograniczonà
sprawnoÊcià nie widzà cz´sto szansy na zatrudnienie, nie chcà nawet podej-
mowaç prób, poniewa˝ obserwujà bardzo trudnà sytuacj´ na rynku lokalnym
i stale rosnàcy poziom bezrobocia wÊród osób sprawnych. Jak zauwa˝ajà
Adamowicz-Hummel i Rozborska (2003), bierna postawa mo˝e mieç swoje
êród∏o tak˝e w wymienionym wczeÊniej braku samodzielnoÊci i uzale˝nieniu
od pomocy innych osób lub te˝ w postawie roszczeniowej, która przejawia si´
w oczekiwaniu bardziej specjalnego traktowania ni˝ jest to uzasadnione.

Poni˝ej prezentowany schemat powiàzaƒ jest próbà podsumowania powy˝-
szych tez, z podkreÊleniem tych zjawisk, które mogà mieç zasadnicze znaczenie
w procesie rozwoju osobistego i zawodowego niepe∏nosprawnej jednostki
(rys. 9.2.).
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9.3. Spo∏eczne uwarunkowania aktywnoÊci zawodowej
osób niewidomych i s∏abowidzàcych

W 2002 r. podczas Europejskiego Kongresu na rzecz Osób Niepe∏nospraw-
nych, który odby∏ si´ w Hiszpanii, uchwalono Deklaracj´ Madryckà1. Proponuje
si´ w niej nowà wizj´ niepe∏nosprawnoÊci, w której ludzie niepe∏nosprawni nie
sà podmiotem akcji charytatywnych czy pacjentami, ale niezale˝nymi obywate-
lami w pe∏ni zintegrowanymi ze spo∏eczeƒstwem. W osiàgni´ciu tego celu wszy-
scy: lokalne i paƒstwowe w∏adze, organizacje spo∏eczne, pracodawcy, media, na-
uczyciele, rodzice itp. majà jakàÊ rol´ do odegrania. Podstawowe za∏o˝enie uj´to
nast´pujàco:

BRAK DYSKRYMINACJI + DZIA¸ANIA POZYTYWNE = W¸ÑCZENIE SPO¸ECZNE

Deklaracja Madrycka (2002)

9.3.1. Postawy spo∏eczne i wiedza o mo˝liwoÊciach 
zawodowych osób z dysfunkcjà narzàdu wzroku

Istotnym elementem b´dàcym zarówno przyczynà, jak i konsekwencjà utrud-
nienia w spo∏ecznym funkcjonowaniu osób niewidomych i niedowidzàcych jest
ich obraz w ÊwiadomoÊci osób z najbli˝szego otoczenia, jak i spo∏eczeƒstwa w ogó-

UWARUNKOWANIA AKTYWNOÂCI ZAWODOWEJ… 157

PRACA

– Korygowanie nasta-
   wienia wobec siebie 
   i innych ludzi  
– Akceptacja siebie 
   i w∏asnej niepe∏no-
   sprawnoÊci

Pozytywna postawa: 
– wobec siebie
– sobie podobnym
– innych

– Odnalezienie sensu
   ˝ycia  
– Wyznaczenie nowych
   celów

– Zdobycie nowych
   kompetencji  
– Zdobycie nowych
   kwalifikacji

Wy˝sza
pozycja spo∏eczna

Poczucie
niezale˝noÊci
i sprawstwa

Rysunek 9.2. Znaczenie i wzajemne relacje zasobów osobistych jednostki (tak˝e i tej z nie-
pe∏nosprawnoÊcià) w procesie jej rozwoju osobistego i zawodowego.
èród∏o: Opracowanie w∏asne.

1 Zobacz www.madriddeclaration.org/dec/poland.htm.



le. To w∏aÊnie wynikajàce z b∏´dnych wyobra˝eƒ na temat osób z zaburzeniem per-
cepcji wzrokowej stereotypy, mity, negatywne postawy i uprzedzenia majà wi´k-
szy wp∏yw na funkcjonowanie psychospo∏eczne jednostki ani˝eli sam fakt niepe∏-
nosprawnoÊci (S´kowski, 2001). Oto wypowiedê s∏abowidzàcej studentki: 

Moje balansowanie mi´dzy normalnoÊcià a niepe∏nosprawnoÊcià nadal polega na
dorównywaniu pe∏nosprawnym i jednoczesnym domaganiu si´ uznania i uwzgl´d-
nienia mojej niepe∏nosprawnoÊci przez otoczenie. W rezultacie wymienionych dzia-
∏aƒ nie jestem osobà pe∏nosprawnà ani niepe∏nosprawnà. Jestem cz∏owiekiem z nie-
pe∏nosprawnoÊcià, o czym najtrudniej przekonaç mi innych i siebie.

(Rzadziecka, 2002, s. 71)

Niekorzystne postawy osób z najbli˝szego toczenia (jak i spo∏eczne ogólnie)
wyra˝ajà si´ w sk∏onnoÊci do dyskryminacji i ostracyzmu bàdê nadmiernej tro-
skliwoÊci i opiekuƒczoÊci. Obie postawy, aczkolwiek ró˝nià si´ znakiem, sà jed-
nakowo szkodliwe w rozwoju osobistej samodzielnoÊci i aktywnoÊci (S´kowski,
1999). Cz´sto wymieniane niepo˝àdane nastawienia i postawy, z jakimi spotyka-
jà si´ osoby niewidome i niedowidzàce to: demotywujàce uczucie litoÊci lub nad-
opiekuƒczoÊci, przesadna ciekawoÊç fizycznà stronà niepe∏nosprawnoÊci i wy-
glàdem tych osób, deprecjonowanie, uczucie l´ku i zak∏opotania w obecnoÊci
osoby niewidomej czy niedowidzàcej. Wynikajà one z braku doÊwiadczeƒ i oso-
bistych kontaktów osób sprawnych, braku treningu w zakresie wzajemnej komu-
nikacji, niewykszta∏conych umiej´tnoÊci zachowania si´ wobec osób niepe∏no-
sprawnych lub te˝ z dezinformacji (Kossewska, 2003). 

Niezwykle istotne dla zagadnienia barier w podj´ciu aktywnoÊci zawodowej
jest cz´ste, a zarazem nieuzasadnione przecenianie wp∏ywu zaburzeƒ percepcji
wzrokowej na inne sfery funkcjonowania poznawczego i psychicznego jednostki.
Prowadzi to do nieobiektywnej oceny mo˝liwoÊci i potencja∏u osób z dysfunkcjà
wzroku, wyolbrzymiania jej ograniczeƒ i braków. Konsekwencjà tego jest po-
wi´kszanie si´ dystansu spo∏ecznego i brak akceptacji dla udzia∏u osoby niepe∏-
nosprawnej w istotnych dla niej sferach ˝ycia spo∏ecznego i zawodowego. Trze-
ba podkreÊliç, ˝e szereg rejestrowanych schematów i ograniczeƒ tkwi nie tylko
w ÊwiadomoÊci osób z najbli˝szego otoczenia niepe∏nosprawnych czy spo∏eczno-
Êciach lokalnych, ale te˝ i w osobach zajmujàcych si´ profesjonalnie ich kszta∏ce-
niem, rehabilitacjà, wsparciem i doradztwem. A przecie˝ w szczególnoÊci te osoby
powinny dà˝yç do zdobycia adekwatnej wiedzy na temat danej niepe∏nospraw-
noÊci i umieç rozró˝niç trudnoÊci obiektywne od subiektywnych, mity od faktów
oraz zidentyfikowaç zasoby tkwiàce w osobach z ograniczonà sprawnoÊcià. Tylko
wówczas b´dà mog∏y skutecznie radziç, pomóc w poszukiwaniu optymalnych
rozwiàzaƒ, czy nawet wp∏ywaç na zmian´ postaw i oczekiwaƒ samej osoby nie-
pe∏nosprawnej oraz jej potencjalnych pracodawców.

Najcz´stszà przyczynà negatywnych postaw i nieadekwatnych oczekiwaƒ jest
brak kontaktu i doÊwiadczeƒ, czy te˝ ograniczone relacje z osobami niewidomy-
mi i niedowidzàcymi. Prowadzi to do tworzenia obrazu osoby z dysfunkcjà
wzroku oraz jej funkcjonowania na podstawie fragmentarycznych, cz´sto nie-
prawdziwych informacji. W konsekwencji mo˝e dochodziç zarówno do niedoce-
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niania potencja∏u osoby niewidomej lub s∏abowidzàcej, jak i przeceniania niektó-
rych mo˝liwoÊci. Jednym z cz´sto pojawiajàcych si´ i opornych na weryfikacj´
mitów na temat osoby niewidomej jest przekonanie o „ponadprzeci´tnych”, nie-
jako automatycznie przypisanych osobie niewidomej zdolnoÊci w sferze percep-
cji s∏uchowej – s∏uch absolutny (stereotypowe przypisanie osoby niewidomej do
zawodu stroiciela fortepianu) czy te˝ percepcji dotyku (zaszufladkowanie osoby
niewidomej do roli zawodowej masa˝ysty). Jest to wynik mylnej interpretacji
funkcji, kszta∏cenia i wykorzystania zdolnoÊci kompensacyjnych, o których
wczeÊniej ju˝ by∏a mowa. Wiele takich nieuzasadnionych sàdów na temat osoby
niewidomej i niedowidzàcej funkcjonuje w obiegowych opiniach spo∏ecznych.
Kilka z nich przedstawiono poni˝szej w tab. 9.1. – opatrujàc ka˝dy fa∏szywy sàd
wyjaÊnieniem, które znajduje potwierdzenie w nauce i rzeczywistym funkcjono-
waniu osób niewidzàcych i s∏abowidzàcych.
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Tabela 9.1. Mity funkcjonujàce w ogólnej ÊwiadomoÊci spo∏ecznej na temat osób z dys-
funkcjà wzroku 

Mit Fakt

• Osoba niewidoma – rozwój komputeryzacji oraz osiàgni´cia z dziedziny techniki 
lub silnie niedowi- i teleinformatyki skutecznie przyczyni∏y si´ do pokonania tej 
dzàca nie jest w sta- niezwykle dotkliwej dla osoby z dysfunkcjà narzàdu wzroku
nie korzystaç z dru- bariery w poznawaniu Êwiata i zdobywaniu informacji
kowanych materia- – specjalistyczny sprz´t + oprogramowanie pozwalajà prze-
∏ów i pism kszta∏ciç zapisany tekst na mow´, powi´kszyç obraz i tekst 

na ekranie, zapisaç ka˝dà wiadomoÊç czy sterowaç g∏osem 
sprz´tami domowego u˝ytku

• Osoby niewidome – osoby te nie sà „z natury” obdarzone specyficznie wyostrzo-
i silnie niedowidzà- nym zmys∏em s∏uchu, w´chu czy dotyku
ce sà obdarzone – koniecznoÊç wyrównywania braków zwiàzanych z zaburze-
naturalnym i spe- niem widzenia (kompensacja) wymaga od nich wykszta∏ce-
cjalnym darem nia (w toku uczenia si´ nabywania doÊwiadczeƒ) umiej´tno-
„szóstego zmys∏u” Êci uwa˝niejszego s∏uchania i koncentracji uwagi na zada-

niu, wypracowania skutecznych strategii zapami´tywania 
bez robienia notatek, rozpoznawania cech otoczenia innymi 
ni˝ wzrok analizatorami

• Wi´kszoÊç osób nie- – ok. 80% osób ca∏kowicie niewidomych przesz∏o szkolenie 
widomych i silnie w zakresie pos∏ugiwania si´ wypuk∏ym pismem, jednak ma∏y 
niedowidzàcych procent tych osób w sposób „p∏ynny” pos∏uguje si´ alfabe-
biegle pos∏uguje si´  tem Braille’a
wypuk∏ym pismem – wiele z nich zna znaki tego pisma na tyle, by móc z niego 
Braille’a, a do poru- korzystaç w konkretnych sytuacjach – np. dla odczytania 
szania si´ na ulicy symboli i oznakowaƒ opakowaƒ, etykiet, instrukcji
u˝ywa bia∏ej laski – im osoba jest starsza w momencie wystàpienia znacznego 
i psa przewodnika upoÊledzenia wzroku, tym w mniejszym stopniu zna ona to 

pismo 
– niektóre osoby niedowidzàce posiadajà jeszcze taki zakres 

widzenia, który pozwala im pos∏ugiwaç si´ tzw. czarnym 
drukiem powi´kszonym

– znikomy procent osób niewidomych posiada psa przewod-
nika – wg danych PZN na 4800 osób spe∏niajàcych warunki 
tylko 128 posiada wyszkolone psy



Istnieje koniecznoÊç systematycznego propagowania wiedzy na temat osoby
z danà niepe∏nosprawnoÊcià, jej specyficznych potrzeb i potencjalnych mo˝liwoÊci.
Tak, by wizerunek osoby niepe∏nosprawnej, jako osoby „innej”, niesamodzielnej,
bezradnej, niepotrafiàcej samodzielnie zadbaç o siebie i w∏asne interesy, zosta∏
zastàpiony obrazem osoby „normalnej”, która w zwiàzku z niepe∏nosprawnoÊcià
musi pokonywaç pewne ograniczenia czy bariery, b´dàce najcz´Êciej wytworem
„normalnych” cz∏onków spo∏eczeƒstwa. 

Oto wypowiedê z dyskusji panelowej „Edukacja czy renta?”:

Bo co to znaczy niepe∏nosprawny, to znaczy majàcy jakieÊ ograniczenia. A ja
w∏aÊciwie nie mam ograniczeƒ, je˝eli umiem sobie zorganizowaç ˝ycie tak, ˝e
wszystko, co mam za∏atwiç, za∏atwi´. Naprawd´ trudno jest oczekiwaç, ˝eby nie-
pe∏nosprawni sygnalizowali, ˝e sà niepe∏nosprawni i domagali si´ jakiegoÊ specjal-
nego traktowania. Zresztà coÊ, czego oni najbardziej potrzebujà, to normalnoÊç.
NormalnoÊç ˝ycia takiego, jak majà wszyscy pe∏nosprawni, wszyscy chcielibyÊmy
byç tak samo sprawni, a wi´c normalni, chcielibyÊmy ˝yç w normalny sposób.
OczywiÊcie sà ograniczenia fizyczne, których si´ nie da przekroczyç. Ja nie mog´
jeêdziç samochodem, ale jest sposób (…) musz´ mieç prac´, która zapewni mi takie
dochody, ˝ebym móg∏ zamówiç taksówk´, zawsze mieç przy sobie telefon komórko-
wy, który normalnie op∏acam, ˝ebym móg∏ sobie poradziç w ˝yciu, nie majàc tych
wszystkich fizycznych mo˝liwoÊci, które majà inni. 

(autor: Piotr W´c∏awski – informatyk, osoba s∏abowidzàca; 
za: Rutkowiak, 2003)
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cd. tab. 9.1.

Mit Fakt

– faktycznie wi´kszoÊç ca∏kowicie niewidomych osób u˝ywa 
bia∏ej laski (95%), podczas gdy 65% osób niewidomych po-
siadajàcych psy lasek u˝ywa tylko w specyficznych sytu-
acjach

• Osoby okreÊlane – wi´kszoÊç niewidomych osób posiada jakàÊ przydatnà pozo-
jako niewidome sta∏oÊç wzroku, chocia˝by w postaci minimalnego pola wi-
nie widzà nic poza dzenia czy te˝ poczucia Êwiat∏a 
„ciemnoÊcià”

• Uszkodzenie anali- – badania dowiod∏y (za: Klinkosz, 2003), ˝e zaburzeniom per-
zatora wzrokowego cepcji wzrokowej nie musi towarzyszyç upoÊledzenie umy-
(zw∏aszcza te wro- s∏owe
dzone lub nabyte – czas utraty wzroku nie ma zasadniczego wp∏ywu na rozwój 
we wczesnym okre- ogólnej inteligencji, poza szczególnymi przypadkami niepe∏-
sie ˝ycia) negatyw- nosprawnoÊci sprz´˝onej
nie wp∏ywa na roz-
wój inteligencji 
i uzdolnieƒ

èród∏o: Opracowano na podstawie: Klinkosz (2003), Majewski (1983, 2003), Ossowski
(1998), S´kowski (2001), Stiff (2004).



Istotnym elementem wskazujàcym na wzrastajàce potrzeby aktywnoÊci osób
niewidomych i s∏abowidzàcych, a tak˝e szukania sposobów pomocnych w jej roz-
woju, jest widoczna tendencja do zrzeszania si´ i szukania wsparcia w zak∏ada-
nych przez siebie organizacjach. Osoby niewidome i s∏abowidzàce zaczynajà do-
strzegaç fakt, i˝ to dzi´ki swojej inicjatywie i sprawnoÊci w dzia∏aniu mogà mieç
wp∏yw na obraz swojego Êrodowiska w spo∏eczeƒstwie. Potrzebni do tego sà lide-
rzy, osoby najbardziej aktywne, cz´sto jako pierwsze pokonujàce bariery niemo˝-
liwoÊci, które swoim dorobkiem, aktywnoÊcià i doÊwiadczeniem mogà s∏u˝yç ja-
ko wzór nie tylko osobom ze Êrodowiska osób niepe∏nosprawnych, ale i osobom
sprawnym. Warto promowaç i wspieraç takie inicjatywy, a przede wszystkim dà-
˝yç do tego, by ich cz∏onkowie chcieli si´ stawaç liderami nie tylko w swoim Êro-
dowisku, ale i w otaczajàcej je spo∏ecznoÊci lokalnej. 

Niezwykle sprzyjajàce warunki do aktywnego wspó∏tworzenia rzeczywistoÊci spo-
∏eczeƒstwa obywatelskiego daje globalna sieç internetu. To w∏aÊnie zak∏adane przez
osoby z ograniczonà sprawnoÊcià narzàdu wzroku tzw. e-grupy oraz fora interneto-
we2 stanowià atrakcyjnà i skutecznà form´ aktywizacji oraz konsolidacji zw∏aszcza tej
m∏odszej grupy osób niewidomych i s∏abowidzàcych. Przyk∏adem takiego przedsi´-
wzi´cia mo˝e byç lista Typhlos, która prowadzona jest przez Centrum Komputerowe
dla Studentów Niewidomych i Niedowidzàcych na Uniwersytecie Warszawskim.

9.3.2. Postawy rodzicielskie wobec dzieci z zaburzeniami
percepcji wzrokowej

Odr´bny aspekt postaw otoczenia, majàcych wp∏yw na funkcjonowanie osób
z dysfunkcjà widzenia, to problematyka postaw rodzicielskich wobec niewido-
mych i s∏abowidzàch dzieci i osób m∏odych. W toku wychowania dziecka niepe∏no-
sprawnego cz´sto rozwijajà si´ postawy nadmiernej ochrony i nadopiekuƒczoÊci,
które mogà u tych dzieci kszta∏towaç bierne nastawienie i zale˝noÊç, tendencje,
by nie braç odpowiedzialnoÊci za w∏asne decyzje i plany oraz za konsekwencje
ich podejmowania (McBroom i in., 1998; Cimarolli i in., 2005). W otoczeniu dziecka
czy m∏odej osoby z dysfunkcjà wzroku niezb´dna jest atmosfera zapewniajàca
bezpieczeƒstwo, ale i mobilizujàca do dzia∏ania, stawiajàca konkretne wymaga-
nia i wyzwania, co dawa∏oby mu poczucie bycia „mniej niepe∏nosprawnym”, sa-
moskutecznym i zdolnym do samodzielnego radzenia sobie z trudnoÊciami.

W przypadku osób z ograniczonà sprawnoÊcià w wieku produkcyjnym, rodzina
oraz najbli˝si mogà wr´cz demotywowaç i zniech´caç do podejmowania dzia∏aƒ
w kierunku podj´cia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, chcàc tym samym
uchroniç bliskà osob´ przed niepowodzeniem, stresem, doÊwiadczeniem potencjalnej
pora˝ki. Ich motywem mo˝e byç te˝ obawa przed utrudnionym powrotem do pracy
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2 Zestawienie funkcjonujàcych grup i list dyskusyjnych stworzonych przez i/lub dla osób niewido-
mych czy s∏abowidzàch mo˝na znaleêç na stronie internetowej: http://www.piekary.net/~wo-
stal/W–sieci/dyskusyjne.html.



chronionej, a tak˝e utraty uprawnieƒ do Êwiadczeƒ wynikajàcych z zatrudnienia
w ZPChr (Nowak, 1999). Jak pokazujà dane empiryczne, to w∏aÊnie wsparcie, moty-
wacja i wiara w mo˝liwoÊci osób z ograniczonà sprawnoÊcià ze strony najbli˝szych
majà fundamentalne znaczenie w pokonywaniu problemów na drodze do poszuki-
wania i utrzymania pracy (Lewis i in., 2003; Cimarolli in., 2005). Cimarolli i in. (2005)
podkreÊlajà, ˝e wa˝ne i pozytywne jest wsparcie emocjonalne, natomiast ogranicza-
nie si´ rodziny i przyjació∏ tylko do wsparcia natury instrumentalnej mo˝e przynieÊç
niepo˝àdane efekty, na przyk∏ad w postaci powa˝nego zachwiania równowagi po-
mi´dzy dawcà i biorcà, a w rezultacie do obcià˝ajàcego poczucia zale˝noÊci.

Dlatego te˝ tworzàc programy majàce na celu kszta∏towanie w∏aÊciwego wize-
runku i postaw wobec osób z zaburzeniami percepcji wzrokowej nie mo˝na po-
minàç dzia∏aƒ kierowanych do rodzin i najbli˝szego otoczenia osób z dysfunkcjà
wzroku. Takie dzia∏ania, chocia˝ jeszcze ma∏o popularne, jednak sà ju˝ inicjowa-
ne w naszym kraju. Pozytywnym przyk∏adem mo˝e byç koordynowany przez
pe∏nomocnika rektora UJ ds. studentów niepe∏nosprawnych projekt IDOL (Inclu-
sion of The Disabled in the Open Labour Market), którego d∏ugofalowym celem jest
zwi´kszenie obecnoÊci osób niewidomych i niepe∏nosprawnych ruchowo na
otwartym rynku pracy, zw∏aszcza absolwentów uczelni wy˝szych, oraz utrzyma-
nie pracy przez osoby ju˝ pracujàce3. Zak∏adane efekty szkolenia rodziców w ra-
mach tego projektu to m.in. uÊwiadomienie, i˝ osoba niepe∏nosprawna jest jed-
nostkà autonomicznà, zdolnà do kierowania w∏asnym ˝yciem i samodzielnego
okreÊlania swoich priorytetów ˝yciowych. 

9.4. Charakterystyka systemu edukacji osób 
niewidomych i s∏abowidzàcych

Badania pokazujà, ˝e osoby z dysfunkcjà wzroku majà takie same marzenia
i wizje przebiegu swojej edukacji i osiàgania szczebli kariery naukowej, jak oso-
by zdrowe. Póêniej jednak okazuje si´, ˝e rzeczywistoÊç weryfikuje te plany tak,
i˝ te osoby w znaczàcy sposób (i znacznie cz´Êciej ni˝ ich sprawni rówieÊnicy) nie
realizujà swoich celów (Nagle, 2001). Z danych PZN wynika, ˝e ok. 40% ogólnej
liczby m∏odzie˝y zrzeszonej w PZN w wieku od 16 do 25 roku ˝ycia nie uczy si´
i nie pracuje. A˝ dwie trzecie tej grupy m∏odzie˝y posiada jedynie wykszta∏cenie
zasadnicze, podstawowe i podstawowe niepe∏ne. Niestety, dla tej grupy m∏o-
dych ludzi ciàgle brakuje propozycji, które podnosi∏yby ich status spo∏eczny i ja-
koÊç ˝ycia. Proponowane programy wsparcia osób z dysfunkcjà wzroku dotyczà
przede wszystkim dalszych szczebli kszta∏cenia. 

Aby móc mówiç o skutecznej aktywizacji zawodowej wÊród osób z zaburzenia-
mi percepcji wzrokowej, nale˝y mieç ca∏y czas na uwadze warunki funkcjonowa-
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3 Wi´cej informacji na ten temat projektu IDOL mo˝na znaleêç na stronie internetowej, pod adresem:
http://www.idol-project.org.



nia obecnie rozwijajàcego si´ rynku pracy w warunkach gospodarki rynkowej,
konkurencyjnoÊci i zmieniajàcych si´ realiów gospodarczych. Taka sytuacja wyma-
ga od potencjalnego pracownika (tak˝e niepe∏nosprawnego) przyj´cia postawy
osoby kreatywnej, mobilnej oraz zdolnej do szybkiej adaptacji, a tak˝e nastawionej
na sta∏e dokszta∏canie i zdobywanie nowych kompetencji (idea kszta∏cenia usta-
wicznego). Grupà najbardziej aktywnà zawodowo wÊród niepe∏nosprawnych jako
ogó∏u sà osoby posiadajàce wykszta∏cenie wy˝sze – wspó∏czynnik aktywnoÊci za-
wodowej wynosi tu 34,6%. Priorytetem powinny byç wi´c dzia∏ania zmierzajàce
do zwi´kszenia liczby wykszta∏conych osób z ograniczonà sprawnoÊcià. 

DoÊwiadczane przez osoby niewidome i niedowidzàce ograniczenie sfery po-
znawczej w zakresie odbioru bodêców wzrokowych, choç w znacznym stopniu
zaw´˝a odbiór informacji p∏ynàcych ze Êwiata zewn´trznego, nie jest jednak
przeszkodà w zdobywaniu wiedzy i kszta∏ceniu si´ na ró˝nych szczeblach, tak-
˝e na wy˝szych uczelniach. Mowa i myÊlenie sà czynnikami, które kompensujà
brak wzroku nie w mniejszym stopniu ni˝ inne receptory. Mimo ˝e upoÊledzenie
wzroku powa˝nie utrudnia proces kszta∏cenia, poruszanie si´ czy te˝ wykony-
wanie niektórych prac, to jednak mowa umo˝liwia swobodnà wymian´ myÊli
i otwiera wiele mo˝liwoÊci kszta∏cenia si´ (Klinkosz, 2003).

W licznych pracach podkreÊla si´ fakt, i˝ by odnosiç sukcesy na poszczegól-
nych szczeblach szko∏y masowej (czy integracyjnej) oraz podjàç nauk´ na uczelni
wy˝szej potrzebne sà dodatkowe zasoby. Wa˝na jest odpornoÊç psychiczna na
pora˝ki, umiej´tnoÊç ˝ycia spo∏ecznego i pracy w zespole oraz – z jednej strony
wzgl´dna samodzielnoÊç i niezale˝noÊç osobista, szczególnie w zakresie czynno-
Êci ˝ycia codziennego, z drugiej natomiast umiej´tnoÊç zwracania si´ o pomoc
i korzystania z pomocy innych osób (S´kowski, 2001). Poniewa˝ sà to atrybuty in-
tegralnie zwiàzane z posiadanym przez jednostk´ poczuciem w∏asnej wartoÊci,
jest to kolejny argument nadajàcy znaczenie kszta∏towaniu u osoby niewidomej
czy s∏abowidzàcej tej sfery psychiki. Klinkosz (2003) jest zdania, ˝e osoby s∏abowi-
dzàce i niewidome kszta∏càce si´ na wy˝szych uczelniach mo˝na uznaç za szcze-
gólnie uzdolnione i zaliczyç do grupy o ponadprzeci´tnych zdolnoÊciach. Pod∏o-
˝em tej opinii nie sà oceny zdobywane na studiach, ale skutecznoÊç i wytrwa∏oÊç
w przezwyci´˝aniu powa˝nego utrudnienia, jakim jest ca∏kowity brak widzenia
albo znaczne jego os∏abienie. Tacy studenci pracujà intensywniej i znacznie ci´˝ej
od swoich widzàcych rówieÊników; potrzebujà wi´cej czasu na przygotowanie si´
do egzaminu. Borykajà si´ ponadto z wieloma trudnoÊciami, do których nale˝y
zaliczyç brak niezb´dnych pomocy naukowych oraz ciàgle jeszcze niedostatecznà
liczb´ podr´czników pisanych w j´zyku Braille’a lub dost´pnych w formie nagraƒ
na noÊnikach magnetycznych czy optycznych (kasety, CD). Ale jest te˝ „druga
strona medalu” – niepe∏nosprawni studenci jako ci wyró˝nieni, gdy˝ bardziej wi-
doczni i pami´tani, muszà cz´sto „wi´cej i lepiej” (Kobylaƒska, 2003, s. 350). 

Powy˝sze wnioski stanowià wskazówki dla osób zajmujàcych si´ wychowa-
niem, kszta∏ceniem czy rehabilitacjà osób z dysfunkcjà wzroku. PodkreÊlajà one
znaczenie szczególnych cech i zasobów, w jakie powinna byç wyposa˝ona osoba
z zaburzonà percepcjà wzroku, by móc aktywnie podejmowaç trud realizacji pla-
nów ˝yciowych. Powoli, ale systematycznie rosnàca liczba studentów niewido-
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mych i s∏abowidzàcych na polskich uczelniach – studentów niejednokrotnie od-
noszàcych znaczne sukcesy w karierze naukowej – dowodzi, i˝ jest to mo˝liwe. 

Zdecydowana wi´kszoÊç osób niewidomych i niedowidzàcych studiuje
w normalnym rytmie i koƒczy studia w przewidzianym terminie. Najcz´Êciej
wybierane przez nich kierunki to nauki humanistyczne i spo∏eczno-ekonomicz-
ne, a wÊród nich: historia, prawo, psychologia, administracja i zarzàdzanie. Na
drugim miejscu pod wzgl´dem liczebnoÊci studentów znajdujà si´ informatyka,
studia pedagogiczne i lingwistyczne (Nowak, 2002). Wzrost liczby studiujàcej
m∏odzie˝y mo˝e Êwiadczyç o coraz powszechniejszym korzystaniu z nowocze-
snych technik u∏atwiajàcych uczenie si´ inwalidom wzroku. 

Przyk∏ad efektywnego i realnego wyrównywania szans dla studentów z zaburze-
niami percepcji wzrokowej mogà stanowiç rozwiàzania zastosowane na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Funkcjonuje tam m.in. przystosowane do potrzeb niewidomych
centrum komputerowe (podobne pracownie funkcjonujà tak˝e na KUL, UJ i w Aka-
demii Podlaskiej). Za∏o˝ono elektronicznà baz´ tekstów, z której – co niezwykle cen-
ne – korzystaç mogà tak˝e osoby niewidome spoza uniwersytetu. Istnieje wypo˝y-
czalnia sprz´tu elektronicznego (notatniki elektroniczne, dyktafony itd.), mo˝na
sk∏adaç zamówienia na ksià˝ki i teksty nagrywane przez wolontariuszy. Jednak
osoby z dysfunkcjà wzroku i pomagajàce im osoby muszà przy tym pokonywaç pro-
blemy natury prawnej, gdy˝, niestety, Polska jest jedynym krajem w UE, w którym
prawo autorskie uniemo˝liwia przygotowanie elektronicznej, czyli dost´pnej dla
niewidomych wersji podr´czników, ksià˝ek i innych materia∏ów dydaktycznych. Na
uczelni tej organizowane sà tak˝e kursy orientacji przestrzennej i lektorat z j´zyka
angielskiego metodà bezwzrokowà. Przy egzaminach wst´pnych osoby niewidome
i s∏abowidzàce majà równe szanse z m∏odzie˝à zdrowà. Jest to zgodne z myÊleniem
o cz∏owieku z niepe∏nosprawnoÊcià, który staje si´ studentem, przede wszystkim
– cz∏owiek, potem – student, a na koƒcu – niepe∏nosprawny (Kobylaƒska, 2003), czyli:

Nale˝y jednak pami´taç, ˝e odgórne ustalenia i udogodnienia nie sà skuteczne
w pokonywaniu barier psychologiczno-spo∏ecznych, tkwiàcych w samych niepe∏-
nosprawnych studentach (obraz siebie czy postawa roszczeniowa) lub w ich oto-
czeniu (stereotypy). Oferowana studentom pomoc nie mo˝e obyç si´ bez wsparcia
psychologicznego, które powinno sprowadzaç si´ do wzbudzenia lub/i podtrzy-
mywania pozytywnej motywacji, odpornoÊci psychicznej, pomocy w zrozumieniu
zasad zwiàzanych z funkcjonowaniem w spo∏ecznoÊci akademickiej. 
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Rysunek 9.3. Model spostrzegania osoby z niepe∏nosprawnoÊcià w Êrodowisku akade-
mickim. èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie Kobylaƒska, 2003.



Pozytywny kierunek dzia∏aƒ, których celem ma byç zwi´kszenie dost´pnoÊci
studiów wy˝szych dla osób z ograniczonà sprawnoÊcià, rejestruje si´ w Êrodowisku
samych w∏adz uczelni wy˝szych. Z ich inicjatywy w porozumieniu z PFRON reali-
zowany jest program integracyjny „Uniwersytet dla wszystkich”, skupiajàcy dziÊ
dziesi´ç uczelni (m.in. Uniwersytet Warszawski i Jagielloƒski, Politechnika Âwi´to-
krzyska) czy powo∏any na UG projekt „Uniwersytet bez barier”. Inicjatywy te majà
na celu wypracowanie jednolitej koncepcji polityki wobec niepe∏nosprawnych stu-
dentów w ramach formu∏y „Równe prawa – równe obowiàzki”. G∏ówny nacisk k∏a-
dzie si´ na oferowanie wsparcia edukacyjnego, a nie tylko pomocy socjalnej oraz na
wyrównywanie szans i stworzenie takich warunków, by osoba z ograniczonà spraw-
noÊcià mog∏a sprostaç wymogom, jakie stawia si´ osobie pe∏nosprawnej. 

Stosunkowo ma∏o jeszcze w naszym kraju rozpowszechniona jest wiedza na te-
mat alternatywnej do tradycyjnej formy kszta∏cenia i dokszta∏cania, jakà jest edu-
kacja na odleg∏oÊç przede wszystkim za poÊrednictwem internetu – teleedukacja
(e-learning) – przyjazne narz´dzie pozyskiwania potrzebnych kwalifikacji, wiedzy
i umiej´tnoÊci równie˝ przez osoby z ograniczonà sprawnoÊcià. W takich rozwià-
zaniach w Europie przodujà: Szwecja, Dania czy Anglia, warto wi´c korzystaç z ich
doÊwiadczeƒ (Woêniak, 2004). 

9.5. Specyfika doradztwa i rehabilitacji zawodowej
osób niewidomych i s∏abowidzàcych 

W obecnej sytuacji na rynku pracy nawet ci niepe∏nosprawni, którym uda∏o
si´ przejÊç próg matury czy skoƒczyç studia wy˝sze, nie majà wielkich perspek-
tyw na znalezienie satysfakcjonujàcego ich zatrudnienia. Przyczyny tego zjawi-
ska mo˝na opisaç nast´pujàco:

1. Pozytywistyczny, wr´cz autorytarny charakter oferowanych osobom z ograni-
czonà sprawnoÊcià form poradnictwa zawodowego, gdzie przede wszystkim
przepisy prawne i odgórne za∏o˝enia majà decydujàcy wp∏yw na podejmowa-
ne wybory i rozwiàzania. Brakuje podejÊcia indywidualnego, wypracowa-
nych wspólnie z osobà z ograniczonà sprawnoÊcià rozwiàzaƒ, uwzgl´dnienia
jej perspektywy (Boczar, 2003). 

2. Obok dok∏adnego rozpoznania typu, zakresu niepe∏nosprawnoÊci, jej ewentu-
alnych konsekwencji równie istotne jest poznanie subiektywnych znaczeƒ,
jakie osoba z ograniczonà sprawnoÊcià temu nadaje oraz kontekstu, w jakim zja-
wiska te wyst´pujà. Nale˝a∏oby wi´c dzia∏aç zgodnie z podejÊciem rozumiejà-
co-adaptacyjnym, w którym podstawà jest dok∏adne poznanie i zrozumienie
osoby z ograniczonà sprawnoÊcià we wszystkich aspektach jej specyficznej sy-
tuacji oraz wspólne negocjowanie w∏aÊciwej drogi dalszego rozwoju zawodo-
wego (Kargulowa, 2001). Realizacja tego celu wymaga zmiany nastawienia
w stosunku do niepe∏nosprawnych. Nale˝y od nich oczekiwaç aktywnego
uczestnictwa w kreowaniu w∏asnej drogi zawodowej (przy asyÊcie profesjonal-
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nego doradcy) oraz stosowaç zasad´ indywidualizacji w poradnictwie i dzia∏a-
niach wspierajàcych (Baƒka, 2003).

3. Dominujàcy do niedawna system szkolnictwa specjalnego, ma∏o zindywidu-
alizowane metody rehabilitacji, nastawienie na wàskà specjalizacj´ oraz segre-
gacyjne formy zatrudnienia (spó∏dzielnie dla osób niewidomych, zak∏ady pra-
cy chronionej) nie sprzyjajà rozwijaniu poszukiwanych przez pracodawców
cech indywidualnych (np. przedsi´biorczoÊç, odpornoÊç na sytuacje trudne,
kreatywnoÊç, komunikatywnoÊç). Konieczna jest wi´c dyskusja prowadzàca
do zmiany tego stanu rzeczy. 

4. W powy˝szy postulat wpisuje si´ te˝ koniecznoÊç przedefiniowania poj´cia wielu
zawodów i zaj´ç, do których wykonywania jest szczególnie predysponowana oso-
ba niewidoma czy niedowidzàca. Je˝eli skorzystamy z popularnego w poradnic-
twie zawodowym programu „Doradca 2000”, to dowiemy si´, ˝e bardzo niewiele
spoÊród ponad 1600 wyszczególnionych tam zawodów mo˝na zaproponowaç
zg∏aszajàcej si´ po porad´ osobie niewidomej. Mo˝liwoÊci zosta∏y zaw´˝one g∏ów-
nie do prac wymagajàcych wàskiej specjalizacji, ma∏ych umiej´tnoÊci i niewielkiej
wiedzy teoretycznej. Nie zosta∏y tu uwzgl´dnione prace wykorzystujàce techniki
informacyjne i komunikacyjne dajàce o wiele wi´ksze mo˝liwoÊci zatrudnienia
osobom z uszkodzeniem wzroku. Jak ju˝ wspomniano, trudno mówiç o istnieniu
zawodów, które sà stworzone dla osób niewidomych. Nale˝y jednak mieç Êwia-
domoÊç realnych ograniczeƒ i na ich podstawie stworzyç list´ zawodów, które dla
pewnej grupy osób z dysfunkcjà wzroku sà niedost´pne (przynajmniej na razie)
– np. kierowca. Zwi´kszajàce si´ w zawrotnym tempie mo˝liwoÊci techniczne
sprawiajà, ˝e lista dost´pnych niewidomym stanowisk pracy i zawodów stale ule-
ga wyd∏u˝eniu (Nowak, 2002). Stàd coraz wi´kszy nacisk w programach rehabili-
tacyjnych osób niewidomych i niedowidzàcych k∏adzie si´ na szkolenia tyfloinfor-
matyczne doskonalàce umiej´tnoÊci korzystania ze sprz´tu komputerowego oraz
znajomoÊç zaawansowanych technologii informatycznych i komunikacyjnych.
Dzi´ki programom udêwi´kawiajàcym system Windows, skanerom, powi´kszal-
nikom ekranowym, nak∏adkom na klawiatur´ niewidomi stali si´ równoprawny-
mi u˝ytkownikami sprz´tu informatycznego i sieci internetowej. Komputer z za-
stosowaniem programu mowy syntetycznej czy monitora brajlowskiego, notatnik
brajlowski, mówiàce elektroniczne s∏owniki czy urzàdzenia lektorskie, które
umo˝liwiajà ∏atwe czytanie druku zwyk∏ego dajà du˝à swobod´ w pozyskiwaniu
informacji, jej przetwarzaniu czy twórczej pracy nad tekstem i grafikà. 

Niestety, du˝a cz´Êç spoÊród osób z uszkodzonym narzàdem wzroku z ró˝-
nych powodów nie korzysta z nowoczesnych technik dost´pnych na rynku. Po-
wa˝nà barierà sà wysokie koszty zakupu tych urzàdzeƒ, jak równie˝ brak wie-
dzy o istnieniu takiego sprz´tu i oprogramowania oraz o bardzo szerokich
mo˝liwoÊciach, jakie mogà one przynieÊç u˝ytkownikowi w ˝yciu codziennym
i zawodowym. Konieczne jest wi´c szerokie propagowanie w Êrodowisku osób
niewidomych i s∏abowidzàcych wiedzy na temat dost´pnych na polskim rynku
urzàdzeƒ i aplikacji komputerowych dostosowanych do potrzeb osób niewido-
mych oraz s∏abowidzàcych, a tak˝e organizowanie pokazów, warsztatów i szko-
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leƒ tyfloinformatycznych. Bardzo wa˝ne jest te˝ zmotywowanie uczestników ta-
kich szkoleƒ do zaopatrzenia si´ w sprz´t dostosowany do swoich mo˝liwoÊci
i potrzeb oraz udzielanie informacji o mo˝liwoÊciach uzyskania pomocy przy je-
go zakupie (programy celowe PFRON „Komputer dla Homera”).

Podsumowujàc mo˝na stwierdziç, i˝ odpowiednia rehabilitacja zawodowa to
umo˝liwienie osobie niewidomej korzystania z nastawionych na indywidualne
potrzeby, mo˝liwoÊci i specyficzne ograniczenia form poradnictwa zawodowego,
szkolenia zawodowego i poÊrednictwa pracy. W tym celu konieczne by∏oby jednak
zwi´kszenie liczby odpowiednio wyszkolonych pod kàtem specyfiki danej niepe∏-
nosprawnoÊci specjalistów w dziedzinie doradztwa i rehabilitacji zawodowej.

9.6. Osoba z niepe∏nosprawnoÊcià percepcji
wzrokowej jako pracownik

Jak ju˝ wczeÊniej wspominano, sytuacja osób z zaburzeniami percepcji wzroko-
wej na rynku pracy jest z∏a, a do tego – stan ten wydaje si´ byç stabilny (za: Misztal-
-Kurek, 2003). Badania przeprowadzone w 1999 r. wykaza∏y, i˝ pracodawcy sà bar-
dzo negatywnie nastawieni do zatrudniania osób niewidomych. Wyniki tych badaƒ
ilustruje rys. 9.4.

Wprawdzie cytowane powy˝ej badanie mia∏o miejsce ju˝ kilka lat temu, jednak
nowsze doniesienia nie dajà podstaw do stwierdzenia, ̋ e ta niekorzystna sytuacja ON
z zaburzeniami widzenia, w powa˝ny sposób spowodowana przez uprzedzenia po-
tencjalnych pracodawców, uleg∏a znaczàcej poprawie (Misztal-Kurek, 2003; Crudden
i in., 2004). Wed∏ug danych zebranych przez twórców Projektu „Partnerstwo na rzecz
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Rysunek 9.4. Czy osoby z nast´pujàcymi schorzeniami mog∏yby znaleêç zatrudnienie
w Paƒstwa firmie na jakimkolwiek stanowisku. èród∏o: Postawy pracodawców z otwar-
tego rynku pracy wobec zatrudniania osób niepe∏nosprawnych (…) PFRON, 1999.



zwi´kszania dost´pnoÊci rynku pracy dla osób niewidomych” (finansowanego z EFS
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL) – obecnie jedynie 5% przedsi´biorców
by∏oby sk∏onne zatrudniç ON, a w przypadku osób niewidomych wskaênik ten pre-
zentuje si´ jeszcze gorzej. Mniej ni˝ co dziesiàty niewidomy jest aktywny zawodowo,
przy czym zaledwie co dwusetny na tzw. otwartym rynku pracy. 

Izolowanie przez lata osób niewidomych i s∏abowidzàcych w domach, w spe-
cjalnych zak∏adach szkolno-wychowawczych z internatami, w zak∏adach pracy
chronionej (czy te˝ w licznych jeszcze w latach 80. spó∏dzielniach inwalidów dla
osób niewidomych) nie pozwoli∏o na ich poznanie, natomiast zrodzi∏o wiele mi-
tów i niepotwierdzonych informacji. Kiedy ju˝ nawet dojdzie do rozmowy rekru-
tacyjnej, niepe∏nosprawny – zamiast obiektywnej oceny i ˝yczliwoÊci mo˝e zare-
jestrowaç po stronie pracodawcy dystans i nieufnoÊç. Pracodawcy (podobnie jak
wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa) – nie majàc wiedzy, wzorców, pozytywnych przyk∏a-
dów czy osobistych doÊwiadczeƒ – nie wierzà w wydajnoÊç i umiej´tnoÊci osoby
niewidomej czy s∏abowidzàcej. Osoba zatrudniajàca spostrzega osoby z ograni-
czonà sprawnoÊcià przez pryzmat ograniczeƒ, bezradnoÊci, ogólnie s∏abej kondy-
cji zdrowotnej i sta∏ej koniecznoÊci pomocy czy nadzoru. Silnie zakorzenione
uprzedzenia, skr´powanie i l´k przed kontaktem sà automatycznie uruchamiane
w trakcie pierwszej rozmowy o prac´ i mogà mieç du˝o wi´ksze znaczenie ni˝ po-
tencjalne kwalifikacje osób niepe∏nosprawnych. W konsekwencji, do przedstawio-
nego wczeÊniej zestawu funkcjonujàcych w ÊwiadomoÊci przeci´tnego Polaka mi-
tów na temat osób z dysfunkcjà narzàdu wzroku specyficzna sytuacja relacji
pracodawca – pracownik dopisuje kolejne mity – por. tab. 9.2.
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Tabela 9.2. Funkcjonujàce w ÊwiadomoÊci pracodawców mity na temat pracownika z dys-
funkcjà wzroku 

Mit/przekonanie Fakt

• Osoba niewidoma lub – odchodzi si´ od istniejàcego dawnej przekonania o istnie-
silnie niedowidzàca nie niu zawodów, do których szczególnie predysponowana 
mo˝e wykonywaç bar- jest osoba niewidoma
dzo wielu zawodów – tak jak wysoki poziom profesjonalizmu mo˝e osiàgnàç 

• Istnieje ograniczony dobrze widzàcy masa˝ysta czy stroiciel, tak samo osoba 
repertuar zawodów niewidoma mo˝e osiàgaç sukcesy jako prawnik, kierow-
„typowych” dla osób nik w mi´dzynarodowej korporacji (Marriott), alpinista, 
z dysfunkcjà wzroku: polityk (np. senator stanu NY), lekarz (Stiff, 2004), aktor 
proste prace produk- (M. Skowroƒski – aktor teatru „Wybrze˝e”)
cyjne lub cha∏upnicze, 
telefonista, masa˝ysta

• Przystosowanie stano- – wi´kszoÊç adaptacji to proste zmiany w obr´bie stanowi-
wiska pracy do potrzeb ska pracy osoby z dysfunkcjà narzàdu wzroku oraz dróg 
osób niewidomych i nie- komunikacyjnych w obr´bie miejsca pracy, które mo˝na 
dowidzàcych wymaga najcz´Êciej wykonaç niskim nak∏adem kosztów: czasami 
du˝ych nak∏adów finan- mo˝e byç to kwestia zmiany oÊwietlenia, prostych etykiet 
sowych, a np. koniecz- na sprz´cie i urzàdzeniach, zaopatrzenie w lup´ do odczy-
ne dla nich dodatkowe tywania druku, u˝ycie kontrastowych kolorów w po-



UWARUNKOWANIA AKTYWNOÂCI ZAWODOWEJ… 169

cd. tab. 9.2. 

Mit/przekonanie Fakt

wyposa˝enie mo˝e ko- mieszczeniu, sta∏e zachowanie rozmieszczenia przedmio-
lidowaç z potrzebami tów w otoczeniu, utrzymanie porzàdku 
innych pracowników – je˝eli nawet b´dà to bardziej z∏o˝one wymagania – np. 

specjalistyczny sprz´t komputerowy – nale˝y pami´taç, ˝e:
• istniejà realne mo˝liwoÊci odzyskiwania kosztów pono-

szonych na adaptacj´ stanowiska pracy dla osób z dys-
funkcjà narzàdu wzroku (wg obowiàzujàcych przepisów
prawnych),

• w ostatecznym rozrachunku okazuje si´, ˝e wszelkie te
nak∏ady zwrócà si´, kiedy zyskamy dobrego, zmotywo-
wanego i wykwalifikowanego pracownika,

• warto te˝ sobie uzmys∏owiç, ˝e przynajmniej cz´Êç
z tych modyfikacji mo˝e okazaç si´ przydatna dla ka˝-
dego, nawet najbardziej sprawnego pracownika.

• Osoba niewidoma lub – doÊwiadczenie zdobyte podczas bezpoÊredniego kontaktu
silnie niedowidzàca i wspó∏pracy z osobami niewidomymi lub s∏abowidzàcymi
z racji swoich ograni- pozwala przekonaç si´, ˝e przy zapewnieniu odpowiednich 
czeƒ wymaga ciàg∏ej warunków nawet ludzie z powa˝nym uszkodzeniem wzroku
ochrony i opieki ze mogà byç równie samodzielni jak normalnie widzàcy 
strony innych osób, – wi´kszoÊç osób uznanych za niewidome z punktu widze-
inaczej mo˝e stanowiç nia przepisów, to osoby, które w rzeczywistoÊci widzà 
zagro˝enie dla siebie – sà to osoby s∏abowidzàce lub posiadajàce resztki 
samej i innych wzroku

• Zatrudnienie pracowni- – w∏aÊciwa rehabilitacja, silna motywacja, potrzeba odnie-
ka niewidomego lub sienia sukcesu, zdolnoÊci kompensacyjne sprawiajà, ˝e 
niedowidzàcego zawsze osoba z dysfunkcjà wzroku mo˝e okazaç si´ niezwykle 
wià˝e si´ ze spadkiem cenionym, sumiennym i lojalnym pracownikiem
wydajnoÊci i jakoÊci – podkreÊla si´ te˝ rol´ przeszkolenia (ka˝dego) pracownika
pracy na przydzielonym do realizacji nowych zadaƒ – w przypadku osoby niewi-
mu stanowisku domej w∏aÊnie ten etap mo˝e zabieraç wi´cej czasu i zaan-

ga˝owania

• ObecnoÊç osoby niewi- – zanim osoba z ograniczonà sprawnoÊcià dociera na rozmo-
domej, s∏abowidzàcej w´ rekrutacyjnà, przechodzi przez liczne etapy przygoto-
wp∏ywa negatywnie na wujàce jà do podj´cia aktywnoÊci zawodowej, gdzie m.in. 
atmosfer´ pracy w gru- rozwija istotne dla funkcjonowania spo∏ecznego umiej´t-
pie (obawy o brak noÊci i kompetencje – tak samo jak jest to w przypadku 
sk∏onnoÊci osób z ogra- osoby sprawnej, a nawet w wi´kszym zakresie, gdy˝ ofe-
niczonà sprawnoÊcià do rowane sà specjalne zaj´cia w ramach rehabilitacji osób
wspó∏pracy, niewystar- niepe∏nosprawnych
czajàce umiej´tnoÊci – nale˝y te˝ przyjàç, ˝e osoba z ograniczonà sprawnoÊcià 
spo∏eczne, tendencje do podlega tym samym kryteriom i procedurom kwalifikacyj-
izolowania si´ i wyka- nym i tak jak w przypadku ka˝dego innego pracownika 
zywanie postawy jesteÊmy w stanie ju˝ podczas pierwszej rozmowy spraw-
roszczeniowej) dziç pewne predyspozycje przysz∏ego pracownika 

– trudno z góry zak∏adaç, ˝e ka˝dy cz∏owiek posiada ten
sam repertuar cech osobowych – odnosi si´ to te˝ do osób
niepe∏nosprawnych

èród∏o: Opracowano na podstawie Adamowicz-Hummel i Guzowska (2002), La Grow
(2004a), Majewski (1983, 2003), S´kowski (2001).



Osoby niewidome i niedowidzàce mogà dziÊ uzyskaç wszechstronne wy-
kszta∏cenie i osiàgnàç wysokie kwalifikacje zawodowe; wÊród nich, tak jak wÊród
osób dobrze widzàcych, mo˝na spotkaç jednostki szczególnie utalentowane czy
inteligentne, jednostki, które mogà byç niezwykle konkurencyjne na rynku pracy
– je˝eli si´ im tylko na to pozwoli. A jednak, kiedy ju˝ znajdà zatrudnienie, sà to
cz´sto stanowiska poni˝ej ich mo˝liwoÊci i kwalifikacji, rzadko kiedy awansujà na
kierownicze stanowiska, cz´sto majàc ni˝sze pensje czy premie (La Grow, 2004).

Podstawowà formà poprawy tej negatywnej tendencji wydaje si´ byç przede
wszystkim szerzenie informacji na temat samej osoby z niepe∏nosprawnoÊcià. Jak
pokaza∏y badania, skuteczniejsze w tym zakresie jest prezentowanie informacji
w formie audiowizualnej – profesjonalnie przygotowanych pod tym kàtem fil-
mów zapisanych na odpowiednich noÊnikach czy umieszczanych na portalach in-
ternetowych poÊwi´conych tematyce zatrudnienia osób z ograniczonà sprawno-
Êcià ni˝ suche, przedstawione na piÊmie fakty czy dane statystyczne (Leonard,
2002; Wolffe, Candela, 2002).

Najbardziej po˝àdane dzia∏ania, to stwarzanie warunków do bezpoÊredniego
kontaktu i zdobywania indywidualnych doÊwiadczeƒ przez kierownictwo za-
k∏adu, jak i jego za∏og´. Pracodawcy zatrudniajàcy osoby z dysfunkcjà narzàdu
wzroku zgodnie stwierdzajà, ˝e pierwotne opory (zwiàzane z zatrudnieniem
osoby z ograniczonà sprawnoÊcià) rozwiewajà si´ po jej zatrudnieniu (Nagle,
2001; Tozer, 2005). Co wi´cej, kiedy po pewnym okresie sta˝u pytano osoby nie-
widome o ich ocen´ relacji z pracodawcà, opinie by∏y w przewadze bardzo po-
zytywne. Pracodawca okazywa∏ si´ byç bardzo wspierajàcy i pozytywnie nasta-
wiony, cz´sto pomocny w poprawie relacji w grupie wspó∏pracowników
(Crudden, 2002).

Mo˝na te˝ dzia∏aç poprzez promocj´ pracodawców i firm ju˝ zatrudniajàcych
osoby z dysfunkcjà wzroku jako przyk∏ad dobrych i przynoszàcych obu stronom
korzyÊci praktyk. Najlepszà i wiarygodnà dla innych rekomendacj´ mogà daç
oczywiÊcie ci przedsi´biorcy, którzy pierwsze doÊwiadczenia w zatrudnianiu osób
niewidomych i s∏abowidzàcych majà za sobà. Ukazanie pozytywnego wizerunku
i pozytywów, jakie niesie ze sobà obecnoÊç niepe∏nosprawnego w miejscu pracy
ma w rezultacie zach´ciç innych przedsi´biorców do podejmowania kroków
umo˝liwiajàcych start zawodowy grup majàcych ograniczony dost´p do zatrud-
nienia (Wolffe, Candela, 2002).

Analogicznie, tak˝e w przypadku prze∏amywania barier istniejàcych w Êwia-
domoÊci samej osoby z dysfunkcjà narzàdu wzroku, tj. l´ków i obaw zwiàzanych
z podj´ciem aktywnoÊci zawodowej, niezwykle cenne sà informacje pochodzàce
od innych osób z ograniczonà sprawnoÊcià, które majà ju˝ za sobà doÊwiadcze-
nia zawodowe. Osoby z zaburzeniami widzenia za g∏ówne atuty pomocne w uzy-
skaniu i utrzymaniu satysfakcjonujàcej pracy uwa˝ajà (Crudden, 2002; McBroom
i in. 1998): 

– dobre wykszta∏cenie, 
– wczeÊniej zdobyte doÊwiadczenie zawodowe, 
– samodzielnoÊç w poruszaniu si´ (trening orientacji w przestrzeni), 
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– pozytywne nastawienie,
– specjalistyczne pomoce kompensujàce braki widzenia, 
– wsparcie ze strony rodziny i przyjació∏, 
– umiej´tnoÊci nabyte na szkoleniu obs∏ugi komputera, 
– dobre przeszkolenie zawodowe, 
– asertywnoÊç,
– posiadanie pozytywnego wzorca w postaci innej osoby z ograniczonà spraw-

noÊcià odnoszàcej sukcesy zawodowe. 

Kiedy poproszono doradców zawodowych o opis cech charakteru i dyspozy-
cji swoich niewidomych klientów, którzy sà aktywni zawodowo i w pracy osià-
gajà sukcesy, najcz´Êciej wymieniano:

– inteligencj´, 
– silne poczucie etyki pracy, 
– upór i wytrwa∏oÊç w dà˝eniu do obranego celu, 
– si∏´ wewn´trznà,
– wskazywano na znaczàcà rol´ rodziny w kreowaniu tych cech u jednostki.

Zapytani o to samo pracodawcy, którzy majà doÊwiadczenie w zatrudnieniu
osób z zaburzonà percepcjà wzroku, potwierdzili widoczny pozytywny wp∏yw
wspierajàcych postaw najbli˝szego otoczenia niewidomego pracownika, a jego
samego okreÊlali jako osob´ profesjonalnà, silnie zmotywowanà oraz posiadajà-
cà dobre nawyki zawodowe (Crudden, 2002). 

Innym elementem prze∏amywania barier psychologicznych mogà byç prakty-
ki zawodowe i sta˝e pracy. Niepe∏nosprawnemu sta˝yÊcie umo˝liwiajà zdobycie
pewnych umiej´tnoÊci bezpoÊrednio u potencjalnego pracodawcy oraz zweryfi-
kowanie samooceny w∏asnych potencja∏ów i wyobra˝eƒ o roli pracownika. Praco-
dawca natomiast zdob´dzie informacje i doÊwiadczenia, które pozwolà mu pod-
jàç indywidualnà decyzj´ o zatrudnieniu, opierajàcà si´ na obiektywnej ocenie. 

Wielokrotnie potwierdzano w badaniach, ˝e na poziom zatrudnienia osób niewi-
domych i s∏abowidzàcych, obok wspomnianych cech dyspozycyjnych, majà te˝
wp∏yw: wiek, p∏eç, stopieƒ i rodzaj niepe∏nosprawnoÊci oraz towarzyszàce proble-
mom ze wzrokiem dodatkowe choroby (za: Crudden, 2002; La Grow, 2004). Osoby
starsze, kobiety, niepe∏nosprawni z dodatkowymi obcià˝eniami zdrowotnymi lub
z ni˝szym poziomem wykszta∏cenia oraz z wi´kszà procentowo utratà wzroku majà
znacznie mniejsze szanse zdobycia pracy. Istnieje spora rozbie˝noÊç w wynikach ba-
daƒ na temat sytuacji na rynku pracy osób, które utraci∏y wzrok we wczesnym okre-
sie ˝ycia w stosunku do tych, u których zaburzenie widzenia wystàpi∏o znacznie
póêniej. Jest to wi´c obszar, który wymaga dok∏adniejszej analizy empirycznej. Jak
nam si´ wydaje, konieczne by przy tym by∏o uwzgl´dnienie i porównanie danych
otrzymanych od osób z ograniczonà sprawnoÊcià majàcych doÊwiadczenie z pracà
w warunkach chronionych, jak i tych pracujàcych na wolnym rynku pracy.

Niezwykle cennym i godnym naÊladowania przyk∏adem kompleksowego po-
dejÊcia do niwelowania barier powstajàcych z niewiedzy sà wydawnictwa Funda-
cji AWARE Europe: Poradnik pracodawcy osób niewidomych i s∏abo widzàcych oraz
Strategie skutecznego poszukiwania i utrzymania pracy. Poradnik dla kobiet niewidomych
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i s∏abowidzàcych. Sà to profesjonalnie przygotowane, zawierajàce bardzo konkret-
ne informacje kompendia wiedzy, które w pe∏nej wersji sà dost´pne na stronie in-
ternetowej Fundacji AWARE Europe4. Dobrym podsumowaniem wàtku informa-
cji, wiedzy, doÊwiadczeƒ (ich braku i koniecznoÊci uzupe∏niania) jest cytat:

Obustronna, rzeczowa, uczciwa i konstruktywna wymiana informacji pomi´-
dzy pracodawcà a pracownikiem pozwoli uniknàç wielu nieporozumieƒ i umo˝liwi
efektywnà wspó∏prac´ w sprzyjajàcej atmosferze5.

Inna – zasygnalizowana ju˝ kwestia, b´dàca cz´Êciowo konsekwencjà szerzej opi-
sanej bariery braku wiedzy – to zatrudnianie osób niewidomych i s∏abowidzàcych na
stanowiskach niezgodnych z ich wykszta∏ceniem, umiej´tnoÊciami i kwalifikacjami.
Dzia∏a to w obie strony, gdy˝ zakres i rodzaj obowiàzków mo˝e byç poni˝ej mo˝li-
woÊci tych osób lub je przekraczaç. Jednak, jak twierdzi wielu niewidomych i s∏abo-
widzàcych, ich przygotowanie do danego zawodu musi byç zawsze znacznie lepsze
ni˝ w przypadku „sprawnego”. Tylko wtedy sà w stanie prze∏amaç nieufnoÊç pra-
codawcy i przekonaç go do korzyÊci, jakie b´dzie mia∏ zatrudniajàc niewidomego
czy s∏abowidzàcego fachowca. Stawianie niskich wymagaƒ mo˝e byç zwiàzane:

– ze êle rozpoznanymi mo˝liwoÊciami, potrzebami i ograniczeniami osób z dys-
funkcjà narzàdu wzroku,

– z mylnym za∏o˝eniem, ˝e w ten sposób nie obcià˝y si´ ju˝ i tak obarczonej
przez skutki niepe∏nosprawnoÊci osoby,

– z niech´tnie podejmowanym wysi∏kiem i inwestycjà w czas, jakich potrzeba
na przeszkolenie nowego pracownika, tak by pracownik faktycznie móg∏ wy-
konywaç takà prac´, jakiej jego pracodawca od niego oczekuje. 

Zatrudnienie poni˝ej kwalifikacji mo˝e si´ staç swoistà pu∏apkà, zw∏aszcza dla
m∏odych ludzi podejmujàcych pierwszà prac´. Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e takie osoby
w toku dalszej kariery zawodowej nie b´dà w stanie przeskoczyç na stanowiska
w∏aÊciwe ich kwalifikacjom (m. in. z powodu naruszenia oceny samego siebie i swo-
ich mo˝liwoÊci), pozbawiajàc si´ tym samym szans osiàgni´cia tzw. statusu odpo-
wiedniego zawodu (Scherer, 2004). 

Wa˝ne jest, by przy próbie zatrudnienia osoby niepe∏nosprawnej byç wobec niej
i siebie uczciwym: nie zatrudniajmy z litoÊci – to si´ nie sprawdzi. Zatrudniajmy,
jeÊli jesteÊmy przekonani, ˝e b´dziemy potrafili wyegzekwowaç wype∏nienie przez
pracownika nale˝àcych doƒ obowiàzków. Od niewidomego nale˝y wymagaç do-
k∏adnie tyle samo, co od pe∏nosprawnego pracownika, tyle samo w nim zwalczaç
i tyle samo tolerowaç. JeÊli tylko nie zamierzaliÊmy zatrudniç niewidomego jako
kierowcy, mo˝emy nie zajmowaç si´ jego brakiem wzroku, o ile bez niego powierzo-
nà mu prac´ mo˝e wykonywaç prawid∏owo. 

(Jest to cytat autorstwa W. Maja – t∏umacza przysi´g∏ego, szefa firmy
zajmujàcej si´ przygotowywaniem specjalistycznych stanowisk pracy dla
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osób niewidomych i s∏abo widzàcych, a tak˝e szkoleniem osób z uszkodze-
niem wzroku, osoby niewidomej6).

W Polsce powoli i nie bez oporów dostrzega si´ du˝à szans´ zaistnienia osób
niewidomych i niedowidzàcych na wolnym rynku pracy – dzi´ki telepracy. Teore-
tycznie ta forma zatrudniania powinna si´ rozpowszechniç bardzo szybko, gdy˝
przemawiajà za nià wzgl´dy ekonomiczne (w Stanach Zjednoczonych zatrudnio-
nych w ten sposób jest ju˝ ok. 11 milionów osób – w tym i osoby niepe∏nosprawne
z uszkodzeniem widzenia) (Kurkus-Rozowska, 2002, 2005). Nale˝y oczekiwaç, ˝e
zmiany w kodeksie pracy, wdro˝enie powszechnego stosowania podpisu i doku-
mentu elektronicznego b´dà sprzyjaç zdalnej formie zatrudnienia. W warunkach
polskich jednak, za widocznym post´pem w upowszechnianiu obs∏ugi sprz´tu
komputerowego przez osoby z zaburzeniami widzenia nie nadà˝ajà ustalenia
prawne (np. w zakresie podpisywania umów o prac´) oraz sama znajomoÊç tego
typu rozwiàzaƒ i mo˝liwoÊci wÊród potencjalnych pracodawców. Innà, obiektyw-
nà barierà sà koszty sprz´tu komputerowego oraz us∏ug dostawców interneto-
wych. Autorzy zajmujàcy si´ tematykà pracy na odleg∏oÊç sà zgodni, i˝ zagro˝enie
pog∏´biania si´ izolacji niepe∏nosprawnego telepracownika od kontaktów spo∏ecz-
nych i zawodowych mo˝na doÊç ∏atwo zniwelowaç, stosujàc wypracowane ju˝
i opisane przez innych metody organizacji pracy (Grzesiƒski, 2002).

Postulowany kierunek zmian polskiego ustawodawstwa w zakresie zatrudnie-
nia osób niepe∏nosprawnych, to (zgodnie z zaleceniami i przyj´tymi ju˝ standarda-
mi UE) radykalne odchodzenie od zatrudnienia chronionego na korzyÊç zatrudnie-
nia na wolnym rynku pracy, tak by segregacja osób z ograniczonà sprawnoÊcià
mog∏a byç zastàpiona zindywidualizowanymi programami aktywizacji zawodo-
wej (Baƒka, 2003). Jak zauwa˝ajà fachowcy – trend jest s∏uszny, jednak przy jego
wdra˝aniu trzeba uwzgl´dniç polskie uwarunkowania, a zw∏aszcza wysokà stop´
bezrobocia i w dalszym ciàgu niskie kwalifikacje zawodowe wi´kszoÊci osób nie-
pe∏nosprawnych, w tym i osób z zaburzeniami widzenia (Majewski, 2003). 

Nie mo˝na pominàç danych, które wskazujà, ˝e chroniony rynek pracy znacz-
nie utrudnia proces integracji, nie sprzyja przedsi´biorczoÊci, nie wyrabia umie-
j´tnoÊci elastycznych zachowaƒ w sytuacji zmieniajàcych si´ wymagaƒ (Rimmer-
man i Morgenstern, 2003), czyli pozbawia osob´ mo˝liwoÊci nabywania
osobistych kompetencji, tak teraz poszukiwanych przez pracodawców na wol-
nym rynku pracy. Efekt – du˝a cz´Êç z rzeszy rejestrowanych w statystykach bez-
robotnych to byli pracownicy upad∏ych spó∏dzielni dla osób niewidomych czy
zwolnionych z ZPChr. Istotnym argumentem za tymi zmianami jest fakt, i˝
ZPChr-y poch∏aniajà prawie wszystkie Êrodki wydatkowane przez paƒstwo na
wspieranie zatrudnienia osób z niepe∏nosprawnoÊcià, a w rezultacie zatrudniajà
tylko cz´Êç z nich i sà to w wi´kszoÊci osoby „mniej” niepe∏nosprawne. Bardziej
po˝àdanà formà aktywizacji zawodowej osób z ograniczonà sprawnoÊcià sà za-
k∏ady aktywnoÊci zawodowej – nowa i mniej znana forma zatrudnienia chronio-
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nego osób niepe∏nosprawnych w Polsce7. G∏ównym celem takich zak∏adów jest
zatrudnianie osób z ograniczonà sprawnoÊcià w stopniu znacznym oraz przygo-
towanie ich do ˝ycia w otwartym Êrodowisku poprzez rehabilitacj´ spo∏ecznà
i zawodowà oraz udzielenie pomocy w realizacji pe∏nego, niezale˝nego i aktyw-
nego ˝ycia – na miar´ ich indywidualnych mo˝liwoÊci.

9.7. Charakterystyka systemu prawnego 
i orzecznictwa o niepe∏nosprawnoÊci 

Zarówno pracodawcy, jak i osoby z ograniczonà sprawnoÊcià sà zgodni co do
s∏usznoÊci stwierdzenia, i˝ istotnà barierà w zatrudnianiu jest obowiàzujàcy obec-
nie w Polsce system orzecznictwa o niepe∏nosprawnoÊci i doradztwa zawodowe-
go oraz zasady przyznawanych Êwiadczeƒ spo∏ecznych. Poniewa˝ trudno jest
rozró˝niç pe∏nà, cz´Êciowà i sta∏à niepe∏nosprawnoÊç, postanowiono przyjàç kla-
syfikacj´ zerojedynkowà: osoba niepe∏nosprawna vs. sprawna. Tym dwóm kate-
goriom automatycznie przypisywana jest ocena: osoba niezdolna vs. zdolna do
pracy oraz korzyÊci: Êwiadczenia socjalne vs. ich brak. Wià˝à si´ z tym pewne nie-
bezpieczeƒstwa. Obecnie orzeczenia te sà oparte przede wszystkim na badaniu
lekarskim, nie uwzgl´dniajà specjalnych potrzeb osób z dysfunkcjà narzàdu
wzroku i zdarza si´, ˝e sà niekonsekwentne. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
∏ecznej oraz Ministerstwo Gospodarki powinny zatem wspólnie przeprowadziç
reform´ systemu orzecznictwa. Powinien on w przysz∏oÊci opieraç si´ na jasnych
kryteriach tworzonych równie˝ z myÊlà o osobach z niepe∏nosprawnoÊcià zmys∏u
wzroku oraz powinien w szczególnoÊci skupiaç si´ na ich szansach na spo∏eczne
w∏àczenie zamiast dokonywaç oceny tego, czego nie potrafià robiç. Celem orze-
czeƒ powinno byç ustalenie zakresu wsparcia potrzebnego osobom niewidomym
i niedowidzàcym, aby mog∏y uzyskaç zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Du˝y odsetek osób niewidomych i niedowidzàcych jest zale˝ny od otrzymy-
wanych wraz z orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci Êwiadczeƒ (np. rehabilitacyj-
nych) oraz rekompensat finansowych, które w du˝ym procencie stanowià rela-
tywnie niskà kwot´ renty socjalnej. Kiedy taka osoba pragnie podjàç jakàkolwiek
prac´ zgodnà z w∏asnym przygotowaniem zawodowym – wpada w tzw. pu∏ap-
k´ Êwiadczeƒ socjalnych, gdy˝ renta socjalna ulega zawieszeniu, je˝eli przychód
z tytu∏u zatrudnienia przekracza 30% przeci´tnego miesi´cznego wynagrodze-
nia. Do podejmowania zatrudnienia nie zach´ca równie˝ fakt, ˝e osoby posiada-
jàce prawo do renty socjalnej nie majà uprawnieƒ do otrzymania renty z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy, której kwota jest wy˝sza od kwoty renty socjalnej, nawet
jeÊli podejmujà zatrudnienie (i op∏acajà sk∏adki z tytu∏u ubezpieczenia). 
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Podobna sytuacja dotyka równie˝ osoby z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku, które
nie majà prawa do renty socjalnej i orzeczono wobec nich cz´Êciowà niezdolnoÊç do
pracy. Nawet podj´cie przez takie osoby zatrudnienia i op∏acanie obowiàzkowego
ubezpieczenia nie daje im uprawnieƒ do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy. W ta-
kiej sytuacji aktywnoÊç du˝ej cz´Êci osób z dysfunkcjà wzroku nie jest anga˝owana
w podnoszenie kwalifikacji czy zdobywanie nowych umiej´tnoÊci, ale w utrzyma-
nie przyznanych korzyÊci finansowych (nawet jeÊli w niezbyt wysokiej kwocie, ale
bardziej pewnych ni˝ te, które mogà pochodziç z ma∏o stabilnego dziÊ rynku pra-
cy). I tak w osobach niewidomych i s∏abowidzàcych rodzi si´ poczucie niesprawie-
dliwoÊci oraz syndrom niepe∏nosprawnoÊci wyuczonej.

Wypowiedzi niewidomych i osób8 s∏abowidzàcych jako przyk∏ady naszych
rozwa˝aƒ:

– Do ograniczeƒ, które mamy z racji niepe∏nosprawnoÊci, nie mo˝na dodawaç
tych prawnych, które to niby majà byç dla naszego dobra.

– Otó˝ uwa˝am, ˝e uprawnienia niepe∏nosprawnych pracowników, takie jak:
skrócony czas pracy, dodatkowe przerwy w pracy, dodatkowe 10 dni urlopu
albo nawet 21 dni urlopu, mo˝liwoÊci wychodzenia na badania w czasie pra-
cy nie sprzyjajà zatrudnieniu. Je˝eli pracodawca przeczyta list´ uprawnieƒ
niepe∏nosprawnych pracowników, mo˝e ju˝ nie czytaç uprawnieƒ, jakie jemu
przys∏ugujà. Mamy wi´c uprawnienia, ale nie mamy pracy!

– PowinniÊmy efektywniej walczyç o takie regulacje prawne, które rzeczywiÊcie
umo˝liwià nam integracj´ ze spo∏eczeƒstwem ludzi pe∏nosprawnych i stwo-
rzà takie same mo˝liwoÊci na rynku pracy.

– W moim odczuciu istnieje potrzeba zmiany sposobu postrzegania naszej
u∏omnoÊci przez ca∏e spo∏eczeƒstwo, ale przede wszystkim przez nas samych.
Musimy si´ zdecydowaç, czego naprawd´ chcemy – przywilejów czy integra-
cji, bycia pe∏nowartoÊciowymi cz∏onkami spo∏eczeƒstwa czy jednak obywate-
lami drugiej klasy, bo jesteÊmy dzi´ki temu inaczej traktowani przez system
podatkowy, socjalny itd. itp. A jak ju˝ b´dziemy wiedzieli, o co nam chodzi,
to musimy zaczàç walczyç o sprawiedliwe przepisy i informowaç spo∏eczeƒ-
stwo o nas, o naszych mo˝liwoÊciach, umiej´tnoÊciach, a dopiero na koƒcu
o naszych ograniczeniach.

Kolejna bariera natury prawnej to sygnalizowany cz´sto przez przedsi´bior-
ców wysoki stopieƒ komplikacji przepisów o refundacjach i dofinansowaniu,
niestabilnoÊç i niejasnoÊç przepisów dotyczàcych rehabilitacji zawodowej niepe∏-
nosprawnych. Pracodawcy nie majà pewnoÊci, z jakimi przepisami b´dà mieli do
czynienia za miesiàc czy rok. Cz´sto jest im trudno ustaliç bie˝àcy stan prawny.
Organizujàc prac´ osób niepe∏nosprawnych pracodawca jest zmuszony braç pod
uwag´ nie tylko ich predyspozycje, tempo pracy czy zaanga˝owanie, ale równie˝
przepisy nak∏adajàce na niego liczne zobowiàzania (np. przepisy te uprawniajà
niepe∏nosprawnych do d∏u˝szych urlopów i przerw w pracy). 
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Warto podkreÊliç, i˝ istniejàce braki w wiedzy na temat mo˝liwych form
wsparcia zatrudniania osoby z danym typem i poziomem niepe∏nosprawnoÊci
(np. kwota od PFRON na stanowisko pracy, refundacja poborów za pó∏torarocz-
nà prac´ inwalidy, korzyÊci podatkowe i inne) oraz l´k i obawy przed niechciany-
mi konsekwencjami (np. dodatkowe ubezpieczenia, d∏u˝szy urlop, przerwy
w pracy itp.) mogà byç niwelowane w ramach wspó∏pracy organizacji pozarzàdo-
wych z organizacjami pracodawców na rzecz promocji zatrudniania osób z ogra-
niczonà sprawnoÊcià. 

9.8. Proponowane kierunki dzia∏ania 
w celu poprawy sytuacji osób niewidomych 
i niedowidzàcych na rynku pracy

Widzimy cztery p∏aszczyzny dzia∏ania:
1. Stworzenie stale aktualizowanej bazy danych na temat sytuacji osób niewi-

domych i s∏abowidzàcych w wieku produkcyjnym w Polsce (z podzia∏em na
poszczególne regiony czy województwa): dopiero takie zestawienie mo˝e byç
podstawà do nakreÊlenia portretu jednostki oraz pe∏nej diagnozy sytuacji i po-
trzeb w zakresie aktywizacji zawodowej i odnajdywaniem si´ na rynku pracy.

2. Opracowanie kolejnych etapów budowania dynamicznej sieci wymiany in-
formacji i doÊwiadczeƒ, która by obejmowa∏a osoby niewidome i niedowi-
dzàce, ich rodziny, pracodawców, Êrodowisko lokalne, organizacje i instytu-
cje o zasi´gu lokalnym i ogólnokrajowym powo∏ane do dzia∏ania na rzecz tej
grupy osób z ograniczonà sprawnoÊcià; celem dzia∏ania tego swoistego forum
wymiany myÊli i wiedzy powinny byç propozycje akceptowanych przez
wszystkie zainteresowane strony efektywnych form wspó∏dzia∏ania na rzecz
przeciwdzia∏ania dyskryminacji, wykluczeniu oraz otwarcia rynku pracy.

3. Wypracowanie, ewaluacja i wdro˝enie modelowego programu rozwoju
umiej´tnoÊci ˝yciowych dla osób niewidomych i niedowidzàcych, uwzgl´d-
niajàcego specyficzne potrzeby tych osób: jak ju˝ wspominano, poczucie nie-
zale˝noÊci i sprawstwa jest podstawà efektywnego funkcjonowania ka˝dej
jednostki, tak˝e osoby z dysfunkcjà wzroku.

4. Korzystanie ze sprawdzonych i efektywnie funkcjonujàcych ju˝ (w kraju i za
granicà) sposobów pomocy w zmianie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
osób z grup szczególnie zagro˝onych bezrobociem – oczywiÊcie z konieczno-
Êcià uwzgl´dnienia specyfiki grupy osób z zaburzonà percepcjà wzrokowà
i dokonania pod tym kàtem ewentualnych modyfikacji poszczególnych roz-
wiàzaƒ. 
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10.1. Wprowadzenie

WartoÊci pracy w ˝yciu cz∏owieka nie da si´ przeceniç. Jej rola nie sprowadza
si´ jedynie do zapewnienia warunków materialnych, potrzebnych do codziennej
egzystencji. Dzi´ki niej cz∏owiek zajmuje miejsce w sieci stosunków mi´dzyludz-
kich, realizuje siebie, zdobywa uznanie. Dla osób niepe∏nosprawnych praca na-
biera szczególnego znaczenia. Cz´sto postrzegajà jà oni jako pole realizacji w∏a-
snych dà˝eƒ i umiej´tnoÊci, êród∏o poczucia w∏asnej wartoÊci, mobilizacj´ do
podj´cia aktywnoÊci ˝yciowej oraz mo˝liwoÊç pe∏nienia ról spo∏ecznych. Daje
ona tak˝e sposobnoÊç do kontaktu z innymi ludêmi, co, szczególnie w przypad-
ku osób samotnych, ma bardzo du˝e znaczenie (Nowak, 2002). Co wi´cej, praca
bywa cz´sto treÊcià ˝ycia, nadajàc mu sens i kompensujàc wiele ograniczeƒ wy-
nikajàcych ze specyfiki niepe∏nosprawnoÊci. Jest miejscem, które umo˝liwia lep-
szà adaptacj´ zarówno do zmienionych mo˝liwoÊci fizycznych psychicznych, jak
i zmieniajàcego si´ rynku pracy (Kasprzak, 1999)

Niestety, sytuacja osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy jest szczególnie
niekorzystna. Z jednej strony wynika to z obiektywnie trudnej sytuacji, wyra˝a-
jàcej si´ wysokim bezrobociem na krajowym rynku pracy, z drugiej zaÊ z licz-
nych barier tkwiàcych zarówno w otoczeniu, jak i w samej osobie niepe∏no-
sprawnej. Problemy zwiàzane z zatrudnianiem osób niepe∏nosprawnych
w du˝ej mierze wp∏ywajà na ich egzystencj´. Konsekwencje istniejàcego bezro-
bocia nie ograniczajà si´ jedynie do pogorszenia sytuacji materialnej niepracujà-
cych osób i ich rodzin. WÊród skutków braku pracy wymieniç mo˝na (Ossow-
ski, 2004):
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Rozdzia∏ 10

Uwarunkowania aktywnoÊci zawodowej 
osób nies∏yszàcych i niedos∏yszàcych



• trudnoÊci w pe∏nieniu ról spo∏ecznych – szczególnie ma∏˝eƒskiej i rodziciel-
skiej: bezrobocie zagra˝a bezpieczeƒstwu egzystencjalnemu rodziny, przez co
burzy klimat ˝ycia rodzinnego,

• status spo∏ecznego naznaczenia – osoba bezrobotna osiàga w spo∏eczeƒstwie
pozycj´ marginalnà, co mo˝e prowadziç do spostrzegania siebie jako osoby
bezwartoÊciowej, b´dàcej jedynie ci´˝arem dla otoczenia. 

•  stan braku pracy i niemo˝noÊci znalezienia zatrudnienia burzy system warto-
Êci cz∏owieka oraz jego poczucie w∏asnej to˝samoÊci.

Jak podaje Kasprzak (1999), bezrobotne osoby z ograniczonà sprawnoÊcià znaj-
dujà si´ w podwójnie trudnej sytuacji ˝yciowej. Z jednej strony borykajà si´ z pro-
blemami zwiàzanymi z utratà sprawnoÊci, z drugiej z utratà pracy i niemo˝noÊcià
znalezienia zatrudnienia. Jak wynika ze statystyk, liczba niepracujàcych osób nie-
pe∏nosprawnych z roku na rok wzrasta. Dane uzyskane w roku 1995 i 2000 przed-
stawia rys. 10.1.

Jak wynika z rys. 10.1., znaczàca, niekorzystna zmiana dokona∏a si´ w odnie-
sieniu do osób z uszkodzeniem narzàdu s∏uchu (spadek wskaênika aktywnoÊci
zawodowej a˝ o 6 punktów). Mimo i˝ statystyki te pochodzà sprzed 5 lat, obec-
nie istniejàce tendencje i polityka dotyczàca zatrudnienia nie stwarzajà podstaw
do wnioskowania o pozytywnej zmianie tej sytuacji (Misztal-Kurek, 2003). Wr´cz
przeciwnie. W ostatnich latach (2002–2006) zatrudnienie osób z uszkodzonym
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Rysunek 10.1. Wspó∏czynnik aktywnoÊci zawodowej osób z ograniczonà sprawnoÊcià
wed∏ug rodzaju niepe∏nosprawnoÊci w roku 1995 i 2000. 
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie Misztal-Kurek (2003).



s∏uchem spad∏o a˝ o 40%. Problemy ze s∏uchem ma w Polsce ok. 5 mln osób.
W grupie tej znajduje si´ ok. 50 tys. g∏uchych i g∏uchoniemych, w tym ok. 30 tys.
w wieku produkcyjnym. Do 2001 r. aktywnych zawodowo by∏o ok. 20 tys. z nich.
Obecnie w grupie osób nies∏yszàcych pracuje zaledwie 12,7 tys. Istnieje wi´c du-
˝a grupa osób nies∏yszàcych dotkni´tych bezrobociem i utrzymujàcych si´ z ni-
skich rent. Warto zaznaczyç, i˝ nie jest to tendencja ogólnoÊwiatowa. Badania
przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazujà na wr´cz odwrotnà ten-
dencj´. W ostatnich kilku latach zanotowano tam wzrost zatrudniania osób nie-
s∏yszàcych, szczególnie na stanowiskach urz´dniczych (Capella, 2003).

Wyrazem silnego niepokoju spo∏ecznoÊci osób nies∏yszàcych i niedos∏yszàcych
by∏ list wystosowany do premiera Longina Komo∏owskiego 21 paêdziernika 1999 r.,
w którym zosta∏y opisane najwi´ksze problemy osób nies∏yszàcych oraz propozycje
zmian, które mog∏yby poprawiç sytuacj´ osób z uszkodzonym s∏uchem (Ârodowi-
sko ludzi g∏uchych w Polsce ubo˝eje, 1999). WÊród najbardziej nurtujàcych problemów
wp∏ywajàcych na ubo˝enie Êrodowiska osób z uszkodzonym s∏uchem przedstawi-
ciele ogólnopolskich oraz lokalnych stowarzyszeƒ podkreÊlali szerzàce si´ bezrobo-
cie, przestarza∏e programy szkolnictwa zawodowego osób nies∏yszàcych, brak
mo˝liwoÊci uruchomienia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej ze wzgl´du na ogra-
niczone zasoby finansowe, jak i barier´ komunikatywnoÊci, niskie emerytury i ren-
ty oraz nik∏à pomoc materialnà i finansowà ze strony systemu opieki spo∏ecznej1. 

Osoby z dysfunkcjà narzàdu s∏uchu w swoim funkcjonowaniu zawodowym
napotykajà liczne bariery, utrudniajàce lub wr´cz uniemo˝liwiajàce im podj´cie
zatrudnienia. Do najwa˝niejszych z nich mo˝na zaliczyç:

•  bariery zwiàzane z wyst´pujàcà niepe∏nosprawnoÊcià (szczególnie bariera ko-
munikatywnoÊci),

•  niedostosowany do realiów dzisiejszego rynku pracy system kszta∏cenia za-
wodowego,

•  stosunkowo niski udzia∏ w procesie kszta∏cenia akademickiego (w odniesieniu
do innych rodzajów niepe∏nosprawnoÊci),

•  niedostosowany system orzecznictwa i doradztwa zawodowego,
•  trudnoÊci w funkcjonowaniu spo∏ecznym, wynikajàce z b∏´dnych nastawieƒ,

mitów i stereotypów,
•  niekorzystne podejÊcie pracodawców, wynikajàce cz´Êciej z uprzedzeƒ, wy-

obra˝eƒ i nastawieƒ ni˝ osobistych doÊwiadczeƒ nabytych w kontakcie z oso-
bami z zaburzeniami percepcji s∏uchowej,

•  chaos prawny dotyczàcy zatrudniania osób niepe∏nosprawnych,

Na wst´pie warto wi´c podkreÊliç istnienie du˝ych rozbie˝noÊci w ocenie funkcjo-
nowania zawodowego i mo˝liwoÊciach podejmowania oraz utrzymywania zatrud-
nienia przez osoby z uszkodzonym s∏uchem w Polsce i krajach zachodnich. DoÊwiad-
czenia tych krajów mog∏yby pos∏u˝yç za przyk∏ad mo˝liwych rozwiàzaƒ dotyczà-
cych barier w funkcjonowaniu niepe∏nosprawnych sensorycznie pracowników.
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1 Pe∏en tekst listu na stronie http://www.pzg.org.pl/sc/sc–inf–apel.asp.



10.2. Natura i konsekwencje uszkodzenia 
narzàdu s∏uchu

Niepe∏nosprawnoÊç spowodowana zaburzeniami percepcji s∏uchowej ozna-
cza istotne ograniczenie lub wr´cz uniemo˝liwia wype∏nianie zadaƒ ˝yciowych
i ról spo∏ecznych (zgodnie z normami prawnymi i spo∏ecznymi). Wyró˝niamy
dwie podstawowe grupy osób z uszkodzeniem s∏uchu:

a) osoby nies∏yszàce: osoby, które w ogóle nie reagujà na bodêce akustyczne lub
reagujà tylko na bardzo silne (g∏oÊne) bodêce, które nie majà wi´kszego znacze-
nia praktycznego. Sà to g∏ównie osoby z g∏´bokim lub znacznym uszkodzeniem
s∏uchu. Ubytku takiego nie mo˝na w ogóle skompensowaç lub mo˝na go
zmniejszyç tylko w niewielkim stopniu – poprzez u˝ywanie wzmacniajàcych
dêwi´ki aparatów s∏uchowych. Osoby z tej grupy s∏yszà na tyle êle, ˝e natural-
ne kontakty spo∏eczne z osobami s∏yszàcymi stajà si´ powa˝nà trudnoÊcià, tym
bardziej ̋ e ich mowa jest zwykle niewyraêna i trudna do zrozumienia przez oto-
czenie. Dlatego te˝, na ogó∏, porozumiewajà si´ za pomocà j´zyka migowego
i odczytywania mowy z ust;

b) osoby niedos∏yszàce: osoby, u których ubytek s∏uchu waha si´ zwykle mi´dzy
35 a 69 dB. Niedos∏uch oznacza bowiem jedynie pogorszone zdolnoÊci s∏yszenia
dêwi´ków. Oznacza to, ˝e s∏uch tych osób, mimo ˝e jest uszkodzony i sprawia
im to trudnoÊç, to jednak z aparatami s∏uchowymi lub bez nich umo˝liwia im ro-
zumienie mowy drogà s∏uchowà. Uszkodzenie s∏uchu u osób niedos∏yszàcych
mo˝na skorygowaç za pomocà aparatu wzmacniajàcego (s∏uchowego), niepo-
wodujàcego wi´kszych trudnoÊci i ograniczeƒ w orientacji w otoczeniu i poro-
zumiewaniu si´ z osobami s∏yszàcymi. Mogà wi´c realizowaç si´ w spo∏eczeƒ-
stwie ludzi s∏yszàcych bez wi´kszych problemów. Bariery zwiàzane z komuni-
kacjà interpersonalnà sà w tej grupie osób znacznie mniejsze ni˝ w przypadku
osób nies∏yszàcych.

Podstawà orzekania o stopniu utraty s∏uchu sà badania audiometryczne. We-
d∏ug klasyfikacji Mi´dzynarodowego Biura Audiofonologii (BIAP), mo˝emy wy-
ró˝niç osoby, u których uszkodzenie s∏uchu wyst´puje w stopniu lekkim, umiar-
kowanym, znacznym lub g∏´bokim (por. tab. 10.1.).
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Tabela 10.1. Klasyfikacja stopnia uszkodzenia s∏uchu 

Ubytek s∏uchu w dB
Stopieƒ uszkodzenia 

s∏uchu

Powy˝ej 20 do 40 Lekki

Powy˝ej 40 do 70 Umiarkowany

Powy˝ej 70 do 90 Znaczny

Powy˝ej 90 G∏´boki

èród∏o: Szczepankowski, 1998.



Stopieƒ uszkodzenia s∏uchu jest zmiennà istotnie determinujàcà funkcjonowa-
nie spo∏eczne i mo˝liwoÊç pe∏nienia ról przez osoby z tà dysfunkcjà:

1) uszkodzenie w stopniu lekkim w zasadzie nie wp∏ywa znaczàco na pe∏nione przez
jednostk´ role i mo˝liwoÊci komunikacyjne – osoby te cz´sto korzystajà z apara-
tów s∏uchowych, umo˝liwiajàcych im dobrà percepcj´ bodêców dêwi´kowych, 

2) uszkodzenie s∏uchu w stopniu umiarkowanym umo˝liwia naturalny odbiór
bodêców dêwi´kowych jedynie w dobrych warunkach akustycznych – mowa
osób z tym stopniem uszkodzenia w zasadzie rozwija si´ w sposób sponta-
niczny, jednak˝e cz´sto wyst´pujà u nich wady wymowy, 

3) znaczny stopieƒ uszkodzenia narzàdu s∏uchu uniemo˝liwia s∏yszenie i rozu-
mienie mowy bez zastosowania specjalistycznej aparatury; zazwyczaj pomoc
ta nie jest wystarczajàca do rozumienia wszystkich dêwi´ków mowy, dlatego
te˝ osoby ze znacznym stopniem uszkodzenia s∏uchu cz´sto wspomagajà si´
percepcjà wzrokowà – czytaniem z ruchu warg, a naturalna, werbalna komu-
nikacja z otoczeniem spo∏ecznym jest w tym przypadku utrudniona. Podsta-
wà komunikacji interpersonalnej staje si´ w tym przypadku j´zyk migowy. 

Przedstawiony powy˝ej podzia∏ jest istotny z punktu widzenia orzecznictwa
dla celów rentowych i pozarentowych. Obowiàzujàce procedury orzecznictwa
oparte sà g∏ównie na badaniu lekarskim. Mo˝e to powodowaç, i˝ pomini´te zo-
stanà specyficzne potrzeby, ograniczenia oraz mo˝liwoÊci osób z uszkodzonym
s∏uchem. Obecnie istnieje silna potrzeba bardziej zindywidualizowanego, kli-
nicznego podejÊcia do orzekania o niepe∏nosprawnoÊci. Stan zdrowia somatycz-
nego nie jest przecie˝ jedynym determinantem funkcjonowania jednostki. Sys-
tem orzecznictwa powinien wi´c w wi´kszym stopniu uwzgl´dniaç mo˝liwoÊci
i umiej´tnoÊci badanych osób (diagnoza pozytywna), zamiast skupiaç si´ jedynie
na barierach i brakach (diagnoza negatywna). Potrzebna reforma systemu
orzecznictwa powinna byç przeprowadzona pod takim kàtem, aby orzeczenia
okreÊla∏y nie tylko wynikajàce z posiadanej dysfunkcji problemy, ale tak˝e mo˝-
liwoÊci wsparcia, tak aby osoba z ograniczonà sprawnoÊcià mog∏a funkcjonowaç
na rynku pracy. Poza samym uszkodzeniem narzàdu s∏uchu bardzo wa˝nym de-
terminantem funkcjonowania sà przecie˝ tak˝e cechy osobowoÊci czy tempera-
mentu, stopieƒ akceptacji faktu niepe∏nosprawnoÊci czy poczucie wartoÊci i wia-
ra we w∏asne mo˝liwoÊci osoby z tego rodzaju dysfunkcjà sensorycznà. Dopiero
takie ca∏oÊciowe spojrzenie pozwala realnie dostrzec problemy, z którymi bory-
ka si´ dana osoba, jak i mo˝liwoÊci ich rozwiàzania. 

Konsekwencje utraty s∏uchu zale˝à od wielu czynników: wieku, w którym do-
sz∏o do jego uszkodzenia (okres prelingwalny czy postlingwalny), czynników Êro-
dowiskowych (np. prowadzonych zabiegów rehabilitacyjnych, formy edukacji),
podstawowego sposobu komunikacji z otoczeniem, cech osobowoÊci osoby nie-
s∏yszàcej, poziomu inteligencji, zdolnoÊci kompensacyjnych, motywacji i mo˝li-
woÊci aktywnego udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym i integracji z osobami s∏yszàcymi.

U osób z uszkodzonym narzàdem s∏uchu (podobnie jak w przypadku innych
typów niepe∏nosprawnoÊci) wyst´puje zjawisko kompensacji. Rol´ kompensujà-
cego zmys∏u mo˝e w tym przypadku pe∏niç wzrok. Osoby nies∏yszàce potrafià
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wykorzystywaç go jako Êrodek ostrzegajàcy przed niebezpieczeƒstwem, cz´sto
lepiej ni˝ osoby s∏yszàce. W pewnym stopniu zadania kompensacyjne przejmuje
tak˝e percepcja wibracyjno-dotykowa czy j´zyk migowy. Dla zwi´kszenia efek-
tywnoÊci procesu rehabilitacji konieczne jest od samego poczàtku zaistnienia nie-
pe∏nosprawnoÊci i w∏àczenia osoby z dysfunkcjà narzàdu s∏uchu w proces od-
dzia∏ywaƒ rehabilitacyjnych (w tym i rehabilitacji zawodowej) rozwijanie
umiej´tnoÊci kompensacyjnych (Szczepankowski, 2004). Wymaga to od osoby
nies∏yszàcej i s∏abos∏yszàcej ogromnej motywacji wspomaganej wsparciem in-
nych osób oraz wiary we w∏asne si∏y i poczucia sprawstwa. Dopiero wtedy jest
realna szansa odnalezienia w sobie takich potencja∏ów, w tym zdolnoÊci i spraw-
noÊci, które b´dà musia∏y i mog∏y zastàpiç utracone funkcje.

10.3. Spo∏eczne uwarunkowania aktywnoÊci 
zawodowej osób nies∏yszàcych 
i s∏abos∏yszàcych

10.3.1. TrudnoÊci komunikacyjne wynikajàce 
z niepe∏nosprawnoÊci

Bariera zwiàzana z komunikowaniem si´ jest jednà z najwa˝niejszych barier,
z którà borykajà si´ osoby nies∏yszàce i niedos∏yszàce. JednoczeÊnie jest to barie-
ra lekcewa˝ona przez spo∏eczeƒstwo, kierownictwa zak∏adów pracy, instytucji
czy urz´dów zajmujàcych si´ problematykà spo∏ecznà. Jak twierdzà same osoby
nies∏yszàce, bariera ta, w przeciwieƒstwie do barier architektonicznych utrudnia-
jàcych funkcjonowanie osobom niepe∏nosprawnym fizycznie, jest praktycznie
nie do usuni´cia (Garbarska-Werner, 2003). Wyst´puje ona niemal˝e na ka˝dym
kroku: na ulicy, w sklepie, w urz´dzie, miejscu pracy itd. 

Wynikajàca ze specyfiki uszkodzenia s∏uchu trudnoÊç w odbiorze i kodowaniu
informacji drogà werbalnà w znacznym stopniu warunkuje przebieg i jakoÊç kon-
taktów spo∏ecznych. W sytuacji gdy niemo˝liwe jest spontaniczne pos∏ugiwanie
si´ mowà, kontakty spo∏eczne, zarówno w Êrodowisku pracy, jak i poza nim, sà
znacznie utrudnione i ograniczone. Odsetek ludzi znajàcych j´zyk migowy jest
w spo∏eczeƒstwie polskim niewielki. W konsekwencji, osoby nies∏yszàce sà cz´sto
izolowane spo∏ecznie. Pomoc t∏umacza j´zyka migowego jest wi´c niezb´dna
w wi´kszoÊci interakcji spo∏ecznych. W odniesieniu do sytuacji zatrudnienia osób
nies∏yszàcych, pomoc asystenta, który poÊredniczy∏by w kontaktach z osobami
s∏yszàcymi, by∏aby konieczna na ka˝dym etapie poszukiwania i podejmowania
zatrudnienia oraz wykonywania pracy (np. zarejestrowanie w Urz´dzie Pracy
– w Polsce nadal w wielu urz´dach i miejscach publicznych nie ma t∏umaczy j´zy-
ka migowego, utrudnione sà zatem: korzystanie z pomocy doradcy zawodowego,
rozmowy kwalifikacyjne, komunikacja z pracodawcà i wspó∏pracownikami). 
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Dla wielu osób nies∏yszàcych najwi´kszym problemem w poszukiwaniu pracy
jest rozmowa kwalifikacyjna z potencjalnym pracodawcà. Istniejàca bariera j´zy-
kowa, wp∏ywajàca na niemo˝noÊç swobodnego zaprezentowania siebie, bardzo
cz´sto jest argumentem decydujàcym o odrzuceniu oferty osoby nies∏yszàcej.
WÊród pracodawców trudnoÊci w komunikacji werbalnej z pracownikiem cz´sto
budzà l´k i zniech´cajà do zatrudniania pracownika z uszkodzonym s∏uchem. 

W ostatnich latach dosz∏o w Polsce do zamkni´cia wielu du˝ych zak∏adów
pracy chronionej, które zatrudnia∏y t∏umaczy j´zyka migowego i pomaga∏y
w kontaktach mi´dzy nies∏yszàcymi i s∏yszàcymi pracownikami zak∏adu. Ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorców nie staç na zatrudnienie t∏umacza, jeÊli w zak∏a-
dzie nie pracuje wi´ksza liczba osób nies∏yszàcych (Dla nies∏yszàcych pracy nie ma,
2005). Znaczàco wp∏ywa to na wzrost bezrobocia w tej grupie osób niepe∏no-
sprawnych. Zatrudnienie tzw. asystenta osoby niepe∏nosprawnej utrudnia tak˝e
fakt, i˝ us∏ugi asystenckie nie sà w Polsce prawnie sformalizowane. Nie ma do-
k∏adnej definicji funkcji asystenta oraz zakresu jego obowiàzków. Ustawa o reha-
bilitacji zawodowej przewiduje dofinansowanie do zatrudnionego w zak∏adzie
pracy asystenta dla niepe∏nosprawnego pracownika w wymiarze nie wi´cej ni˝
1/5 czasu jego pracy. Aby asystent ten móg∏ pracowaç na ca∏y etat, konieczne by-
∏oby wi´c zatrudnianie 5 osób nies∏yszàcych (Stanis∏awski, 2006). Dla wielu pra-
codawców jest to nieop∏acalne. Rozwiàzaniem tego problemu by∏oby zatrudnia-
nie t∏umacza j´zyka migowego równoczeÊnie w kilku zak∏adach zatrudniajàcych
osoby z uszkodzonym s∏uchem. Wymaga∏oby to jednak gotowoÊci do wspó∏pra-
cy, zawierania kompromisów i koordynacji pracy tych placówek.

Konieczne jest zaznaczenie tutaj, i˝ osoby nies∏yszàce i niepos∏ugujàce si´ mo-
wà dêwi´kowà sà pod tym wzgl´dem w znacznie trudniejszej sytuacji ni˝ osoby,
które zachowa∏y resztk´ s∏uchu, czy osoby nies∏yszàce, które w procesie rehabi-
litacji i kszta∏cenia zdoby∏y umiej´tnoÊç komunikacji werbalnej. Jak podaje Szcze-
pankowski (1998), znacznie ∏atwiej jest zaadoptowaç si´ w Êrodowisku zawodo-
wym osobie pos∏ugujàcej si´ mowà, posiadajàcej resztki s∏uchu (wspomaganej
aparatami s∏uchowymi) lub dobrze pos∏ugujàcej si´ j´zykiem polskim w piÊmie.
Osoby te, jeÊli nie znajà j´zyka migowego, nie uto˝samiajà si´ z grupà osób nie-
s∏yszàcych i cz´sto poszukujà mo˝liwoÊci samorealizacji w Êrodowisku ludzi
zdrowych. Natomiast osoby pos∏ugujàce si´ jedynie j´zykiem migowym wyraê-
nie odczuwajà przynale˝noÊç do Êrodowiska ludzi nies∏yszàcych i preferujà
funkcjonowanie zawodowe w grupie osób z uszkodzonym s∏uchem. 

Przejawiane przez osoby z uszkodzonym s∏uchem trudnoÊci komunikacyjne
wp∏ywajà tak˝e na mo˝liwoÊci korzystania z kursów doskonalenia zawodowego
czy doradztwa zawodowego. Spotykajàc si´ z klientem z uszkodzonym s∏uchem
doradca zawodowy musi mieç ÊwiadomoÊç istniejàcych barier komunikacyjnych
oraz szukaç ró˝nych mo˝liwoÊci ich przezwyci´˝enia. Konieczne jest dostosowa-
nie zasobu s∏ownictwa oraz stopnia z∏o˝onoÊci wypowiedzi do umiej´tnoÊci j´-
zykowych klienta (Szczepankowski, 1998). Kolejnym problemem sà szkolenia za-
wodowe, cz´sto konieczne w celu dostosowania umiej´tnoÊci potencjalnego
pracownika do wymagaƒ wspó∏czesnego rynku pracy. Osoby z uszkodzonym
narzàdem s∏uchu nie sà w stanie w sposób efektywny korzystaç z powszechnie
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oferowanych form kszta∏cenia zawodowego (nawet je˝eli posiadajà one t∏uma-
cza). Wynika to z pewnej specyfiki uszkodzenia narzàdu s∏uchu. Dla dobrego
zrozumienia przekazu informacje wizualne i audytywne nie powinny byç pre-
zentowane równoczeÊnie, lecz po kolei. Wymaga to zastosowania specyficznych
technik dydaktycznych i wià˝e si´ z wi´kszym nak∏adem czasu. Rozwiàzaniem
tego problemu by∏aby organizacja szkoleƒ przeznaczonych dla ca∏ej grupy osób
z dysfunkcjà narzàdu s∏uchu, dostosowanych do ich potrzeb oraz mo˝liwoÊci ko-
munikacyjnych (Szczepankowska, Ostrowska, 1998).

W krajach zachodnich bariery komunikacyjne stanowià mniejszy problem
w zatrudnianiu osób nies∏yszàcych ni˝ w Polsce. Zak∏ady pracy cz´Êciej zatrud-
niajà t∏umaczy j´zyka migowego. JeÊli t∏umacz nie pracuje w pe∏nym wymiarze
czasu (cz´sto same zatrudnione osoby nies∏yszàce oceniajà pe∏ne zatrudnienie ja-
ko zb´dne), uczestniczy w wa˝niejszych spotkaniach, naradach czy posiedzeniach
zespo∏u. Szerzej rozpowszechnione jest tak˝e zastosowanie nowoczesnych tech-
nologii w komunikacji mi´dzy pracownikami. Du˝e zastosowanie znajduje w tym
wzgl´dzie komunikacja internetowa (e-mail) czy system TDD – Telecommunicta-
ions Device for the Deaf, umo˝liwiajàcy osobom s∏yszàcym i nies∏yszàcym poro-
zumiewanie si´ za pomocà tekstu. W procesie porozumiewania si´ wykorzysty-
wana jest tak˝e telefonia komórkowa (mo˝liwoÊç wysy∏ania komunikatów
tekstowych SMS oraz wibracyjnych sygna∏ów nadejÊcia po∏àczenia), faksy czy wi-
deotelefony. Komunikacja z nies∏yszàcymi pracownikami mo˝e zostaç uspraw-
niona poprzez zastosowanie Êrodków wizualnych: kalendarzy, map, zegarów czy
tablic Êciennych, na których umieszczane sà najwa˝niejsze og∏oszenia i zalecenia
dotyczàce zarówno pracy, jak i ˝ycia spo∏ecznego w zak∏adzie (Hansen, 1999). 

Nacisk k∏adziony jest tak˝e na osobisty rozwój kompetencji j´zykowych przez
same osoby nies∏yszàce, w szczególnoÊci na rozwój umiej´tnoÊci plastycznego
wykorzystywania ró˝nych form komunikacji, zamiast skupiania si´ jedynie na
jednym sposobie wymiany informacji. Du˝à wag´ przyk∏ada si´ do rozwoju
umiej´tnoÊci swobodnego czytania i pisania w j´zyku ojczystym, gdy˝ daje to
mo˝liwoÊç samodzielnego uczenia si´ za poÊrednictwem internetu lub ksià˝ek.
PodkreÊla si´ tak˝e koniecznoÊç wzajemnego dostosowania kultury komunika-
cyjnej w zespole wspó∏pracowników, np. rezygnacja z dotykania osób s∏yszàcych
przez osoby nies∏yszàce w celu zwrócenia uwagi, przyswajanie podstawowych
form komunikacji w j´zyku migowym przynajmniej przez kilku pracowników
zespo∏u. 

Wprowadzone u∏atwienia oraz zasady funkcjonowania sprawiajà, i˝ zmniejsze-
niu ulegajà ograniczenia zwiàzane z pracà osób nies∏yszàcych. Wielu z nich pracu-
je na stanowiskach mened˝erskich i, mimo ograniczeƒ w komunikacji, kieruje pra-
cà ca∏ych zespo∏ów (Foster, McLeod, 2003). Te w∏aÊnie zagraniczne doÊwiadczenia
mog∏yby stanowiç pewien model funkcjonowania osób nie s∏yszàcych na otwartym
rynku pracy w Polsce. Komunikacyjne zastosowanie nowoczesnych technologii
mog∏oby zostaç powszechnie przeniesione na polski grunt. Mimo i˝ technologie te
od dawna funkcjonujà w naszym kraju, powszechne wykorzystanie ich w rehabili-
tacji zawodowej osób z uszkodzonym s∏uchem jest wcià˝ niedostateczne. 
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10.3.2. Postawy spo∏eczne wobec osób z dysfunkcjà 
narzàdu s∏uchu

Mimo przyj´cia w 2002 r. Deklaracji Madryckiej, zawierajàcej postulat doty-
czàcy w∏àczenia spo∏ecznego i traktowania osób z ograniczonà sprawnoÊcià jako
niezale˝nych, pe∏noprawnych obywateli spo∏eczeƒstwa, jednà z wi´kszych barier,
którà napotykajà osoby z ograniczonà sprawnoÊcià (w tym tak˝e nies∏yszàce
i niedos∏yszàce), sà funkcjonujàce w spo∏eczeƒstwie mity i stereotypy. Zdaniem
niektórych specjalistów (za: S´kowski, 2001), to w∏aÊnie wynikajàce z b∏´dnych
wyobra˝eƒ na temat osób niepe∏nosprawnych stereotypy, mity, negatywne po-
stawy i uprzedzenia majà wi´kszy wp∏yw na funkcjonowanie psychospo∏eczne
jednostki ani˝eli sam fakt niepe∏nosprawnoÊci. Zetkni´cie si´ z przez osoby z ogra-
niczonà sprawnoÊcià ze stereotypowym traktowaniem ze strony osób pe∏no-
sprawnych wp∏ywa m.in. na kszta∏towanie si´ dystansu spo∏ecznego, cz´sto ma-
nifestowanego nieufnoÊcià czy nawet wrogoÊcià (Borowiec, 2003), utrudniajà
przystosowanie si´ i akceptacj´ niepe∏nosprawnoÊci oraz wp∏ywajà na obni˝enie
samooceny (Kossewska, 2003). Nale˝y w tym momencie podkreÊliç, i˝ brak ak-
ceptacji faktu niepe∏nosprawnoÊci i wynikajàcych z niego ograniczeƒ uniemo˝li-
wia realizacj´ procesu rehabilitacji (w tym tak˝e rehabilitacji zawodowej).

Postawy w stosunku do osób z ograniczonà sprawnoÊcià sà bardzo ró˝norod-
ne i niejednokrotnie majà zmienny charakter. Mogà to byç postawy pozytywne
(znajomoÊç potrzeb, obiektywne spostrzeganie zalet, mo˝liwoÊci i osiàgni´ç osób
z ograniczonà sprawnoÊcià, szacunek i akceptacja), jak równie˝ negatywne, cha-
rakteryzujàce si´ uczuciem litoÊci lub nadopiekuƒczoÊci, niedocenianiem i depre-
cjonowaniem osób z ograniczonà sprawnoÊcià, wyolbrzymianiem ich natural-
nych ograniczeƒ oraz nieakceptowaniem ich udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym
(Kossewska, 2003). Jak podaje Borowiec (2003), bardzo niepokojàcy jest tak˝e
fakt, i˝ cz´sto pozytywne postawy wobec osób z ograniczonà sprawnoÊcià majà
charakter jedynie deklaratywny, determinowany normami czy konwenansami
spo∏ecznymi bàdê l´kiem przed negatywnà ocenà spo∏ecznà. Niejednokrotnie ta-
kie fasadowo pozytywne postawy maskujà rzeczywiste postawy negatywne.

U podstaw funkcjonujàcych w spo∏eczeƒstwie mitów i stereotypów dotyczà-
cych osób z uszkodzonym narzàdem s∏uchu cz´sto le˝y niewystarczajàca wiedza
dotyczàca funkcjonowania tej grupy osób lub wr´cz jej brak. Nieprawdziwy ob-
raz osób z tà dysfunkcjà lansowany jest tak˝e przez media, które przedstawiajà
t´ grup´ jedynie w skrajnych barwach: albo jako dokonujàcych niemo˝liwych
rzeczy bohaterów albo potrzebujàcych pomocy przegranych. Wizerunek ten, nie-
odzwierciedlajàcy przecie˝ rzeczywistoÊci, nie sprzyja prze∏amywaniu istniejà-
cych w spo∏eczeƒstwie stereotypów (Inni? www.piar.pl, 7.12.2005).

Niepe∏nosprawnoÊç s∏uchowa jest w pewnym sensie niepe∏nosprawnoÊcià
nietypowà. Jest ukryta, niedostrzegalna na pierwszy rzut oka. Zauwa˝alna jest
cz´sto dopiero przy indywidualnym kontakcie. Odnoszàc si´ do teorii Goffma-
na, z perspektywy psychospo∏ecznej mo˝na stwierdziç, i˝ w przypadku ukry-
tych, niewidocznych form niepe∏nosprawnoÊci istnieje tendencja do ogólnego za-
przeczania istniejàcym trudnoÊciom (Beckenroth-Ohsako i in., 2003). „Odkrycie”
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tej niepe∏nosprawnoÊci w kontakcie z drugà osobà powoduje cz´sto konsternacj´
u osoby podejmujàcej interakcj´, zazwyczaj wycofuje si´ ona z kontaktu. Sytuacje
takie wp∏ywajà niestety na powstawanie wielu mitów i nieprawdziwych ocen
spo∏ecznych dotyczàcych osób nies∏yszàcych (Szczepankowski, 1998). Wi´kszoÊç
z nich polega na powierzchownej obserwacji braku kontaktu komunikacyjnego.
W tab. 10.2. przedstawiono list´ mitów i przekonaƒ spo∏ecznych funkcjonujàcych
w odniesieniu do osób z uszkodzonym narzàdem s∏uchu.

Przekonania te, choç tak bardzo mylne, w pewien sposób kszta∏tujà ogólnospo-
∏eczne podejÊcie do osób z uszkodzonym s∏uchem. Zjawisko to w zdecydowany
sposób wp∏ywa równie˝ na mo˝liwoÊci zdobycia zatrudnienia przez osoby
z uszkodzonym s∏uchem. Obawy potencjalnego pracodawcy przed przyj´ciem
do pracy cz∏owieka nies∏yszàcego wynikajà cz´Êciej z uprzedzeƒ i nieznajomoÊci
jego problemów ni˝ z rzeczywistych trudnoÊci (Szczepankowski, 1998). Niepe∏-
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Tabela 10.2. Mity dotyczàce funkcjonowania osób nies∏yszàcych i niedos∏yszàcych

Mit/Stereotyp Stan faktyczny

• Nies∏yszàcy mogà wykonywaç – nieprawda, sà oni w stanie wykonywaç bardzo 
tylko okreÊlone prace wiele prac fizycznych i umys∏owych

– samo uszkodzenie narzàdu s∏uchu praktycznie
nie wp∏ywa na zakaz wykonywania wi´kszoÊci
zawodów 

• Nie s∏yszàcy sà mniej inteli- – nieprawda, nie ma zwiàzku mi´dzy inteligencjà 
gentni ni˝ s∏yszàcy a uszkodzeniem narzàdu s∏uchu

• Wszyscy nies∏yszàcy majà – nieprawda, sà tak samo zró˝nicowani w poglà-
podobne zdolnoÊci, idea∏y dach, dà˝eniach i idea∏ach jak osoby pe∏nosprawne
i spojrzenie na innych

• Wszyscy nies∏yszàcy u˝ywajà – nieprawda, sà przypadki, ˝e rodzice specjalnie 
j´zyka migowego nie posy∏ajà dziecka do szko∏y specjalnej, aby nie 

mia∏o ono stycznoÊci z j´zykiem migowym

• Wszyscy, którzy utracili s∏uch, – sà ró˝ni, tak samo jak osoby pe∏nosprawne
sà tacy sami

• Wszyscy nies∏yszàcy potrafià – nie ka˝dy nies∏yszàcy ma takà umiej´tnoÊç
czytaç z ust

• Nies∏yszàcym nie przeszkadza – nieprawda, ha∏as cz´sto przeszkadza osobom nie-
ha∏as s∏yszàcym 

– g∏oÊne dêwi´ki odbierajà oni jako wibracje, drga-
nia przenoszone przez pod∏og´ i meble

– mo˝e im to przeszkadzaç w skupieniu si´

• Nies∏yszàcy nie potrafià mówiç – niektórzy nies∏yszàcy pos∏ugujà si´ mowà, choç
cz´sto jest ona zniekszta∏cona

• Aparaty s∏uchowe przywracajà – aparaty te mogà pomóc w s∏yszeniu, lecz nie 
s∏uch przywrócà s∏uchu w 100%

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie http://www.ffm.pl/praca/index.php?mod=1&p=27.



nosprawny pracownik cz´sto spostrzegany jest przez pryzmat cz´stych zwolnieƒ
chorobowych, niskiej wydajnoÊci pracy i koniecznoÊci dostosowania miejsca pra-
cy do jego specjalnych potrzeb. „Dobrem”, które wnosi do funkcjonowania miej-
sca pracy, sà obni˝one koszty zatrudnienia (Ko∏aczek, 2004). Ma∏o optymistycz-
nie przedstawiajà si´ tak˝e wyniki badania nt.: Postawy pracodawców z otwartego
rynku pracy wobec zatrudniania osób niepe∏nosprawnych oraz istniejàcych rozwiàzaƒ
prawnych dotyczàcych zatrudniania tej grupy osób, przeprowadzonego w 1999 r.
przez PFRON.

Jak wynika z rys. 10.2., w najlepszej sytuacji pod wzgl´dem deklarowanej ch´ci
zatrudnienia znajdujà si´ osoby po zawale serca. Sytuacja osób z uszkodzonym na-
rzàdem s∏uchu jest jednà z trudniejszych. Pozytywnej odpowiedzi na postawione
pytanie udzieli∏o jedynie 15,6% pracodawców. Prawie 85% nie zatrudni∏oby nies∏y-
szàcego pracownika. W wyniku opisywanego badania stwierdzono, i˝ stereotyp ma
wi´ksze znaczenie przy ocenie potencjalnego niepe∏nosprawnego pracownika ni˝ je-
go realne kompetencje. Zdaniem pracodawców, praca osób z ograniczonà sprawno-
Êcià ma wymiar g∏ównie terapeutyczny i nie przynosi ̋ adnych wymiernych efektów
ekonomicznych. Choç wyniki tego badania pochodzà sprzed prawie 7 lat, nic nie
wskazuje na to, i˝ w kwestii podejÊcia do zatrudniania osób niepe∏nosprawnych za-
sz∏y jakieÊ znaczàce zmiany (Misztal-Kurek, 2003).

Zmiana istniejàcego stanu mo˝liwa jest poprzez promowanie i przedstawia-
nie opinii publicznej realnego obrazu osób z ograniczonà sprawnoÊcià (tak˝e
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osób nies∏yszàcych) bez przesadnego gloryfikowania lub u˝alania si´ (dwubie-
gunowo, tak jak to zwyk∏y robiç media). Warto tak˝e, aby przekonania dotyczà-
ce osób niepe∏nosprawnych, w tym te˝ osób z dysfunkcjà narzàdu s∏uchu kszta∏-
towa∏y si´ na podstawie kontaktów indywidualnych, a nie funkcjonujàcego
spo∏ecznie stereotypu, gdy˝, jak powszechnie wiadomo, przestajemy si´ baç te-
go, co jest nam znane.

10.4. Specyfika systemu edukacji osób 
z uszkodzonym narzàdem s∏uchu

W skierowanym do premiera Longina Komo∏owskiego liÊcie dotyczàcym
ubo˝enia Êrodowiska ludzi nies∏yszàcych w Polsce przedstawiciele ogólnopol-
skich i lokalnych stowarzyszeƒ ludzi g∏uchych uznali przestarza∏e systemy
szkolnictwa zawodowego za jeden z g∏ównych powodów z∏ej sytuacji tej grupy
osób niepe∏nosprawnych. Narastajàce bezrobocie w grupie absolwentów szkó∏
dla nies∏yszàcych sugeruje koniecznoÊç zmiany systemu kszta∏cenia zawodowe-
go. Mimo wystarczajàcej liczby miejsc w szko∏ach ponadpodstawowych, mo˝li-
woÊci wyboru zawodu oraz dostosowanie go do w∏asnych umiej´tnoÊci i predys-
pozycji sà wcià˝ niewielkie (szczególnie dla osób, które chcà kontynuowaç nauk´
w szko∏ach dla nies∏yszàcych). Polska m∏odzie˝ nies∏yszàca kszta∏cona jest g∏ów-
nie w zawodach rzemieÊlniczych (Szczepankowski, 1998), mimo i˝ kszta∏cenie
zawodowe osób z uszkodzonym narzàdem s∏uchu by∏oby mo˝liwe niemal
w ka˝dym zawodzie. Nie ma wyraênych przeciwwskazaƒ do pracy w jakimkol-
wiek zawodzie (poza wyr´bem drewna i jego zwózkà). Bariery komunikacyjne
sprawiajà jednak, i˝ osoby te muszà cz´sto rezygnowaç z nauki w szkole maso-
wej i korzystaç z kszta∏cenia zawodowego w szkolnictwie specjalnym. (Problem
ten nie wyst´puje lub wyst´puje w ograniczonym zakresie w odniesieniu do osób
niedos∏yszàcych, które cz´sto ucz´szczajà do szkó∏ masowych i majà wi´kszà
swobod´ w wyborze kszta∏cenia zawodowego). Analizujàc programy zawodowe
oferowane przez oÊrodki szkolno-wychowawcze dla nies∏yszàcych mo˝na
stwierdziç, i˝ najcz´Êciej oferowanymi Êcie˝kami zawodowymi sà2:

•  wykszta∏cenie w kierunku gastronomicznym (kucharz, technik technologii ˝y-
wienia),

•  wykszta∏cenie krawieckie,
•  wykszta∏cenie w kierunku cukierniczym,
•  zawody rzemieÊlnicze (malarz, lakiernik, tapicer).

W ostatnich latach pojawi∏y si´ tak˝e kierunki informatyczne, zawody zwià-
zane z obs∏ugà komputera, w których bariera komunikacyjna nie odgrywa zna-
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czàcej roli. W kszta∏ceniu zawodowym osób nies∏yszàcych pomijane sà posiada-
ne przez nich i cz´sto bardzo dobrze rozwini´te umiej´tnoÊci manualne czy du-
˝a spostrzegawczoÊç. Nierzadko osoby nies∏yszàce bardzo dobrze sprawdzajà
si´ w zawodach wymagajàcych tych umiej´tnoÊci – artysta plastyk, protetyk den-
tystyczny. Tendencje Êwiatowe dotyczàce kszta∏cenia osób z niepe∏nosprawno-
Êcià s∏uchowà przedstawiajà si´ zdecydowanie odmiennie. Wraz z utrzymywa-
niem si´ kszta∏cenia grupy zawodów rzemieÊlniczych, rozwija si´ kszta∏cenie
zawodów wspó∏czesnych. W Stanach Zjednoczonych m∏odzie˝ nies∏yszàca mo-
˝e si´ kszta∏ciç w 120 ró˝nych profesjach (Szczepankowski, 1998). W kszta∏ceniu
m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej w krajach Unii Europejskiej zwraca si´ uwag´ na
nast´pujàce aspekty (Majewski, 1999):

•  zapewnienie pe∏nego rozwoju zawodowego, zw∏aszcza przed okresem wybo-
ru zawodu – preorientacja zawodowa (w Polsce jest ona szczàtkowa),

•  nauka samodzielnoÊci funkcjonowania w sytuacjach zawodowych. Ma to pro-
wadziç do ograniczenia koniecznoÊci wspierania pracownika niepe∏nospraw-
nego do minimum,

•  wyrównanie szans zawodowych m∏odzie˝y pe∏no- i niepe∏nosprawnej po-
przez zapewnienie niepe∏nosprawnym wysokiego poziomu umiej´tnoÊci za-
wodowych,

•  rozwój takich cech osobowych, które umo˝liwià efektywne funkcjonowanie
na rynku pracy – motywacji do nauki i pracy zawodowej, aktywnej postawy
wobec spraw zawodowych, rozwój przekonania o swojej konkurencyjnoÊci
w stosunku do osób pe∏nosprawnych oraz przekonania, i˝ poradz´ sobie na
otwartym rynku pracy,

•  bezpoÊrednie przejÊcie m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej po okresie zdobywania
wykszta∏cenia do zatrudnienia. 

Realizacja tych postulatów w polskim systemie kszta∏cenia osób niepe∏no-
sprawnych mog∏aby znaczàco zwi´kszyç efektywnoÊç rehabilitacji zawodowej.

Jak wynika z badaƒ (Ko∏aczek, 2004), poziom wykszta∏cenia jest zmiennà istot-
nie wp∏ywajàcà na mo˝liwoÊci zdobycia zatrudnienia. WÊród niepe∏nosprawnych
zwi´ksza ono szans´ na zdobycie pracy. W grupie tej najcz´Êciej pracujà osoby
z wy˝szym wykszta∏ceniem (wskaênik aktywnoÊci zawodowej wynosi 34,6%), naj-
rzadziej zatrudniane sà osoby po szko∏ach podstawowych i gimnazjach (8,8%). Nie-
stety, wÊród wszystkich studentów niepe∏nosprawnych osoby z dysfunkcjà s∏ucho-
wà sà grupà najmniej licznà. W przeciwieƒstwie do innych krajów, kszta∏cenie
akademickie osób nies∏yszàcych i niedos∏yszàcych ma w Polsce krótkà tradycj´.
W Stanach Zjednoczonych, pomijajàc mo˝liwoÊci kszta∏cenia integracyjnego, funk-
cjonujà 2 uniwersytety dla osób nies∏yszàcych: Gallaudet University w Waszyngto-
nie oraz Narodowy Instytut Techniczny w Rochester. Uczelnie te oferujà swoim stu-
dentom serwis us∏ug specjalnych, do których zalicza si´ (Korzon, Sikorska, 1999),
m.in. pomoc t∏umacza j´zyka migowego, korepetytora, osób robiàcych notatki czy
zajmujàcych si´ osobistymi poradami, us∏ugi kulturalno-socjalne, tzw. serwis mo-
wy i s∏uchu (zaj´cia logopedyczne) oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.
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Polski model kszta∏cenia akademickiego osób z ograniczonà sprawnoÊcià jest
modelem integracyjnym i nie ró˝ni si´ znaczàco od kszta∏cenia osób pe∏nospraw-
nych. Ma∏y udzia∏ osób nies∏yszàcych w kszta∏ceniu akademickim jest zapewne
uwarunkowany wieloczynnikowo. Z jednej strony mo˝e to wynikaç z trudnoÊci
organizacyjnych, z drugiej zaÊ z mo˝liwoÊci samej osoby z dysfunkcjà s∏uchu.
Szko∏y Êrednie dla osób z uszkodzonym s∏uchem oferujà nieco inny tok naucza-
nia, czego wynikiem sà rozbie˝noÊci w realizacji programów nauczania mi´dzy
szkolnictwem specjalnym a masowym. Idàc na studia, osoba nies∏yszàca musi
wykazaç si´ jednak kompetencjami porównywalnymi z mo˝liwoÊciami absol-
wenta szko∏y masowej. Szczególnie w zakresie j´zyka polskiego czy j´zyka obce-
go jest to wymaganie dla wielu osób trudne do spe∏nienia. Problemem jest tak˝e
ocena wypowiedzi pisemnych osób nies∏yszàcych pos∏ugujàcych si´ na co dzieƒ
j´zykiem migowym. W porównaniu z osobami pe∏nosprawnymi, ich wypowie-
dzi sà prostsze i oparte o mniej skomplikowane s∏ownictwo. Prace osób nies∏y-
szàcych sà zazwyczaj ni˝ej oceniane ni˝ prace osób pe∏nosprawnych (Sak, 2005).

Jak wynika z doÊwiadczeƒ pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, do-
stosowanie zaj´ç do wymagaƒ osób nies∏yszàcych jest najwi´kszym wyzwaniem.
Z wypowiedzi Paw∏a Wdówika, kierownika Biura ds. Osób Niepe∏nosprawnych
UW: 

Najwi´kszym wyzwaniem sà osoby nies∏yszàce, bo pojawia si´ problem komu-
nikacji. JeÊli osoba jest po szkole specjalnej i ma trudnoÊci z j´zykiem polskim, tra-
fia w Êrodowisko, gdzie si´ od niej wymaga j´zyka angielskiego, korzystania z lite-
ratury i pe∏nego udzia∏u w zaj´ciach. JeÊli nie jest w stanie korzystaç z formy
komunikacji, jakà jest czytanie z ust, wtedy pojawia si´ problem: czy powinniÊmy
zatrudniç t∏umacza. Po raz pierwszy w tym roku zatrudniliÊmy w ograniczonym
zakresie t∏umacza migowego. Poniewa˝ jest to dzia∏anie nowego typu, jest dla nas
najwi´kszym wyzwaniem.

(www.niepe∏nosprawni.info.pl, 9.09.2003)

Dokonujàc wyboru kierunku kszta∏cenia wy˝szego osoby z uszkodzonym s∏u-
chem, najcz´Êciej decydujà si´ na kierunki humanistyczne, w szczególnoÊci peda-
gogik´. Jak wynika z badaƒ Saka (2005), o wyborze tym decydujà dwa g∏ówne ar-
gumenty. Pierwszy z nich dotyczy stopnia trudnoÊci studiów („na pedagogice jest
∏atwo”), drugi – kontaktu z innymi osobami nies∏yszàcymi („na pedagogice jest
du˝o g∏uchych”). Kryterium to wskazuje na dà˝enie osób z uszkodzonym s∏u-
chem do przebywania wÊród innych osób z tà niepe∏nosprawnoÊcià. Jest to szcze-
gólnie wa˝ne w przypadkach komunikacji za pomocà j´zyka migowego. W przy-
padku kontaktu z innymi nies∏yszàcymi studentami mo˝liwe jest tak˝e
korzystanie z doÊwiadczeƒ starszych kolegów, co jest sprawà niezwykle istotnà.
Innymi cz´sto wybieranymi przez nies∏yszàcych kierunkami sà matematyka czy
informatyka oraz kierunki artystyczne (malarstwo, rzeêba, grafika). Natomiast
du˝e deficyty studentów nies∏yszàcych wyst´pujà na takich kierunkach, jak: fizy-
ka, chemia, geografia, kierunki politechniczne czy psychologia (mimo du˝ego za-
potrzebowania na „migajàcych” psychologów) (Sak, 2005). 
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Badania przeprowadzone przez Korzon i Sikorskà (1999) wykaza∏y, i˝ nies∏y-
szàcy studenci, mimo napotykanych trudnoÊci, pozytywnie oceniali kszta∏cenie
na poziomie wy˝szym. Wed∏ug badanych, rozpowszechnienie kszta∏cenia aka-
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Tabela 10.3. Mo˝liwe usprawnienia systemu kszta∏cenia akademickiego osób z uszkodzo-
nym narzàdem s∏uchu

Aspekt kszta∏cenia Mo˝liwoÊci zmianyakademickiego

• Udzia∏ w zaj´ciach – nies∏yszàcy studenci powinni obowiàzkowo braç udzia∏ we 
dydaktycznych wszystkich typach çwiczeƒ, warsztatów czy zaj´ç laboratoryj-

nych, praktykach i konsultacjach indywidualnych.
– ze wzgl´du na bariery j´zykowo-s∏uchowe powinni zostaç

zwolnieni z udzia∏u w wyk∏adach (forma nieobowiàzkowa)
– zbyt du˝e rozmiary sal wyk∏adowych uniemo˝liwiajà odczyty-

wanie mowy z ust
– cz´sto nieodpowiednia akustyka utrudnia odbiór dêwi´ków

za pomocà aparatu s∏uchowego

• Lektoraty – w opinii cz´Êci Êrodowiska osób z dysfunkcjà s∏uchowà j´zy-
z j´zyka obcego kiem macierzystym jest j´zyk migowy

– j´zyk polski jest j´zykiem obcym – dlatego te˝ cz´sto osoby
nies∏yszàce domagajà si´ uznania zaj´ç z j´zyka polskiego jako
zaj´ç lektoratowych

– dobrym rozwiàzaniem by∏oby utworzenie specjalnych zaj´ç
z j´zyka obcego dla studentów nies∏yszàcych

– nie mo˝na zapominaç, i˝ ca∏kowita rezygnacja z lektoratu dla
nies∏yszàcych nie jest dla nich u∏atwieniem, lecz ogranicze-
niem mo˝liwoÊci 

– stawia to omawianà grup´ studentów w gorszej pozycji w po-
równaniu z osobami pe∏nosprawnymi uczestniczàcymi w pe∏-
nym toku kszta∏cenia

• Przekazywanie  – wszelkie treÊci dydaktyczne powinny byç przekazywane 
treÊci zarówno w formie mówionej, pisanej, jak i miganej (wska-
dydaktycznych zane zatrudnienie t∏umacza j´zyka migowego)

– zastosowanie komunikacji totalnej (ca∏oÊciowej)

• Sesja – wspomaganie komunikacji werbalnej na egzaminie komunika-
egzaminacyjna cjà pisemnà

– wskazana obecnoÊç t∏umacza j´zyka migowego,
– mo˝liwoÊç zdawania egzaminów w j´zyku migowym
– wyd∏u˝enie sesji egzaminacyjnej dla studentów nies∏yszàcych

i niedos∏yszàcych ze wzgl´du na napotykane trudnoÊci komu-
nikacyjne

• Pomoc naukowa – obecnoÊç opiekuna organizujàcego pomoc w zakresie 
i pozanaukowa nauki, sprawach socjalnych czy logistycznych

– pomoc ta jest szczególnie wa˝na dla studentów pierwszego roku
– wsparcie psychologiczne, opierajàce si´ na wzbudzaniu i pod-

trzymywaniu pozytywnej motywacji, odpornoÊci na trudnoÊci
i niepowodzenia oraz pomocy w przystosowaniu si´ do zasad
funkcjonowania akademickiego

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie Korzon i Sikorska (1999) oraz Sak (2005).



demickiego w grupie osób z uszkodzonym s∏uchem by∏oby pomocne w prze∏a-
maniu spo∏ecznej bariery „innoÊci” tej grupy osób. Z badaƒ Korzon i Sikorskiej
(1999) oraz Saka (2005) mo˝na wysnuç pewne wnioski dotyczàce mo˝liwych
usprawnieƒ systemu kszta∏cenia osób z uszkodzonym s∏uchem (por. tab. 10.3.).

W celu u∏atwienia osobom z ograniczonà sprawnoÊcià realizacji siebie w roli stu-
denta, w coraz wi´kszej liczbie szkó∏ wy˝szych w Polsce dzia∏ajà tak˝e pe∏nomocni-
cy rektorów ds. osób niepe∏nosprawnych, których dzia∏ania skupiajà si´ wokó∏ nie-
zwykle wa˝nej inicjatywy, by (1) w najwa˝niejsze zadania w rehabilitacji zawodowej
spo∏ecznej oraz przy zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych zosta∏a w∏àczona tak˝e
edukacja na poziomie pomaturalnym oraz by (2) uj´to w niej systemowe rozwiàza-
nia (tak˝e i te dotyczàce finansowania uczelni), w celu wyrównywania szans wszyst-
kich osób niepe∏nosprawnych przez gwarancj´ dost´pu do wykszta∏cenia. Inicjatorzy
tego projektu proponujà stworzenie w ramach PFRON wi´kszego katalogu progra-
mów celowych skierowanych do szkó∏ wy˝szych i opracowywanie ich w porozu-
mieniu z uczelniami lub zapewnienie finansowania uczelniom, które chcà wdro˝yç
sprawdzony ju˝ w praktyce program pilota˝owy Uniwersytetu Warszawskiego. 

Niezwykle istotne jest aby, poza programami skierowanymi do ogó∏u studiu-
jàcych osób z ograniczonà sprawnoÊcià, realizowane by∏y programy ukierunko-
wane na pomoc konkretnej grupie niepe∏nosprawnych studentów. W odniesie-
niu do studentów nies∏yszàcych realizowany jest PFRON-owski ogólnopolski
program Pitagoras. Jego celem jest zapewnienie wszystkim niepe∏nosprawnym
s∏uchowo studentom oraz uczestnikom kursów przygotowawczych na studia
pomocy t∏umacza j´zyka migowego lub urzàdzeƒ wspomagajàcych. Program ten
ma tak˝e za zadanie zapewnienie wszystkim nies∏yszàcym dost´pu do dóbr kul-
tury. W ramach tego projektu uczelnie mogà ubiegaç si´ o dofinansowanie kosz-
tów zatrudnienia t∏umacza j´zyka migowego oraz zakupu i monta˝u urzàdzeƒ
u∏atwiajàcych odbiór wra˝eƒ s∏uchowych3.

Studenci nies∏yszàcy i niedos∏yszàcy, mimo istniejàcych barier komunikacyj-
nych, cz´sto spotykajà si´ z przyjaznym nastawieniem zarówno ze strony na-
uczycieli akademickich, jak i innych studentów. Potwierdzajà to tak˝e wypowie-
dzi internautów na forach osób nies∏yszàcych (www.alldeaf.pl): 

Na poczàtku marca obroni∏am magistra z ekonomii, a skoƒczy∏am Wy˝szà
Szko∏´ Ekonomiczno-Informatycznà w Warszawie. Ze wzgl´du na mój niedos∏uch
by∏o mi ci´˝ko, ale bardzo du˝o pomogli mi studenci z mojej grupy i chwa∏a im za
to! – 21.03.2006.

…du˝o osób nies∏yszàcych chodzi na studia masowe, nikomu nie przeszkadza,
˝e nie s∏yszymy, przecie˝ notatki mo˝emy przepisywaç od znajomych kole˝anek,
które siedzà obok nas. Studia sà ci´˝kie, ale takie mamy czasy, aby mieç wy˝sze wy-
kszta∏cenie, to nie mo˝emy si´ poddawaç, normalnie dzia∏aç. Lepiej wybraç kieru-
nek taki, jaki chcia∏oby si´ robiç, taki jaki si´ lubi – bo wtedy cz∏owiekowi lepiej idzie
nauka… ja to co lubi´ bardziej rozumiem:) … – 27.02.2006.
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Konsekwentnie realizowane oczekiwania studentów z dysfunkcjà s∏uchowà
majà bezpoÊrednie prze∏o˝enie na zwi´kszenie si´ liczby studentów z tym rodza-
jem niepe∏nosprawnoÊci. Usprawnienie kszta∏cenia akademickiego osób nies∏y-
szàcych i niedos∏yszàcych wp∏ywa na podniesienie poziomu efektywnoÊci reha-
bilitacji spo∏ecznej i zawodowej tej grupy, co w rezultacie mo˝e prze∏o˝yç si´ na
wzrost ich zatrudnienia i polepszenie ogólnego funkcjonowania.

10.5. SwoistoÊç systemu doradztwa zawodowego
oraz orzecznictwa osób z uszkodzonym 
narzàdem s∏uchu

Dokonujàce si´ w ostatnich latach du˝e zmiany strukturalne na polskim rynku
pracy sprawi∏y, i˝ sytuacja zatrudnieniowa osób niepe∏nosprawnych na rynku pra-
cy znaczàco si´ zmieni∏a. Post´pujàce zjawiska globalizacji, zmiany strukturalne
w istocie pracy, zast´powanie kwalifikacji przez kompetencje ogólnozawodowe
sprawi∏o, i˝ problem aktywizacji zawodowej, planowania i realizacji karier osób
z ograniczonà sprawnoÊcià sta∏ si´ ogromnym wyzwaniem dla jednostek, spo∏e-
czeƒstw, nauki i polityki (Baƒka, 2003). Aby sprostaç tym wymaganiom, instytucje
zajmujàce si´ doradztwem zawodowym osobom niepe∏nosprawnym muszà przy-
jàç nowe, indywidualne podejÊcie. PodejÊcie to musi byç wypracowane wspólnie
z osobà niepe∏nosprawnà z uwzgl´dnieniem jej mo˝liwoÊci, perspektyw i potrzeb
(Boczar, 2003). Obok dok∏adnego rozpoznania typu, zakresu niepe∏nosprawnoÊci,
jej ewentualnych konsekwencji przejawianych we wszystkich sferach ̋ ycia i podej-
mowanych przez jednostk´ rolach, równie istotne jest poznanie subiektywnych
znaczeƒ, jakie osoba z ograniczonà sprawnoÊcià temu nadaje oraz kontekstu, w ja-
kim zjawiska te wyst´pujà. Jego realizacja wymaga zmiany nastawienia w stosun-
ku do niepe∏nosprawnych. Nie sà one bowiem biernymi uczestnikami procesu do-
radztwa, lecz jego podmiotem aktywnie kreujàcym w∏asnà drog´ zawodowà.
Profesjonalny doradca jest w tym procesie jedynie asystentem osoby z ograniczo-
nà sprawnoÊcià (Baƒka, 2003).

Jak podaje Boczar (2003), poradnictwo zawodowe osoby z ograniczonà
sprawnoÊcià powinno dostrzegaç jej indywidualne prze˝ycia i problemy wyni-
kajàce z przesz∏ej oraz obecnej sytuacji, jak równie˝ projektowanej przysz∏oÊci.
Musi ponadto opieraç si´ na naukowych podstawach, które pozwolà na wypra-
cowanie metod poznania danej osoby, jej pe∏ne zrozumienie w kontekÊcie spo-
∏ecznym i indywidualnym. Pozwoli to na udzielenie pomocy zgodnie z potrze-
bami i oczekiwaniami jednostkowymi oraz wybór takiego programu dzia∏ania,
który b´dzie opracowany wspólnie z osobà z ograniczonà sprawnoÊcià oraz do-
stosowany do stopnia niepe∏nosprawnoÊci i jej skutków, z uwzgl´dnieniem
emocji z tym zwiàzanych. 

Wed∏ug Czes∏awa Noworola (2003), proces doradztwa zawodowego osoby
z ograniczonà sprawnoÊcià jest bardzo z∏o˝ony. Do czynników niespecyficznych,
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wyst´pujàcych ogólnie w ka˝dej sytuacji poradnictwa zawodowego, dochodzà
czynniki specyficzne, charakterystyczne dla osób niepe∏nosprawnych i majàce
swoje êród∏o w ograniczonej sprawnoÊci. Model zaproponowany przez Noworo-
la prezentuje rys. 10.3.

Istotnymi elementami procesu doradztwa sà:

1. Zrozumienie siebie: celem doradztwa zawodowego jest poznanie zarówno
w∏asnych mo˝liwoÊci, jak i braków czy ograniczeƒ; pozwoli to na adekwatne
zaplanowanie kariery zawodowej.

2. ÂwiadomoÊç kariery zawodowej: doradca zawodowy powinien wspomagaç
rozbudzenie lub wzmocnienie motywacji oraz potrzeby kariery zawodowej,
kierujàc si´ uzyskanymi wynikami oceny zawodowej osoby niepe∏nosprawnej. 

3. Mo˝liwoÊci pracy: zindywidualizowana ocena w∏aÊciwoÊci psychofizycz-
nych (wynikajàcych z niepe∏nosprawnoÊci i nie tylko) powinna byç podstawà
do wyboru konkretnej Êcie˝ki kariery zawodowej:
– w odniesieniu do osób z uszkodzonym narzàdem s∏uchu ograniczenia zdro-

wotne, majàce wp∏yw na wybór profilu zatrudnienia, pojawiajà si´ rzadko
(poza wspomnianà ju˝ pracà przy wyr´bie drewna). Najcz´Êciej nie wynika-
jà one z uszkodzenia narzàdu s∏uchu, lecz dodatkowych schorzeƒ lub ogra-
niczeƒ fizycznych (Szczepankowski, 1998).

– niektóre osoby nies∏yszàce mogà mieç specyficzne dodatkowe niepe∏no-
sprawnoÊci, które powinny byç uwzgl´dnione przy wyborze zatrudnienia.
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Zrozumienie siebie

Wybór zawodu Mo˝liwoÊci edukacyjne

Mo˝liwoÊci pracy

ÂwiadomoÊç
kariery zawodowej

Planowanie
kariery zawodowej

Osoba
niepe∏nosprawna

Doradca zawodowy

Narz´dzie oceny zawodowej

Rysunek 10.3. Rola doradcy i narz´dzia oceny zawodowej dla osób niepe∏nosprawnych.
èród∏o: Cytat za: Noworol, 2003.



Przyk∏adem mogà byç tutaj zaburzenia równowagi (niemo˝noÊç utrzyma-
nia równowagi w ciemnoÊci) czy zwi´kszona wra˝liwoÊç na ha∏as (przy nie-
których uszkodzeniach ucha Êrodkowego).

4. Planowanie kariery zawodowej: doradca asystuje i wspomaga planowanie
kariery ON.

5. Wybór zawodu: musi on opieraç si´ na posiadanych przez osoby niepe∏no-
sprawne predyspozycjach oraz nabytych kompetencjach potrzebnych na konku-
rencyjnym rynku pracy.

Doradcy zawodowi sà tak˝e cz∏onkami zespo∏ów orzekania o niepe∏nospraw-
noÊci dla celów pozarentowych. Na podstawie przeprowadzanego wywiadu
oceniajàcego mo˝liwoÊci ON do podj´cia pracy oraz konsultacji z innymi cz∏on-
kami zespo∏u orzekajàcego wspó∏decyduje on o przyznaniu stopnia niezdolnoÊci
do pracy (Grabowski, 2003). 

Szczepankowski uwa˝a, i˝ orzecznictwo i doradztwo zawodowe w stosunku
do osób nies∏yszàcych i niedos∏yszàcych jest niew∏aÊciwe i przyczynia si´ do
wzrostu bezrobocia i ubo˝enia Êrodowiska osób z uszkodzonym s∏uchem. Zda-
rzajà si´ bowiem przypadki zakazywania przez lekarza przemys∏owego pracy
w zawodzie, do którego osoba nies∏yszàca zosta∏a gruntownie przygotowana
w trakcie nauki szkolnej (np. obs∏uga maszyn tokarskich). Równie cz´stym zja-
wiskiem jest selekcja negatywna. Dokonujà jej osoby decydujàce o drogach
kszta∏cenia zawodowego nies∏yszàcych. Wyszukujà one takie stanowiska pracy
w danej profesji, na których nie mog∏aby pracowaç osoba z uszkodzonym s∏u-
chem. Na tej podstawie decydujà o niemo˝noÊci zatrudnienia w danym zawo-
dzie (Gazeta Prawna, 29.12.2005).

Podsumowujàc, dla pe∏nej i kompleksowej realizacji za∏o˝eƒ rehabilitacji za-
wodowej osób niepe∏nosprawnych konieczne jest zindywidualizowanie systemu
doradztwa zawodowego, tak aby na podstawie wzajemnej wspó∏pracy i dok∏ad-
nego poznania klienta jak najtrafniej okreÊla∏ on mo˝liwoÊci rozwoju zawodowe-
go tych osób. 

10.6. Charakterystyka regulacji prawnych 
dotyczàcych zatrudniania osób
niepe∏nosprawnych

Statystyki podajà, i˝ wÊród 2,4 mln niepe∏nosprawnych Polaków w wieku pro-
dukcyjnym pracuje zaledwie 619 tys. Choç wielu z nich chce pracowaç, to pracodaw-
cy niech´tnie ich zatrudniajà. Jednà z przyczyn danego stanu rzeczy jest chaos ist-
niejàcy w przepisach dotyczàcych zatrudniania osób niepe∏nosprawnych. Przepisy te
ulegajà cz´stym zmianom, dla wielu pracodawców sà tak˝e ma∏o zrozumia∏e (np., jak
twierdzi Wojciech Pi´tka ze Stowarzyszenia Przyjació∏ Integracji, wielu z nich sàdzi,
˝e jeÊli ktoÊ ma orzeczenie niezdolnoÊci do pracy to znaczy, ˝e nie wolno go zatrud-
niaç). Wszystko to powoduje, i˝ mimo proponowanych udogodnieƒ i dofinansowaƒ
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ze strony instytucji i organizacji odpowiedzialnych za rehabilitacj´ zawodowà, pra-
codawcy bojà si´ korzystaç z przywilejów za zatrudnianie osoby o ograniczonej
sprawnoÊci. Wielu z nich woli p∏aciç sk∏adki na PFRON (przeznaczane póêniej na
dop∏aty do zatrudniania osób niepe∏nosprawnych). Cz´sto wypowiadajà si´ tak˝e, i˝
nie starajà si´ o dofinansowanie, gdy˝ nie chcà mieç póêniej ciàg∏ych kontroli (Gaze-
ta.pl, 01.08.2005). Wed∏ug prezesa KIGR, W∏odzimierza Sobczaka, zbyt cz´sto zmie-
niajàce si´ przepisy dotyczàce rozliczania pomocy publicznej dla pracodawców za-
trudniajàcych osoby z ograniczonà sprawnoÊcià, a w szczególnoÊci ich niejasna
interpretacja to najwa˝niejszy problem, z jakim borykajà si´ pracodawcy. Przeprowa-
dzona przez KIGR ankieta nt. mo˝liwoÊci prawid∏owego i sprawnego rozliczania
przyznanej w 2004 r. pomocy publicznej oraz wp∏ywu cz´stych zmian przepisów na
zainteresowanie zatrudnianiem osób z ograniczonà sprawnoÊcià wykaza∏a, i˝ przepi-
sy te sà dla pracodawców niejasne i nieczytelne. Wymagajà te˝ od nich korzystania
z wielu dodatkowych êróde∏ informacji oraz szkoleƒ. W opinii pracodawców, zatrud-
nianie osób niepe∏nosprawnych sta∏o si´ coraz bardziej skomplikowane. Prawie po∏o-
wa ankietowanych (ponad 400 firm) rozwa˝a mo˝liwoÊç rezygnacji ze statusu
ZPChr i zatrudniania osób z niepe∏nosprawnoÊcià

(Chaos prawny niszczy miejsca pracy niepe∏nosprawnych
Konferencja prasowa. Materia∏y, 2005)

Istniejàce regulacje prawne wp∏ywajà tak˝e na podejÊcie do zatrudnienia
wÊród samych osób niepe∏nosprawnych. Du˝y odsetek osób niepe∏nosprawnych
(w tym tak˝e nies∏yszàcych i niedos∏yszàcych) jest zale˝ny od otrzymywanych
wraz z orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci Êwiadczeƒ i rekompensat finanso-
wych. Dla wielu z nich jest to jedyne, pewne êród∏o finansowania. Decyzja o pod-
j´ciu pracy przez osob´ niepe∏nosprawnà niejednokrotnie wià˝e si´ z równocze-
snà decyzjà o zawieszeniu renty (renta socjalna ulega zawieszeniu, je˝eli
przychód z tytu∏u zatrudnienia przekracza 30% przeci´tnego miesi´cznego wy-
nagrodzenia). Bioràc pod uwag´ obecnà, niestabilnà sytuacj´ na rynku pracy
oraz przeci´tnà wysokoÊç zarobków oferowanych osobom z ograniczonà spraw-
noÊcià, jest to du˝e ryzyko. Du˝a grupa osób niepe∏nosprawnych decyduje si´
wi´c na tzw. prac´ na czarno lub przyj´cie takich ustaleƒ finansowych, które
gwarantowa∏yby im utrzymanie renty. Pracujà wi´c za ni˝sze wynagrodzenie, co
mo˝e byç êród∏em niezadowolenia i frustracji. W ten sposób osoba z ograniczo-
nà sprawnoÊcià wpada w tzw. pu∏apk´ Êwiadczeƒ socjalnych. Bardziej ni˝ na
podnoszenie w∏asnych kompetencji i poszukiwanie zatrudnienia osoby z ograni-
czonà sprawnoÊcià nastawiajà si´ wi´c na utrzymanie przyznanych korzyÊci
finansowych. Mo˝e to prowadziç do wystàpienia syndromu niepe∏nosprawnoÊci
wyuczonej.

Z przedstawionych powy˝ej informacji wynika, i˝ w celu poprawy sytuacji
osób z ograniczonà sprawnoÊcià na rynku pracy konieczna jest modyfikacja prze-
pisów dotyczàcych zatrudniania osób niepe∏nosprawnych, tak by zamiast hamo-
waç, przyczynia∏y si´ do wzrostu zatrudnienia w grupie osób z niepe∏nospraw-
noÊcià.
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10.7. Podsumowanie

Dokonana analiza sk∏ania do refleksji dotyczàcej sytuacji osób nies∏yszàcych
i niedos∏yszàcych na rynku pracy. W obecnej chwili nie przedstawia si´ ona ko-
rzystnie i wymaga wielu zmian. Zatrudnienie w omawianej grupie osób z ogra-
niczonà sprawnoÊcià jest niskie, a osoby poszukujàce pracy napotykajà liczne
bariery. Cz´Êciowo tkwià one w mo˝liwoÊciach i ograniczeniach osób nies∏yszà-
cych i s∏abos∏yszàcych (np. wiara we w∏asne mo˝liwoÊci, poczucie samoskutecz-
noÊci, poziom wykszta∏cenia), po cz´Êci zaÊ po stronie Êrodowiska spo∏ecznego
(stereotypy i mity spo∏eczne) i systemu rehabilitacji zawodowej (np. system
orzecznictwa oraz doradztwa zawodowego). Formu∏ujàc programy majàce na
celu podniesienie efektywnoÊci rehabilitacji zawodowej osób z uszkodzonym
s∏uchem warto równie˝ zwróciç uwag´ na:

•  Kszta∏towanie u osób nies∏yszàcych i niedos∏yszàcych motywacji do poszuki-
wania pracy i podj´cia zatrudnienia, a tak˝e kreowanie motywacji do do-
kszta∏cania i podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania oraz zdobywa-
nia umiej´tnoÊci do korzystania z najnowszych osiàgni´ç technologicznych;

•  Rozwój kompetencji sprzyjajàcych znalezieniu i utrzymaniu pracy – dzia∏ania
wspierajàce indywidualny rozwój, majàce na celu zwi´kszenie poczucia w∏a-
snej wartoÊci, aktywnoÊci i kreatywnoÊci oraz nabycie lub doskonalenie umie-
j´tnoÊci spo∏ecznych osób niepe∏nosprawnych, istotnych z punktu widzenia
rynku pracy. 

•  Kszta∏towane lub podniesienie umiej´tnoÊci w zakresie organizacji stanowisk
pracy oraz warunków i Êrodowiska pracy dla pracowników z dysfunkcjà na-
rzàdu s∏uchu (m.in. upowszechnienie wiedzy na temat pe∏nego pakietu
wsparcia technologicznego, który zapewnia osobom z uszkodzonym s∏uchem
pe∏ny udzia∏ w Êrodowisku pracy).

Warto równie˝ korzystaç z doÊwiadczeƒ sprawdzonych i efektywnie funkcjo-
nujàcych ju˝ programów (zagranicznych i polskich) majàcych za zadanie wpro-
wadzenie pozytywnych zmian w sytuacji osób z ograniczonà sprawnoÊcià na
rynku pracy. Jednym z takich wzorców mo˝e byç np. model zatrudnienia socjal-
nego i wspieranego przy udziale wykwalifikowanych instruktorów (trenerów)
– job coaching, który wdra˝any jest w ramach programu pt.: Trener pracy wspoma-
ganej4 w stosunku do grupy osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà i choroba-
mi psychicznymi.
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11.1. Profile socjodemograficzne osób 
z ograniczonà sprawnoÊcià ruchowà

Ograniczenie sprawnoÊci ruchowej, klasyfikowane jest przez Âwiatowà Orga-
nizacj´ Zdrowia jako b´dàce skutkiem wypadku, urazu i/lub choroby: 

1. uszkodzenia i braki w anatomicznej strukturze narzàdu ruchu (koÊci i mi´Êni
koƒczyn),

2. zaburzenia czynnoÊci motorycznych,
3. deformacje narzàdów ruchu – nieprawid∏owoÊci lub uszkodzenia anatomicz-

nej budowy narzàdu ruchu lub poszczególnych jego elementów.

WÊród przyczyn upoÊledzenia narzàdu ruchu wyró˝nia si´:

1. wady wrodzone lub rozwojowe narzàdu ruchu,
2. uk∏adowe choroby tkanki ∏àcznej w zale˝noÊci od okresu choroby i stopnia

wydolnoÊci czynnoÊciowej,
3. zapalenie stawów z towarzyszàcym zapaleniem kr´gos∏upa w zale˝noÊci od

stopnia wydolnoÊci czynnoÊciowej,
4. choroby zwyrodnieniowe stawów, w zale˝noÊci od stopnia uszkodzenia stawu,
5. choroby koÊci i chrzàstek z upoÊledzeniem wydolnoÊci czynnoÊciowej,
6. nowotwory narzàdu ruchu,
7. zmiany pourazowe w zale˝noÊci od stopnia uszkodzenia i mo˝liwoÊci kom-

pensacyjnych.

Osoby niesprawne na skutek dysfunkcji narzàdu ruchu „to osoby o ograniczo-
nej sprawnoÊci koƒczyn górnych, dolnych lub kr´gos∏upa wskutek trwa∏ego ubyt-
ku spowodowanego uszkodzeniem lub niedorozwojem mózgu lub schorzeƒ,
uszkodzeƒ i zniekszta∏ceƒ w uk∏adach: kostnym, mi´Êniowym, nerwowym” (Mo-
skalewicz, 1998; za: Ostrowska, Szczepankowska, 1998). G∏ównym problemem
osób z uszkodzonym narzàdem ruchu jest dzia∏anie, czyli przyjmowanie i utrzy-
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mywanie odpowiedniej pozycji (postawy) cia∏a i wykonywanie ruchów i czynno-
Êci wyst´pujàcych w pracy zawodowej. Dysfunkcja narzàdów ruchu mo˝e powo-
dowaç przecià˝enie uk∏adu nerwowego i w sferze psychicznej, zmniejszenie ak-
tywnoÊci fizycznej oraz wydolnoÊci wysi∏kowej. Osoby te natomiast nie majà
wi´kszych trudnoÊci i ograniczeƒ w procesie orientacji i podejmowania decyzji,
mogà w pe∏ni odbieraç bodêce p∏ynàce ze stanowiska pracy. Wyjàtkiem sà osoby,
u których nastàpi∏o uszkodzenie kory mózgowej, powodujàce – poza pora˝eniem
lub niedow∏adem – równie˝ upoÊledzenie sprawnoÊci umys∏owej. W Êwietle usta-
leƒ ekspertów WHO uszkodzenia funkcji nerwowo-mi´Êniowo-szkieletowych,
objawiajàce si´ dysfunkcjà narzàdu ruchu, przenoszà si´ na jakoÊç funkcjonowa-
nia cz∏owieka na poziomie jednostkowym i spo∏ecznym.

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz za-
trudnieniu osób niepe∏nosprawnych okreÊla trzy stopnie ograniczenia sprawno-
Êci: znaczny, umiarkowany i lekki1 – przedmiotem badaƒ w ramach naszego pro-
jektu by∏y osoby z ograniczonà sprawnoÊcià ruchowà: 

1. ze znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci – sà to jednostki z naruszonà
sprawnoÊcià organizmu, niezdolne do podj´cia zatrudnienia lub te˝ zdolne do
wykonywania zatrudnienia jedynie w warunkach pracy chronionej albo w za-
k∏adzie aktywizacji zawodowej i wymagajàce niezb´dnej w celu pe∏nienia ról
spo∏ecznych sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej opieki i pomocy innych osób w zwiàzku
ze znacznie ograniczonà mo˝liwoÊcià samodzielnej egzystencji (naruszenie
sprawnoÊci organizmu w stopniu uniemo˝liwiajàcym zaspokajanie, bez po-
mocy innych osób, podstawowych potrzeb ˝yciowych, za które uwa˝a si´
przede wszystkim samoobs∏ug´, poruszania si´, komunikacj´ i komunikowa-
nie si´);

2. z niepe∏nosprawnoÊcià umiarkowanà – osoby z naruszonà sprawnoÊcià or-
ganizmu, zdolne do wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy przy-
stosowanym odpowiednio do potrzeb i mo˝liwoÊci wynikajàcych z niepe∏no-
sprawnoÊci, wymagajàcà w celu pe∏nienia ról spo∏ecznych okresowej albo
cz´Êciowej pomocy innych osób w zwiàzku z ograniczonà mo˝liwoÊcià samo-
dzielnej egzystencji.

W Êwietle danych statystycznych2 osoby z uszkodzeniami narzàdu ruchu sta-
nowià drugà po chorobach uk∏adu krà˝enia kategori´ niepe∏nosprawnych (42,7%
– zmiennà s∏abo ró˝nicujàcà jest w tym przypadku p∏eç), z tym jednak˝e, i˝:
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bezrobotnych lub poszukujàcych pracy i niepozostajàcych w zatrudnieniu w latach 2002–2004, Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo∏ecznej (2005); Borek J. (2005).



1. prawie co czwarta osoba niesprawna w Polsce, to jednostka ze znacznym
stopniem niepe∏nosprawnoÊci (w roku 2005 – 22,0%) – osoby z uszkodzenia-
mi narzàdu ruchu rzadko zaliczajà si´ do tej kategorii niepe∏nosprawnych
(13,7% ogó∏u z uszkodzeniami narzàdu ruchu),

2. ze stopniem umiarkowanym odnotowano w roku ubieg∏ym 43,6% ogó∏u nie-
pe∏nosprawnych w Polsce – w tej kategorii osoby z ograniczeniem narzàdu
ruchu wyst´powa∏y rzadziej ni˝ jednostki z innymi rodzajami niesprawnoÊci
(36,5%),

3. osoby z ograniczeniem sprawnoÊci ruchowej stanowià dominujàcà kategori´
wÊród niepe∏nosprawnych z lekkim stopniem ograniczenia sprawnoÊci (34,4%
ogó∏u niepe∏nosprawnych w Polsce, 49,7% wÊród osób z ograniczeniem spraw-
noÊci).

Na tle ogólnie niskiego poziomu wykszta∏cenia niepe∏nosprawnych w Polsce
osoby z ograniczeniem sprawnoÊci ruchowej nie wyró˝niajà si´ w tej kwestii ni-
czym wyjàtkowym – nie ró˝nià si´ oni tak˝e w porównaniu z innymi osobami
z ograniczeniem sprawnoÊci stanem cywilnym.

Celem g∏ównym rehabilitacji zawodowej jest zatrudnienie poddanych temu
procesowi osób niepe∏nosprawnych. Mimo wielu wysi∏ków i spektakularnych
przedsi´wzi´ç (np. kampanie medialne, bud˝etowe wsparcie dla uruchamiajàcych
nowe miejsca pracy) nie uda∏o si´ w ostatnich latach zwi´kszyç zatrudnienia osób
niepe∏nosprawnych – nadal zdecydowana ich wi´kszoÊç pozostaje poza rynkiem
pracy: osoby z ograniczeniami sprawnoÊci pracowa∏y i pracujà znacznie rzadziej
ni˝ osoby sprawne. W roku 2004 w wieku produkcyjnym pracowa∏a niemal co
druga osoba sprawna i tylko co ósma osoba niepe∏nosprawna. Prawie co czwarta
osoba niesprawna w wieku produkcyjnym by∏a w 2005 roku bezrobotna – jest to
wskaênik wy˝szy ni˝ stopa bezrobocia osób bez ograniczeƒ sprawnoÊci (odpo-
wiednio 21,9% i 18,7%).

Jednostki z upoÊledzeniem sprawnoÊci ruchowej charakteryzuje najwy˝szy
poziom aktywnoÊci zawodowej wÊród ogó∏u niepe∏nosprawnych – po osobach
ze schorzeniami neurologicznymi, chorobami uk∏adu krà˝enia oraz z uszkodze-
niem narzàdu wzroku. WÊród ogó∏u niepe∏nosprawnych co trzecia pracujàca
osoba jest zatrudniona w zak∏adach pracy chronionej, stanowià oni tak˝e zdecy-
dowanà wi´kszoÊç wszystkich niepe∏nosprawnych pracowników najemnych
(70,0%). Od 2003 roku zatrudnienie w tym trybie spada3 na rzecz otwartego ryn-
ku pracy – wÊród zatrudnionych w ZPCh przewa˝ajà osoby z lekkim stopniem
niepe∏nosprawnoÊci (dwie trzecie; ze znacznà niepe∏nosprawnoÊcià – 4,0%)
– g∏ównie z dysfunkcjà narzàdu ruchu lub kr´gos∏upa, wzroku lub z zaburzenia-
mi psychicznymi. Zdecydowana wi´kszoÊç niepe∏nosprawnych bezrobotnych
pracowa∏a przed pojawieniem si´ ograniczenia sprawnoÊci (85,2%) – najwi´kszy
odsetek stanowià w tej kategorii osoby ze schorzeniami uk∏adu krà˝enia, a na-
st´pnie z uszkodzeniami narzàdu ruchu i schorzeniami neurologicznymi. WÊród
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3 Z 208 tys. w roku 2000 – do 184 tys. osób w 2005 roku (dane GUS).



poszukujàcych pracy (39,2% bezrobotnych)4 dominujà mieszkaƒcy miast,
zw∏aszcza m´˝czyêni (dwa razy cz´Êciej), w po∏owie przypadków sà oni po pi´ç-
dziesiàtym roku ˝ycia, cz´Êciej odnajdujemy wÊród tej kategorii niesprawnych
z powodu dysfunkcji narzàdu ruchu, wzroku i zaburzeƒ psychicznych.

11.2. Bariery architektoniczne i spo∏eczne 
ograniczajàce dost´p do rynku pracy

Osoby z ograniczeniem sprawnoÊci ruchowej sà szczególnà grupà ryzyka wy-
kluczenia i/lub marginalizacji na rynku pracy (zw∏aszcza pierwotnym): zanim
pojawià si´ w konkretnym miejscu pracy, muszà najpierw wyjÊç z domu, prze-
mieÊciç si´, pokonaç negatywne nastawienia spo∏eczne, zdobyç wykszta∏cenie
i zawód w ogólnodost´pnej sieci placówek edukacyjnych. 

Utrudnienia, jakie napotykajà osoby z ograniczeniem sprawnoÊci poruszajàc
si´ w przestrzeni fizycznej, dotykajà osoby ze wszystkich kategorii ograniczenia
sprawnoÊci, jednak˝e sà one szczególnie dolegliwe w przypadku osób z deficyta-
mi narzàdu ruchu, gdy˝ warunkiem sprostania tym barierom jest posiadanie od-
powiednich urzàdzeƒ i sprz´tów umo˝liwiajàcych poruszanie si´, dost´p do in-
frastruktury technicznej i spo∏ecznej, mo˝liwoÊç korzystania z systemów
instytucjonalnych „prowadzàcych” na rynek pracy (edukacja, transport, oprzy-
rzàdowanie stanowisk pracy itp.), kontaktowania si´ ze Êwiatem spo∏ecznym i je-
go instytucjami itp. Zdecydowana wi´kszoÊç obiektów i transportu publicznego
w miastach nie jest wolna od barier architektonicznych, zaÊ najwi´cej barier archi-
tektonicznych znajduje si´ w placówkach oÊwiatowych (lepsza sytuacja jest tylko
w szkolnictwie wy˝szym) oraz w instytucjach kulturalnych – najmniej utrudnieƒ
i przeszkód odnotowano w placówkach handlowych (patrz: Woêniak, 2005).

Z opublikowanych przez G∏ówny Inspektorat Pracy (GIP, 2001)5 oraz Paƒ-
stwowà Inspekcj´ Pracy (PIP, 2000) rezultatów kontroli stanowisk pracy na
otwartym rynku i w zak∏adach pracy chronionej wynika, ˝e do najwi´kszych nie-
prawid∏owoÊci nale˝a∏y:

1. niew∏aÊciwie urzàdzone pomieszczenia higieniczno-sanitarne lub niewystar-
czajàca ich liczba (14,0% ogó∏u stwierdzonych nieprawid∏owoÊci) – brak
uchwytów u∏atwiajàcych korzystanie z urzàdzeƒ higieniczno-sanitarnych, brak
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4 Uwaga! Osoby z ograniczeniem sprawnoÊci majàce sta∏e niezarobkowe êród∏o utrzymania (tj. ren-
t´ socjalnà lub z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy) nie mogà byç zarejestrowane jako osoby bezrobotne,
tylko jako osoby poszukujàce pracy.

5 W ramach kontroli sprawdzono 4428 stanowisk pracy dla 4871 pracowników. Z kontroli PIP i GIP
pochodzi najwi´cej informacji dotyczàcych oceny mo˝liwoÊci komunikacyjnych i dost´pnoÊci do
stanowisk pracy dla osób niepe∏nosprawnych, w tym z dysfunkcjà narzàdów ruchu, jednak˝e brak
w tego typu opracowaniach szczegó∏owych informacji na temat zwiàzku stwierdzonych nieprawi-
d∏owoÊci z pracà wykonywanà przez osoby niepe∏nosprawne z dysfunkcjà narzàdów ruchu.



przestrzeni manewrowej o wymiarach 1,5 x 1,5 m, stosowanie w drzwiach do
tych pomieszczeƒ progów, zamontowanie zbyt wàskich drzwi,

2. wyst´powanie w miejscach, gdzie wykonywana by∏a praca, w pomieszcze-
niach higieniczno-sanitarnych oraz na drogach i ciàgach komunikacyjnych ba-
rier architektonicznych (4,0% ogó∏u stwierdzonych nieprawid∏owoÊci).

Do typowych utrudnieƒ wyst´pujàcych w zak∏adach pracy zatrudniajàcych
osoby z ograniczonà sprawnoÊcià nale˝a∏y takie bariery, jak: brak pochylni przed
wejÊciami do budynków, progi w przejÊciach pomi´dzy pomieszczeniami, ubyt-
ki w posadzkach, niew∏aÊciwa szerokoÊç wejÊç do pomieszczeƒ, w których wy-
konywana by∏a praca, brak wind osobowych w budynkach wielokondygnacyj-
nych.

Z kolei w zak∏adach pracy chronionej6 wÊród najcz´stszych barier architekto-
nicznych zarejestrowano:

1. brak pochylni z w∏aÊciwymi spadkami i por´czami,
2. brak wymaganych uchwytów w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
3. brak w∏aÊciwej powierzchni manewrowej w pomieszczeniach higieniczno-sa-

nitarnych,
4. wyst´powanie progów w drzwiach.

W zak∏adach zatrudniajàcych osoby pe∏nosprawne i niepe∏nosprawne inspek-
torzy pracy stwierdzili:7 z∏y stan techniczny budynków, niew∏aÊciwe usytuowa-
nie pomieszczeƒ, niew∏aÊciwe pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wyst´powa-
nie tzw. barier architektonicznych dla osób niepe∏nosprawnych, niew∏aÊciwe
zabezpieczenie maszyn i urzàdzeƒ oraz oÊwietlenie.

Jednak˝e to nie przeszkody architektoniczne stanowià zasadniczà barier´ ak-
tywizacji zawodowej osób z ograniczonà sprawnoÊcià ruchowà – g∏ównym
przeciwnikiem sà postawy spo∏eczne, w tym tak˝e postawy pracodawców. Ba-
dania sygnalizujà doÊç uniwersalne zjawisko silniejszego zwiàzku postaw nega-
tywnych w odniesieniu do osób z „wizualnoÊcià” niepe∏nosprawnoÊci (stopieƒ
oszpecenia, stopieƒ ci´˝koÊci uszkodzenia, rokowanie na przysz∏oÊç) i mo˝liwo-
Êcià sprostania osób z ograniczeniem sprawnoÊci spo∏ecznie akceptowanym
standardom normalnoÊci. Od wielu lat badania postaw wobec osób z ogranicze-
niem sprawnoÊci rejestrujà wi´ksza sk∏onnoÊç do akceptowania osób chorych
somatycznie, w nast´pnej kolejnoÊci niesprawnych fizycznie, a tak˝e jednostek
z zaburzeniami i uszkodzeniami sensorycznymi. Postawy te ró˝nicujà takie
zmienne, jak rodzaj i stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci, a tak˝e jego „widzialnoÊç”
oraz mo˝liwoÊç samoobs∏ugowa, poziom samodzielnoÊci i niezale˝noÊci, mobil-
noÊç jednostki, mo˝liwoÊç komunikacji, si∏a stygmatyzacji spo∏ecznej (pi´tnowa-
nie spo∏eczne).
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6 Skontrolowano 1254 zak∏ady.
7 Przeprowadzono 427 kontroli (301 zak∏adów zatrudniajàcych ponad 17 tys. pracowników, w tym

ponad 4,6 tys. osób niepe∏nosprawnych) – stwierdzono 386 nieprawid∏owoÊci z zakresu bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy.



Punktem krytycznym ujawniania postaw negatywnych wobec osób z ograni-
czeniem sprawnoÊci jest przede wszystkim ich ocena przez pryzmat stopnia de-
wiacji od norm spo∏ecznych i kulturowych standardów normalnoÊci oraz presja
na indywidualne osiàgni´cia i mo˝liwoÊç uczestnictwa we wspó∏zawodnictwie
spo∏ecznym i ekonomicznym. Nie bez znaczenia w procesie kszta∏towania po-
staw wobec zatrudniania osób niesprawnych sà tak˝e zjawiska spo∏eczno-gospo-
darcze, takie jak poziom rozwoju, skala bezrobocia, przekonania dotyczàce nie-
dostatku oraz waga przyk∏adana do pomyÊlnoÊci ekonomicznej i zabezpieczenia
socjalnego (renty i inne Êwiadczenia na rzecz obywateli z niesprawnoÊcià).

Opinie spo∏eczne zwiàzane z postrzeganiem po∏o˝enia osób niesprawnych ru-
chowo jako sytuacji trudniejszej ni˝ innych obywateli znajdujà potwierdzenie
w postawach i zachowaniach samych osób z ograniczeniem sprawnoÊci. Osoby
niesprawne ruchowo cz´Êciej ni˝ ludzie w pe∏ni sprawni stosujà w sytuacjach
trudnych:

1. styl unikowy – unikanie konfrontacji z problemami, niepodejmowanie no-
wych wyzwaƒ s∏u˝àcych rozwiàzywaniu problemów ˝yciowych, wycofywa-
nie si´ z realizacji konstruktywnych wymagaƒ koresponduje z charaktery-
stycznym dla tej kategorii nasileniem potrzeby uleg∏oÊci wyra˝ajàcej si´
przede wszystkim zale˝noÊcià od innych;

2. styl emocjonalny – wysyceniu obaw, poczuciu bezsilnoÊci, obwinianiu siebie
za trudnoÊci w rozwiàzywaniu skomplikowanych sytuacji ˝yciowych towa-
rzyszy znaczne wydatkowanie wysi∏ku zmierzajàce do uzyskania i podtrzy-
mywania pozytywnej samooceny.

W podobnej proporcji wyst´puje natomiast wÊród pe∏nosprawnych i osób
z ograniczeniem ruchowym styl zadaniowy (Parchomiuk, 2004, s. 19 i in.).

Nie jest zatem wykluczone, ˝e style reagowania na sytuacje stresorodne mogà
wp∏ywaç na pokonywanie trudnoÊci, jakie dla osób niesprawnych ruchowo nie-
sie poszukiwanie i/lub utrzymanie zatrudnienia.

Pracodawcy, podobnie jak i reszta spo∏eczeƒstwa, obdarzajà wi´kszà aprobatà
potencjalnych pracowników z ograniczeniem sprawnoÊci ruchowej (nawet z g∏´-
bokim) oraz z uszkodzeniem s∏uchu – z wi´kszà nieufnoÊcià odnoszà si´ oni do
osób z zaburzeniami psychicznymi i niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà (wi´ksze
szanse zatrudnienia tej kategorii niepe∏nosprawnych stwarzajà us∏ugi socjalne
– rzadziej transport i zak∏ady produkcyjne). Badania sygnalizujà znacznie bardziej
pozytywne poglàdy pracodawców na kwestie zwiàzane z pracà i rzetelnoÊcià nie-
pe∏nosprawnych w wykonywaniu obowiàzków pracowniczych ni˝ ch´ç ich za-
trudniania oraz rozmiary przyj´ç do pracy. Poziom aprobaty dla niepe∏nospraw-
nych pracowników zwi´kszajà w sposób istotny uprzednie doÊwiadczenia
z zatrudnianiem osób z ograniczeniem sprawnoÊci – wi´ksze szanse na znalezie-
nie pracy stwarzajà du˝e firmy, w których wszystkiego jest wi´cej: pracowników
o zró˝nicowanych kwalifikacjach, rodzajów pracy i zasobów ekonomicznych.

Negatywne postawy pracodawców jako g∏ównà przyczyn´ niskiego poziomu
zatrudnienia dostrzegajà tak˝e obywatele – w opinii publicznej g∏ównà przyczy-
nà nierównej pozycji osób nie w pe∏ni sprawnych na rynku pracy jest obawa pra-
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codawców przed obni˝eniem wydajnoÊci pracy w wyniku zatrudniania osób
z ograniczeniem sprawnoÊci oraz ich przekonanie o zwi´kszonej absencji w pra-
cy tej kategorii zatrudnionych – rzadziej wskazywano na takie bariery zatrudnie-
nia niepe∏nosprawnych, jak ich nadmierne przywileje oraz wysokie koszty za-
trudniania, a tak˝e zwi´kszonà biurokracj´ w procesie uruchamiania nowych
miejsc pracy dla osób z ograniczonà sprawnoÊcià. Polacy upatrujà w paƒstwie,
a nie w pracodawcach g∏ówne êród∏o finansowania rynku pracy i kosztów wy-
równywania szans zawodowych osób niepe∏nosprawnych8 (TNS OBOP, 2004).

11.3. ZdolnoÊç do pracy i mo˝liwoÊç zatrudnienia
osób z ograniczonà sprawnoÊcià ruchowà 

ZdolnoÊç do pracy obejmuje potencja∏ psychofizyczny jednostki, jej umiej´tnoÊci
niezb´dne w procesie poszukiwania/uzyskania/utrzymania okreÊlonego zaj´cia
na rynku pracy oraz mo˝liwoÊç wykonywania zadaƒ zwiàzanych z wymaganiami
stawianymi okreÊlonej pracy z uwzgl´dnieniem potencja∏u i zasobów jednostki oraz
warunków Êrodowiskowych. Inaczej mówiàc, zdolnoÊç do pracy obejmuje:

1. Zasoby i umiej´tnoÊci uniwersalne osoby z ograniczonà sprawnoÊcià ruchowà,
stanowiàce podstaw´ wykonywania ka˝dej pracy, która b´dzie do podj´cia.

2. Ca∏oÊciowe oszacowanie zdolnoÊci osoby z ograniczeniami sprawnoÊci rucho-
wej do wykonywania czynnoÊci zgodnie z wymogami miejsca pracy oraz za-
kresem przysz∏ych obowiàzków zawodowych i zadaƒ wyznaczonych proce-
sem pracy.

3. Mo˝liwoÊci funkcjonowania zawodowego szacowane przez pryzmat pozio-
mu, g∏´bokoÊci i trwa∏oÊci uszkodzeƒ struktury oraz funkcji organizmu i/lub
psychiki („z” i „bez” specjalnego oprzyrzàdowania i/lub specjalistycznego
wsparcia).

4. Strategie poszukiwania i znajdowania pracy uwzgl´dniajàce tak˝e potencja∏,
jakim dysponujà kr´gi spo∏eczne osoby z ograniczonà sprawnoÊcià (rodzina,
przyjaciele, sàsiedztwo, znajomi).

W zale˝noÊci od stopnia dysfunkcji narzàdu ruchu ograniczone lub niemo˝li-
we mo˝e byç, m.in.: wykonywanie czynnoÊci samoobs∏ugowych i motorycznych,
poruszanie si´ w przestrzeni, wykonywanie czynnoÊci ˝ycia codziennego, zdo-
bywanie wiedzy, praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy i wykonywanie zadaƒ,
wykonywanie pracy zawodowej, uczestniczenie w ˝yciu ekonomicznym, religij-
nym, towarzyskim, obywatelskim i udzia∏ w ˝yciu Êrodowiska lokalnego, uczest-
niczenie w wymianie informacji.

UWARUNKOWANIA AKTYWNOÂCI ZAWODOWEJ… 205

8 Wi´cej informacji na temat barier architektonicznych, jakie napotykajà osoby z ograniczonà spraw-
noÊcià i postaw spo∏ecznych wobec tej kategorii osób znajdzie czytelnik w opracowaniu omawiajà-
cym po∏o˝enie spo∏eczne osób niepe∏nosprawnych, zamieszczonym w tej˝e publikacji.



Rozpatrujàc ca∏oÊciowo zasoby jednostki z ograniczonà sprawnoÊcià przydat-
ne w pracy nale˝y pami´taç, ˝e jednostka ta mimo ograniczeƒ zachowuje okre-
Êlone sprawnoÊci i umiej´tnoÊci, które po ich zidentyfikowaniu, ukierunkowaniu
i usprawnieniu (przy zastosowaniu odpowiednich Êrodków i w odpowiednich
warunkach) stajà si´ podstawà do podj´cia szkolenia, a nast´pnie pracy zawodo-
wej, zaÊ jakakolwiek praca nie wymaga od osoby, która jà wykonuje, zaanga˝o-
wania wszystkich jej sprawnoÊci fizycznych, psychicznych i spo∏ecznych. Ponad-
to osoby niesprawne majà mo˝liwoÊç uruchomienia pewnych mechanizmów
kompensacyjnych, polegajàcych na zastàpieniu uszkodzonych i/lub zaburzo-
nych czynnoÊci organizmu przez inne czynnoÊci – osoby niepe∏nosprawne mogà
nauczyç si´ wykonywania ró˝nych zadaƒ przy zastosowaniu innej techniki ni˝
osoby okreÊlane jako sprawne, np.: wykonywanie czynnoÊci jednà r´kà zamiast
dwoma, orientacja w Êrodowisku pracy za pomocà bodêców s∏uchowych za-
miast wzrokowych (Hulek,1988; Majewski, Szczepankowska, 1998; za: Ostrow-
ska, Szczepankowska, 1998). Nie bez znaczenia jest tak˝e fakt, i˝ wi´kszoÊç osób
niesprawnych pracowa∏a zawodowo przed chorobà i/lub urazem, tak wi´c za-
chowa∏y one jakiÊ kapita∏ wiedzy i umiej´tnoÊci. 

Szczegó∏owy wykaz skutków dysfunkcji narzàdu ruchu dla funkcjonowania cz∏o-
wieka zawiera opracowana przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia Mi´dzynarodowa
Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepe∏nosprawnoÊci i Zdrowia9, zaÊ mo˝liwoÊci zawo-
dowe osób z ograniczeniami w obr´bie narzàdu ruchu prezentuje tab. 11.1a i 1b.
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Tabela 11.1a. Mo˝liwoÊci zawodowe osób z upoÊledzeniem narzàdu ruchu

Mo˝liwoÊci zawodowe osób Mo˝liwoÊci zawodowe osób 
z dysfunkcjà koƒczyn górnych z dysfunkcjà koƒczyn dolnych

1. Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na wyst´powanie 1. Osoby z brakami, deforma-
ograniczeƒ w zakresie czynnoÊci manipulacyjnych. cjami w obr´bie koƒczyn dol-

2. Elementarne ruchy koƒczyn górnych, do których nych  mogà sprawnie wyko-
nale˝à: ruchy palców, r´ki (palców i d∏oni), przed- nywaç wszystkie czynnoÊci 
ramienia, ramienia i ramienia wraz z obr´czà bar- manipulacyjne, pod warun-
kowà decydujà o mo˝liwoÊci wykonywania nast´- kiem ˝e ich koƒczyny górne 
pujàcych czynnoÊci: chwytania, manipulowania nie sà uszkodzone, a spraw-
palcami, wykonania nachwytu, Êciskania, si´gania, noÊç manualna nie jest obni-
podnoszenia, pociàgania, pchania. ˝ona.

3. Mo˝liwoÊç wykonania tych czynnoÊci zale˝y od 2. Najbardziej odpowiednie pra-
zakresu i stopnia zachowanej sprawnoÊci. ce dla osób z uszkodzeniami 

4. Najtrudniejsza sytuacja istnieje w przypadku koƒczyn dolnych to zaj´cia 
uszkodzenia obu koƒczyn górnych, gdy˝ wów- niewymagajàce cz´stego po-
czas czynnoÊci manipulacyjne sà ca∏kowicie znie- ruszania si´ poza stanowis-
sione, chocia˝ zdarza si´, ˝e niektóre funkcje koƒ- kiem, a wi´c:
czyn górnych mogà przejàç koƒczyny dolne. • prace siedzàce,

5. Ponadto prawie zawsze zostajà zachowane nie- • prace niewymagajàce du˝e-
które sprawnoÊci lub istniejà pewne mechanizmy go wysi∏ku, chodzenia (nie-
kompensacyjne, np.: pe∏nosprawni z tej grupy 

9 International Classification of Functioning, Disability and Health, Geneva 2000.
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cd. tab. 11.1a. 

Mo˝liwoÊci zawodowe osób Mo˝liwoÊci zawodowe osób 
z dysfunkcjà koƒczyn górnych z dysfunkcjà koƒczyn dolnych

• brak III, IV i V palca, przy zachowanym kciuku wydatkujà du˝o energii na 
i palcu wskazujàcym, pozwala nadal zachowaç pokonywanie trudnoÊci 
sprawnoÊç chwytania, zwiàzanych z dysfunkcjà 

• gdy utracona zostanie cz´Êç przedramienia, czyn- chodu).
noÊci manipulacyjne mo˝e przejàç pozosta∏a cz´Êç 3. Osoby z uszkodzeniem koƒ-
koƒczyny, a zastosowanie odpowiednich uchwytów, czyn dolnych majà wi´ksze 
zamocowaƒ przedmiotów i przyborów czy proteza mo˝liwoÊci pracy:
z odpowiednimi koƒcówkami roboczymi mo˝e • w zawodach o charakterze
umo˝liwiç wykonywanie niektórych ruchów, produkcyjnym – stacjonar-

• gdy brak jednego przedramienia i r´ki, istnieje nym,
mo˝liwoÊç usprawnienia drugiej r´ki w stopniu, • mogà równie˝ podejmowaç 
który umo˝liwi przej´cie czynnoÊci wykonywa- prace siedzàce lub z ograni-
nych przez brakujàcà r´k´. czonà koniecznoÊcià cho-

6. Osoby z uszkodzeniem jednej koƒczyny górnej  dzenia o charakterze umy-
mogà podejmowaç prace o charakterze umys∏o- s∏owym, co jednak wià˝e 
wym, pod warunkiem ˝e posiadajà odpowiednie si´ z uzyskaniem odpowied-
kwalifikacje. nich kwalifikacji.

7. Zatrudnianie w charakterze pracowników fizycz- 4. Warunkiem zatrudnienia osób
nych zale˝y od stopnia i rodzaju dysfunkcji na- z uszkodzeniami koƒczyn dol-
rzàdu. nych jest, m.in.:

8. Nie jest wskazane dobieranie stanowisk wymaga- • odpowiednio urzàdzone 
jàcych zaanga˝owania uszkodzonego narzàdu, a ra- stanowisko pracy (pole pra-
czej kierowanie si´ mo˝liwoÊciami wykonania danej cy i siedzisko), 
pracy jednà r´kà czy te˝ r´kà lub d∏onià zastàpionà • przystosowany budynek (bez
przez protez´ r´ki lub koƒcówki robocze przymo- barier architektonicznych), 
cowane do kikuta przedramienia. • w∏aÊciwa organizacja do-

jazdu do pracy.

Tabela 11.1b. Mo˝liwoÊci zawodowe osób z upoÊledzeniem narzàdu ruchu

Mo˝liwoÊci zawodowe osób Mo˝liwoÊci zawodowe osób 
z dysfunkcjà uk∏adu z dysfunkcjà narzàdów ruchu 
kostno-stawowego z dysfunkcjami sprz´˝onymi

1. Dysfunkcje uk∏adu stawowego wywo- 1. Bardzo cz´sto obok dysfunkcji narzàdu 
∏ujà u osób nimi dotkni´tych stan znu- ruchu wyst´pujà inne zaburzenia, takie 
˝enia i wyczerpania fizycznego towa- jak: niedorozwój umys∏owy, zaburzenia 
rzyszàcy bólowi i stale pogarszajàcej mowy, upoÊledzenie s∏uchu, wady wzro-
si´ sprawnoÊci ruchowej. Osoba z tego ku, padaczka. Trudno wi´c podaç ogól-
typu dysfunkcjà nigdy nie jest „po ura- nà charakterystyk´ mo˝liwoÊci zawodo-
zie” czy „po chorobie”, ale zmierza ku wych tych osób.
cz´Êciowej lub ca∏kowitej niepe∏nospraw- 2. W przypadku osób z dysfunkcjami na-
noÊci. W ocenie mo˝liwoÊci zawodo- rzàdu ruchu na skutek uszkodzenia 
wych nale˝y uwzgl´dniç, ˝e: rdzenia kr´gowego mo˝liwoÊci zawo-
•  sztywny staw biodrowy wymaga dowe zale˝à od miejsca uszkodzenia, 

specjalnego siedziska, aby nie dopro- i tak:
wadziç do wtórnych zmian w kr´go- •  osoby z uszkodzeniem cz´Êci szyjnej 
s∏upie, rdzenia majà niesprawne koƒczyny



Kolejnym zagadnieniem istotnym z punktu widzenia aktywnoÊci zawodowej
osób nie w pe∏ni sprawnych jest mo˝liwoÊç zatrudnienia, poj´cie ∏àczàce w jed-
nym nurcie zasoby i orientacje prozatrudnieniowe jednostek; potrzeby, oczeki-
wania pod adresem potencjalnych pracowników i decyzje zwiàzane z ofertà pra-
cy ze strony pracodawców oraz polityka spo∏eczna (polityka zatrudnienia)
konkretnego kraju, regionu, spo∏ecznoÊci. Mo˝liwoÊç zatrudnienia osób z ograni-
czeniem sprawnoÊci ruchowej oznacza przyj´cie dwóch, wzajemnie powiàza-
nych opcji: 

1. Promowanie i wspieranie zatrudnienia osób, które chcà zachowaç/powróciç
do pracy/ zamierzajà podjàç prac´ pierwszy raz. Korelatami tej opcji dzia∏aƒ
s∏u˝àcych poprawie wskaêników zatrudnienia osób z ograniczeniami spraw-
noÊci ruchowej sà takie kwestie, jak: analiza stanowisk pracy z perspektywy
potrzeb osoby z ograniczonà sprawnoÊcià, strategie wsparcia osoby niespraw-
nej w pracy; opracowanie profili zawodowych zgodnych z potencja∏em i po-
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cd. tab. 11.1b.

Mo˝liwoÊci zawodowe osób Mo˝liwoÊci zawodowe osób 
z dysfunkcjà uk∏adu z dysfunkcjà narzàdów ruchu 
kostno-stawowego z dysfunkcjami sprz´˝onymi

•  w przypadku reumatoidalnego zapale- górne, tu∏ów, koƒczyny dolne i w za-
nia stawów wskazana jest praca o ma- sadzie nie majà mo˝liwoÊci podj´cia
∏ych obcià˝eniach zewn´trznych w na- pracy zawodowej (co nie oznacza wy-
przemiennej pozycji; zmniejszona kluczenia wszelkiej pracy),
sprawnoÊç dotyczy koƒczyny, w której •  osoby z uszkodzeniem odcinka pier-
wystàpi∏o zapalenie stawów, siowego rdzenia posiadajà pe∏nà 

•  przy zesztywniajàcym zapaleniu sta- sprawnoÊç koƒczyn górnych i ràk, ale 
wów kr´gos∏upa nale˝y szczególnie przy wysokiej paraplegii wyst´pujà 
dbaç o staw biodrowy i barkowy, zaburzenia w utrzymywaniu pozycji 
dlatego wskazana jest praca z prze- siedzàcej,
wagà pozycji wyprostowanej, stojàcej, •  osoby z uszkodzeniem segmentu 
chyba ˝e stanowisko wyposa˝one l´dêwiowego posiadajà pe∏nà spraw-
zostanie w specjalny fotel (zapobie- noÊç koƒczyn górnych i tu∏owia; je˝eli 
gajàcy narastaniu przykurczy). uszkodzenie wystàpi∏o na poziomie 

2. Pe∏na ocena mo˝liwoÊci zawodowych pierwszego lub drugiego segmentu 
osób z dysfunkcjà uk∏adu stawowego l´dêwiowego, majà mo˝liwoÊç poru-
jest bardzo trudna, gdy˝ ich stan zdro- szania si´ za pomocà aparatów szy-
wia oraz mo˝liwoÊci ulegajà ciàg∏ym nowo-opaskowych i kul.
zmianom. Mo˝liwoÊç wykonywania 3. Dysfunkcje narzàdu ruchu pochodzenia 
zadaƒ zawodowych mo˝e zale˝eç od rdzeniowego i mózgowego nale˝à do 
samopoczucia w danym dniu, dlatego najci´˝szych i poza zmianami w obr´bie 
pewnym rozwiàzaniem dla tych osób narzàdu ruchu bardzo cz´sto towarzy-
jest praca w domu. Nale˝y jednak za- szà im inne uszkodzenia lub schorzenia. 
strzec, ˝e praca w domu zwi´ksza izo- Dlatego do oceny mo˝liwoÊci zawodo-
lacj´ osoby i – co mocno podkreÊla si´ wych osób z tego rodzaju z∏o˝onymi 
w Klasyfikacji WHO – mo˝e jeszcze po- dysfunkcjami nale˝y podchodziç w spo-
g∏´biç niepe∏nosprawnoÊç. sób indywidualny.

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie Górska (red.). (2002, s. 26–28).



trzebami kandydatów do pracy; wspieranie oprzyrzàdowania stanowisk pra-
cy; wsparcie osób w zatrudnieniu (bud˝et paƒstwa, biznes, organizacje poza-
rzàdowe).

2. Wyszkolenie, zatrudnienie i utrzymanie osoby z ograniczonà sprawnoÊcià
w zatrudnieniu. Celowi temu s∏u˝à nast´pujàce dzia∏ania: szkolenia zawodo-
we/przezawodowienie (paƒstwowe, prywatne i pozarzàdowe êród∏a subsy-
diowania edukacji zawodowej); inwestowanie w rozwój pracownika; formu∏a
edukacyjna: nauka „pracy w pracy”; prozatrudnieniowa edukacja pracodaw-
ców; elastyczne formy zatrudnienia; beneficja dla pracodawców zatrudniajà-
cych osoby z ograniczonà sprawnoÊcià; ocena efektywnoÊci pracy i weryfika-
cja programu aktywizacji zawodowej; ewaluacja warunków i bezpieczeƒstwa
pracy10.

Tak wi´c oparcie si´ pracodawców wy∏àcznie na tradycyjnych, klasycznych ak-
tywach pracowniczych (wiedza, umiej´tnoÊci, postawy, cechy osobnicze, takie jak
rzetelnoÊç, uczciwoÊç, inicjatywa, zdolnoÊç rozwiàzywania problemów itp.) nie
jest ju˝ wystarczajàce – wagi na rynku pracy nabierajà wspó∏czeÊnie nietechniczne
umiej´tnoÊci oraz wszystko, co sprzyja radzeniu sobie pracowników ze zmieniajà-
cymi si´ potrzebami i warunkami rynku pracy. Stwarza to dodatkowe bariery wej-
Êcia na otwarty rynek pracy osób z ograniczonà sprawnoÊcià, które mogà mieç nie-
dobory, nie tylko w tradycyjnym zestawie aktywów pracowniczych, lecz
zw∏aszcza w nowoczeÊnie definiowanej zdolnoÊci/mo˝liwoÊci do zatrudnienia
(walory rozwojowe, mobilnoÊç profesjonalna i terytorialna, umiej´tnoÊç prezento-
wania w∏asnego wizerunku, mo˝liwoÊci i umiej´tnoÊci wykorzystania zaplecza
informacyjnego i sieci instytucji wspierajàcych „drog´ na rynek”) (Tamkin, 1999;
Cotton, 2001; Shaddock, 2002).

Zatem poprawieniu wskaêników zatrudnienia osób z ograniczeniami spraw-
noÊci ruchowej s∏u˝à: edukacja, dost´p do urzàdzeƒ i sprz´tów umo˝liwiajàcych
samodzielne poruszanie si´, kompensacyjne formy wsparcia niepe∏nosprawnych
i pracodawców w ramach polityki zatrudnienia, postawy wspó∏obywateli oraz
pracodawców, a tak˝e warunki i elastycznoÊç zatrudnienia oraz psychofizyczne
warunki pracy.
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10 Wyniki kontroli Paƒstwowej Inspekcji Pracy sygnalizujà powtarzalnoÊç takich uchybieƒ i niepra-
wid∏owoÊci w zak∏adach pracy zatrudniajàcych osoby niepe∏nosprawne, jak brak w∏aÊciwego
oprzyrzàdowania stanowisk pracy dostosowanego do rodzaju i stopnia niepe∏nosprawnoÊci, nie-
w∏aÊciwa eksploatacja instalacji i urzàdzeƒ elektrycznych, niedostateczne oÊwietlenie stanowisk
pracy, brak lub nieskuteczna wentylacja, dopuszczanie pracowników do pracy bez wst´pnego
i okresowego przeszkolenia w zakresie BHP, brak orzeczenia lekarskiego stwierdzajàcego nieist-
nienie przeciwwskazaƒ do pracy na okreÊlonym stanowisku. Wi´kszoÊç nieprawid∏owoÊci wyst´-
powa∏a w zak∏adach ubiegajàcych si´ o nadanie statusu zak∏adu pracy chronionej i w zak∏adach
tworzàcych stanowiska pracy dla osób niepe∏nosprawnych.



11.4. Wymogi stanowiska pracy dla osób 
z ograniczeniem sprawnoÊci ruchowej

Wspó∏czesne rozwiàzania ergonomiczno-organizacyjne umo˝liwiajà prac´
osób z powa˝nymi nawet ograniczeniami sprawnoÊci narzàdu ruchu, wymaga to
jednak˝e odpowiedniego wyposa˝enia stanowiska11 i organizacji pracy. Stano-
wisko pracy obejmuje swoim zasi´giem znacznie wi´cej ni˝ przestrzeƒ i narz´-
dzia pracy, a wi´c równie˝ cz∏owieka i jego zwiàzki z otoczeniem. To najmniej-
sza komórka produkcyjna, którà charakteryzuje uzbrojenie niezb´dne do
wykonania danej operacji, obsada robocza oraz aktualne normy pracy i przepisy
BHP (Górska, 2002; Rotkiewicz, 2006). Z przytoczonych definicji wynika, ˝e pod-
stawowymi elementami stanowiska pracy sà:

1. zadania do wykonania (czynnoÊci),
2. pracownik (grupa, zespó∏),
3. wyposa˝enie (maszyny, urzàdzenia, narz´dzia, sprz´t), 
4. przedmiot pracy (wyrób/us∏uga),
5. wielkoÊç i kszta∏t zajmowanej powierzchni.

Kszta∏towanie nowoczesnego stanowiska pracy wynika nie tylko z zadaƒ zwià-
zanych z realizacjà procesu produkcyjnego, ale równie˝ wymaga dostosowania go
do cz∏owieka, a w szczególnoÊci osoby z ograniczeniami sprawnoÊci. Stanowi to
problem, który jest dziÊ przedmiotem zainteresowania specjalistów ró˝nych dzie-
dzin: konstruktorów maszyn, technologów, organizatorów, ekonomistów, a tak˝e
przedstawicieli nauk o cz∏owieku, tj. antropologów, fizjologów, psychologów, so-
cjologów. Ergonomiczne podejÊcie do kszta∏towania stanowiska pracy zak∏ada do-
stosowanie elementów struktury stanowiska do mo˝liwoÊci i potrzeb cz∏owieka
oraz jego aspiracji i oczekiwaƒ. SpecjaliÊci twierdzà, ˝e nale˝y dà˝yç do takich roz-
wiàzaƒ konstrukcyjnych, technicznych, organizacyjnych, które zapewnia∏yby
optymalne harmonizownie obu elementów uk∏adu cz∏owiek – maszyna lub te˝ sys-
temu cz∏owiek – obiekt techniczny (Górska, op. cit., s. 49) – por. tab. 11.2.

Organizacj´ stanowiska pracy mo˝na rozpatrywaç w trzech przekrojach, tj.
w przestrzeni, w czasie, w powiàzaniu z innymi stanowiskami. Przy analizie
w przestrzeni niektóre elementy z analizy kompleksowej trzech czynników
g∏ównych stanowiska pracy znajdujà odbicie w wyspecjalizowanych dziedzi-
nach badaƒ naukowych, jak np:

1. przystosowanie cz∏owieka do pracy (fizjologia i biomechanika pracy, psycho-
logia in˝ynieryjna itp.) obejmuje badaniami poznanie cech wykonawcy w celu
ustalenia mo˝liwoÊci wykonania przez niego zadaƒ stawianych przez stano-
wisko – przy takim podejÊciu nie zak∏ada si´ wprowadzenia ˝adnych zmian
w obiekcie technicznym,
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11 Istot´ problemu trafnie oddaje stwierdzenie William Bridgesa: Stanowiska pracy sà sztywnym rozwià-
zaniem elastycznego problemu (za: Górska, 2002, s. 48).
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Tabela 11.2. Podstawowe wymogi miejsca pracy dla osób z ograniczeniem sprawnoÊci ru-
chowej

STANOWISKO PRACOWNIKA Z DYSFUNKCJÑ NARZÑDÓW RUCHU (osoby
z dysfunkcjà narzàdu ruchu, korzystajàce z kul, lasek i innych urzàdzeƒ majà k∏opoty
ze zginaniem si´, pochylaniem i wstawaniem z pozycji siedzàcej)

Obiekt jest dost´pny dla osób poruszajàcych si´ o kulach wówczas, gdy:
•  przed wejÊciem jest nie wi´cej ni˝ 5 stopni,
•  schody/pochylnie wyposa˝one sà w por´cze.

Przestrzeƒ niezb´dna do poruszania si´ po miejscu pracy dla osoby niekorzystajàcej
z podparç (np. kul inwalidzkich) nale˝y pozostawiç:
•  szerokoÊç przejÊcia minimum 60 cm, 
•  dla osoby z jednà laskà minimum 70 cm (zalecane 80 cm), 
•  dla osoby z dwiema laskami minimum 80 cm (zalecane 90 cm), 
•  dla osoby korzystajàcej z kul minimum 90 cm (zalecane 1 m), 
•  dla osoby korzystajàcej z dwóch trójnogów lub balkonika minimum 90 cm (zaleca-

ne 95 cm).

Siedziska foteli wygodne dla osób poruszajàcych si´ o kulach czy laskach powinny
mieç:
•  mo˝liwoÊç podwy˝szania do wysokoÊci przynajmniej 47 cm,
•  przestrzeƒ przed siedziskiem powinna zapewniç mo˝liwoÊç u∏o˝enia wyprosto-

wanej nogi – nale˝y zapewniç przestrzeƒ d∏ugoÊci oko∏o 75 cm,
•  szerokoÊç siedziska nie mniejszà ni˝ 40 cm,
•  g∏´bokoÊç, która nie b´dzie powodowaç zaburzeƒ krà˝enia oraz równowagi,
•  przy meblach wbudowanych minimalnie 30 cm, przy wolnostojàcych od 45–60 cm

w zale˝noÊci od wysokoÊci siedziska.

Krzes∏a do pracy powinny mieç podpórki pod ∏okcie o d∏ugoÊci przynajmniej 22 cm
– s∏u˝à one równie˝ jako pomoc przy wstawaniu. 

Odpowiednio do wysokoÊci siedzisk nale˝y dostosowaç wysokoÊç blatu roboczego
(sto∏u):
•  dla siedziska o wysokoÊci 47 cm przestrzeƒ pod blatem nie powinna byç ni˝sza ni˝

65 cm, 
•  blat powinien byç umieszczony w taki sposób, by jego górna kraw´dê nie znajdo-

wa∏a si´ wy˝ej ni˝ 65 cm.

Zasi´g ràk u osób z dysfunkcjà narzàdu ruchu mo˝e byç zmniejszony – strefa operacyj-
na dla ràk tej grupy osób mieÊci si´ w przedziale 60–165 cm nad poziomem pod∏ogi.

GENERALNIE: 
Stanowisko pracy powinno byç tak projektowane, by mog∏o byç wykorzystywane nie
tylko dla pracownika, który rozpoczyna na nim prac´.

ZATEM:
Pracodawca w dobrze poj´tym interesie w∏asnym powinien zadbaç, by u˝ytkowany
w miejscu pracy zestaw mebli umo˝liwia∏ szerokà regulacj´.
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cd. tab. 11.2. 

STANOWISKO PRACOWNIKA NA WÓZKU INWALIDZKIM
Obok danych antropometrycznych istotne dla stanowiska pracy sà równie˝ parame-
try techniczne wózka:
•  standardowa szerokoÊç wózka – wraz z szerokoÊcià na r´ce wynosi 80 cm, zatem

powinna byç pozostawiona przestrzeƒ minimalna o szerokoÊci 90 cm pomi´dzy
przeszkodami (miejscowe przew´˝enia) do jazdy na wprost,

•  pasmo podstawowe do jazdy na wprost powinno wynosiç 120 cm,
•  przestrzeƒ zapewniajàca mini´cie si´ dwóch pracowników na wózkach wynosi

180 cm szerokoÊci.
Przestrzeƒ manewrowa wózka przy obrocie 90 stopni dooko∏a kó∏ tylnych ruchem
p∏ynnym wynosi 140 cm – zatem przestrzeƒ do wykonania takiego manewru wynosi
150 x 150 cm. 
Takà samà przestrzeƒ nale˝y zachowaç dla czynnoÊci obrotu wózka o 180 stopni za
pomocà kilku ruchów.
Siedzisko wózka jest umieszczone przewa˝nie na wysokoÊci mi´dzy 50–52 cm,
– a zatem:
•  blat roboczy powinien znajdowaç si´ na wysokoÊci 80 cm, 
•  wolna przestrzeƒ pod blatem powinna mieç parametry przynajmniej 70–75 cm wy-

sokoÊci, 50 cm g∏´bokoÊci i 80 cm szerokoÊci, 
•  maksymalna g∏´bokoÊç tak przystosowanego stanowiska nie powinna przekraczaç

55–60 cm,
•  nale˝y zapewniç mo˝liwoÊç wjazdu i wyjazdu wózka do i od blatu roboczego – po-

trzeba na to przestrzeni o odleg∏oÊci do najbli˝szej przeszkody 120 cm.
Zasi´g ràk na stanowisku pracy: 
•  pomi´dzy wysokoÊciami 135 cm dla si´gania w gór´ oraz 40 cm dla si´gania w dó∏,
•  podstawowa strefa operacyjna powinna wahaç si´ pomi´dzy 75–105 cm,
•  mierzony centralnie od osi tu∏owia osoby (nie na wózku) wynosi Êrednio w p∏asz-

czyênie pionowej bocznej po 80 cm z obu stron,
•  zasi´g operacyjny do przodu w p∏aszczyênie pionowej lub poziomej wynosi ok. 60 cm.
W zale˝noÊci od prowadzonej dzia∏alnoÊci wskazane by∏oby umieszczenie pó∏ki na
drobne przedmioty, narz´dzia montowanej nad blatem roboczym na wysokoÊci
30–35 cm. Wszelkiego rodzaju szuflady nale˝y umieszczaç nie wy˝ej ni˝ 110 cm.
WysokoÊç monta˝u uchwytów por´czy u∏atwiajàcych otwieranie drzwi w przypad-
ku ukoÊnych wynosi 70–120 cm, a poziomych 90–120 cm od poziomu pod∏ogi. 
Wy∏àczniki Êwiat∏a i dzwonki przy drzwiach powinny znajdowaç si´ na wysokoÊci
90–120 cm.
Zakup mebli o regulowanym blacie lub te˝ stosowanie odpowiednich nak∏adek prze-
ciwdzia∏a ró˝nicowaniu pracowników na sprawnych i niepe∏nosprawnych. 
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç stosowania standardowych wysokoÊci – o ile pracownik b´-
dzie móg∏ przesiàÊç si´ na krzes∏o, wówczas w tym celu nale˝y zamontowaç stabilne
por´cze przy blatach roboczych, jak te˝ zapewniç odpowiednià przestrzeƒ manewrowà
dla wózka.
Nale˝y zabezpieczyç Êciany wzd∏u˝ pasma ruchu przed uderzeniem wózka listwami:
•  dolna powinna mieç szerokoÊç 30 cm i powinna byç zamontowana na wysokoÊci

10 cm od pod∏ogi,
•  górna powinna mieç szerokoÊç 20 cm i powinna byç zamontowana na wysokoÊci

75 cm od pod∏ogi,
•  skrzyd∏a drzwiowe powinny byç zabezpieczone od do∏u – z uwagi na mo˝liwoÊç

uszkodzenia w przypadku uderzenia wózkiem przynajmniej do wysokoÊci 30 cm.



2. przystosowanie pracy do cz∏owieka (ergonomia) obejmuje badaniami relacje,
jakie zachodzà pomi´dzy cz∏owiekiem a obiektem technicznym w trakcie wy-
konywania zadaƒ – to podejÊcie pozwala na dokonywanie zmian i uspraw-
nieƒ na stanowisku pracy odpowiednio do mo˝liwoÊci wykonawcy,

3. przystosowanie cz∏owieka do cz∏owieka (socjologia i psychologia pracy) obej-
muje badaniami cz∏owieka wykonawc´ w powiàzaniu z innymi wykonawca-
mi i prze∏o˝onymi (Górska, op. cit., s. 51).

Kszta∏towanie stanowiska pracy odpowiedniego dla osoby z ograniczeniem
sprawnoÊci polega na dostosowaniu technicznych urzàdzeƒ i warunków pracy do
cech, zdolnoÊci i potrzeb takiego pracownika. Powinno to byç realizowane przez: 

1. fizycznà adaptacj´ stanowiska pracy, czyli dokonanie zmian lub modyfikacji po-
legajàcych na zamontowaniu dodatkowych elementów lub usuni´ciu elemen-
tów przeszkadzajàcych w wykonywaniu okreÊlonych czynnoÊci zawodowych,

2. wyposa˝enie pracownika niepe∏nosprawnego w odpowiedni, dostosowany
do rodzaju niepe∏nosprawnoÊci, sprz´t rehabilitacyjny umo˝liwiajàcy wyko-
nywanie czynnoÊci zawodowych.
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cd. tab. 11.2. 

STANOWISKO PRACOWNIKA Z TRUDNOÂCIAMI MANUALNYMI (równie˝ po
amputacji koƒczyn)

Zasada generalna:
•  urzàdzenia powinny mieç przystosowane do rodzaju dysfunkcji – przyrzàdy/po-

moce wspomagajàce chwytanie, zaciskanie, obracanie, naciskanie,
•  obs∏uga wszelkiego typu klamek, uchwytów, dêwigni i przycisków powinna byç

prosta, niewymagajàca w obs∏udze obrotu przegubem, a ich uruchamianie powin-
no nast´powaç jednà r´kà bez potrzeby u˝ywania podparcia (zbyt du˝ej si∏y) do
uruchomienia,

•  przystosowujàc miejsce pracy dla osoby niepe∏nosprawnej z niedow∏adem koƒ-
czyn górnych mo˝na rozwa˝yç zakup osprz´tu sterowania za pomocà peda∏u.

Stosujàc przyciski nale˝y pami´taç:
•  Êrednica nie powinna byç mniejsza ni˝ 25 mm, 
•  wg∏´bienie podczas wciskania nie powinno przekraczaç 9 mm, 
• odleg∏oÊç pomi´dzy sàsiadujàcymi przyciskami, mierzona po osi, nie powinna byç

mniejsza ni˝ 35–38 mm, w zale˝noÊci od rodzaju i funkcji zastosowanych przycisków.

Nale˝y unikaç stosowania klamek okràg∏ych, wymagajàcych obrotu przegubem – klam-
ki powinny byç odsuni´te od p∏aszczyzn drzwi na odleg∏oÊç nie bli˝ej ni˝ 45 mm i nie
dalej ni˝ 60 mm. 
W szczególnych przypadkach zaleca si´ wyposa˝yç stanowisko pracy w por´cze:
•  umo˝liwiajàce pewny uchwyt, 
•  o przekroju okràg∏ym – nie mniejszym ni˝ 40 mm,
•  w odleg∏oÊci od p∏aszczyzny (Êciany) nie mniejszej ni˝ 40 mm.

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie Skorus (2005), Krynicki, Nadolski (1976), Gór-
ska (2002).



Pierwszoplanowe znaczenie w kszta∏towaniu stanowiska pracy powinno
mieç zapewnienie niepe∏nosprawnemu pracownikowi samodzielnoÊci i niezale˝-
noÊci. Na stanowisku pracy odpowiednim dla osoby z niesprawnoÊcià powinna
móc pracowaç równie˝ osoba sprawna, a stanowisko to nie powinno byç rozpo-
znawane jako przeznaczone wy∏àcznie dla cz∏owieka z ograniczeniami sprawno-
Êci (Ostrowska, Szczepankowska, 1998; Meyer-Bohe, 2000). Stanowisko pracy dla
osoby niepe∏nosprawnej musi spe∏niaç podobnie jak ka˝de stanowisko pracy na-
st´pujàce podstawowe warunki (Krynicki, Nadolski, 1976):

1. nie mo˝e zmuszaç pracownika do nie fizjologicznych, d∏ugotrwa∏ych pozycji
przymusowych,

2. nie mo˝e przecià˝aç uk∏adu statyczno-dynamicznego,
3. nie mo˝e wymagaç napi´ç nerwowych,
4. nie mo˝e powodowaç z innych jeszcze przyczyn nadmiernego wydatku ener-

getycznego,
5. nie mo˝e zmuszaç do d∏ugotrwa∏ej i jednostajnej koncentracji psychicznej.

Uwzgl´dniajàc cechy korzystne stanowiska pracy dla osoby niepe∏nospraw-
nej (patrz tab. 11.2.), mo˝na wyodr´bniç nast´pujàce typy stanowisk:

TYP I: stanowisko, które bez adaptacji spe∏nia warunki stanowiska ko-
rzystnego.

TYP II: stanowisko niespe∏niajàce wszystkich warunków stanowiska ko-
rzystnego, na którym mo˝na zatrudniç specjalnie dobranych pra-
cowników. 

TYP III: stanowisko, które po dokonaniu indywidualnych adaptacji spe∏nia
warunki stanowiska korzystnego.

TYP IV: stanowisko, które dzi´ki wysokiemu stopniowi automatyzacji ma
do minimum ograniczony wydatek energetyczny i mimo obcià˝e-
nia jednostajnà koncentracjà psychicznà spe∏nia wi´kszoÊç warun-
ków stanowiska korzystnego. 

Osoby z dysfunkcjà narzàdu ruchu mo˝na zatrudniaç na stanowiskach typu
II, III i IV, przy czym zaleca si´ zró˝nicowany czas adaptacji i treningu (Górska,
op. cit., s. 61).

Podstawowà zasadà doboru technik pracy dla osoby z zaburzeniami w zakre-
sie narzàdów ruchu jest zastosowanie takiej formu∏y zatrudnienia, która jest
mo˝liwa z punktu widzenia wykonania zadania przy danej dysfunkcji. Wiado-
mo jednak, ˝e narzàdy ruchu wspó∏czesnego cz∏owieka sà szczególnie nara˝one
na obcià˝enia zewn´trzne, które skumulowane prowadzà do zmian przecià˝e-
niowych, niszczàcych struktury biomechaniczne i biomechaniczne funkcje uk∏a-
du ruchu (Kabsch, 1994, s. 202. i nast.).

Procedury badawcze do oceny osób niepe∏nosprawnych opracowuje Central-
ny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie. Dla ka˝dego rodzaju niepe∏nosprawno-
Êci opracowano oddzielny pakiet procedur badawczych wytypowanych do oceny
dominujàcego uszkodzenia wiodàcego do niepe∏nosprawnoÊci, ale cz´Êç proce-
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dur jest zalecana dla wszystkich, niezale˝nie od rodzaju niepe∏nosprawnoÊci (po-
wsta∏o 48 procedur). Procedury badawcze, które obejmujà badania z zakresu fizjo-
logii, biomechaniki i psychologii, mogà byç podstawà do okreÊlania mo˝liwoÊci,
wydolnoÊci ogólnej, tolerancji wysi∏kowej, sprawnoÊci motorycznej i predyspozy-
cji psychicznych do wykonywania okreÊlonych czynnoÊci zawodowych.

Procedury badawcze z zakresu fizjologii obejmujà badania wydolnoÊciowe oraz
oceniajàce tolerancj´ wysi∏ku fizycznego. Poniewa˝ sposób prowadzenia badaƒ za-
le˝y od wieku osoby badanej, niepe∏nosprawnoÊci zasadniczej oraz chorób jej to-
warzyszàcych przygotowano odr´bne procedury dla osób: po pi´çdziesiàtym ro-
ku ̋ ycia, z chorobà niedokrwiennà serca, wadami serca i nadciÊnieniem t´tniczym.

Procedury z zakresu biomechaniki majà na celu: 

1. ocen´ mo˝liwoÊci wywierania si∏y przez ma∏e i du˝e zespo∏y mi´Êni koƒczyn
górnych i dolnych, w tym si∏y wymaganej do wykonania okreÊlonej pracy,

2. ocen´ zasi´gu koƒczyn, zw∏aszcza koƒczyny górnej (okreÊlenie pola pracy),
3. ocen´ sposobu sterowania ruchami r´ki,
4. okreÊlenie si∏y wywieranej podczas ró˝nych rodzajów chwytów,
5. ocen´ mo˝liwoÊci lokomocyjnych.

Procedury z zakresu psychologii dzielà si´ na dwie podstawowe grupy:

1. dla wszystkich osób niepe∏nosprawnych (wywiad psychologiczny, obserwa-
cja, ocena psychicznych komponentów zdolnoÊci do pracy, badanie poziomu
inteligencji),

2. dla poszczególnych grup niepe∏nosprawnych, a zw∏aszcza dla osób z niepe∏-
nosprawnoÊcià zachowania i porozumiewania si´ (Górska, op. cit., s. 73–74;
Rotkiewicz, op. cit., s. 45).

Mimo wielu propozycji badawczych i projektów nadal nie ma skutecznego
narz´dzia pozwalajàcego na sprawne i precyzyjne przystosowanie stanowiska
pracy do potrzeb i mo˝liwoÊci osób niepe∏nosprawnych, tak˝e dla jednostek
z ograniczeniem ruchu. Spowodowane jest to zarówno du˝à ró˝norodnoÊcià
dysfunkcji, jak i zró˝nicowania stanowisk pracy. Chcàc wybraç w∏aÊciwe miejsce
pracy dla osoby z ograniczeniem sprawnoÊci ruchowej, nale˝y przeprowadziç
kompleksowà analiz´ i ocen´ osoby niepe∏nosprawnej koncentrujàcà si´ na jej
sprawnoÊciach i mo˝liwoÊciach, a nie na niepe∏nosprawnoÊci; przeprowadziç
analiz´ wymagaƒ pracy i stanowisk pracy oraz porównaç wyniki analiz i okreÊliç
powiàzania mi´dzy sprawnoÊciami i mo˝liwoÊciami osoby niepe∏nosprawnej
a wymaganiami stanowiska pracy i na tej podstawie wygenerowaç odpowiednie
dla danej osoby miejsce pracy (Górska, op. cit., s. 81).

W celu ustalenia korelacji pomi´dzy wymaganiami stanowisk pracy a mo˝li-
woÊciami osób niepe∏nosprawnych nale˝y wziàç pod uwag´ dwie grupy kryte-
riów: rodzaj i umiejscowienie dysfunkcji. Ze wzgl´du na rodzaj dysfunkcje mo˝-
na podzieliç na:

1. uszkodzenia i braki w anatomicznej strukturze narzàdów ruchu, ubytki cz´Êci
lub ca∏ych koƒczyn, np. ubytki wrodzone, amputacje,
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2. zaburzenia czynnoÊci motorycznych (zaburzenia kinematyki stawów, np.
ograniczenie zakresu ruchów, wy∏àczenia niektórych stopni swobody, ze-
sztywnienia stawów, zaburzenia dynamiki koƒczyn, np. niedow∏ady i pora-
˝enia – wiotkie, spastyczne),

3. deformacje,
4. dysfunkcje z∏o˝one (ró˝ne kombinacje).

PodkreÊla si´ du˝à ró˝norodnoÊç dysfunkcji uk∏adu ruchu cz∏owieka – nawet
identyczne rozpoznanie u kilku osób nie upowa˝nia do zastosowania u nich ta-
kich samych rozwiàzaƒ technicznych w zakresie indywidualnego dostosowania
stanowiska, zw∏aszcza gdy dotyczy to niedow∏adów i pora˝eƒ. W ramach takie-
go samego rozpoznania formalnego, np.: „niedow∏ad koƒczyny”, mogà istnieç ol-
brzymie ró˝nice sprawnoÊci danej koƒczyny u ró˝nych osób. Z tych˝e powodów
ka˝de projektowanie stanowiska dla osoby niepe∏nosprawnej powinno si´ opie-
raç na szczegó∏owej indywidualnej analizie i diagnozie funkcjonalnej (Górska,
op.cit., s. 84).

SpecjaliÊci rozpatrujàc z jednej strony mo˝liwoÊci osób z ograniczonà spraw-
noÊcià w stosunku do stawianych zadaƒ na stanowisku pracy, z drugiej strony
analizujàc stan, rozwój i poda˝ tych˝e stanowisk pracy sygnalizujà znaczne
trudnoÊci w doborze optymalnych rozwiàzaƒ dla konkretnej osoby niepe∏no-
sprawnej. Brakuje bowiem jasno sprecyzowanych wskazaƒ i przeciwwskazaƒ
do konkretnego doboru danego stanowiska i jego wyposa˝enia (Górska, op. cit.,
s. 90).

Nale˝y pami´taç, ˝e w przypadku osób niepe∏nosprawnych dobór stano-
wisk powinien opieraç si´ nie tylko na morfologicznych strukturach cz∏owie-
ka (wymiary, kszta∏ty cia∏a), ale i na w∏aÊciwoÊciach biomechanicznych jego
uk∏adu ruchu, w Êcis∏ym zwiàzku z systemem sterowania narzàdami ruchu,
wysi∏kiem fizycznym, a szczególnie z obcià˝eniami statycznymi i dynamicz-
nymi. Wszelkie czynnoÊci cz∏owieka powinny byç optymalizowane wed∏ug
biomechanicznych zasad ergonomicznych. Ergonomiczna optymalizacja uk∏a-
du cz∏owiek – stanowisko pracy w przypadku osób niepe∏nosprawnych po-
winna byç obwarowana specjalnymi zastrze˝eniami wed∏ug zasady primum
non nocere (przede wszystkim nie szkodziç) podniesionej do rangi wy˝szej,
wed∏ug zasady principis obsta (niszcz z∏o w zarodku, czyli przewiduj z wyprze-
dzeniem) (ibidem, s. 90 i n.).

Wynika z tego, ˝e stanowisko pracy:

1. spe∏niajàc podstawowy warunek zapewnienia efektywnoÊci pracy, nie powin-
no powodowaç przecià˝eƒ psychofizycznych organizmu ludzkiego,

2. nie mo˝e prowadziç do hipokinezy lub wadliwej pozycji, co w odniesieniu do
osób z dysfunkcjami uk∏adu ruchu ma szczególne znaczenie.

Ró˝norodnoÊç organizacyjnych i technicznych rozwiàzaƒ stanowisk pracy dla
osób z ograniczeniem sprawnoÊci ruchowej sprawia, i˝ niezb´dne staje si´ skate-
goryzowanie ich przeznaczenia i scharakteryzowanie zadaƒ. Nadziejà w tym
wzgl´dzie sà komputerowe systemy projektowania stanowisk pracy – w Niem-
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czech jest to program ANTHROPOS (wykorzystywany w biurach projektowych
i zak∏adach przemys∏owych wielu krajów Europy), natomiast w Polsce rozwija-
ny i testowany jest program GEOMAN12.

11.5. Podsumowanie i wnioski
Utrzymywanie si´ stereotypów na temat osób z ograniczeniem sprawnoÊci

(zw∏aszcza wÊród pracodawców), biurokratyzacja procesu dotowania miejsc pra-
cy dla niepe∏nosprawnych, powielanie stale tych samych barier utrudniajàcych
codzienne funkcjonowanie osób niepe∏nosprawnych (zw∏aszcza poruszajàcych
si´ o kulach lub na wózku inwalidzkim) powoduje, ˝e marnotrawiona jest praca,
wiedza i umiej´tnoÊci personelu medycznego, terapeutów i rehabilitantów oraz
wysi∏ek samych osób z ograniczonà sprawnoÊcià – dzieje si´ tak wsz´dzie tam,
gdzie natrafiajà one na bariery spo∏eczne i fizyczne: w mieszkaniu, na ulicy,
w Êrodkach komunikacji publicznej, w szkole, na rynku pracy itp.

Wi´kszoÊç osób z dysfunkcjà narzàdu ruchu chcia∏aby pracowaç, lecz nie mo˝e
tego uczyniç z powodu wadliwej konstrukcji przepisów rentowych bàdê te˝ ni-
skiego poziomu wykszta∏cenia i przygotowania zawodowego oraz trudnoÊci ze
znalezieniem pracy na pierwotnym rynku pracy w zwiàzku z wysokim bezrobo-
ciem w ogóle. Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych two-
rzony ze swoistego podatku wnoszonego przez pracodawców niezatrudniajàcych
osób niepe∏nosprawnych, stanowiàc jedyne êród∏o tworzenia miejsc pracy dla nie-
pe∏nosprawnych i wspierania du˝ej liczby potrzeb tej kategorii ludzi, nie jest w sta-
nie w pojedynk´ wygenerowaç realnego, otwartego rynku pracy dla osób niepe∏-
nosprawnych. 

Projektowanie budynków i urzàdzeƒ oraz miejsc pracy wy∏àcznie z perspek-
tywy potrzeb tzw. przeci´tnej jednostki generuje wzrost nak∏adów na póêniejsze
„protezowanie” przestrzeni zawierajàcej bariery – korygowanie b∏´dów jest
kosztowne, gdy˝ potrzeby lokomocyjno-samoobs∏ugowe osób z ograniczeniem
sprawnoÊci sà bardzo zró˝nicowane i wymagajà bardzo specjalistycznych roz-
wiàzaƒ, nie zawsze spe∏niajàcych wzorce estetyczne. 

Przezwyci´˝anie barier spo∏ecznych i fizycznych utrudniajàcych codzienne
funkcjonowanie osób nie w pe∏ni sprawnych, zw∏aszcza z ograniczonà sprawno-
Êcià ruchowà, powinno stanowiç:

1. integralnà i bardzo istotnà cz´Êç rzàdowego programu polityki spo∏ecznej
(legislacja; ochrona warunków i standardu ˝ycia osób z ograniczonà spraw-
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12 Szczegó∏y w cytowanej pracy E. Górskiej. JesteÊmy w kontakcie z autorami tego programu i ma-
my zapewnienie w∏àczenia si´ do naszego programu badawczego – nie jest wykluczone, ˝e jed-
nym z konkretnych rezultatów naszej pracy b´dzie wygenerowanie podmiotu, który, wykorzystu-
jàc program GEOMAN, stanie si´ strukturà poÊredniczàcà mi´dzy poszukujàcymi pracy osobami
niepe∏nosprawnymi ruchowo i pracodawcami, dla których znajomoÊç potencja∏u i ograniczeƒ oso-
by niepe∏nosprawnej u∏atwi przygotowanie odpowiednie do mo˝liwoÊci jednostki z ograniczonà
sprawnoÊcia ruchowà miejsca pracy.



noÊcià oraz przeciwdzia∏anie dyskryminacji, marginalizacji i wykluczeniu
spo∏ecznemu; promocja i wspieranie programów integracji spo∏ecznej osób
niepe∏nosprawnych, zw∏aszcza umo˝liwiajàcych podj´cie edukacji i zatrud-
nienia; kompensowanie utraconych mo˝liwoÊci wype∏niania zadaƒ i ról spo-
∏ecznych),

2. znaczàcà cz´Êç programu lokalnej polityki spo∏ecznej adresowanej do ludzi
niepe∏nosprawnych (dzia∏ania interwencyjne i kompensacyjne s∏u˝àce ochro-
nie standardu ˝ycia; wspieranie niezale˝noÊci ˝yciowej i w∏àczanie niepe∏no-
sprawnych w nurt ˝ycia spo∏ecznoÊci),

3. cz´Êç sk∏adowà przedsi´wzi´ç rozmaitych podmiotów w kraju i poza jego
granicami (np. Polska bez barier – program realizowany przez organizacj´ po-
zarzàdowà INTEGRACJA, programy Unii Europejskiej).

Doraêne interesy polityczne i ekonomiczne oraz manipulowanie pozameryto-
rycznymi przes∏ankami w stanowieniu prawa regulujàcego status osób z ograni-
czona sprawnoÊcià w spo∏eczeƒstwie skutkuje wzrostem postaw roszczeniowych
(tzw. choroba rentowa) oraz sprzyja poczuciu niestabilnoÊci rozwiàzaƒ i niespra-
wiedliwoÊci. Nale˝y podkreÊliç, i˝ postawy polityków upatrujàcych remedium
w obni˝aniu nak∏adów na Êwiadczenia rentowe osób niepe∏nosprawnych nie
majà spo∏ecznej aprobaty – obywatele oczekujà nie tyle redukcji Êwiadczeƒ, ile
przede wszystkim u∏o˝enia w∏aÊciwych proporcji mi´dzy nak∏adami na Êwiad-
czenia spo∏eczne i aktywne formy wspierania zatrudnienia osób z ograniczonà
sprawnoÊcià.
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12.1. Wprowadzenie

AktywnoÊç zawodowa jest niewàtpliwie wa˝nym aspektem ˝ycia wspó∏cze-
snego cz∏owieka. WÊród czynników, które wywierajà na nià wp∏yw, poczesne
miejsce zajmuje zdrowie fizyczne. Niniejszy rozdzia∏ poÊwi´cony jest ich wza-
jemnym relacjom, a tak˝e ich psychospo∏ecznemu kontekstowi. Przewlek∏a cho-
roba somatyczna wp∏ywa na sfer´ aktywnoÊci zawodowej nie tylko z uwagi na
czas jej trwania, ale równie˝ poprzez trwa∏e ubytki na zdrowiu, jakie mo˝e po-
wodowaç. Jak podajà statystyki, choroby somatyczne sà obecnie g∏ównà z przy-
czyn niepe∏nosprawnoÊci. Poruszane w rozdziale zagadnienia dotyczà wi´c zna-
czàcej cz´Êci populacji.

Problematyka aktywnoÊci zawodowej osób, których niepe∏nosprawnoÊç jest
wynikiem przewlek∏ych chorób somatycznych, jest stosunkowo rzadko porusza-
na w literaturze naukowej jako specyficzny problem. Poniewa˝ osoby przewle-
kle chore somatycznie nie stanowià jednorodnej grupy, trudne jest rozpatrywa-
nie kwestii ich zatrudnienia w sposób globalny. Niemniej jednak, analiza tej
problematyki pozwala na wy∏onienie g∏ównych zagadnieƒ, których prezentacja
jest celem niniejszego opracowania.

12.2. Znaczenie choroby somatycznej

Na poczàtku warto zastanowiç si´ nad ogólnym wp∏ywem choroby somatycz-
nej na psychospo∏eczne funkcjonowanie cz∏owieka, gdy˝ aktywnoÊç zawodowa
jest jego sk∏adowà. Zarówno rozwa˝ania teoretyczne, jak i przyk∏ady kliniczne
dowodzà wprawdzie, i˝ cz∏owiek jest w stanie konstruktywnie spo˝ytkowaç do-
Êwiadczenia zwiàzane z chorobà dla rozwoju i wzbogacenia swej osobowoÊci, to
jednak z regu∏y choroba i wynikajàca z niej niepe∏nosprawnoÊç stanowià nieko-
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rzystnà zmian´ w sytuacji ˝yciowej cz∏owieka. Ich konsekwencjà mo˝e byç
utrudnienie bàdê te˝ uniemo˝liwienie realizacji wa˝nych celów, w tym zawodo-
wych (Heszen-Niejodek, 2000a). Istotny wp∏yw na aktywnoÊç ˝yciowà osób, któ-
rych sprawnoÊç zosta∏a ograniczona w wyniku choroby somatycznej, majà nie
tylko czynniki obiektywne, ale równie˝ obraz choroby1, jaki powstaje w umyÊle
danej osoby (Heszen-Klemens, 1979). Obraz choroby to konstrukt poznawczy za-
wierajàcy takie elementy, jak: poglàd na temat istoty doÊwiadczanej choroby, jej
przyczyn, obecnego stadium oraz dalszego przebiegu, a tak˝e na temat leczenia
i ewentualnych trwa∏ych zmian w funkcjonowaniu organizmu. Poziom niepe∏no-
sprawnoÊci zwiàzanej z przewlek∏ymi chorobami somatycznymi, zdaniem wielu
autorów, zale˝y w wi´kszym stopniu od kondycji psychicznej chorego i jego in-
terpretacji choroby, ni˝ od samego stanu fizycznego (Witorzeƒç, 1991; Nesse,
2000). G.R. Parkerson i R.A. Gutman (1997) stwierdzili, ˝e depresja i l´k sà czyn-
nikami pierwszorz´dowymi i majà wi´kszy wp∏yw na powstanie niepe∏no-
sprawnoÊci ni˝ „ci´˝koÊç” zaburzenia somatycznego.

Nie bez znaczenia sà równie˝ ewentualne wtórne korzyÊci wynikajàce z cho-
roby czy niepe∏nosprawnoÊci. Mogà one polegaç na uzyskaniu spo∏ecznego
przyzwolenia na rezygnacj´ z pe∏nienia przykrych obowiàzków lub na u∏atwie-
niu zaspokajania niektórych potrzeb, jak np. potrzeba skupienia na sobie uwagi
bliskich osób. Takie potencjalne korzyÊci wynikajà z tzw. roli chorego, czyli ze-
stawu powszechnych w danej spo∏ecznoÊci przekonaƒ dotyczàcych osób chorych
i tego, jak nale˝y si´ do nich odnosiç (Gordon, 1966; Parsons, 1969; Leary, 1999).
Je˝eli dana jednostka przed utratà pe∏nej sprawnoÊci by∏a dobrze przystosowana
do swojego codziennego ˝ycia, wówczas wtórne korzyÊci zwykle nie przewy˝-
szajà strat i ograniczeƒ, jakie niesie ze sobà choroba. 

Zestawienie wymienionych elementów przyjmuje postaç ogólnej oceny sytu-
acji choroby i wynikajàcej z niej niepe∏nosprawnoÊci. Zgodnie z koncepcjà stresu
R.S. Lazarusa (1980, 1993; Heszen-Niejodek, 2000b), ocena ta mo˝e byç wyra˝o-
na m.in. jako krzywda i/lub strata. Wtedy akcent pada na zwiàzanà z chorobà
utrat´ m.in.: cenionych dóbr materialnych, dotychczasowej pozycji spo∏ecznej
czy te˝ obni˝enie poczucia w∏asnej wartoÊci. Inna mo˝liwoÊç to ocena sytuacji jako
zagro˝enia (wówczas podmiot spodziewa si´ utraty cenionych dóbr) lub wyzwa-
nia (mimo spostrzeganych trudnoÊci zak∏ada si´ mo˝liwoÊç konstruktywnego
poradzenia sobie z chorobà). Mo˝liwe jest równie˝ spostrzeganie sytuacji choro-
by jako neutralnej bàdê wr´cz sprzyjajàcej. Szczególnie w tym drugim przypad-
ku mo˝emy mieç do czynienia z ma∏à skutecznoÊcià procesu leczenia i rehabili-
tacji, która nie daje si´ wyjaÊniç przyczynami medycznymi (Heszen-Niejodek,
2000a; Heszen-Niejodek, WrzeÊniewski, 2000). 

Obserwacje poczynione w ramach realizowanego przez nas projektu badaw-
czego2 wskazujà, i˝ trudna sytuacja na rynku pracy w naszym kraju mo˝e przy-

OSOBY Z OGRANICZONÑ SPRAWNOÂCIÑ NA RYNKU PRACY220

1 Porównaj: koncepcja choroby (Kulczycki, 1971); teoria choroby (Leventhal, Meyer, Nerenz, 1980).
2 Projekt badawczy na lata 2005–2008 nr WUE/0041/IV/05 nt.: Psychospo∏eczne uwarunkowania aktyw-
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czyniaç si´ do spostrzegania przewlek∏ej choroby somatycznej jako szansy na
uzyskanie Êwiadczeƒ finansowych, przys∏ugujàcych osobom niepe∏nospraw-
nym. Je˝eli bowiem ma∏o prawdopodobne jest znalezienie zatrudnienia, mo˝li-
woÊç uzyskania Êwiadczeƒ rentowych sprawia, i˝ niepe∏nosprawnoÊç w percep-
cji wielu osób symbolizuje wi´cej korzyÊci ni˝ strat. Przek∏ada si´ to na niskà
motywacj´ do podejmowania rehabilitacji, prób poszukiwania pracy, a tak˝e na
sposób opisu swego stanu zdrowia podczas badaƒ medycznych, polegajàcy na
prezentowaniu bardziej niekorzystnego obrazu choroby ni˝ ma to miejsce w rze-
czywistoÊci. Taki stan rzeczy mogà sugerowaç równie˝ wskaêniki zatrudnienia
oraz przyznawanych Êwiadczeƒ socjalnych w odniesieniu do osób po przebytych
chorobach somatycznych, takich jak schorzenia kardiologiczne czy nowotwory.
Wskaêniki zatrudnienia w tych grupach sà w Polsce wyraênie ni˝sze ni˝ w kra-
jach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Odwrotnie ma si´ sytuacja
w odniesieniu do Êwiadczeƒ rentowych (Kawczyƒska-Butrym,1998; B∏eszyƒska,
2001; Bradley, Bednarek, 2002; Lunel i in., 2003; Nowak-Kapusta, Franek, 2004). 

12.3. Dylematy zwiàzane z informowaniem 
o chorobie i niepe∏nosprawnoÊci

W kontekÊcie niepe∏nosprawnoÊci wynikajàcej z chorób somatycznych mamy
jednak do czynienia nie tylko ze zjawiskiem wtórnych korzyÊci i postawy rosz-
czeniowej, ale równie˝ ze zjawiskiem przeciwstawnym. Jest nim ukrywanie in-
formacji o chorobie i niepe∏nosprawnoÊci. Cz´Êç osób, jeÊli jest taka mo˝liwoÊç,
nie informuje pracodawców ani wspó∏pracowników o faktycznym stanie swoje-
go zdrowia (Hawking, 1996; Stewart i in., 2001; Waghorn, 2002). WÊród powo-
dów takiego post´powania wymieniç mo˝na:

– dà˝enie do zachowania pozytywnego wizerunku w∏asnej osoby w ocenie in-
nych,

– obaw´ przed stygmatyzacjà,
– obaw´ przed staniem si´ przedmiotem plotek,
– obaw´ przed niekorzystnym wp∏ywem tej informacji na przebieg dalszej ka-

riery zawodowej,
– obaw´ przed pogorszeniem relacji interpersonalnych w miejscu pracy,
– obaw´ przed wprowadzaniem innych w zak∏opotanie,
– nieumiej´tnoÊç przekazania informacji o swojej niepe∏nosprawnoÊci.

WÊród konsekwencji zatajenia informacji na temat niepe∏nosprawnoÊci naj-
wa˝niejsze wydajà si´ byç dwie: niemo˝noÊç korzystania z ochrony prawnej, do
jakiej uprawnione sà osoby z orzeczonym stopniem niepe∏nosprawnoÊci, oraz
ryzyko pogorszenia stanu zdrowia. Warto wi´c zastanowiç si´ nad motywami
takiego post´powania. Analiza powodów ukrywania informacji na temat swego
stanu zdrowia wskazuje, i˝ w wi´kszoÊci majà one zwiàzek z motywami autopre-
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zentacyjnymi. Oznacza to, i˝ niektóre osoby sk∏onne sà ryzykowaç pogorszenie
stanu zdrowia oraz zrezygnowaç z przys∏ugujàcych im przywilejów, aby zacho-
waç bardziej korzystny, ich zdaniem, wizerunek w∏asnej osoby. Jak wynika z ba-
daƒ naukowych nad autoprezentacjà, najcz´Êciej polega ona na wybiórczym in-
formowaniu innych o swych cechach. Selekcja informacji dokonywana jest
zwykle w kontekÊcie wymagaƒ czy oczekiwaƒ, jakie ma wobec nas osoba lub gru-
pa, do której si´ zwracamy, na której opinii nam zale˝y (Schlenker, Weigold,
1992). Mo˝na zatem wnioskowaç, i˝ pracownicy, ukrywajàcy informacje o swoim
zdrowiu, nie chcà podejmowaç wspomnianej wczeÊniej roli chorego, poniewa˝ od
osób chorych oczekuje si´ zwykle obni˝onej efektywnoÊci dzia∏ania, a tak˝e zak∏a-
da si´ prawdopodobnà koniecznoÊç otaczania ich opiekà oraz okazywania wyro-
zumia∏oÊci w odniesieniu do ich b∏´dów czy niedopatrzeƒ. Oni natomiast, na po-
ziomie zawodowym, chcà byç odbierani jako pe∏nowartoÊciowi pracownicy oraz
mieç mo˝liwoÊç osiàgania kolejnych szczebli kariery zawodowej.

Dylemat dotyczàcy ukrywania bàdê ujawniania informacji dotyczàcych stanu
zdrowia najcz´Êciej zostaje rozstrzygni´ty na korzyÊç poinformowania pracodawcy
o zaistnia∏ym stanie rzeczy (Stokes, 1997; Stewart, 2001; Allen, Carlson, 2003a, b).
WÊród osób, które wybierajà takie rozwiàzanie, wi´kszoÊç twierdzi, i˝ umo˝liwi-
∏o im to uzyskanie wi´kszej autentycznoÊci relacji interpersonalnych w miejscu
pracy. Cz´Êç jednak twierdzi, i˝ po ujawnieniu informacji o swoim stanie zdrowia
czuli si´ traktowani jak gorsza kategoria pracowników i zamkn´∏o im to drog´ do
uzyskania awansu. Tym samym przechodzimy do kolejnego wa˝nego zagadnie-
nia, jakim jest dyskryminacja zawodowa charakteryzowanej grupy.

12.4. Dyskryminacja osób przewlekle chorych
somatycznie

Tematyka dyskryminacji zawodowej osób przewlekle chorych somatycznie
obejmuje nast´pujàce zagadnienia: postawy wobec osób niepe∏nosprawnych,
przyczyny ich kszta∏towania oraz mo˝liwoÊci zmiany negatywnego nastawienia
wobec osób chorych. 

Negatywne postawy traktowane sà jako niewidzialne bariery w podj´ciu lub
kontynuowaniu pracy zawodowej (Cook, 1988; Hawking, 1996; Chan i in., 2005).
Szczególnie niekorzystne dla osób niepe∏nosprawnych sà dwa elementy nasta-
wienia wobec nich zdrowej cz´Êci spo∏eczeƒstwa. Sà to: l´k, jaki wià˝e si´ z obco-
waniem z osobà niepe∏nosprawnà (jego nasilenie zale˝y od stopnia i typu niepe∏-
nosprawnoÊci), oraz przekonanie, i˝ choroba i zwiàzana z nià niepe∏nosprawnoÊç
sà konsekwencjà z∏a wyrzàdzonego w przesz∏oÊci innym osobom. 

L´k przed kontaktem z osobami przewlekle chorymi somatycznie wyst´puje
w kilku postaciach. Po pierwsze, stycznoÊç z takimi osobami przywodzi na myÊl,
i˝ my sami równie˝ moglibyÊmy zachorowaç, a taka ÊwiadomoÊç mo˝e powodo-
waç dyskomfort. Po drugie, dysfunkcje czy zniekszta∏cenia, jakie pojawiajà si´
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w ciele osoby chorej, mogà powodowaç niekorzystne doznania estetyczne, na
które nie wszyscy sà przygotowani. Innym powodem jest poczucie braku wie-
dzy, jak nale˝y zachowywaç si´ w stosunku do osób przewlekle chorych (w ja-
kich sytuacjach udzielaç im pomocy, jakich tematów nie nale˝y poruszaç w roz-
mowie itp.) (por. Nelson, 2003, s. 51–86 i 125–151).

Drugi element niekorzystnie wp∏ywajàcy na nastawienie wobec osób przewle-
kle chorych somatycznie to, jak wspomniano wczeÊniej, przekonanie, i˝ choroba
i niepe∏nosprawnoÊç sà karà za niew∏aÊciwe post´powanie w przesz∏oÊci. Jak do-
wodzà badania (Deutsch, 1983; Wosiƒska, 1988), osoby, które przekonane sà co do
istnienia w Êwiecie sprawiedliwoÊci, sà mniej sk∏onne do okazywania wspó∏czucia
ludziom majàcym ró˝nego typu problemów. Zbli˝one sà wnioski P. Corrigana
(2004), który próbuje wyjaÊniaç stygmatyzacj´ osób niepe∏nosprawnych wykorzy-
stujàc teori´ atrybucji (por. Forsterling, 2005). Zgodnie z tà teorià, najbardziej nie-
korzystne postawy mamy wobec osób, których niepe∏nosprawnoÊç mo˝emy
przypisaç czynnikom wewn´trznym, czyli kiedy spostrzegamy osoby niepe∏no-
sprawne jako odpowiedzialne za swój stan. Drugim niekorzystnym czynnikiem
jest sta∏oÊç, nieodwracalnoÊç ubytku na zdrowiu. Wi´kszà akceptacj´ okazujemy
osobom, które majà szanse na popraw´ stanu zdrowia, a ich niepe∏nosprawnoÊç
jest stanem przejÊciowym. Corrigan (ibidem), jak równie˝ wczeÊniej Weiner (1988),
wskazujà, i˝ osoby chore somatycznie obarczane sà mniejszà odpowiedzialnoÊcià
za swój stan ni˝ osoby chore psychicznie i z zaburzeniami zachowania, poniewa˝
uwa˝a si´, i˝ majà mniejszà kontrol´ nad chorobà. Równie˝ D. Cook (1988) po-
twierdza istnienie ogólnej regu∏y polegajàcej na bardziej pozytywnym nastawie-
niu wobec osób z niepe∏nosprawnoÊcià fizycznà ni˝ umys∏owà. Wyjàtkiem od tej
regu∏y jest negatywny stosunek do osób chorych z grupy HIV/AIDS, których
obarcza si´ winà za wystàpienie choroby somatycznej. Molenda (2001) przepro-
wadzi∏ badania, które wskazywa∏y, i˝ efektem ogólnospo∏ecznego negatywnego
stosunku do tej grupy chorych jest wysoki poziom wypalenia zawodowego
wÊród personelu medycznego, który specjalizuje si´ w ich leczeniu (por. Bargiel-
Matusiewicz, 2001). Grand i in. (1982) dowodzà, i˝ postawy wobec osób niepe∏no-
sprawnych zale˝à w du˝ym stopniu od okolicznoÊci spo∏eczno-sytuacyjnych.
W ich badaniach respondenci deklarowali w znacznie wi´kszym stopniu akcepta-
cj´ obecnoÊci osób niepe∏nosprawnych w miejscu pracy ni˝ byliby sk∏onni poÊlu-
biç osob´ niepe∏nosprawnà.

Analiza poszczególnych przejawów dyskryminacji wobec osób przewlekle
chorych somatycznie wskazuje, i˝ osoby niepe∏nosprawne z powodu chorób so-
matycznych skar˝à si´ przede wszystkim na zwolnienia z pracy oraz napastowa-
nie i zastraszanie zwiàzane z ich chorobà. Optymistycznie mo˝e nastrajaç fakt, i˝
obserwowaç mo˝na zmniejszanie si´ nasilenia dyskryminacji przynajmniej w od-
niesieniu do niektórych grup osób niepe∏nosprawnych. Szczególnie w Stanach
Zjednoczonych widoczne jest systematyczne zmniejszanie si´ dyskryminacji
osób po przebyciu chorób nowotworowych. Wynika to ze zwi´kszajàcej si´ li-
czebnoÊci tej grupy, a w zwiàzku z tym równie˝ z mo˝liwoÊci szerszych oddzia-
∏ywaƒ na poziomie spo∏ecznym. W porównaniu z sytuacjà z roku 1970, kiedy to
dyskryminacja zawodowa pacjentów chorujàcych na nowotwory by∏a zjawi-
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skiem rozpowszechnionym, obecnie skala tego problemu jest znacznie mniejsza
(Holzbauer, Berven, 1996; Hoffman, 2005). Podobne prawid∏owoÊci mo˝na zaob-
serwowaç w krajach skandynawskich (Pukkala i in., 2005).

Istotnà kwesti´ stanowià równie˝ postawy pracodawców wobec osób niepe∏no-
sprawnych w wyniku chorób somatycznych. Prowadzone w tym zakresie badania
wskazujà na trzy ró˝ne mo˝liwoÊci. Mo˝na mówiç o postawach pozytywnych, am-
biwalentnych oraz negatywnych (Benham, 1988; Hebl, Kleck, 2002). Pracodawcy,
którzy wykazujà pozytywne nastawienie, starajà si´ umo˝liwiç pracownikom kon-
tynuowanie pracy zawodowej np. poprzez reorganizacj´ miejsca pracy, zmian´ za-
kresu obowiàzków. Zach´ta ze strony pracodawcy jest cz´sto kluczowym czynni-
kiem podczas podejmowania decyzji o powrocie do aktywnoÊci zawodowej.
Natomiast postawy negatywna oraz ambiwalentna utrudniajà powrót po okresie
choroby do obowiàzków zawodowych. Zetkni´cie si´ z nieprzyjaznà reakcjà lub
nadmiernymi wymaganiami pracodawcy nasila w∏asne wàtpliwoÊci pracownika
co do mo˝liwoÊci podo∏ania obowiàzkom. Osoby przewlekle chore somatycznie
cz´sto majà równie˝ poczucie, i˝ dla pracodawcy korzystniejsze jest zatrudnienie
na ich miejsce osoby zdrowej, i nie chcàc byç ci´˝arem, rezygnujà z powrotu do
pracy. Warto natomiast podkreÊliç mo˝liwoÊci zmiany niekorzystnych postaw,
przede wszystkim poprzez dzia∏ania edukacyjne, pozwalajàce pracodawcom na
uzyskanie rzetelnych informacji oraz wyzbycie si´ uprzedzeƒ zwiàzanych z nie-
którymi jednostkami chorobowymi (Chan i in., 2005).

12.5. Powrót do aktywnoÊci zawodowej 
po chorobie

Jak wspomniano wczeÊniej, jednym z czynników wp∏ywajàcych na decyzj´
o powrocie do pracy zawodowej jest postawa pracodawcy. Tab. 12.1. zawiera ze-
stawienie tak˝e innych czynników, jakie wydajà si´ byç istotne w kontekÊcie po-
wrotu do aktywnoÊci zawodowej. Dokonano w niej podzia∏u analizowanych
zmiennych z uwagi na dwa kryteria. Pierwsze kryterium dotyczy negatywnego
lub korzystnego wp∏ywu na mo˝liwoÊç ponownego podj´cia obowiàzków zawo-
dowych (bariery oraz zasoby); drugie kryterium ma zwiàzek z zewn´trznym lub
wewnàtrzpodmiotowym umiejscowieniem poszczególnych elementów. 

WÊród czynników podmiotowych, wp∏ywajàcych na poziom zatrudnienia
osób przewlekle chorych somatycznie, nale˝y wymieniç: samoocen´, cierpliwoÊç,
determinacj´, poczucie humoru, poziom wykszta∏cenia, stosunek emocjonalny do
wykonywanej pracy, przygotowanie do wymogów rynku pracy, umiej´tnoÊç
konstruktywnego przekazywania informacji o swojej niepe∏nosprawnoÊci, obawy
przed odrzuceniem spo∏ecznym, wiek, d∏ugoterminowe konsekwencje choroby
oraz zmiany w wydajnoÊci (Main i in., 2005; White-Williams, Jalowiec, Grady,
2005). Próbujàc uporzàdkowaç wymienione elementy, mo˝emy podzieliç je na na-
st´pujàce grupy: (1) stan zdrowia, (2) zmienne osobowoÊciowe, (3) poziom wy-
kszta∏cenia oraz (4) umiej´tnoÊç elastycznego poruszania si´ po rynku pracy. 
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W kontekÊcie stanu zdrowia nale˝y wspomnieç o problemie coraz bardziej ak-
centowanym w ostatnich latach. Dotyczy on pacjentów po zabiegach kardiochi-
rurgicznych. Cz´Êç zabiegów kardiochirurgicznych wymaga bowiem wykorzy-
stania zewn´trznego obiegu krwi. Jednà z najpowa˝niejszych konsekwencji
zastosowania tej procedury jest cz´Êciowe upoÊledzenie funkcji poznawczych.
Jak pokazujà badania, konsekwencja ta w sposób istotny negatywnie wp∏ywa na
mo˝liwoÊci powrotu do pracy po zakoƒczeniu okresu rekonwalescencji. Wielu
pacjentów, których dotkn´∏y opisane skutki uboczne operacji kardiochirurgicz-
nych, zmuszonych jest do przejÊcia na wczeÊniejszà emerytur´ (Kiessling, Hen-
riksson, 2005).

Stosunkowo najwi´kszy wp∏yw dla osoby powracajàcej do aktywnoÊci zawo-
dowej mogà mieç jej wykszta∏cenie oraz zdolnoÊç odpowiedniego poruszania si´
po rynku pracy. Jednak˝e zmiany w ich zakresie wymagajà podj´cia okreÊlone-
go wysi∏ku i muszà byç roz∏o˝one w czasie. Powoduje to, i˝ nie zawsze ma miej-
sce odpowiednia motywacja, aby rozpoczàç dzia∏ania w tym kierunku.

W Polsce wÊród osób niepe∏nosprawnych biernych zawodowo wi´kszoÊç za
przyczyn´ ustania aktywnoÊci zawodowej podaje mo˝liwoÊç przejÊcia na emery-
tur´ bàdê rent´. Zwykle nie szukajà one pracy, podajàc jako g∏ównà przyczyn´
stan zdrowia. WÊród innych przyczyn nale˝y wymieniç: brak wiary w skutecz-
noÊç poszukiwaƒ, wspomnianà koniecznoÊç uzupe∏nienia wykszta∏cenia lub sy-
tuacj´ rodzinnà (Kurzynowski, 1997; B∏eszyƒska, 2001; Król, Przyby∏ka, 2002;
Nowak-Kapusta, Franek, 2003, 2004). Pracownicy niepe∏nosprawni, pragnàcy
powróciç do pracy po d∏ugotrwa∏ej chorobie somatycznej, cz´sto nie sà przygo-
towani do wymagaƒ, jakie stawia dzisiejszy rynek pracy. Ró˝nica pomi´dzy
okresem, w którym rozpoczynali aktywnoÊç zawodowà a obecnymi realiami, jest
zwykle na tyle du˝a, i˝ przystosowanie si´ do obecnej sytuacji jest zadaniem bar-

AKTYWNOÂå ZAWODOWA OSÓB Z PRZEWLEK¸Ñ CHOROBÑ… 225

Tabela 12.1. Bariery i zasoby w kontekÊcie powrotu do pracy zawodowej

Bariery zewn´trzne Bariery wewn´trzne Zasoby zewn´trzne Zasoby wewn´trzne

• dyskryminacja • z∏y stan zdrowia • pozytywne posta- • cierpliwoÊç
• uprzedzenia • brak przygotowa- wy pracodawców • poczucie humoru
• l´k przed osobami nia do wymagaƒ • wsparcie emocjo- • wykszta∏cenie

niepe∏nosprawnymi obecnego rynku nalne ze strony • elastycznoÊç w po-
• stygmatyzacja pracy rodziny, przyjació∏, dejÊciu do w∏asnej 
• negatywne i ambi- • brak umiej´tnoÊci opiekunów kariery zawodowej

walentne postawy konstruktywnego • wsparcie instru- • samodzielnoÊç
pracodawców przekazywania mentalne ze strony • wysokie poczucie 

• zamkni´ta droga informacji o swojej przedstawicieli w∏asnej wartoÊci
do awansu niepe∏nosprawnoÊci s∏u˝by zdrowia • pozytywny stosu-

• nadmierne obawy • korzystne rozwià- nek emocjonalny 
przed odrzuceniem zania prawne do wykonywanej 
spo∏ecznym • doradztwo zawo- pracy

dowe

èród∏o: Opracowanie w∏asne.



dzo trudnym. Cz´sto podejmujà prace poni˝ej swoich kwalifikacji, majàc poczu-
cie, ˝e nie sprostaliby bardziej ambitnym zadaniom. W kontekÊcie zagadnienia
powrotu do pracy zawodowej po okresie leczenia i rekonwalescencji coraz cz´Êciej
wskazuje si´ na koniecznoÊç zapewnienia dost´pu do specjalistycznego doradztwa
psychologicznego i zawodowego. Specjalnie przygotowani specjaliÊci mogliby u∏a-
twiaç rozstrzygni´cie wielu dylematów zwiàzanych z tà sytuacjà, a tak˝e zwi´k-
szaç ÊwiadomoÊç, ˝e mo˝liwe jest zdobycie nowych, zgodnych z osobistymi pre-
ferencjami zawodowych kwalifikacji (Szczepanowska-Ostrowska, 1998; Allen,
Carlson, 2003a, b; Short, Vasey, Tunceli, 2005). Dzi´ki temu przewlek∏a choroba
somatyczna nie musia∏aby oznaczaç koƒca kariery zawodowej bàdê degradacji
w miejscu pracy, lecz mog∏aby byç bodêcem do rozpocz´cia nowej Êcie˝ki karie-
ry zawodowej, zgodnej z potencja∏em odbiorcy us∏ug doradczych. 

Zgodnie z tab. 12.1., wÊród czynników zewn´trznych wp∏ywajàcych na decy-
zj´ o powrocie do pracy zawodowej nale˝y wymieniç: wsparcie emocjonalne ze
strony opiekunów, rodziny, przyjació∏, wsparcie instrumentalne ze strony przed-
stawicieli s∏u˝by zdrowia (przede wszystkim innowacje w leczeniu, dostosowanie
leczenia do wymogów zwiàzanych z pracà zawodowà), opinie innych osób na te-
mat kwestii powrotu do pracy, postaw´ pracodawców (Koch i in., 2005). Wymie-
nione elementy majà Êcis∏y zwiàzek ze spo∏ecznym odbiorem osób przewlekle
chorych somatycznie i poziomem udzielanego im wsparcia. Znaczenie wsparcia
spo∏ecznego dla funkcjonowania jednostki jest podkreÊlane przez wielu badaczy
(Caplan, 1984; Tardy, 1985; Jaworowska-Ob∏ój, Skuza, 1986; S´k, 1986, 1991).
Wsparcie spo∏eczne traktowane jest jako jeden z czynników, których poziom mo˝e
przyczyniaç si´ do pogorszenia stanu zdrowia bàdê te˝ chroniç przed pojawieniem
si´ stanu chorobowego. W licznych badaniach udowodniono, i˝ osoby o niskim
wsparciu spo∏ecznym cz´Êciej zapadajà na wiele chorób fizycznych i psychicz-
nych. Osoby otrzymujàce du˝e wsparcie spo∏eczne majà bardziej optymistyczne
nastawienie do swojej sytuacji ̋ yciowej ni˝ osoby otrzymujàce ma∏e wsparcie spo-
∏eczne. Widzimy zatem, i˝ poziom wsparcia wp∏ywa zarówno na kondycj´ fizycz-
nà, jak i na próby powrotu do aktywnoÊci zawodowej.

Jak podajà K.W. Hammell (2001) oraz S. Allen i G. Carlson (2003a, b), ze stro-
ny pracodawców wsparcie u∏atwiajàce readaptacj´ do pracy zawodowej mo˝e
przybieraç nast´pujàce formy:

– zach´ta do powrotu do pracy,
– dopasowanie obowiàzków do aktualnych mo˝liwoÊci pracownika, 
– mo˝liwoÊç przerw w godzinach pracy, np. w celu uczestniczenia w zaj´ciach

rehabilitacyjnych, 
– zaproponowanie zmiany stanowiska pracy w obr´bie tej samej instytucji,
– mo˝liwoÊç zmiany ustalonych ram godzin pracy.

Ze strony bliskich osób wsparcie polega przede wszystkim na zach´caniu do
powrotu do aktywnoÊci zawodowej i okazywaniu wiary w mo˝liwoÊç podo∏ania
obowiàzkom zawodowym. Jednak˝e specyfika polskiej sytuacji polega na ma∏ej
motywacji rodziny do u∏atwienia osobie przewlekle chorej powrotu do pracy za-
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wodowej. Trudna sytuacja na rynku pracy sprawia, i˝ Êwiadczenia socjalne, wy-
nikajàce z niepe∏nosprawnoÊci spowodowanej chorobà somatycznà (które cz´sto
sà g∏ównym êród∏em dochodu rodziny), mogà dawaç wi´ksze poczucie bezpie-
czeƒstwa ni˝ powrót na otwarty rynek pracy. 

Jak ju˝ wczeÊniej wspomniano, w krajach Europy Zachodniej i w Stanach
Zjednoczonych wskaêniki powrotu do aktywnoÊci zawodowej sà wy˝sze ni˝
w naszym kraju. Dla ilustracji mo˝na przytoczyç nast´pujàce badania. We Fran-
cji analizowano czynniki wp∏ywajàce na powrót do pracy po operacjach kardio-
chirurgicznych (Lunel i in., 2003). Przed leczeniem operacyjnym w badanej gru-
pie pracowa∏o zawodowo 78% osób. Natomiast po zakoƒczeniu leczenia
aktywnoÊç zawodowà podj´∏o 53% pacjentów. Istotnym czynnikiem by∏ wiek ba-
danych. Pacjentom powy˝ej 50 roku ˝ycia trudniej by∏o powróciç do pracy zawo-
dowej ni˝ osobom m∏odszym. Du˝e znaczenie mia∏y równie˝: stan fizyczny oraz
czas pozostawania bez pracy przed operacjà (niekorzystnie wp∏ywa∏ okres
d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy). W Stanach Zjednoczonych (Bradley, Bednarek, 2002)
poddano analizie wzorce zatrudnienia osób po pomyÊlnie zakoƒczonej kuracji
nowotworowej. Okaza∏o si´, i˝ w badanej grupie w okresie od 5 do 7 lat po za-
koƒczeniu leczenia aktywnych zawodowo by∏o 67% osób. W grupie osób bier-
nych zawodowo 54% by∏o na emeryturze, 24% stanowi∏y osoby niepe∏nospraw-
ne, a w przypadku 9% osób nastàpi∏o zamkni´cie ich zak∏adów pracy. 

12.6. Znaczenie pracy zawodowej dla osób 
przewlekle chorych

Ostatnim poruszanym tu zagadnieniem jest znaczenie aktywnoÊci zawodowej
dla osób przewlekle chorych somatycznie. Wa˝nym obszarem, na który ma
wp∏yw aktywnoÊç zawodowa, jest jakoÊç ich ˝ycia. W odniesieniu do osób prze-
wlekle chorych somatycznie obni˝ajà jà zwykle utrudnienia wynikajàce ze spe-
cyfiki danego schorzenia oraz niepokój i depresja zwiàzane z brakiem ich akcep-
tacji przez najbli˝sze otoczenie.

JakoÊç ˝ycia by∏a analizowana w kontekÊcie zatrudnienia, m.in. przez chiƒ-
skich naukowców (Zhong, Liu, Jiang, 2004). Ich badania w grupie kobiet po ma-
stektomii wykaza∏y, i˝ istnieje korzystny wp∏yw zatrudnienia na jakoÊç ˝ycia,
jednak˝e silniejszy wp∏yw wywierajà takie czynniki, jak: stan psychiczny, uzy-
skiwane dochody, stan cywilny oraz czas, który up∏ynà∏ od operacji. W innych
badaniach jakoÊç ˝ycia kobiet chorych na raka analizowano z perspektywy do-
brostanu psychicznego, somatycznego, spo∏ecznego i duchowego (Bloom i in.,
2004). W badanej grupie 81% pracowa∏o zawodowo w pe∏nym lub cz´Êciowym
wymiarze godzin. Badania potwierdzi∏y, i˝ wskaêniki socjodemograficzne, takie
jak wykszta∏cenie oraz status zawodowy, wywierajà istotny wp∏yw na jakoÊç ˝y-
cia pacjentek. Niektórzy autorzy (Satariano, DeLorenze, 1996; Halttunen i in.,
1992; W´grzyn, 2004; Bloom i inni, 2004) wskazujà tak˝e, i˝ wÊród kobiet po za-
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koƒczeniu leczenia zwiàzanego z rakiem piersi niekorzystny wp∏yw na jakoÊç
˝ycia ma brak zach´ty otoczenia do powrotu do pracy zawodowej. Zdaniem ba-
danych kobiet, wsparcie otrzymywane przez nie w tym zakresie by∏o zbyt ma∏e.
Cz´sto wskazywana przez nie niekorzystna okolicznoÊç, to brak wiary praco-
dawców w mo˝liwoÊç ponownego podj´cia przez nie aktywnoÊci zawodowej.

Z badaƒ nad osobami przewlekle chorymi somatycznie wynika, ˝e oceniajàc
wartoÊç pracy najcz´Êciej wymieniajà one nast´pujàce aspekty: praca daje poczu-
cie w∏asnej wartoÊci, stanowi êród∏o utrzymania, zdobycia Êrodków material-
nych i osiàgni´cia stabilizacji ekonomicznej, stanowi drog´ do usamodzielnienia
si´, umo˝liwia kontakt z ludêmi, a tym samym integracj´ z otoczeniem osób
zdrowych, jej podj´cie uwa˝ane jest za sukces ˝yciowy (Kirchler, 1985; Gates,
2000; Kotowski 2002; Plinta, Sobiecka, 2004). Liczne badania wskazujà, i˝ praca
jest istotnym czynnikiem terapeutycznym, poniewa˝ umo˝liwia osobie niepe∏no-
sprawnej znacznie pe∏niejszy udzia∏ w ˝yciu spo∏ecznym, a tym samym sprzyja
utrwalaniu takich cech, jak: obowiàzkowoÊç, sumiennoÊç, rzetelnoÊç, lojalnoÊç,
˝yczliwoÊç wobec wspó∏pracowników (por. Jahoda, 1981). Szczególnie lekarze
chirurdzy i ortopedzi obserwujà cz´sto, i˝ praca zawodowa przynosi znacznie
szybsze rezultaty w rehabilitacji ni˝ same zabiegi fizjoterapeutyczne. 

Mo˝liwoÊç powrotu do pracy zawodowej, po niezb´dnym okresie rekonwale-
scencji, dodatnio wp∏ywa na stan psychofizyczny pacjentów. Korzystnie wp∏ywa
na metabolizm ogólny organizmu, napi´cie mi´Êniowe oraz niweluje problemy
ze snem. Poprawia tak˝e nastrój, wzmacnia poczucie w∏asnej wartoÊci (Furnham,
1982; Nowak-Kapusta, Franek, 2004; Bargiel-Matusiewicz i in., 2004). Przedsta-
wione korzyÊci, wynikajàce z aktywnoÊci zawodowej, zosta∏y uporzàdkowane
i przypisane do trzech kategorii (korzyÊci spo∏eczne, psychologiczne, zdrowotne)
oraz zamieszczone w tab. 12.2.

Bioràc pod uwag´ pozytywny wp∏yw pracy zawodowej na proces powrotu
do zdrowia osób chorych somatycznie, optymalne by∏oby obj´cie pacjentów
w wieku produkcyjnym programem kompleksowej rehabilitacji zawodowej oraz
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Tabela 12.2. KorzyÊci z aktywnoÊci zawodowej odnoszone przez osoby przewlekle chore
somatycznie

KorzyÊci spo∏eczne KorzyÊci psychologiczne KorzyÊci zdrowotne

• stabilizacja ekonomiczna • poczucie samodzielnoÊci • wzmocnienie oraz przy-
• integracja z populacjà • mo˝liwoÊç samorealizacji, spieszenie efektów reha-

osób zdrowych odniesienia sukcesu bilitacji medycznej
• wykorzystanie potencja∏u • rozwijanie takich cech, jak: • poprawa ogólnego meta-

osób niepe∏nosprawnych obowiàzkowoÊç, sumien- bolizmu organizmu
noÊç, lojalnoÊç, umiej´t- • poprawa napi´cia mi´Ênio-
noÊç wspó∏pracy wego

• poprawa nastroju • niwelowanie problemów 
• korzystny wp∏yw na ja- ze snem

koÊç ˝ycia

èród∏o: Opracowanie w∏asne.



zapewnienie im stanowiska pracy dostosowanego do mo˝liwoÊci oraz preferen-
cji zawodowych. 

Przeprowadzane analizy wp∏ywu bezrobocia na stan zdrowia osób przewle-
kle chorych somatycznie sugerujà natomiast, ˝e fakt pozostawania bezrobotnym
mo˝e prowadziç m.in. do nasilenia objawów zwiàzanych z niepe∏nosprawnoÊcià
oraz pojawienia si´ nowych chorób i dolegliwoÊci (¸uszczyƒski, 1980; Iwanek,
2001; Kotowski 2002; Plinta, Sobiecka, 2004).

12.7. Podsumowanie

AktywnoÊç zawodowa jest wa˝nym aspektem ˝ycia wspó∏czesnego cz∏owie-
ka. Umo˝liwia stabilizacj´ ekonomicznà, wp∏ywa na zajmowanà pozycj´ spo∏ecz-
nà, a tak˝e stanowi drog´ samorealizacji. Zdrowie fizyczne jest jednym z kluczo-
wych czynników, które wp∏ywajà na form´ aktywnoÊci zawodowej ka˝dego
cz∏owieka. W kontekÊcie psychologicznym interesujàcy jest wp∏yw zmiennych
poÊredniczàcych pomi´dzy stanem fizycznym a aktywnoÊcià zawodowà. Do-
tychczasowe badania wskazujà, i˝ zmienne te to przede wszystkim: obraz choro-
by, motywacja zwiàzana z aktywnoÊcià zawodowà, samoocena, a tak˝e ogólny
kontekst spo∏eczny.

Obraz choroby oraz subiektywne poczucie niepe∏nosprawnoÊci majà wi´kszy
wp∏yw na podejmowanà aktywnoÊç ni˝ obiektywne parametry medyczne. Fakt
ten mo˝e staç si´ przyczynkiem do dalszych badaƒ majàcych na celu szczegó∏owy
opis zmiennych, które modyfikujà poziom aktywnoÊci zawodowej ludzi chorych. 

Na wewn´trzne przekonanie o mo˝liwym rozwoju zawodowym, które zwià-
zane jest z percepcjà swoich mo˝liwoÊci, nak∏adajà si´ ogólne warunki spo∏ecz-
ne, w ró˝nym stopniu sprzyjajàce realizacji osobistych zamierzeƒ. Negatywne
postawy wobec osób niepe∏nosprawnych traktowane sà jako niewidzialne barie-
ry w podj´ciu lub kontynuowaniu pracy zawodowej. Z ca∏à pewnoÊcià dzia∏ania
edukacyjne majàce na celu uzmys∏owienie zdrowej cz´Êci spo∏eczeƒstwa poten-
cja∏u, który tkwi w osobach pod pewnymi wzgl´dami mniej sprawnych, mogà
przynieÊç pozytywne rezultaty. Wi´kszy poziom ÊwiadomoÊci spo∏ecznej w od-
niesieniu do funkcjonowania na rynku pracy osób przewlekle chorych somatycz-
nie mo˝e przek∏adaç si´ na bardziej pozytywne postawy pracodawców i wspó∏-
pracowników. 

Edukacja i zwiàzane z nià kszta∏towanie postaw tolerancji i akceptacji wobec
osób mniej sprawnych powinna mieç jak najwi´kszy zasi´g. Postulat ten w pew-
nym zakresie jest realizowany w polskim systemie oÊwiaty, poprzez wprowadze-
nie zasady integracji dzieci z ró˝nego typu niepe∏nosprawnoÊcià z dzieçmi pe∏no-
sprawnymi. W wybranych szko∏ach tworzone sà klasy integracyjne, gdzie
mo˝liwe staje si´ wzajemne poznanie oraz wspó∏dzia∏anie dzieci i m∏odzie˝y
o ró˝nych poziomach sprawnoÊci. Osoby, które majà mo˝liwoÊç od najm∏odszych
lat przebywaç w otoczeniu mniej sprawnych rówieÊników, z du˝ym prawdopo-
dobieƒstwem b´dà odnosiç si´ do nich pozytywnie równie˝ na p∏aszczyênie za-
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wodowej. Natomiast osoby mniej sprawne uczà si´ w ten sposób, i˝ sà integralnà
cz´Êcià spo∏eczeƒstwa i majà takie samo, jak inni prawo do edukacji oraz aktyw-
noÊci zawodowej. Interesujàce rozwiàzanie, w zakresie edukacji obywatelskiej,
stosowane jest w Szwajcarii, gdzie m∏odzie˝ przed rozpocz´ciem studiów wy˝-
szych zobligowana jest do odbycia kilkunastomiesi´cznego, wynagradzanego sta-
˝u, polegajàcego na pe∏nieniu funkcji opiekuna osoby niepe∏nosprawnej.

Równie˝ wÊród przedstawicieli s∏u˝by zdrowia wzrost ÊwiadomoÊci omawia-
nej problematyki mo˝e prowadziç do bardziej elastycznego planowania leczenia,
uwzgl´dniania dà˝eƒ pacjentów do podtrzymania aktywnoÊci zawodowej.
Wsparcie instrumentalne ze strony s∏u˝b medycznych w postaci innowacji w le-
czeniu i dostosowania form leczenia do wymogów zwiàzanych z pracà zawodo-
wà stanowi jeden z najwa˝niejszych czynników wp∏ywajàcych na decyzj´ po-
wrotu do pracy zawodowej.

Kolejnym wa˝nym czynnikiem jest mo˝liwoÊç wi´kszej elastycznoÊci w zakre-
sie funkcjonowania w miejscu pracy. Wymaga to od pracodawcy dostosowania
wymagaƒ do mo˝liwoÊci pracownika przewlekle chorego somatycznie. Dostoso-
wanie to mo˝e mieç form´: zmiany stanowiska pracy w obr´bie tej samej instytu-
cji, zmiany ustalonych ram godzin pracy, czy zapewnienia mo˝liwoÊci korzystania
z przerw w godzinach pracy, np. w celu uczestniczenia w zaj´ciach rehabilitacyj-
nych. Wprowadzenie takich rozwiàzaƒ mo˝e utrudniaç nadmierne przywiàzanie
niektórych pracodawców do wytyczonych schematów organizacyjnych pracy.
Cz´sto wa˝niejsze jest dla nich sztywne przestrzeganie dyscypliny ni˝ kreatyw-
noÊç pracowników i realne efekty ich aktywnoÊci zawodowej.

Podsumowujàc, mo˝na wi´c stwierdziç, i˝ pe∏nemu wykorzystaniu potencja∏u
zawodowego osób przewlekle chorych somatycznie sprzyjajà przede wszystkim:
ÊwiadomoÊç w∏asnych mo˝liwoÊci, wysoka motywacja do kontynuowania ak-
tywnoÊci zawodowej, elastycznoÊç wymagaƒ oraz akceptacja ze strony praco-
dawców i wspó∏pracowników, a tak˝e dostosowanie form leczenia do wymogów
zwiàzanych z pracà zawodowà. 

OSOBY Z OGRANICZONÑ SPRAWNOÂCIÑ NA RYNKU PRACY230



13.1. AktywnoÊç zawodowa osób 
chorych psychicznie

Choroby psychiczne to jedna z najpowa˝niejszych przeszkód w aktywnoÊci
zawodowej. Ludzie, którzy na nie cierpià, sà w pierwszej kolejnoÊci zwalniani
i najmniej ch´tnie zatrudniani (Wojtowicz-Pomierna, 2005). Choroby psychiczne
sà coraz cz´Êciej przes∏ankà orzeczeƒ o niezdolnoÊci do pracy (Wilmowska-Pie-
truszyƒska i Frindt-Zajàczkowska, 2003). Od 1990 r. zajmujà stale trzecie miejsce
wÊród przyczyn takich orzeczeƒ. W roku 1999 by∏y podstawà ok. 14% spoÊród
nich, co stanowi ok. 5% wi´cej ni˝ w roku 1990. WÊród osób majàcych rozpozna-
nie choroby psychicznej, ok. 84% pozostaje niezatrudnionych (Czaba∏a, Dudek,
Krasucki, Pietrzykowska i Brodniak, 2001). 

AktywnoÊç zawodowa chorych psychicznie nale˝y do najni˝szych wÊród
grup ludzi niepe∏nosprawnych wyodr´bnionych ze wzgl´du na rodzaj schorze-
nia lub dysfunkcji (Wojtowicz-Pomierna, 2005). Co wi´cej, rzeczywisty rozmiar
trudnoÊci ze znalezieniem i utrzymaniem pracy wÊród chorych psychicznie wy-
daje si´ niedoszacowany, poniewa˝ – jak podkreÊlajà Czaba∏a i in. (2001) – do-
st´pne statystyki uwzgl´dniajà jedynie liczb´ takich osób pozostajàcych bez pra-
cy, pomijajà natomiast udzia∏ zaburzeƒ psychicznych w problemach tego
rodzaju, jak nieobecnoÊci w pracy, obni˝enie wydajnoÊci pracy, p∏ynnoÊç kadr,
wypadkowoÊç w pracy itp. W niniejszym opracowaniu omówimy podmiotowe
i Êrodowiskowe czynniki odpowiedzialne za t´ wyjàtkowo niekorzystnà sytuacj´
zatrudnieniowà chorych psychicznie oraz warunki, których spe∏nienie mo˝e
przyczyniç si´ do jej poprawy.
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Martyna Dziewulska
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13.2. Niepe∏nosprawnoÊç na tle chorób 
psychicznych a zatrudnienie

Niepe∏nosprawnoÊç spowodowana chorobami psychicznymi polega na ogra-
niczeniu zdolnoÊci rozumienia oraz przestrzegania wymagaƒ i oczekiwaƒ w ta-
kim stopniu, ˝e nie jest mo˝liwe adekwatne pe∏nienie ról spo∏ecznych. Ma to
miejsce tylko w niektórych zaburzeniach psychicznych, a mianowicie w takich,
w których wyst´pujà powa˝ne ograniczenia kompetencji psychofizycznych, inte-
lektualnych, emocjonalnych i spo∏ecznych, a tak˝e gdy ich przebieg jest inten-
sywny, to znaczy objawy sà przewlek∏e lub nawracajà i majà szeroki zakres kon-
sekwencji w ró˝nych sferach funkcjonowania. Niepe∏nosprawnoÊç wià˝e si´
wi´c przede wszystkim z tzw. psychozami, czyli ze schizofrenià i nawracajàcymi
zaburzeniami afektywnymi (por. Czaba∏a i in., 2001). 

WyjaÊnienia wymaga u˝ycie terminu „choroba psychiczna”. Jest on kwestiono-
wany jako nieuzasadniony, poniewa˝ nie ma podstaw, aby przyjmowaç, ̋ e zaburze-
nia psychiczne, tak samo jak choroby somatyczne, polegajà na dajàcej si´ okreÊliç
dysfunkcji organizmu. Ponadto przypisuje si´ mu znaczenie deprecjonujàce, ponie-
wa˝ jest narz´dziem dychotomizacji spo∏eczeƒstwa pod wzgl´dem zdrowia psy-
chicznego. Z tych powodów termin „choroba psychiczna” nie jest ju˝ oficjalnie sto-
sowany w psychopatologii, jednak wcià˝ zwyczajowo jest wykorzystywany wobec
g∏´bokich zaburzeƒ psychicznych, które wià˝à si´ z niepe∏nosprawnoÊcià (Czaba∏a
i in., 2001). W niniejszym opracowaniu u˝ywamy tego terminu w powszechnie wy-
st´pujàcym rozumieniu jako synonimu okreÊlenia „psychozy” (Bilikiewicz, 2004)1. 

Kategoria osób uznawanych za niepe∏nosprawne na tle chorób psychicznych od-
znacza si´ wyraênà heterogenicznoÊcià w zakresie nasilenia i rodzaju dysfunkcji, co
wynika z ró˝norodnoÊci psychoz oraz niejasnoÊci odnoszàcych si´ do nich poj´ç
(Czaba∏a i in., 2001). Rozwa˝ania dotyczàce zwiàzku chorób psychicznych z aktyw-
noÊcià zawodowà koncentrujà si´ jednak przede wszystkim na schizofrenii jako za-
burzeniu, którego przebieg, objawy oraz odbiór spo∏eczny szczególnie mocno rzu-
tujà na mo˝liwoÊç zatrudnienia (Czaba∏a i in., 2001; Meder, 2002; por. Drake,
McHugo, Becker, Anthony i Clark, 1996). W tym opracowaniu omówimy wi´c sk∏a-
dajàce si´ na niepe∏nosprawnoÊç zawodowà deficyty kompetencji potrzebnych do
wykonywania pracy, ograniczenia motywacji do aktywnoÊci zawodowej oraz spo-
∏eczne bariery zatrudnienia charakterystyczne przede wszystkim dla schizofrenii.
Trzeba przy tym podkreÊliç, ̋ e termin „schizofrenia” stosuje si´ do licznej grupy za-
burzeƒ podobnych, co do objawów i przebiegu. Odnoszàc si´ do schizofrenii mamy
wi´c na uwadze nie pojedyncze zaburzenie psychiczne, ale rozleg∏y obszar psycho-
patologii, który okreÊla si´ jako tzw. spektrum schizofrenii (zob. Wciórka, 2002). 

OSOBY Z OGRANICZONÑ SPRAWNOÂCIÑ NA RYNKU PRACY232

1 Zaburzeniem psychicznym, które tak˝e wià˝e si´ z niepe∏nosprawnoÊcià, jest upoÊledzenie umys∏o-
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13.2.1. Deficyty kompetencji do wykonywania pracy

U znacznej cz´Êci chorych na schizofreni´ stwierdza si´ niski poziom wy-
kszta∏cenia formalnego oraz niskie, zazwyczaj nieadekwatne do potrzeb rynku
pracy, kwalifikacje zawodowe (Wojtowicz-Pomierna, 2005). Schizofrenia jest za-
burzeniem o wczesnym poczàtku; wi´cej ni˝ po∏owa zachorowaƒ ma miejsce
przed 30 rokiem ˝ycia, czyli przed zdobyciem pe∏nych kwalifikacji zawodowych.
Znaczna cz´Êç chorych na schizofreni´ to osoby, które albo jeszcze wcale nie zna-
laz∏y si´ na rynku pracy, albo nie osiàgn´∏y znaczàcej pozycji w zawodzie, co
oznacza, ˝e nie posiadajà „kapita∏u” zawodowego, który ogranicza∏by skutki
utraty zdrowia psychicznego. Niezale˝nie od s∏abego przygotowania zawodo-
wego, istotne znaczenie dla trudnoÊci w podj´ciu zatrudnienia ma w schizofrenii
pogorszenie si´ kompetencji pierwszoplanowych dla pracy, bezpoÊrednio zwià-
zanych z mo˝liwoÊcià wykonywania zadaƒ, wywiàzywania si´ z obowiàzków
i wspó∏dzia∏ania z innymi ludêmi. Sà to charakterystyczne dla schizofrenii nie-
prawid∏owoÊci w przebiegu procesów poznawczych i emocjonalnych oraz
w funkcjonowaniu spo∏ecznym. 

Procesy poznawcze. W schizofrenii stwierdza si´ deficyty w zakresie pami´-
ci, rozumowania, inteligencji i mowy (Heinrichs, 2005; Wilk, Gold, McMahon,
Iannone i Buchanan, 2005). Jednà z najlepiej poznanych ich przes∏anek jest nie-
prawid∏owe pos∏ugiwanie si´ poj´ciami, które prowadzi do rozumowania nad-
miernie konkretnego lub nadmiernie abstrakcyjnego, niedostosowanego do
wymagaƒ rozwiàzywanych problemów, a w dalszej konsekwencji – do nieefek-
tywnoÊci zadaniowej oraz niekomunikatywnoÊci (zob. przeglàd danych w: Hun-
ca-Bednarska, 1997). Stwierdza si´ te˝ w schizofrenii ograniczenia funkcji odpo-
wiedzialnych za koherencj´ przetwarzania informacji: obni˝enie skutecznoÊci
selekcji bodêców na tle niskiego poziomu procesów hamowania (np. Park, Len-
zenweger, Püschel i Holzman, 1996) oraz mniejszà sprawnoÊç elementarnych
mechanizmów uwagowych (Salzinger i Serper, 2004). 

Procesy emocjonalne. Tradycyjnie ze schizofrenià wiàzano nieprawid∏owy
przebieg procesów poznawczych, ale ostatnie badania wskazujà, ˝e w tym zabu-
rzeniu wyst´pujà tak˝e powa˝ne dysfunkcje afektywne. Aleman i David (2006)
stwierdzili w schizofrenii charakterystyczne ograniczenia regulacji prze˝ywania
emocji, ekspresji w∏asnych emocji i rozpoznawania u innych ekspresji mimicznej,
a tak˝e nadwra˝liwoÊç na bodêce o znaczeniu negatywnym. U osób z tzw. pozy-
tywnà schizotypià, czyli zaburzeniem nale˝àcym do spektrum schizofrenii,
Kerns (2005) stwierdzi∏ wiele problemów afektywnych, które prowadzà do s∏abej
regulacji emocji, ambiwalencji oraz niskiej odpornoÊci na stres, a mianowicie –
zwi´kszonà koncentracj´ na bodêcach afektywnych przy jednoczesnej s∏abej kla-
rownoÊci emocji, tendencj´ do doÊwiadczania emocjonalnego przecià˝enia, zabu-
rzenia w afektywnym torowaniu oraz pami´ciowà preferencj´ dla bodêców ne-
gatywnych. Okazuje si´, ˝e trudnoÊci w funkcjonowaniu spo∏ecznym sà lepiej
przewidywalne na podstawie deficytów afektywnych ni˝ dysfunkcji poznaw-
czych (Pinkham, Penn, Perkins i Lieberman, 2003).
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Funkcjonowanie spo∏eczne. Z badaƒ Gruszczyƒskiego (2000b) nad hierarchià
potrzeb osób cierpiàcych na schizofreni´ wynika, ˝e z zaburzeniem tym wiàzaç
si´ mogà specyficzne dà˝enia i nastawienia spo∏eczne, które okreÊlajà jakoÊç re-
lacji interpersonalnych. W porównaniu z osobami zdrowymi chorzy silniej od-
czuwajà potrzeb´ bezpieczeƒstwa, porzàdku, wzajemnej pomocy i wspierania
si´ z innymi ludêmi, a tak˝e – potrzeb´ podporzàdkowania i poni˝ania si´. Mniej
natomiast odczuwajà potrzeby agresji i dominacji. Wykazujà te˝ poczucie ni˝szo-
Êci, co potwierdza klinicznie obserwowane w tej grupie pacjentów poczucie od-
rzucenia i spo∏ecznej degradacji. W innych badaniach stwierdzono, ˝e osoby ze
schizofrenià odczuwajà silnie potrzeb´ uleg∏oÊci (Wciórka, 1997). 

Charakterystyczna jest dla schizofrenii relatywnie niska tolerancja na zagro˝enia
o charakterze spo∏ecznym. Chorujàcych przewlekle na schizofreni´ cechuje
– w miar´ post´powania choroby – coraz wi´ksza wra˝liwoÊç na bodêce spo∏eczne,
poszukiwanie pozytywnych reakcji ze strony otoczenia oraz coraz ni˝sza doÊwiad-
czana odpornoÊç i samokontrola wobec negatywnych nastawieƒ innych osób wo-
bec nich (Iniewicz, 1997). Dane kliniczne i badania rodzinne (zob. przeglàd Brichwo-
od i Jackson, 2004) pokazujà, ˝e osoby ze schizofrenià bardzo êle radzà sobie z tzw.
nadmiernym zaanga˝owaniem emocjonalnym bliskich krewnych, czyli cz´stym
i wyraênym demonstrowaniem przez nich silnych, negatywnych (wrogich lub kry-
tycznych) reakcji emocjonalnych. Chorzy na schizofreni´ reagujà na to zaostrzeniem
objawów lub ich nawrotem. Wskazuje to na silnie traumatyzujàce znaczenie do-
Êwiadczenia odrzucenia, co prawdopodobnie nie ogranicza si´ wy∏àcznie do ˝ycia
rodzinnego, ale dotyczy tak˝e innych trwa∏ych i wa˝nych relacji z ludêmi. 

Rokowania w schizofrenii sà gorsze w krajach bardziej cywilizacyjnie za-
awansowanych i w regionach wy˝ej uprzemys∏owionych, co oznacza, ˝e dla cier-
piàcych na schizofreni´ trudnoÊç stanowi ˝ycie w Êrodowisku, gdzie nie mo˝na
liczyç na porzàdek spo∏eczny wynikajàcy z tradycyjnych wartoÊci i ról (Lemma,
1998). Rokowania sà te˝ generalnie gorsze dla m´˝czyzn ni˝ dla kobiet, co ozna-
czaç mo˝e, ˝e w przypadku zachorowania na schizofreni´ niekorzystna jest spo-
∏eczna presja na przyjmowanie pozycji dominujàcej oraz dà˝enie do osobistych
osiàgni´ç i rywalizacji, od której – ze wzgl´dów kulturowych – m´˝czyznom
trudniej jest si´ uwolniç ni˝ kobietom.

Przypuszcza si´, ˝e obni˝enie odpornoÊci na wyzwania i zagro˝enia spo∏ecz-
ne ma w schizofrenii przes∏anki mi´dzy innymi w deficytach wiedzy spo∏ecznej.
Frankowska i Trzebiƒski (2003) stwierdzili, na przyk∏ad, ˝e osoby cierpiàce na
schizofreni´ radzà sobie gorzej ni˝ osoby zdrowe z przyjmowaniem i rozumie-
niem perspektywy innej osoby. Wyniki badania przeprowadzonego przez Krejt-
za i Ustjan (2003) pokazujà z kolei, ˝e po rehabilitacji poprawia si´ u chorych do-
st´p do poj´ç odnoszàcych si´ do formalnych relacji interpersonalnych, ale nie
ma zmian w spostrzeganiu istniejàcych mi´dzy ludêmi wi´zi i w rozumieniu
prze˝yciowych aspektów relacji interpersonalnych. 

Przytoczone wyniki badaƒ wskazujà, ˝e w schizofrenii oba systemy orientacji
– poznawczy i afektywny – dzia∏ajà nieprawid∏owo w szerokim zakresie swoich
funkcji. Oznacza to wyst´powanie przes∏anek dla dezorientacji i b∏´dów zarówno
w intelektualnej, jak i uczuciowej interpretacji zdarzeƒ. Obserwuje si´ tak˝e trudno-
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Êci w relacjach spo∏ecznych. Trzeba przy tym podkreÊliç, ˝e deficyty te stwierdzane
sà niezale˝nie od tzw. objawów pozytywnych (tj. przede wszystkim urojeƒ i halu-
cynacji), co pozwala sàdziç, ˝e sà one charakterystyczne dla funkcjonowania osób
cierpiàcych na schizofreni´ w ogóle, a nie – ˝e majà charakter doraêny jako kompo-
nent zaostrzenia objawowego w aktywnej fazie choroby (Heinrichs, 2005). Ograni-
czenie zdolnoÊci do organizacji ˝ycia codziennego oraz decydowania o sobie, a tak-
˝e psychiczna i somatyczna dezorganizacja w obliczu stresu wyst´pujà u osób ze
schizofrenià tak˝e po ustàpieniu objawów wytwórczych (Sawicka, 1998). 

13.2.2. Ograniczona motywacja do zatrudnienia 

Nie mamy danych bezpoÊrednio okreÊlajàcych, w jakim stopniu chorzy na
schizofreni´ sà umotywowani do aktywnoÊci zawodowej. Na podstawie charak-
terystycznej dla nich hierarchii potrzeb oraz nastawienia otoczenia wobec ich za-
trudnienia mo˝emy jednak przypuszczaç, ˝e ich ch´ç do pracy jest raczej niska. 

Potrzeby i wartoÊci. Gruszczyƒski (2000b) stwierdzi∏, ˝e w porównaniu ze
zdrowymi osoby ze schizofrenià wykazujà ni˝sze nasilenie dà˝eƒ hedonistycz-
nych, aktywnoÊci, ekspansji i samodzielnoÊci, natomiast przewy˝szajà osoby
zdrowe pod wzgl´dem biernoÊci. Mo˝na wi´c mówiç o ogólnie „niskim nap´-
dzie ˝yciowym” u cierpiàcych na schizofreni´, z czego wyp∏ywa prawdopodob-
nie niska motywacja do osiàgni´ç i sukcesu, m.in. w zakresie zatrudnienia. Po-
twierdzajà to dane dotyczàce hierarchii wartoÊci (Gruszczyƒski, 2000a), które
pokazujà, ˝e u osób ze schizofrenià ni˝szà pozycj´ ni˝ u zdrowych majà wartoÊci
egocentryczne, osobiste, kompetencyjne i indywidualne. Najmniej cenione przez
chorych jest poczucie dokonania czegoÊ istotnego, przyjemnoÊci i ˝ycie pe∏ne
wra˝eƒ. Bardzo ma∏o cenione sà tak˝e takie cechy ludzkie, które majà znaczenie
dla aktywnoÊci zawodowej, a mianowicie: obdarzony wyobraênià, o szerokich
horyzontach i intelektualista. Osoby ze schizofrenià nisko cenià te˝ cechy zwià-
zane z ekspansywnoÊcià, jak twórczoÊç i otwartoÊç umys∏u, weso∏oÊç, posiadanie
umiej´tnoÊci i efektywnoÊç. Inne badania wprost pokazujà, ˝e wartoÊci zawodo-
we i instytucjonalne formy ˝ycia spo∏ecznego majà dla osób ze schizofrenià rela-
tywnie ma∏e znaczenie (Kozub i Kwiatkowska, 2002). 

Ocena jakoÊci ˝ycia. Charakterystyczny dla schizofrenii sposób oceny jakoÊci
˝ycia raczej nie stanowi przes∏anki poszukiwania zatrudnienia. Chorzy majà
sk∏onnoÊç do zawy˝ania oceny jakoÊci w∏asnego ˝ycia, a równoczeÊnie – co po
cz´Êci mo˝e t∏umaczyç wy˝sze ni˝ u innych zadowolenie – ujawniajà niski
poziom standardów tej oceny oraz jej oderwanie od poziomu w∏asnego funkcjo-
nowania (Jarema, Meder i Morawiec, 1996). Nie ma bezpoÊredniego powiàzania
zadowolenia z ˝ycia z zatrudnieniem (Chàdzyƒska, Kasperek, Meder i Spirid-
now, 2002), a jedynie z pewnymi czynnikami, które poÊrednio sà zale˝ne od za-
trudnienia, takimi jak niezale˝noÊç, posiadanie w∏asnego mieszkania, ch´ç dys-
ponowania w∏asnymi pieni´dzmi, mo˝liwoÊç kontaktowania si´ z innymi
ludêmi (Sawicka, 1998). 
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Oczekiwania otoczenia. Wydaje si´, ̋ e osoby cierpiàce na schizofreni´ nie otrzy-
mujà wsparcia w dà˝eniu do zatrudnienia. Wyniki badaƒ (np. Drake, McHugo,
Becker, Anthonyi Clark, 1996) pokazujà, ˝e opieka w ramach psychiatrii Êrodowi-
skowej oraz terapia zaj´ciowa dostarczajà raczej alternatywy dla zatrudnienia na
wolnym rynku pracy ni˝ przes∏anek i zach´ty do wejÊcia czy powrotu na ten rynek.
Otoczenie rodzinne tak˝e nie oczekuje od osób cierpiàcych na choroby psychiczne,
aby znalaz∏y zatrudnienie (Chàdzyƒska i in., 2002). RównoczeÊnie nadu˝ywane wy-
daje si´ orzekanie o niezdolnoÊci do pracy z powodu zaburzeƒ psychicznych. Jak
wykazujà Wilmowska-Pieruszczyƒska i Frindt-Zajàczkowska (2003) ma to dwoja-
kie uwarunkowania. 

Po pierwsze, brakuje jasnych, Êcis∏ych, powszechnie uznawanych standardów
tego rodzaju niezdolnoÊci do pracy, a wàtpliwoÊci diagnostyczne rozstrzygane sà
„na korzyÊç” starajàcych si´ o orzeczenie. Po drugie, jednà z istotnych przes∏anek
orzekania niezdolnoÊci do pracy na tle zaburzeƒ psychicznych sà tzw. wzgl´dy hu-
manitarne. Orzekajàcy umo˝liwiajà uzyskiwanie renty kierujàc si´ uzasadnionym
przekonaniem, ˝e szansa znalezienia przez osob´ chorà psychicznie zatrudnienia
na otwartym rynku pracy jest znikoma. 

13.2.3. Niekorzystne nastawienie otoczenia spo∏ecznego

Poziom niepe∏nosprawnoÊci wyznaczony jest nie tylko przez deficyty w funk-
cjonowaniu jednostki, ale tak˝e przez ograniczenia, jakie nak∏ada na nià Êrodo-
wisko. W otoczeniu sprzyjajàcym deficyty tracà na znaczeniu, w niesprzyjajàcym
– restrykcyjnym lub nadmiernie wymagajàcym – stajà si´ istotniejsze. Mo˝liwo-
Êci zatrudnienia osób cierpiàcych na zaburzenia psychiczne zale˝à wi´c nie tylko
od tego, na ile sà one zdolne i umotywowane do pracy, ale tak˝e od tego, w jakim
stopniu spo∏eczeƒstwo akceptuje ich prawo do aktywnoÊci zawodowej, i jakie
warunki stwarza, aby mog∏o byç ono realizowane. Wydaje si´, ˝e nastawienia
wÊród ogó∏u spo∏eczeƒstwa i u pracodawców sà w tym zakresie niekorzystne.

Postawy spo∏eczne. Wiedza potoczna na temat osób cierpiàcych na zaburze-
nia psychiczne ma charakter zdecydowanie negatywny (Czaba∏a i in., 2001).
W wizerunku osoby chorej psychicznie przewa˝ajà cechy wywo∏ujàce zagro˝e-
nie (np. agresywnoÊç), poczucie obcoÊci (np. dziwacznoÊç) oraz lekcewa˝enie
(np. niska inteligencja). Obraz ten ma charakter stereotypu: jest podzielany przez
ogó∏ spo∏eczeƒstwa, wyst´puje u osób, które nie mia∏y osobistych kontaktów
z ludêmi cierpiàcymi na zaburzenia psychiczne, wykazuje znacznà odpornoÊç na
nowe, niezgodne z nim informacje oraz skutkuje spo∏ecznym odrzuceniem. 

Wymownym przejawem niekorzystnych nastawieƒ wobec chorych na schizo-
freni´ jest niskie zainteresowanie dla pozytywnych i konstruktywnych aspektów
ich funkcjonowania ze strony psychiatrów i psychologów. Jak wykazuje Siebert
(2000), znane sà przypadki tzw. spontanicznych wyzdrowieƒ ze schizofrenii oraz
znakomitych osiàgni´ç osób cierpiàcych na t´ chorob´. Sugeruje to istnienie
szczególnych zdolnoÊci lub mo˝liwoÊci rozwojowych u niektórych przynajmniej
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pacjentów, ale wÊród leczàcych oraz badaczy wydaje si´ dominowaç pesymi-
styczny obraz tego zaburzenia. Siebert opisuje przypadek cierpiàcej na schizofre-
ni´ pacjentki z bardzo niekorzystnym rokowaniem, u której nastàpi∏a dramatycz-
na poprawa funkcjonowania po tym, jak opowiedzia∏a mu o swoim ˝yciu, a on
wys∏ucha∏ jej z uwagà i zaanga˝owaniem. ProfesjonaliÊci zajmujàcy si´ schizofre-
nià lekcewa˝à jednak takie fakty, a nawet – jak to mia∏o miejsce, kiedy Siebert
opublikowa∏ doniesienie o tym zdarzeniu – aktywnie si´ im przeciwstawiajà. Sie-
bert twierdzi, ˝e nic nie zmieni∏o si´ od kilkudziesi´ciu lat, kiedy Jung pisa∏:
„W czasach kiedy jeszcze pracowa∏em w klinice, musia∏em byç jak najbardziej
ostro˝ny w post´powaniu z moimi pacjentami cierpiàcymi na schizofreni´, ˝eby
nie byç oskar˝onym, ˝e bujam w ob∏okach. Schizofreni´ uwa˝ano za nieuleczal-
nà. JeÊli osiàgnà∏em popraw´ w przypadku osoby ze schizofrenià, odpowiadano,
˝e to nie by∏a prawdziwa schizofrenia” (1961, s. 128). Przyk∏adem pesymistycz-
nego nastawienia do schizofrenii w badaniach jest praca Wilka i wspó∏pracowni-
ków (2005). Stwierdzili oni przewag´ osób ze schizofrenià w porównaniu z oso-
bami zdrowymi w zakresie pewnych funkcji poznawczych. Nie podj´li jednak
˝adnej próby interpretacji tych danych i arbitralnie zdyskredytowali je jako ma-
∏oznaczàce i niewiarygodne. WÊród publikacji z zakresu rozwijajàcej si´ ostatnio
psychologii pozytywnej nie znajdujemy prawie ˝adnych prac dotyczàcych pozy-
tywnych aspektów funkcjonowania osób cierpiàcych na schizofreni´, pomimo ˝e
bardzo jednoznacznie sformu∏owany jest postulat w∏àczania dobrostanu do cha-
rakterystyki chorych psychicznie (Maddux, Snyder i Lopez, 2004). Termin „schi-
zofrenia” nie pojawia si´ nawet w indeksach rzeczowych prac z tej dziedziny
psychologii.

Postawy pracodawców. Wiedza pracodawców na temat osób niepe∏nospraw-
nych oparta jest na stereotypach tej kategorii spo∏ecznej (Wojtowicz-Pomierna,
2005). Chorzy psychicznie traktowani sà na rynku pracy jako pracownicy niepro-
duktywni i niewiarygodni, wymagajàcy specjalnej kontroli i nadzoru. W przeko-
naniu pracodawców ich zatrudnianie ma przede wszystkim wartoÊç terapeu-
tycznà i nie wià˝e si´ z wymiernymi efektami ekonomicznymi dla firmy, a nawet
b´dzie wymaga∏o przeprowadzenia du˝ych zmian w firmie i mo˝e spowodowaç
trudne do przewidzenia i rozwiàzywania problemy (Brodniak, 2000). Dodatko-
wym negatywnym aspektem wyobra˝eƒ o schizofrenii, które wzmagajà niech´ç
do zatrudniania osób na nià cierpiàcych, jest pi´tno choroby, z której „nie mo˝na
wyzdrowieç”, która jest „kosztowna w leczeniu”, jest te˝ chorobà „nie medycz-
nà”, to znaczy niewyjaÊnionà naukowo (Szuba, 2005). Spo∏eczeƒstwo, pracodaw-
cy i tak˝e media podtrzymujà stereotypowe widzenie chorych na schizofreni´ ja-
ko osób niebezpiecznych, agresywnych i niezdolnych do efektywnej pracy
(Kaszyƒski, 2005). W rezultacie osoby chore psychicznie znajdujà si´ na przed-
ostatnim (po osobach niewidomych) miejscu na liÊcie potencjalnych pracowni-
ków (Wojtowicz-Pomierna, 2005). 

Aktywizacja i reorientacja zawodowa. Czaba∏a i in. (2001) twierdzà, ˝e wysi∏-
ki podejmowane w skali kraju na rzecz reintegracji spo∏ecznej osób z zaburzenia-
mi psychicznymi sà wcià˝ niewystarczajàce, a problem zatrudnienia tych osób
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jest w ramach programów rzàdowych, w dzia∏alnoÊci zwiàzków zawodowych
i organizacji pracodawców ca∏kowicie pomijany. Dotyczy to tworzenia miejsc
pracy, polityki zatrudnieniowej, a tak˝e dostosowania zawodowego. Brak jest, na
przyk∏ad, specyficznego dla chorych psychicznie programu rehabilitacji leczni-
czej i/lub zawodowej w ramach Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, choç pro-
gramy takie prowadzone sà dla innych grup osób niepe∏nosprawnych. W psy-
chiatrii rozpowszechniony jest wzorzec terapii/rehabilitacji ma∏o aktywnej
z punktu widzenia zachowania/zdobycia zatrudnienia (Wilmowska-Pierusz-
czyƒska i Frindt-Zajàczkowska, 2003), a co wi´cej, terapia medyczna w pewnym
stopniu ogranicza kompetencje potrzebne do zatrudnienia, przede wszystkim ze
wzgl´du na skutki uboczne stosowanych leków oraz trwa∏e zwiàzanie pacjenta
z instytucjami leczniczymi i opiekuƒczymi. 

13.3. Czynniki sprzyjajàce aktywnoÊci 
zawodowej chorych psychicznie

Przedstawione dane pokazujà, ˝e sytuacja chorych psychicznie jest na rynku
pracy wyjàtkowo niekorzystna. Cz´Êç przes∏anek tego stanu rzeczy le˝y po stro-
nie osób z zaburzeniami, u których wyst´pujà liczne deficyty w funkcjonowaniu
poznawczym, emocjonalnym i spo∏ecznym, utrudniajàce wykonywanie pracy
oraz ograniczona motywacja do podejmowania pracy. Deficyty te sà relatywnie
trwa∏e i niezale˝ne od sta∏ego post´pu metod leczenia medycznego oraz pomocy
psychologicznej i Êrodowiskowej. Powa˝ne przes∏anki niepe∏nosprawnoÊci cho-
rych psychicznie tkwià tak˝e w otoczeniu spo∏ecznym, które ich nie akceptuje,
odmawia im prawa do udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym, w tym tak˝e do pracy. War-
to wi´c zadaç pytanie o sens i mo˝liwoÊci aktywizacji zawodowej tej grupy nie-
pe∏nosprawnych. Omówimy zatem zarówno znaczenie pracy dla chorych psy-
chicznie, jak i czynniki, które mogà poprawiç mo˝liwoÊci ich zatrudniania. 

13.3.1. Zatrudnienie jako leczenie

Potrzeb´ podejmowania pracy przez osoby chore psychicznie mo˝na oczywi-
Êcie uzasadniç takimi samymi korzyÊciami, jakie praca przynosi ludziom w ogó-
le, a tak˝e zmniejszeniem spo∏ecznych kosztów opieki nad nimi. Jednak dodat-
kowym, bardzo wa˝nym argumentem jest to, ˝e w przypadku osób
z zaburzeniami psychicznymi zatrudnienie zaliczyç nale˝y do tzw. czynników
leczàcych. W ocenie chorych aktywnoÊç zawodowa jest synonimem zdrowia
psychicznego (Meder, 2000). Jak wynika z wielu badaƒ (np. Alanen, 2000), rze-
czywiÊcie stanowi ona kluczowà cz´Êç procesu wychodzenia z choroby psychicz-
nej i ma dobroczynny wp∏yw na wi´kszoÊç wskaêników skutecznoÊci leczenia,
takich jak ust´powanie objawów, wspó∏praca w za˝ywaniu leków oraz zmniej-
szenie liczby nawrotów choroby. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie,
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w jaki sposób praca wp∏ywa na popraw´ funkcjonowania chorych psychicznie.
Niemniej jednak wp∏yw ten zosta∏ zaobserwowany we wszystkich programach
opieki psychiatrycznej, w których rehabilitacja i leczenie zosta∏y po∏àczone w∏a-
Ênie z pracà (Kaszyƒski, 2005). 

Pewne Êwiat∏o na ten zwiàzek rzucajà wyniki badaƒ dotyczàce skutków bez-
robocia w ogóle, które wskazujà, ˝e osoby pozostajàce bez pracy tracà poczucie
czasu i przestrzeni oraz poczucie realnoÊci (Negt, 2005). Wydaje si´ to szczegól-
nie istotne w przypadku osób chorych na psychozy, u których zachwianie kon-
taktu z rzeczywistoÊcià stanowi najpowa˝niejszy oraz najbardziej charaktery-
styczny element zaburzenia i dla których praca stanowiç mo˝e jeden z niewielu
dost´pnych im sposobów reintegracji to˝samoÊci przez ustanowienie celów,
ustrukturalizowanie dnia, kontakty z innymi ludêmi i uczestniczenie w ró˝nych
formach wymiany spo∏ecznej. 

Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje interpersonalny i spo∏eczny wymiar za-
trudnienia. Przez cierpiàcych na choroby psychiczne praca rozumiana jest jako
„pomost” u∏atwiajàcy nawiàzanie satysfakcjonujàcych kontaktów z ludêmi oraz
zaanga˝owanie si´ w innà rol´ spo∏ecznà ni˝ rola pacjenta (Kaszyƒski, 2005). Ba-
dania nad wp∏ywem wspominanego wczeÊniej tzw. nadmiernego zaanga˝owa-
nia emocjonalnego najbli˝szych krewnych wskazujà, ˝e w rodzinach o wysokim
wskaêniku tego problemu praca i aktywnoÊç chorego poza domem jest istotnym
czynnikiem profilaktycznym w nawrotach choroby (Rostworowska, 1999). 

Hoffmann, Kupper i Kunz (2000) zwracajà z kolei uwag´ na znaczenie poczu-
cia skutecznoÊci dla zdrowienia w schizofrenii. Przytaczajà wyniki badaƒ poka-
zujàce, ˝e u osób chorujàcych przewlekle na schizofreni´ poziom poczucia w∏a-
snej skutecznoÊci jest lepszym predyktorem umiej´tnoÊci samodzielnego
funkcjonowania po hospitalizacji ni˝ poziom psychopatologii i zmienne demo-
graficzne. Z badaƒ Tartas (2002) wynika tymczasem, ˝e poczucie skutecznoÊci
w momencie zaostrzenia procesu chorobowego w schizofrenii jest niskie, tym
mniejsze, im bardziej nasilony jest poziom ogólnej psychopatologii. Podj´cie
i utrzymanie pracy stanowiç mo˝e zatem jednà z najbardziej przekonujàcych
przes∏anek odzyskiwania poczucia w∏asnej skutecznoÊci, poniewa˝ – jak pod-
kreÊla Kaszyƒski (2005) – praca umo˝liwia rozwijanie umiej´tnoÊci, doÊwiadcza-
nie osiàgni´ç oraz potwierdzenie w∏asnych zdolnoÊci sprostania oczekiwaniom
zewn´trznym, co w konsekwencji doprowadza do wzrostu samooceny i pewno-
Êci siebie. 

13.3.2. Naprawianie deficytów

Wyst´powanie w schizofrenii powa˝nych ograniczeƒ mo˝liwoÊci wykonywania
pracy sk∏ania, aby w pierwszym rz´dzie szukaç sposobów zwi´kszania sprawnoÊci,
których osobom ze schizofrenià brakuje. Pacjenci psychiatryczni pragnàcy wróciç
do pracy skar˝à si´ na ma∏à pewnoÊç siebie, brak umiej´tnoÊci spo∏ecznych, brak
umiej´tnoÊci przydatnych w pracy oraz brak sta∏ego wsparcia i opieki specjalistycz-
nej po znalezieniu pracy (Durie, 2005). Istnieje wiele form oddzia∏ywaƒ, których sa-
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tysfakcjonujàce rezultaty udowadniajà, ˝e zwi´kszanie kompetencji chorych psy-
chicznie jest mo˝liwe i ich aktywizacja zawodowa jest osiàgalna tà drogà. 

Rehabilitacja. Jako skuteczna forma aktywizacji zawodowej na pierwsze miej-
sce wysuwajà si´ treningi umiej´tnoÊci spo∏ecznych, które stanowià element wi´k-
szoÊci programów rehabilitacyjnych. Poprawa kompetencji spo∏ecznych uznawa-
na jest za jednà z najwa˝niejszych miar efektywnoÊci rehabilitacji, jak równie˝ za
wa˝ny predyktor podejmowania ról spo∏ecznych. Badania skutecznoÊci cztero-
miesi´cznego treningu umiej´tnoÊci spo∏ecznych skierowanego do pacjentów
chorych na schizofreni´ wskazujà na wyraêne zwi´kszenie si´ u uczestników
mo˝liwoÊci (mierzonych testami) rozwiàzywania problemów interpersonalnych
oraz emocjonalnych, przewidywania nast´pstw swoich dzia∏aƒ, myÊlenia przy-
czynowo-skutkowego i myÊlenia alternatywnego (Sawicka, 2001). Pozytywnà
zmianà zaobserwowanà w tej grupie by∏o równie˝ uwzgl´dnianie przez pacjen-
tów wewn´trznych stanów bohaterów zdarzeƒ przy tworzeniu skutecznych roz-
wiàzaƒ trudnych sytuacji spo∏ecznych. Wskazuje to, i˝ stwierdzana u chorych na
schizofreni´ nieumiej´tnoÊç przyjmowania perspektywy innych ludzi mo˝e pod-
legaç pozytywnym zmianom pod wp∏ywem form rehabilitacji nastawionych
specyficznie na ten problem. 

Warto przy tym podkreÊliç, ˝e analizy porównawcze ró˝nych form oddzia∏y-
waƒ zmierzajàcych do poprawy funkcjonowania spo∏ecznego chorych na schizo-
freni´ wykazujà, ˝e wi´ksza jest skutecznoÊç tych spoÊród nich, które prowadzo-
ne sà poza instytucjami zajmujàcymi si´ leczeniem. Kozub i Kwiatkowska (2002)
stwierdzi∏y, na przyk∏ad, ˝e dla osób z rozpoznaniem schizofrenii poszpitalna re-
habilitacja Êrodowiskowa prowadzona poza strukturami s∏u˝by zdrowia by∏a
skuteczniejsza pod wzgl´dem zmian w zakresie to˝samoÊci spo∏ecznej (szerszy
zakres identyfikacji spo∏ecznych) oraz wizerunku choroby psychicznej (mniejszy
udzia∏ pejoratywnych etykiet spo∏ecznych) ni˝ rehabilitacja w ramach instytucji
leczniczych.

Psychoedukacja. Osiàgni´cie przez pacjentów samodzielnoÊci i podejmowanie
przez nich ról spo∏ecznych uzale˝nione jest od skutecznoÊci edukacji w zakresie
rozpoznawania objawów choroby i udzia∏u we w∏asnej terapii (Meder, 2002). Istot-
nym predyktorem utrzymania si´ na rynku pracy ju˝ zatrudnionych chorych na
schizofreni´ jest ich aktywna postawa w leczeniu, która wià˝e si´ z umiej´tnoÊcià
rejestrowania sygna∏ów Êwiadczàcych o nawrocie choroby lub pogorszeniu si´ w∏a-
snego stanu i odpowiednio wczesne korzystanie z pomocy lekarza i terapeuty.
Trzebiatowska (2002) opisuje program wykorzystujàcy model edukacyjno-poznaw-
czy, który trwa∏ przez 4 tygodnie i sk∏ada∏ si´ z oÊmiu godzinnych spotkaƒ prowa-
dzonych przez lekarza psychiatr´ i psychologa klinicznego. Deklarowana wola ˝y-
cia i radoÊç, które mo˝na uznaç za czynniki motywujàce mi´dzy innymi do podj´cia
pracy, by∏y u uczestników wyraênie wy˝sze po zakoƒczeniu tego programu. 

Poradnictwo psychologiczne i terapia podtrzymujàca. Najcz´stsze cele
pomocy psychologicznej dla chorych psychicznie podejmujàcych zatrudnie-
nie to budowanie poczucia w∏asnej wartoÊci, automotywacji i wytrwa∏oÊci
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w wykonywaniu zadaƒ, a tak˝e praca nad radzeniem sobie ze stresem, z wy-
ra˝aniem emocji oraz z rozpoznawaniem potrzeb w∏asnych i innych osób (Pa-
jàk-Bener, 2005).

Szkolenie zawodowe i reorientacja zawodowa. Podstawowà formà bezpo-
Êredniego poprawiania zdolnoÊci do pracy sà warsztaty terapii zaj´ciowej two-
rzone przez instytucje s∏u˝by zdrowia i organizacje spo∏eczne. Stwierdza si´, ˝e
najcz´Êciej nie sà one wystarczajàco dobrze zintegrowane z rynkiem pracy
(Kaszyƒski, 2005). Postuluje si´ wi´c funkcjonalne ∏àczenie warsztatów terapii za-
j´ciowej raczej z agencjami zajmujàcymi si´ kszta∏ceniem zawodowym ni˝ z in-
stytucjami leczniczo-opiekuƒczymi. EfektywnoÊç treningu okreÊlonych umiej´t-
noÊci zwiàzanych z pracà (jak np. obs∏uga komputera) okazuje si´ wi´ksza, jeÊli
jest on realizowany niezale˝nie od instytucji leczàcych (por. Drake, McHugo,
Becker, Anthony i Clark, 1996). 

Wykorzystanie zachowanych zasobów. Jak si´ wydaje, ogromne mo˝liwoÊci
reintegracji spo∏ecznej osób cierpiàcych na schizofreni´ tkwià w ich tzw. zacho-
wanych zasobach, czyli w tych kompetencjach, które pozostajà poza dzia∏aniem
mechanizmów chorobowych. Jednym z nielicznych przyk∏adów wykorzystania
takich zasobów jest Wielowymiarowa Terapia Stymulujàca (Multimodal Integrati-
ve Stimulating Therapy MICST; Achmed i Boisvert, 2006). Celem tej metody jest
zwi´kszenie dost´pnoÊci zachowanych obszarów wiedzy i doÊwiadczenia ˝ycio-
wego oraz çwiczenie wykorzystywania ich w rozumieniu zdarzeƒ i w transak-
cjach z otoczeniem. Materia∏em pracy terapeutycznej sà te osobiste wspomnienia
i informacje o Êwiecie, które nie sà obj´te objawami wytwórczymi i nie wià˝à si´
z negatywnym emocjonalnym obcià˝eniem. Terapia zorganizowana jest w spo-
sób dostosowany do charakterystycznych dla schizofrenii deficytów w przetwa-
rzaniu informacji oraz do aktualnego wyst´powania objawów. Jednà z jej form sà
tzw. komputerowe dialogi, czyli prowadzenie konwersacji z terapeutà lub inny-
mi pacjentami za poÊrednictwem lokalnej sieci komputerowej. Dzi´ki zapisywa-
niu w∏asnych wypowiedzi i czytaniu otrzymanych na nie odpowiedzi za pomo-
cà programu komputerowego pacjentowi ∏atwiej jest skoncentrowaç uwag´ na
treÊci komunikacji oraz kontrolowaç form´ przekazywanych komunikatów. Wy-
korzystanie wizualnej formy dialogu pomaga w prowadzeniu dyskusji zw∏asz-
cza tym osobom, które majà zaburzenia w zakresie spostrzegania s∏uchowego.
Brak bezpoÊredniej osobistej stycznoÊci z partnerem dyskusji ∏agodzi natomiast
emocjonalne obcià˝enie interpersonalne, przy tym natychmiastowa ∏àcznoÊç
z partnerem w sieci zapewnia odczuwanà realnoÊç rozmowy. Terapia ta przyno-
si korzystne rezultaty w pracy z wi´kszoÊcià osób hospitalizowanych z powodu
ostrej fazy schizofrenii, wobec których by∏a stosowana. 

Mamy podstawy przypuszczaç, ˝e zachowane w schizofrenii zasoby obejmu-
jà nie tylko pewne obszary wiedzy, ale tak˝e niektóre nastawienia i oceny spo-
∏eczne. Z badaƒ Gruszczyƒskiego (2000a i 2000b) wynika, ˝e osoby cierpiàce na
schizofreni´ zachowujà – pomimo trudnoÊci i zwykle negatywnych doÊwiadczeƒ
w sferze interpersonalnej – zainteresowanie ludêmi, ch´ç kontaktowania si´ z in-
nymi i pomagania. WÊród cech najwy˝ej cenià one te, które zapewniajà dobre re-
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lacje interpersonalne: uczciwy, kochajàcy, odpowiedzialny i uprzejmy. U osób ze
schizofrenià wy˝szà ni˝ u zdrowych pozycj´ majà wartoÊci allocentryczne, spo-
∏eczne, interpersonalne i moralne.

Wed∏ug Fishera (2003) – psychiatry i wspó∏twórcy National Empowerment
Center dzia∏ajàcego w USA na rzecz wychodzenia ze schizofrenii – do zacho-
wanych zasobów w schizofrenii nale˝y zdolnoÊç do trafnej oceny w∏asnej sy-
tuacji i pozycji spo∏ecznej oraz szans na ich zmian´. Obserwowany cz´sto
u osób cierpiàcych na schizofreni´ brak potrzeb i zamierzeƒ wynika, zdaniem
Fishera, w∏aÊnie z tego, ˝e rozumiejà one, i˝ otoczenie nie spodziewa si´ po
nich realizacji jakichkolwiek osobistych celów i nie b´dzie sprzyjaç, aby do cze-
gokolwiek dà˝y∏y. W Êwietle przytoczonych wczeÊniej danych wydaje si´, ˝e
ocena ta jest uzasadniona. Oznacza to, ˝e zmiana postaw spo∏ecznych wobec
schizofrenii i poprawa realnych szans na zatrudnienie mo˝e zostaç przez pa-
cjentów w∏aÊciwie rozpoznana i staç si´ czynnikiem aktywizujàcym ich do
podj´cia pracy. 

Niektórzy klinicyÊci przekonujà, ˝e chorzy na schizofreni´ posiadajà pewne
szczególne talenty i przewy˝szajà zdrowych pod wzgl´dem predyspozycji do
wglàdu lub twórczoÊci. Jak to ujà∏ Antoni K´piƒski (1974): „(…) chory mo˝e te-
raz jakby g∏´biej wejÊç w ˝ycie, ˝e nie b´dzie ˝y∏ tylko na powierzchni, ale wiele
spraw, zarówno tyczàcych w∏asnej osoby, jak i otaczajàcego Êwiata zobaczy
w nowym Êwietle” (s. 259). Obecnie posiadamy coraz wi´cej wiedzy psycholo-
gicznej umo˝liwiajàcej zrozumienie sukcesów chorych na schizofreni´ i przypad-
ków spontanicznych z niej wyzdrowieƒ. Na przyk∏ad popraw´ funkcjonowania
opisywanej przez Sieberta (2000) pacjentki mo˝na prawdopodobnie przypisaç
strukturalizujàcej funkcji autonarracji, którà Seligman (2002) uwa˝a za najbar-
dziej efektywny niespecyficzny czynnik leczàcy w psychoterapii. Warto w tym
miejscu dodaç, ˝e jednà z funkcji poznawczych, co do której we wspominanych
wczeÊniej badaniach Wilka i wspó∏pracowników (2005) osoby ze schizofrenià
okaza∏y si´ sprawniejsze ni˝ zdrowi, by∏a w∏aÊnie zdolnoÊç werbalizacji. Mo˝e to
oznaczaç, ˝e chorzy na schizofreni´ sà szczególnie predysponowani do czerpania
korzyÊci z narracyjnych technik terapeutycznych, a tak˝e wykonywania zadaƒ
werbalnych. 

13.3.3. Respektowanie prawa do niepe∏nosprawnoÊci

W przyj´tym przez Uni´ Europejskà dokumencie pt. „Upowszechnienie
niepe∏nosprawnoÊci we wspólnotowej polityce spo∏ecznej i zatrudnienia”
(www.ue.ffm.pl/g311a.php) pojawia si´ przeciwstawienie tradycyjnego podejÊcia
do niepe∏nosprawnoÊci, opartego na dobroczynnoÊci i przymusowym przysto-
sowaniu do normy, podejÊciu nowemu, które opiera si´ na poj´ciu praw cz∏o-
wieka i poszanowaniu ró˝nic indywidualnych. Dokument ten zaleca konse-
kwentne dzia∏anie na rzecz pe∏nego obywatelstwa osób niepe∏nosprawnych
i integracji spo∏ecznej, zamiast segregacji i wy∏àczenia tych osób „wynagradza-
nego” im Êwiadczeniami opieki spo∏ecznej. 
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Tradycyjnie myÊli si´, ˝e niepe∏nosprawnoÊç jest odchyleniem od normy,
a wi´c celem polityki spo∏ecznej jest rehabilitacja, która ma pomóc w kompen-
sacji odchylenia i umo˝liwiç funkcjonowanie zgodnie z normà. MyÊlenie o nie-
pe∏nosprawnoÊci wynikajàce z poszanowania praw cz∏owieka opiera si´ nato-
miast na za∏o˝eniu, ˝e ró˝nice indywidualne mi´dzy ludêmi sà zjawiskiem
naturalnym, a wi´c spo∏eczeƒstwo nie zmusza mniejszoÊci do przystosowania
si´ do normy reprezentowanej przez wi´kszoÊç. Integracja w tym przypadku
wymaga wysi∏ku ze strony wi´kszoÊci, aby przystosowaç si´ do faktu wspólne-
go ˝ycia i pracy z osobami majàcymi trudnoÊci z wykonywaniem pewnych za-
daƒ. Przystosowanie to wymaga rozpoznania potrzeb ludzi niepe∏nospraw-
nych i stworzenia warunków dla ich aktywnego uczestnictwa we wszystkich
formach ˝ycia spo∏ecznego. W przypadku osób z uszkodzonym narzàdem ru-
chu polega to, na przyk∏ad, na likwidacji barier architektonicznych utrudniajà-
cych poruszanie si´. W przypadku niepe∏nosprawnoÊci na tle zaburzeƒ psy-
chicznych barierami sà negatywne nastawienia spo∏eczne wobec chorych
psychicznie i brak tolerancji na trudnoÊci w kontakcie i wspó∏pracy z nimi. Li-
kwidacja takich barier, których istot´ stanowià postawy spo∏eczne, jest znacz-
nie trudniejsza ni˝ zwalczanie przeszkód technicznych. Dlatego osoby niepe∏-
nosprawne na tle zaburzeƒ psychicznych najwolniej spoÊród wszystkich grup
ludzi niepe∏nosprawnych uzyskujà nale˝ne im u∏atwienia i zach´ty do wspó∏-
uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym. 

Jednà z inicjatyw majàcych u∏atwiaç ten proces jest Êwiatowy program „Schi-
zofrenia – Otwórzcie Drzwi” realizowany od roku 1996 przez Âwiatowe Towa-
rzystwo Psychiatryczne (WPA), od roku 1999 organizowany tak˝e w Polsce
przez Zarzàd G∏ówny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Akcja ta ma na
celu aktywne przeciwdzia∏anie dyskryminacji osób chorych na schizofreni´,
a przede wszystkim wzrost otwartoÊci i akceptacji wobec nich. Obejmuje progra-
my informacyjne, konkursy, spektakle teatralne, kampanie w mediach oraz dzia-
∏ania majàce na celu zjednanie przychylnoÊci prawodawców. 

Jednym z obszarów, gdzie promocja prawa do niepe∏nosprawnoÊci chorych
psychicznie wydaje si´ szczególnie potrzebna, jest rynek pracy. Dotychczasowy
system zamkni´tego zatrudnienia w zak∏adach pracy chronionej mo˝e byç kwe-
stionowany nie tylko z powodów ekonomicznych, ale tak˝e w∏aÊnie z punktu wi-
dzenia realizacji postulatu integracji spo∏ecznej. Optymalnym rozwiàzaniem
uwzgl´dniajàcym zarówno specyficzne ograniczenia chorych, jak i ich prawo do
wspó∏uczestnictwa, a tak˝e prawa rynkowe, wydaje si´ tworzenie tzw. firm spo-
∏ecznych. Firma taka produkuje dobra lub Êwiadczy us∏ugi na ogólnie obowiàzu-
jàcych zasadach rynkowych. Od innych zak∏adów ró˝ni si´ ona wi´kszà liczbà
zatrudnianych osób chorujàcych psychicznie wÊród ogó∏u pracowników oraz
dostosowaniem warunków pracy do ich potrzeb i mo˝liwoÊci. Sà to zak∏ady
z jednej strony oferujàce stanowiska pracy, które sà osiàgalne dla pacjentów,
z drugiej – dzia∏ajàce wed∏ug regu∏ konkurowania z innymi podobnymi na wol-
nym rynku (Aleksiejew, 2005; Cechnicki i Kaszyƒski, 2005). 
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13.4. Perspektywy aktywizacji zawodowej 
chorych psychicznie – podsumowanie

Przyk∏ady sukcesów firm spo∏ecznych w zawodowej reintegracji chorych
psychicznie (Kaszyƒski, 2005) oraz wyniki badaƒ pokazujàce, ˝e osoby takie
reagujà pozytywnie na zmniejszenie stresu w miejscu pracy i przestrzeganie
ogólnych zasad higieny pracy (Durie, 2005), pozwalajà sàdziç, ˝e aktywizacja za-
wodowa osób chorych psychicznie jest mo˝liwa, a stworzenie warunków specy-
ficznie dostosowanych do schizofrenii mo˝e realizacj´ tego celu u∏atwiç i przy-
spieszyç. Wiedza, jakà mamy o trudnoÊciach poznawczych, emocjonalnych
i spo∏ecznych w schizofrenii, a tak˝e o zachowanych w schizofrenii zasobach,
dostarcza doÊç konkretnych wskazówek, na czym warunki te powinny polegaç.
Sà one nast´pujàce:

1. Strukturalizacja: ze wzgl´du na zaburzenia poznawczej i emocjonalnej inter-
pretacji zdarzeƒ oraz niskà odpornoÊç na stres czynnikami sprzyjajàcymi efek-
tywnej pracy osób ze schizofrenià b´dzie przejrzysta, stabilna, hierarchiczna
struktura instytucji i istniejàcych w niej relacji spo∏ecznych, a tak˝e precyzyj-
ne definiowanie zadaƒ, rozbicie ich na etapy oraz monitorowanie czàstko-
wych efektów ich wykonania. 

2. Bezpieczeƒstwo emocjonalne: charakterystyczna dla schizofrenii ogólna
nadwra˝liwoÊç emocjonalna, niska odpornoÊç na krytycyzm, wrogoÊç i od-
rzucenie ze strony innych ludzi wymagajà wyznaczenia chorym na schizofre-
ni´ stanowisk i zakresu obowiàzków precyzyjnie dostosowanych do ich kwa-
lifikacji i aktualnego poziomu sprawnoÊci psychofizycznej. Istotne jest
zapewnienie takich regu∏ wspó∏pracy i relacji interpersonalnych w Êrodowi-
sku pracy, które ograniczà koniecznoÊç podejmowania przez zatrudnionych
chorych indywidualnych decyzji i ponoszenia osobistej odpowiedzialnoÊç,
zaÊ w sferze stosunków ze wspó∏pracownikami – zminimalizujà rywalizacj´
i intensywnoÊç wyra˝ania emocji, a tak˝e zapewnià wsparcie w poprawianiu
b∏´dów zamiast karania za nie.

3. Osobiste cele: z punktu widzenia zwi´kszania motywacji do pracy optymal-
ne wydaje si´ bezpoÊrednie powiàzanie zatrudnienia chorych na schizofreni´
z ich pragnieniami i aspiracjami. Z jednej strony potrzebne jest tworzenie wa-
runków zatrudnienia wychodzàcych naprzeciw charakterystycznym w schi-
zofrenii dà˝eniom do bezpieczeƒstwa, do kontaktów z innymi ludêmi oraz do
zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych. Z drugiej strony istotne
wydaje si´ po∏o˝enie w rehabilitacji szczególnego nacisku na formu∏owanie
przez cierpiàcych na to zaburzenie osobistych celów, jak ujmuje to Fisher
(2003) – na przywrócenie im zdolnoÊci i odwagi do posiadania marzeƒ. 

4. Spo∏eczne rozumienie schizofrenii: trudno wyobraziç sobie spe∏nienie po-
wy˝szych postulatów w Êrodowisku, w którym panuje jednoznacznie nega-
tywny stereotypowy obraz schizofrenii, ani w takim, które nie jest przygoto-
wane na to, ˝e pewne aspekty funkcjonowania chorych psychicznie mogà
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istotnie obni˝aç efektywnoÊç ich pracy i utrudniaç kontakt z nimi. Dla zaak-
ceptowania osób ze schizofrenià jako wspó∏pracowników niezb´dne wydaje
si´ rozumienie tej choroby, znajomoÊç zwiàzanych z nià deficytów oraz prak-
tyczna umiej´tnoÊç docierania do zachowanych mimo choroby zasobów i wy-
korzystywania ich we wspó∏pracy. Zasadniczym problemem jest w tym za-
kresie umotywowanie pracodawców i „zdrowych” pracowników do
nabywania takiej wiedzy i umiej´tnoÊci. Wydaje si´, ˝e potrzebne sà ró˝ne za-
ch´ty: gwarantowane przepisami profity (w tym ekonomiczne) dla firm za-
trudniajàcych osoby chore psychicznie, powo∏anie si´ na wartoÊci wynikajàce
z prawa osób chorych psychicznie do pe∏nego udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym,
wreszcie odwo∏anie si´ do osobistych mechanizmów psychicznych, które
sprzyjajà otwartoÊci na innoÊç, jak afiliacja, ciekawoÊç czy empatia. Wydaje
si´, ˝e w tej ostatniej kategorii czynników tkwià spore rezerwy. Nie sà one wy-
korzystywane dla poprawiania nastawieƒ wobec cierpiàcych na schizofreni´,
gdy tymczasem wiedza psychologiczna, jakà obecnie dysponujemy na ich te-
mat, pozwala przypuszczaç, ˝e odpowiednio uruchamiane mog∏yby stanowiç
skutecznà konkurencj´ dla stereotypizacji i uprzedzeƒ. 
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14.1. Wprowadzenie

Badanie opinii ekspertów to pierwszy stricte badawczy etap naszego projektu.
Poczàtkowo trzydziestoma ekspertami, z którymi chcieliÊmy przeprowadziç wy-
wiady na temat sytuacji osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy we wspó∏cze-
snej Polsce, mia∏y byç jedynie osoby zatrudniajàce osoby niepe∏nosprawne, po-
magajàce im na rynku pracy (tzw. praktycy) oraz zajmujàce si´ tym problemem
w swej dzia∏alnoÊci naukowo-badawczej. Chodzi∏o nam o poznanie ich opinii na
temat przyczyn tak niskiego zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych na otwartym
rynku pracy i zweryfikowanie na tej podstawie naszych wst´pnych hipotez co do
czynników ochronnych, wspomagajàcych oraz czynników ryzyka, utrudniajà-
cych podj´cie, a potem utrzymanie pracy przez osoby niepe∏nosprawne.

Jednak wst´pna analiza zebranej literatury naukowej, dokumentów pokazujà-
cych dzia∏alnoÊç niektórych organizacji i stowarzyszeƒ oraz naszych w∏asnych
doÊwiadczeƒ i rozmowy z osobami z ró˝nymi rodzajami niepe∏nosprawnoÊci
– naszymi znajomymi, krewnymi i studentami – spowodowa∏a zmian´ decyzji.
UznaliÊmy, ˝e korzystanie tylko z opinii osób sprawnych mo˝e wprowadziç
pewne istotne „skrzywienie” do naszych badaƒ, byç êród∏em artefaktów, i ˝e
wobec tego najlepszymi, najbardziej kompetentnymi ekspertami b´dà same oso-
by niepe∏nosprawne. Zwi´kszyliÊmy wi´c liczb´ ekspertów z 30 do 60 osób i po-
stanowiliÊmy, i˝ grupà podstawowà, kluczowà, od której b´dziemy zbieraç in-
formacje, b´dà same osoby niepe∏nosprawne (ON).

Anna Brzeziƒska
Szko∏a Wy˝sza Psychologii Spo∏ecznej w Warszawie

Rozdzia∏ 14

Za∏o˝enia wywiadów z ekspertami 
na temat aktywnoÊci zawodowej 
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14.2. Badane zjawisko i jego uwarunkowania

Na to, jakie postawimy pytania badawcze, i jakie wst´pnie sformu∏ujemy odpo-
wiedzi – czyli hipotezy diagnostyczne – ma wp∏yw wiele czynników. Sà to czynni-
ki podmiotowe, czyli np.: nastawienia zwiàzane z naszym wiekiem i p∏cià, socjali-
zacjà w takim, a nie innym Êrodowisku spo∏eczno-kulturowym, nabyte w ciàgu
ca∏ego ˝ycia stereotypy i uprzedzenia, nasza wiedza potoczna, gromadzona drogà
obserwacji i osobistego doÊwiadczania, i wreszcie nasza wiedza naukowa, groma-
dzona bezpoÊrednio i stanowiàca efekt naszych w∏asnych poszukiwaƒ oraz po-
Êrednio – drogà przekazu spo∏ecznego, czyli uczenia si´ od nauczycieli. 

Druga grupa czynników ma charakter spo∏eczno-kulturowy i wià˝e si´ ze Êro-
dowiskiem, w jakim aktualnie funkcjonujemy – rodzinnym, zawodowym, tak˝e
z wp∏ywem mass mediów. Chodzi tu, z jednej strony o to, jakich problemów do-
Êwiadczajà ludzie w naszym otoczeniu, jakie sà najpilniejsze problemy spo∏eczne
wymagajàce rozwiàzania, o czym si´ pisze i mówi w mediach i „na ulicy”, jakie
problemy sà nag∏aÊniane i czy rzeczywiÊcie sà to problemy trapiàce ludzi, czy tyl-
ko problemy „medialne”. 

Zanim rozpoczniemy badania, musimy wi´c nie tylko ustaliç, jakie czynniki
podmiotowe i spo∏eczno-kulturowe nas interesujà z punktu widzenia analizowa-
nego zjawiska (tu: aktywnoÊç osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy i jej psy-
chologiczne i spo∏eczne uwarunkowania), czyli musimy dokonaç selekcji zmien-
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Badane zjawisko: 
aktywnoÊç 

zawodowa ON

Badane zjawisko: 
aktywnoÊç 

zawodowa ON

Osobiste
doÊwiadczenie

Czynniki
podmiotowe

Czynniki
kontekstowe

Uwarunkowania
badanego zjawiska

Potrzeby praktyki
spo∏ecznej

Wiedza potoczna

Wiedza naukowa

Rysunek 14.1. Uwarunkowania badanego zjawiska. 
èród∏o: Opracowanie w∏asne.



nych, ale musimy tak˝e uÊwiadomiç sobie, i˝ sami jako badacze czy osoby jedy-
nie te badania organizujàce podlegamy dzia∏aniom tych wszystkich czynników
– czy tego chcemy czy te˝ nie (por. rys. 14.1.).

Rozmowy z wszystkimi naszymi ekspertami dotyczy∏y nast´pujàcych obsza-
rów:

1. Historia niepe∏nosprawnoÊci i jej wp∏yw na aktualne ˝ycie ON.
2. Edukacja ON w okresie dzieciƒstwa i dorastania.
3. Wykszta∏cenie i jego zwiàzek z aktualnà sytuacjà ON.
4. Historia poszukiwania pracy i historia „bycia pracownikiem”.
5. Zadowolenie z ˝ycia.
6. Bariery w podj´ciu i utrzymaniu pracy przez ON.
7. Przyczyny sukcesów i przyczyny niepowodzeƒ.
8. Zmiany w Polsce w ostatnich 2–3 latach dotyczàce ON.
9. Konieczne zmiany odnoÊnie do ON na rynku pracy.

10. KorzyÊci z pracy dla ON.

14.3. CzynnoÊci przygotowawcze

Skonstruowanie dyspozycji do wywiadu oraz arkuszy z pytaniami wymaga-
∏o podj´cia wielu czynnoÊci o charakterze wst´pnym. Podstawowych informacji
dostarczy∏a nam analiza literatury naukowej, prowadzonej oddzielnie dla pi´ciu
wyró˝nionych grup osób niepe∏nosprawnych. Wykorzystanie wyników tej ana-
lizy oraz odwo∏anie si´ do teoretycznego i empirycznego dorobku socjologii oraz
psychologii, g∏ównie spo∏ecznej, rozwojowej i psychologii pracy pozwoli∏o na
wykonanie nast´pujàcych zadaƒ metodà kolejnych przybli˝eƒ:

1.  okreÊlenie, czym jest aktywnoÊç zawodowa cz∏owieka doros∏ego,
2.  okreÊlenie, czym jest aktywnoÊç zawodowa osoby niepe∏nosprawnej i usta-

lenie ró˝nic/podobieƒstw wzgl´dem osoby pe∏nosprawnej, 
3.  ustalenie, jakie czynniki majà wp∏yw na aktywnoÊç zawodowà cz∏owieka

doros∏ego „w ogóle”, przy czym wyró˝niliÊmy dwie ich klasy: czynniki pod-
miotowe (zwiàzane z osobà) i czynniki kontekstowe (zwiàzane ze Êrodowi-
skiem spo∏eczno-kulturowym funkcjonowania, w tym Êrodowiska i charak-
teru pracy jednostki),

4.  ustalenie, jakie czynniki majà wp∏yw na aktywnoÊç zawodowà ON – szuka-
liÊmy wÊród czynników podmiotowych i kontekstowych takich, które doty-
czà wszystkich osób niepe∏nosprawnych, czyli czynników niespecyficznych
oraz czynników specyficznych, to znaczy charakterystycznych dla ka˝dej
z pi´ciu porównywanych grup,

5.  skonstruowanie mapy poj´ciowej (mapa – matka) prezentujàcej uwarunko-
wania aktywnoÊci zawodowej „cz∏owieka w ogóle” (jako uk∏ad odniesienia)
oraz pi´ciu map uwarunkowaƒ aktywnoÊci zawodowej ON dla ka˝dej
z 5 grup; na∏o˝enie tych map na siebie pozwoli∏o wykryç czynniki niespecy-
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ficzne, czyli dotyczàce „ludzi w ogóle” oraz specyficzne, odnoszàce si´ tylko
do jednej lub do kilku z porównywanych grup ON (proces poszukiwania
specyficznych i niespecyficznych uwarunkowaƒ podmiotowych i konteksto-
wych ilustruje rys. 14.2.),

6.  wybór tych obszarów i czynników, których dotyczy∏y pytania w wywiadach
oraz podj´cie decyzji: (a) o co zapytamy wszystkich ekspertów: pracowni-
ków nauki, praktyków, pracodawców i wszystkie ON, (b) o co zapytamy tyl-
ko pracowników nauki, tylko praktyków, tylko pracodawców i tylko wszyst-
kie ON oraz (c) o co zapytamy ON w ka˝dej z pi´ciu grup,

7.  u∏o˝enie dyspozycji do wywiadu – sformu∏owanie pytaƒ i zadaƒ dla bada-
nych ekspertów,
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Etap 1: 
• Wybór i definicja
    badanego
    zjawiska (Y) 
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   fikacja istotnych
   dla Y czynników
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kontekstowe
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podmiotowe

Etap 2: 
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    czynników
    istotnych dla Y 
• Podj´cie decyzji:
    co badamy,
    a czego
    nie badamy

Etap 3: 
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    na podmiotowe
    i kontekstowe
    oraz g∏ówne
    i uboczne ze
    wzgl´du na si∏´
    powiàzania z Y

Y

Y

Y

Rysunek 14.2. Etapy operacjonalizacji badanego zjawiska Y i jego uwarunkowaƒ. 
èród∏o: Opracowanie w∏asne.



8.  ewaluacja 1: wykorzystanie opinii cz∏onków Rady Naukowej projektu oraz
korekta pytaƒ i zadaƒ – tu celem by∏o zwi´kszenie trafnoÊci teoretycznej i tre-
Êciowej, poprzez ich odniesienie do wiedzy naukowej i doÊwiadczeƒ zawo-
dowych ekspertów z Rady Naukowej,

9.  ewaluacja 2: wykorzystanie opinii naszych wspó∏pracowników – w tym osób
z ró˝nymi ograniczeniami sprawnoÊci oraz korekta pytaƒ i zadaƒ – tu celem by-
∏o zwi´kszenie trafnoÊci fasadowej oraz spe∏nienie warunku sformu∏owanego
przez Aronsona (1994, s. 58) – realizmu psychologicznego i realizmu ˝yciowego
poprzez odniesienie ich do osobistych doÊwiadczeƒ ˝yciowych tych osób, 

10.  nadanie pytaniom i zadaniom czytelnej formy graficznej i druk arkuszy wywia-
du: oddzielnego dla osób niepe∏nosprawnych, oddzielnego dla pracowników
nauki oraz oddzielnego (ale takiego samego) dla pracodawców i praktyków1.

14.4. Dyspozycje do wywiadu

Dyspozycje do wywiadu zosta∏y przygotowane w formie arkusza – wszyscy
eksperci otrzymywali ten sam arkusz, który w trakcie prowadzonej z nimi roz-
mowy stanowi∏ swoisty rodzaj „rusztowania” dla obojga rozmówców. Wszyscy
te˝ otrzymali takà samà informacj´ wst´pnà (by∏a to pierwsza strona arkusza wy-
wiadu) – por. rys. 14.3. – u∏atwiajàcà rozpocz´cie rozmowy.

Na przyk∏ad pytania dla ekspertów – osób niepe∏nosprawnych – dotyczy∏y
nast´pujàcych kwestii:

1. OD JAK DAWNA jest Pani/Pan osobà z ograniczonà sprawnoÊcià? 
2. Czy ograniczenie sprawnoÊci ma wp∏yw na Pani/Pana OBECNE ˝ycie? – jeÊli

TAK, to jaki?
3. Jak przebiega∏a Pani/Pana EDUKACJA w kolejnych latach ˝ycia?
4. Jakie jest Pani/Pana WYKSZTA¸CENIE?
5. Czy osiàgni´ty przez Pana/Panià poziom wykszta∏cenia jest ZGODNY z Pa-

ni/Pana POTRZEBAMI?
6.  Czy obecnie Pani/Pan PRACUJE?
7.  Je˝eli tak – na czym polega ta PRACA?
8.  Czy i jakie podejmowa∏a Pani/Pan PRÓBY ZNALEZIENIA PRACY?
9.  Jakiego RODZAJU pracy Pani/Pan poszukiwa∏a?

10.  Jakie by∏y REZULTATY tych poszukiwaƒ?
11.  Jakie Pani/Pana ZDANIEM mog∏y byç PRZYCZYNY tego, ˝e nie znajdowa-

∏a Pani/Pan pracy dla siebie?
12. Je˝eli Pani/Pan nie pracuje ani nie by∏o prób poszukiwania pracy, to

DLACZEGO tak si´ sta∏o?
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1 Arkusze te w formie za∏àczników zawierajà w swej koƒcowej cz´Êci rozdzia∏y: 15 (osoby niepe∏no-
sprawne), 17 (praktycy i pracodawcy) i 18 (pracownicy naukowi).



13. Jaka praca najbardziej by Panià/Pana SATYSFAKCJONOWA¸A? 
14. Jakie jest Pani/Pana aktualne ZADOWOLENIE Z ˚YCIA?
15. Czy chcia∏aby Pani/Pan coÊ ZMIENIå w swoim obecnym ˝yciu?
16. Jak Pani/Pan sàdzi – czy i dlaczego osoby z ograniczonà sprawnoÊcià

POWINNY PRACOWAå?
17. Czy Pana/Pani zdaniem sà takie powody, które CA¸KOWICIE WYKLUCZAJÑ

wykonywanie pracy zawodowej przez niektóre osoby z ograniczonà spraw-
noÊcià (jeÊli tak, to JAKIE?)?

18. Jakie wg Pani/Pana sà PRZYCZYNY tego, ˝e w Polsce tak ma∏o osób z ogra-
niczonà sprawnoÊcià pracuje?

19. Co uzna∏aby/uzna∏by Pani/Pan za NAJWI¢KSZE BARIERY zwiàzane z pra-
cà osób z ograniczonà sprawnoÊcià?

20. Co Pani/Pana zdaniem mog∏o byç PRZYCZYNÑ tego, ˝e niektóre osoby
z ograniczonà sprawnoÊcià PRACUJÑ I ODNOSZÑ SUKCESY?

21. Jakie CZYNNIKI uzna∏aby Pani/Pan za NAJBARDZIEJ SPRZYJAJÑCE za-
trudnianiu osób z ograniczonà sprawnoÊcià ?

22. Jakie zmiany w Polsce zwiàzane z aktywnoÊcià zawodowà osób z ograniczo-
nà sprawnoÊcià dostrzega Pani/Pan W OSTATNICH 2–3 LATACH? 

23. Co wg Pani/Pana MO˚NA ZROBIå, aby wi´cej osób z ograniczonà spraw-
noÊcià PODEJMOWA¸O PRAC¢ ?

24. Co wg Pani/Pana MO˚NA ZROBIå, aby wi´cej osób z ograniczonà spraw-
noÊcià UTRZYMYWA¸O SI¢ W PRACY i nie odchodzi∏o z niej? 

25. Jakie wg Pani/Pana zmiany nale˝a∏oby wprowadziç do SYSTEMU OÂWIATY,
aby dzieci i m∏odzie˝ z ograniczonà sprawnoÊcià by∏y lepiej przygotowane do
podj´cia pracy i utrzymania si´ na rynku pracy?

26. Prosz´ na podstawie swoich doÊwiadczeƒ ˝yciowych i zawodowych wskazaç
to, CO W DZISIEJSZEJ POLSCE uznaje Pani/Pan za najwi´kszà barier´ i za
najwa˝niejszy czynnik sprzyjajàcy PODEJMOWANIU aktywnoÊci zawodo-
wej przez osoby z ograniczonà sprawnoÊcià.

27. Gdyby bezrobotna osoba z ograniczonà sprawnoÊcià poprosi∏a Panià/Pana
o POMOC I RAD¢ W SPRAWIE POSZUKIWANIA PRACY to, jak by si´ Pa-
ni/Pan zachowa∏a.

28. Jakie mo˝e Pani/Pan wymieniç KORZYÂCI Z PRACY dla osoby z ograniczo-
nà sprawnoÊcià?

W przypadku niektórych pytaƒ we wszystkich arkuszach wywiadu umiesz-
czano tabelki, aby u∏atwiç udzielanie odpowiedzi respondentom2.
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2 Za∏àczniki do rozdz. 15, 18 i 19 prezentujà skrócone wersje arkuszy wywiadu, natomiast w za∏àcz-
niku do tego rozdzia∏u zamieszczamy oryginalny arkusz wywiadu dla pracowników nauki.



14.5. Przygotowanie osób prowadzàcych wywiady

31 marca 2006 r. odby∏o si´ spotkanie szkoleniowe w siedzibie SWPS w War-
szawie. Osoby prowadzàce wywiad otrzyma∏y materia∏y u∏atwiajàce im przepro-
wadzenie rozmowy, dokonanie transkrypcji oraz uporzàdkowanie zebranego
materia∏u wed∏ug podanych kategorii. Z kolei respondenci otrzymali e-mailem in-
formacj´ o projekcie oraz zaproszenie do wzi´cia udzia∏u w naszych badaniach.
Wszystkie osoby udzielajàce informacji i prowadzàce wywiady otrzyma∏y zapro-
szenie na organizowanà przez nas pierwszà konferencj´ w czerwcu 2006 r.

Po spotkaniu ka˝da z osób badajàcych otrzyma∏a e-mailem nast´pujàce mate-
ria∏y:

1. Raport ze spotkania szkoleniowego.
2. Wnioski z dotychczasowych analiz dokumentacji i literatury naukowej w po-

staci ksià˝eczki (chodzi∏o o to, aby wszystkie osoby prowadzàce wywiady
dysponowa∏y takimi samymi informacjami o uzyskanych dotàd rezultatach
badawczych).

3. Wst´pna informacja o charakterze planowanych badaƒ jakoÊciowych (bada-
nia opinii ekspertów poprzedza∏y badania jakoÊciowe – chodzi∏o o to, by
wszyscy mieli takie same informacje o tym, jak zostanà wykorzystane efekty
ich pracy).

4. Dane na faktur´ VAT SWPS – nazwa, NIP, adres.

ZA¸O˚ENIA WYWIADÓW Z EKSPERTAMI… 253

Rysunek 14.3. Cz´Êç arkusza wywiadu – punkt wyjÊcia do rozmowy.
èród∏o: Opracowanie Anna Brzeziƒska.

Kto pomaga osobom niepe∏nosprawnym znaleêç i utrzymaç prac´:

SEKTOR I. Sektor paƒstwowy 
• Biuro Rzecznika Rzàdu ds. Osób Niepe∏nosprawnych
• Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
• Paƒstwowa Inspekcja Pracy
• Ochotnicze Hufce Pracy
• Samorzàdy terytorialne na szczeblu województwa (woje-

wódzkie urz´dy pracy) i powiatu (powiatowe urz´dy pracy)

SEKTOR II. Sektor prywatny – sfera biznesu 

SEKTOR III. Sektor organizacji pozarzàdowych

jest ich 4160!

Dane statystyczne:

• na ok. 2,5 mln osób niepe∏no-
sprawnych w wieku produkcyj-
nym pracuje jedynie 619 tys.
osób, w tym 349 tys. osób 
to osoby z lekkim stopniem
niepe∏nosprawnoÊci

• 185 tys. osób to niepe∏no-
sprawni zatrudnieni w zak∏a-
dach pracy chronionej

• tylko ok. 42 tys. pracuje
na otwartym rynku pracy

Jak mo˝na wyjaÊniç t´ SPRZECZNOÂå mi´dzy ró˝nymi licznymi
formami aktywizacji i pomocy a RZECZYWISTÑ NIK¸Ñ

OBECNOÂCIÑ osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy?



5. Trzy arkusze do wywiadu „AktywnoÊç ON na rynku pracy” – dla pracowni-
ków nauki, pracodawców i praktyków oraz ON (chodzi∏o o to, by wszyscy
wiedzieli, czego dotyczy rozmowa z ekspertami we wszystkich grupach).

6. Dane dotyczàce ekspertów, z którymi mieli przeprowadziç wywiad (co
o nich wiemy, czym si´ zajmujà, jaki cechuje ich rodzaj niepe∏nosprawnoÊci,
telefon i adres e-mail).

7. Kopi´ listu wys∏anego do danego eksperta (aby osoba przeprowadzajàca wy-
wiad wiedzia∏a, jakà informacj´ od nas otrzyma∏ przydzielony jej ekspert).

8. Regu∏y kontraktu (opracowane w Zespole Organizacyjnym projektu).
9. Materia∏y pomocnicze dotyczàce technik aktywnego s∏uchania (opracowane

w Zespole Organizacyjnym projektu).
10. Formularz, zawierajàcy m.in. dane formalne typu: data, imi´ i nazwisko oso-

by przeprowadzajàcej i udzielajàcej wywiadu (opracowany w Zespole Orga-
nizacyjnym projektu) – patrz: Za∏àcznik 2 w tym rozdziale.

11. Dok∏adne wytyczne dotyczàce przepisywania wywiadu z kasety/taÊmy.
12. Wytyczne, jak obs∏ugiwaç i nagrywaç na dyktafon, sposób zgrywania mate-

ria∏u, na jakim noÊniku dostarczyç nagranie itp. Problemy techniczne.

14.6. Dobór respondentów

Respondenci zostali dobrani w sposób celowy wg ustalonych przez nas kry-
teriów. Z naszej bazy danych, sporzàdzonej na podstawie informacji dost´pnych
na stronach internetowych uczelni, firm, organizacji, instytucji itp. wybraliÊmy
osoby spe∏niajàce kryteria danej grupy respondentów. Po uzyskaniu zgody od
ka˝dej z tych osób wysy∏aliÊmy do niej list z krótkà informacjà o projekcie i ce-
lach etapu eksperckiego oraz uruchamialiÊmy procedur´ skontaktowania si´ re-
spondenta z osobà przeprowadzajàcà wywiad. Gdy tylko to by∏o mo˝liwe, oso-
ba przeprowadzajàca wywiad jecha∏a do eksperta z wszystkimi materia∏ami.

Zale˝a∏o nam na tym, by grupa ekspertów wewnàtrz ka˝dej z podgrup by∏a
jak najbardziej zró˝nicowana. Mia∏o to zapewniç nam uzyskanie zró˝nicowane-
go i bogatego materia∏u dla dalszych analiz. Cel ten uda∏o si´ nam – jak sàdzimy
– osiàgnàç w du˝ym stopniu. Mamy bardzo bogaty materia∏ do analiz iloÊcio-
wych (choç ograniczonych z uwagi na niewielkà liczebnoÊç poszczególnych pod-
grup) oraz jakoÊciowych (analiza treÊci poszczególnych odpowiedzi).

T´ krótkà charakterystyk´ etapu badaƒ ekspertów zakoƒczymy dwoma cyta-
tami z ich wypowiedzi:

(1) Moja mama by∏a na tyle màdra, ˝e ja bardzo du˝o czasu sp´dza∏am na po-
dwórku. Bawi∏am si´ z widzàcymi dzieçmi, bo nie by∏o dzi´ki Bogu niewidomych
podwórek. Mam ró˝ne wspomnienia z tego czasu. Du˝o chodzi∏am po parkach,
mia∏am psa, Êwink´ morskà, jeêdzi∏am na rowerze, na nartach, wrotkach.

(2) Praca jest po prostu ˝yciem, je˝eli odbierzemy osobom niepe∏nosprawnym
prac´, odbierzemy im ˝ycie.
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Za∏àcznik 1
TEMAT ROZMOWY: AktywnoÊç osób niepe∏nosprawnych 
na rynku pracy

�Podstawowe dane

• Od JAK DAWNA zajmuje si´ Pani/Pan problemami osób z ograniczonà sprawnoÊcià?

• Co SPRAWI¸O, ˝e zainteresowa∏a si´ Pani/Pan tymi problemami?

• Jakie GRUPY OSÓB z ograniczonà sprawnoÊcià interesujà Panià/Pana przede wszystkim?

• Jakie PROBLEMY dotyczàce osób z ograniczonà sprawnoÊcià AKTUALNIE podejmuje
Pani/Pan w swej dzia∏alnoÊci naukowej?

• Jak ZMIENIA¸Y SI¢ Pani/Pana zainteresowania naukowe w tym obszarze?
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KTO POMAGA OSOBOM NIEPE¸NOSPRAWNYM 
ZNALEèå I UTRZYMAå PRAC¢:

SEKTOR I. Sektor paƒstwowy 
• Biuro Rzecznika Rzàdu ds. Osób Niepe∏nosprawnych
• Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
• Paƒstwowa Inspekcja Pracy
• Ochotnicze Hufce Pracy
• Samorzàdy terytorialne na szczeblu województwa (woje-

wódzkie urz´dy pracy) i powiatu (powiatowe urz´dy pracy)
SEKTOR II. Sektor prywatny – sfera biznesu 
SEKTOR III. Sektor organizacji pozarzàdowych

jest ich 4160!

DANE STATYSTYCZNE:
• na ok. 2,5 mln osób niepe∏-

nosprawnych w wieku pro-
dukcyjnym pracuje jedynie
619 tys. osób, w tym 349 tys.
osób to osoby z lekkim stop-
niem niepe∏nosprawnoÊci

•  185 tys. osób to niepe∏no-
sprawni zatrudnieni w za-
k∏adach pracy chronionej

•  tylko ok. 42 tys. pracuje na
otwartym rynku pracy

Jak mo˝na wyjaÊniç t´ SPRZECZNOÂå mi´dzy ró˝nymi licznymi
formami aktywizacji i pomocy a RZECZYWISTÑ NIK¸Ñ
OBECNOÂCIÑ osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy?

KiedyÊ bardziej interesowa∏o mnie: W ostatnich 2–3 latach bardziej interesuje mnie:

?



1. Jak Pani/Pan sàdzi – czy i dlaczego osoby z ograniczonà sprawnoÊcià POWINNY
PRACOWAå?

2. Czy Pani/Pana zdaniem sà takie powody, które CA¸KOWICIE WYKLUCZAJÑ wyko-
nywanie pracy zawodowej przez niektóre osoby z ograniczonà sprawnoÊcià (jeÊli tak, to
JAKIE?)?

3. Jakie wg Pani/Pana sà PRZYCZYNY tego, ˝e w Polsce tak ma∏o osób z ograniczonà
sprawnoÊcià pracuje?

4. Co uzna∏aby/uzna∏by Pani/Pan za NAJWI¢KSZE BARIERY zwiàzane z pracà osób
z ograniczonà sprawnoÊcià?

5. Co Pani/Pana zdaniem mog∏o byç PRZYCZYNÑ tego, ˝e niektóre osoby z ograniczonà
sprawnoÊcià PRACUJÑ I ODNOSZÑ SUKCESY?
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Gdzie tkwià Co utrudnia im WEJÂCIE Co utrudnia im UTRZYMANIE
przyczyny? na rynek pracy? SI¢ na rynku pracy?

Cechy osoby z ograni-
czonà sprawnoÊcià

Ârodowisko rodzinne

Wymagania pracodawców

Czynniki spo∏eczne, 
kulturowe

Rozwiàzania ustawowe, 
regulacje prawne

Co u∏atwi∏o im wejÊcie Co u∏atwi∏o im utrzymanie Co spowodowa∏o, 
na rynek pracy? si´ w pracy? ˝e odnios∏y w pracy sukces?

Bariery uniemo˝liwiajàce podj´cie pracy Bariery utrudniajàce utrzymanie pracy

1. 1. 

2. 2.

3. 3.



6. Jakie CZYNNIKI uzna∏aby Pani/Pan za NAJBARDZIEJ SPRZYJAJÑCE zatrudnianiu
osób z ograniczonà sprawnoÊcià ?

7. Jakie zmiany w Polsce zwiàzane z aktywnoÊcià zawodowà osób z ograniczonà spraw-
noÊcià dostrzega Pani/Pan W OSTATNICH 2–3 LATACH?

8. Co wg Pani/Pana MO˚NA ZROBIå, aby wi´cej osób z ograniczonà sprawnoÊcià
PODEJMOWA¸O prac´?
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Co mogà zrobiç same 
OSOBY z ograniczonà 
sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç RODZINY
osób z ograniczonà 
sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç 
PRACODAWCY?

Co mogà zrobiç ró˝ne 
INSTYTUCJE (publiczne, 
spo∏eczne, prywatne)?

Co mogà zrobiç MEDIA 
(TV, radio, prasa…)?

Co mogà zrobiç 
W¸ADZE PA¡STWOWE
(rzàd, samorzàd)?

Czynniki u∏atwiajàce podj´cie pracy Czynniki u∏atwiajàce utrzymanie pracy

1. 1. 

2. 2.

3. 3.

1. Zmiany na lepsze 2. Zmiany na gorsze

3. Nic si´ nie zmieni∏o
nadal sà te same problemy czyli…



9. Co wg Pani/Pana MO˚NA ZROBIå, aby wi´cej osób z ograniczonà sprawnoÊcià
UTRZYMYWA¸O SI¢ W PRACY i nie odchodzi∏o z niej? 

10. Jakie wg Pani/Pana zmiany nale˝a∏oby wprowadziç do SYSTEMU OÂWIATY, aby
dzieci i m∏odzie˝ z ograniczonà sprawnoÊcià by∏y lepiej przygotowane do podj´cia
pracy i utrzymania si´ na rynku pracy?

11. Prosz´ na podstawie swoich doÊwiadczeƒ ˝yciowych i zawodowych wskazaç to, CO
W DZISIEJSZEJ POLSCE uznaje Pani/Pan za najwi´kszà barier´ i za najwa˝niejszy
czynnik sprzyjajàcy PODEJMOWANIU aktywnoÊci zawodowej przez osoby z ograni-
czonà sprawnoÊcià:
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Co mogà zrobiç same 
OSOBY z ograniczonà 
sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç RODZINY
osób z ograniczonà 
sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç 
PRACODAWCY?

Co mogà zrobiç ró˝ne 
INSTYTUCJE (publiczne, 
spo∏eczne, prywatne)?

Co mogà zrobiç MEDIA 
(TV, radio, prasa…)?

Co mogà zrobiç 
W¸ADZE PA¡STWOWE
(rzàd, samorzàd)?

Zmiany mo˝liwe 
w bliskiej przysz∏oÊci

Zmiany mo˝liwe 
w dalszej przysz∏oÊci

Najwi´ksza BARIERA to:

Najwa˝niejszy CZYNNIK 
SPRZYJAJÑCY to:



12. Gdyby bezrobotna osoba z ograniczonà sprawnoÊcià poprosi∏a Panià/Pana o POMOC
I RAD¢ W SPRAWIE POSZUKIWANIA PRACY to, jak by si´ Pani/Pan zachowa∏a:

13. Jakie mo˝e Pani/Pan wymieniç KORZYÂCI Z PRACY dla osoby z ograniczonà spraw-
noÊcià?
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KorzyÊci z posiadania i wykonywania pracy dla osoby z ograniczonà sprawnoÊcià:

NAJWA˚NIEJSZE jednak dla osoby z ograniczonà sprawnoÊcià jest:

Tego bym nie zrobi∏(a) To bym zrobi∏(a)



Za∏àcznik 2 

Podstawowe dane

Prosz´ wype∏niç na komputerze (prosz´ wpisywaç odpowiedzi w wykropkowanych miejscach
nie zmieniajàc ustawieƒ – czcionka itd.)

Data przeprowadzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wywiadu:

Miejsce przeprowadzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wywiadu:

Czas trwania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wywiadu:

Imi´ i nazwisko osoby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
przeprowadzajàcej wywiad:

Adres e-mailowy osoby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
przeprowadzajàcej wywiad:

Telefon kontaktowy osoby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
przeprowadzajàcej wywiad:

Imi´ i nazwisko eksperta:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres e-mailowy eksperta:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon kontaktowy eksperta:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kim by∏ ekspert (prosz´ wpisaç:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
naukowiec, pracodawca, praktyk, 
osoba z ograniczonà sprawnoÊcià 
– jakà?)

Wa˝ne dodatkowe infor-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
macje o ekspercie uzyskane 
w trakcie rozmowy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OSOBY Z OGRANICZONÑ SPRAWNOÂCIÑ NA RYNKU PRACY260

Wype∏nia sekretarz projektu
Typ eksperta

Prosimy o dostarczenie nast´pujàcych materia∏ów:
1) wywiad na kasecie, CD + transkrypt wywiadu + wype∏niona informacja o wywiadzie

(poni˝szy wzorzec) + wype∏niony arkusz wywiadu
2) w przypadku przeprowadzania kilku wywiadów ka˝dy komplet oddzielnie w ko-

percie/teczce



Podane przez eksperta 
nazwiska innych ekspertów:

Osoba nr 1

Imi´ i nazwisko:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontakt (mail/telefon/adres):

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kim jest podany ekspert (prosz´ wpisaç: naukowiec,

pracodawca, praktyk, osoba z ograniczonà sprawnoÊcià

– jakà?):

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Osoba nr 2

Imi´ i nazwisko:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontakt (mail/telefon/adres):

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kim jest podany ekspert (prosz´ wpisaç: naukowiec,

pracodawca, praktyk, osoba z ograniczonà sprawnoÊcià

– jakà?):

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Osoba nr . . . . . . 

Imi´ i nazwisko:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontakt (mail/telefon/adres):

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kim jest podany ekspert (prosz´ wpisaç: naukowiec,

pracodawca, praktyk, osoba z ograniczonà sprawnoÊcià

– jakà?):

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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15.1. Problem

W pierwszym etapie naszych badaƒ przeprowadziliÊmy badania z osobami uzna-
nymi przez nas – na podstawie analizy ich aktywnoÊci zawodowej i naukowej – za
ekspertów w obszarze pytaƒ o aktywnoÊç zawodowà osób z ró˝nymi ograniczenia-
mi sprawnoÊci i jej ró˝norodne uwarunkowania. Po∏ow´ grupy ekspertów stanowi∏y
same osoby niepe∏nosprawne (por. rozdz. 14). Ten etap badaƒ mia∏ charakter wst´p-
ny, orientacyjny, poprzedza∏ bowiem etap badaƒ jakoÊciowych oraz etap badaƒ ilo-
Êciowych, a jego podstawowym celem by∏o zebranie informacji uprawomacniajàcych
nasze pytania badawcze, stawiane hipotezy oraz wybrane do badaƒ obszary.

Wypowiedzi ekspertów – osób niepe∏nosprawnych – traktujemy jako wypo-
wiedzi swoistych s´dziów kompetentnych. Zadawane im w trakcie rozmowy
pytania by∏y na tyle otwarte, i˝ umo˝liwia∏y poruszanie tak˝e innych ni˝ wskazy-
wane przez nas kwestii. Dzi´ki temu zyskaliÊmy mo˝liwoÊç korekty swych pier-
wotnych planów badawczych poprzez wprowadzenie do nich nowych pytaƒ.

15.2. Program badaƒ

15.2.1. Narz´dzia badawcze1

Dyspozycje do wywiadu obejmowa∏y kilka obszarów (por. rozdz. 14). W wy-
borze tych obszarów kierowaliÊmy si´ wynikami analizy literatury naukowej,
w tym wyników badaƒ prowadzonych nad osobami niepe∏nosprawnymi, ponad-

Anna Brzeziƒska
Szko∏a Wy˝sza Psychologii Spo∏ecznej w Warszawie

Maciej Sieradzki
Instytut Socjologii 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rozdzia∏ 15

Wywiady z ekspertami: analiza wyników
dotyczàcych osób z ograniczonà sprawnoÊcià

1 Arkusz rozmowy sk∏adajàcy si´ z 28 pytaƒ zosta∏ przygotowany przez prof. dr hab. Ann´ Brzeziƒ-
skà (patrz: Za∏àcznik).



to wnioskami z analiz ró˝nych typów dokumentów, stron internetowych organi-
zacji pozarzàdowych, programów szkoleƒ oferowanych osobom niepe∏nospraw-
nym. Przygotowana pierwsza wersja dyspozycji do wywiadu zosta∏a poddana
ewaluacji przez Rad´ Naukowà projektu oraz wspó∏pracujàce z nami osoby
(w tym osoby niepe∏nosprawne).

15.2.2. Osoby badane

W badaniu prezentowanym w niniejszym opracowaniu zosta∏o przeprowa-
dzonych 30 wywiadów kwestionariuszowych, lecz osób przebadanych by∏o 31,
gdy˝ jeden z wywiadów („20”) objà∏ jednoczeÊnie 2 osoby, które oznaczyliÊmy
OB20’ i OB20’’. Interesowa∏o nas zatem 31 przypadków ludzi z ograniczonà
sprawnoÊcià psychofizycznà. 

15.2.2.1. Podzia∏ badanych ekspertów na podgrupy

Badani eksperci zostali podzieleni na cztery ró˝ne grupy wed∏ug tego, jaki ro-
dzaj/typ niepe∏nosprawnoÊci reprezentujà. Te cztery grupy to: 

1. niewidomi i silnie niedowidzàcy: prawdopodobnie mieszczàcy si´ w przypad-
kach tzw. Êlepoty praktycznej (9 osób),

2. nies∏yszàcy i dotkni´ci silnym niedos∏uchem: byç mo˝e zaliczani do przypad-
ków g∏uchoty praktycznej (7 osób),

3. niepe∏nosprawni ruchowo: niechodzàcy samodzielnie lub chodzàcy z trudem
oraz tacy, u których do problemów z lokomocjà do∏àczajà si´ problemy ze
sprawnoÊcià manualnà (ogó∏em w ca∏ej tej grupie – 7 osób),

4. niepe∏nosprawni, których umownie okreÊliliÊmy „ze schorzeniami somatyczny-
mi”: tacy, u których zaznacza si´ przede wszystkim ograniczenie sprawnoÊci we-
wnàtrzustrojowej lub wydolnoÊciowo-wytrzyma∏oÊciowej organizmu (8 osób). 

Ten podzia∏ jest w wi´kszym stopniu przeprowadzony ze wzgl´dów formal-
no-porzàdkujàcych ni˝ merytorycznych. Sà przynajmniej cztery powody tego stanu
rzeczy. Po pierwsze, uszkodzenia narzàdów wzroku, s∏uchu czy ruchu te˝ majà
natur´ somatycznà. Po drugie, choroby somatyczne zawsze majà swój komponent
psychiczny w swoich konsekwencjach. Po trzecie, gdzie zaliczyç przypadki nie-
pe∏nosprawnoÊci wielowàtkowej i sprz´˝onej – g∏uchoniewidomych (OB12 – zna-
laz∏a si´ u nas w grupie niewidomych) czy te˝ ludzi, u których jednoczeÊnie wy-
st´pujà: stan po urazach, choroba nowotworowa i jeszcze depresja reaktywna
(OB51 – u nas zaliczona zosta∏a do niepe∏nosprawnych somatycznie). Po czwarte,
jak potraktowaç sytuacje, gdzie poza niepe∏nosprawnoÊcià dominujàcà obecne sà
jeszcze liczne schorzenia dodatkowe (OB7 – poza tym, ˝e silnie niedowidzàca, to
jeszcze cierpi z powodów oko∏ocukrzycowych – nefrologicznych, kardiologicz-
nych i neurologicznych). 
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15.2.2.2. Medyczna charakterystyka przyczyn stanów 
ograniczonej sprawnoÊci u badanych ekspertów

Przede wszystkim odró˝niono procesy chorobowe od urodzenia od defektów
i wad rozwojowych wrodzonych. Z procesami chorobowymi od urodzenia spo-
tkano si´ w badanej zbiorowoÊci u 4 badanych: OB26 – mózgowe pora˝enie dzie-
ci´ce – diplegia, OB28 – mózgowe pora˝enie dzieci´ce 4-koƒczynowe, OB27 – po-
st´pujàcy zanik mi´Êni i OB46 – astma epizodyczna, zaÊ z defektami i wadami
rozwojowymi wrodzonymi tak˝e u 4 badanych: po jednym z ka˝dej z wyró˝nio-
nych grup niepe∏nosprawnoÊci: OB2 – niedowidzenie od urodzenia, OB16 – g∏´-
boki obustronny niedos∏uch, wada wrodzona, OB29 – wrodzona ograniczona ru-
chomoÊç stawów biodrowego i kolanowego, OB46 – od wczesnego niemowl´ctwa
wada wymowy – dyzartria. 

Z procesów chorobowych ujawnionych póêniej ni˝ w niemowl´ctwie w bada-
nej zbiorowoÊci odró˝niç mo˝emy te, które wystàpi∏y w wieku dzieci´cym lub
wczesnom∏odzieƒczym (do 16 roku ˝ycia), od tych, które wydarzy∏y si´ w okresie
doros∏oÊci i wieku starszym. Te pierwsze sà u obj´tych naszymi badaniami osób
charakterystyczne dla grupy 1 i 2, natomiast te drugie dotkn´∏y osoby z grupy 4.
W grupie osób niewidomych i niedowidzàcych mamy wi´c: u OB3 – wczesno-
dzieci´cà jaskr´, u OB5 – nowotwór siatkówki z koniecznoÊcià jej usuni´cia (1,5
r˝.), u OB6 i OB59 – barwnikowe rozwarstwienie siatkówki (u obu – w 6 r˝.),
u OB7 – stopniowe pogarszanie wzroku w wyniku stwierdzonej w IV–V klasie
szko∏y podstawowej cukrzycy insulinozale˝nej oraz u OB12 – nies∏yszàca od uro-
dzenia i êle widzàca od szko∏y Êredniej (oczno-uszny zespó∏ Aszera). 

U osób g∏uchych i z niedos∏uchem procesy chorobowe wczesnego dzieciƒstwa
sà przyczynà ich s∏uchowego inwalidztwa u 5 spoÊród 7 obj´tych badaniami,
z tym ˝e dok∏adne ich okreÊlenie podali sami eksperci: OB17 – odra i OB20 – prze-
byta Êwinka (nagminne zapalenie Êlinianek przyusznych). Z kolei wÊród 8 przy-
padków zaliczonych do grupy czwartej a˝ u 6 badanych przyczynà niepe∏no-
sprawnoÊci sà choroby wieku doros∏ego i starszego: OB40 i OB42 – choroba
wieƒcowa serca, OB41, OB43, OB44 i OB5 – ró˝ne postacie choroby nowotworo-
wej (n. piersi, n. m´skiego gruczo∏u krokowego, ch∏oniak, naczyniak kr´gu szyj-
nego). 

Poza procesami chorobowymi oraz defektami i wadami rozwojowymi przy-
czynami stanów ograniczonej (niepe∏nej) sprawnoÊci sà w naszej zbiorowoÊci 31
badanych ekspertów (osób niepe∏nosprawnych) urazy i zatrucia. Zidentyfikowa-
no 5 osób badanych po urazach i 1 osob´ po zatruciu. Stanów pourazowych nali-
czono 3 powypadkowe i 1 uraz nadtlenowy. Urazom powypadkowym i stanom
ograniczonej sprawnoÊci z nimi zwiàzanym uleg∏a jedna osoba – OB4 w wyniku
wypadku bli˝ej nieokreÊlonego utraci∏a wzrok ju˝ w wieku 3 lat oraz OB25 i OB30
uleg∏y urazom rdzenia kr´gowego i korzystajà z wózka inwalidzkiego. Ekspert
OB1 jako wczeÊniak uleg∏ przedawkowaniu tlenu w inkubatorze i temu w∏aÊnie
„zawdzi´cza” utrat´ swej zdolnoÊci widzenia. Jest w naszej grupie jedna osoba,
którà uznaliÊmy – chyba poprawnie – za ofiar´ zatrucia, gdy˝ s∏uch zacz´∏a traciç
od 6 roku ˝ycia na skutek zastosowania antybiotyku. 
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Zdarzajà si´ sytuacje, kiedy dotykajàcy jednostk´ uraz czy urazy pog∏´biajà kon-
sekwencje przechodzonych wczeÊniej procesów chorobowych lub stymulujà ich po-
wstawanie. U osoby badanej OB3 z grupy osób niewidomych i niedowidzàcych
konsekwencje jaskry wczesnodzieci´cej zosta∏y „przypiecz´towane” czy „uzupe∏-
nione” przez skutki wypadku, którego doÊwiadczy∏a, wpadajàc rowerem w ruszto-
wanie: wypadek spowodowa∏ odklejenie siatkówek i utrat´ i tak ju˝ okrojonych
przez chorob´ mo˝liwoÊci widzenia. Z kolei u eksperta OB51 umieszczonego przez
nas w grupie trzeciej stan niepe∏nosprawnoÊci nie doÊç, ˝e jest spowodowany przez
nowotwór kr´gu szyjnego i stan depresji reaktywnej, to jeszcze wywiàzywanie si´
tych procesów chorobowych zbieg∏o si´ w czasie z trzema urazami, którym ta oso-
ba uleg∏a w okresie feralnego dla niej ostatniego dwulecia. Trudno doprawdy w ta-
kich wielowàtkowych i zagmatwanych sytuacjach ustaliç przyczynowo-skutkowe
relacje mi´dzy wchodzàcymi w rachub´ czynnikami czy okolicznoÊciami. 

15.2.2.3. Zidentyfikowane przypadki ograniczonej sprawnoÊci
w perspektywie wielop∏aszczyznowego ujmowania 
poj´cia sprawnoÊci psychofizycznej cz∏owieka

Zgromadzony w badaniach materia∏ daje podstawy do wielokierunkowych
rozwa˝aƒ nad z∏o˝onoÊcià poj´cia „sprawnoÊç psychofizyczna” lub „somatopsy-
chiczna” jednostki. Mamy na uwadze to, co ujawnili nam obj´ci wywiadem re-
spondenci w odpowiedzi na pytania kwestionariusza, g∏ównie to, które dotyczy-
∏o wp∏ywu ograniczonej sprawnoÊci na ich ˝ycie. 

W grupie osób niewidomych i niedowidzàcych z ograniczeniami zdolnoÊci wi-
dzenia (czyli z niepe∏nosprawnoÊcià wzrokowà) idà w parze trudnoÊci w odbio-
rze z otoczenia wielu istotnych informacji (np.: z rozk∏adu jazdy trudno dowie-
dzieç si´ o godzinach odjazdu i przyjazdu, a z metek na towarach – o cenach),
a wi´c do∏àcza si´ do niepe∏nosprawnoÊci widzenia tak˝e niepe∏nosprawnoÊç ko-
munikowania. Z niewidzeniem i niedowidzeniem wià˝e si´ te˝ ograniczona mo-
bilnoÊç zw∏aszcza w przestrzeni otwartej (niepe∏nosprawnoÊç ruchowa w zakre-
sie lokomocji). B´dàc niewidomym lub silnie niedowidzàcym nie mo˝na te˝ byç
dyspozycyjnym w grupie (niepe∏nosprawnoÊç spo∏eczna) ani te˝ zachowaç si´
w wielu sytuacjach w sposób odpowiadajàcy niektórym wzorom cz∏owieka do-
brze wychowanego (np. odwieêç kogoÊ samochodem) (niepe∏nosprawnoÊç kultu-
rowa) (OB „2”, „3”, „4”, „6”, „59”). 

U osób nies∏yszàcych i silnie niedos∏yszàcych z niepe∏nosprawnoÊcià s∏uchowà
idà w parze ograniczenia w sprawnoÊci komunikowania, lecz sà one du˝o mniejsze,
gdy osoba nies∏yszàca lub niedos∏yszàca pos∏uguje si´ mowà g∏osowà lub kiedy
umie czytaç z ust. Z trudnoÊciami w komunikowaniu jest zwiàzana niepe∏no-
sprawnoÊç spo∏eczna (np. przez brak mo˝liwoÊci telefonowania lub nieuczestni-
czenie w ˝yciu towarzyskim) oraz niepe∏nosprawnoÊç kulturowa (np. przez niedo-
st´pnoÊç pe∏nego uczestnictwa w spektaklu teatralnym, w widowni kinowej czy
telewizyjnej) (OB „16”, „17”, „19”, „20”). 
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W grupie osób z ograniczeniami sprawnoÊci ruchowej mamy osoby z ca∏kowi-
tà niemo˝noÊcià poruszania si´, tzn. poruszajàce si´ tylko z u˝yciem wózka (OB
„25”, „27”, „30”) oraz z du˝ymi trudnoÊciami w pokonywaniu przestrzeni za-
mkni´tej czy otwartej z koniecznoÊcià pos∏ugiwania si´ przyborami (OB „24”,
„26”, „28”, „29”). Wyró˝nia si´ z tej grupy ekspert OB28, poniewa˝ dla niego pro-
blemem, na który si´ uskar˝a, jest g∏ównie niepe∏nosprawnoÊç ràk, niezale˝nie od
tego, ˝e ma pora˝enie 4-koƒczynowe, a wi´c niesprawne ma równie˝ nogi. Swoje
manualne ograniczenia upatruje przy tym nie tyle w niemo˝noÊci wykonania te-
go czy tamtego konkretnego zadania, lecz w swoim w∏asnym zwolnionym tem-
pie wykonywania poszczególnych czynnoÊci. To co rzuca si´ w oczy, to to, ˝e nie-
pe∏nosprawnoÊç lokomocyjna, nawet ta najpowa˝niejsza, polegajàca na ca∏kowitej
niemo˝noÊci samodzielnego poruszania si´, ∏àczy si´ u zdecydowanej wi´kszoÊci
osób badanych w tej grupie z osiàgni´tym du˝ym poziomem sprawnoÊci w sferze
intelektualno-psychicznej i spo∏eczno-kulturowej. Szczególnie silnie tendencja ta
wyrazi∏a si´ u osoby badanej OB30, u której poruszanie si´ tylko za pomocà wóz-
ka ∏àczy si´ ze skutecznà aktywnoÊcià w sferze ma∏˝eƒsko-rodzinnej, zawodowej
i sportowej. Zasmuca natomiast to, i˝ w ca∏ej naszej 31-osobowej zbiorowoÊci eks-
perckiej stanowi ona jedyny przyk∏ad czynnego uprawiania sportu przez jednost-
k´ z ewidentnà postacià niepe∏nosprawnoÊci. Twierdzi, i˝ dzi´ki czynnemu upra-
wianiu sportu jest bardziej sprawna od innych ludzi poruszajàcych si´ na
wózkach. Z osób z trudnoÊciami w zakresie lokomocji, choç poruszajàcych si´ sa-
modzielnie, wybieramy eksperta OB26. U niego ciekawe jest, i˝ swoich ograni-
czeƒ nie identyfikuje w sferze funkcjonalno-czynnoÊciowej (np. nie mówi o trud-
nych przy pokonywaniu schodów), tylko dostrzega je w tym, co wyró˝niliÊmy
jako sprawnoÊç spo∏ecznà i ÊciÊle z nià zwiàzanà sprawnoÊç kulturowà, mówiàc
o „trudnoÊciach, jakie jego kalectwo sprawi∏oby mu w za∏o˝eniu rodziny”. 

W 8-osobowej grupie z ograniczonà sprawnoÊcià „somatycznà” trzy przypad-
ki uznajemy za nietypowe: dwa ze wzgl´du na funkcjonalnie rozumianà spraw-
noÊç naruszonà niewiele (OB45 – astma epizodyczna oraz OB46 – dyzartria) oraz
jeden z uwagi na wyjàtkowo wieloprzyczynowà i wielosk∏adnikowà niepe∏no-
sprawnoÊç, z którà tu mamy do czynienia (OB51 – stan wzmiankowany w ostat-
nich zdaniach punktu poprzedniego). Za typowe dla grupy niepe∏nosprawnych
„somatycznie” uznaliÊmy stany zwiàzane z chorobà wieƒcowà serca (OB40 i 42)
oraz stany zwiàzane z ró˝nymi postaciami choroby nowotworowej (OB41, 43, 44).
U wszystkich tych osób bezpoÊrednim skutkiem ich stanów chorobowych jest
ograniczona sprawnoÊç wewnàtrzustrojowa i wydolnoÊciowo-wytrzyma∏oÊcio-
wa. W konkretnych przypadkach ograniczenia ró˝nie skutkujà w funkcjonalno-
-czynnoÊciowej i spo∏eczno-kulturowej sprawnoÊci jednostki: OB41 – niektóre
czynnoÊci sà zbyt obcià˝ajàce, np. wieszanie firanek, OB42 – szybko si´ m´czy,
odczuwa dusznoÊci i ból w klatce piersiowej przy wysi∏ku fizycznym, OB43
– zmiana sposobu zaspokajania wielu potrzeb: nie wszystkie us∏ugi medyczne
mo˝na otrzymaç w miejscu swego zamieszkania, trzeba zwracaç uwag´ na wa-
runki, w których si´ przebywa, i byç stale pod kontrolà lekarza, OB44 – koniecz-
noÊç zamkni´cia firmy, renta przyznana na rok, niemo˝noÊç zapewnienia odpo-
wiednich warunków ˝onie i trojgu ma∏ym dzieciom. 
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15.2.3. Osoby badajàce

Osobami badajàcymi, czyli rozmawiajàcymi z naszymi ekspertami by∏o 18
osób, w tym psychologowie, socjolog oraz studenci psychologii SWPS. Zosta∏y
one odpowiednio do tych rozmów przygotowane. 31 marca 2006 r. odby∏o si´
krótkie spotkanie szkoleniowe w siedzibie SWPS w Warszawie. Osoby prowadzà-
ce wywiad otrzyma∏y materia∏y u∏atwiajàce im przeprowadzenie rozmowy, do-
konanie transkrypcji oraz uporzàdkowanie zebranego materia∏u wed∏ug poda-
nych kategori. Respondenci – nasi eksperci otrzymali e-mailem informacj´
o projekcie oraz zaproszenie do wzi´cia udzia∏u w naszych badaniach. Wszystkie
osoby udzielajàce informacji i prowadzàce wywiady otrzyma∏y zaproszenie na or-
ganizowanà przez nas pierwszà konferencj´.

15.2.4. Organizacja badaƒ

Badania odby∏y si´ w okresie dwóch miesi´cy – mi´dzy 1 kwietnia a 30 maja
2006 r. Najkrótszy wywiad trwa∏ 27 minut, najd∏u˝szy 150 minut, Êrednio ok. 75
minut. Rozmowy prowadzono w kilku miejscowoÊciach, by∏y to: Warszawa, Byd-
goszcz, Kraków, Wroc∏aw, Katowice, Trójmiasto, Lublin. Wszystkie rozmowy
prowadzono po uprzednim umówieniu si´ w mieszkaniach lub miejscach pracy
ekspertów, po zapytaniu ich o to.

15.3. Wyniki – analiza wst´pna

Tutaj zeprezentujemy jedynie cz´Êç wyników, i to w porównaniu z wypowie-
dziami innych ekspertów. Pozosta∏e wyniki, dotyczàce ekspertów – osób niepe∏-
nosprawnych, poddane szczegó∏owemu opisowi zawiera rozdzia∏ 16.

Wa˝nym dla nas problemem by∏y opinie dotyczàce tego, jakie czynniki eksper-
ci uznajà za u∏atwiajàce, a jakie za utrudniajàce podejmowanie pracy przez osoby
niepe∏nosprawne. Interesujàce jest to, ˝e liczba wypowiedzi w rozmowie dotyczà-
ca tego problemu by∏a ró˝na w ró˝nych grupach ekspertów. Wyniki ca∏oÊciowej
analizy tego wàtku pokazuje tab. 15.1.
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Tabela 15.1. Ârednia liczba wypowiedzi w badanych grupach ekspertów

Kategorie analizy Praktycy Pracodawcy Naukowcy
Osoby nie-

pe∏nosprawne

Czynniki utrudniajàce 
podj´cie pracy przez ON 2,8 4,7 2,8 2,4

Czynniki sprzyjajàce 
podj´ciu pracy przez ON 6,0 4,3 1,7 2,7

èród∏o: Opracowanie w∏asne.



Najwi´cej o czynnikach sprzyjajàcych podejmowaniu pracy przez osoby nie-
pe∏nosprawne mówili „praktycy” (Êrednio 6 wypowiedzi), potem pracodawcy
(Êrednio 4 wypowiedzi), rzadziej same osoby niepe∏nosprawne (2–3 wypowiedzi)
i najrzadziej (1–2 wypowiedzi) osoby naukowo zajmujàce si´ tym problemem.
Z kolei o czynnikach utrudniajàcych najwi´cej mówili pracodawcy, podobnie cz´-
sto „praktycy” i „naukowcy”, a najrzadziej same osoby niepe∏nosprawne. Trudno
wyciàgaç wnioski na podstawie danych od niewielkich grup osób, ale musi zasta-
nawiaç fakt, i˝ to same osoby niepe∏nosprawne oraz pracodawcy podobnie cz´sto
mówili o czynnikach u∏atwiajàcych i utrudniajàcych podj´cie pracy. „Praktycy”
cz´Êciej mówili o czynnikach u∏atwiajàcych, a osoby zajmujàce si´ problemem od
strony naukowej cz´Êciej zwracali uwag´ na czynniki utrudniajàce.

Ciekawa jest tak˝e analiza rodzajów czynników u∏atwiajàcych podj´cie pracy
przez osoby niepe∏nosprawne (por. tab. 15.2.). Osoby niepe∏nosprawne, podob-
nie jak pracodawcy podkreÊla∏y szczególnà wag´ motywacji i determinacji osoby
niepe∏nosprawnej w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy. „Praktycy” i „naukow-
cy” mówili o aktywnoÊci i elastycznoÊci, a „praktycy” ponadto o kwalifikacjach
i poziomie wykszta∏cenia. Ró˝nice uk∏adajà si´ w ciekawà konstelacj´ – osoby
bezpoÊrednio wchodzàce ze sobà w interakcje (osoby niepe∏nosprawne – praco-
dawcy) zwracajà uwag´ na inne czynniki ni˝ osoby bezpoÊrednio w nià niezaan-
ga˝owane.

WÊród czynników utrudniajàcych podj´cie pracy przez osob´ niepe∏nospraw-
nà najcz´Êciej wymieniany jest brak wiary w siebie (trzy grupy ekspertów poza
„naukowcami” – por. tab. 15.3.), a potem postawa roszczeniowa. Wed∏ug osób
niepe∏nosprawnych najwa˝niejszym czynnikiem utrudniajàcym jest brak wiary
w siebie (48% osób w tej grupie tak twierdzi), podobnie jest w grupie „prakty-
ków” (29% osób) i pracodawców (25%), z kolei dla „naukowców” czynnikiem naj-
wa˝niejszym jest wyuczona bezradnoÊç (39%).
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Tabela 15.2. Czynniki u∏atwiajàce podj´cie pracy przez osoby niepe∏nosprawne (% wypo-
wiedzi ekspertów w badanych grupach)

Kategorie wypowiedzi Praktycy Pracodawcy Naukowcy
Osoby niepe∏-

nosprawne

Kwalifikacje, wykszta∏cenie 31,9 19,2 10,0 25,0

Motywacja, determinacja 13,6 57,7 10,0 45,0

AktywnoÊç, elastycznoÊç 30,3 15,4 70,0 17,5

Umiej´tnoÊci spo∏eczne 24,2 7,7 10,0 12,5

Razem % wypowiedzi 100,0 100,0 100,0 100,0

èród∏o: Opracowanie w∏asne.



W odpowiedzi na pytanie o to, jakie korzyÊci z pracy dla siebie widzà osoby
niepe∏nosprawne otrzymaliÊmy wiele ró˝nych odpowiedzi, dajàcych si´ uporzàd-
kowaç w pi´ç kategorii – por. rys. 15.1. Na pierwszym miejscu sà: spe∏nianie am-
bicji, realizacja w∏asnych marzeƒ, mo˝liwoÊç twórczego dzia∏ania i w∏asny roz-
wój. A˝ 33% wszystkich wypowiedzi dotyczy∏o tego wàtku. KorzyÊci finansowe
sà na miejscu drugim – ten wàtek obecny by∏ w 26% wypowiedzi.

15.4. Wnioski
Dane zebrane w wywiadach zostanà poddane dalszej analizie najpierw w ra-

mach wyró˝nionych czterech grup ekspertów – ka˝de pytanie oddzielnie. Potem
wy∏onione zostanà kategorie u∏atwiajàce porzàdkowanie tych informacji we-
wnàtrz danej grupy – chodzi o wy∏onienie „typowych” dla danej grupy eksper-
tów odpowiedzi czy opinii. Nast´pnie dokonane zostanà porównania mi´dzy
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Tabela 15.3. Czynniki utrudniajàce podj´cie pracy przez osoby niepe∏nosprawne (% wypo-
wiedzi ekspertów w badanych grupach)

Kategorie wypowiedzi Praktycy Pracodawcy Naukowcy
Osoby niepe∏-

nosprawne

Brak kwalifikacji, niski 
poziom wykszta∏cenia 25,8 14,3 12,1 9,9

Brak wiary w siebie 29,0 25,0 21,2 47,9

Wyuczona bezradnoÊç 19,4 14,3 39,4 16,9

Postawa roszczeniowa 12,9 21,4 27,3 18,3

Brak dyspozycyjnoÊci 12,9 7,1 – –

L´k przez utratà renty – 17,9 – 7,0

Razem % wypowiedzi 100,0 100,0 100,0 100,0

èród∏o: Opracowanie w∏asne.
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Rysunek 15.1. KorzyÊci z pracy dla osób niepe∏nosprawnych wed∏ug ich samych. 
èród∏o: Opracowanie w∏asne.



grupami – oddzielnie dla poszczególnych pytaƒ oraz w ramach wy∏onionych
wspólnych kategorii. 

Schemat porzàdkowania danych zak∏ada – na najwy˝szym poziomie ogólno-
Êci – analiz´: 

1. zasobów wewn´trznych, czyli kompetencji (wiedzy, umiej´tnoÊci, cech tempe-
ramentu czy osobowoÊci) osób niepe∏nosprawnych, 

2. obcià˝eƒ i wyzwaƒ, jakim podlegajà w zwiàzku z podejmowaniem i dà˝eniem
do utrzymania pracy,

3. zasobów zewn´trznych, czyli êróde∏ i rodzajów wsparcia (rzeczowego, finan-
sowego, emocjonalnego, intelektualnego), jakiego doÊwiadczajà (lub nie) ze
strony bliskich im osób, grup spo∏ecznych, instytucji i organizacji, czy nawet lo-
kalnej spo∏ecznoÊci i paƒstwa. 

Natomiast ju˝ przeprowadzona wst´pna analiza porównawcza dla wszystkich
grup ekspertów pokazuje, i˝:

1. eksperci we wszystkich grupach znacznie cz´Êciej wskazywali na czynniki ry-
zyka i ró˝norodne ograniczenia powodujàce tak nik∏à obecnoÊç osób niepe∏no-
sprawnych na rynku pracy ni˝ na czynniki pozytywnie dzia∏ajàce – wyraênie
ujawniajàc „myÊlenie negatywne”,

2. cz´Êciej czynniki pozytywne, pomyÊlne by∏y wskazywane w grupie osób nie-
pe∏nosprawnych,

3. bardzo wa˝nym czynnikiem obecnym w historii ˝ycia osób niepe∏nospraw-
nych jest edukacja – domowa i szkolna, w której, wed∏ug opinii wi´kszoÊci eks-
pertów, tkwi g∏ówne êród∏o póêniejszych powodzeƒ i niepowodzeƒ ˝ycio-
wych, w tym zwiàzanych z podj´ciem i utrzymaniem pracy przez osoby
niepe∏nosprawne.
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Za∏àcznik

Arkusz 1: Wywiad z osobà niepe∏nosprawnà

TEMAT ROZMOWY: AktywnoÊç osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy

1. OD JAK DAWNA jest Pani/Pan osobà z ograniczonà sprawnoÊcià? 
2. Czy ograniczenie sprawnoÊci ma wp∏yw na Pani/Pana OBECNE ˝ycie? JeÊli

TAK, to jaki?
3. Jak przebiega∏a Pani/Pana EDUKACJA w kolejnych latach ˝ycia?

4. Jakie jest Pani/Pana WYKSZTA¸CENIE?:
• podstawowe
• zasadnicze zawodowe – jakie?
• Êrednie – jakie?
• wy˝sze – jakie?

5. Czy osiàgni´ty przez Pana/Panià poziom wykszta∏cenia jest ZGODNY z Pa-
ni/Pana POTRZEBAMI? 

6. Czy obecnie Pani/Pan PRACUJE?
7. Je˝eli tak – na czym polega ta PRACA?
8. Czy i jakie podejmowa∏a Pani/Pan PRÓBY ZNALEZIENIA PRACY?
9. Jakiego RODZAJU pracy Pani/Pan poszukiwa∏a?

10. Jakie by∏y REZULTATY tych poszukiwaƒ?
11. Jakie Pani/Pana ZDANIEM mog∏y byç PRZYCZYNY tego, ˝e nie znajdowa∏a

Pani/Pan pracy dla siebie?
12. Je˝eli Pani/Pan nie pracuje ani nie by∏o prób poszukiwania pracy, to DLA-

CZEGO tak si´ sta∏o?
13. Jaka praca najbardziej by Panià/Pana SATYSFAKCJONOWA¸A? 
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Co wspomina Pani/Pan jako Co wspomina Pani/Pan jako 
Okres SYTUACJE/ZDARZENIA SYTUACJE/ZDARZENIA 
˝ycia korzystne, sprzyjajàce, negatywne, niekorzystne, 

pozytywne? utrudniajàce?

W okresie 
przedszkolnym

Szko∏a 
podstawowa

Szko∏a Êrednia

W okresie 
doros∏oÊci



14. Jakie jest Pani/Pana aktualne ZADOWOLENIE Z ˚YCIA?

15. Czy chcia∏aby Pani/Pan coÊ ZMIENIå w swoim obecnym ˝yciu?

16. Jak Pani/Pan sàdzi – czy i dlaczego osoby z ograniczonà sprawnoÊcià
POWINNY PRACOWAå?

17. Czy Pana/Pani zdaniem sà takie powody, które CA¸KOWICIE WYKLUCZAJÑ
wykonywanie pracy zawodowej przez niektóre osoby z ograniczonà sprawno-
Êcià (jeÊli tak, to JAKIE?)?

18. Jakie wed∏ug Pani/Pana sà PRZYCZYNY tego, ˝e w Polsce tak ma∏o osób
z ograniczonà sprawnoÊcià pracuje?

19. Co uzna∏aby/uzna∏by Pani/Pan za NAJWI¢KSZE BARIERY zwiàzane z pracà
osób z ograniczonà sprawnoÊcià?
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Gdzie tkwià Co utrudnia im WEJÂCIE Co utrudnia im UTRZYMANIE
przyczyny? na rynek pracy? SI¢ na rynku pracy?

Cechy osoby z ograni-
czonà sprawnoÊcià

Ârodowisko rodzinne

Wymagania pracodawców

Czynniki spo∏eczne, 
kulturowe

Rozwiàzania ustawowe, 
regulacje prawne

Z czego jest Pan/Pani zadowolony(a)? Z czego jest Pan/Pani niezadowolony(a)?

Nie zmienia∏bym(∏abym) Zmieni∏bym(∏abym)

Bariery UNIEMO˚LIWIAJÑCE Bariery UTRUDNIAJÑCE 
podj´cie pracy utrzymanie pracy

1. 1. 

2. 2.

3. 3.



20. Co Pani/Pana zdaniem mog∏o byç PRZYCZYNÑ tego, ˝e niektóre osoby
z ograniczonà sprawnoÊcià PRACUJÑ I ODNOSZÑ SUKCESY?

21. Jakie CZYNNIKI uzna∏aby Pani/Pan za NAJBARDZIEJ SPRZYJAJÑCE za-
trudnianiu osób z ograniczonà sprawnoÊcià ?

22. Jakie zmiany w Polsce zwiàzane z aktywnoÊcià zawodowà osób z ograniczo-
nà sprawnoÊcià dostrzega Pani/Pan W OSTATNICH 2–3 LATACH?

23. Co wed∏ug Pani/Pana MO˚NA ZROBIå, aby wi´cej osób z ograniczonà
sprawnoÊcià PODEJMOWA¸O PRAC¢ ? 
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Co u∏atwi∏o im Co u∏atwi∏o im UTRZY- Co spowodowa∏o, ˝e od-
WEJÂCIE na rynek pracy? MANIE SI¢ w pracy? nios∏y w pracy SUKCES?

Czynniki u∏atwiajàce Czynniki u∏atwiajàce 
PODJ¢CIE pracy UTRZYMANIE pracy

1. 1. 

2. 2.

3. 3.

1. ZMIANY NA LEPSZE 2. ZMIANY NA GORSZE

3. NIC SI¢ NIE ZMIENI¸O
nadal sà te same problemy, czyli…

Co mogà zrobiç same OSOBY z ograniczonà sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç RODZINY osób z ograniczonà sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç PRACODAWCY?

Co mogà zrobiç ró˝ne INSTYTUCJE (publiczne, spo∏eczne, 
prywatne)?

Co mogà zrobiç MEDIA (TV, radio, prasa…)?

Co mogà zrobiç W¸ADZE PA¡STWOWE (rzàd, samorzàd)?



24. Co wed∏ug Pani/Pana MO˚NA ZROBIå, aby wi´cej osób z ograniczonà
sprawnoÊcià UTRZYMYWA¸O SI¢ W PRACY i nie odchodzi∏o z niej? 

25. Jakie wed∏ug Pani/Pana zmiany nale˝a∏oby wprowadziç do SYSTEMU
OÂWIATY, aby dzieci i m∏odzie˝ z ograniczonà sprawnoÊcià by∏y lepiej przy-
gotowane do podj´cia pracy i utrzymania si´ na rynku pracy?

26. Prosz´ na podstawie swoich doÊwiadczeƒ ˝yciowych i zawodowych wskazaç
to, CO W DZISIEJSZEJ POLSCE uznaje Pani/Pan za najwi´kszà barier´ i za
najwa˝niejszy czynnik sprzyjajàcy PODEJMOWANIU aktywnoÊci zawodowej
przez osoby z ograniczonà sprawnoÊcià:

27. Gdyby bezrobotna osoba z ograniczonà sprawnoÊcià poprosi∏a Panià/Pana
o POMOC I RAD¢ W SPRAWIE POSZUKIWANIA PRACY to, jak by si´ Pa-
ni/Pan zachowa∏a:

28. Jakie mo˝e Pani/Pan wymieniç KORZYÂCI Z PRACY dla osoby z ograniczo-
nà sprawnoÊcià?

WYWIADY Z EKSPERTAMI: ANALIZA WYNIKÓW DOTYCZÑCYCH… 275

Co mogà zrobiç same OSOBY z ograniczonà sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç RODZINY osób z ograniczonà sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç PRACODAWCY?

Co mogà zrobiç ró˝ne INSTYTUCJE (publiczne, spo∏eczne, 
prywatne)?

Co mogà zrobiç MEDIA (TV, radio, prasa…)?

Co mogà zrobiç W¸ADZE PA¡STWOWE (rzàd, samorzàd)?

Zmiany mo˝liwe w bliskiej przysz∏oÊci

Zmiany mo˝liwe w dalszej przysz∏oÊci

Najwi´ksza BARIERA to:

Najwa˝niejszy CZYNNIK SPRZYJAJÑCY to:

KorzyÊci z posiadania i wykonywania pracy:

NAJWA˚NIEJSZE JEDNAK JEST:

Tego bym nie zrobi∏(a) To bym zrobi∏(a)



16.1. Wprowadzenie

Celem tego rozdzia∏u jest uporzàdkowanie i opis informacji uzyskanych od
badanych – jako eksperci – osób z ró˝nymi ograniczeniami sprawnoÊci. Mimo
i˝ badana grupa by∏a niewielka (tylko 31 wywiadów) i trudno wyciàgaç jakie-
kolwiek daleko idàce wnioski czy formu∏owaç uogólnienia, to sàdzimy, i˝
szczegó∏owa prezentacja uzyskanych danych ma swojà wartoÊç. Ukazuje bo-
wiem (1) ogromnà z∏o˝onoÊç problemów, na jakie natrafiajà osoby niespraw-
ne, (2) zró˝nicowanie Êcie˝ek ich ˝ycia, (3) z∏o˝onoÊç uwarunkowaƒ tego, co
sami uznajà za sukces lub jego brak. To wszystko ka˝e byç badaczom, nam
tak˝e, niezwykle ostro˝nymi przy poszukiwaniu jakichkolwiek prawid∏owo-
Êci o charakterze statystycznym, co musi przek∏adaç si´ na ostro˝noÊç przy for-
mu∏owaniu wniosków oraz rekomendacji dotyczàcych projektów dzia∏aƒ
o charakterze interwencyjnym. Przede wszystkim jednak zebrany materia∏ po-
kazuje, i˝ podstawowym warunkiem zbudowania jakkolwiek pojmowanego
indywidualnego projektu rehabilitacji czy aktywizacji zawodowej jest rzetelna
i trafna diagnoza indywidualnej Êcie˝ki ˝ycia ka˝dej z osób z ograniczeniami
sprawnoÊci oddzielnie.

16.2. Poziom wykszta∏cenia i status zawodowy

Pierwsze pytania w kwestionariuszu dotyczy∏y poziomu wykszta∏cenia ba-
danych osób. Dane przedstawia tab. 16.1. Jak widaç, w naszej grupie znalaz∏y
si´ przede wszystkim osoby z wykszta∏ceniem wy˝szym (∏àcznie we wszyst-
kich kategoriach 1–4 by∏o to 20 osób), z wykszta∏ceniem Êrednim by∏o 5 osób,
a z podstawowym i zawodowym 6 osób. Taka dysproporcja poziomu wy-
kszta∏cenia z pewnoÊcià rzutuje na jakoÊç uzyskiwanych informacji, mo˝na bo-
wiem od osób lepiej wykszta∏conych oczekiwaç wi´kszej wnikliwoÊci i reflek-
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syjnoÊci w analizowaniu rozmaitych problemów. Oznacza to, i˝ zebrane przez
nas dane sà w swoisty sposób „skrzywione”, tendencyjne, i nie w takim samym
stopniu odnoszà si´ do osób z ograniczeniami sprawnoÊci o ró˝nym poziomie
wykszta∏cenia.

ZbiorowoÊç 31 naszych ekspertów to niewàtpliwie zbiorowoÊç sukcesu edu-
kacyjnego (a˝ 18 absolwentów uczelni wy˝szych!). Jest to te˝ zbiorowoÊç wyso-
ce aktywna zawodowo: a˝ 12 osób pracuje na pe∏nym etacie, 2 ekspertów godzi
ze sobà zatrudnienie pe∏noetatowe z dodatkowym zatrudnieniem niepe∏nowy-
miarowym, 2 osoby pracujà na pó∏ etatu i pobierajà rent´. Jedna osoba w mo-
mencie prowadzenia z nià rozmowy wprawdzie pracowa∏a, ale wyjaÊnia∏a, i˝
spodziewa si´ zwolnienia i ju˝ by∏a w poszukiwaniu innej pracy (OB51). Dwie
respondentki OB7 i OB24 w momencie badaƒ do niedawna pracowa∏y, lecz te-
raz nie pracujà z powodu upadku swoich firm i przymierzajà si´ do uruchomie-
nia w∏asnej firmy. Status bezrobotnego lub poszukujàcego prac´ mia∏y w na-
szych badaniach 3 osoby, z tym i˝ jedna z nich – OB12 – od czasu do czasu
wykonywa∏a prace zlecone, a ponadto spo∏ecznie redagowa∏a pismo poÊwi´co-
ne osobom g∏ucho-niewidomym. Dwie osoby studiujàce w trybie dziennym go-
dzi∏y nauk´ z pracà. Jedna z nich w ciàgu ca∏ego roku pracuje w firmie sortujà-
cej Êmieci (OB59), druga w okresie wakacyjnym zatrudnia si´ w hotelu do
sprzàtania pokoi (OB45). Ekspert OB44 usi∏uje rozwinàç firm´ rodzinnà han-
dlujàcà pasmanterià. Przed chorobà prowadzi∏ firm´ kurierskà z us∏ugami
transportowymi. Trzy osoby majà ju˝ za sobà d∏ugi sta˝ pracy i przebywajà na
emeryturze lub rencie (OB40 oraz 2 osoby obj´te jednym wspólnym badaniem
OB21).

Badania nasze pozwalajà na wyró˝nienie kilku modeli w odpowiedzi na py-
tanie o zwiàzek sukcesu edukacyjnego i zawodowego – por. tab. 16.2. 
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Tabela 16.1. Poziom wykszta∏cenia badanych ekspertów 

Poziom wykszta∏cenia Liczba osób

Studia podyplomowe i doktorat 2
Studia wy˝sze (dwa i wi´cej kierunków) 3
Studia wy˝sze (jeden kierunek) 13
Nieukoƒczone studia wy˝sze 2
Ârednie ogólnokszta∏càce 2
Ârednie techniczne 3
Podstawowe i zawodowe 6

Razem 31

èród∏o: Opracowanie w∏asne.



16.3. Uwarunkowania obecnoÊci osób 
z ograniczeniami sprawnoÊci 
na rynku pracy

Eksperci nasi w wypowiedziach zwracali uwag´, i˝ podj´cie lub niepodj´cie
przez niepe∏nosprawnego pracy wià˝e si´ cz´sto z tym, czy stanowisko zostanie
lub nie zostanie technicznie i ergonomicznie dostosowane do mo˝liwoÊci danej
osoby i specyficznych potrzeb zwiàzanych z jego niepe∏nosprawnoÊcià, np.: swo-
jej niepe∏nosprawnoÊci s∏uchowej OB16 na pewno nie zalicza do swoich atutów
jako pracownika. Boi si´ tego, i˝ przez telefon êle kogoÊ zrozumie, dlatego woli
rozmowy twarzà w twarz. Ale w pracy psychologa, jakà wykonuje na oddziale
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Tabela 16.2. Sukces edukacyjny i zawodowy badanych osób – Êcie˝ki kariery

Model Charakterystyka Osoby badane

I – osoba z ograniczonà sprawnoÊcià zdobywa dobre  grupa A1: „3”, „4”, 
– najcz´Êciej wy˝sze – wykszta∏cenie „5”, „6”

– otrzymuje i nast´pnie wykonuje prac´ zgodnà grupa A2: „16”, „17”
(w zasadzie!) z posiadanà wiedzà i umiej´tnoÊciami grupa B: „25”, „27”, 

„29”, „30” 

II – osoba z niepe∏nà sprawnoÊcià otrzymuje wykszta∏- grupa A1: „2”
cenie wy˝sze lub co najmniej Êrednie grupa A2: „19”

– pracuje na stanowisku mniej lub bardziej odbiegajà- grupa C: „42”
cym od posiadanej wiedzy i kwalifikacji

III – osoba z ograniczonà sprawnoÊcià ma wykszta∏cenie grupa A1: „12”
wy˝sze lub Êrednie grupa A2: „20”

– nie znajduje zatrudnienia, przy czym przyczyna grupa B: „24”, „28”
tego stanu rzeczy tkwi cz´Êciowo w braku zapotrze-
bowania (etatów) na dany typ wykszta∏cenia, 
cz´Êciowo zaÊ w charakterze niepe∏nosprawnoÊci 
(trudno dobraç prac´ do mo˝liwoÊci osoby) 

IV – osoba z niepe∏nosprawnoÊcià ma wykszta∏cenie grupa A1: „26”
co najwy˝ej Êrednie grupa C: „44”

– nie mo˝e znaleêç zatrudnienia w du˝ej mierze 
z braku bardziej wyrazistego obrazu posiadanego 
wykszta∏cenia i kwalifikacji

V pojawiajàce si´ od jakiegoÊ momentu i kumulujàce grupa C: „51”
si´ w czasie problemy zdrowotne ∏amià, a niekiedy 
wr´cz druzgoczà osiàgni´ty nieraz bardzo znaczàcy 
sukces edukacyjny, skazujàc na drastyczne obni˝enie 
pozycji spo∏eczno-zawodowej i dotychczas utrzymy-
wanego standardu ˝yciowego (∏àcznie ze skazaniem 
na zale˝noÊç od ludzi, instytucji, urz´dów itd.)

èród∏o: Opracowanie w∏asne.



leczàcym pacjentów z paraplegià po urazach rdzenia kr´gowego, t´ swojà niepe∏-
nosprawnoÊç s∏uchowà nasza respondentka wykorzystuje jako przyk∏ad do po-
kazania innym, jak mo˝na sobie w tej sytuacji radziç. 

Do wielu zak∏adów pracy trudno si´ dostaç, a wewnàtrz budynków trudno
si´ poruszaç. Dlatego ludziom z trudnoÊciami w poruszaniu si´, a zw∏aszcza na
wózkach, cz´sto odmawia si´ zatrudnienia. Tymczasem wielu ruchowo niepe∏-
nosprawnych jest zawodowo bardzo aktywnych.

Pracodawca nie wie, jak to rozwiàzaç, a dla pracownika jest to te˝ wielki pro-
blem (OB30). 

Siedzenie na wózku nie wyklucza posiadania zadawalajàcej pracy (OB27). 
W domu to ja sobie wiele rzeczy sama robi´, ale na rynku pracy – nie to tempo,

nie te zdolnoÊci manualne. Nie jestem w stanie byç aktywnym i produktywnym
pracownikiem (OB28).

Dwóch badanych przez nas ekspertów OB1 z grupy niewidomych i niedowi-
dzàcych oraz OB26 z grupy niepe∏nosprawnych ruchowo – to uczestnicy warsz-
tatów terapii zaj´ciowej. OB1 mówi, i˝ w warsztacie uczy si´ przygotowania do
˝ycia, tzn. czynnoÊci manualnych, pracy z komputerem, robienia kanapek, nale-
wania sobie herbaty. OB26 powiada z kolei, ˝e uczestniczy w zaj´ciach poszcze-
gólnych pracowni: plastycznej, stolarskiej, krawieckiej itp., a ostatnio zajmuje si´
g∏ównie pracami biurowymi przy komputerze i chcia∏by pracowaç nad sk∏ada-
niem tekstów. Dok∏adniej mówiàc, terapia zaj´ciowa jest z jednej strony aktywi-
zacjà, z drugiej strony rehabilitacjà. To co si´ w warsztatach dzieje, to dzia∏ania
wielce zró˝nicowane, m.in. przysposobienie do pewnych zawodów, rozwijanie
zdolnoÊci artystycznych, wychowanie poprzez sztuk´, wyrabianie umiej´tnoÊci
technicznych. Wiadomo, i˝ w WTZ ich uczestnicy niektóre rzeczy wytwarzajà
i jest to przekazywane, czy to na potrzeby organizacji czy instytucji, prowadzà-
cej dany warsztat, czy to na aukcje celem ich sprzeda˝y. Dzia∏ania niepe∏no-
sprawnych w WTZ to zatem nie tylko terapia, przystosowanie do ˝ycia, kszta∏-
towanie zdolnoÊci artystycznych, nauka pewnych umiej´tnoÊci
r´kodzielniczych, ale w jakiejÊ mierze tak˝e praca ujmowana w kategoriach eko-
nomicznych. To tak pojmowanà prac´ mia∏ na uwadze nasz ekspert OB27, mó-
wiàc, i˝ warsztaty terapii zaj´ciowej pokazujà, ˝e prawie ka˝dego mo˝na w∏àczyç
w aktywnoÊç zawodowà. 

Inaczej sprawa si´ przedstawia, gdy aktywnoÊç zawodowà b´dziemy rozu-
mieç jako sta∏e i utrwalone odbywanie „zespo∏u czynnoÊci (…) powszechnie
identyfikowanych na podstawie jego nazwy” lub „grupy podobnych zaj´ç
okreÊlanych za pomocà jednego tytu∏u zawodowego” (Marshall, 2004, s. 147).
Dzia∏alnoÊç zawodowa tak w∏aÊnie okreÊlona, jest ju˝ mniej dost´pna dla osób
niepe∏nosprawnych ani˝eli szeroko pojmowana praca rozumiana jako tworze-
nie lub wspó∏tworzenie wartoÊci u˝ytkowych czy wykonywanie us∏ug spo∏ecz-
nie u˝ytecznych. Na przeszkodzie wykonywania konkretnych zawodów oso-
bom z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà staje stan ich upoÊledzenia rozwoju
umys∏u, choç okreÊlone po˝yteczne czynnoÊci uczà si´ wykonywaç dosyç po-
wszechnie. OB5 powiada, i˝ upoÊledzony nie b´dzie pracowa∏ jako prawnik, ale je˝e-
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li mo˝e pakowaç kanapki, to dlaczego nie? Inaczej rzecz si´ ma w przypadku nie-
pe∏nosprawnoÊci fizycznej, poniewa˝ ta sama osoba przytacza przyk∏ad kole-
˝anki z 4-koƒczynowym pora˝eniem mózgowym, którà ocenia jako bardzo do-
brego psychologa. 

Wykonywanie niektórych zawodów wydaje si´ niemo˝liwe w wypadku znaj-
dowania si´ w stanach niepe∏nosprawnoÊci danego typu. OB19 wskaza∏a jako wy-
kluczone wykonywanie zawodu lekarza przez osob´ z g∏´bokim niedos∏uchem.
Niekiedy zainteresowania osób niepe∏nosprawnych obierajà kierunek, co do któ-
rego z góry mo˝na wskazywaç na ewidentne trudnoÊci, jakie napotkajà, gdy
przyjdzie im pracowaç w upragnionym zawodzie. OB12 interesowa∏a psycholo-
gia, jednak pracownicy poradni wychowawczo-zawodowej wskazali na to, ˝e
w jej sytuacji jako osobie g∏uchoniewidomej bardzo trudno b´dzie wchodziç
w kontakt z ludêmi, a to przecie˝ jest nieodzownie potrzebne w pracy psycholo-
ga praktyka. 

Praca oznacza te˝, co oczywiste, gratyfikacje finansowe. OB59 wskaza∏ na:

zbyt niskà wydajnoÊç, z jakà przychodzi nieraz dzia∏aç cz∏owiekowi z ograniczonà
sprawnoÊcià, ˝eby ktokolwiek go zatrudni∏; chyba ˝e w celach charytatywnych.

Zatrudnianie osób z du˝ymi upoÊledzeniami uzna∏a za powa˝ny problem OB30,
gdy˝ 

takie osoby nie sà za bardzo wydajne, czasami w ogóle nie sà wydajne; to jest w ogó-
le problem, na ile praca dla nich to jest praca, a na ile wsparcie psychologiczne, spo-
∏eczne.

Teraz wi´cej osób niepe∏nosprawnych znajduje prac´. Sà wi´ksze mo˝liwoÊci ich
aktywizowania si´, choç ich wykorzystanie zale˝y od formy psychicznej niepe∏no-
sprawnych (OB28). 

U niepe∏nosprawnych – obni˝ona motywacja, l´ki i kompleksy, niedowartoÊcio-
wanie zwiàzane z ich niepe∏nosprawnoÊcià (OB26).

Pe∏nosprawni majà jednak wi´ksze szanse bycia aktywnym na rynku pracy
i majà du˝o ∏atwiejszy start (OB28).

Szans´ na przezwyci´˝enie l´ku i oporu u osób z ograniczonà sprawnoÊcià
OB27 widzi w osobistej ich aktywnoÊci i ró˝nych sposobach jej wzmacniania. Sà-
dzi, i˝ jest to obszar, w którym wiele majà do zrobienia szczególnie same osoby
niepe∏nosprawne, ale tak˝e stosowne instytucje i media. Wed∏ug OB30, poziom
aktywnoÊci u niepe∏nosprawnych wià˝e si´ z ich wiekiem i czasem pozostawa-
nia w ograniczeniach sprawnoÊci. OB30 swojà aktywnoÊç zawdzi´cza sportowi.
To on sprawi∏, i˝ jest ona bardziej sprawna ni˝ inne osoby niepe∏nosprawne. Za-
wdzi´cza temu pewnoÊç siebie i si∏´ w pokonywaniu barier. Sport u∏atwi∏ jej kon-
takt z innymi osobami. Mo˝e si´ pochwaliç czymÊ, czego inni nie robià! 

Starsi inne pami´tajà czasy. M∏odsi sà bardziej aktywni. Z aktywnymi i sk∏on-
nymi do dzia∏ania lepiej si´ pracuje (OB30).

Mo˝e byç powa˝ne i uzale˝niajàce fizycznie kalectwo, ale je˝eli jest to jednost-
ka aktywna, nie ma problemu ze znalezieniem pracy (OB27).
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Tym, którzy odnieÊli sukces, utrzymanie si´ w pracy pomaga to, ˝e znaleêli sens
swojego funkcjonowania i to ich motywuje do dzia∏ania (OB26).

Gdy osoba niepe∏nosprawna odnosi sukces zawodowy, wià˝e si´ to z indywidu-
alnymi predyspozycjami tej osoby. To nie jest zale˝ne od niepe∏nosprawnoÊci. Po-
g∏´bianie si´ upadku na zdrowiu mo˝e byç jednak przyczynà ewentualnego zaprze-
stania pracy (OB25).

Pracodawcy wymagajà tak samo od niepe∏nosprawnych jak pe∏nosprawnych.
Tylko ˝e niepe∏nosprawni cz´sto nie sà tak wykszta∏ceni (OB29).

OB24 zwraca uwag´ na olbrzymià rol´ w∏asnej aktywnoÊci osób niepe∏no-
sprawnych w kierunku kszta∏cenia:

one powinny do tego dà˝yç, ˝eby uczyç si´ j´zyków, odbywaç kursy dokszta∏cajàce,
zaznajamiaç si´ z programami komputerowymi.

Z nieposiadaniem du˝ych kwalifikacji wg OB30 wspó∏wyst´puje u cz´Êci nie-
pe∏nosprawnych postawa roszczeniowa typu ja wchodz´ na rynek pracy, to mi si´
nale˝y oraz zawy˝one wymagania. Niepe∏nosprawni w dzisiejszej Polsce – wed∏ug
OB40 – majà niew∏aÊciwe nastawienie do Êwiata zewn´trznego: sà nacechowani preten-
sjami i wrogoÊcià. Osobom z niepe∏nosprawnoÊcià wzroku i s∏uchu trudniej jest
uczyç si´ j´zyków obcych, a dla niewidomych nauka ortografii jest prawdziwà
m´czarnià (OB „2”, „3”, „6”, „16”). Pismo czarno drukowane dla niewidomym
dost´pne jest jedynie dzi´ki sprz´towi i programom komputerowym, które sà
kosztowne i trudne w doborze (OB3). Ruchowo niesprawni majà ustawowo za-
pewniony przez szko∏´ indywidualny tryb nauczania w domu, ale nie doÊç, ˝e
ewidentnie ogranicza to ich kontakt z rówieÊnikami, to jeszcze zdarza si´, i˝
szko∏a nie dba o zapewnienie im nale˝ytego poziomu nauczania (OB26).

U OB4 i OB5 zaznaczy∏a si´ opozycja mi´dzy racjami i ograniczeniami oÊrod-
ków kszta∏cenia specjalnego. Za ich pozytyw uznano to, i˝ wyrabiajà one u dzie-
ci niektóre konieczne w ich przypadku umiej´tnoÊci, natomiast za ograniczenie
– ˝e umieszczenie w nich dziecka ∏àczy si´ z jego izolacjà i roz∏àkà z domem.

Szko∏a specjalna z internatem to 

specyficzne Êrodowisko wychowawcze, gdzie jest bezruch, stagnacja i dziwaczenie
(OB5).

Szko∏a specjalna jest lepszym rozwiàzaniem, kiedy trzeba dydaktyk´ dostosowaç
do potrzeb uczniów o okreÊlonym kalectwie, zw∏aszcza g∏uchych i niedos∏yszàcych
(OB20).

W mojej miejscowoÊci jest ma∏o szkó∏, a chcia∏abym odbyç jakieÊ policealne stu-
dium kosmetyczne czy kosmetologiczne. ˚eby takà szko∏´ zrobiç, musia∏abym za-
mieszkaç w innym mieÊcie, a na to mnie nie staç (OB43).

Niepe∏nosprawnoÊç ci´˝sza i rozleglejsza sprawia, i˝ niekiedy potrzebna jest
dalej idàca pomoc ze strony najbli˝szego otoczenia, zw∏aszcza rodziny. Bez takiej
pomocy nie ukoƒczy∏oby studiów wielu niewidomych (OB6) ani te˝ z pewnoÊcià
niejedna taka osoba, jak nasz ekspert OB25, który utraci∏ mo˝liwoÊç samodziel-
nego poruszania si´ wskutek wypadku tu˝ przy koƒcu studiów, gdy mia∏ w∏a-
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Ênie pisaç prac´ magisterskà. OB3 wskazuje na istotnà rol´ „dobrego ducha”,
czyli kogoÊ, kto pomo˝e odnaleêç w cz∏owieku mo˝liwoÊci rozwoju naukowo-
-zawodowego i rozwojowi temu nada odpowiedni, wartoÊciowy kierunek. W jego
przypadku by∏ to zaznajomiony z nim doÊwiadczony naukowiec i pedagog. 

Istotny jest 

brak wiary w mo˝liwoÊci niepe∏nosprawnego i zach´ty do dzia∏ania. Rodzina blo-
kuje nadopiekuƒczoÊcià i niewiarà w dziecko – jak Ty pojedziesz, Ty nie dasz rady?!
Traktowanie m∏odocianego z niepe∏nosprawnoÊcià w sposób ulgowy powoduje, ˝e
on potem nie potrafi funkcjonowaç poza domem (OB24).

Ârodowisko rodzinne nadmiernie obawia si´ o osob´ niepe∏nosprawnà, zniech´ca
do pracy, straszy mo˝liwoÊciami wypadku i pogorszeniem stanu zdrowia (OB40).

Rodzina tymczasem swoich cz∏onków w sytuacji niepe∏nosprawnoÊci mo˝e
i winna wspieraç w jego zawodowej aktywnoÊci ogólnie i instrumentalnie, czyli
udzielajàc mu wsparcia psychiczno-duchowego i pomagajàc w konkretnych rze-
czach, np. podwo˝àc go samochodem (OB27).

Badani eksperci uwa˝ajà, i˝ dzisiaj lepsze jest nastawienie spo∏eczne w sto-
sunku do ludzi z niepe∏nosprawnoÊcià ni˝ kiedyÊ, chocia˝: 

Nadal jest ma∏o jednostek z niepe∏nosprawnoÊcià w ˝yciu publicznym: na uli-
cach, w tramwajach, kawiarniach, wi´c sà traktowane jak zjawisko, inaczej ni˝ oso-
by zdrowe (OB45).

Zauwa˝alna jest te˝ znieczulica, dotyka ona nawet osób z widocznym kalec-
twem, a przy mniej widocznych to ju˝ trzeba t∏umaczyç, ˝e si´ siedzi w autobusie.
Chorych zamyka si´ w komórkach i g∏odzi si´ ich, a w biurach i urz´dach ludzi si´
poniewiera (OB51).

Ludzie majà gdzieÊ zakodowane, i˝ niepe∏nosprawni gdzieÊ tam sà, natomiast ob-
raz osoby niepe∏nosprawnej jest niewyobra˝alny; media nie pokazujà ludzi z niepe∏-
nosprawnoÊcià w naturalnych rolach spo∏ecznych, tylko zawsze przez pryzmat ich
niepe∏nosprawnoÊci. Takie normalne ludzkie role spychajà t´ niepe∏nosprawnoÊç na
dalszy plan. Niepe∏nosprawnego przedstawia si´ jako biedaka albo pokrzywdzonego
przez los, albo jako superbohatera, który osiàgnà∏ nie wiadomo co (OB30).

O roli mediów w aktywizowaniu osób z ograniczonà sprawnoÊcià wypowie-
dzia∏a si´ OB40, Widzi to w pokazywaniu sukcesu zawodowego osób niepe∏nospraw-
nych jako wzorów dla innych oraz w przestrzeganiu przed podejmowaniem niew∏aÊci-
wych inicjatyw gospodarczych dla zapobiegania b∏´dnym dzia∏aniom. O osobie z jakàÊ
widocznà niepe∏nosprawnoÊcià, która znalaz∏a si´ w grupie pracowniczej jako
w∏aÊnie przyj´ty pracownik, mo˝na powiedzieç, i˝ grupa ta b´dzie jà zrazu spo-
strzega∏a za poÊrednictwem „typizacji o szerokim zakresie stosowalnoÊci”, tzn.
przez schematy myÊlowe (stereotypy) dotyczàce ludzi z ograniczonà sprawno-
Êcià (Rzedziecka, 2002, s. 144). Zdaniem OB30 czynniki spo∏eczno-kulturowe ma-
jà znaczenie na poczàtku, 

bo przecie˝ nie wiadomo, kto przyszed∏, a potem wszystko zale˝y od samej osoby
niepe∏nosprawnej, czy si´ da polubiç i jaka ona po prostu jest. 
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Kiedy ekspertka sama zaczyna∏a obecnie wykonywanà prac´,

oni wszyscy uczyli si´ wspó∏˝ycia ze mnà, teraz nikt ju˝ nie traktuje mnie jako oso-
b´ niepe∏nosprawnà, ale jako kole˝ank´, która przyje˝d˝a do pracy. 

I wskaza∏a na rzecz szczególnie odkrywczà: 

obcujàc z kole˝ankà, która jest niepe∏nosprawna, ludzie zaczynajà ˝yç jej problema-
mi; te problemy oni zaczynajà rozumieç i si´ nimi interesowaç realnie, a nie na za-
sadzie plotki; niepe∏nosprawni w pracy to skuteczna recepta na wychowanie ludzi
ku niepe∏nosprawnoÊci (OB30).

16.4. Szanse i obszary aktywizacji zawodowej
osób niepe∏nosprawnych 

Niemo˝noÊç czy ograniczenie w podejmowaniu pracy – poza swoim biolo-
giczno-zdrowotnym aspektem – majà wymiar ekonomiczno-strukturalny.
Dobrze wyczu∏a t´ okolicznoÊç w naszych rozmowach OB5, wskazujàc na to, ˝e
– jak si´ wyrazi∏a – w Ameryce umys∏owo upoÊledzeni pakujà kanapki w McDonaldzie,
a u nas nawet tego nie robià. 

Du˝à szans´ dla coraz to nowych kategorii osób niepe∏nosprawnych stwarza
dziÊ rozwój techniki komputerowej i informatycznej ∏àcznie z internetem i spe-
cjalnymi oprogramowaniami. 

Gdy dosta∏em komputer i skaner mog∏em otworzyç ksià˝k´ i jà normalnie od-
czytaç. Mia∏em dost´p do wszystkich nowoÊci. MyÊla∏em o studiach, wi´c mog∏em
si´ do nich przygotowaç; wykonujàc jakieÊ zadanie na komputerze w pracy, musz´
jako niewidzàcy w niektórych sytuacjach konsultowaç si´ z widzàcymi kolegami, bo
sam bez wzroku nie jestem w stanie pewnych rzeczy skorygowaç (OB3).

Techniki informatyczne, internet, telepraca – to szanse do wykorzystania dla
osób niepe∏nosprawnych (OB25).

Komputer mo˝na udost´pniç nawet osobom o najwi´kszych ograniczeniach
funkcjonalnych. Klawisze klawiatury komputera przy odpowiednich wzmocnie-
niach technicznych mogà uruchamiaç ludzie ca∏kowicie sparali˝owani – mogà je-
dynie dmuchnàç powietrzem z w∏asnych ust. 

W warsztatach terapii zaj´ciowej zachodzà – jak ju˝ o tym wspominaliÊmy
– tak˝e sytuacje, kiedy niepe∏nosprawni tam przebywajàcy – niezale˝nie od tego,
i˝ sà ich uczestnikami (pacjentami czy uczniami) – wykonujà pewne u˝ytkowe
prace celem zaspokojenia okreÊlonych ludzkich potrzeb. Uczestniczàcy w jed-
nym z WTZ nasz ekspert OB26 twierdzi, ˝e praca w warsztatach jest symbolicz-
nie op∏acana, ca∏kowicie niewspó∏miernie do wysi∏ku i staraƒ wk∏adanych w po-
szczególne zaj´cia. 

Spó∏dzielnie inwalidów by∏y oryginalnie polskim rozwiàzaniem problemu re-
habilitacji poprzez prac´ oraz zatrudniania osób niepe∏nosprawnych, zw∏aszcza
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mocniej poszkodowanych. Wiktor Dega widzia∏ je jako istotne „ogniwo rehabili-
tacji kompleksowej” (za: Sobczak, 2001, s. 14). Nasi eksperci obj´ci wspólnym
wywiadem – OB21 – w∏aÊnie z jednà z takich spó∏dzielni zwiàzali znacznà cz´Êç
swojej aktywnoÊci zawodowej. Prac´ tam bardzo sobie chwalà, uznajà jà za do-
brze p∏atnà 

– by∏a fajna atmosfera, spokojnie i bez problemu. Stwierdzili, i˝ tam, gdzie myÊmy
pracowali, pracowa∏y osoby z ró˝nymi niepe∏nosprawnoÊciami i radzi∏y sobie. 

Spó∏dzielnie inwalidów kojarzone sà cz´sto z „gettem”, które PRL-wskie paƒ-
stwo urzàdzi∏o dla osób niepe∏nosprawnych. Ten wizerunek zawa˝y∏ najwidocz-
niej na opinii sformu∏owanej przez naszà OB5:

W komunie przez 40 lat byliÊmy odci´ci w szko∏ach specjalnych, a potem
w spó∏dzielniach inwalidów, i niech sobie inwalidzi pracujà w swoim getcie. Te
spó∏dzielnie sà tragiczne, tam si´ ludzie zapijajà.

Jednostkowe odczucia nie sà w stanie oddaç ca∏ej prawdy o spó∏dzielniach in-
walidów i spó∏dzielniach niewidomych, których ogó∏em by∏o w kraju kiedyÊ po-
nad 400. Dlatego te˝ za bardzo cenne uwa˝amy zacytowane ju˝ uprzednio Êwia-
dectwo, dane nam w badaniach przez ludzi, którzy w jednej ze spó∏dzielni
sp´dzili wi´kszà cz´Êç swej zawodowej drogi. 

W odniesieniu do osób niepe∏nosprawnych rol´ sektora pozarzàdowego pod-
niós∏ nasz ekspert OB25. Mog∏yby tam – powiada – dla nich byç miejsca pracy
równie˝ i w formie wolontariatu, ˝eby za wszelkà cen´ ich aktywizowaç. Wolontariat
w uczelnianym zrzeszeniu osób dotkni´tych niepe∏nosprawnoÊcià i interesujà-
cych si´ ich problemami poprzedza∏ u OB19 prac´ w obecnym biurze profesjo-
nalnie zajmujàcym si´ na terenie uczelni tymi problemami. Indywidualna aktyw-
noÊç OB27 sprawi∏a, i˝ poszukujàc po studiach pracy dla siebie zdecydowa∏ si´
za∏o˝yç w∏asne stowarzyszenie. Funkcja prezesa za∏o˝onego przez siebie stowa-
rzyszenia i praca w oÊrodku interwencji kryzysowej to dwie p∏aszczyzny jego za-
wodowej aktywnoÊci. 

Jeden z obj´tych naszymi badaniami ekspert OB44 przed zachorowaniem pro-
wadzi∏ firm´ kurierskà z us∏ugami w zakresie transportu. Teraz nie ma ju˝ samo-
chodu, kontrakty ma pozrywane, klienci przeszli do innych firm. Tymczasowo
myÊli o uruchomieniu firmy handlujàcej pasmanterià, ˝eby ˝onie, córkom i sobie
zapewniç utrzymanie. Sk∏onnoÊç do przejÊcia do w∏asnej firmy wyst´puje u na-
szego badanego „25”. Obecnie wykonywana przez niego praca w fundacji mery-
torycznie bardzo mu odpowiada, ale chcia∏by robiç to samo w prowadzonej
przez siebie firmie, ˝eby wi´cej zarobiç. OB24 jako absolwentka technikum hote-
larskiego nosi∏a si´ z zamiarem uruchomienia w∏asnego (rodzinnego) oÊrodka re-
habilitacji i wypoczynku dla niepe∏nosprawnych:

w ludziach niepe∏nosprawnych i ich rodzinach tkwi ch´ç otwierania w∏asnego in-
teresu, ale to si´ cz´sto rozbija o warunki, jakie stawia bank (OB24).

OB5 ju˝ swojà firm´ prowadzi. Jest nià gabinet psychologiczny. O dalszy los
swej jednoosobowej firmy jest jednak powa˝nie zaniepokojona. Do jej Êwiadomo-
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Êci dotar∏o bowiem, ˝e posiadacze I lub II grupy inwalidzkiej majà znów op∏acaç
pe∏ne sk∏adki ZUS-owskie, je˝eli prowadzà w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà – nie
wiem, czy ja na ten ZUS zarobi´ – powiada. 

16.5. Bezrobocie i trudnoÊci w znalezieniu pracy
Nasi badani wyrazili tu wiele gorzkich opinii:

Bezrobocie to patologia, koƒczy si´ tragicznà sytuacjà, samobójstwem; to Êmierç
cz∏owieka, brak Êrodków do ˝ycia, brak jedzenia, utrata zdrowia, kompletna de-
strukcja cz∏owieka. Kreuje si´ sprawnego i m∏odego supermana. Zatrudnia si´
sprawnych i m∏odych do 25 lat. To jest marnotrawstwo ludzi i gospodarki. Chore
uk∏ady spo∏eczne… Kaleka, inwalida jest do niczego (OB51).

Trudno coÊ zrobiç, skoro nie majà pracy osoby zdrowe. Gdyby praca by∏a dla
zdrowych, to i niepe∏nosprawni mogliby znaleêç prac´ (OB42).

Emigracja zarobkowa ludzi sprawnych – ostatnio wzmo˝ona – roz∏aduje
w pewnej mierze bezrobocie w kraju tak˝e wÊród niepe∏nosprawnych (OB25).

Dwie ekspertki OB7 (silnie niedowidzàca) i OB24 (niesprawna ruchowo) kie-
dyÊ pracowa∏y w zak∏adach pracy chronionej i zosta∏y bez pracy z powodu ich
upadku. Obie tak˝e ukierunkowujà si´ na otwarcie w∏asnego interesu: w zakre-
sie dekarstwa i hotelarstwa. 

OB20 (niesprawna s∏uchowo) jest zarejestrowana od dwóch lat jako bezrobot-
na, ale pracy aktywnie poszukuje od trzech lat. Ukoƒczy∏a studia pedagogiczne,
jest nauczycielem specjalnym nauczania poczàtkowego. Niepowodzenia w zna-
lezieniu zatrudnienia t∏umaczy trudnoÊciami wynikajàcymi z niedos∏uchu oraz
brakiem etatów w szko∏ach. 

Wreszcie OB12 (g∏uchoniewidoma) oraz OB43 (stan po chorobie nowotworo-
wej) sà przyk∏adami osób, u których pozostawanie bez pracy jest w du˝ej mierze
spowodowane wzgl´dami medycznymi – u pierwszej z nich trudno przewidzieç,
jak zachowa∏by si´ jej organizm „w zderzeniu z zadaniami w pracy” (tak do niej
mówià lekarze), u drugiej stwierdzona zosta∏a „ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy”
m.in. z powodu du˝ego zagro˝enia infekcjà i dba∏oÊcià o warunki, w których si´
przebywa.

O wiele cz´Êciej jednak by∏a podnoszona trudnoÊç znalezienia odpowiedniej
pracy ani˝eli samego bezrobocia. OB26 stwierdza, i˝ niepe∏nosprawnym sk∏ada
si´ niekiedy propozycje pracy ma∏o ambitnej i poni˝ej ich mo˝liwoÊci, np. cha-
∏upniczej pracy, typu sk∏adanie d∏ugopisu. W WTZ on sam zajmuje si´ teraz sk∏a-
daniem tekstów na komputerze i pragnie formalnie wszczàç starania o przyj´cie
do zak∏adu aktywizacji zawodowej, zajmujàcego si´ poligrafià. Trzeba tam jed-
nak czekaç na miejsce, gdy˝ obecnie jest ju˝ tam pe∏na obsada etatów. 

OB2 (niedowidzàcy) ma za sobà studia na uczelni muzycznej na kierunku
„edukacja artystyczna”, lecz nie mo˝e znaleêç pracy nauczyciela muzyki lub oso-
by prowadzàcej zespo∏y muzyczne czy uczàcej osoby indywidualne. Szko∏y i do-
my kultury nie dysponujà odpowiednimi etatami, wi´c pracuje teraz na etacie
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ogólnonauczycielskim w oÊrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci i m∏odzie-
˝y niewidomej. 

OB29 (niesprawna ruchowo) d∏ugo i w ró˝norodny sposób szuka∏a pracy
w zakresie ksi´gowoÊci i prowadzenia przedsi´biorstw – nie z uwagi na niepe∏-
nosprawnoÊç, lecz dlatego, i˝ napotykani pracodawcy oczekiwali takich kwalifi-
kacji, jakich ona akurat nie posiada∏a. 

16.6. Ekonomicznoprawna sytuacja osób 
niepe∏nosprawnych w kontekÊcie niskiego
stopnia ich aktywnoÊci zawodowej

Wed∏ug A. Kabscha (za: Sieradzki, 2006, s. 20) ok. 12% kobiet z niepe∏no-
sprawnoÊcià i 50% m´˝czyzn z niepe∏nosprawnoÊcià w Polsce to osoby w wieku
produkcyjnym. Ale tylko 17% niepe∏nosprawnych to osoby pracujàce. W krajach
Europy Zachodniej czynnych zawodowo jest a˝ 30–40% niepe∏nosprawnych.
Wi´kszoÊç osób niepe∏nosprawnych utrzymuje si´ z rent. Niepokoi – zdaniem
Z. Bàczkiewicza (ibidem) – pauperyzacja, zw∏aszcza wÊród m∏odych inwalidów,
np. coraz mniej jest ich na turnusach rehabilitacyjnych w oÊrodku w Wàgrowcu,
bo nie mogà pokryç kosztów pobytu. Tylko 3,7% niepe∏nosprawnych w Polsce
ma wykszta∏cenie wy˝sze. Odstàpiono od szeroko zakrojonego programu unij-
nego, którego celem by∏o wsparcie niepe∏nosprawnych decydujàcych si´ na stu-
dia wy˝sze. Okaza∏o si´ – wed∏ug G. Cywiƒskiej-Wasilewskiej (ibidem) – i˝ w na-
szym kraju niewielu niepe∏nosprawnych ma zdany egzamin maturalny. 

Wokó∏ problemu pracy i zatrudniania osób z ograniczonà sprawnoÊcià po-
wsta∏o w Polsce ostatnio sporo szumu w mediach i nie tylko. Na billboardach
i w reklamach telewizyjnych pojawi∏y si´ nawet sylwetki niewidomych w kitlach
pracowniczych z napisami typu „Niepe∏nosprawni sprawni”. Kilka wartoÊcio-
wych programów wyemitowa∏o na ten temat w ostatnich miesiàcach Polskie Ra-
dio, zw∏aszcza ten z 29 listopada mi´dzy 13.05 a 14.00 w Programie I z telefonicz-
nym udzia∏em s∏uchaczy „Praca dla Niepe∏nosprawnych” (prowadzi∏a Janina
Jankowska). OB46 wyrazi∏a si´, ˝e mamy do czynienia wr´cz z „modà na zatrud-
nianie niepe∏nosprawnych”. 

W wypowiedziach naszych respondentów cz´sto przejawia∏ si´ jednak wàtek
taki, i˝ aktywnoÊci zawodowej osób niepe∏nosprawnych nie sprzyja ca∏y splot
ró˝nych okolicznoÊci tkwiàcych w ich ekonomiczno-prawnej sytuacji w Polsce.
Brak jest odpowiedniej motywacji finansowej, ˝eby osoby niepe∏nosprawne tak
ochoczo ubiega∏y si´ i rozglàda∏y za pracà: 

Niskie zarobki sprawiajà – powiada – ˝e jak si´ je skalkuluje z rentà, a z drugiej
strony z kosztami dojazdu, ubioru itd., to arytmetycznie wypada, ˝e nie warto pra-
cowaç. Jak si´ ma rent´ i si´ pracuje – argumentuje – to si´ nie otrzymuje ró˝nych
dofinansowaƒ. Sà osoby, które pracujà na czarno, ˝eby nie mieç odebranej renty
(OB30).
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W Polsce pojawi∏o si´ zjawisko znaczàcego w latach 90. ubieg∏ego wieku
wzrostu tzw. rentobiorców (beneficjentów pozapracowego otrzymywania Êrod-
ków do ˝ycia). Liberalizujàc w jakiejÊ mierze kryteria i praktyk´ przyznawania
orzeczeƒ o grupach inwalidztwa i stopniach niepe∏nosprawnoÊci, osiàgni´to
m.in. efekt w postaci zapobie˝enia galopujàcemu – i politycznie kompromitujà-
cemu – wzrostowi liczby osób bezrobotnych w kraju. Âwiadczenia rentowe za-
cz´to te˝ przyznawaç pewnym nowym kategoriom osób, uznawanym za niepe∏-
nosprawne „przez definiowanie coraz to nowych schorzeƒ (jak np. uzale˝nieƒ)
jako wymagajàcych specjalnych dzia∏aƒ” (Ostrowska, Sikorska, 1996, s. 34). Ren-
ta inwalidzka – nawet III-grupowa – sta∏a si´ w ten sposób „êród∏em dochodu 
– niewysokiego wprawdzie, ale sta∏ego”, mo˝liwego do zaistnienia „w ka˝dym
momencie kariery zawodowej”, nie jak emerytura uzale˝nionego od wieku (op.
cit., s. 31).

W za∏o˝eniach i funkcjonowaniu systemu rentowego w Polsce tkwi wiele zja-
wisk budzàcych niepokój spo∏eczny. Obawa przed utratà renty jest przez OB24
okreÊlana jako hamulec przed podj´ciem staraƒ o podj´cie pracy. Zdarza si´ – powiada
ona – ˝e w rodzinie wszyscy sà na rencie i oni bardzo chcà tego, ˝eby choç jeden z nich
pracowa∏. Ale – wed∏ug OB25 – sà te˝ postawy inne, mianowicie obawiajàce si´
o podj´cie przez kogoÊ jakiejÊ pracy, gdy˝ Êwiadczenia rentowe osób niepe∏no-
sprawnych traktujà jako jedynie pewne i trwa∏e êród∏o dochodu. Podejmujàc prac´ – jak
o tym mówi OB43 – mo˝na utraciç rent´ lub jej cz´Êç. Zawieszenie renty mo˝e te˝ na-
stàpiç, gdy si´ przed komisjà powie, ˝e si´ pracuje lub nawet, gdy podj´∏o nauk´. Respon-
dentka podnosi zw∏aszcza nierozwiàzanà – jak powiada – spraw´ „podejmowa-
nia przez rentobiorc´ nauki”.

WÊród naszych ekspertów wyraêne jest jednak przekonanie, ˝e rzàd podej-
muje dzia∏ania na rzecz zatrudniania osób z ograniczonà sprawnoÊcià:

Czekajà na zatwierdzenie pewne nowe rozwiàzania, m.in. subsydiowane za-
trudnienie (OB25).

Zgodnie z ustawà o zatrudnianiu i rehabilitacji niepe∏nosprawnych winno si´
zatrudniaç w samorzàdach (OB27).

Nie czekaç na ogólnopolskie regulacje, lecz w terenie organizowaç coÊ w samo-
rzàdach i organizacjach pozarzàdowych. Bardzo wa˝ne jest dawanie dobrego przy-
k∏adu, choçby tylko gdzieniegdzie! (OB25).

16.7. Pracodawca a niepe∏nosprawny pracownik 

Kim jest czy powinien byç „dobry” pracodawca wg naszych ekspertów:

Potrzebny jest – zdaniem ekspertki „51” – pracodawca Êwiat∏y, otwarty
i z odpowiednià wiedzà, znajàcy cierpienie, o wysokich cechach kultury i zdolno-
Êciach empatycznych (OB51).

Pracodawca powinien mieç ÊwiadomoÊç, kogo zatrudnia i z jakimi problemami,
˝eby móc si´ do tego przystosowaç (OB25).
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Ch∏odny realizm cechuje wypowiedê OB40 twierdzàcego, i˝ pracodawca mo˝e
niewiele, bo 

on musi si´ kierowaç rachunkiem ekonomicznym, mo˝e odpowiednio motywowaç,
stosowaç odpowiednià polityk´ kadrowà, okazywaç wyrozumia∏oÊç. 

Pracodawca po prostu powinien stworzyç mo˝liwoÊci pracy i niekiedy on fak-
tycznie takie mo˝liwoÊci stwarza. Tak jak w przypadku „Hestii” – informacja by-
∏a i nie wiem, co ten pracodawca móg∏by jeszcze zrobiç. Móg∏by wynajàç kierowc´
i odwoziç niepe∏nosprawnego do domu (OB3).

Przyjàç do pracy kogoÊ na wózku to sà takie koszty finansowe i inne, ˝e hej! To on
przyjmie sobie zdrowego i nie ma k∏opotu. Na ile dla pracodawcy sà zach´tami te wszyst-
kie zach´ty, które sà przewidziane w odpowiednich regulacjach prawnych (OB30)?

Pracodawca niejako wchodzàc w postawiony problem bardziej jest zniech´cony
obowiàzkami, które na niego spadajà w zwiàzku z przyj´ciem do pracy jednostki
z ograniczonà sprawnoÊcià, i przywilejami, jakie on ma jako pracownik–osoba nie-
pe∏nosprawna, ni˝ zach´cony korzyÊciami, które on odnosi z mocy prawa przyjmu-
jàc do pracy niepe∏nosprawnego (OB25).

˚eby sobie te korzyÊci maksymalnie poszerzyç, pracodawca 

wymaga od przyjmowanego pracownika orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci, ale jego to
orzeczenie interesuje tylko jako podk∏adka do wszczynania staraƒ o dofinansowania,
w rzeczywistoÊci zaÊ on pragnie, ˝eby to by∏a osoba maksymalnie sprawna (OB24).

Pracodawca, przyjmujàc do pracy kogoÊ z niepe∏nosprawnoÊcià, nie powi-
nien zak∏adaç, ˝e on go b´dzie zatrudniaç tylko do czasu otrzymania refundacji
z PFRON-u (OB26).

OB43 zna atuty, jakimi dysponuje jako pracownik i najbli˝si dopingujà jà, by
sobie jakàÊ prac´ znalaz∏a. Lecz z powodu konsekwencji choroby, z jakimi musi
na co dzieƒ si´ zmagaç, jest Êwiadoma tego, ˝e dla pracodawcy jest towarem trze-
ciej kategorii. 

Stereotypowe postrzeganie pracowników z niepe∏nosprawnoÊcià, zdaniem
OB25, jest oto takie, ˝e widzi si´ ich jako êród∏o problemów, natomiast nie
w aspekcie tkwiàcych w nich mo˝liwoÊci i korzyÊci, jakie mo˝na z nich odnieÊç.
Ten sam ekspert dostrzega jednak post´p w odchodzeniu pracodawców od ste-
reotypowego widzenia pracowników z ograniczonà sprawnoÊcià, m.in. jako re-
zultat kampanii medialnych. 

Wed∏ug OB24, pracodawcy chcà zatrudniaç osoby z orzeczeniem o niepe∏nosprawno-
Êci, ale b´dàce w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, a nie ze schorzeniami neurolo-
gicznymi. Respondentka od m∏odoÊci takie w∏aÊnie schorzenie reprezentuje
(stwardnienie rozsiane) i musi poszukiwaç pracy, jak dla osoby na wózku. Tym-
czasem OB30 powiada, i˝ kiedy ona poszukiwa∏a pracy, pracodawców przera˝a∏
wózek inwalidzki. Mimo wyra˝anego uznania dla jej kwalifikacji mówili, ˝e za-
trudniliby osob´ niepe∏nosprawnà, ale musia∏aby to byç osoba chodzàca, bo ma-
jà architektoniczne bariery. Wózek okaza∏ si´ znów problemem, gdy nasza respon-
dentka podj´∏a ju˝ swojà pierwszà prac´ jako sprzedawczyni telefonów
komórkowych w centrum targowym. Zwierzy∏a si´ w wywiadzie, i˝ by∏o to dla
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niej nieprzyjemne, kiedy pracodawca – organizujàc jej stanowisko pracy – stara∏
si´ ukryç wózek, by nie zdradza∏ jej inwalidztwa przed klientami. 

Du˝o uwagi poÊwi´cano w wywiadach prawno-ekonomicznym aspektom pra-
cy i zatrudniania osób niepe∏nosprawnych w Polsce i sytuacji pracodawców w tym
zakresie. OB29 twierdzi, i˝ rozwiàzania ustawowe nie sà sformu∏owane wprost, tylko
sà zagmatwane i skomplikowane, ma∏o jasne i ma∏o znane. Ocen´ OB30 mo˝na sformu-
∏owaç ogólnie tak, ̋ e w regulacjach owych jest sporo fikcji prawnych, które w zamia-
rze ich twórców majà byç korzystne dla pracowników z ograniczonà sprawnoÊcià, w rzeczy-
wistoÊci zaÊ im szkodzà, bo pracodawcom komplikujà ich zatrudnianie. 

W zderzeniu z realiami wàtpliwà wartoÊç miewajà ró˝ne przywileje, które
ustawa ustanawia np. dla pracowników z orzeczeniami o I i II stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci (w I i II grupie inwalidztwa): 

Bo có˝ to dla mnie znaczy, ˝e mój dzieƒ roboczy (jako niepe∏nosprawnej I stop-
nia) trwa nie 8 godzin, tylko 7? To po prostu znaczy, ˝e ja t´ samà prac´, którà ja-
ko osoba pe∏nosprawna wykona∏abym w 8 godzinach, musz´ jako niepe∏nosprawna
wykonaç w 7 godzinach. A zakaz zatrudniania w nadgodzinach i prawo do d∏u˝-
szych urlopów? To te˝ w okreÊlonych sytuacjach bywa k∏opotliwe. Zdarzajà si´
w pracy sytuacje ró˝ne i ró˝ne zadania – niekiedy trzeba przysiedzieç i w godzi-
nach ponadnormatywnych, i w dni urlopu! (OB30).

16.8. Podsumowanie

Tkwiàce w jednostce predyspozycje i cechy osobowoÊci to na pewno sprawa
pierwszorz´dna dla oceny wartoÊci jest kompetencji z punktu widzenia wyma-
gaƒ miejsca i stanowiska pracy. Jednak tylko do pewnego stopnia jest prawdà, ˝e
kalectwo czy ograniczenia sprawnoÊci nie grajà tutaj ˝adnej roli lub grajà rol´ de-
cydujàcà. Zdarzajà si´ sytuacje, kiedy doÊwiadczenia zwiàzane z chorobà czy
urazem okazujà si´ cennym zasobem jednostki. Ogromnie wa˝na jest te˝ w∏asna
aktywnoÊç jednostki oraz ÊwiadomoÊç celów, jakie sama sobie stawia w zwiàzku
z pracà, której poszukuje. 

Do ciekawszych wniosków p∏ynàcych z tych badaƒ nale˝y olbrzymia rola ro-
dziny w kszta∏towaniu si´ osobowoÊci dziecka i nastolatka z niepe∏nosprawno-
Êcià. Niewiara w dziecko i roztaczanie przez rodzin´ zbyt szczelnego „parasola
ochronnego” skutkujà cz´sto jego nieumiej´tnoÊcià funkcjonowania poza do-
mem. JednoczeÊnie nasi eksperci akcentowali nieodzownoÊç niekiedy bardzo da-
leko idàcej pomocy ze strony najbli˝szego otoczenia w pokonywaniu czasami ol-
brzymich trudnoÊci, jakie niepe∏nosprawny napotyka na swojej edukacyjnej
drodze. Kontrowersyjne by∏y opinie na temat szkolnictwa takiego ˝ycia wÊród lu-
dzi oraz stanowià zamkni´te specyficzne Êrodowisko wychowawcze. 

WÊród czynników makrostrukturalnych zwracano szczególnà uwag´ na:

– warunki pracy, a zw∏aszcza niezwykle aktywizujàcy osoby niepe∏nosprawne
post´p w komputeryzacji i informatyzacji z jednej strony, a utrudniajàcy im
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dost´p do zak∏adów pracy stan w zakresie istniejàcych tam barier techniczno-
architektonicznych z drugiej, 

– istnienie, a jednoczeÊnie ma∏à jeszcze dost´pnoÊç i atrakcyjnoÊç ofert szczegól-
nie nastawionych na osoby z ograniczonà sprawnoÊcià (zak∏ady pracy chronio-
nej, organizacje pozarzàdowe, w tym wolontariat, struktury samorzàdowe), 

– system rentowy – z jednej strony jest to istotny sk∏adnik zabezpieczenia spo-
∏ecznego, ale z drugiej czynnik dzia∏ajàcy antymotywacyjnie na podejmowa-
nie pracy w sytuacji niskiego poziomu zarobków w Polsce, 

– ekonomiczno-prawne regulacje dotyczàce zatrudniania osób niepe∏nospraw-
nych w Polsce, odnoszàce si´ przede wszystkim do sytuacji pracodawcy i pra-
cownika: w ocenie naszych ekspertów sà one ma∏o czytelne, niestabilne, oparte
w du˝ej mierze na fikcyjnych za∏o˝eniach, nienastawione na indywidualne przypadki
i szczególnie trudne czy nietypowe sytuacje. 
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17.1. Problem
Badania przeprowadzone w Polsce nad aktywnoÊcià zawodowà osób niepe∏no-

sprawnych ujawniajà zatrwa˝ajàce statystyki. Wi´kszoÊç osób niepe∏nosprawnych
pozostaje bierna zawodowo, czyli nie pracuje i nie poszukuje pracy (Golinowska,
2004). Mimo mno˝àcych si´ instytucji i programów na rzecz integracji osób z ograni-
czonà sprawnoÊcià, analiza ich dzia∏alnoÊci wykazuje niski stopieƒ efektywnoÊci sys-
temu wspierania osób z ograniczonà sprawnoÊcià. Nadal pozostajà oni grupà znacz-
nego wykluczenia spo∏ecznego. 

Oceniajàc polityk´ zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych oraz tworzenia dla nich
nowych miejsc pracy, trzeba stwierdziç jej niewystarczajàce efekty i brak gospodarno-
Êci w wykorzystaniu Êrodków publicznych, przeznaczonych na ten cel. Równie˝ nie
bez znaczenia pozostaje kwestia niskiego wykszta∏cenia i braku w∏aÊciwych, atrakcyj-
nych na obecnym rynku pracy kwalifikacji (Ostrowska, Sikorska, Gonciarz, 2001).

Niniejsza analiza wywiadów z ekspertami – praktykami ma s∏u˝yç wst´pnej
diagnozie problemów zwiàzanych z aktywnoÊcià zawodowà osób niepe∏nospraw-
nych na rynku pracy w Polsce. Celem jest ustalenie – na podstawie wypowiedzi
osób badanych – g∏ównych barier, stereotypów i uprzedzeƒ wobec osób niepe∏no-
sprawnych tkwiàcych w nich samych, cz∏onkach ich rodzin oraz Êrodowisk zwià-
zanych z ich zatrudnianiem. Ten etap poprzedza znacznie bardziej pog∏´bionà ana-
liz´ realizowanà w trakcie badaƒ jakoÊciowych oraz iloÊciowych i ma za zadanie
wy∏oniç list´ czynników ryzyka oraz czynników sprzyjajàcych aktywnoÊci zawodo-
wej osób niepe∏nosprawnych. Ma weryfikowaç wst´pnie za∏o˝one hipotezy oraz
obszary badaƒ planowane do realizacji w kolejnych etapach naszego projektu. 

Wywiady z praktykami prezentujà punkt widzenia osób dzia∏ajàcych w insty-
tucjach i organizacjach dzia∏ajàcych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepe∏-
nosprawnych w Polsce. 

Kinga ¸akomiec 
Szko∏a Wy˝sza Psychologii Spo∏ecznej w Warszawie

Rozdzia∏ 17

Wywiady z ekspertami: 
analiza wyników dotyczàcych praktyków,
czyli osób zajmujàcych si´ osobami 
z ograniczonà sprawnoÊcià 



17.2. Program badaƒ

17.2.1. Narz´dzia badawcze1

Wywiady z praktykami odbywa∏y si´ na podstawie schematu kwestionariusza
sk∏adajàcego si´ z 18 pytaƒ otwartych. Badanie mia∏o zatem charakter rozmowy
dajàcej ekspertom swobod´ wypowiedzi. KolejnoÊç zadawania pytaƒ by∏a dowol-
na. Wywiady nagrywano na dyktafon za zgodà osób badanych. 

Kwestionariusz otwiera∏o 5 pytaƒ analizujàcych doÊwiadczenie eksperta
w pracy z osobom z ograniczonà sprawnoÊcià. Pytano w nich o:

– charakter, specyfik´ pracy eksperta na rzecz osób niepe∏nosprawnych,
– przyczyny, dla których zainteresowa∏ si´ problemami osób z ograniczonà

sprawnoÊcià,
– grupy osób, z jakimi ekspert ma kontakt.

Kolejne 13 pytaƒ mia∏o na celu poznanie opinii eksperta na temat: 

– przyczyn utrudniajàcych wejÊcie i utrzymanie si´ na rynku pracy osób z ogra-
niczonà sprawnoÊcià,

– barier w podejmowaniu i utrzymaniu pracy przez osoby niepe∏nosprawne,
– przyczyn sukcesów odnoszonych na rynku pracy,
– czynników sprzyjajàcych zatrudnieniu osób z ograniczonà sprawnoÊcià,
– zmian zwiàzanych z aktywnoÊcià zawodowà osób z ograniczonà sprawnoÊcià,

jakie zasz∏y na gruncie polskim,
– mo˝liwych zmian w przysz∏oÊci,
– korzyÊci z aktywnoÊci zawodowej dla osób niepe∏nosprawnych.

17.2.2. Osoby badane

Osobami badanymi (n = 12) byli pracownicy instytucji i organizacji pozarzàdo-
wych zaanga˝owanych w pomoc dla osób z ograniczonà sprawnoÊcià, zwiàzanà
z ich aktywnoÊcià zawodowà. Ponadto w badaniu uczestniczyli: 

– pracownik szpitala,
– pe∏nomocnik wojewody ds. osób niepe∏nosprawnych i rodziny,
– pose∏ na Sejm i jednoczeÊnie osoba niepe∏nosprawna,
– pe∏nomocnik rektora szko∏y wy˝szej ds. studentów niepe∏nosprawnych.

Respondenci przed przystàpieniem do badania otrzymali informacj´ o celach
projektu, zostali równie˝ zaproszeni na seminarium prezentujàce za∏o˝enia pro-
jektu pt: Uwarunkowania aktywizacji i integracji zawodowej osób niepe∏nosprawnych.
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1 Arkusz rozmowy sk∏adajàcy si´ z 18 pytaƒ zosta∏ przygotowany przez prof. dr hab. Ann´ Brzeziƒ-
skà (patrz: Za∏àcznik).



17.2.3. Osoby badajàce

Osobami przeprowadzajàcymi rozmowy z ekspertami byli psychologowie
oraz studenci psychologii Szko∏y Wy˝szej Psychologii Spo∏ecznej – dziesi´ç osób.
Badajàcy wczeÊniej odbyli szkolenie przygotowujàce ich do tych wywiadów.

17.2.4. Organizacja badaƒ

Wywiady przeprowadzano po uprzednim umówieniu si´ w dogodnym dla
eksperta miejscu i w dogodnym dla niego czasie. Przewa˝nie badania odbywa∏y
si´ w miejscach pracy lub mieszkaniach ekspertów.

Termin badaƒ: 1 kwietnia – 30 maja 2006 r.
Czas badaƒ: najkrótszy wywiad trwa∏ 27 minut, najd∏u˝szy 90 minut, Êred-

nio ok. 60 minut
Miejsce badaƒ: Bydgoszcz, Warszawa, Wroc∏aw, Kraków, PrzemyÊl, Lublin,

Radomsko 

17.3. Wyniki
Eksperci sà zgodni co do faktu, i˝ osoby z ograniczonà sprawnoÊcià powinny

podejmowaç prac´. G∏ówne powody, dla których osoby badane tak sàdzà, przed-
stawione zosta∏y na rys. 17.1., natomiast tab. 17.1. pokazuje przyczyny tego, ˝e tak
ma∏o osób z ograniczonà sprawnoÊcià podejmuje prac´ (wejÊcie na rynek pracy)
i utrzymuje jà przez d∏u˝szy czas. Przyczyny te pogrupowano na pi´ç kategorii:
zwiàzane z cechami osoby z ograniczonà sprawnoÊcià, Êrodowisko rodzinne, Êro-
dowisko pracy, czynniki spo∏eczno-kulturowe i regulacje formalnoprawne. Oto
niektóre wypowiedzi:

Nie mam wàtpliwoÊci, ˝e powinny pracowaç. Dlaczego? ˚eby osiàgnàç wy˝szy
poziom ˝ycia, nawiàzywaç kontakty z ludêmi, podnosiç kwalifikacje, wykorzysty-
waç wszystkie mo˝liwoÊci;
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Rysunek 17.1. KorzyÊci z podejmowania pracy przez osoby niepe∏nosprawne.
èród∏o: Opracowanie w∏asne.



Wszystkie badania dowodzà i praktyka pokazuje, ˝e osoby aktywne zawodowo,
sprawne czy niepe∏nosprawne sà w lepszej kondycji psychofizycznej, rzadziej cho-
rujà. Praca jest podstawowà rzeczà w ˝yciu cz∏owieka. Jest czymÊ naturalnym.
Umo˝liwia samorealizacj´;

˚eby mog∏y coÊ robiç na takim poziomie, na jakim sà zdolne. Najgorsza rzecz to
jest pustka, nie robiç nic i byç zapomnianym przez wszystkich”…; 

Powinni pracowaç dla pieni´dzy, satysfakcji.
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Tabela 17.1. Przyczyny utrudniajàce podj´cie i utrzymanie pracy przez osoby z ograniczo-
nà sprawnoÊcià wg praktyków

Co utrudnia im WEJÂCIE Co utrudnia im 
Gdzie tkwià przyczyny? na rynek pracy? UTRZYMANIE SI¢ 

na rynku pracy?

Cechy osoby z ograniczonà – s∏abe wykszta∏cenie, – postawa roszczeniowa – 3
sprawnoÊcià brak kwalifikacji – 5* – kondycja fizyczna – 2

– wyuczona bezradnoÊç – 4 – problem z dyscyplinà – 2
– system rentowy – 3 – brak motywacji – 2
– brak wiary w siebie – 2
– postawa roszczeniowa – 2
– lenistwo – 2

Ârodowisko rodzinne – nadopiekuƒczoÊç – 4 – brak wsparcia – 5
– l´k o rent´ – 2
– brak wsparcia – 2

Wymagania pracodawców – obawa przed dodatkowym – obawa o wydajnoÊç osób 
k∏opotem (formalnoÊci, z ograniczonà sprawno-
osoba z ograniczonà Êcià – 3
sprawnoÊcià wymaga 
troski) – 4

– brak wiedzy dotyczàcej spo-
sobu dofinansowania – 2

– brak odpowiednich stano-
wisk – 2

– obawa, czy osoba niepe∏no-
sprawna podo∏a – 2

Czynniki spo∏eczne, – negatywne stereotypy – 4 – bezrobocie – 2
kulturowe – nietolerancja – 3

– l´k przed osobami z ogra-
niczonà sprawnoÊcià – 3

– z∏y system kszta∏cenia – 3
– bezrobocie – 3

Rozwiàzania ustawowe, – system rentowy, system – system dofinansowania – 2
regulacje prawne orzecznictwa – 7

– marnotrawienie fundu-
szy – 3

– biurokracja – 2

* Oznaczenie, ile razy dana odpowiedê pada∏a w przeprowadzonych wywiadach.

èród∏o: Opracowanie w∏asne.



Mo˝na tu zacytowaç niektóre z wypowiedzi:

Przyczynà mo˝e byç skromna albo przerwana edukacja, albo wyuczone zawody
takie, które sà nieistniejàcymi ju˝ na rynku, np. praca manualna, która by∏a prze-
znaczona dla osób niepe∏nosprawnych w zak∏adach pracy chronionej;

Bariery pracodawców to sà dosyç proste. Majàc wybór, o ile jest taki wybór, mi´-
dzy pracownikiem, który jest pe∏nosprawny i nie wymaga specjalnej troski i dalej ja-
kiegoÊ przystosowania miejsca pracy, czy te˝ nie wymaga przerw, zwracania uwa-
gi na jego t´ w∏aÊnie niepe∏nosprawnoÊç, bo tam jednak jakieÊ ograniczenia
wyst´pujà;

U nas si´ bardzo k∏óci system orzecznictwa o niepe∏nosprawnoÊci z wszystkimi
staraniami aktywizowania i zatrudniania reprezentowanymi przez chocia˝by Mini-
sterstwo Polityki Spo∏ecznej czy PEFRON. Otó˝ jest takie niebezpieczeƒstwo, któ-
rego niepe∏nosprawni bardzo si´ bojà, ˝e je˝eli oni wyka˝à, ˝e pracujà w normalnej
firmie, to wówczas ZUS mo˝e im przy najbli˝szej komisji rentowej odebraç prawo
do Êwiadczeƒ rentowych. I to jest dramat;

Brak sprzyjajàcego klimatu spo∏ecznego. Osoby niepe∏nosprawne pokazywane
sà w jakiÊ ekstremalnych sytuacjach: albo jako wymagajàcych pomocy, nie ra-
dzàcych sobie w ˝yciu, albo tych co radzà sobie wyjàtkowo dobrze (jako coÊ niezwy-
k∏ego).

Eksperci pytani o najwa˝niejsze bariery zwiàzane z pracà osób z ograniczonà
sprawnoÊcià wskazujà najcz´Êciej – jeÊli chodzi o podejmowanie pracy przez oso-
by niepe∏nosprawne – na brak odpowiednich kwalifikacji i istniejàce stereotypy
(por. rys. 17.2.) oraz – jeÊli chodzi o utrzymanie pracy – na stereotypy, cechy oso-
bowoÊci osób z ograniczonà sprawnoÊcià, brak odpowiednich kwalifikacji, stan
zdrowia i nieodpowiedni system dofinansowania placówek zatrudniajàcych osoby
niepe∏nosprawne.
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Rysunek 17.2. Bariery uniemo˝liwiajàce podj´cie pracy.
èród∏o: Opracowanie w∏asne.



Opinie ekspertów na temat przyczyn sukcesów odnoszonych przez osoby nie-
pe∏nosprawne na rynku pracy przedstawia tab. 17.2.

WyjÊcie z domu powiàzane z podnoszeniem kwalifikacji: dofinansowanie do na-
uki (program Student) a co za tym idzie mo˝liwoÊç kszta∏cenia. Dzi´ki mo˝liwoÊci
finansowania nauki mogà podnosiç kwalifikacje i potem du˝o ∏atwiej znaleêç im pra-
c´. Bardzo wa˝ne jest, ˝e dzi´ki temu w ogóle wychodzà z domu. To jest taki ciàg
zdarzeƒ powiàzanych. Jak si´ wychodzi z domu, to si´ spotyka ludzi, nawiàzuje kon-
takty. A poprzez takie kontakty naj∏atwiej znaleêç prac´;

Determinacja ich i ich rodzin, ludzie ci wyroÊli w rodzinach, w których by∏o po-
szanowanie dla podnoszenia kwalifikacji, dla pracy, dla starannoÊci. I potem, mimo
ró˝nego rodzaju utrudnieƒ, te ich cechy by∏y zaczynem sukcesu;

Zadzia∏a∏ system negocjacji z pracodawcà, a przede wszystkim zadzia∏a∏o coÊ,
czego nie ujmie si´ w ˝adne czynniki – czyli po prostu pracodawca by∏ otwarty na
tego typu pomys∏, powierzenie jakiegoÊ odcinka pracy osobom niepe∏nosprawnym
i wiara w to, ˝e one sobie poradzà. 

Za czynniki najbardziej sprzyjajàce zatrudnianiu osób z ograniczonà sprawno-
Êcià eksperci uznali wykszta∏cenie, kwalifikacje oraz gotowoÊç do ich podnosze-
nia i doskonalenia (por. tab. 17.3.).
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Rysunek 17.3. Bariery utrudniajàce utrzymanie pracy przez osoby z ograniczonà sprawnoÊcià.
èród∏o: Opracowanie w∏asne.

Tabela 17.2. Czynniki determinujàce sukces na rynku pracy

Co u∏atwi∏o im WEJÂCIE Co u∏atwi∏o im Co spowodowa∏o, 

na rynek pracy? UTRZYMANIE SI¢ ˝e odnios∏y 
w pracy? w pracy SUKCES?

– kwalifikacje, wykszta∏- – kwalifikacje, wykszta∏- – kwalifikacje, wykszta∏-
cenie – 10 cenie – 7 cenie – 5

– wsparcie bliskich – 2 – przychylnoÊç pracodaw- – determinacja – 2
– otwartoÊç pracodaw- ców – 2

ców – 2 
– determinacja – 2
– dzia∏alnoÊç organizacji – 2

èród∏o: Opracowanie w∏asne.



Przede wszystkim kwalifikacje osób niepe∏nosprawnych. ˚eby pracodawcy si´
przekonywali, ˝e te osoby rzeczywiÊcie coÊ potrafià (stàd sà te szkolenia). Osoba nie-
pe∏nosprawna mo˝e byç pe∏nosprawna w pracy;

Ch´ç ˝ycia, nie pogodzenie si´ z losem, nie za∏amywanie si´, determinacja osoby
niepe∏nosprawnej;

Rozwaliç oÊrodki, które sà gettami, a w ramach tych gett jest obni˝any poziom
wykszta∏cenia.

Zmiany, jakie zasz∏y w Polsce w ostatnich 2–3 latach w zwiàzku z aktywnoÊcià
zawodowà osób niepe∏nosprawnych potwierdzajà takie opinie jak poni˝sze,
a syntetycznie pokazuje to tab. 17.4.

Temat aktywizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych jest nag∏aÊniany spo∏ecz-
nie i naukowo, wi´c sytuacja osób z ograniczonà sprawnoÊcià na rynku pracy ma
szans´ ulec poprawie;

Pracodawcy zaczynajà patrzeç na osob´ niepe∏nosprawnà pod kàtem diagnozy
pozytywnej, a nie tylko negatywnej. Dostrzegajà, ˝e osoba z ograniczonà sprawno-
Êcià mo˝e podjàç prac´ po zapewnieniu jej pewnych warunków; 

Zmiana systemu dop∏at dla pracodawców. System SOD. Pieniàdze idà za osoba
niepe∏nosprawnà – dop∏aty do wynagrodzenia, a nie do miejsca pracy. To pozwala
wiàzaç pracownika z firmà i zwi´ksza szans´, ˝e pracodawca b´dzie chcia∏ inwesto-
waç w rozwój pracownika, awansowaç go;

Tak jak powiedzia∏em przed chwilà, je˝eli chodzi o dop∏yw Êrodków unijnych, re-
alizacj´ programów szkoleniowych, to powoduje, ˝e jest wi´ksza mo˝liwoÊç podj´cia
stabilnej pracy, przynajmniej w tych organizacjach pozarzàdowych;

Jest to system obs∏ugi dofinansowaƒ PEFRON SOD i w myÊl tego zapisu ustawo-
wego pracodawcy zatrudniajàcy osoby niepe∏nosprawne majà mo˝liwoÊç uzyskania
refundacji po pewnym czasie. To jest refundacja nie z góry, a z do∏u, po trzech miesià-
cach. WczeÊniej tego nie by∏o. Ma∏o tego, umowy wiàza∏y pracodawców; je˝eli ju˝ by-
∏o dofinansowanie to pó∏tora roku, ale t´ samà osob´ czy w ogóle osoby niepe∏nospraw-
ne trzeba by∏o zatrudniaç przez 4,5 roku. To by∏y warunki cz´sto nie do spe∏nienia
z ró˝nych wzgl´dów. Natomiast obecnie to jest tak, ˝e za ka˝dy miesiàc pracy osoby
niepe∏nosprawnej otrzymuje si´ dofinansowanie i jest to najrzetelniejsze i najrozum-
niejsze rozwiàzanie;
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Tabela 17.3. Czynniki sprzyjajàce zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych

Czynniki u∏atwiajàce PODJ¢CIE pracy Czynniki u∏atwiajàce UTRZYMANIE pracy

– wykszta∏cenie, kwalifikacje – 9 – kwalifikacje i ich podnoszenie – 6
– system dofinansowaƒ – 3 – system dofinansowaƒ – 2
– determinacja, motywacja osób z ograni-

czonà sprawnoÊcià – 3
– zainteresowanie tematem aktywnoÊci 

zawodowej osób niepe∏nosprawnych – 3

èród∏o: Opracowanie w∏asne.



Likwidacja spó∏dzielni inwalidów itp. spowodowa∏a wi´ksze bezrobocie wÊród
niepe∏nosprawnych;

Rozdmuchana i niepotrzebna biurokracja PFRON, marnotrawstwo pieni´dzy
w PFRON-ie i w Zak∏adach Pracy Chronionej.

Wed∏ug naszych ekspertów, mo˝na jednak zrobiç wiele, by poprawiç sytuacj´
– pokazuje to kolejna tabela – tab. 17.5. 
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Tabela 17.4. Zmiany w Polsce w odniesieniu do osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy

1. ZMIANY NA LEPSZE 2. ZMIANY NA GORSZE

– kampanie spo∏eczne, wi´ksza Êwiado- – rezygnacja z ZPCh-ów, ze spó∏dzielni in-
moÊç spo∏eczna – 3 walidów – 2

– system dofinansowaƒ – 3
– standardy, fundusze unijne – 3
– rezygnacja z ZPCh-ów (z segregacji 

w integracj´) – 2

3. NIC SI¢ NIE ZMIENI¸O, czyli nadal sà te same problemy:
– z∏y system dofinasowaƒ, marnowanie pieni´dzy – 2

èród∏o: Opracowanie w∏asne.

Tabela 17.5. Dzia∏ania zwi´kszajàce liczb´ osób z niepe∏nosprawnoÊcià podejmujàcych
i utrzymujàcych prac´

Dzia∏ania Podj´cie pracy przez osoby Utrzymanie pracy przez osoby 
z ograniczonà sprawnoÊcià z ograniczonà sprawnoÊcià

Co mogà zrobiç – podnosiç kwalifikacje, • podnosiç kwalifikacje, 
same OSOBY dokszta∏caç si´ – 7 dokszta∏caç si´ – 3
z ograniczonà – wykazywaç motywacj´, • dobrze pracowaç – 3
sprawnoÊcià? determinacj´ – 5

– byç aktywnym – 4

Co mogà zrobiç – wspieraç – 6 • wspieraç – 7
RODZINY osób – dbaç o edukacj´ osób niepe∏no-
z ograniczonà sprawnych – 2
sprawnoÊcià? – motywowaç – 2

Co mogà zrobiç – otworzyç si´ na osoby niepe∏- • umo˝liwiç rozwój – 2
PRACODAWCY? nosprawne, prze∏amaç stereo- • wspieraç – 2

typy – 5
– zatrudniaç niepe∏nosprawnych 

– 3

Co mogà zrobiç – propagowanie wiedzy nt. osób • tworzyç systemy i grupy 
ró˝ne INSTYTUCJE z ograniczonà sprawnoÊcià, wsparcia – 4
(publiczne, spo∏ecz- szkolenia dla pracodawców – 6
ne, prywatne)? – obalanie stereotypów, sche-

matów – 4
– organizowanie szkoleƒ, pro-

gramów aktywizacji dla osób 
niepe∏nosprawnych – 4



Podnosiç kwalifikacje, uczyç si´. Ch´ç ˝ycia, nie pogodzenie si´ z losem, nie za-
∏amywanie si´ sà wa˝ne. Przekonywaç pracodawców do kwalifikacji;

Rodzina mo˝e wspieraç, je˝eli ktoÊ bliski traci sprawnoÊç fizycznà, najwa˝niejsze
to jest to, ˝eby si´ nie poddawaç. Rehabilitacja wymaga z jednej strony wysi∏ku reha-
bilitanta, a przede wszystkim tej osoby, no drugie, to czasami jakiÊ Êrodków technicz-
nych, kwestie protezowania tego typu rzeczy. No i te˝ jest kwestia finansowa;

Rodziny powinny uwierzyç, ˝e ich niepe∏nosprawni cz∏onkowie mogà i powinni
pracowaç. ˚e to b´dzie dobre dla rodzin, jeÊli ci ludzie b´dà sami bardziej aktywni, bo
to ma te˝ charakter terapeutyczny, rehabilitacyjny, daje równie˝ efekt finansowy;

Muszà byç aktywne, muszà chcieç. JeÊli nie b´d´ chcieç, to nic i nikt im nie pomo-
˝e. Pierwsza jest motywacja samych osób niepe∏nosprawnych, ˝eby coÊ ze sobà robiç.
Niepe∏nosprawnoÊç to nie jest koniec Êwiata, mo˝na z tym jakoÊ funkcjonowaç.

Wed∏ug ekspertów, nale˝y koniecznie wprowadziç pewne zmiany w systemie
oÊwiaty dla dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnych (por.: tab. 17.6.):

Trzeba zupe∏nie odejÊç od szkolnictwa specjalnego, szkolnictwa izolowanego. Sà
sprawdzone na Êwiecie doÊwiadczenia, które pokazujà, ˝e w ramach du˝ej szko∏y
mogà funkcjonowaç nawet dzieci z najci´˝szymi niepe∏nosprawnoÊciami. Cz´Êç za-
j´ç majà w wàskich grupach, wi´c nie muszà byç na sta∏e odizolowane od sprawnych
rówieÊników. Konieczne jest prze∏amanie tej izolacji, to jest punktem wyjÊcia do
przysz∏ego, doros∏ego ˝ycia;
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cd. tab. 17.5

Dzia∏ania Podj´cie pracy przez osoby Utrzymanie pracy przez osoby 
z ograniczonà sprawnoÊcià z ograniczonà sprawnoÊcià

– wspieraç aktywnoÊç osób nie-
pe∏nosprawnych – 2

– integracja spo∏. – 2

Co mogà zrobiç – obalanie stereotypów, zmiana • nag∏aÊniaç temat, promowaç 
MEDIA (TV, radio, wizerunku niepe∏nosprawnych wiedz´ – 6
prasa, …)? – 3

– nag∏aÊnianie tematu aktywi-
zacji zawodowej osób z ogra-
niczonà sprawnoÊcià – 2

– propagowanie wiedzy nt. 
niepe∏nosprawnych – 2

– zmieniaç postaw´ pracodaw-
ców – 2

Co mogà zrobiç – zmiana ustaw dot. zatrudnia- • kontrolowaç system dofinan-
W¸ADZE nia osób z ograniczonà spraw- sowaƒ – 3
PA¡STWOWE noÊcià, ich stabilnoÊç, jasnoÊç • uproÊciç przepisy – 2
(rzàd, samorzàd)? – 6

– system wsparcia dla praco-
dawców – 3

– zreformowaç system orzecz-
nictwa – 2

– monitorowaç sposoby wyko-
rzystania funduszy – 2

èród∏o: Opracowanie w∏asne.



Zmiany powinny iÊç w tym kierunku, w którym idà, czyli edukacja w Êrodowi-
sku lokalnym, w szko∏ach ogólnodost´pnych, ˝eby szko∏y by∏y dost´pne dla dzieci
niepe∏nosprawnych, ˝eby one mog∏y si´ kszta∏ciç na swoim osiedlu, czy ostatecznie
w swoim mieÊcie, ˝eby nie musia∏y jeêdziç do oÊrodków specjalnych, ˝eby to si´ od-
bywa∏o w ich Êrodowisku naturalnym, lokalnym;

Opracowywaç na bie˝àco w zmieniajàcej si´ sytuacji program edukacji, naucza-
nia, przystosowywania do nowych zawodów;

Trzeba mieç dobre rozeznanie w kwestii zawodów, rynku pracy. Do jakiego na-
prawd´ zawodu nale˝y ludzi obecnie przystosowywaç bioràc pod uwag´ ich ró˝ne
dysfunkcje, co w tej chwili jest przydatne na rynku pracy, w zwiàzku z czym ca∏y
system edukacji powinien byç z tym zwiàzany. Wydaj´ mi si´, ˝e w Polsce ju˝ ge-
neralnie mówiàc o systemie edukacji sta∏o si´ êle, ˝e zosta∏o zarzucone szkolnictwo
zawodowe. Teraz si´ okazuje, ˝e na tych ludzi jest najwi´ksze zapotrzebowanie,
a tymczasem wszyscy majà ukoƒczone wy˝sze uczelnie tylko nic nie umiejà;

Umo˝liwienie osobom niepe∏nosprawnym zdobycia kwalifikacji zgodnych z jej
zainteresowaniami, dzi´ki czemu b´dzie robi∏a to, co lubi co stwarza szans´ na ak-
tywnoÊç zawodowà.

Osoby badane pytano tak˝e o to, co w dzisiejszej Polsce uznajà za najwi´kszà
barier´ i za najwa˝niejszy czynnik sprzyjajàcy podejmowaniu aktywnoÊci zawo-
dowej przez osoby z ograniczonà sprawnoÊcià. Oto niektóre wypowiedzi (patrz
tak˝e rys. 17.4. i rys. 17.5.).

Brak przygotowania zawodowego, ni˝sze kwalifikacje od osób sprawnych;
Podstawowym problemem jest to, ˝e osób pe∏nosprawnych na rynku pracy jest wy-

starczajàco du˝o i konkurencja na tym rynku jest du˝a i ona w pewnym sensie si´
zwi´ksza, bo te osoby teraz równie˝ uzupe∏niajà wykszta∏cenie. Bezrobocie jest barierà;

Moja opinia jest dosyç prosta, ˝e je˝eli ogólnie na rynku pracy si´ poprawi, to
równie˝ znakomicie odbije si´ to na zatrudnieniu osób niepe∏nosprawnych. Przynaj-
mniej zmaleje bariera od strony pracodawców, bo po prostu b´dà musieli kogoÊ za-
trudniaç, a osoby, je˝eli b´dà mia∏y wykszta∏cenie si∏à rzeczy;

Powszechny stereotyp osoby niepe∏nosprawnej, ˝e jest to ktoÊ ma∏o aktywny, s∏a-
bo wykszta∏cony, ktoÊ, kto oczywiÊcie ˝yje z zasi∏ku;

Przygotowanie zawodowe osób niepe∏nosprawnych jest na tyle wystarczajàce, a byç
mo˝e nawet wy˝sze ni˝ tych osób, które sà pe∏nosprawne. To w∏aÊciwie jest argument.
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Tabela 17.6. Blisko- i d∏ugofalowe zmiany w systemie oÊwiaty dzieci i m∏odzie˝y

Zmiany mo˝liwe w bliskiej przysz∏oÊci – odejÊcie od szkolnictwa izolowanego – 3
– dostosowanie edukacji do dzisiejszej 

sytuacji – 2

Zmiany mo˝liwe w dalszej przysz∏oÊci – wi´cej praktyki – 2
– dostosowanie zawodu do mo˝liwoÊci 

osób z ograniczonà sprawnoÊcià – 2
– dostosowanie edukacji do potrzeb rynku 

– 2

èród∏o: Opracowanie w∏asne.



Na podobne kwestie zwracano uwag´ przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie
o korzyÊci z pracy dla osób z ograniczonà sprawnoÊcià – por. rys. 17.6.
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33%

A

B
C

D

25%
25%

17%
A Brak wykszta∏cenia, kwalifikacji

B Stereotypy

C Sytuacja finansowa kraju,
    bezrobocie

D Cechy osób z ograniczonà 
    sprawnoÊcià, wewn´trzne 
    ograniczenia

Rysunek 17.4. Najwi´ksze bariery w podejmowaniu pracy przez osoby z ograniczonà
sprawnoÊcià. 
èród∏o: Opracowanie w∏asne.

37%

27%

18%

18%
A Wykszta∏cenie, kwalifikacje

B Dofinansowanie zatrudnienia

C Korzystanie z doÊwiadczeƒ
    innych krajów

D Inne

A
C

D

B 

Rysunek 17.5. Najwa˝niejsze czynniki sprzyjajàce podejmowaniu pracy przez osoby
z ograniczonà sprawnoÊcià. 
èród∏o: Opracowanie w∏asne.

29%

A

B
E

G

CD

F
H

14%
14%

11%

11%

8%
5%

8%
A Finanse, samodzielnoÊç

B Podnoszenie kwalifikacji

C Samorealizacja

D Kontakty spo∏eczne

E Dobra kondycja psychiczna

F DowartoÊciowanie

G Poczucie bycia przydatnym

H Inne

Rysunek 17.6. KorzyÊci z pracy dla osób z ograniczonà sprawnoÊcià. 
èród∏o: Opracowanie w∏asne.



Jako najwa˝niejsze nasi eksperci wymieniajà przede wszystkim: finanse i mo˝-
liwoÊç usamodzielnienia si´ osób niepe∏nosprawnych (5 wypowiedzi), nast´pnie
samorealizacj´ (3 wypowiedzi) oraz kontakty spo∏eczne (2 wypowiedzi):

Sà w∏àczone w g∏ówny nurt ̋ ycia, nie sà zmarginalizowane, majà dodatkowe do-
chody, które pozwalajà im podnieÊç jakoÊç ich ˝ycia – czyli czynnik finansowy te˝
jest bardzo wa˝ny;

Idàc hierarchià w dó∏: pieniàdze i ˝ycie w pe∏ni, czyli bycie przydatnym, potrzeb-
nym, aktywnym, nie na marginesie, kontakty spo∏eczne, ˝e cz∏owiek nie dziczeje
w czterech Êcianach, lecz jest wÊród ludzi i poznaje nowych ludzi, byç mo˝e ma rów-
nie˝ mo˝liwoÊç za∏o˝enia w∏asnej rodziny, poznania chocia˝by przyjació∏, zdobywa-
jà nowà wiedz´, ich umys∏ jest czymÊ zaj´ty;

Przede wszystkim jest to kontakt mi´dzyludzki, nie czuje si´ ona samotna, od-
izolowana od innych ludzi, równie˝ osobie sprawnej jest to potrzebne. Daje po-
czucie akceptacji spo∏ecznej. JeÊli ktoÊ pracuje, to ludzie go akceptujà, czuje si´
komuÊ potrzebny. Posiadanie pracy daje spe∏nienie, bo ka˝da osoba musi spe∏niç
si´ zawodowo. Nie chodzi o kwestie finansowe, tylko o samo dobre poczucie psy-
chiczne;

Mo˝liwoÊç samorealizacji, lepsza kondycja psychofizyczna, mo˝liwoÊç samo-
dzielnego utrzymania.

17.4. Wnioski

Analiza wywiadów przeprowadzonych z ekspertami – praktykami pozwoli∏a
na wy∏onienie g∏ównych, zdaniem osób badanych, czynników utrudniajàcych
oraz sprzyjajàcych podejmowaniu pracy przez osoby z ograniczonà sprawnoÊcià.
Najcz´Êciej poruszane problemy tworzà struktur´ charakterystycznych dla ww.
grupy ekspertów, odpowiedzi i opinii: 

1. Podstawowà przyczynà niskiej aktywnoÊci zawodowej osób niepe∏nosprawnych i g∏ów-
nà barierà jest niedostateczne wykszta∏cenie i odpowiednich brak kwalifikacji
tej grupy osób. Ten problem by∏ najcz´Êciej poruszany przez ekspertów jako podsta-
wowy warunek aktywnego uczestnictwa osób z ograniczonà sprawnoÊcià na rynku pra-
cy. Rodzaj i poziom kwalifikacji powinien byç co najmniej równy kwalifikacjom pe∏no-
sprawnych konkurentów, bioràcych udzia∏ w poszukiwaniu pracy (Niklas, 2004).
Niestety, statystyki wykazujà wyraênie ni˝szy przeci´tny poziom wykszta∏cenia
w zbiorowoÊci osób niepe∏nosprawnych ni˝ w populacji ogó∏em (Golinowska, 2004).

2. Problemy zawodowe osób niepe∏nosprawnych zdeterminowane sà nast´pnie stosun-
kiem spo∏eczeƒstwa do osób z ograniczonà sprawnoÊcià. Pokutujà stereotypy, sil-
ny opór spo∏eczny, nietolerancja i l´k. To pociàga za sobà konsekwencje w posta-
ci silnych obaw ze strony pracodawców, którzy nie chcà przysparzaç sobie
dodatkowych utrudnieƒ z „ma∏o wydajnym, k∏opotliwym” pracownikiem. Genezy te-
go zjawiska nale˝y szukaç w badaniach empirycznych nad rozpoznaniem postaw spo-
∏eczeƒstwa wobec osób z ograniczonà sprawnoÊcià. Negatywna postawa – odrzucenie
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bàdê unikanie – powstaje na skutek wystàpienia lub antycypacji obcià˝enia psychicz-
nego spowodowanego zak∏óceniem równowagi poznawczej lub emocjonalnej (Rudek,
2003).

3. Eksperci wymieniajà cechy osobowoÊci samych osób niepe∏nosprawnych jako kolejny
czynnik utrudniajàcy ich powodzenie na rynku pracy. Wyuczona bezradnoÊç i po-
stawa roszczeniowa to g∏ówne bariery. Istniejà silne wewn´trzne ograniczenia
sprzyjajàce separacji spo∏ecznej oraz braku podejmowania aktywnoÊci ze strony osób
z ograniczonà sprawnoÊcià. 

4. W analizie wywiadów ujawnia si´ zwiàzek systemu rentowego oraz barier praw-
nych z aktywnoÊcià zawodowà osób niepe∏nosprawnych. W obecnej sytuacji najbar-
dziej op∏acalne sta∏o si´ nielegalne dorabianie do renty (Piechota, 2005). Obowiàzujà-
ce regulacje prawne nie motywujà niepe∏nosprawnych do podejmowania aktywnoÊci
zawodowej. Równie˝ nie zach´cajà pracodawców do tworzenia miejsc pracy i zatrud-
niania takich osób. Biurokracja i sformalizowany system dotacji do stanowisk pracy dla
osób z ograniczonà sprawnoÊcià stanowià znacznà barier´ (Nowak, 2002).

5. Eksperci mówiàc o czynnikach sprzyjajàcych podj´ciu pracy przede wszystkim podkre-
Êlajà rol´ wykszta∏cenia. Kategoria dotyczàca kwalifikacji zawodowych osób z ograni-
czonà sprawnoÊcià stanowi znakomità wi´kszoÊç odpowiedzi.

6. Nast´pnie osoby badane podkreÊlajà wag´ determinacji i motywacji samych niepe∏-
nosprawnych do podj´cia aktywnoÊci zawodowej. 

7. Nie mniejsze znaczenie ma system dofinansowaƒ, co mo˝e byç zaskakujàce, gdy˝
równie cz´sto wymieniany by∏ on jako czynnik ograniczajàcy dost´p miejsc pracy dla
osób z ograniczonà sprawnoÊcià. Warto zatem przeanalizowaç sprawnoÊç dzia∏ania
systemu dotacji, gdy˝ mo˝na wnioskowaç, i˝ idea jest s∏uszna, ale niesprawnie funkcjo-
nujàca.

Podsumowujàc dane o zatrudnieniu osób niepe∏nosprawnych nale˝y stwier-
dziç, ˝e pozostaje wiele do zrobienia w naszym kraju na rzecz aktywizacji zawo-
dowej osób z ograniczeniami sprawnoÊci. Nadal sà oni grupà wykluczenia spo-
∏ecznego, dla której istniejà liczne bariery stojàce na drodze do pe∏nej integracji
z tzw. zdrowym spo∏eczeƒstwem.

Praca jest wartoÊcià samà w sobie, zgodnie z podejÊciem autotelicznym. Po-
nadto dla osób niepe∏nosprawnych stanowi form´ rehabilitacji oraz rekompensu-
je jej niedogodnoÊci zwiàzane z niepe∏nosprawnoÊcià (Szczupa∏, 2004). Eksperci
mówiàc o korzyÊciach dla osób z ograniczonà sprawnoÊcià wynikajàcych z pracy
podkreÊlali:

– finanse, usamodzielnienie,
– samorealizacj´,
– popraw´ kondycji psychicznej.

Zwracali tak˝e uwag´ na kontakty spo∏eczne i mo˝liwoÊç podnoszenia kwa-
lifikacji.
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Za∏àcznik

Wywiad z ekspertem praktykiem

TEMAT ROZMOWY: AktywnoÊç osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy

• OD JAK DAWNA zajmuje si´ Pani/Pan problemami osób z ograniczonà
sprawnoÊcià?

• Co SPRAWI¸O, ˝e zainteresowa∏a si´ Pani/Pan tymi problemami?
• Jakie GRUPY OSÓB z ograniczonà sprawnoÊcià interesujà Panià/Pana przede

wszystkim?
• Jakie PROBLEMY dotyczàce osób z ograniczonà sprawnoÊcià AKTUALNIE

podejmuje Pani/Pan w swej pracy zawodowej czy dzia∏alnoÊci spo∏ecznej? 
• Gdyby to od Pani/Pana zale˝a∏o to: 

1. Jak Pani/Pan sàdzi – czy i dlaczego osoby z ograniczonà sprawnoÊcià POWIN-
NY PRACOWAå?

2. Czy Pani/Pana zdaniem sà takie powody, które CA¸KOWICIE WYKLU-
CZAJÑ wykonywanie pracy zawodowej przez niektóre osoby z ograniczonà
sprawnoÊcià (jeÊli tak, to JAKIE?)?

3. Jakie wg Pani/Pana sà PRZYCZYNY tego, ˝e w Polsce tak ma∏o osób z ogra-
niczonà sprawnoÊcià pracuje?
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Zatrudni∏abym osob´ z ograniczonà Nie zatrudni∏abym osob´ 
sprawnoÊcià, bo: z ograniczonà sprawnoÊcià, bo:

Gdzie tkwià Co utrudnia im WEJÂCIE Co utrudnia im UTRZYMANIE
przyczyny? na rynek pracy? SI¢ na rynku pracy?

Cechy osoby z ograni-
czonà sprawnoÊcià

Ârodowisko rodzinne

Wymagania pracodawców

Czynniki spo∏eczne, 
kulturowe

Rozwiàzania ustawowe, 
regulacje prawne



4. Co uzna∏aby/uzna∏by Pani/Pan za NAJWI¢KSZE BARIERY zwiàzane z pra-
cà osób z ograniczonà sprawnoÊcià?

5. Co Pani/Pana zdaniem mog∏o byç PRZYCZYNÑ tego, ˝e niektóre osoby
z ograniczonà sprawnoÊcià PRACUJÑ I ODNOSZÑ SUKCESY?

6. Jakie CZYNNIKI uzna∏aby Pani/Pan za NAJBARDZIEJ SPRZYJAJÑCE za-
trudnianiu osób z ograniczonà sprawnoÊcià ?

7. Jakie zmiany w Polsce zwiàzane z aktywnoÊcià zawodowà osób z ograniczo-
nà sprawnoÊcià dostrzega Pani/Pan W OSTATNICH 2–3 LATACH?
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Czynniki u∏atwiajàce Czynniki u∏atwiajàce 
PODJ¢CIE pracy UTRZYMANIE pracy

1. 1. 

2. 2.

3. 3.

1. ZMIANY NA LEPSZE 2. ZMIANY NA GORSZE

3. NIC SI¢ NIE ZMIENI¸O
nadal sà te same problemy, czyli…

Co u∏atwi∏o im Co u∏atwi∏o im UTRZY- Co spowodowa∏o, ˝e od-
WEJÂCIE na rynek pracy? MANIE SI¢ w pracy? nios∏y w pracy SUKCES?

Bariery UNIEMO˚LIWIAJÑCE Bariery UTRUDNIAJÑCE 
podj´cie pracy utrzymanie pracy

1. 1. 

2. 2.

3. 3.



8. Co wg Pani/Pana MO˚NA ZROBIå, aby wi´cej osób z ograniczonà spraw-
noÊcià PODEJMOWA¸O PRAC¢? 

9. Co wg Pani/Pana MO˚NA ZROBIå, aby wi´cej osób z ograniczonà spraw-
noÊcià UTRZYMYWA¸O SI¢ W PRACY i nie odchodzi∏o z niej? 

10. Jakie wg Pani/Pana zmiany nale˝a∏oby wprowadziç do SYSTEMU OÂWIA-
TY, aby dzieci i m∏odzie˝ z ograniczonà sprawnoÊcià by∏y lepiej przygoto-
wane do podj´cia pracy i utrzymania si´ na rynku pracy?

11. Prosz´ na podstawie swoich doÊwiadczeƒ ˝yciowych i zawodowych wska-
zaç to, CO W DZISIEJSZEJ POLSCE uznaje Pani/Pan za najwi´kszà barier´
i za najwa˝niejszy czynnik sprzyjajàcy PODEJMOWANIU aktywnoÊci za-
wodowej przez osoby z ograniczonà sprawnoÊcià:
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Co mogà zrobiç same OSOBY z ograniczonà sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç RODZINY osób z ograniczonà sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç PRACODAWCY?

Co mogà zrobiç ró˝ne INSTYTUCJE (publiczne, spo∏eczne, 
prywatne)?

Co mogà zrobiç MEDIA (TV, radio, prasa…)?

Co mogà zrobiç W¸ADZE PA¡STWOWE (rzàd, samorzàd)?

Co mogà zrobiç same OSOBY z ograniczonà sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç RODZINY osób z ograniczonà sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç PRACODAWCY?

Co mogà zrobiç ró˝ne INSTYTUCJE (publiczne, spo∏eczne, 
prywatne)?

Co mogà zrobiç MEDIA (TV, radio, prasa…)?

Co mogà zrobiç W¸ADZE PA¡STWOWE (rzàd, samorzàd)?

Zmiany mo˝liwe w bliskiej przysz∏oÊci

Zmiany mo˝liwe w dalszej przysz∏oÊci

Najwi´ksza BARIERA to:

Najwa˝niejszy CZYNNIK SPRZYJAJÑCY to:



12. Gdyby bezrobotna osoba z ograniczonà sprawnoÊcià poprosi∏a Panià/Pana
o POMOC I RAD¢ W SPRAWIE POSZUKIWANIA PRACY to, jak by si´
Pani/Pan zachowa∏a:

13. Jakie mo˝e Pani/Pan wymieniç KORZYÂCI Z PRACY dla osoby z ograniczo-
nà sprawnoÊcià?
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KorzyÊci z posiadania i wykonywania pracy:

NAJWA˚NIEJSZE JEDNAK JEST:

Tego bym nie zrobi∏(a) To bym zrobi∏(a)



18.1. Problem

W Polsce zainteresowanie badawcze osobami niepe∏nosprawnymi jest rela-
tywnie du˝e, jednak˝e analizy sytuacji osób z ograniczonà sprawnoÊcià ujawni∏y,
˝e mimo du˝ego wsparcia ich potrzeb egzystencjalnych oraz ponoszenia znacz-
nych nak∏adów wspierajàcych ich zatrudnienie, nie sà one aktywne (Golinowska,
2004). Mo˝na nawet stwierdziç, i˝ osoby niepe∏nosprawne sà jednà z najwi´k-
szych grup wykluczenia spo∏ecznego. Stopieƒ ich uczestnictwa w edukacji oraz
na rynku pracy jest bardzo niski – jeden z najni˝szych wÊród krajów europejskich
(Przybylski, 2003). 

Poszukujàc odpowiedzi na pytanie o czynniki ryzyka i czynniki wspomagajà-
ce osoby niepe∏nosprawne w podejmowaniu i utrzymaniu aktywnoÊci zawodo-
wej, przeprowadziliÊmy pierwsze zadanie stricte badawcze w naszym projekcie
– rozmowy z ekspertami. Jednà z grup ekspertów, z którymi przeprowadziliÊmy
wywiady na temat sytuacji osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy we wspó∏-
czesnej Polsce, byli pracodawcy osób niepe∏nosprawnych.

Podstawowym celem tego badania by∏o zebranie informacji uprawomacniajà-
cych nasze pytania badawcze, stawiane hipotezy oraz wybrane do badaƒ obsza-
ry. Wypowiedzi ekspertów traktowaliÊmy jako wypowiedzi swoistych s´dziów
kompetentnych.

Konrad Maj
Szko∏a Wy˝sza Psychologii Spo∏ecznej w Warszawie

Anna Resler-Maj
Szko∏a Wy˝sza Psychologii Spo∏ecznej w Warszawie
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie

Rozdzia∏ 18

Wywiady z ekspertami: 
analiza wyników dotyczàcych pracodawców
osób z ograniczonà sprawnoÊcià



18.2. Program badaƒ

18.2.1. Narz´dzia badawcze1

Wywiady z pracodawcami na temat uwarunkowaƒ aktywnoÊci zawodowej
osób niepe∏nosprawnych mia∏y charakter rozmowy sk∏adajàcej si´ z 18 pytaƒ
otwartych, tzn. takich, które dajà mo˝liwoÊç swobodnej odpowiedzi, kolejnoÊç za-
dawania pytaƒ by∏a dowolna. Ka˝da z osób badajàcych przesz∏a szkolenie z za-
kresu prowadzenia wywiadu z ekspertem, otrzyma∏a szczegó∏owy schemat wy-
wiadu, materia∏y u∏atwiajàce przeprowadzenie rozmowy oraz instrukcje
dotyczàce transkrypcji wypowiedzi rozmówcy. Ka˝dy wywiad nagrywany by∏ na
dyktafon za zgodà osoby badanej.

Rozmowa rozpoczyna∏a si´ od 5 pytaƒ (patrz: Za∏àcznik) majàcych na celu po-
znanie specyfiki pracy eksperta oraz jego doÊwiadczeƒ z zakresu pracy z osobami
z ograniczonà sprawnoÊcià, w tej cz´Êci badania pojawi∏y si´ pytania dotyczàce:

• okresu, od jakiego ekspert ma kontakty z osobami z ograniczonà sprawnoÊcià,
• przyczyn, dla których osoba badana zainteresowa∏a si´ problemami osób nie-

pe∏nosprawnych,
• grup osób z ograniczonà sprawnoÊcià, z jakimi ekspert ma kontakt,
• problemów osób z niepe∏nosprawnoÊcià, jakie aktualnie badany podejmuje

w swojej pracy zawodowej czy dzia∏alnoÊci spo∏ecznej.

Kolejne 13 pytaƒ (patrz: Za∏àcznik) mia∏o na celu poznanie opinii eksperta na temat: 

• historii niepe∏nosprawnoÊci i jej wp∏ywu na aktualne ˝ycie,
• edukacji w okresie dzieciƒstwa i dorastania,
• wykszta∏cenia i jego zwiàzku z aktualnà sytuacjà osób z ograniczonà sprawnoÊcià,
• historii poszukiwania pracy i historii „pracowania”,
• zadowolenia z ˝ycia,
• barier w podj´ciu i utrzymaniu pracy przez osoby niepe∏nosprawne,
• przyczyn sukcesów i przyczyn niepowodzeƒ,
• zmian w Polsce w ostatnich 2–3 latach dotyczàcych osób z ograniczonà spraw-

noÊcià,
• koniecznych zmian – jakie, w jakich obszarach,
• korzyÊci z pracy dla osób niepe∏nosprawnych.

18.2.2. Osoby badane

Respondenci otrzymali e-mailem informacj´ o projekcie oraz zaproszenie do
wzi´cia udzia∏u w badaniach. Osobami badanymi by∏o szeÊciu ekspertów – pra-
codawców osób niepe∏nosprawnych: 
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• koordynator programu zatrudniania wspieranego osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà – od 7 lat ma kontakt z osobami z ograniczonà sprawnoÊcià,

• pracownik zak∏adu pracy chronionej, inspektor do spraw pracowniczych – od
4 lat zajmuje si´ rekrutacjà osób niepe∏nosprawnych do pracy,

• kierownik projektu finansowanego z EFS (od 4 lat),
• praktyk – pracodawca zatrudniajàcy (od ok. 12–13 lat) osoby niepe∏nosprawne

intelektualnie, zajmuje si´ aktywizacjà osób niepe∏nosprawnych,
• praktyk – pracodawca zatrudniajàcy od 1999 r. osoby niepe∏nosprawne ru-

chowo,
• w∏aÊciciel jednoosobowej firmy – osoba niewidoma.

Osoby badane mia∏y doÊwiadczenie w pracy z osobami z niepe∏nosprawnoÊcià
psychicznà, z dysfunkcjà narzàdu s∏uchu, wzroku, narzàdów ruchu oraz z osoba-
mi upoÊledzonymi umys∏owo.

Osoby badane zosta∏y zaproszone na pierwsze seminarium naszego projektu
pt: Uwarunkowania aktywizacji i integracji zawodowej osób niepe∏nosprawnych2. 

18.2.3. Osoby badajàce

Osobami badajàcymi by∏o pi´ç osób – studentów psychologii Szko∏y Wy˝szej
Psychologii Spo∏ecznej. Jedna z osób badanych przeprowadza∏a rozmow´ z dwo-
ma ekspertami. Wszystkie osoby badane odby∏y szkolenie z zakresu przeprowa-
dzania wywiadu z ekspertami.

18.2.4. Organizacja badaƒ

Osoby badajàce uzyskiwa∏y od sekretarza Projektu kontakt mailowy i tele-
foniczny do osoby badanej (za jej wczeÊniejszà zgodà) i umawia∏y si´ z nià
w dogodnym dla niej miejscu i terminie na przeprowadzenie badania. Osoby
badane by∏y wczeÊniej informowane o projekcie, celu, czasie oraz procedurze
badania.

Termin badaƒ: 21 kwietnia – 15 maja 2006 r.
Czas badaƒ: najkrótszy wywiad trwa∏ 47 minut, najd∏u˝szy 85 minut, Êred-

nio ok. 71 minut.
Miejsce badaƒ: Warszawa, Wroc∏aw; rozmowy prowadzono po uprzednim

umówieniu si´ w mieszkaniach lub miejscach pracy eksper-
tów.
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18.3. Wyniki

Wyniki prezentowane sà wed∏ug kolejnoÊci pytaƒ zawartych w arkuszu odpo-
wiedzi (Za∏àcznik). 

Osoby badane pytane o zatrudnienie osób z ograniczonà sprawnoÊcià (OZOS3)
odpowiada∏y w sposób zró˝nicowany. Najwa˝niejsze dla badanych wydaje si´
byç posiadanie kwalifikacji adekwatnych do wymaganych na danym stanowisku pracy.
Pozostali eksperci jako powód, dla którego warto zatrudniaç osoby niepe∏no-
sprawne (ON4), podajà, ˝e:

• sà wdzi´cznymi pracownikami, gdy˝ prac´ traktujà jako dar,
• niekiedy pracujà lepiej ni˝ osoby pe∏nosprawne,
• mimo niepe∏nosprawnoÊci szybko nawiàzujà kontakty, patrzà na ˝ycie optymi-

stycznie,
• ch´tnie uczà si´ nowych rzeczy,
• pracodawca mo˝e uzyskaç cz´Êciowe zrefinansowanie zatrudnienia OZOS.

Wed∏ug ekspertów przyczynà ewentualnego niezatrudnienia ON mogà byç
przede wszystkim ograniczenia sprawnoÊciowe na tyle powa˝ne, ˝e uniemo˝liwia∏yby
osobie pe∏nienie danego stanowiska. W odpowiedziach ekspertów pojawi∏y si´ rów-
nie˝ takie ograniczenia, jak:

• brak finansów na usuni´cie ewentualnych barier architektonicznych,
• brak kwalifikacji, 
• niech´ç do uczenia si´ nowych rzeczy, 
• sceptycyzm.

Badani jednog∏oÊnie uwa˝ajà, ˝e ON powinny pracowaç, gdy˝ majà konstytu-
cyjnie zapewnione prawo pracy takie samo jak i inni obywatele. Inne powody to: 

• cz∏owiek musi mieç w ˝yciu jakiÊ cel, zaj´cie, dobrze ˝eby czu∏ si´ potrzebny,
• praca jest pewnego rodzaju rehabilitacjà dla ON, praca pozytywnie wp∏ywa na

ludzi,
• praca jest sposobem na ˝ycie, na zarobienie pieni´dzy.

Zdania ekspertów sà podzielone, je˝eli chodzi o powody ca∏kowitego wyklu-
czenia ON z pracy zawodowej, cz´Êç z nich twierdzi, ˝e istniejà powody ca∏kowite-
go wykluczenia zawodowego ON – daleko posuni´ta niepe∏nosprawnoÊç psychiczna oraz
intelektualna, inni zaÊ uwa˝ajà, ˝e nie ma powodów, które mog∏yby ca∏kowicie wy-
∏àczaç ON z rynku pracy – wed∏ug nich najwa˝niejsze jest, aby adekwatnie dopaso-
waç miejsca pracy do rodzaju niepe∏nosprawnoÊci.
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3 OZOS – osoby z ograniczonà sprawnoÊcià. Z racji, i˝ w tekÊcie wielokrotnie b´dzie powtarza∏o si´
okreÊlenie osoba(y) z ograniczonà sprawnoÊcià niepe∏nosprawne, pozwoliliÊmy sobie na zastàpienie
tego wyra˝enia skrótem OZOS. 

4 ON – osoba(y) niepe∏nosprawne. Z racji, i˝ w tekÊcie wielokrotnie b´dzie powtarza∏o si´ okreÊlenie
osoba(y) niepe∏nosprawne, pozwoliliÊmy sobie na zastàpienie tego wyra˝enia skrótem ON.



Poglàdy badanych na temat przyczyn niskiego zatrudnienia ON w Polsce
przedstawia tab. 18.1. – najcz´Êciej powtarzajàce si´ wypowiedzi ekspertów zosta-
∏y „wyt∏uszczone”. 
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Tabela 18.1. Przyczyny niskiego zatrudnienia osób z ograniczonà sprawnoÊcià w Polsce,
wed∏ug ekspertów pracodawców

Przyczyny WejÊcie na rynek pracy Utrzymanie si´ na rynku 
ON utrudnia: pracy ON utrudnia:

Cechy osoby z ograniczonà • brak wykszta∏cenia • niesumienne wykony-
sprawnoÊcià • postawa wycofana ON wanie pracy

• postawa roszczeniowa ON • pasywnoÊç, biernoÊç 
• wyuczona bezradnoÊç ON w pracy
• niska samoocena • niska samoocena – ma∏a 
• l´k przed utratà renty wiara we w∏asne si∏y

• l´k przed utratà renty 
• ograniczenia poznawcze
• nawroty choroby
• roszczeniowoÊç
• brak wykszta∏cenia
• brak transportu
• l´k przed utratà renty

Ârodowisko rodzinne • nadopiekuƒczoÊç • nadopiekuƒczoÊç 
• izolacja spo∏eczna 
• brak kontaktu z rówieÊni-

kami 
• brak odpowiednich 

finansów
• brak samodzielnoÊci
• brak opieki

Wymagania pracodawców • wysokie wymagania, • nieodpowiedni dobór 
kwalifikacje pracy dla ON

• nieprzygotowanie praco- • biernoÊç i postawa rosz-
dawców czeniowa 

• zmieniajàce si´ przepisy
• obawa przed innoÊcià
• stereotypowe myÊlenie

Czynniki spo∏eczne, • stereotypy • brak tolerancji
kulturowe • bezrobocie • nieprze∏amywanie stereo-

typów
• powolne zmiany w men-

talnoÊci spo∏eczeƒstwa
• system kszta∏cenia – zani-

˝one wymagania

Rozwiàzania ustawowe, • cz´ste zmiany w przepi- • ciàg∏e zmiany w usta-
regulacje prawne sach (rozwiàzania prawne) wach

• ma∏e korzyÊci finansowe • przepisy dajàce przywileje
z tytu∏u zatrudniania ON ON (a nie pracodawcom)

• sposób sformalizowania 
systemu rozliczeƒ

• brak dost´pu do dobrej 
edukacji

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie Resler-Maj (2006).



Za najwi´kszà barier´ zwiàzanà z pracà OZOS eksperci uwa˝ajà kolejno: niskie
wykszta∏cenie lub jego ca∏kowity brak, uprzedzenia pracodawcy wobec ON (obawa
przed ich zatrudnieniem) oraz bariery ustawowe (niestabilne, niejasne przepisy).
Dodatkowymi utrudnieniami w zatrudnianiu ON wed∏ug badanych mogà byç:

• warunki pracy – nieprzystosowane stanowisko pracy, bariery architektoniczne,
• niepe∏nosprawnoÊç,
• postawa ON – brak wiary w siebie, brak ch´ci do pracy,
• poziom bezrobocia w Polsce.

Natomiast barierami, które utrudniajà ON utrzymanie pracy wed∏ug bada-
nych, sà najcz´Êciej niskie kompetencje ON, s∏aba sumiennoÊç, ma∏e zaanga˝owanie
w prac´, postawa roszczeniowa, nieadekwatnie dopasowane stanowisko pracy oraz zmia-
ny ustaw utrudniajàce pracodawcom planowanie zatrudnienia ON. W opiniach niektó-
rych ekspertów pojawiajà si´ równie˝ kwestie dotyczàce barier architektonicznych
oraz negatywnego nastawienia wspó∏pracowników, wydajà si´ one byç mniej kluczo-
we, gdy˝ nie sà powtarzane w opiniach innych badanych.

W pytaniu o przyczyny tego, ˝e niektóre OZOS pracujà i odnoszà sukcesy, do-
wiadujemy si´ od osób badanych, ˝e najistotniejsze jest wsparcie ze strony rodziny
i bliskich oraz odpowiednie kwalifikacje (patrz: rys. 18.1.).

Jedna z wypowiedzi eksperta mówi o tym, ˝e utrzymanie si´ w pracy ON za-
wdzi´czajà m.in. temu, ˝e: 

nie zra˝ali si´ niepowodzeniami, utrudnieniami, poniewa˝ musieli pokonaç o wiele
wi´cej swoich w∏asnych, wewn´trznych barier, ˝eby t´ prac´ dostaç, utrzymaç i co-
dziennie wykonywaç… wk∏adajà w ka˝dy dzieƒ swojej pracy niejednokrotnie bardzo
du˝y wysi∏ek. Przygotowujà si´ inaczej, zastanawiajà si´, majà mo˝e troszeczk´ wi´-
cej obaw – czy ja sobie poradz´, ile tam b´dzie tych goÊci i jakby zmagajà si´ z ka˝-
dym dniem pracy i z ka˝dym dniem odnoszà sukces… Oni dostrzegajà tak˝e te
mniejsze sukcesy, ale te˝ ich to wi´cej kosztuje. I naprawd´ olbrzymia determinacja
do pracy i ch´ç, no i za to ich ceni´.
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Wsparcie ze strony rodziny i bliskich
34%

Odpowiednie kwalifikacje
33%

W∏asna praca
 17%

Cechy osobowoÊci
8% 

¸ut szcz´Êcia
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Rysunek 18.1. Powody, które u∏atwi∏y OZOS wejÊcie na rynek pracy. 
èród∏o: Opracowanie w∏asne.



Wi´kszoÊç odpowiedzi ekspertów wskazuje na to, ˝e utrzymanie si´ na rynku
pracy ON zawdzi´czajà g∏ównie swojej ci´˝kiej pracy (determinacji, motywacji)
oraz: 

• umiej´tnoÊci ˝ycia w spo∏eczeƒstwie,
• odpowiednio dobranemu i przystosowanemu stanowisku pracy,
• przyjaznemu otoczeniu,
• wsparciu rodziny.

Je˝eli chodzi o sukcesy ON w pracy, to wed∏ug wypowiedzi osób badanych…
sukcesem jest to, ˝e wyszli z roli chorego. Przez kilkanaÊcie, czy kilkadziesiàt lat
funkcjonowali tylko w roli chorego – tak ich traktowa∏o otoczenie, tak ich trakto-
wa∏a rodzina. Teraz majà zupe∏nie innà rol´ spo∏ecznà – sà pracownikami, tak my
ich traktujemy, tak traktuje ich rodzina… To jest sukces, jaka jest pozycja tej oso-
by, jakie jest jej samopoczucie. Tak˝e to jest wielki sukces. Powodem odnoszenia
sukcesów w pracy, zdaniem ekspertów, jest w du˝ej mierze silne zaanga˝owanie
ON w prac´, ale równie˝:

• traktowanie siebie jako normalnà osob´ – pogodzenie si´ ze swojà niepe∏no-
sprawnoÊcià,

• znalezienie zak∏adu pracy i pracodawców, którzy zapewniajà komfort pracy
i stwarzajà warunki do samorealizacji,

• determinacja osób ON i ich rodzin w dà˝eniu do celu i samorozwoju,
• upór, zaanga˝owanie, rzetelnoÊç, ÊwiadomoÊç w∏asnej wartoÊci i w∏asnych s∏a-

boÊci,
• samokrytycyzm, ale i samoakceptacja.

Czynniki najbardziej sprzyjajàce zatrudnieniu OZOS i u∏atwiajàce podj´cie
pracy to, zdaniem jednego z ekspertów, praca rodziny nad samodzielnoÊcià dziec-
ka od poczàtku powstania niepe∏nosprawnoÊci, wychowanie ku samodzielnoÊci,
odpornoÊci psychicznej, aktywnoÊci, od przedszkola wychowywanie w sprawno-
Êci spo∏ecznej, emocjonalnej i praktycznej, w rodzinie i grupie rówieÊniczej. Istot-
nym czynnikiem sprzyjajàcym zatrudnieniu ON, wymienianym przez badanych,
jest jasnoÊç i stabilnoÊç przepisów dotyczàcych zatrudniania ON. Pozosta∏e odpo-
wiedzi ekspertów ró˝nià si´ i dotyczà takich czynników jak:

• istnienie np. zak∏adów pracy chronionej, które zapewniajà komfort pracy,
• przystosowany pracodawca,
• wspierajàca rodzina,
• wykszta∏cenie, kwalifikacje, odpowiednie przygotowanie – takie kszta∏cenie

i szkolenie niepe∏nosprawnych, ˝eby mieli prawdziwe kwalifikacje,
• ÊwiadomoÊç spo∏eczna – trzeba by∏oby pokazywaç spo∏eczeƒstwu, ˝e niepe∏no-

sprawni wprawdzie jakichÊ rzeczy nie umiejà, ale inne wykonajà tak samo do-
brze jak pe∏nosprawni.

Jako czynniki u∏atwiajàce utrzymanie pracy eksperci podajà koniecznoÊç
uÊwiadomienia ON, ˝e muszà si´ przy∏o˝yç do utrzymania zatrudnienia. Stwo-
rzenie mo˝liwoÊci szkolenia, kszta∏cenia ustawicznego w formie dostosowanej do
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mo˝liwoÊci OZOS. Mo˝na myÊleç o dofinansowywaniu stanowisk pracy ON – ale
to musia∏oby si´ ekonomicznie zwracaç. Rozmówcy w swoich wypowiedziach
akcentujà, ˝e utrzymanie pracy zale˝y nie tylko od pracodawcy oraz innych czyn-
ników zewn´trznych (np.: prawa, systemu dofinansowaƒ, nastawienia wspó∏pra-
cowników), ale przede wszystkim od samych ON, którzy, aby utrzymaç prac´,
powinny:

• anga˝owaç si´ w wykonywanà prac´,
• podejmowaç prac´, która zapewnia odpowiednio dobrane stanowisko pracy do

rodzaju schorzenia ON,
• pogodziç si´ ze swojà niepe∏nosprawnoÊcià,
• wykazaç si´ du˝à samodzielnoÊcià w kierowaniu sobà i swoim ˝yciem, dà˝e-

niem do zdobywania wiedzy, do samorozwoju.

Odpowiedzi ekspertów dotyczàce zmian w Polsce, zwiàzanych z aktywnoÊcià
zawodowà OZOS w ostatnich 2–3 latach wskazujà na popraw´ sytuacji ON
w wielu kwestiach: 

• …wesz∏a ustawa o po˝ytku publicznym, robià ró˝ne projekty, tworzà miejsca pra-
cy, sà pracodawcami, to jest bardzo wa˝ne, bo uwa˝am, ˝e to jest to grono ludzi,
którym najbardziej zale˝y na tym w∏aÊnie, ̋ eby te miejsca by∏y… coraz wi´cej jest
tych domów Êrodowiskowych, warsztaty terapii zaj´ciowej te˝ si´ tworzà…

• osoba niepe∏nosprawna mo˝e pracowaç wsz´dzie, a nie tylko w zak∏adach pracy
chronionej;

• wprowadzenie wolontariatu, który jednak rozwiàzuje problemy w bardzo wàskim
zakresie oraz trenerów pracy, ale zastrze˝enie jak wy˝ej, obszar ich dzia∏alnoÊci
jest bardzo wàski;

• wi´ksza liczba m∏odych, dobrze wykszta∏conych osób. Jest coraz wi´cej budynków
przystosowanych dla ON. Planowana nowelizacja ustawy o rehabilitacji i promo-
cji zatrudnienia. Finanse z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego. Kampanie spo-
∏eczne;

• po wejÊciu Polski do Unii Europejskiej inne jest postrzeganie osób niepe∏nospraw-
nych, programy dla pracodawców, kampanie spo∏eczne w mediach;

• swoboda handlu w Europie oraz nawiàzanie wspó∏pracy z firmami niemieckimi.

Zmiany na gorsze dotyczà przede wszystkim ograniczonego dost´pu ON do edu-
kacji, ciàg∏ych zmian w ustawach o zatrudnieniu ON, ma∏ego udzia∏u paƒstwa w aktywi-
zacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych oraz ma∏ych profitów dla pracodawców zatrud-
niajàcych ON. Dwóch ekspertów nie widzi, aby by∏y jakieÊ zmiany na gorsze. Co
do problemu, ˝e NIC SI¢ NIE ZMIENI¸O – nadal sà te same problemy, czyli… podajà
takie odpowiedzi:

• nadal zbyt ma∏o osób niepe∏nosprawnych wychodzi na ulice,
• nadal nie ma systemu, nie ma wnikania w przyczyny braku aktywnoÊci osób nie-

pe∏nosprawnych, brak u∏atwieƒ w zdobyciu wykszta∏cenia, brak kredytów na stu-
dia, nierozwiàzany problem asystentów – wspieranie u ON postawy biorcy po-
przez system rent,
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• stereotypowe negatywne myÊlenie „zdrowej” cz´Êci spo∏eczeƒstwa na temat ON,
• brak zmian w mentalnoÊci samych osób niepe∏nosprawnych,
• sytuacja polityczna w kraju, brak stabilnoÊci przepisów podatkowych czy VAT-owskich – nie-

przewidywalnoÊç prawa, zmienianie przepisów wstecz.

Propozycje osób badanych, dotyczàce dzia∏aƒ, jakie mo˝na wykonaç, aby
wi´cej OZOS podejmowa∏o prac´, koncentrujà si´ g∏ównie wokó∏ (patrz: tab.
18.2.) kszta∏cenia si´ ON, wsparcia ze strony rodziny, podnoszenia Êwiadomo-
Êci spo∏ecznej na temat funkcjonowania ON oraz ustanowienia stabilnego i ja-
snego prawa. 
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Tabela 18.2. Propozycje dzia∏aƒ majàce na celu zwi´kszenie liczby ON podejmujàcych pra-
c´ oraz utrzymanie si´ w ju˝ podj´tej pracy 

OSOBY Z OGRANICZONÑ SPRAWNOÂCIÑ

chcàc podjàç prac´ chcàc utrzymaç prac´

• przede wszystkim kszta∏ciç si´ i szukaç mo˝liwoÊci przekwalifikowania si´ w kierun-
ku zgodnym z obecnymi potrzebami rynku pracy oraz uwierzyç w siebie

• …trzeba si´ odwa˝yç i pójÊç do specjali- • dobrze wype∏niaç swoje obowiàzki za-
sty, psychologa, psychiatry, a dopiero wodowe. Nie zwracaç uwagi na swojà 
w kolejnym kroku pójÊç do pracy dlate- niepe∏nosprawnoÊç
go, ˝e szukanie pracy w takim nie do • szukaç pracy dobranej stosownie do 
koƒca dobrym stanie psychicznym i na- swoich mo˝liwoÊci, podejmowaç trud
ra˝anie si´ na ciàg∏e niepowodzenia mo- uzupe∏niania kwalifikacji, rezygnowaç 
˝e pog∏´biaç ten stan z dodatkowych obcià˝eƒ pracodawcy 

• mówiç o sobie jak o osobach aktywnych, i przywilejów dla siebie, np. dodatkowy 
dà˝àcych do samorozwoju, chcàcych urlop, jeÊli taka jest potrzeba pracodawcy
funkcjonowaç w spo∏eczeƒstwie w spo- 
sób wydajny i po˝yteczny, nie zamykaç 
si´ w domu, prezentowaç inny wizeru-
nek

• zmieniç sposób myÊlenia i dzia∏ania 
– nie patrzeç na pracodawc´ jak na wroga

RODZINY OZOS

pomagajàc ON podjàç prac´ pomagajàc ON utrzymaç prac´ 

• przede wszystkim motywowaç i wspieraç ON do podejmowania staraƒ o prac´
• zach´caç do kszta∏cenia si´, rozwoju
• przygotowywaç do samodzielnoÊci

PRACODAWCY

pomagajàc ON podjàç prac´ pomagajàc ON utrzymaç prac´

Odpowiedzi dotyczy∏y przede wszystkim • traktowaç ON jak wszystkich innych pra-
zaprzestania stereotypowego, z regu∏y cowników, nie generalizowaç ocen wszyst-
negatywnego myÊlenia o ON jako praco- kich ON poprzez pryzmat jednej osoby
wnikach. Oto jedna z wypowiedzi • dostosowanie charakteru pracy do stop-
eksperta: nia niepe∏nosprawnoÊci
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cd. tab. 18.2. 

PRACODAWCY

pomagajàc ON podjàç prac´ pomagajàc ON utrzymaç prac´

• To jest sprawa powiàzana ze Êwiado-
moÊcià spo∏ecznà. „˚eby pracodawcy 
chcieli zatrudniaç OZOS, to musia∏aby 
byç taka sytuacja, ˝e […] spo∏eczeƒstwo 
[…] zdaje sobie spraw´, ˝e ON jest tak 
samo dobrym pracownikiem, jak osoba 
pe∏nosprawna

INSTYTUCJE (PUBLICZNE, SPO¸ECZNE, PRYWATNE)

pomagajàc ON podjàç prac´ pomagajàc ON utrzymaç prac´

• wspó∏pracowaç z innymi instytucjami • stworzyç mo˝liwoÊci pomocy meryto-
• organizowaç warsztaty przygotowujàce rycznej dla ON, którzy zdecydowali si´ 

ON, podnosiç ÊwiadomoÊç spo∏ecznà, za∏o˝yç dzia∏alnoÊç gospodarczà („co 
edukowaç spo∏eczeƒstwo nale˝y zrobiç, gdzie si´ zwróciç, jakie 

• umo˝liwiç spotkania na styku pracow- biuro finansowo-ksi´gowe mo˝e nam  
nik – pracodawca, wspieraç OZOS po- pomóc, jakie powinniÊmy stosowaç pro-
przez pomoc w poszukiwaniu pracy, gramy, ˝eby sobie samemu radziç, jak t´ 
pomoc poprzez trenerów pracy dzia∏alnoÊç za∏o˝yç, jak jà kontynuowaç, 

• organizowaç szkolenia, doradztwo za- jak dbaç o to, ˝eby by∏y odpowiednie 
wodowe, poÊrednictwo pracy ukierun- wpisy do rejestrów i tak dalej”). Udost´p-
kowane na zatrudnianie ON nienie OZOS szkoleƒ, prowadzonych 

• wykorzystywaç nowe mo˝liwoÊci finan- w formie, przy której ich niepe∏nospraw-
sowania dzia∏aƒ na rzecz ON, np. noÊç nie b´dzie ograniczeniem
z Europejskiego Funduszy Spo∏ecznego

• dzia∏aç na rzecz integracji OZOS, uÊwia-
damiajàc spo∏eczeƒstwu, ˝e ka˝dy ma 
jakiÊ rodzaj „uszczerbku”

MEDIA (TV, RADIO, PRASA…)

pomagajàc ON podjàç prac´ pomagajàc ON utrzymaç prac´

• podnosiç ÊwiadomoÊç spo∏ecznà, bar- • nie prezentowaç OZOS w jednym worku 
dziej reklamowaç OZOS, pokazywaç z osobami marginalizowanymi, uzale˝-
osiàgni´cia ON nionymi, przeciwdzia∏aç powstawaniu 

• pokazywaç dobre rozwiàzania, dobre i utrwalaniu si´ stereotypów w postrze-
przyk∏ady, ale w sposób mniej artystyczny, ganiu ON i ich funkcjonowania
a bardziej docierajàcy do ludzi, wi´cej • organizowaç kampanie spo∏eczne uka-
mówiç o sposobie funkcjonowania OZOS zujàce OZOS w zwyk∏ych rolach spo-

• pokazywanie ON w opiniotwórczych ∏ecznych, promujàce zatrudnianie ON
serialach, w zwyk∏ych, normalnych ro-
lach spo∏ecznych, majàce na celu oswa-
janie zdrowej cz´Êci spo∏eczeƒstwa z ON

• uÊwiadamiaç spo∏eczeƒstwo, ˝e OZOS
majà jakiÊ rodzaj niepe∏nosprawnoÊci, ale
poza tym nadajà si´ do wykonywania 
tak samo dobrze ró˝nych czynnoÊci, 
jak osoby pe∏nosprawne



Zmiany, jakie wed∏ug ekspertów nale˝a∏oby wprowadziç w bli˝szej przysz∏o-
Êci do systemu oÊwiaty, aby dzieci i m∏odzie˝ z ograniczonà sprawnoÊcià by∏y le-
piej przygotowane do podj´cia pracy i utrzymania si´ na rynku pracy, dotyczà:

• likwidacji barier architektonicznych w szko∏ach,
• uÊwiadamiania dzieci ju˝ w przedszkolach co do istnienia ON,
• uczestniczenia uczniów niepe∏nosprawnych w zaj´ciach szkó∏ „normalnych”,

które powinny dokonaç jedynie drobnych reorganizacji. Szko∏y specjalne tylko
dla najg∏´biej upoÊledzonych i tych, którzy wymagajà bardzo specjalistycznej
opieki, wówczas nie b´dzie izolowania, wy∏àczania ze Êrodowiska,

• przede wszystkim integracji niepe∏nosprawnych uczniów w szko∏ach maso-
wych (to ju˝ si´ dzieje).

Zmiany mo˝liwe w dalszej przysz∏oÊci dotyczà:

• zorganizowania takich szkó∏, by mog∏y do nich chodziç zarówno dzieci pe∏no-
sprawne, jak i niepe∏nosprawne,

• integrowania ON z ich najbli˝szym otoczeniem, rówieÊnikami, edukacja w sze-
rokim zakresie, bez ograniczeƒ (wszystkie kierunki) i jak najbli˝ej miejsca za-
mieszkania, pozbawienie OZOS aury wyjàtkowoÊci, edukowanie spo∏eczeƒ-
stwa odnoÊnie do specyfiki funkcjonowania tych osób,

• wprowadzenia systemu „normalnej” edukacji w∏àczajàcej ON na poziomie
przedszkola, szko∏y podstawowej, gimnazjum, szkó∏ Êrednich; zapewnienie ON
funkcjonowania w grupie rówieÊniczej; stawianie zdrowych wymagaƒ,

• uÊwiadamiania nauczycielom, ˝e od niepe∏nosprawnych uczniów trzeba i mo˝-
na wymagaç. Takie kszta∏cenie wyk∏adowców, aby umieli mówiç do wszyst-
kich (tak˝e do tych, którzy nie widzà),
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cd. tab. 18.2. 

W¸ADZE PA¡STWOWE (RZÑD, SAMORZÑD)

pomagajàc ON podjàç prac´ pomagajàc ON utrzymaç prac´

• ustanowiç stabilne i proste procedury • nie spychaç problematyki OZOS
• likwidowaç bariery architektoniczne tylko do pomocy spo∏ecznej, dostrzegaç 
• s∏uchaç faktycznych potrzeb, stosowaç potrzeb´ aktywizacji tych osób poprzez 

rozwiàzania sprawdzone w innych kra- ró˝ne formy aktywnoÊci
jach, pomocy dla OZOS nie ograniczaç • stworzyç sprawny system opieki i edu-
wy∏àcznie do rent i nieprzydatnych kacji ON
szkoleƒ, usprawniç dzia∏ania urz´dów • wspó∏pracowaç z organizacjami poza-
pracy rzàdowymi

• zdobywaç wiedz´ na temat potrzeb ON • zmiana dotychczasowego systemu ubez-
w Êrodowisku lokalnym w∏asnowolniajàcego ON

• zmieniç dotychczasowy system ubez- • pomagaç np. poprzez przyjazne kontro-
w∏asnowolniajàcy OZOS le, nie likwidowaç pochopnie zak∏adów 

• dzia∏aç na rzecz integracji ON pracy chronionej

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie Resler-Maj (2006).



• wyposa˝enia uczniów niewidomych czy niedowidzàcych, którzy zaczynajà
chodziç do szko∏y masowej, w przenoÊne komputery, u∏atwiajàce komunikacj´
z nauczycielem.

Rady poszczególnych ekspertów dla bezrobotnych OZOS poszukujàcych pracy:

• Radzi∏abym posk∏adaç papiery do zak∏adów pracy chronionej, gdzie zatrudnia-
jà ON. Tam jest wi´ksza szansa, ˝e takie zatrudnienie si´ dostanie. Bo praco-
dawca jest ju˝ uodporniony i przyzwyczajony do OZOS. 

• Sporzàdzenie analizy SWOT swojej osoby, plan w∏asnego rozwoju. Samodzielne
rozeznanie lokalnego rynku pracy. Nawiàzywanie kontaktów z pracodawcami
np. poprzez gie∏dy pracy. Zaczynanie pracy od ni˝szych stanowisk i prostych
prac.

• Doradca zawodowy doradza to samo, co osobie zdrowej, czyli pomaga zbadaç
predyspozycje, weryfikuje oczekiwania z mo˝liwoÊciami rynku pracy, doradza
podniesienie kwalifikacji czy przekwalifikowanie si´.

• Samozatrudnienie. Po prostu nauczyç si´ nie poddawaç si´. Rzetelne przygoto-
wanie do pracy, którà chcia∏oby si´ wykonywaç.

• Konsekwentnie dà˝yç do celu, byç najlepszym, staraç si´ piàç w gór´ i nie przej-
mowaç si´ docinkami zewn´trznymi, czy zachowaniem innych osób.

• Zaczàç od siebie i zmieniç sposób myÊlenia, zainwestowaç w siebie 

Dodatkowo dwóch ekspertów poradzi∏oby kontakty z psychologiem, ˝eby
p∏ynnie wejÊç w Êrodowisko osób pe∏nosprawnych. 

Eksperci odradziliby bezrobotnym OZOS, aby w poszukiwaniu pracy unikali:

• kierowania si´ aspiracjami, a nie mo˝liwoÊciami,
• zak∏adania z góry, ˝e nie potrafià,
• zamykania si´ w domu,
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Tabela 18.3. Najwi´ksze bariery i najwa˝niejsze czynniki sprzyjajàce podejmowaniu aktyw-
noÊci zawodowej przez osoby z ograniczonà sprawnoÊcià wed∏ug osób badanych

Najwi´ksze bariery Najwa˝niejsze czynniki wspierajàce

• brak wsparcia ze strony paƒstwa, • odpowiednie stanowisko pracy
popartego ustawami prawnymi • zmiany mentalne, zmiany w sposobie 

• bariery mentalne, stereotypy myÊlenia o ON, pozbawienie ich aury 
• demotywujàcy system rentowy wyjàtkowoÊci, w∏àczenie ich do spo∏e-
• poziom bezrobocia w kraju czeƒstwa, dobre przepisy prawa, u∏atwia-

jàce màdre w∏àczanie OZOS do ró˝nych 
form aktywnoÊci

• kampanie spo∏eczne
• postawa samych ON, ich nastawienie 

do ˝ycia
• swoboda dzia∏alnoÊci gospodarczej, mo˝-

liwoÊç za∏o˝enia w∏asnej dzia∏alnoÊci

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie Resler-Maj (2006).



• schematycznego szukania pracy,
• cwaniactwa, podejÊcia „jakoÊ tam sobie poradz´, byle jak, no nie musz´ niczego

za bardzo umieç”,
• braku konsekwencji i wytrwa∏oÊci.

KorzyÊci p∏ynàce z wykonywania i posiadania pracy dla ON, zdaniem bada-
nych, to przede wszystkim integracja ze spo∏eczeƒstwem, korzyÊci ekonomiczne, psy-
chiczne: podniesienie poczucia w∏asnej wartoÊci, poczucie godnoÊci, u˝ytecznoÊci, przyna-
le˝noÊci do grupy. Jedna z osób badanych odpowiada: 

…majàc prac´ osoba niepe∏nosprawna staje si´ samodzielniejsza. Zaczyna dbaç
o siebie; samo to, ˝e czuje si´ ∏adniejsza, zgrabniejsza, bo idzie do pracy, chce si´ po-
dobaç. To dzia∏a na podÊwiadomoÊç i ta osoba widzàc siebie, ˝e funkcjonuje dobrze
w danym Êrodowisku, ˝e jest lubiana, ˝e chcà si´ z nià osoby spotykaç, zaproszà na
kaw´, poradzà si´, to ta osoba niejako bardziej si´ dowartoÊciowuje.

Z kolei inny ekspert odpowiada: …cz∏owiek czuje si´ potrzebny, praca jest rehabili-
tacjà, zdobywa doÊwiadczenie zawodowe, poszerza grono znajomych. Najwa˝niejsze ko-
rzyÊci z pracy, zdaniem osób badanych, to rozwój osobisty jednostki, poczucie bycia po-
trzebnym – u˝ytecznym cz∏onkiem spo∏eczeƒstwa, poczucie w∏asnej godnoÊci oraz wartoÊci. 

18.4. Wnioski z analizy

Wszyscy badani uwa˝ajà, ˝e OZOS powinny pracowaç, wed∏ug nich ON majà
takie samo prawo do bycia aktywnymi zawodowo, jak reszta spo∏eczeƒstwa.
W odpowiedziach badanych uwidacznia si´ ich ÊwiadomoÊç wielkiego pozytyw-
nego wp∏ywu posiadania pracy na samopoczucie ON. 

Pracodawcy przy zatrudnieniu zwracaliby uwag´ przede wszystkim na kwa-
lifikacje osoby starajàcej si´ o prac´, dyskwalifikujàce podj´cie pracy by∏yby ogra-
niczenia sprawnoÊciowe na tyle powa˝ne, ˝e uniemo˝liwia∏yby osobie wype∏nie-
nie obowiàzków przypisanych do danego stanowiska. Eksperci zwracajà równie˝
uwag´ na takie ograniczenia, jak: brak finansów na usuni´cie ewentualnych barier
architektonicznych, brak kwalifikacji, niech´ç do uczenia si´ nowych rzeczy, scep-
tycyzm ON. Ciekawe jest, ˝e pracodawcy jako jednà z najwi´kszych barier w za-
trudnianiu OZOS wymieniajà uprzedzenia pracodawców wobec zatrudniania
niepe∏nosprawnych. Skoro podajà to jako barier´, to interesujàce jest, co takiego
sami zrobili, ˝e uwolnili si´ od tego stereotypowego myÊlenia o ON. Ciekawe we-
d∏ug nas mog∏oby byç pytanie do ekspertów, co poradziliby pracodawcom, któ-
rzy majà obawy i uprzedzenia wobec zatrudniania OZOS. Ale to nie sama posta-
wa pracodawców jest barierà – wed∏ug badanych, dodatkowym ograniczeniem
jest brak lub niskie wykszta∏cenie ON oraz niejasne, ciàgle zmieniajàce si´ przepi-
sy. Utrzymanie pracy przez OZOS utrudniaç mogà ich niskie kompetencje, s∏aba
sumiennoÊç, ma∏e zaanga˝owanie w prac´, postawa roszczeniowa, êle dopasowa-
ne do nich stanowisko pracy oraz zmiany ustaw utrudniajàce pracodawcom pla-
nowanie zatrudnienia ON. 

WYWIADY Z EKSPERTAMI: ANALIZA WYNIKÓW… 323



Osoby, które posiadajà ju˝ prac´ i odnoszà sukcesy, zawdzi´czajà to swemu
wykszta∏ceniu oraz wsparciu rodziny i bliskich. Pracodawcy uwa˝ajà, ˝e czynni-
kiem najbardziej sprzyjajàcym zatrudnianiu OZOS jest jasne i stabilne prawo.
Chcàc pomóc ON utrzymaç podj´tà prac´, nale˝y uÊwiadamiaç niepe∏nospraw-
nych, ˝e to oni sami muszà si´ przy∏o˝yç do utrzymania zatrudnienia. Nale˝y
stworzyç im mo˝liwoÊci szkolenia, kszta∏cenia ustawicznego w formie dostoso-
wanej do ich potrzeb i ograniczeƒ. Mo˝na myÊleç o dofinansowywaniu stanowisk
pracy ON – ale to musia∏oby si´ ekonomicznie zwracaç. 

Rozmówcy w swoich wypowiedziach akcentujà, ˝e utrzymanie pracy zale˝y
nie tylko od pracodawcy oraz innych czynników zewn´trznych (np.: prawa, sys-
temu dofinansowaƒ, nastawienia wspó∏pracowników), ale przede wszystkim od
samych ON, które – aby utrzymaç prac´ – powinny anga˝owaç si´ w wykonywa-
nà prac´, podejmowaç prac´, która zapewnia odpowiednio dobrane stanowisko
pracy do rodzaju schorzenia ON. Powinni równie˝ pogodziç si´ ze swojà niepe∏-
nosprawnoÊcià, wykazaç si´ du˝à samodzielnoÊcià w kierowaniu sobà i swoim
˝yciem, a tak˝e dà˝eniem do zdobywania wiedzy, do samorozwoju.

Propozycje osób badanych dotyczàce dzia∏aƒ, jakie mo˝na podjàç, aby wi´cej
OZOS podejmowa∏o prac´ koncentrujà si´ g∏ównie wokó∏ (patrz: tab. 18.2.) kszta∏-
cenia si´ ON, wsparcia ze strony rodziny, podnoszenia ÊwiadomoÊci spo∏ecznej
na temat funkcjonowania ON oraz ustanowienia stabilnego i jasnego prawa.
Zmiany, jakie nale˝a∏oby wed∏ug pracodawców wprowadziç do systemu oÊwia-
ty, dotyczà g∏ównie kwestii efektywniejszej pracy edukacyjnej z OZOS, tak aby
wykszta∏cenie ON nie by∏o tak du˝à barierà, jak to jest aktualnie w oczach praco-
dawców.
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Za∏àcznik

Wywiad z ekspertem praktykiem

TEMAT ROZMOWY: AktywnoÊç osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy

• OD JAK DAWNA zajmuje si´ Pani/Pan problemami osób z ograniczonà
sprawnoÊcià?

• Co SPRAWI¸O, ˝e zainteresowa∏a si´ Pani/Pan tymi problemami?
• Jakie GRUPY OSÓB z ograniczonà sprawnoÊcià interesujà Panià/Pana przede

wszystkim?
• Jakie PROBLEMY dotyczàce osób z ograniczonà sprawnoÊcià AKTUALNIE

podejmuje Pani/Pan w swej pracy zawodowej czy dzia∏alnoÊci spo∏ecznej? 
• Gdyby to od Pani/Pana zale˝a∏o to: 

1. Jak Pani/Pan sàdzi – czy i dlaczego osoby z ograniczonà sprawnoÊcià POWIN-
NY PRACOWAå?

2. Czy Pani/Pana zdaniem sà takie powody, które CA¸KOWICIE WYKLU-
CZAJÑ wykonywanie pracy zawodowej przez niektóre osoby z ograniczonà
sprawnoÊcià (jeÊli tak, to JAKIE?)?

3. Jakie wg Pani/Pana sà PRZYCZYNY tego, ˝e w Polsce tak ma∏o osób z ogra-
niczonà sprawnoÊcià pracuje?
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Zatrudni∏abym osob´ z ograniczonà Nie zatrudni∏abym osob´ 
sprawnoÊcià, bo: z ograniczonà sprawnoÊcià, bo:

Gdzie tkwià Co utrudnia im WEJÂCIE Co utrudnia im UTRZYMANIE
przyczyny? na rynek pracy? SI¢ na rynku pracy?

Cechy osoby z ograni-
czonà sprawnoÊcià

Ârodowisko rodzinne

Wymagania pracodawców

Czynniki spo∏eczne, 
kulturowe

Rozwiàzania ustawowe, 
regulacje prawne



4. Co uzna∏aby/uzna∏by Pani/Pan za NAJWI¢KSZE BARIERY zwiàzane z pra-
cà osób z ograniczonà sprawnoÊcià?

5. Co Pani/Pana zdaniem mog∏o byç PRZYCZYNÑ tego, ˝e niektóre osoby
z ograniczonà sprawnoÊcià PRACUJÑ I ODNOSZÑ SUKCESY?

6. Jakie CZYNNIKI uzna∏aby Pani/Pan za NAJBARDZIEJ SPRZYJAJÑCE za-
trudnianiu osób z ograniczonà sprawnoÊcià ?

7. Jakie zmiany w Polsce zwiàzane z aktywnoÊcià zawodowà osób z ograniczo-
nà sprawnoÊcià dostrzega Pani/Pan W OSTATNICH 2–3 LATACH?
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Czynniki u∏atwiajàce Czynniki u∏atwiajàce 
PODJ¢CIE pracy UTRZYMANIE pracy

1. 1. 

2. 2.

3. 3.

1. ZMIANY NA LEPSZE 2. ZMIANY NA GORSZE

3. NIC SI¢ NIE ZMIENI¸O
nadal sà te same problemy, czyli…

Co u∏atwi∏o im Co u∏atwi∏o im UTRZY- Co spowodowa∏o, ˝e od-
WEJÂCIE na rynek pracy? MANIE SI¢ w pracy? nios∏y w pracy SUKCES?

Bariery UNIEMO˚LIWIAJÑCE Bariery UTRUDNIAJÑCE 
podj´cie pracy utrzymanie pracy

1. 1. 

2. 2.

3. 3.



8. Co wg Pani/Pana MO˚NA ZROBIå, aby wi´cej osób z ograniczonà spraw-
noÊcià PODEJMOWA¸O PRAC¢? 

9. Co wg Pani/Pana MO˚NA ZROBIå, aby wi´cej osób z ograniczonà spraw-
noÊcià UTRZYMYWA¸O SI¢ W PRACY i nie odchodzi∏o z niej? 

10. Jakie wg Pani/Pana zmiany nale˝a∏oby wprowadziç do SYSTEMU OÂWIA-
TY, aby dzieci i m∏odzie˝ z ograniczonà sprawnoÊcià by∏y lepiej przygoto-
wane do podj´cia pracy i utrzymania si´ na rynku pracy?

11. Prosz´ na podstawie swoich doÊwiadczeƒ ˝yciowych i zawodowych wska-
zaç to, CO W DZISIEJSZEJ POLSCE uznaje Pani/Pan za najwi´kszà barier´
i za najwa˝niejszy czynnik sprzyjajàcy PODEJMOWANIU aktywnoÊci za-
wodowej przez osoby z ograniczonà sprawnoÊcià:
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Co mogà zrobiç same OSOBY z ograniczonà sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç RODZINY osób z ograniczonà sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç PRACODAWCY?

Co mogà zrobiç ró˝ne INSTYTUCJE (publiczne, spo∏eczne, 
prywatne)?

Co mogà zrobiç MEDIA (TV, radio, prasa…)?

Co mogà zrobiç W¸ADZE PA¡STWOWE (rzàd, samorzàd)?

Co mogà zrobiç same OSOBY z ograniczonà sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç RODZINY osób z ograniczonà sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç PRACODAWCY?

Co mogà zrobiç ró˝ne INSTYTUCJE (publiczne, spo∏eczne, 
prywatne)?

Co mogà zrobiç MEDIA (TV, radio, prasa…)?

Co mogà zrobiç W¸ADZE PA¡STWOWE (rzàd, samorzàd)?

Zmiany mo˝liwe w bliskiej przysz∏oÊci

Zmiany mo˝liwe w dalszej przysz∏oÊci

Najwi´ksza BARIERA to:

Najwa˝niejszy CZYNNIK SPRZYJAJÑCY to:



12. Gdyby bezrobotna osoba z ograniczonà sprawnoÊcià poprosi∏a Panià/Pana
o POMOC I RAD¢ W SPRAWIE POSZUKIWANIA PRACY to, jak by si´
Pani/Pan zachowa∏a:

13. Jakie mo˝e Pani/Pan wymieniç KORZYÂCI Z PRACY dla osoby z ograniczo-
nà sprawnoÊcià?

OSOBY Z OGRANICZONÑ SPRAWNOÂCIÑ NA RYNKU PRACY328

KorzyÊci z posiadania i wykonywania pracy:

NAJWA˚NIEJSZE JEDNAK JEST:

Tego bym nie zrobi∏(a) To bym zrobi∏(a)



19.1. Problem
Ka˝dy cz∏owiek ma konstytucyjnie zapewnione prawo do aktywnoÊci zawo-

dowej, która jest jednà z podstawowych ludzkich czynnoÊci. Daje ona mo˝li-
woÊç samorealizacji i sprawia, ˝e cz∏owiek pracujàcy jest zwykle uwik∏any w g´-
stà sieç kontaktów spo∏ecznych, ma w miar´ uregulowany tryb ˝ycia oraz
posiada cz´sto perspektywy awansu i rozwoju. Natomiast bezczynnoÊç zawo-
dowa sprzyja pojawianiu si´ deficytów o charakterze motywacyjnym, poznaw-
czym i emocjonalnym (Âwiàtnicki, 2001). Mimo du˝ej wiedzy na temat korzyÊci
p∏ynàcych z posiadania pracy, wi´kszoÊç osób z ograniczonà sprawnoÊcià po-
zostaje bierna zawodowo, czyli nie pracuje, ale i nie poszukuje pracy (Golinow-
ska, 2004). 

Analiza dzia∏alnoÊci instytucji i programów na rzecz integracji osób niepe∏no-
sprawnych wykazuje niski stopieƒ efektywnoÊci systemu wspierania osób z ogra-
niczonà sprawnoÊcià. Nadal pozostajà oni grupà znacznego wykluczenia spo∏ecz-
nego. Dlaczego tak si´ dzieje? W ramach naszego projektu pt.: Psychospo∏eczne
uwarunkowania aktywnoÊci zawodowej osób niepe∏nosprawnych rozpocz´liÊmy badania
– wywiady z ekspertami, w tym m.in. z pracownikami nauki. Analiza zebranych
informacji ma s∏u˝yç wst´pnej, orientacyjnej diagnozie problemów zwiàzanych
z aktywnoÊcià zawodowà osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy w Polsce. Ce-
lem podstawowym jest ustalenie, czy wykrycie, na podstawie wypowiedzi osób
badanych, g∏ównych barier, stereotypów i uprzedzeƒ wobec osób z ograniczonà
sprawnoÊcià tkwiàcych w nich samych, w cz∏onkach ich rodzin oraz w Êrodowi-
skach zwiàzanych z ich zatrudnianiem. Wywiady z ekspertami poprzedzajà
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Wywiady z ekspertami: analiza wyników 
dotyczàcych pracowników nauki badajàcych
sytuacj´ osób z ograniczonà sprawnoÊcià 
w spo∏eczeƒstwie 



znacznie bardziej pog∏´bionà analiz´ realizowanà w trakcie badaƒ jakoÊciowych
oraz iloÊciowych. 

Podstawowym celem tego badania by∏o zatem zebranie informacji uprawo-
macniajàcych nasze pytania badawcze, stawiane hipotezy oraz wybrane do badaƒ
obszary. Wypowiedzi ekspertów traktowaliÊmy jako wypowiedzi swoistych s´-
dziów kompetentnych, ukierunkowujàce nasze dalsze poczynania.

19.2. Program badaƒ

19.2.1. Narz´dzia badawcze1

Wywiady z badaczami i naukowcami na temat uwarunkowaƒ aktywnoÊci za-
wodowej osób niepe∏nosprawnych mia∏y charakter rozmowy (w wersji standary-
zowanych pytaƒ), sk∏adajàcej si´ z 18 pytaƒ otwartych, tzn. takich, które dajà mo˝-
liwoÊç swobodnej odpowiedzi, kolejnoÊç zadawania pytaƒ by∏a zatem dowolna,
wyznaczana przebiegiem rozmowy. Ka˝da z osób badajàcych przesz∏a szkolenie
z zakresu prowadzenia wywiadu z ekspertem, otrzyma∏a szczegó∏owy schemat
wywiadu, materia∏y u∏atwiajàce przeprowadzenie rozmowy oraz instrukcje doty-
czàce transkrypcji wypowiedzi rozmówcy. Ka˝dy wywiad nagrywany by∏ na
dyktafon za zgodà osoby badanej.

Rozmowa rozpoczyna∏a si´ od 5 pytaƒ (patrz: Za∏àcznik) majàcych na celu po-
znanie specyfiki pracy eksperta oraz zakresu jego zainteresowaƒ naukowych,
zwiàzanych z osobami z ograniczonà sprawnoÊcià, w tej cz´Êci badania pojawi∏y
si´ pytania dotyczàce:

• okresu, od jakiego ekspert ma kontakty z osobami z ograniczonà sprawnoÊcià,
• przyczyn, dla których osoba badana zainteresowa∏a si´ problemami osób nie-

pe∏nosprawnych,
• grup osób z ograniczonà sprawnoÊcià, jakimi ekspert si´ interesuje,
• problemów osób z niepe∏nosprawnoÊcià, jakie aktualnie badany podejmuje

w swojej dzia∏alnoÊci naukowej/badawczej.

Kolejne 13 pytaƒ (patrz: Za∏àcznik) mia∏o na celu poznanie opinii eksperta na
temat: 

• historii niepe∏nosprawnoÊci i jej wp∏ywu na aktualne ˝ycie jednostki,
• edukacji w okresie dzieciƒstwa i dorastania,
• wykszta∏cenia i jego zwiàzku z aktualnà sytuacjà osób niepe∏nosprawnych,
• historii poszukiwania pracy i historii „pracowania”,
• zadowolenia z ˝ycia,
• barier w podj´ciu i utrzymaniu pracy przez osoby z ograniczonà sprawnoÊcià,
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1 Arkusz rozmowy sk∏adajàcy si´ z 18 pytaƒ zosta∏ przygotowany przez prof. dr hab. Ann´ Brzeziƒ-
skà (patrz: Za∏àcznik).



• przyczyn sukcesów i przyczyn niepowodzeƒ,
• zmian w Polsce w ostatnich 2–3 latach, dotyczàcych osób niepe∏nosprawnych,
• koniecznych zmian – jakie, w jakich obszarach nale˝y wprowadziç, aby osoby

niepe∏nosprawne ∏atwiej by∏o podjàç i utrzymaç prac´,
• korzyÊci z pracy dla osób niepe∏nosprawnych.

19.2.2. Osoby badane

Respondenci otrzymali e-mailem informacj´ o projekcie oraz zaproszenie do
wzi´cia udzia∏u w badaniach. Osobami badanymi by∏o dziesi´ciu ekspertów
– pracowników naukowych (siedmiu naukowców z tytu∏em profesora i trzech
doktorów), wÊród nich m.in.:

• naukowiec zajmujàcy si´ wykluczeniem spo∏ecznym, a w jego ramach m.in.
osobami z ograniczonà sprawnoÊcià ruchowà – autorka, redaktorka i wspó∏re-
daktorka, recenzentka i promotorka licznych prac poÊwi´conych osobom nie-
pe∏nosprawnym oraz wykluczeniu spo∏ecznemu,

• naukowiec zajmujàcy si´ problemami osób z niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà
– przewodniczàca Rady Fundacji Aktywnej Rehabilitacji; Centralny Instytut
Ochrony Pracy,

• naukowiec – autor ksià˝ki poÊwi´conej psychologicznym aspektom rehabilita-
cji osób niewidomych, który sam jest osobà niedowidzàcà,

• naukowiec – osoba przewlekle chora somatycznie.

Osoby badane (eksperci) mia∏y wieloletnie doÊwiadczenie w pracy z osobami
z niepe∏nosprawnoÊcià psychicznà, z dysfunkcjà narzàdu s∏uchu, wzroku, narzà-
dów ruchu oraz z osobami z ró˝nym stopniem upoÊledzenia umys∏owego.
W swojej aktualnej dzia∏alnoÊci naukowej zajmujà si´ m.in.: rehabilitacjà psychia-
trycznà (g∏ównie osób chorych na schizofreni´), wykluczeniem spo∏ecznym, poli-
tykà spo∏ecznà, rodzinnym kontekstem zdrowia i choroby, zagadnieniami praw-
nymi, ekonomicznymi, leczniczo-rehabilitacyjnymi, integracjà spo∏ecznà oraz
rehabilitacjà zawodowà osób niewidomych.

Osoby badane zosta∏y zaproszone na pierwsze seminarium naszego projektu
pt: Uwarunkowania aktywizacji i integracji zawodowej osób niepe∏nosprawnych2. 

19.2.3. Osoby badajàce

Osobami badajàcymi by∏o dziewi´ç osób – studentów psychologii Szko∏y Wy˝-
szej Psychologii Spo∏ecznej. Jedna z osób badanych przeprowadza∏a rozmow´
z dwoma ekspertami. Wszystkie osoby badane odby∏y szkolenie z zakresu prze-
prowadzania wywiadu z ekspertami.
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2 Seminarium odby∏o si´ w siedzibie SWPS w Warszawie 8 czerwca 2006 r.



19.2.4. Organizacja badaƒ

Osoby badajàce uzyskiwa∏y od sekretarza Projektu kontakt do osoby badanej
(za jej wczeÊniejszà zgodà) i umawia∏y si´ z nià w dogodnym dla niej miejscu i ter-
minie na przeprowadzenie badania. Osoby badane by∏y wczeÊniej informowane
o projekcie, celu, czasie oraz procedurze badania.

Termin badaƒ: 11 kwietnia – 22 maja 2006 r.
Czas badaƒ: najkrótszy wywiad trwa∏ 37 minut, najd∏u˝szy 94 minut, Êred-

nio ok. 65 minut.
Miejsce badaƒ: Warszawa, Katowice, Bydgoszcz; rozmowy prowadzono po

uprzednim umówieniu si´, g∏ównie na terenie miejsc pracy
ekspertów.

19.3. Wyniki 
Wyniki prezentowane sà wed∏ug kolejnoÊci pytaƒ zawartych w arkuszu odpo-

wiedzi (Za∏àcznik). 
Eksperci jednog∏oÊnie twierdzà, ˝e osoby z ograniczonà sprawnoÊcià (OZOS3)

powinny pracowaç, badani argumentujà swoje zdanie wypowiedziami typu:

• … tylko powrót do Êrodowiska ludzi zdrowych gwarantuje, ˝e oni si´ utrzymajà, ˝e
przewalczà te swoje s∏aboÊci, i ˝e wyzdrowiejà. ˚e zacznà walczyç z chorobà, nie b´dà
si´ jej poddawaç, tylko b´dà walczyç…

• …To sà ludzie, którzy poza swojà wadà – np. wzroku czy s∏uchu – majà wszystkie inne
cechy, a mo˝e nawet bardziej wyostrzone zmys∏y ni˝ przeci´tnie zdrowy cz∏owiek. W kra-
jach Europy Zachodniej ró˝nica mi´dzy aktywnoÊcià zawodowà osób sprawnych a nie-
sprawnych jest minimalna. Natomiast u nas osoby niepe∏nosprawne mia∏y trzykrotnie
ni˝szy wskaênik aktywnoÊci zawodowej, a obecnie ze wzgl´du na du˝e bezrobocie ta wie-
lokrotnoÊç zwi´ksza si´ jeszcze bardziej…

• …Praca jest po prostu ˝yciem i je˝eli odbierzemy prac´ osobom niepe∏nosprawnym, to
w jakimÊ sensie odbierzemy im ˝ycie…

• …Im d∏u˝ej te osoby pracujà, tym d∏u˝ej utrzymujà sprawnoÊç. Dlatego te˝ oprócz le-
czenia farmakologicznego bardzo intensywnego, prócz rehabilitacji ruchowej i çwiczeƒ,
bardzo wa˝na jest aktywizacja zawodowa…

Wi´kszoÊç badanych uwa˝a, ˝e istniejà powody ca∏kowitego wykluczenia
z wykonywania pracy przez niektóre OZOS, wed∏ug nich do grona takich osób za-
liczyç mo˝na:

• osoby g∏´boko upoÊledzone,
• osoby z zaawansowanym procesem mia˝d˝ycowym,
• wiele osób po hemiplegii,
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3 OZOS – osoby z ograniczonà sprawnoÊcià. Z racji, i˝ w tekÊcie wielokrotnie b´dzie powtarza∏o si´
okreÊlenie osoba(y) z ograniczonà sprawnoÊcià, niepe∏nosprawne, pozwolimy sobie na zastàpienie
tego wyra˝enia skrótem OZOS. 



• bardzo ci´˝kà niepe∏nosprawnoÊç, wià˝àcà si´ z g∏´bokim cierpieniem, kiedy
po prostu niemo˝liwe sà efekty produkcyjne,

• osoby, które cierpià na ci´˝kie, cz´sto powtarzajàce si´ ataki epilepsji.
Jeden z cytatów:

JeÊli chory ma ci´˝ki udar mózgu, który powoduje g∏´boki niedow∏ad, ma nieustabi-
lizowane ciÊnienie t´tnicze, ma zaburzenia rytmu serca, to nie powinien pracowaç. Taki
chory jest w pewnym stopniu wykluczony z zawodu. Ale trzeba indywidualnie podcho-
dziç do chorego. Natomiast, jeÊli chory ma ci´˝ki udar z du˝ym ubytkiem, niestabilne ci-
Ênienie, jakieÊ inne powik∏ania, to czasami nie jest w stanie wróciç do pracy. 

Dwóch ekspertów jest jednak zdania, ˝e nie ma powodów, które mog∏yby ca∏-
kowicie wykluczyç osoby niepe∏nosprawne (ON4) z wykonywania pracy.

Poglàdy badanych na temat przyczyn niskiego zatrudnienia OZOS w Polsce
zestawia tab. 19.1. 
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Tabela 19.1. Przyczyny niskiego zatrudnienia osób z ograniczonà sprawnoÊcià w Polsce
wed∏ug ekspertów badaczy i naukowców

Rodzaj czynnika WejÊcie na rynek pracy Utrzymanie si´ na rynku 
ON utrudniajà: pracy ON utrudniajà:

Cechy osoby z ograniczonà • brak motywacji • przede wszystkim posta-
sprawnoÊcià • brak wykszta∏cenia wa roszczeniowa (kon-

• brak wiary w siebie fliktowoÊç)
• wycofanie • du˝a konkurencja 
• fakt niepe∏nosprawnoÊci • du˝a dynamika zmian 
• postawa ˝ebracza stanu zdrowia

• rygorystyczne korzysta-
nie z przywilejów

Ârodowisko rodzinne • nadopiekuƒczoÊç rodziny • nadopiekuƒczoÊç w sto-
(demotywujàca) sunku do ON 

• brak wsparcia i opieki • brak wsparcia
• brak akceptacji faktu • brak motywacji ON

niepe∏nosprawnoÊci

Wymagania pracodawców • stereotypowe myÊlenie • fakt niepe∏nosprawnoÊci, 
pracodawców – obawa pogorszenie stanu zdrowia
przed innoÊcià ON • nieadekwatnie dobrane 

• dodatkowe koszty, np.: stanowisko pracy
przystosowanie toalet i pod- • niekorzystna sytuacja na 
jazdów do potrzeb ON rynku pracy w Polsce

• ogólna sytuacja na rynku 
pracy (bezrobocie)

Czynniki spo∏eczno- • etykietowanie • brak akceptacji w spo∏e-
-kulturowe • negatywne postawy spo- czeƒstwie dla ON

∏eczne wobec ON – „nie- • du˝a konkurencja
pe∏nosprawny nie potrafi” • niekorzystna sytuacja na 

• sytuacja ekonomiczna rynku pracy w Polsce
(du˝e bezrobocie)

• brak wsparcia spo∏ecznego

4 ON – osoba(y) niepe∏nosprawne. Z racji, i˝ w tekÊcie wielokrotnie b´dzie powtarza∏o si´ okreÊlenie
osoba(y) niepe∏nosprawne, pozwoliliÊmy sobie na zastàpienie tego wyra˝enia skrótem ON.



Bariery, które wed∏ug badaczy i naukowców uniemo˝liwiajà OZOS podj´cie
pracy, dotyczà niskiego wykszta∏cenia ON, du˝ej konkurencji na rynku pracy,
ma∏ej liczby miejsc pracy, ich s∏abego zró˝nicowania oraz faktu niepe∏nosprawno-
Êci. Dodatkowo eksperci wymieniajà istnienie barier:

• psychicznych: brak sensu ˝ycia, wiary w siebie, poczucie osamotnienia u ON,
• spo∏ecznych: stereotypy dotyczàce ON, negatywne postawy wobec nich oraz

brak akceptacji spo∏ecznej, tak˝e ze strony osób bliskich,
• architektonicznych, urbanistycznych, 
• problem lepszego promowania ON na otwartym rynku pracy oraz kszta∏cenia

na poziomie wy˝szym,
• postawy roszczeniowe samych ON i niech´ç do kszta∏towania lub zmiany w∏a-

snych kompetencji, brak d∏ugofalowej motywacji i wytrwa∏oÊci u OZOS.

Podobnych odpowiedzi badani udzieli na pytanie o bariery w utrzymaniu pra-
cy, ponownie podkreÊlajàc istot´ czynników spo∏ecznych zwiàzanych z postawa-
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cd. tab. 19.1.

Rodzaj czynnika WejÊcie na rynek pracy Utrzymanie si´ na rynku 
ON utrudniajà: pracy ON utrudniajà:

Rozwiàzania ustawowe • za ma∏o korzyÊci z tytu∏u • brak instytucji, które sku-
– regulacje prawne zatrudniania ON dla zak∏a- tecznie i d∏ugofalowo 

dów pracy, pracodawców wspiera∏yby zak∏ady pracy
• nieprawid∏owe regulacje • brak programów akomo-

prawne, które pozwalajà dacji – przystosowywania 
na to, i˝ cz´sto fikcyjnie osób np. psychicznie cho-
zatrudnia si´ ON rych do pracy w normal-

• êle zorganizowany system nych, „typowych” warun-
selekcji i doboru do pracy kach
(np. nieefektywny system 
targów pracy)

• brak merytorycznego nad-
zoru nad Centrami Akty-
wizacji Zawodowej, 
ZPChr-ami czy Warszta-
tami Terapii Zaj´ciowej 
– jest to zbyt rozproszone, 
brak wymiany informacji

• nieprawid∏owy system 
przyznawania rent 

• nieprawid∏owa diagno-
styka niepe∏nosprawnoÊci

• relatywnie dobre zabez-
pieczenie spo∏eczne ON, 
które jednak demotywuje 
ich do podj´cia bàdê utrzy-
mania pracy

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie Resler-Maj (2006).



mi wobec ON, nastawienie samych ON – ich roszczeniowoÊç oraz poziom bezro-
bocia w kraju. Zwrócili równie˝ uwag´ na wsparcie ze strony rodziny, wspó∏pra-
cowników, wysokie koszty zatrudniania ON, niedopasowanie osoby do stanowi-
ska pracy oraz wycofywanie si´ ON.

Wed∏ug jednego z badanych wejÊcie na rynek pracy OZOS u∏atwiç mog∏yby:

…zdolnoÊci, mo˝liwoÊci wynikajàce z tego, co spo∏eczeƒstwo zaproponuje, wia-
ra we w∏asne si∏y, gotowoÊç do przeciwstawiania si´ trudnoÊciom, gotowoÊç do po-
równywania si´ z osobami, które sà pe∏nosprawne i które mogà ∏atwiej coÊ osiàgnàç,
ale ja mam prawo mo˝e wolniej, mo˝e jakàÊ innà drogà dojÊç do tego samego celu,
co cz∏owiek, który w tej samej fabryce pracuje obok, który szybciej pracuje. 

Du˝à pomoc eksperci widzà we wsparciu ze strony rodziny, w samej ON
– w jej podejÊciu do pracy, samorozwoju oraz cechach indywidualnych; jeden
z ekspertów twierdzi, ˝e: 

…zale˝y to od indywidualnych zdolnoÊci osoby niepe∏nosprawnej, jak bardzo
jest ona zdeterminowana, jak du˝o zachowa∏a umiej´tnoÊci i mo˝liwoÊci wykonywa-
nia pracy, ale tak˝e, czy trafi∏a na kogoÊ, na takie miejsce czy Êrodowisko miejsca
pracy, w którym jest tolerancja i rzeczywista ch´ç jej zatrudnienia. 

Utrzymanie si´ zaÊ w pracy zale˝y, zdaniem badanych, g∏ównie od wsparcia
ze strony rodziny i wspó∏pracowników oraz od w∏asnej aktywnoÊci i determina-
cji ON. Wp∏ywaç na utrzymanie pracy mogà równie˝:

• umiej´tnoÊç kompensacji, w wyniku której osoby niepe∏nosprawne cz´sto po-
trafià coÊ wykonaç, czego nie potrafià inne osoby,

• rezygnacja przez ON z przys∏ugujàcych im przywilejów,
• kwalifikacje.

Najcz´stszym powodem odniesienia sukcesu OZOS w pracy, wed∏ug eksper-
tów, jest ich w∏asne zaanga˝owanie, posiadane kwalifikacje, cechy osobowoÊci
oraz wsparcie ze strony innych ludzi, nie tylko bliskich.

Czynniki sprzyjajàce zatrudnianiu OZOS i u∏atwiajàce podj´cie im pracy to
przede wszystkim wykszta∏cenie oraz wspierajàca rodzina. Pozosta∏e czynniki
wymieniane przez badaczy i naukowców sà zró˝nicowane i dotyczà m.in.:

• minimalizowania stereotypów,
• rozwoju gospodarki,
• czynników ekonomicznych, np.: dofinansowaƒ z PFRON-u, organizacji poza-

rzàdowych, które otrzymujà Êrodki na tworzenie specjalnych miejsc pracy dla
ON,

• kampanii informacyjnych w mediach,
• odpowiedniego wykorzystania ju˝ istniejàcego prawa,
• elastycznych form zatrudniania (np. telepraca).

Czynniki u∏atwiajàce utrzymanie pracy, wed∏ug ekspertów, dotyczà g∏ównie
postawy ON oraz wsparcia ze strony rodziny, bliskich, spo∏eczeƒstwa (patrz:
rys. 19.1.).
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Zmiany na lepsze w ostatnich 2–3 latach w Polsce zwiàzane z aktywnoÊcià
OZOS, zdaniem ekspertów, dotyczà zmian:

• w traktowaniu osób niepe∏nosprawnych – sà cz´Êciej pokazywane w mediach,
s∏abnà dotyczàce ich stereotypy,

• charakteru pracy – mo˝liwoÊç pracy np. przez telefon,
• wspierania ON – np. w podró˝y do pracy osób niepe∏nosprawnych: mikrobusy,

specjalne autobusy o niskich podwoziach, gdzie osoba na wózku mo˝e wjechaç,
• liczby publikacji poÊwi´conych tematyce ON,
• wzrostu zatrudniania ON na otwartym rynku pracy.

Zmiany na gorsze zwiàzane sà ze spadkiem zatrudnienia ON, wed∏ug eksper-
tów w ostatnich latach zdecydowanie spada aktywnoÊç osób niepe∏nosprawnych:

Ze wzgl´du na rynek pracy nast´pujà zmiany na gorsze. Ogólna sytuacja w kra-
ju (zw∏aszcza na niestabilnym rynku pracy) przek∏ada si´ na pogorszenie sytuacji
osób niepe∏nosprawnych. Nierówny jest rozk∏ad zatrudnienia (trudnoÊci z pracà
osób starszych i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej). Obecnie przygotowywana ustawa
dotyczàca ON (np. ˝adnych ulg, p∏atnoÊç ZUS w pe∏nym wymiarze) znaczàco
zwi´ksza barier´ pracy ON, niegdyÊ istniejàcy system rehabilitacji zawodowej zosta∏
zniszczony i nie odbudowany w ca∏oÊci. Zmniejszy∏o si´ poczucie bezpieczeƒstwa
ON w Polsce oraz ich aktywnoÊç spo∏eczna.

W odpowiedzi na pytanie dotyczàce tego, czy coÊ si´ zmieni∏o eksperci odpo-
wiadali, ˝e niewiele si´ nie zmieni∏o, ˝e nadal sà te same problemy, czyli:

…nasze spo∏eczeƒstwo nie jest tolerancyjne i nasi chorzy nadal muszà ukrywaç
fakt choroby…

…trudna sytuacja na peryferiach, w osiedlach po PGR-owskich – ˝adnej rehabi-
litacji, brak mo˝liwoÊci korzystania z edukacji, brak dost´pu do lekarza…

…nie widz´ pomocy urz´dowej…
…stosunek pracodawców – nic tu si´ nie zmieni∏o. Nie poprawi∏ si´. Je˝eli si´ nie

pogorszy∏, to si´ nie poprawi∏…
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P∏aca
5%

Odpowiednia adaptacja
Êrodowiska pracy 10% 

Przychylny
pracodawca

20% 

Wsparcie ze strony rodziny,
bliskich, spo∏eczeƒstwa 
30%

Postawa ON
aktywnoÊç, zaanga˝owanie, motywacja
35% 

Rysunek 19.1. Czynniki u∏atwiajàce otrzymanie pracy ON wed∏ug ekspertów. 
èród∏o: Opracowanie w∏asne.



Propozycje ekspertów dotyczàce dzia∏aƒ zarówno tych, które u∏atwi∏yby po-
dejmowanie pracy oraz tych, które pozwoli∏yby na jej utrzymanie przez OZOS sà
podobne (patrz: tab. 19.2.): 

• w przypadku dzia∏aƒ, jakie mogà wykonaç sami niepe∏nosprawni, eksperci
zgodnie uwa˝ajà, ˝e najwa˝niejsze jest kszta∏cenie si´ ON, ich aktywnoÊç, mo-
tywacja oraz postawa i kompetencje komunikacyjne, 

• zadaniem rodziny powinno byç przede wszystkim wspieranie ON, dawanie
akceptacji, motywowanie do podj´cia pracy, 

• pracodawcy dobrze, ˝eby wspierali ON i pog∏´biali wiedz´ na ich temat,
• zadaniem mediów powinno byç przede wszystkim promowanie firm i pra-

codawców, którzy zatrudniajà ON, dzia∏ania majàce na celu zmian´ postaw
spo∏eczeƒstwa w stosunku do OZOS, nag∏aÊnianie tematu niepe∏nospraw-
noÊci oraz pokazywanie, ˝e sà to tacy sami ludzie, jak wszyscy inni,

• nieco inne odpowiedzi ekspertów pojawiajà si´ w zakresie dzia∏aƒ w∏adz
paƒstwowych oraz instytucji (patrz: tab. 19.2.), jedna z osób badanych jest
zdania, ˝e uk∏adajàc przepisy trzeba myÊleç i patrzeç oczami tego niewido-
mego czy oczami innego niepe∏nosprawnego, tylko wtedy nie pope∏ni si´
b∏´du.
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Tabela 19.2. Propozycje dzia∏aƒ majàce na celu zwi´kszenie liczby ON podejmujàcych pra-
c´ oraz utrzymanie si´ w ju˝ podj´tej pracy 

OSOBY Z OGRANICZONÑ SPRAWNOÂCIÑ

chcàc podjàç prac´ chcàc utrzymaç prac´

• kszta∏ciç si´, kszta∏ciç si´ i jeszcze raz si´ kszta∏ciç
• byç aktywnym i ch´tnym do pracy
• kszta∏towaç kompetencje komunikacyjne

RODZINY OZOS

pomagajàc ON podjàç prac´ pomagajàc ON utrzymaç prac´ 

• wspieraç, co ma kapitalne znaczenie dla osób niepe∏nosprawnych
• wprowadziç etyk´ ˝ycia zawodowego w rodzinie – g∏ównym êród∏em zarobków, bo-

gacenia si´ i rozwoju jest wymierna praca, za którà otrzymuje si´ wynagrodzenie

PRACODAWCY

pomagajàc ON podjàç prac´ pomagajàc ON utrzymaç prac´

• wspieraç ON
• doskonaliç swojà wiedz´ na temat ON

• zwi´kszaç promocj´ publicznà pra- • okreÊliç dok∏adnie swoje oczekiwania 
codawców zatrudniajàcych ON w stosunku do zatrudnianych na dane 

• pokazywaç dobre praktyki, umiej´tnoÊç stanowisko ON
wykorzystania pewnych atutów osób 
niepe∏nosprawnych
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cd. tab. 19.2. 

INSTYTUCJE (PUBLICZNE, SPO¸ECZNE, PRYWATNE)

pomagajàc ON podjàç prac´ pomagajàc ON utrzymaç prac´

• stworzyç formu∏y centralnego dosko- • stworzyç stanowiska tzw. asystentów 
nalenia, szkolenia kadr pracujàcych osobistych (doradców rehabilitacyjnych), 
w Zak∏adach Aktywizacji Zawodowej, którzy mieliby pod opiekà kilka ON
ZPChr-ach czy WTZ • PFRON powinien wprowadziç studia 

• powinien byç tak˝e utworzony system nad losami zawodowymi ON i firmami, 
wymiany doÊwiadczeƒ które ich zatrudniajà (te w których odno-

• tworzyç nowe stanowiska pracy, po- szà powodzenie, i te w których nie majà 
przez np.: wzrost liczby ZPChr-ów czy powodzenia). Te firmy, w których ON 
Centrów Aktywizacji Zawodowej majà powodzenie, powinny byç promo-

• rozwijaç rehabilitacj´ medycznà i prze- wane
ciwdzia∏aç jej upadkowi • stworzyç stowarzyszenia, które opraco-

• doskonaliç system przejÊcia mi´dzy reha- wywa∏yby pewne programy zatrud-
bilitacjà leczniczà a Êrodowiskowà, której nienia
fina∏em powinno byç zatrudnienie

• rozwijaç kluby, organizacje samopomo-
cowe ON, stowarzyszenia czy prac´ 
wolontariuszy

• przygotowaç pracowników urz´dów 
pracy do poszukiwania pracy dla ON

• zwi´kszaç dost´pnoÊci do kszta∏cenia
• upowszechniaç wiedz´ na temat zatrud-

niania ON

MEDIA (TV, RADIO, PRASA…)

pomagajàc ON podjàç prac´ pomagajàc ON utrzymaç prac´

• promowaç firmy, pracodawców, którzy zatrudniajà ON
• przyczyniaç si´ do zmiany postawy w stosunku do osób niepe∏nosprawnych
• nag∏aÊniaç temat ON, pokazywanie, ˝e sà to tacy sami ludzie, jak wszyscy inni

• powinny byç czasopisma w Braille’u
oraz z du˝ymi literami

• prowadziç kampanie informacyjne, które 
pobudzajà ÊwiadomoÊç spo∏ecznà

W¸ADZE PA¡STWOWE (RZÑD, SAMORZÑD)

pomagajàc ON podjàç prac´ pomagajàc ON utrzymaç prac´

• likwidowaç bariery komunikacyjne, • prowadziç i realizowaç uchwa∏´ Rady 
architektoniczne Ministrów z 1993 r., z czasów rzàdów  

• zapewniç odpowiednie warunki miesz- Suchockiej. Sà tam zadania dla oÊwiaty, 
kaniowe przeciwdzia∏anie skutkom bezrobocia, 

• wprowadziç zmiany ekonomiczne, pomoc spo∏eczna itd.
prowadzàce do powstanie wi´kszej • nie dawaç specjalnych przywilejów 
iloÊci miejsc pracy ON, ale wyrównywaç szanse przez 

• na poziomie ka˝dej gminy powinny byç integracj´ spo∏ecznà
realizowane programy dotyczàce ON • wspieraç przedsi´biorców zatrudnia-

• programy powinny obejmowaç WTZ jàcych ON



Zmiany, jakie wed∏ug ekspertów nale˝a∏oby wprowadziç do systemu oÊwiaty
dzieci i m∏odzie˝y z ograniczonà sprawnoÊcià, aby by∏y lepiej przygotowane do
podj´cia pracy i utrzymania jej przedstawia tab. 19.3. Niektórzy badani uwa˝ajà,
˝e nie powinno si´ rezygnowaç z dobrych szkó∏ specjalnych, inni uwa˝ajà zaÊ, ˝e ko-
nieczna jest likwidacja szkó∏ specjalnych i danie mo˝liwoÊci kszta∏cenia ON
w szkole masowej, bez klas integracyjnych. Wed∏ug nich bowiem szkolnictwo
specjalne jest nienaturalne, gdy˝ odrywa ON od rodziny i grupy spo∏ecznej.
Dziecko uczy si´ specyficznych relacji (specyficzni koledzy, nauczyciele…). Stu-
dia sà wtedy trudne, gdy˝ jest to wyjÊcie z zak∏adu zamkni´tego w obcy Êwiat.
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cd. tab. 19.2. 

pomagajàc ON podjàç prac´ pomagajàc ON utrzymaç prac´

• zmieniç regulacje prawne dotyczàce 
mo˝liwoÊci zarabiania ON;
niedopuszczalne jest aby ON traci∏a 
rent´, jeÊli zarabia

• zmieniç system diagnostyki niepe∏no-
sprawnoÊci i przyznawania rent

• dostosowaç, udoskonaliç regulacje 
prawne; stworzyç system wsparcia

• tworzyç miejsca pracy chronionej 
i równoczeÊnie kszta∏ciç pracodawców, 
uÊwiadamiaç, ˝e mogà mieç korzyÊç 
ekonomicznà

• wprowadzaç i rozwijaç systemy wspie-
rania rehabilitacji, kszta∏cenia

• dà˝yç do profesjonalizacji administracji, 
aby dzia∏a∏a skuteczniej, z odpowiednimi 
standardami, efektywnie wydawa∏a pie-
niàdze, dokonywa∏a ewaluacji programów

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie Resler-Maj (2006).

Tabela 19.3. Propozycje zmian systemu edukacji dzieci i m∏odzie˝y z ograniczonà spraw-
noÊcià mo˝liwe w bli˝szej i dalszej przysz∏oÊci

Zmiany mo˝liwe w bli˝szej przysz∏oÊci Zmiany mo˝liwe w dalszej przysz∏oÊci

• przystosowanie architektonicznie wy˝- • kszta∏cenie osób do kszta∏cenia w niepe∏-
szych uczelni i szkó∏, tak aby mog∏y nosprawnoÊci
w nich funkcjonowaç osoby niepe∏no- • kszta∏ceniem nauczycieli w pos∏ugiwaniu 
sprawne si´ j´zykiem migowym, Braille’em

• przygotowanie nauczycieli i mniejsza • jeden wychowawca powinien towarzy-
liczebnoÊç klas szyç grupie przez ca∏e 8 lat szko∏y

• mówienie o niepe∏nosprawnoÊci, o prze- • dobrze by∏oby zwi´kszyç liczb´ oÊrod-
obra˝eniach demograficznych w szko- ków kszta∏cenia. Kszta∏cenie powinno 
∏ach, na lekcjach wychowawczych, na byç podejmowane przez agencje, które 
tych zaj´ciach, gdzie mówi si´ o wycho- specjalnie sà tworzone dla pomocy oso-
waniu obywatelskim bom niepe∏nosprawnym 



Jako dwie najwi´ksze bariery w podejmowaniu aktywnoÊci zawodowej OZOS
(rys. 19.2.) eksperci wymieniajà wysoki poziom bezrobocia w kraju oraz brak tolerancji
spo∏ecznej dla ON. 

Najwa˝niejszymi czynnikami sprzyjajàcymi podejmowaniu aktywnoÊci za-
wodowej przez OZOS, zdaniem badanych (rys. 19.3.), sà czynniki zewn´trzne
– niezale˝ne od ON, takie jak: media, rozwój gospodarki, wsparcie rodziny i wspó∏pra-
cowników, fakt niepe∏nosprawnoÊci, luki w ustawodawstwie. Zaledwie kilka odpowie-
dzi badanych wskazuje, ˝e postawa ON ma sprzyjajàcy wp∏yw na podejmowa-
nie pracy.

Gdyby eksperci mieli doradziç OZOS w podejmowaniu pracy, doradzaliby
ON przede wszystkim kszta∏cenie si´ i wytrwa∏oÊç, ale równie˝:

• udanie si´ do doradcy zawodowego,
• unikanie siedzenia w domu, izolowania si´ od spo∏eczeƒstwa,
• szukanie wsparcia w organizacjach pozarzàdowych,
• opracowanie tzw. mapy drogowej zawierajàcej charakterystyk´ danej pracy,

zasoby, wymagania oraz ich konfrontacj´ z posiadanymi zasobami,
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cd. tab. 19.3.

Zmiany mo˝liwe w bli˝szej przysz∏oÊci Zmiany mo˝liwe w dalszej przysz∏oÊci

• przywrócenie instytucji lekarza szkolnego
• zmiany postaw kadry szkolnictwa wy˝-

szego w stosunku do ON, prze∏amanie 
stereotypów. Jednoznaczne stanowisko 
w∏adz uczelni wy˝szych, wsparcie ON

• rozwój nauki j´zyków i korzystania ze 
Êrodków informatycznych

• dalszy rozwój szkó∏ i przedszkoli inte-
gracyjnych

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie Resler-Maj (2006).

Brak tolerancji spo∏ecznej
28%

Bezrobocie w Polsce
27%

Postawa ON
(wycofanie, brak wykszta∏cenia)
                                            18% 

Niew∏aÊciwie zorganizowany
system rehabilitacji

9%

Luki w ustawodawstwie
9%

Fakt niepe∏nosprawnoÊci 
9%

Rysunek 19.2. Najwi´ksze bariery w podejmowaniu pracy przez OZOS.
èród∏o: Opracowanie w∏asne.



• niepoddawanie si´, analiza niepowodzeƒ, „musisz byç silniejszy od warun-
ków”, realne spojrzenie,

• codzienne udowadnianie swojej przydatnoÊci dla organizacji, udowadnianie,
˝e warto zatrudniaç ON, 

• bycie aktywnym, kszta∏towanie pewnych umiej´tnoÊci,
• nieprzejawianie postawy roszczeniowej,
• ukrywanie swojej niepe∏nosprawnoÊci (np. w przypadku lekkiej niepe∏no-

sprawnoÊci intelektualnej czy choroby psychicznej). 

Odradziliby z kolei szybkie zniech´canie si´ w poszukiwaniu zatrudnienia, myÊle-
nie, ˝e sukces jest ∏atwy, nastawienie si´ od poczàtku na wysokie zarobki. Jeden z eksper-
tów odpowiedzia∏, ˝e nic by nie doradza∏, ale w praktyczny sposób postara∏by si´
pomóc ON znaleêç prac´, poszed∏by w tej sprawie do dyrektora wojewódzkiego
urz´du pracy i tam próbowa∏by znaleêç dla OZOS zatrudnienie.

KorzyÊci z posiadania i wykonywania pracy dla OZOS to, wed∏ug ekspertów,
polepszenie sytuacji materialnej, umo˝liwiajàce niezale˝noÊç i samodzielnoÊç,
rozwój osobisty, dowartoÊciowanie, poczucie satysfakcji, zwi´kszona liczba kon-
taktów spo∏ecznych, korzystny wp∏yw na rehabilitacj´. Najwa˝niejsze z korzyÊci
przedstawia rys. 19.4. oraz przyk∏adowe odpowiedzi osób badanych:

• Sà przydatni, rozwijajà si´ intelektualnie, finansowo jest im lepiej, sà w Êrodowisku…
Po prostu wszystko, tak jak normalny cz∏owiek!… Izolacja jest taka straszna, napi´tno-
wanie… Pracujàc sà pozbawiani wszystkich negatywnych aspektów ich ˝ycia…

• …czynnik ekonomiczny, ale nie stawia∏abym go nigdy na pierwszym miejscu. Bo tak
jak dla ka˝dego z nas praca ma te podstawy finansowe, umo˝liwiajàce utrzymanie ro-
dziny i to jest niezwykle wa˝ne. Ale przede wszystkim wiara w siebie, satysfakcja i mo-
bilizacja, którà wyzwala praca, kontakty spo∏eczne. No i ta wartoÊç, w której si´ cz∏o-
wiek rozwija. Praca jest szansà na rozwój. No ale praca jest tak˝e naszym wk∏adem
w ˝ycie spo∏eczne. Praca jest niezwykle wa˝nym i wielowymiarowym aspektem naszej
aktywnoÊci ˝yciowej. I dlatego na wszystko w∏aÊciwie, na sukces ˝yciowy, mo˝na spoj-
rzeç tak˝e poprzez prac´. Decyduje o bardzo wielu rzeczach w naszym ˝yciu. OkreÊla
miejsce w spo∏eczeƒstwie, ÊwiadomoÊç w∏asnej przydatnoÊci.

• Podobno satysfakcja z pracy bywa najwi´ksza na przestrzeni ca∏ego ˝ycia, nie liczàc sa-
tysfakcji czàstkowych. Jest to te˝ rodzaj bycia potrzebnym. Równie˝ jest korzyÊç ekono-
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Rysunek 19.3. Najwa˝niejsze czynniki sprzyjajàce podejmowaniu aktywnoÊci zawodowej
przez OZOS. 
èród∏o: Opracowanie w∏asne.



miczna taka, ˝e je˝eli cz∏owiek otrzymuje okreÊlonà sum´ i coÊ robi, to wtedy jest tego
dodatkowy efekt (wi´kszy ni˝ gdyby nic nie robi∏). Jest te˝ tego aspekt humanitarny, po-
niewa˝ ci, którzy sà zdrowi, majà okazj´ do tego, ˝eby byç z osobami, które gorzej funk-
cjonujà, ˝eby z ich trudnoÊci, z ich kalectwa uczyç si´ troch´ humanitarnych postaw,
tolerancji i akceptacji, pozbywania si´ postaw dyskryminacyjnych itd.

• …praca jest elementem samorealizacji, jest elementem integracji spo∏ecznej, daje jakiÊ
dodatkowy zarobek, który tak˝e ma ogromne znaczenie satysfakcjonujàce ludzi, bo to
jest materialny wyraz tego, ˝e si´ coÊ potrafi. I to wynagradzanie za prac´ jest bardzo
wa˝ne dla osób niepe∏nosprawnych.

19.4. Wnioski z analizy 

Wszyscy eksperci jednog∏oÊnie uwa˝ajà, ˝e OZOS powinny pracowaç,
argumentujàc to m.in. s∏owami: …praca jest po prostu ˝yciem i je˝eli odbie-
rzemy prac´ osobom niepe∏nosprawnym, to w jakimÊ sensie odbierzemy im
˝ycie…

Mimo to cz´Êç badanych dostrzega grupy osób, które nale˝a∏oby ca∏kowicie
wykluczyç z wykonywania aktywnoÊci zawodowych, gdy˝ g∏´boka niepe∏no-
sprawnoÊç, ich zdaniem, uniemo˝liwia∏aby im prac´, a nawet mog∏aby byç powo-
dem pogorszenia si´ ich stanu zdrowia. Co ciekawe, dwóch ekspertów jest od-
miennego zdania, uwa˝ajà oni, ˝e nie ma ˝adnych przyczyn, które mog∏yby
ca∏kowicie wykluczyç ON z aktywnoÊci zawodowej, wed∏ug nich nale˝a∏oby zna-
leêç im takie zaj´cie, z którego mogliby si´ wywiàzaç.

Przyczyny niskiego zatrudnienia OZOS: na przyczyn´ niskiego zatrudnie-
nia OZOS majà wp∏yw same ON, ich rodziny, pracodawcy oraz czynniki spo-
∏eczne i rozwiàzania ustawowe. Najwi´ksze „utrudnienie” ze strony ON to ni-
skie wykszta∏cenie lub jego brak, brak motywacji oraz postawa roszczeniowa.
NadopiekuƒczoÊç ze strony rodziny, stereotypowe myÊlenie pracodawców oraz
brak akceptacji ON w spo∏eczeƒstwie równie˝ wed∏ug badanych majà znaczenie
i przyczyniajà si´ do tak niskiego zatrudnienia OZOS. Dodatkowà i chyba naj-
wi´kszà przeszkodà jest ogólnie wysoki poziom bezrobocia w Polsce.
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Samorealizacja Niezale˝noÊç Podniesienie w∏asnej wartoÊci

Rysunek 19.4. Najwa˝niejsze korzyÊci z posiadania pracy dla OZOS. 
èród∏o: Opracowanie w∏asne.



WejÊcie na rynek pracy OZOS wed∏ug badanych mog∏oby u∏atwiç: wsparcie
ze strony rodziny oraz postawa ON – ich aktywne podejÊcie do pracy i samoroz-
woju. Zdaniem ekspertów te osoby, które pracujà i odnoszà sukcesy, zawdzi´cza-
jà je w∏asnej pracy, odpowiednim kwalifikacjom, cechom osobowoÊci oraz wspar-
ciu ze strony innych osób.

Czynniki sprzyjajàce zatrudnieniu OZOS to: wykszta∏cenie i wsparcie ze
strony rodziny. Istotne jest równie˝ minimalizowanie stereotypów, kampanie in-
formacyjne w mediach oraz rozwój gospodarki.

Zmiany w Polsce zwiàzane z aktywnoÊcià OZOS: zmiany na lepsze w ostat-
nich 2–3 latach, zdaniem ekspertów, dotyczà zmian traktowania ON, s∏abni´cia
negatywnego stereotypu ON (cz´sto utrwalanego poprzez media), wzrostu za-
trudniania ON na otwartym rynku pracy oraz liczby publikacji poÊwi´conych te-
matyce ON. Zmiany na gorsze zwiàzane sà zaÊ ze spadkiem zatrudnienia ON
i spadkiem aktywnoÊci OZOS. Ze wzgl´du na cechy funkcjonowania rynku pra-
cy nast´pujà zmiany na gorsze. Ogólna sytuacja w kraju (zw∏aszcza na niestabil-
nym rynku pracy) przek∏ada si´ na pogorszenie sytuacji OZOS. Obecnie przygo-
towywana ustawa dotyczàca ON (np. ˝adnych ulg, p∏atnoÊç ZUS w pe∏nym
wymiarze) znaczàco zwi´ksza barier´ pracy dla ON, niegdyÊ istniejàcy system re-
habilitacji zawodowej zosta∏ zniszczony i nieodbudowany w ca∏oÊci. Zmniejszy∏o
si´ poczucie bezpieczeƒstwa ON w Polsce oraz ich aktywnoÊç spo∏eczna.

Bariery w podejmowaniu pracy OZOS: dwie najwi´ksze bariery w podejmo-
waniu aktywnoÊci zawodowej to wysoki poziom bezrobocia w Polsce oraz brak
tolerancji ze strony spo∏eczeƒstwa.

Czynniki sprzyjajàce podejmowaniu pracy przez OZOS: najwa˝niejszymi
czynnikami sprzyjajàcymi podejmowaniu aktywnoÊci zawodowej OZOS, zda-
niem badanych, sà czynniki zewn´trzne – niezale˝ne od ON, takie jak: media, roz-
wój gospodarki, wsparcie rodziny i wspó∏pracowników, sam fakt niepe∏nospraw-
noÊci oraz luki w ustawodawstwie. Zaledwie kilka odpowiedzi badanych
wskazuje, ˝e postawa ON ma sprzyjajàcy wp∏yw na podejmowanie pracy.

Propozycje ekspertów co do dzia∏aƒ majàcych na celu u∏atwienie znalezienia
i utrzymania pracy: w przypadku dzia∏aƒ, jakie mogà wykonaç sami niepe∏no-
sprawni, badani zgodnie uwa˝ajà, ˝e najwa˝niejsze jest kszta∏cenie si´ ON, ich
w∏asna aktywnoÊç, motywacja oraz postawa i kompetencje komunikacyjne. Zada-
niem rodziny powinno byç przede wszystkim wspieranie ON, dawanie akcepta-
cji i motywowanie do podj´cia pracy. Pracodawcy powinni wspieraç ON i pog∏´-
biaç swojà wiedz´ na ich temat. Natomiast zadaniem mediów, powinno byç
przede wszystkim promowanie firm i pracodawców, którzy zatrudniajà ON,
dzia∏ania majàce na celu zmian´ postaw spo∏eczeƒstwa w stosunku do OZOS, na-
g∏aÊnianie tematu niepe∏nosprawnoÊci oraz pokazywanie, ˝e sà to tacy sami lu-
dzie, jak wszyscy inni.

Rola szkó∏ specjalnych w kszta∏ceniu dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej:
zdania ekspertów w tej dziedzinie sà podzielone. Niektórzy uwa˝ajà, ˝e nie po-
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winno si´ rezygnowaç z dobrych szkó∏ specjalnych, inni uwa˝ajà zaÊ, ˝e koniecz-
na jest ich likwidacja i danie mo˝liwoÊci kszta∏cenia ON w szkole masowej, bez
klas integracyjnych. Wed∏ug nich bowiem szkolnictwo specjalne jest nienaturalne,
gdy˝ odrywa od rodziny i grupy spo∏ecznej. Dziecko uczy si´ specyficznych rela-
cji (specyficzni koledzy, nauczyciele…). Studia sà wtedy trudne, gdy˝ jest to wyj-
Êcie z zak∏adu zamkni´tego w obcy Êwiat.

Eksperci jako doradcy ON: gdyby eksperci mieli doradziç OZOS w podejmo-
waniu pracy, doradzaliby przede wszystkim kszta∏cenie si´ i wytrwa∏oÊç oraz ak-
tywnoÊç i brak postawy roszczeniowej. Odradziliby z kolei szybkie zniech´canie
si´ w poszukiwaniu zatrudnienia, myÊlenie, ˝e sukces jest ∏atwy oraz nastawianie
si´ od poczàtku na wysokie zarobki.
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Za∏àcznik 

Wywiad z ekspertem pracownikiem nauki

TEMAT ROZMOWY: AktywnoÊç osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy

• OD JAK DAWNA zajmuje si´ Pani/Pan problemami osób z ograniczonà
sprawnoÊcià?

• Co SPRAWI¸O, ˝e zainteresowa∏a si´ Pani/Pan tymi problemami?
• Jakie GRUPY OSÓB z ograniczonà sprawnoÊcià interesujà Panià/Pana przede

wszystkim?
• Jakie PROBLEMY dotyczàce osób z ograniczonà sprawnoÊcià AKTUALNIE

podejmuje Pani/Pan w swej dzia∏alnoÊci naukowej?
• Jak ZMIENIA¸Y SI¢ Pani/Pana zainteresowania naukowe w tym obszarze?

1. Jak Pani/Pan sàdzi – czy i dlaczego osoby z ograniczonà sprawnoÊcià PO-
WINNY PRACOWAå?

2. Czy Pani/Pana zdaniem sà takie powody, które CA¸KOWICIE WYKLUCZAJÑ
wykonywanie pracy zawodowej przez niektóre osoby z ograniczonà spraw-
noÊcià (jeÊli tak, to JAKIE?)?

3. Jakie wg Pani/Pana sà PRZYCZYNY tego, ˝e w Polsce tak ma∏o osób z ogra-
niczonà sprawnoÊcià pracuje?
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KiedyÊ bardziej interesowa∏o mnie: W ostatnich 2–3 latach bardziej 
interesuje mnie:

Gdzie tkwià Co utrudnia im WEJÂCIE Co utrudnia im UTRZYMANIE
przyczyny? na rynek pracy? SI¢ na rynku pracy?

Cechy osoby z ograni-
czonà sprawnoÊcià

Ârodowisko rodzinne

Wymagania pracodawców

Czynniki spo∏eczne, 
kulturowe

Rozwiàzania ustawowe, 
regulacje prawne



4. Co uzna∏aby/uzna∏by Pani/Pan za NAJWI¢KSZE BARIERY zwiàzane z pracà
osób z ograniczonà sprawnoÊcià?

5. Co Pani/Pana zdaniem mog∏o byç PRZYCZYNÑ tego, ˝e niektóre osoby
z ograniczonà sprawnoÊcià PRACUJÑ I ODNOSZÑ SUKCESY?

6. Jakie CZYNNIKI uzna∏aby Pani/Pan za NAJBARDZIEJ SPRZYJAJÑCE za-
trudnianiu osób z ograniczonà sprawnoÊcià ?

7. Jakie zmiany w Polsce zwiàzane z aktywnoÊcià zawodowà osób z ograniczo-
nà sprawnoÊcià dostrzega Pani/Pan W OSTATNICH 2–3 LATACH?
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Czynniki u∏atwiajàce Czynniki u∏atwiajàce 
PODJ¢CIE pracy UTRZYMANIE pracy

1. 1. 

2. 2.

3. 3.

1. ZMIANY NA LEPSZE 2. ZMIANY NA GORSZE

3. NIC SI¢ NIE ZMIENI¸O
nadal sà te same problemy, czyli…

Co u∏atwi∏o im Co u∏atwi∏o im UTRZY- Co spowodowa∏o, ˝e od-
WEJÂCIE na rynek pracy? MANIE SI¢ w pracy? nios∏y w pracy SUKCES?

Bariery UNIEMO˚LIWIAJÑCE Bariery UTRUDNIAJÑCE 
podj´cie pracy utrzymanie pracy

1. 1. 

2. 2.

3. 3.



8. Co wg Pani/Pana MO˚NA ZROBIå, aby wi´cej osób z ograniczonà spraw-
noÊcià PODEJMOWA¸O PRAC¢? 

9. Co wg Pani/Pana MO˚NA ZROBIå, aby wi´cej osób z ograniczonà spraw-
noÊcià UTRZYMYWA¸O SI¢ W PRACY i nie odchodzi∏o z niej? 

10. Jakie wg Pani/Pana zmiany nale˝a∏oby wprowadziç do SYSTEMU OÂWIA-
TY, aby dzieci i m∏odzie˝ z ograniczonà sprawnoÊcià by∏y lepiej przygoto-
wane do podj´cia pracy i utrzymania si´ na rynku pracy?

11. Prosz´ na podstawie swoich doÊwiadczeƒ ˝yciowych i zawodowych wska-
zaç to, CO W DZISIEJSZEJ POLSCE uznaje Pani/Pan za najwi´kszà barier´
i za najwa˝niejszy czynnik sprzyjajàcy PODEJMOWANIU aktywnoÊci za-
wodowej przez osoby z ograniczonà sprawnoÊcià:
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Co mogà zrobiç same OSOBY z ograniczonà sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç RODZINY osób z ograniczonà sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç PRACODAWCY?

Co mogà zrobiç ró˝ne INSTYTUCJE (publiczne, spo∏eczne, 
prywatne)?

Co mogà zrobiç MEDIA (TV, radio, prasa…)?

Co mogà zrobiç W¸ADZE PA¡STWOWE (rzàd, samorzàd)?

Co mogà zrobiç same OSOBY z ograniczonà sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç RODZINY osób z ograniczonà sprawnoÊcià?

Co mogà zrobiç PRACODAWCY?

Co mogà zrobiç ró˝ne INSTYTUCJE (publiczne, spo∏eczne, 
prywatne)?

Co mogà zrobiç MEDIA (TV, radio, prasa…)?

Co mogà zrobiç W¸ADZE PA¡STWOWE (rzàd, samorzàd)?

Zmiany mo˝liwe w bliskiej przysz∏oÊci

Zmiany mo˝liwe w dalszej przysz∏oÊci

Najwi´ksza BARIERA to:

Najwa˝niejszy CZYNNIK SPRZYJAJÑCY to:



12. Gdyby bezrobotna osoba z ograniczonà sprawnoÊcià poprosi∏a Panià/Pana
o POMOC I RAD¢ W SPRAWIE POSZUKIWANIA PRACY to, jak by si´
Pani/Pan zachowa∏a:

13. Jakie mo˝e Pani/Pan wymieniç KORZYÂCI Z PRACY dla osoby z ograniczo-
nà sprawnoÊcià?
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KorzyÊci z posiadania i wykonywania pracy:

NAJWA˚NIEJSZE JEDNAK JEST:

Tego bym nie zrobi∏(a) To bym zrobi∏(a)



20.1. Wprowadzenie

Zdecydowana wi´kszoÊç badaƒ na gruncie nauk spo∏ecznych i humanistycz-
nych prowadzonych jest albo w konwencji badaƒ jakoÊciowych, albo w konwen-
cji badaƒ iloÊciowych. Nadal jednak stosunkowo rzadko podejmowane sà takie
przedsi´wzi´cia, w których si´ga si´ jednoczeÊnie po pomiar jakoÊciowy i iloÊcio-
wy. Równie˝ jednak wtedy, gdy w obr´bie danego przedsi´wzi´cia (projektu) ba-
dawczego realizuje si´ zarówno badania jakoÊciowe, jak i iloÊciowe, wskazuje si´
na trudnoÊci zwiàzane z próbami dokonania spójnej analizy uzyskanych wyni-
ków. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy badania te realizowane sà równolegle.
Za bardziej obiecujàcà uznawana jest natomiast taka procedura, gdy badania ja-
koÊciowe wyraênie poprzedzajà pomiar iloÊciowy. Umo˝liwia to dokonanie dale-
ko idàcego wglàdu w sposób myÊlenia osób badanych, w kategorie, za pomocà
których objaÊniajà swój Êwiat. Pozwala to póêniej uniknàç wielu pu∏apek i artefak-
tów, które mogà si´ pojawiç, gdy okreÊlamy zmienne w badaniach iloÊciowych. 

Warto przypomnieç, ˝e wp∏ywowa jest tendencja, zgodnie z którà metody ja-
koÊciowe i iloÊciowe przyporzàdkowywane sà dwóm zdecydowanie ró˝nym pa-
radygmatom metodologicznym, u których podstaw le˝y przekonanie, ˝e mamy
do czynienia z dwoma zasadniczo odmiennymi i niekompatybilnymi sposobami
myÊlenia i poglàdami na natur´ Êwiata (Kelle, Erzberger, 2000).

W tym projekcie zosta∏a przyj´ta w∏aÊnie taka procedura post´powania: bada-
nia jakoÊciowe poprzedzajà pomiar iloÊciowy. Nie oznacza to jednak, ˝e zgadza-
my si´ tutaj z za∏o˝eniami klasycznego modelu (Barton, Lazarsfeld, 1984), zgod-
nie z którym studia jakoÊciowe s∏u˝à jedynie do generowania hipotez, które

Wojciech ¸ukowski
Instytut Socjologii
Szko∏a Wy˝sza Psychologii Spo∏ecznej w Warszawie

Rozdzia∏ 20

Za∏o˝enia badaƒ jakoÊciowych 
nad aktywnoÊcià zawodowà osób 
z ograniczonà sprawnoÊcià*

* PrzemyÊlenia zawarte w tym tekÊcie wià˝à si´ ÊciÊle z pierwszà fazà realizacji badaƒ jakoÊciowych
w ramach projektu „Psychospo∏eczne uwarunkowania aktywnoÊci zawodowej osób niepe∏nospraw-
nych”.



nast´pnie poddawane sà sprawdzeniu w badaniach iloÊciowych. Nie wyklucza-
my oczywiÊcie takiego sposobu post´powania. Badania jakoÊciowe majà dopro-
wadziç do sformu∏owania hipotez i okreÊlenia zmiennych tworzàcych badanie
iloÊciowe. Jednak g∏ównà procedurà b´dzie triangulacja1 stosowana zarówno
w obr´bie badania jakoÊciowego, jak równie˝ ∏àcznie w odniesieniu do badania ja-
koÊciowego i iloÊciowego. 

Celem rozwa˝aƒ przedstawionych w tym tekÊcie jest jednak nie tyle pokazanie
sposobów przechodzenia od badania jakoÊciowego do iloÊciowego, ile prezenta-
cja doÊwiadczeƒ zwiàzanych z samà realizacjà badaƒ jakoÊciowych w Êrodowisku
osób niepe∏nosprawnych. 

20.2. Specyfika prowadzonych badaƒ

Specyfikà prowadzonych badaƒ by∏a du˝a, rzadko spotykana liczba realizo-
wanych wywiadów otwartych z dyspozycjami (300 wywiadów). Ju˝ z tego powo-
du pojawiajà si´ istotne pytania dotyczàce mo˝liwoÊci dokonania pog∏´bionej
i przeprowadzonej wed∏ug precyzyjnych kryteriów analizy tak obszernego mate-
ria∏u. Pozyskany materia∏ obejmie ok. 5000 stron tekstu, wype∏nionych narracjami
zró˝nicowanymi i trudnymi, co oczywiste, do uporzàdkowania, systematyzacji
i spójnej interpretacji. 

Pos∏ugiwanie si´ za∏o˝eniami teorii ugruntowanej (Strauss, 1987) umo˝liwia
dokonanie takiej systematyzacji oraz interpretacji. Jednym z podstawowych za∏o-
˝eƒ tego podejÊcia jest to, ˝e zw∏aszcza w poczàtkowej fazie procesu badawczego
nale˝y tworzyç takie kategorie, które odpowiadajà kategoriom, jakimi pos∏ugujà
si´ ludzie w swych codziennych zachowaniach i dzia∏aniach. Skoro ludzie tworzà
rzeczywistoÊç, to badacz powinien podà˝aç za nimi, a nie nak∏adaç na badany
Êwiat spo∏eczny gorset wczeÊniej przygotowanych przez siebie hipotez i przyswo-
jonych teorii. Nie oznacza to rzecz jasna, ˝e wykluczamy w ten sposób sensow-
noÊç stosowania innych strategii badawczych. 

Zgodnie z za∏o˝eniami Anselma L. Straussa (1987) – twórcy teorii ugruntowa-
nej – jej specyfika zawiera si´ w nast´pujàcych cechach: 

1. Przypadek rozumiany jest jako samodzielna i niezale˝na jednostka podlegajà-
ca badaniu. „Przypadkiem” jest autonomiczna jednostka, posiadajàca w∏asnà
histori´. Mo˝e nià byç szpital, rodzina czy te˝ osoba. Sà nimi tak˝e zwiàzki spo-
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1 Triangulacja rozumiana jest tutaj za Normanem Denzinem (1978) jako procedura wzajemnego
sprawdzenia rzetelnoÊci metod i uzyskanych wyników badawczych. Triangulacja metodologiczna
polega na z∏o˝onym procesie wykorzystywania ró˝nych metod do dokonywania pomiaru tych sa-
mych zjawisk. W przypadku dokonywania pomiarów za pomocà jednej metody przydatne mo˝e
byç równie˝ dokonywanie triangulacji badacza, czyli przeprowadzanie przez kilku badaczy równo-
czeÊnie i bez porozumiewania si´ ze sobà badaƒ na tym samym (podobnym) obiekcie (obiektach) ba-
dawczym (badawczych). 



∏eczne, które Strauss nazywa Êwiatami spo∏ecznymi, jak na przyk∏ad spo∏ecz-
ny Êwiat chorych na AIDS, czy zwolenników uprawiania jakiegoÊ sportu. Uzy-
skany w wyniku badaƒ danego przypadku materia∏ empiryczny nie s∏u˝y jed-
nak do ilustracji pewnej istniejàcej ju˝ teorii, ale dany przypadek najpierw
powinien zostaç zrekonstruowany w swojej w∏asnej logice. Ta rekonstrukcja
przypadków oraz ich porównywanie nie jest jednak podejmowane tylko l’art
pour l’art, ale z zamiarem tworzenia teorii.

2. Interpretacja na gruncie nauk spo∏ecznych to rodzaj dzia∏alnoÊci twórczej zbli-
˝onej do twórczoÊci artystycznej2. Strauss powo∏uje si´ tutaj na C.W. Milssa
(1959), który wprowadza poj´cie socjologicznego olÊnienia (sociological imagina-
tion) i na Johna Deweya (1934), który opisuje dzia∏alnoÊç artystycznà jako pro-
ces zbierania doÊwiadczeƒ. Strauss dostrzega sprzecznoÊç mi´dzy dzia∏alno-
Êcià naukowà i artystycznà, zak∏ada jednak mo˝liwoÊç pojawienia si´
w dzia∏alnoÊci naukowej równie˝ czegoÊ, co jest porównywalne z „olÊnieniem”
artysty.

3. Niezb´dna jest ciàg∏oÊç myÊlenia codziennego (potocznego) i naukowego. Ge-
nerowanie teorii jest zbli˝one w swym przebiegu do potocznego myÊlenia
i dzia∏ania. Potoczne i naukowe rozumienie ludzkiego dzia∏ania nie sà wobec
siebie strukturalnie roz∏àczne. Ta teza obecna jest ju˝ m.in. u Alfreda Schütza
(1974). Wiedza potoczna stanowi niewyczerpany zasób dla procesu naukowe-
go i teoria ugruntowana czyni ten zasób szczególnie p∏odnym. Codzienne do-
Êwiadczenia, jak równie˝ wiedza, wynikajàca z wykonywania okreÊlonych za-
wodów czy czynnoÊci sà systematycznie wykorzystywane na gruncie tej teorii.

4. Konieczna jest otwartoÊç w tworzeniu poj´ç naukowych. Tak jak rzeczywistoÊç
ma charakter procesualny, tak równie˝ wiedza naukowa podlega ciàg∏ym
zmianom, gdy˝ reaguje na procesualnoÊç tego, co spo∏eczne. Rozwijane w teo-
rii ugruntowanej poj´cia, koncepcje i kategorie muszà wi´c stale udowadniaç
swojà przydatnoÊç do ujmowania codziennej rzeczywistoÊci. Takie podejÊcie
zbli˝one jest do tego, co jest nazywane przez Maxa Webera „wiecznà m∏odo-
Êcià socjologii” czy te˝ „niedojrza∏oÊcià” typów idealnych.

Teori´ metodologii ugruntowanej przyjmujemy w dwojakim znaczeniu: jako
(1) budowanie teorii (Êredniego zasi´gu) na podstawie systematycznego zbierania
danych empirycznych (Strauss, 1987; Konecki, 2000) oraz jako (2) proces tworze-
nia potocznych wyjaÊnieƒ przez uczestników codziennych zdarzeƒ. Wysi∏ek ba-
dawczy skoncentrowany jest na odtworzeniu tych wyjaÊnieƒ, za pomocà których
nadawany jest sens spo∏ecznemu istnieniu. Poj´cia tej teorii „wywodzà si´ z ob-
serwacji i opisu ÊciÊle wyodr´bnionego do badaƒ obszaru empirycznego” (Konec-
ki, 2000, s. 26). 

Do tych za∏o˝eƒ mamy jednak pewne zastrze˝enia. Nie wydaje si´, mianowi-
cie, zasadne tak radykalne podejÊcie do maksymalnego ograniczenia prekoncep-
tualizacji zamierzeƒ badawczych. Czym innym jest bowiem analiza istniejàcych
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2 To jest radykalny postulat, który przyjmuj´ z pewnym dystansem. Zawarta jest w nim jednak wa˝-
na intencja zachowania twórczej otwartoÊci. 



ju˝ podejÊç zarówno teoretycznych, jak i empirycznych, dotyczàcych badanego
problemu, a czym innym jest wchodzenie w teren z gotowà teorià, chocia˝
w praktyce badawczej wyraêne rozdzielenie jednego i drugiego jest przedsi´wzi´-
ciem doÊç trudnym. Nawet jeÊli hipotezy nie zosta∏y sformu∏owane przed bada-
niem empirycznym explicite, to mogà one jednak byç przyjmowane w sposób bar-
dziej ukryty, na przyk∏ad przez ich nag∏e „odkrywanie” podczas prowadzenia
badaƒ terenowych. Zagadnienie to nie znalaz∏o dotàd zadowalajàcego rozstrzy-
gni´cia na gruncie teorii ugruntowanej i jest jej pewnà s∏aboÊcià. Postulat genero-
wania teorii, czyli sukcesywnego tworzenia jej w trakcie d∏ugotrwa∏ych badaƒ
brzmi obiecujàco, jednak jego praktyczne zastosowanie nie jest zadaniem, które
ju˝ w trakcie realizacji nie budzi ˝adnych wàtpliwoÊci.

Niemniej podzielamy tutaj za∏o˝enie, ˝e teoria ugruntowana powinna umo˝-
liwiaç przewidywanie, wyjaÊnianie i rozumienie dzia∏aƒ spo∏ecznych, których
dotyczy i aby to by∏o mo˝liwe, powinna byç dostosowana, powinna pracowaç,
byç istotna dla zachowaƒ osób w obszarze badanym, powinna poddawaç si´ modyfika-
cjom oraz powinna daç si´ odnieÊç do innych obszarów badawczych (Konecki,
2000, s. 28). 

Dostosowanie oznacza, ˝e kategorie teoretyczne odpowiadajà bezpoÊrednio da-
nym zebranym w trakcie badaƒ (ibidem), czyli nie sà przej´te z istniejàcych ju˝ ba-
daƒ, istniejàcych ju˝ teorii. Traktujemy ten postulat jako wa˝ne zalecenie, ale nie
mo˝emy wykluczyç takich sytuacji, w których okreÊlone, istniejàce ju˝ kategorie
teoretyczne równie˝ oka˝à si´ przydatne w interpretacji danych pozyskanych
w tym badaniu.

Teoria pracuje wtedy, gdy nie tylko wyjaÊnia zjawiska i dzia∏ania obj´te danym
badaniem, ale tak˝e pozwala przewidywaç to, co nastàpi w przysz∏oÊci (ibidem).
Ten postulat przyjmujemy z takim uÊciÊleniem, ̋ e przewidywania mogà dotyczyç
jedynie stanów, w których nadal oddzia∏ujà – dajàce si´ w badaniu zaobserwowaç
– uwarunkowania i wzory. Ich zmiana b´dzie mia∏a negatywny wp∏yw na mo˝li-
woÊç przewidywania.

Zastrze˝eƒ nie budzi postulat istotnoÊci teorii dla dzia∏alnoÊci osób, pozostajà-
cych w obszarze badaƒ, jej modyfikowalnoÊci, jak równie˝ odniesienia do innych ob-
szarów formalnych lub rzeczowych. Za wa˝ny element sprawdzalnoÊci teorii
ugruntowanej jest tutaj uznawane tak˝e rozpoznawanie si´ osób badanych w fi-
nalnym produkcie badaƒ, jakim jest raport.

Podstawowà procedurà zbierania danych jest permanentna analiza porównawcza,
polegajàca na porównywaniu ze sobà ró˝nych przypadków, zdarzeƒ, zjawisk zachowaƒ
w celu ustalenia tego, co je wzajemnie wià˝e, i okreÊlenia tego, co jest wspólne w ró˝nych,
zmiennych warunkach wyst´powania zjawisk. Porównuje si´ równie˝ poj´cia z inny-
mi przypadkami empirycznymi, generujàc w ten sposób nowe teoretyczne w∏a-
snoÊci danego poj´cia i nowe hipotezy. Wreszcie porównywane sà ze sobà poj´-
cia, tak by mog∏y one zostaç dopasowane do zbioru zebranych wskaêników. Sà
one integrowane w hipotezy, które stajà si´ nast´pnie teorià (Konecki, 2000, s. 31).
W tym projekcie badawczym porównywanie otwarte, które w poczàtkowej fazie
jest procedurà podstawowà, jest stopniowo zast´powane przez porównywanie
zamkni´te.
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Z naszego punktu widzenia najbardziej przydatna jest metoda ciàg∏ego porówny-
wania3, która nie stoi w sprzecznoÊci z majàcà na gruncie polskiej socjologii d∏ugà
i p∏odnà tradycj´ metodà analitycznej indukcji (gdzie podstawà analizy jest rozpa-
trywanie kilku wyraênie wyodr´bnionych i dobranych przypadków danego zja-
wiska). Przypadki te sà dobierane a priori. W metodzie ciàg∏ego porównywania
nie jesteÊmy ograniczani wy∏àcznie tymi przypadkami, ale si´gamy po wszelkie
inne dost´pne informacje o charakterze jakoÊciowym (dane z obserwacji, wywia-
dy, dokumenty, artyku∏y, ksià˝ki). Ta metoda znajduje równie˝ swój odpowied-
nik w porównywaniu potocznym, gdzie nie ma ˝adnych ograniczeƒ w doborze
przypadków i poj´ç, które sà porównywane. Porównywanie potoczne nie ma jed-
nak waloru systematycznoÊci i metodycznoÊci, a uogólnienia majà charakter nie-
spójny, wyrywkowy czy te˝ przypadkowy. 

20.3. Dobór osób do badaƒ 

W trakcie realizacji badaƒ jakoÊciowych okaza∏o si´, ˝e przyj´te na poczàtku
za∏o˝enie o równym iloÊciowo rozk∏adzie osób badanych po 100 osób niepe∏no-
sprawnych, 100 osób z kr´gu rodzinnego i osób bliskich oraz 100 pracodawców
jest trudne do utrzymania. Ârodowisko pracodawców wykazywa∏o znacznie
mniejsze wewn´trzne zró˝nicowanie ni˝ wst´pnie przewidywano. Umo˝liwi∏o to
wi´c dobór wi´kszej liczby osób niepe∏nosprawnych, zwi´kszenie poczàtkowo
planowanej liczby ze 100 osób do 150, natomiast zmniejszenie badanej liczby pra-
codawców do 50. Zachowana zosta∏a natomiast planowana wst´pnie liczba 100
wywiadów z osobami wywodzàcymi si´ z kr´gu rodzinnego i przyjacielsko-sà-
siedzkiego osób niepe∏nosprawnych.

DoÊwiadczeni badacze realizujàcy badania jakoÊciowe z pewnoÊcià stwierdzà,
˝e liczba 300 wywiadów w jednym projekcie badawczym jest liczbà bardzo du˝à,
trudnà wr´cz do analitycznego ogarni´cia, nie wspominajàc ju˝ o stosowaniu od-
powiednich regu∏ zapewnienia w∏aÊciwej jakoÊci realizacyjnej i adekwatnego za-
kodowania zebranego materia∏u. Istotnie, te obawy wydajà si´ w pe∏ni uzasadnio-
ne. Dlatego niezb´dne okaza∏o si´ korzystanie z pakietu do analizy danych
jakoÊciowych MAXqda2, umo˝liwiajàcego zarówno precyzyjne kodowanie, jak
równie˝ przeprowadzenie analiz wielowymiarowych, szczególnie przydatnego
przy sortowaniu poszczególnych kodów i odpowiadajàcych im odpowiedzi przy
uwzgl´dnieniu dowolnego wariantu zestawienia badanych przypadków. 

Nawet stosujàc wielorakie kryteria doboru próby, trudno by∏oby z góry stwier-
dziç, ˝e znajdà si´ w niej wszystkie albo zdecydowana wi´kszoÊç reprezentacyj-
nych przypadków. Ju˝ wst´pna analiza wykaza∏a, ˝e niezwykle istotnà zmiennà,
która ujawnia si´ dopiero podczas analizy, a którà niezmiernie trudno by∏o
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3 Porównywane sà przypadki, poj´cia do nast´pnych zaobserwowanych przypadków i poj´cia mi´-
dzy sobà (Konecki, 2000, s. 69).



uwzgl´dniç przy doborze przypadków, jest ta faza w trajektorii ˝ycia osoby bada-
nej, w której przeprowadzany jest wywiad. Dotyczy to zarówno osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià od urodzenia, jak równie˝ osób, które nabywajà niepe∏nosprawnoÊç
w trakcie ˝ycia lub ujawnia si´ ona w trakcie ˝ycia. 

Trafne wydaje si´ za∏o˝enie, ˝e wtedy, gdy ta niepe∏nosprawnoÊç pojawia si´
w trakcie ˝ycia, to stanowi wa˝ny kamieƒ milowy. Jednak na poziomie subiek-
tywnych wyjaÊnieƒ deklarowanych przez badane osoby mo˝e byç ona w bardzo
ró˝noraki sposób interpretowana. Wspó∏istnieje ona tak˝e w tych interpretacjach
z innymi czynnikami (np. sytuacjà rodzinnà, wsparciem osób bliskich etc.). Istot-
ne zatem na tym etapie prowadzonych badaƒ jest posiadanie pe∏nej ÊwiadomoÊci,
˝e spotykamy osoby badane w ró˝nych punktach ich ˝ycia – ich trajektorii biogra-
ficznej. 

O ile w innych badaniach jakoÊciowych porzàdkujàcà rol´ w tym przypadku
odgrywa uwzgl´dnianie przedstawicieli ró˝nych pokoleƒ, o tyle w tym przypad-
ku trudno by∏oby si´ na tym oprzeç. W sposób niemal wi´c nieuchronny natrafi-
my na luki, b´dzie brakowa∏o okreÊlonych przypadków w dobranej próbie. Ko-
nieczne wydaje si´ wi´c pos∏u˝enie si´ tworzeniem tzw. typów idealnych. 

Próba wyodr´bnienia typów „bycia osobà niepe∏nosprawnà” w kontekÊcie ak-
tywnoÊci na rynku pracy zapewne nie wyczerpuje ich mo˝liwego repertuaru. Po-
le widzenia zespo∏u badawczego pozostanie ograniczone, nawet gdy przeprowa-
dzone zostanà tak wszechstronne badania, jak te przez nas planowane i przy
uwzgl´dnieniu wielu kryteriów ró˝nicujàcych osoby niepe∏nosprawne. JesteÊmy
te˝ otwarci na testowanie hipotezy, ˝e g∏ównym czynnikiem ró˝nicujàcym osoby
niepe∏nosprawne wcale nie musi byç ich niepe∏nosprawnoÊç.

Przyj´cie takiej hipotezy ma wyjàtkowe znaczenie w badaniach prowadzonych
na podstawie za∏o˝eƒ teorii ugruntowanej, tak˝e w tych badaniach, w których
opieramy si´ na wyraênej prekonceptualizacji. Nale˝y równie˝ uwzgl´dniç usta-
lenia Anthony Giddensa (2001) czy Urlicha Becka (1986), ˝e wspó∏czeÊnie jednost-
ki stojà przed koniecznoÊcià dokonywania wyborów to˝samoÊciowych z ró˝nora-
kich opcji. Coraz trudniejsze mo˝e okazywaç si´ pos∏ugiwanie si´ uogólnionym
habitusem4, uogólnionym znaczeniem przypisywanym w∏asnej biografii. Zbyt
wiele jest bowiem kontekstów dzia∏ania, zbyt wiele oÊrodków „w∏adzy”, do któ-
rych jednostka odnosi autodefinicje, na podstawie których, po uzgodnieniu z ni-
mi lub przez opozycj´ do nich, je formu∏uje. Nie mo˝na zatem wykluczyç, ˝e do-
Êwiadczanie niepe∏nosprawnoÊci, chocia˝ bardzo wa˝ne, nie musi byç kluczowe
w tej to˝samoÊciowej uk∏adance. 
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4 Jak si´ wydaje, Pierre Bourdieu nie dostrzega∏ tego problemu, który tak wyraênie akcentujà Giddens
i Beck, a mianowicie problem „pluralizacji” to˝samoÊci jednostki. Mo˝e ona mieç wiele to˝samoÊci
jednoczeÊnie oraz zmieniaç je w trakcie swego ˝ycia. Habitus rozumiany jest jako nawykowy, utrwa-
lony w trakcie pierwotnej i wtórnej socjalizacji sposób reagowania na wyzwania ˝yciowe, jak rów-
nie˝ zachowywania si´ w codziennych zrytualizowanych sytuacjach. JeÊli jednostka ma ró˝ne to˝sa-
moÊci, to zasadne wydaje si´ pytanie, czy dysponuje uogólnionym habitusem, którego „u˝ywa”
w tych to˝samoÊciach, czy te˝ habitus si´ rozpada i sk∏ada si´ z kilku autonomicznych cz´Êci. 



20.4. Sposoby kodowania

Zastosowanie procedury kodowania otwartego w poczàtkowej fazie analizo-
wania zebranych danych w postaci wywiadów otwartych by∏o umotywowane
nast´pujàco. Po pierwsze, nie chcieliÊmy straciç z pola widzenia mo˝liwie szero-
kiego spektrum zagadnieƒ, jaki ujawni∏ si´ w przeprowadzonych wywiadach, po
drugie zaÊ, trudno by∏oby sobie wyobraziç udane zakodowanie tak obszernego
materia∏u przy zastosowaniu ju˝ w pierwszej fazie kodowania selektywnego, bo-
wiem wiàza∏oby si´ z zastosowaniem „filtra” okreÊlonej koncepcji teoretycznej.
Wreszcie po trzecie, w procedurze kodowania bierze udzia∏ kilkunastoosobowe
grono koderów. Trudno sobie wyobraziç ich „zdyscyplinowanie” na podsta-
wie jednego konceptu teoretycznego. Za∏o˝yliÊmy wi´c, ˝e zastosowane kody-ka-
tegorie powinny byç jak najbli˝sze potocznemu rozumieniu Êwiata, oraz ˝e ich
struktura i treÊç musi odpowiadaç strukturze scenariusza wywiadu. 

Zgodnie z zaleceniami Straussa (1987), do prawid∏owego zakodowania zebra-
nego materia∏u nie wystarczy, ˝e okreÊlone kategorie zostanà odkryte i nazwane.
Badacz (koder) nie jest po to, aby jedynie (mniej lub bardziej mechanicznie) umie-
Êciç w∏aÊciwà kategori´ przy tym danym fragmencie tekstu, musi równie˝ potra-
fiç nadaç temu fragmentowi w∏aÊciwe subkategorie. 

Mo˝na zaproponowaç nast´pujàcy paradygmat kodowania, który powinien
staç si´ podstawowym wyposa˝eniem procesu myÊlowego badacza. Dane powin-
ny byç kodowane ze wzgl´du na ich wag´ dla zjawisk, na które wskazuje si´ za
pomocà danej kategorii, a mianowicie ze wzgl´du na: warunki, okolicznoÊci, inte-
rakcje mi´dzy aktorami, strategie i taktyki, konsekwencje (skutki).

Zw∏aszcza niezbyt doÊwiadczeni badacze mogà mieç problemy, by analizujàc
pozyskane dane trafiaç na „warunki”. Czasami jednak wskazuje na nie wprost sa-
ma osoba, która dzia∏a, lub ta, z którà realizujemy dany wywiad. Badacz powinien
zwracaç uwag´ na takie s∏owa kluczowe, jak „poniewa˝”, „z powodu”, czy te˝ na
wyra˝enia typu „na podstawie”, „w oparciu o”. Podobnie mo˝na „odkrywaç”
konsekwencje dzia∏aƒ, w takich wyra˝eniach, jak „jako skutek tego”, „dlatego”,
„jako wynik”, „konsekwencjà by∏o”. Nie powinno natomiast stwarzaç problemów
wskazywanie na strategie. ¸atwe do odkrycia sà tak˝e interakcje. Chodzi tutaj
o wzajemne relacje mi´dzy dzia∏ajàcymi jednostkami. 

We wst´pnej fazie badaƒ pos∏u˝yliÊmy si´ procedurà kodowania otwartego.
Chodzi tutaj o nieograniczone kodowanie danych. Analizowane jest wtedy zda-
nie po zdaniu, a nawet s∏owo po s∏owie. W trakcie tego procesu pojawia si´ wiele
pytaƒ, jak równie˝ tymczasowych odpowiedzi. Za∏o˝yliÊmy równie˝, ˝e drzewo
kodowe b´dzie uzupe∏niane w trakcie analizy pierwszych 30–40 wywiadów. Ka˝-
dy z koderów dysponuje prawem proponowania nowych kodów, jednak nie mo-
˝e ich samodzielnie wprowadzaç do drzewa kodowego. Zak∏adamy, ˝e najpóê-
niej od 40 wywiadu drzewo kodowe b´dzie mia∏o ju˝ charakter zamkni´ty
i b´dzie uzupe∏niane tylko w wyjàtkowych przypadkach. 

Dzi´ki zastosowaniu programu MAXqda2 nie naruszona zostanie na ˝adnym
z etapów procesu analitycznego jego spójnoÊç, co mog∏oby mieç miejsce wtedy,
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gdyby wprowadzanie kodów i ich uzupe∏nianie odbywa∏o si´ w sposób tradycyj-
ny (zw∏aszcza przy tak obszernym materiale badawczym). Ponadto procedura
otwartego kodowania staje si´ efektywniejsza równie˝ wtedy, gdy uzyskane da-
ne (wywiady) nie sà kodowane przez osob´ pozyskujàcà te dane, ale przez inne-
go kodera-badacza. Równie˝ efektywnoÊç tej procedury zwi´kszajà zespo∏owe
spotkania koderów, którzy pracujà nad tym samym zbiorem danych (wywia-
dów). Oba te podejÊcia zosta∏y zastosowane w tym projekcie.

W trakcie tego pierwszego etapu, kierujàc si´ za∏o˝eniami teorii ugruntowanej,
mieliÊmy „w tyle g∏owy” nast´pujàce kwestie:

1. Jakie sà g∏ówne problemy, z którymi sà konfrontowani aktorzy? Jak mo˝na
wyjaÊniç ich problemy? W procedurze kodowania te pytania znajdujà swoje
odzwierciedlenie w poszukiwaniu i formu∏owaniu kategorii kluczowych, któ-
re nast´pnie b´dà tworzy∏y zasadniczà struktur´ raportu i uogólnieƒ o charak-
terze teoretycznym.

2. JednoczeÊnie jednak dane sà analizowane bardzo dok∏adnie. Umo˝liwia to
osiàgni´cie konceptualnej „g´stoÊci”. „Mikroskopowa” analiza danych mini-
malizuje niebezpieczeƒstwo, ˝e wa˝ne kategorie nie zostanà dostrze˝one. 

3. Trzecia wa˝na regu∏a, to stosunkowo cz´ste przerywanie procesu kodowania
i pisania (uogólniajàcych) teoretycznych notatek (memo). Wtedy badacz znaj-
duje si´ ju˝ w sferze analitycznej. 

4. Badacz powinien zachowaç dystans wobec „etykietowania”, czyli zak∏adania
z góry, ˝e dana zmienna jest istotna, bo za takà si´ jà zazwyczaj uwa˝a, np.
wiek, p∏eç, przynale˝noÊç do okreÊlonej grupy czy warstwy spo∏ecznej. Nawet
takie „oczywiste” zmienne muszà „zas∏u˝yç” sobie na swoje miejsce w teorii
ugruntowanej. 

Istotnym elementem kodowania otwartego jest równie˝ kodowanie osiowe,
polegajàce na koncentrowaniu si´ w okreÊlonym punkcie procesu badawczego na
„osi” danej kategorii. Takie kodowanie staje si´ istotne wtedy, gdy chodzi o do-
pe∏nienie ju˝ istniejàcych kategorii i precyzyjne okreÊlenie kategorii kluczowych. 

Nast´pny etapem staje si´ kodowanie selektywne, które b´dzie polegaç na
tym, ˝e koduje si´ systematycznie i w sposób skoncentrowany wed∏ug kategorii
kluczowych. Kodowanie selektywne oznacza wi´c, ˝e proces kodowania ograni-
cza si´ do tych zmiennych, które wykazujà znaczàce odniesienie do kategorii klu-
czowych. Przyj´liÊmy wst´pnie, ˝e ten proces rozpocznie si´ po otwartym zako-
dowaniu pierwszych czterdziestu wywiadów. 

Jak analizowaç badane przypadki zarówno w wymiarze trajektorii ˝yciowych, jak
równie˝ porównujàc ze sobà poszczególne przypadki? Jakie kryteria powinny tutaj
zostaç uwzgl´dnione? Czy wystarczajàce b´dzie dokonywanie analiz poprzecznych,
uwzgl´dniajàc g∏ównie rodzaj niepe∏nosprawnoÊci, czy te˝ zasadne b´dzie uwzgl´d-
nienie stanu psychofizycznego, dominujàcego sposobu definiowania Êwiata i swojej
w nim sytuacji? Czy w zwiàzku z tym nie rysuje si´ potrzeba zwrócenia uwagi na do-
minujàce typy definiowania rzeczywistoÊci przez osoby niepe∏nosprawne?

Odpowiedê na te pytania zosta∏a ju˝ cz´Êciowo udzielona powy˝ej w rozwa-
˝aniach dotyczàcych kodowania otwartego. Zachowujemy otwartoÊç na poszuki-
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wanie tych zmiennych, które okreÊlajà to˝samoÊç osób wyró˝nionych za pomocà
tej kluczowej w systemie instytucjonalnym, ale tak˝e potocznej kategoryzacji
opierajàcej si´ na niepe∏nosprawnoÊci. Ju˝ jednak wst´pna analiza zarówno wy-
wiadów pilota˝owych, jak i pierwszych wywiadów z badania w∏aÊciwego po-
zwala na dostrze˝enie nast´pujàcych typów definiowania Êwiata i swojej w nim
sytuacji przez osoby niepe∏nosprawne.

1. Niepe∏nosprawnoÊç nie pojawia si´ w narracjach osób badanych jako wymiar
okreÊlajàcy ich to˝samoÊç. Sà odporni na stygmatyzujàce oddzia∏ywania bli˝-
szego i dalszego Êrodowiska spo∏ecznego. 

2. Osoby badane sà Êwiadome swojej niepe∏nosprawnoÊci. OkreÊla ona w istotny
sposób ich to˝samoÊç. Traktujà jà jako barier´. Jednak sà te˝ odporni na styg-
matyzujàce oddzia∏ywania otoczenia. 

3. Osoby sà Êwiadome swej niepe∏nosprawnoÊci. Jednak nie sà odporne na styg-
matyzujàce oddzia∏ywania otoczenia. Postrzegajà swoje miejsce w kategoriach
„ofiary”, „postawy roszczeniowej”.

Trudno na tym etapie badaƒ rozstrzygnàç, czy ta typologia dotyczy g∏ównego
wymiaru to˝samoÊci osób niepe∏nosprawnych, równie˝ w kontekÊcie ich aktyw-
noÊci zawodowej. Jednak z ca∏à pewnoÊcià b´dzie ona bardzo u˝yteczna w two-
rzeniu kluczowych kategorii. 

20.5. Generowanie teorii.
Przyk∏ady wykorzystywania wiedzy 
kontekstowej w procesie analitycznym

20.5.1. Teoria Pierre’a Bourdieu

Zgodnie z za∏o˝eniami teorii ugruntowanej, proces analityczny jest jednocze-
Ênie procesem generowania teorii. Chodziç przy tym mo˝e zarówno o tworzenie
nowej koncepcji teoretycznej, jak równie˝ o adekwatne wykorzystanie istniejàce-
go ju˝ kontekstu teoretycznego. Mo˝liwa jest równie˝ taka sytuacja, w której ist-
niejàce elementy kontekstu teoretycznego zostanà po∏àczone z nowymi kategoria-
mi wygenerowanymi w procesie teoretical sampling. 

Trudno jest na obecnym etapie rozstrzygaç o kszta∏cie ostatecznie wygenero-
wanej teorii, jednak wyraênie uwidoczni∏a si´ przydatnoÊç analityczna koncepcji
teoretycznej Pierre’a Bourdieu (2001). 

Mo˝na za∏o˝yç, ˝e niepe∏nosprawnoÊç jest wa˝nym elementem tworzàcym ha-
bitus5 jednostki zarówno wtedy, gdy istnieje od urodzenia, jak równie˝ wtedy,
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gdy zosta∏a nabyta (ujawni∏a si´) w trakcie ˝ycia. Niepe∏nosprawnoÊç stanowi ten
element habitusu, który w wi´kszoÊci badanych przypadków prowadzi do trud-
noÊci z dopasowaniem si´ do regu∏ pola6.

Niepe∏nosprawnoÊç przynosi cz´sto znaczàcà zmian´ usytuowania jednostki
w przestrzeni spo∏ecznej (na jej ró˝nych polach). Jednostka cz´sto zostaje w nie-
oczekiwany sposób przesuni´ta w strukturze spo∏ecznej, gdy zaÊ znajdzie si´
w polu niepe∏nosprawnoÊci, bywa zmuszana do przyjmowania ról spo∏ecznych
ca∏kowicie niezgodnych z jej dotychczasowà autodefinicjà.

Ale nie zawsze tak si´ dzieje. Zasadne wi´c jest poszukiwanie odpowiedzi na
pytanie, od czego zale˝y satysfakcjonujàce jednostk´ dopasowanie jej habitusu do
obowiàzujàcych regu∏ pola? Jakie sà typy tego dopasowania? Dlaczego niektóre
dzia∏ajàce jednostki sà w uprawniony sposób przekonane, ˝e to one ustanawiajà
„relacyjnà konfiguracj´ wyposa˝onà w specyficznà si∏´ cià˝enia (gravité), zdolnà
do narzucania swej wagi wszystkim przedmiotom i osobom w polu tym si´ znaj-
dujàcym” (Bourdieu, 2001, s. 21). Dlaczego zaÊ inne jednostki niemal bezwolnie
poddajà si´ regu∏om pola, nawet jeÊli wià˝e si´ to z upokorzeniem, daleko idàcym
ograniczeniem szans ˝yciowych? Nie mo˝na wykluczyç te˝ takiej sytuacji, w któ-
rej mamy do czynienia ze wzgl´dnà równoczesnoÊcià przekszta∏cania si´ habitu-
sów i strukturyzacjà przestrzeni. Dzieje si´ tak wtedy, gdy jednostka w swojej ak-
tywnoÊci ˝yciowej podejmuje prób´ tak˝e bardzo aktywnego przekszta∏cania
przestrzeni na przyk∏ad przez tworzenie nowego subpola (na przyk∏ad zak∏ada-
jàc firm´ czy organizacj´ pozarzàdowà). 

Pole to mo˝e byç postrzegane równie˝ jako szczególnie dogodny obszar do
walki i konkurencji o w∏aÊciwe dla niego rodzaje kapita∏u. Ta konkurencja doty-
czy walki o kapita∏ w∏aÊciwy dla ró˝nych ról spo∏ecznych (np. autorytet kultural-
ny na polu artystycznym; autorytet kap∏aƒski na polu religijnym; autorytet w Êro-
dowisku wiejskim, wynikajàcy z bycia dobrym gospodarzem; autorytet
w Êrodowisku w´dkarzy, wynikajàcy ze znakomitych po∏owów), ale w tej prze-
strzeni wyst´powaç móg∏ i nadal mo˝e wyst´powaç szczególny rodzaj kapita∏u
zwiàzany z jej udanym zaw∏aszczeniem, bioràcy si´ z poczucia pozytywnie
wzmacniajàcego si´ napi´cia mi´dzy habitusem a polem, poczuciem wzgl´dnie
równoczesnego stawania si´ „kimÊ” i modyfikacjà samej struktury przestrzeni
(pola). Nale˝y zatem poszukiwaç odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób osoby
niepe∏nosprawne konkurujà o ró˝ne kapita∏y (ekonomiczny, kulturowy, spo∏ecz-
ny i symboliczny)? Czy wyst´puje jakaÊ specyfika wynikajàca z niepe∏nosprawno-
Êci bàdê z nià zwiàzana? 

Podzielamy poglàd Bourdieu, ˝e w spo∏eczeƒstwach silnie zró˝nicowanych
wszechÊwiat spo∏eczny sk∏ada si´ z wielu zró˝nicowanych, autonomicznych pól,
takich jak pole artystyczne, religijne, gospodarcze. JednoczeÊnie jednak nie wolno
nie dostrzegaç ca∏ej gamy homologii strukturalnych i funkcjonalnych mi´dzy po-
lem filozofii, polityki, literatury a strukturà przestrzeni spo∏ecznej. Pozwala to za-
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tem oczekiwaç, ˝e habitusy, od których zale˝y mo˝liwoÊç uruchamiania istniejà-
cych w okreÊlonym polu kapita∏ów widzianych zarówno jako broƒ, jak i stawka
w walce, mogà byç jednoczeÊnie wykorzystywane na wielu polach. Anga˝owanie
si´ na tych polach mo˝e mieç pewien wspólny mianownik, a mianowicie tworze-
nie zgodnoÊci mi´dzy habitusem a majàcà walor ogólnoÊci przestrzenià spo∏ecznà. 

Innymi s∏owy, ludzie zabiegajà o uznanie w specyficznych rolach spo∏ecznych
nie tylko dlatego, ˝eby doÊwiadczaç wp∏ywu na kszta∏towanie w∏aÊciwego dla
nich rodzaju pola, lecz aby mieç poczucie pewnej uogólnionej wa˝noÊci, dyspono-
wania kapita∏em, który posiada uogólnionà wartoÊç. 

20.5.2. Spo∏eczne tworzenie rzeczywistoÊci przez osoby 
niepe∏nosprawne

Socjalizacja pierwotna jest fazà, w której jednostka uzyskuje zdolnoÊç do
kszta∏towania swojego stosunku do Êwiata w kategoriach uogólnionego innego.
„Âwiat socjalizacji pierwotnej, ukszta∏towany jako pierwszy Êwiat jednostki, zna-
mionuje swego rodzaju protorealizm: rzeczywistoÊç tego Êwiata jawi si´ jako nie-
kwestionowanie realna, prawdziwa, konieczna, przejrzysta i zrozumia∏a, stanowi
egzystencjalny punkt wyjÊcia, w∏asny i niezbywalny sk∏adnik kognitywnego apa-
ratu jednostki. Dopiero na tym pod∏o˝u, którym jest ów Êwiat zasadniczy, rozu-
miany jako totalna wersja uniwersum, mo˝e dojÊç, w toku socjalizacji wtórnej, do
wykreowania nast´pnych – komplementarnych lub alternatywnych wersji rze-
czywistoÊci” (Manterys, 1997, s. 57; Berger i Luckmann, 1983).

Socjalizacja wtórna obejmuje natomiast internalizacj´ instytucjonalnie wykre-
owanych subÊwiatów. Berger i Luckmann (1983) zwracajà uwag´ na pewnà pro-
cedur´, która polega na replikacji sk∏adników w∏aÊciwych socjalizacji pierwotnej.
Trudno jednak wyobraziç sobie takà sytuacj´, w której ta replikacja mo˝e odby-
waç si´ bez zak∏óceƒ. Zapewne by∏oby to mo˝liwe jedynie w strukturach spo∏e-
czeƒstwa tradycyjnego, w biografiach jednostek nieopuszczajàcych ÊciÊle okreÊlo-
nych lokalnych wspólnot, w okresach historycznych, gdy w perspektywie ˝ycia
kilku pokoleƒ nie zmieniajà si´ podstawowe struktury wartoÊci i zewn´trzne wo-
bec takiej wspólnoty struktury systemowe. Takie sytuacje obecnie nie wyst´pujà,
zrywanie ciàg∏oÊci procesów socjalizacyjnych jest doÊwiadczeniem powszechnym
i sytuacja osób niepe∏nosprawnych nie musi byç traktowana jako wyjàtkowa. Sta-
le konieczne jest wi´c ustalanie nowych definicji sytuacji, zarówno w planie indy-
widualnych biografii, jak równie˝ w planie losu zbiorowego. 

Peter Berger i Thomas Luckmann, autorzy pracy pt.: Spo∏eczne tworzeni rzeczy-
wistoÊci, dostrzegali powszechnoÊç sytuacji, w których podwa˝ane sà przyswojo-
ne i intersubiektywnie podzielane definicje (nie tylko te pochodzàce z fazy socja-
lizacji pierwotnej, chocia˝ zmiana tych definicji jest nieporównywalnie trudniejsza
ni˝ tych ustalonych w trakcie socjalizacji wtórnej). Ustawicznie pojawiajà si´ ró˝-
ne konkurencyjne definicje czy wersje rzeczywistoÊci. Wskazujà przy tym na dwa
mechanizmy podtrzymania wczeÊniejszych rzeczywistoÊci – podtrzymanie ruty-
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nowe i podtrzymanie kryzysowe. W tym pierwszym wa˝na rola przypada zna-
czàcym innym, do których mo˝na zaliczyç zarówno ró˝nego rodzaju autorytety,
jak równie˝ takich uczestników ˝ycia spo∏ecznego, którzy nawet tylko w epizo-
dycznych interakcjach wysy∏ajà sygna∏y podtrzymujàce wczeÊniejsze definicje.
W drugim proces jest taki sam. Ró˝nica jest tylko taka, ˝e dzia∏ania nakierowane
na podtrzymanie wczeÊniejszych definicji sà szczególnie wyraziste i dobitne. Co
si´ stanie z jednostkà i jej rzeczywistoÊcià w wyniku tych sprzecznych oddzia∏y-
waƒ? Liczba empirycznych kombinacji mo˝e byç praktycznie nieograniczona
(Berger i Luckmann, 1983; Manterys, 1997, s. 59).

Berger i Luckmann podejmujà równie˝ prób´ uchwycenia procesu, którà nazy-
wajà alternacjà, a który polega na ca∏kowitej zmianie Êwiatów w∏aÊciwych dane-
mu aktorowi spo∏ecznemu. Berger i Luckmann widzà to, ˝e jednostka wchodzi
w proces alternacji z ukszta∏towanà osobowoÊcià, co ju˝ samo w sobie pokazuje,
jak trudnym i z∏o˝onym przedsi´wzi´ciem jest dokonanie alternacji. Przecie˝ jed-
nostka ma w jej wyniku dokonaç radykalnej zmiany perspektywy ˝yciowej, per-
cepcji Êwiata. WczeÊniejsza wizja rzeczywistoÊci nie stanowi wi´c pozytywnej
podstawy dla dalszych zabiegów socjalizacyjnych, ale traktowana jest jako nega-
tywny aspekt, który musi byç poddany skutecznej neutralizacji (Berger, Luck-
mann, 1983, s. 239–249; Manterys, 1997, s. 61). Do tego niezb´dne sà nowe struk-
tury uwiarygodnienia, które majà sk∏aniaç jednostk´ do uznania prze∏omu
w ˝yciu. Mo˝na sobie wyobraziç, ˝e alternacja mo˝e mieç miejsce zarówno po-
przez odrzucanie struktur sensu zbudowanych w trakcie socjalizacji pierwotnej,
jak równie˝ poprzez odrzucanie subÊwiatów, formujàcych si´ w trakcie socjaliza-
cji wtórnej. 

Nabycie niepe∏nosprawnoÊci w trakcie ˝ycia mo˝e wiàzaç si´ z uruchomie-
niem procesów alternacji. Istotne przy tym wydaje si´ poszukiwanie odpowiedzi
na pytanie, jaka jest si∏a mechanizmów podtrzymywania wczeÊniejszych wizji
rzeczywistoÊci? Za jeden z nich uznajemy równie˝ zinternalizowanà przez jed-
nostki wizj´ spo∏ecznego Êwiata i sposoby poruszania si´ w tym Êwiecie. Oprócz
wi´c znaczàcych innych, „znaczàcym” jest tak˝e sama jednostka przez definicje
samej siebie. Te definicje stanowià podstaw´ nieustannych eksternalizacji (Berger,
Luckmann, 1983), rozumianych jako procedury wytwarzania rzeczywistoÊci. Im
wi´ksza zgodnoÊç dokonywanych eksternalizacji z zewn´trznymi systemami
uprawomocnieƒ (tj. wiedzà spo∏ecznà, tym, co czynià znaczàcy inni, komplemen-
tarnoÊcià treÊci socjalizacji pierwotnej i wtórnej), tym zapewne równie˝ wi´ksza
stabilnoÊç posiadanej to˝samoÊci. Jednak taka zgodnoÊç mo˝e zostaç przez naby-
cie niepe∏nosprawnoÊci wyraênie naruszona. 

W praktyce mo˝e to oznaczaç wypracowywanie takich mechanizmów, które
pozwalajà na ˝ycie w stanach poÊrednich: „zawieszanie” dokonywanych ekster-
nalizacji, samoograniczanie ich czy te˝ dopasowywanie do istniejàcych czy te˝
uwa˝anych za po˝àdane instytucjonalizacji, reinterpretacj´ wiedzy spo∏ecznej
przez dopasowanie jej do eksternalizacji dokonywanych w bezpiecznych, intym-
nych, lokalnych kr´gach, selektywny dobór znaczàcych innych. Jednostka ma
wtedy poczucie, ˝e nie utraci∏a swojej pierwotnej to˝samoÊci, prowadzi natomiast
ciàgle subtelnà gr´ z systemem, zadowalajàc si´ niszami wzgl´dnej autonomii
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w tych narzucanych z zewnàtrz nowych znaczeniach. Ten ∏ad mo˝e ulec jednak
utrwaleniu i stanowiç punkt odniesienia dla póêniejszych zmian to˝samoÊci.
Istotne jest zatem rozpoznanie, jaki by∏ kszta∏t tej „pierwszej” instytucjonalizacji
i na jaki okres ˝ycia jednostki ona przypada∏a.

20.6. Podsumowanie

Wst´pny etap badaƒ jakoÊciowych nad psychospo∏ecznymi uwarunkowania-
mi aktywnoÊci zawodowej osób niepe∏nosprawnych w pe∏ni potwierdza zasad-
noÊç wyboru takiego w∏aÊnie kontekstu teoretycznego i procedury badawczej.
Trafne wydaje si´ tak˝e to, ˝e badania jakoÊciowe poprzedzajà etap badaƒ iloÊcio-
wych. Pozwoli to na doprecyzowanie narz´dzia oraz adekwatny dobór próby.

Mimo ˝e z natury rzeczy nie jest mo˝liwe uchwycenie wszystkich reprezenta-
cyjnych przypadków, to zak∏adamy, ˝e w wyniku zastosowania procedury two-
rzenia typów idealnych mo˝liwe stanie si´ stworzenie precyzyjnej mapy uwarun-
kowaƒ aktywnoÊci zawodowej osób niepe∏nosprawnych.

Podobne znaczenie ma pos∏ugiwanie si´ za∏o˝eniami teorii ugruntowanej. Ta
procedura badawcza minimalizuje ryzyko nak∏adania na badanà rzeczywistoÊç
gorsetu za∏o˝eƒ, które mogà mieç charakter artefaktyczny. Jest to szczególnie
wa˝ne wtedy, gdy mamy do czynienia z takà cechà jak niepe∏nosprawnoÊç. Testu-
jemy oczywiÊcie jej znaczenie w wielu wymiarach, ale jednoczeÊnie pozostajemy
otwarci na uwzgl´dnianie innych cech, determinujàcych po∏o˝enie i szanse ˝ycio-
we osób niepe∏nosprawnych.
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21.1. Ogólne informacje na temat wywiadów

W ramach projektu pt.: Psychospo∏eczne uwarunkowania aktywnoÊci zawodowej
osób niepe∏nosprawnych w dniach 1.07.2006 – 15.07.2006 r. zosta∏o przeprowadzone
badanie pilota˝owe. 

Badanie pilota˝owe obejmowa∏o wywiady z 10 osobami. By∏y to g∏ównie oso-
by niepe∏nosprawne, ale równie˝ pracodawca zatrudniajàcy osoby z ograniczonà
sprawnoÊcià oraz cz∏onek rodziny osoby z ograniczonà sprawnoÊcià. 

Celem pilota˝u by∏o dokonanie korekt w ustalonym planie i sposobie przeprowa-
dzania badania w∏aÊciwego na podstawie wskazówek i opinii osób przeprowadzajà-
cych wywiady pilota˝owe, jak i samych osób badanych. Z uwagi na cel pilota˝u re-
prezentatywnoÊç grupy nie by∏a priorytetem, stàd prezentowane przez nas w dalszej
cz´Êci artyku∏u refleksje i hipotezy powinny byç generalizowane z du˝à ostro˝noÊcià. 

Osoby przeprowadzajàce wywiady uczestniczy∏y w szkoleniu przygotowujà-
cym je do tego zadania. Dosta∏y dyspozycje do wywiadów, dostosowane do gru-
py, do której osoba badana nale˝a∏a. WczeÊniej bowiem zosta∏y przygotowane (1)
dyspozycje do wywiadów z osobami z ograniczonà sprawnoÊcià, (2) dyspozycje
do wywiadów z cz∏onkami rodzin osób z ograniczonà sprawnoÊcià, (3) dyspozy-
cje do wywiadów z osobami bliskimi spoza rodziny wspierajàcymi osoby z ogra-
niczonà sprawnoÊcià oraz (4) dyspozycje do wywiadów z pracodawcami zatrud-
niajàcymi w swoich firmach osoby z ograniczonà sprawnoÊcià. 

W ramach badania pilota˝owego wspó∏pracownicy projektu mieli za zadanie
nie tylko przeprowadziç konkretny wywiad, ale równie˝ zwróciç szczególnà
uwag´ na reakcje osoby badanej na konkretne pytania sugerowane w dyspozy-
cjach do wywiadu, a póêniej wszystkie swoje refleksje na ten temat spisaç i dostar-
czyç wraz z transkrypcjà i nagraniem wywiadu. Wywiady pilota˝owe mia∏y rów-
nie˝ na celu dostarczenie materia∏u potrzebnego do stworzenia kodów,
niezb´dnych do analiz badania jakoÊciowego przy pomocy pakietu MAXqda2. 

Karolina Smoczyƒska 
Szko∏a Wy˝sza Psychologii Spo∏ecznej w Warszawie

Kamil Sijko
Szko∏a Wy˝sza Psychologii Spo∏ecznej w Warszawie
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Wywiady przeprowadzono z nast´pujàcymi osobami:

1. Osoba z ograniczonà sprawnoÊcià spowodowanà chorobà nowotworowà (ko-
bieta).

2. Osoba z ograniczonà sprawnoÊcià spowodowanà chorobà nowotworowà (ko-
bieta).

3. Osoba niewidoma (m´˝czyzna).
4. Osoba z ograniczonà sprawnoÊcià ruchowà (kobieta).
5. Osoba z ograniczonà sprawnoÊcià spowodowanà chorobà serca (kobieta).
6. Osoba z ograniczonà sprawnoÊcià ruchowà (m´˝czyzna).
7. Osoba z ograniczonà sprawnoÊcià ruchowà (kobieta).
8. Osoba z ograniczonà sprawnoÊcià spowodowanà chorobà psychicznà (m´˝-

czyzna).
9. Pracodawca zatrudniajàcy osoby z ograniczonà sprawnoÊcià ró˝nego rodzaju

(kobieta).
10. Cz∏onek rodziny osoby z ograniczonà sprawnoÊcià ruchowà spowodowanà

udarem (kobieta).

Wywiady te zosta∏y przeprowadzone w ró˝nych miejscowoÊciach w Polsce
– w Warszawie, Rybniku, Opolu, Józefowie oraz Be∏chatowie. StaraliÊmy si´ za-
pewniç znaczne zró˝nicowanie terytorialne, uwzgl´dniajàc miejscowoÊci o ró˝nej
wielkoÊci i zró˝nicowanym regionalnym usytuowaniu. 

Czas trwania wywiadów waha∏ si´ od 21 minut do 2,5 godziny, przewa˝nie
jednak wywiad trwa∏ oko∏o 1,5 godziny i wi´cej. Wszystkie rozmowy zosta∏y na-
grane, a nast´pnie ich treÊç zosta∏a poddana transkrypcji. 

21.2. Wnioski dotyczàce dyspozycji do wywiadów

W wyniku obserwacji osób przeprowadzajàcych wywiady pilota˝owe oraz ich
wnikliwej oceny, dotyczàcej zasadnoÊci i adekwatnoÊci pytaƒ zadawanych pod-
czas wywiadów, wprowadzono kilka zmian do przygotowanych wczeÊniej dys-
pozycji. G∏ówne zmiany dotyczy∏y bardziej logicznego – z perspektywy osób ba-
danych – uk∏adu pytaƒ. Ponadto wprowadzono wi´cej pytaƒ szczegó∏owych,
pog∏´biajàcych i rozszerzajàcych g∏ówne badane problemy. Kilka zagadnieƒ zwià-
zanych z opinià osoby badanej na temat Polski i Polaków usuni´to z dyspozycji,
poniewa˝ – jak si´ okaza∏o – osoby badane reagowa∏y na nie zdziwieniem i iryta-
cjà, g∏ównie ze wzgl´du na skojarzenie tych pytaƒ z bie˝àcà politykà. 

Ogólnie jednak wszystkim osobom przeprowadzajàcym wywiady uda∏o si´
poruszyç wi´kszoÊç z zawartych w dyspozycjach zagadnieƒ i reakcja osób ba-
danych na te pytania by∏a pozytywna. Uda∏o si´ uzyskaç wiele cennych infor-
macji dotyczàcych sytuacji osób niepe∏nosprawnych w Polsce, ich doÊwiadczeƒ
zawodowych, ich marzeƒ i planów. OtwartoÊç wi´kszoÊci osób badanych by∏a
bardzo wysoka, co mo˝na przypisaç m.in. dobremu przeszkoleniu zespo∏u an-
kieterów.
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21.3. Wnioski dotyczàce sytuacji osób 
z ograniczonà sprawnoÊcià

Podstawowym wnioskiem, który nasuwa si´ po lekturze wywiadów pilota˝o-
wych, jest bardzo du˝a aktywnoÊç osób z ograniczonà sprawnoÊcià, z którymi
rozmawiano. 

Wszystkie te osoby podkreÊla∏y absolutnà koniecznoÊç posiadania przez nie
pracy i jako g∏ównà motywacj´ do pracy wymienia∏y nie tylko aspekt finansowy,
ale równie˝, a raczej przede wszystkim, mo˝liwoÊç kontaktu z innymi ludêmi i re-
alizacji swoich ambicji oraz marzeƒ na gruncie zawodowym. JednoczeÊnie osoby
te charakteryzowa∏y si´ du˝à determinacjà w dà˝eniu do za∏o˝onego celu. Jedna
z badanych kobiet powiedzia∏a, ˝e: nie ma rzeczy niemo˝liwych, wszystkiego si´ mo˝-
na nauczyç w ˝yciu, je˝eli si´ tego bardzo chce. Dla wielu z osób badanych jednà z bar-
dzo istotnych motywacji do pracy jest tak˝e potrzeba poczucia bycia potrzebnym.
W wywiadach pojawia∏y si´ deklaracje, ˝e osoba badana nie tylko chce po prostu
mieç prac´, ale te˝ chce, aby w tej pracy mog∏a pomagaç innym ludziom. Poza
tym kilka z tych osób bardzo aktywnie uczestniczy w organizacjach samopomo-
cowych, fundacjach itd., a cz´Êç z nich jest zatrudniona w tego typu placówkach.
Nasuwa si´ wniosek, ˝e osoby niepe∏nosprawne, z którymi rozmawiano, sà goto-
we same pomagaç i wspieraç innych potrzebujàcych. 

W rozmowach osoby badane opowiada∏y o du˝ej liczbie szkoleƒ, jakie przeby-
∏y. Poza tym przewa˝ajàca cz´Êç tych osób ma wykszta∏cenie wy˝sze i nadal szu-
ka mo˝liwoÊci dokszta∏cania si´. Przy okazji osoby te podkreÊla∏y, ˝e g∏ównym
powodem dla pracodawcy, aby zatrudniç osob´ niepe∏nosprawnà, powinny byç
jej kwalifikacje do wykonywania danej pracy, a nie Êwiadczenia z tytu∏u zatrud-
nienia niepe∏nosprawnego pracownika. Wi´kszoÊç osób badanych znakomicie ro-
zumie koniecznoÊç dostosowywania si´ do wymogów wolnego rynku i podejmu-
je jakieÊ dzia∏ania zmierzajàce w∏aÊnie wprost do rozwijania swoich umiej´tnoÊci
i poszerzania wiedzy. Niestety, niejednokrotnie du˝a liczba przebytych szkoleƒ
nie ma odzwierciedlenia w znalezieniu pracy zgodnej z kwalifikacjami osoby ba-
danej. Ilustruje to wypowiedê jednej z osób badanych: By∏am na tym szkoleniu,
znów jeszcze jeden dyplom mam, to chyba b´d´ kolekcj´ robiç z tych dyplomów, bo jakoÊ
nie mog´ zrobiç z nich jakiegoÊ po˝ytku zawodowego. Wi´kszoÊç osób, z którymi roz-
mawiano, ma jednak prac´ i jest z niej zadowolona lub przynajmniej zadowolona
w stopniu umiarkowanym. 

Osoby badane deklarowa∏y sporà potrzeb´ kontaktów z ludêmi i w wi´kszoÊci
mówi∏y o ich zdaniem w∏asnej, ponadprzeci´tnej aktywnoÊci towarzyskiej. 

Z rozmów dotyczàcych dzieciƒstwa i m∏odoÊci osób badanych nasuwa si´
wniosek, i˝ wymagajàcy styl opieki rodziców prowadzi do wytworzenia zdrowej
postawy cz∏owieka, który w doros∏ym ˝yciu znacznie ∏atwiej radzi sobie z prze-
szkodami. Niejednokrotnie osoby badane podkreÊla∏y koniecznoÊç traktowania
niepe∏nosprawnych w miar´ jak najbardziej normalnie, bez nadmiaru ulg i l´ku
przed podejmowaniem przez nie ryzyka. Ta postawa powinna towarzyszyç za-
równo rodzicom, jak i kolegom ze szko∏y, nauczycielom oraz pracodawcom.
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OczywiÊcie osoby badane nie zach´ca∏y do ignorowania faktu, ˝e ktoÊ ma jakiÊ ro-
dzaj dysfunkcji. Jednak kilka razy mówi∏y o tym, aby pe∏nosprawni cz∏onkowie
spo∏eczeƒstwa starali si´ traktowaç niepe∏nosprawnych po prostu normalnie.

Pojawi∏ si´ tak˝e wprost temat edukacji. Osoby badane w wi´kszoÊci by∏y zwolen-
nikami szkó∏ integracyjnych. PodkreÊla∏y jednak koniecznoÊç wczeÊniejszego przy-
stosowania si´ do ˝ycia z niepe∏nosprawnoÊcià i dlatego te˝ wiele z nich chwali∏o so-
bie pobyt w szko∏ach specjalnych, w których nauczono ich wielu bardzo cennych
umiej´tnoÊci pomagajàcych w codziennym ̋ yciu. Trudno jest wi´c na podstawie tych
wywiadów rozstrzygnàç, jaki rodzaj szkolnictwa jest dla niepe∏nosprawnych lepszy.
Wydaje si´, ˝e spraw´ nale˝a∏oby rozpatrzyç za ka˝dym razem indywidualnie i do-
pasowaç sposób uczenia równie˝ do rodzaju niepe∏nosprawnoÊci.

W trakcie rozmów dotkni´to równie˝ kwestii organizacji wspomagajàcych
osoby niepe∏nosprawne w Polsce. Pytano, czy organizacje te powinny w opinii
osób badanych mieç wymiar lokalny czy raczej centralny, oraz czy powinny byç
ma∏e czy du˝e? Wi´kszoÊç osób wyrazi∏a poglàd, i˝ lepiej, aby tego typu placów-
ki mia∏y charakter lokalny i raczej by∏y ma∏e. Pojawi∏y si´ tak˝e jednostkowe opi-
nie przeciwne.

Z wywiadów wynika tak˝e, ˝e internet odgrywa obecnie bardzo wa˝nà rol´
w ˝yciu osób niepe∏nosprawnych. Korzystajà one z niego g∏ównie poszukujàc
pracy, ale jest on dla nich równie˝ êród∏em cennych informacji, dotyczàcych nie-
pe∏nosprawnoÊci i mo˝liwoÊci uzyskania pomocy z tego tytu∏u oraz u∏atwia kon-
taktowanie si´ ze znajomymi. Umiej´tnoÊç obs∏ugi komputera i internetu by∏a
w tej grupie raczej niezale˝na od wieku.

W wywiadach pojawi∏o si´ sporo gorzkich s∏ów pod adresem ludzi w ogóle,
cz´sto te˝ dzieci, ale tak˝e po prostu przechodniów itd. Rozgoryczenie osób bada-
nych dotyczy∏o g∏ównie reakcji ró˝nych osób na fakt, ˝e ktoÊ jest niepe∏nospraw-
ny. Przyk∏adem mogà byç wspomnienia m∏odej dziewczyny, która przesz∏a
w dzieciƒstwie operacj´ wszczepienia rozrusznika serca: 

Po powrocie nazywali mnie np. Robokop, cz∏owiek z ˝elaza, prawda, ha ha, Êmie-
jemy si´ wszyscy. Jest to Êmieszne. Nawet Pani si´ uÊmiecha, ale naprawd´ by∏a to
straszna trauma dla mnie, czu∏am si´ nieakceptowana, czu∏am si´ odrzucona, czu-
∏am si´ inna, a chcia∏am si´ czuç normalna.

Z rozmów wynika, ˝e dla osób niepe∏nosprawnych w Polsce nadal ogromnym
problemem jest brak tolerancji, akceptacji innoÊci i zrozumienia ze strony wielu
cz∏onków spo∏eczeƒstwa. JednoczeÊnie w kilku przypadkach osoby badane pod-
kreÊla∏y, ˝e stereotypy dotyczàce niepe∏nosprawnych tkwià równie˝ w samych
osobach niepe∏nosprawnych i mogà si´ objawiaç obni˝onym poczuciem w∏asnej
wartoÊci i brakiem wiary we w∏asne si∏y. Jednak obraz ten nie by∏ jedynym, jaki
maluje si´ po lekturze wywiadów. Poza negatywnymi ocenami sytuacji, by∏o rów-
nie˝ du˝o pokrzepiajàcych opisów dobrych relacji z ludêmi i bardzo dobrego
funkcjonowania tych osób w spo∏eczeƒstwie.

W wi´kszoÊci rozmów osoby badane negatywnie ocenia∏y rozwiàzania praw-
ne dotyczàce osób niepe∏nosprawnych w Polsce. Narzekano równie˝ na orzecz-
nictwo. PodkreÊlano, ˝e system niewystarczajàco wspiera pracodawców w za-
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trudnianiu osób niepe∏nosprawnych. Pojawi∏ si´ tak˝e ˝al wynikajàcy z tego, ˝e
cz´sto dochodzi do zatrudniania niepe∏nosprawnych tylko po to, aby uzyskaç
Êwiadczenia z tego tytu∏u. Poza tym mówiono o zbyt ma∏ym przygotowaniu pra-
codawców do zatrudniania niepe∏nosprawnych, o zbyt ma∏ej ich wiedzy na temat
ograniczeƒ takich pracowników i ma∏ym poziomie empatii. Rozmowy pokaza∏y
wiele obszarów, nad którymi mo˝na pracowaç, aby sytuacj´ poprawiç. 

JednoczeÊnie wywiad z pracodawcà równie˝ ujawni∏ du˝y poziom negatyw-
nych odczuç w odniesieniu do sytuacji, jakà w Polsce majà pracodawcy zatrudnia-
jàcy niepe∏nosprawnych. Badana narzeka∏a, ˝e:

…w Polsce nie ma ˝adnej stabilizacji dla pracodawców i ciàgle k∏adzie im si´ wi´k-
sze k∏ody „pod nogi” – regulacje prawne, przepisy, biurokracja, coraz wi´ksze wy-
magania, ˝adnych u∏atwieƒ.

Osoby badane raczej nie okaza∏y si´ zwolennikami zak∏adów pracy chronionej.
W wi´kszoÊci opinia na ich temat by∏a negatywna. Badani podkreÊlali fakt, i˝ pra-
ca, jakà oferuje si´ niepe∏nosprawnym w tego typu zak∏adach jest pracà fizycznà,
cz´sto niewymagajàcà ˝adnych kwalifikacji. Jedna z badanych powiedzia∏a, ˝e:

…jedyna praca jaka by∏a dla osoby niepe∏nosprawnej to albo jako szwaczka, albo
z krawiectwem coÊ zwiàzane, takie, takie, z zegarmistrzem, takie, takie ró˝ne zawo-
dy typowo niezwiàzane z tym co ja chcia∏am robiç, a z drugiej strony, majàc wy˝-
sze wykszta∏cenie, to te˝ kolidowa∏o z tym, ˝e jak sz∏am do pracodawcy, przedsta-
wia∏am swoje papiery, no to on mi mówi∏, ˝e nie mo˝e mnie zatrudniç, bo mam za
wysokie wykszta∏cenie i musia∏by mi wi´cej zap∏aciç ni˝ mo˝e.

Osoby badane zwraca∏y uwag´ na problem mo˝liwych nadu˝yç ze strony praco-
dawców prowadzàcych zak∏ady pracy chronionej. G∏ównym zarzutem wobec tych
pracodawców by∏o przedmiotowe traktowanie niepe∏nosprawnych pracowników.
Pracujàc w takich zak∏adach osoby badane czu∏y, ̋ e nie by∏y w nich zatrudniane z po-
wodu swoich kwalifikacji, tylko ze wzgl´du na korzyÊci finansowe, które zak∏ad czer-
pie z zatrudniania ka˝dej osoby niepe∏nosprawnej. Niektórzy badani proponowali
mo˝liwe modyfikacje systemu pomocy, które mia∏yby byç lepsze z punktu wiedze-
nia niepe∏nosprawnych pracowników. Z uwagi na wysoki poziom wykszta∏cenia
w badanej grupie, wydaje si´, ˝e oferta zak∏adów pracy chronionej jest dla tych osób
ca∏kowicie nieatrakcyjna i niedopasowana do ich zasobów. Oczywiste jest jednak, ˝e
wy˝szym wykszta∏ceniem nie mo˝e si´ obecnie pochwaliç wi´kszoÊç niepe∏nospraw-
nych w Polsce, dlatego zbadana grupa tak˝e i w tym sensie nie jest reprezentatywna.

Wi´kszoÊç osób badanych radzi sobie w ˝yciu bardzo dobrze i jest zadowolo-
na. Niektóre podkreÊlajà, ˝e w ˝yciu wa˝ne jest poczucie humoru, tak˝e w stosun-
ku do siebie samego i swojej niepe∏nosprawnoÊci, co pokazuje wypowiedê jednej
z osób badanych: 

Generalnie ja te˝ jestem osobà otwartà, potrafi´ si´ Êmiaç ze swojej niepe∏no-
sprawnoÊci, co powoduje, ˝e nie by∏o jakiegoÊ zad´cia w przypadku opowiadania
o mojej niepe∏nosprawnoÊci. Podchodz´ do tego z humorem i pewne rzeczy mogà
mnie najwy˝ej rozbawiç… raczej si´ nie obra˝am.
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Inna osoba opowiada∏a o sposobie zwracania si´ do siebie wzajemnie w Êrodo-
wisku niepe∏nosprawnych: 

Czyli nie mówi si´ osoba niepe∏nosprawna, tylko mówi si´ bardziej potocznie.
I, przedtem na przyk∏ad, jak one w∏aÊnie mówi∏y, jak one s∏ysza∏y, ˝e jedna osoba
niepe∏nosprawna mówi do drugiej „kulawy”, to troszk´ by∏y zdziwione, a w tej
chwili ich to po prostu nie dziwi.

Niektóre osoby mimo powa˝nego stopnia niepe∏nosprawnoÊci potrafi∏y opra-
cowaç wiele metod u∏atwiajàcych im – na przyk∏ad – czytanie, prowadzenie sa-
mochodu czy studiowanie na wy˝szej uczelni. Dla niektórych osób du˝ym wspar-
ciem w ˝yciu jest religia. Jedna z osób badanych powiedzia∏a: 

…to wszystko przez Maryj´ przez Boga, bo nic… bo my jesteÊmy niczym… bez Eu-
charystii, Komunii, bez Boga…. I te sukcesy nie ja… sobie przypisuj´… tylko to by-
∏o przeznaczone tam na górze. 

Jak same osoby badane podkreÊlajà, obraz, który maluje si´ z tych wywiadów,
nie jest jedynym obrazem niepe∏nosprawnoÊci. Osoby badane pytane o opini´ na te-
mat innych osób niepe∏nosprawnych zwykle odpowiada∏y, ˝e niepe∏nosprawni sà
ró˝ni, tak samo zresztà, jak osoby w pe∏ni zdrowe. Jedni sà bardziej zaradni, inni
mniej. Jedni potrzebujà wi´cej pomocy ze strony paƒstwa, organizacji dla niepe∏no-
sprawnych itd., inni sà bardziej samodzielni. Osoby badane mówi∏y równie˝ o tym,
˝e cz´Êç niepe∏nosprawnych charakteryzuje si´ du˝ym poziomem roszczeniowoÊci
wobec Êwiata. Takie osoby majà przekonanie, ˝e nale˝y im si´ wi´cej, i ˝e na przy-
k∏ad praca powinna przyjÊç do nich, a nie odwrotnie. Tu pojawia si´ wi´c pewna ba-
riera tkwiàca w niektórych osobach z ograniczonà sprawnoÊcià i jest to bariera, któ-
ra z ca∏à pewnoÊcià utrudnia im wejÊcie na rynek pracy i utrzymanie si´ na nim. 

Osoby, z którymi przeprowadzono wywiady, zwraca∏y uwag´ na ogromnà ro-
l´ kontaktów spo∏ecznych w skutecznym zakoƒczeniu procesu szukania pracy.
Niektóre z nich deklarowa∏y, i˝ swojà obecnà lub poprzednià prac´ znalaz∏y w∏a-
Ênie dzi´ki „znajomoÊciom”. 

Osoby badane docenia∏y równie˝ wp∏yw indywidualnych cech psychicznych
na proces znalezienia i utrzymania pracy. Ten fakt ujawni∏ si´ podczas wywiadów
na dwóch poziomach: (1) na p∏ytszym poziomie – deklaratywnym oraz (2) na po-
ziomie g∏´bszym – opartym na obserwacjach osób przeprowadzajàcych wywiady. 

Patrzàc ogólnie na wszystkie wywiady pilota˝owe, mo˝na dostrzec korelacj´
mi´dzy pozytywnym wra˝eniem naszych ankieterów na temat osoby badanej
(wymienianie przez ankieterów takich cech osoby badanej, jak: rozwini´te umie-
j´tnoÊci komunikacyjne, otwartoÊç, serdecznoÊç itp.) a posiadaniem przez nià sa-
tysfakcjonujàcej pracy. Oprócz licznych pozytywnych przyk∏adów tego typu, spo-
tkaliÊmy si´ równie˝ z przypadkiem odwrotnym, kiedy brak takich cech
u badanej wydawa∏ si´ t∏umaczyç brak sukcesów zawodowych w ˝yciu tej osoby.
Osobie tej nie udaje si´ znaleêç pracy, pomimo licznych szkoleƒ, jakie odby∏a, oraz
du˝ej determinacji w jej poszukiwaniu. JednoczeÊnie sprawia wra˝enie bardzo
roszczeniowej, czasami wr´cz agresywnej, kontakt z nià jest trudny. Cechy cha-
rakteru tej osoby wydajà si´ mieç decydujàcy wp∏yw na przebieg jej rozmów kwa-
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lifikacyjnych o prac´. Z tego punktu widzenia warto pami´taç, ˝e rozwój umiej´t-
noÊci interpersonalnych jest równie istotny dla pomyÊlnego przejÊcia procesu po-
szukiwania pracy, jak kwestie merytoryczne. 

Wywiady pilota˝owe pokaza∏y wiele ciekawych obszarów ˝ycia osób niepe∏-
nosprawnych w Polsce. Niektórych treÊci mogliÊmy si´ spodziewaç, inne nas ca∏-
kowicie zaskoczy∏y. Jednà z takich wypowiedzi by∏o zdanie m∏odej niewidomej
osoby na temat mo˝liwej operacji przywracajàcej widzenie:

A na dzieƒ dzisiejszy czuj´ si´ na tyle osobà realizujàcà siebie i szcz´Êliwà, ˝e nie
mam takiej potrzeby. KiedyÊ pacjent si´ na mnie obrazi∏, bo n´ka∏ mnie pytaniem,
czy chcia∏bym widzieç? Ja odpowiedzia∏em, ˝e chyba nawet nie chc´. Obrazi∏ si´
i powiedzia∏, ˝e g∏upoty opowiadam (badany jest masa˝ystà, zatrudnionym
w prywatnym centrum medycznym – K.S. i K.S.).

Wywiady pilota˝owe pozwoli∏y nakreÊliç pewien obraz dotyczàcy aktywnoÊci
zawodowej tej grupy ludzi. Badana w pilota˝u grupa ró˝ni si´ znacznie od wi´k-
szoÊci osób niepe∏nosprawnych, poniewa˝ sà to osoby bardziej wykszta∏cone,
w wi´kszoÊci pracujàce i mieszkajàce w du˝ych lub Êrednich miastach. Dlatego
te˝ dalecy jesteÊmy od generalizowania naszych wniosków na ca∏oÊç populacji
osób z ograniczonà sprawnoÊcià. Wi´cej informacji dostarczà z pewnoÊcià wywia-
dy w∏aÊciwie, planowane jako nast´pna cz´Êç badania jakoÊciowego, w ramach
którego zostanie przeprowadzonych 300 wywiadów, zarówno z osobami niepe∏-
nosprawnymi, jak i cz∏onkami rodzin osób z ograniczonà sprawnoÊcià oraz pra-
codawcami. 

21.4. Proces tworzenia klucza kodowego

Do wspomagania analiz jakoÊciowych wybraliÊmy pakiet MAXqda2. Sta∏o si´
tak z kilku powodów, jednak niewàtpliwie jednym z wa˝niejszych by∏a mo˝li-
woÊç pracy grupowej w uk∏adzie rozproszonym. Oznacza to, ˝e wykorzystujàc
pakiet MAXqda2 ka˝dy z koderów móg∏ pracowaç w dowolnym miejscu i zupe∏-
nie niezale˝nie od innych koderów. Taki system pracy umo˝liwia∏ w∏àczenie do
pracy stosunkowo du˝ego grona wspó∏pracowników i to niekoniecznie z Warsza-
wy, co mia∏o umo˝liwiç szybkà i efektywnà prac´ przy kodowaniu.

J´zyk wyznacza nasz sposób myÊlenia – to co zobaczymy, w ogromnym stop-
niu zale˝y od tego, jakich s∏ów u˝ywamy – tak w wielkim skrócie, wyglàda hipo-
teza j´zykowa Sapira-Whorfa, a sam Whorf pisze o tym tak: 

…nikt nie potrafi opisaç rzeczywistoÊci ca∏kowicie bezstronnie; wszystkich nas kr´-
pujà pewne prawid∏a interpretacji nawet wówczas, gdy sàdzimy, ˝e jesteÊmy wolni
(…) Dochodzimy tu do nowej zasady relatywizmu: postrzegajàcy nie utworzà sobie
tego samego obrazu Êwiata na podstawie tych samych faktów fizycznych, jeÊli ich
zaplecza j´zykowe nie sà podobne lub przynajmniej porównywalne (Whorf, 1982;
za: Burszta, 1998, s. 70). 
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J´zykiem MAXqdy, s∏owami których u˝ywa sà kody, w zwiàzku z tym stara-
liÊmy si´ stworzyç system kodów jak najstaranniej, bo to od niego w du˝ej mierze
zale˝eç mia∏y wyniki analiz. Wywiady pilota˝owe stanowi∏y materia∏, na podsta-
wie którego stworzony zosta∏ klucz kodowy. Proces konstruowania klucza po-
dzielony zosta∏ na kilka etapów. Pierwszym by∏o stworzenie niezale˝nie od siebie
dwóch propozycji kluczy. SpodziewaliÊmy si´, ˝e b´dà one do siebie podobne,
jednak liczyliÊmy na pewne unikatowe pozycje. Tak si´ te˝ sta∏o. 

Samo tworzenie kodów polega∏o na uwa˝nym czytaniu wywiadów, nale˝a∏o
przy tym ka˝dy fragment wywiadu dopasowaç do abstrakcyjnej kategorii (kodu
w∏aÊnie) – ju˝ istniejàcej lub stworzyç nowà. W wyniku tego procesu powsta∏o kilka-
set kodów, które w nast´pnym etapie zosta∏y pogrupowane w kategorie. W wyniku
syntezy dwóch niezale˝nych list kategorii powsta∏ prototyp, który zosta∏ ponadto
wzbogacony o kody zaproponowane podczas szkolenia dla koderów, dla których
w dalszym etapie projektów klucz mia∏ byç podstawowym narz´dziem pracy. 
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Tabela 21.1. System kodów

1. osoby bliskie wobec problemów ON
1.1. warunki materialne bliskiej osoby

1.1.1. dochody
1.1.2. wydatki

1.2. cechy spo∏eczno-demograficzne bli-
skiej osoby

1.3. bliskie zwiàzki
1.3.1. z kim ON ma bliskie zwiàzki
1.3.2. zmiany w relacjach z ludêmi
1.3.3. utrata znajomych (przyczyny)

1.4. ró˝nice w zachowaniu ON przed
i po nabyciu niepe∏nosprawnoÊci

1.5. ró˝nice w zachowaniu mi´dzy
ON a osobami z otoczenia

1.6. opieka nad ON
2. sposoby sp´dzania czasu (wolnego)

przez ON
2.1. rozmowy
2.2. TV
2.3. czytanie
2.4. internet dla niepe∏nosprawnych
2.5. internet
2.6. aktywnoÊç spo∏eczna/w organiza-

cjach
2.7. aktywnoÊç indywidualna

3. co poprawi∏oby ˝ycie osoby (osób)
niepe∏nosprawnych
3.1. mo˝liwoÊci powrotu do Êrodowiska
3.2. reakcje otoczenia
3.3. likwidacja barier
3.4. leczenie
3.5. zmiana stopnia niepe∏nospraw-

noÊci

4. poglàdy o Polsce
4.1. co z∏ego
4.2. co dobrego

5. poglàdy o Polakach
5.1. co z∏ego
5.2. co dobrego

6. praca
6.1. pracodawcy

6.1.1. informacje o firmie
6.1.2. kontakty z pracodawcami

poza pracà
6.1.3. pierwszy kontakt z praco-

dawcà(dawcami)
6.1.4. opinie o pracodawcy(cach) 

6.2. aktywnoÊç zawodowa
6.2.1. zgodnoÊç pracy i wykszta∏-

cenia
6.2.2. bariery aktywnoÊci zawodo-

wej
6.2.3. opis wykonywanych prac
6.2.4. wyjazdy za granic´
6.2.5. wymarzona pracy

6.3. utrata pracy
6.3.1. powody utraty pracy

6.4. poszukiwanie pracy
6.4.1. sposoby i kana∏y poszuki-

wania pracy
6.4.2. rola poÊrednictwa pracy

6.5. okolicznoÊci podejmowania
i utrzymywania pracy
6.5.1. rola relacji mi´dzyludzkich

6.6. motywacje podejmowania i utrzy-
mywania pracy



G∏ównym problemem, z jakim si´ borykaliÊmy, by∏o znalezienie kompromisu
pomi´dzy precyzjà kodów a ich ogólnoÊcià – kody zbyt ogólne mog∏y na póêniej-
szych etapach utrudniç analiz´, natomiast zbyt wiele kodów szczegó∏owych z pew-
noÊcià spowolni∏oby kodowanie i dodatkowo zagmatwa∏oby ogólny obraz. Osta-
tecznie klucz zawiera∏ w sobie dziesi´ç g∏ównych kategorii, ka˝da z nich zawiera∏a
podkategorie i kody. W sumie w kluczu mieÊci∏o si´ 61 kodów. Wszystkie kody
mia∏y swoje êród∏o w pilota˝ach, to znaczy, gdyby pilota˝e zakodowaç kluczem ko-
dowym, to nie by∏oby takiego kodu, który nie zosta∏by u˝yty (por. tab. 21.1.). 

Taki sposób pracy mocno uzale˝nia∏ klucz kodowy od doboru próby – w niektó-
rych wywiadach ujawnia∏y si´ unikatowe treÊci, które mia∏y marginalne znaczenie
w innych wywiadach bàdê nie ujawnia∏y si´ wcale. W zwiàzku z tym bardzo zale-
˝a∏o nam, aby klucz kodowy pozostawiç otwarty na majàce dynamicznie nap∏ywaç
wywiady. U˝ycie pakietu do analiz jakoÊciowych MAXqda2 umo˝liwi∏o nam stwo-
rzenie takiego w∏aÊnie klucza. SpoÊród dziesi´ciu kategorii kodów jedna zajmowa-
∏a miejsce o wyjàtkowym znaczeniu, by∏a to kategoria „kody proponowane”, gdzie
ka˝dy koder mia∏ mo˝liwoÊç umieszczenia kodów zaproponowanych przez siebie,
je˝eli okaza∏oby si´, ˝e w „jego” wywiadzie pojawiajà si´ wa˝ne treÊci, które do sys-
temu kodów nie pasujà.

W systemie kodów znalaz∏y si´ pozycje, które nie by∏y zaskoczeniem – przy-
k∏adowo, skoro pytaliÊmy w wywiadach o dochody, to wysoce prawdopodobne
by∏o, ˝e osoba badana coÊ na ten temat powie. O tych kodach nie b´dziemy tu pi-
sali – ich obecnoÊç jest oczywista, a ich zakres definiuje ich nazwa. Znalaz∏y si´
jednak w kluczu pozycje, których nie da∏o si´ przewidzieç na podstawie samego
tylko scenariusza wywiadu.

WczeÊniej wspominaliÊmy o tym, ˝e niektóre wywiady zawiera∏y pewne
aspekty, które nie wyst´powa∏y w pozosta∏ych. Dobrym tego przyk∏adem jest wy-
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cd. tab. 21.1.

6.6.1. potrzeby materialne
6.6.2. kontakty z ludêmi
6.6.3. samorealizacja

6.7. specyficzne potrzeby ON w pracy
6.7.1. dojazdy do pracy
6.7.2. stanowisko i warunki pracy
6.7.3. co jest dobre w pracy
6.7.4. co jest z∏e w pracy

6.8. zmiana miejsca pracy i ich przy-
czyny

6.9. warunki zatrudnienia (umowy,
p∏aca itd.)

7. pomoc
7.1. co mo˝na zmieniç w systemie po-

mocy
7.2. inne organizacje i instytucje

7.3. urz´dy pracy
7.4. pomoc paƒstwa
7.5. pomoc znajomych
7.6. pomoc rodziny

8. sytuacja finansowa
8.1. koszty utrzymania
8.2. êród∏a dochodu

9. ogólna wiedza o osobie badanej
9.1. rodzaj niepe∏nosprawnoÊci

9.1.1. wspó∏istniejàca
9.1.2. nabyta
9.1.3. od urodzenia

9.2. sytuacja zawodowa
9.3. wykszta∏cenie
9.4. zachowanie podczas wywiadu

10. kody proponowane

èród∏o: Opracowanie w∏asne.



wiad przeprowadzony z ˝onà m´˝czyzny dotkni´tego udarem mózgu. Z jego tre-
Êci mo˝na si´ dowiedzieç, ˝e w wyniku choroby m´˝a zmieni∏a si´ jego konstruk-
cja psychiczna, osoba badana mówi o tym w ten sposób: 

Mo˝e… to jest Êmieszne, on jest spod znaku Bliêniàt, i niektórym mówi´, ˝e to
tak, jakby nagle jeden bliêniak umar∏. Psychicznie. Psychika przestawi∏a si´ ca∏ko-
wicie. Mój mà˝ by∏ duszà towarzystwa. By∏ weso∏y, by∏ optymistyczny. W tej chwi-
li… nienawidzi ludzi, nienawidzi Êwiata. 

Zmiany te mia∏y powa˝ny wp∏yw na jego ˝ycie towarzyskie, w tej chwili nie
spotyka si´ ju˝ ze swoimi znajomymi sprzed wypadku, ich miejsce zastàpili inni
ludzie: 

I trzech takich tubylców ze wsi, ca∏y czas z flaszeczkà wina tego najtaƒszego,
z piwem… Oni nie majà problemów, oni najmàdrzejsi, polityka… On tam jest wa˝-
nym kimÊ, rozumie pani mnie?

Ta zmiana w bliskich zwiàzkach pokazuje, jak nam si´ zdaje, powa˝ne zak∏ó-
cenie realizacji potrzeby uznania potrzeby bycia kimÊ wa˝nym w oczach innych.
Póêniejsze wzmianki osoby badanej o tym, czym jest dla jej m´˝a praca, wydajà
si´ potwierdzaç takà hipotez´: 

No, jak dosta∏ t´ prac´, to w ogóle bardzo si´… I to takà prac´, nie? Jak zawsze
by∏ na jakichÊ kierowniczych stanowiskach. A tu nagle taka praca. Ale on by∏ dum-
ny z tego. Bo on ma prac´. Wi´c te wartoÊci sà ca∏kowicie inne ni˝ jak by∏ zdrowy

i w innym miejscu (na temat pracy): 

Lubi po prostu, je˝eli si´ czuje potrzebny. To jest dla niego najwi´kszà radoÊcià. 

Ten przypadek pokazuje, jak wa˝nae dla analiz mogà byç dane na temat bli-
skich zwiàzków osób niepe∏nosprawnych, a szczególnie zmian w tych˝e zwiàz-
kach po nabyciu niepe∏nosprawnoÊci. Dlatego zdecydowaliÊmy si´ umieÊciç trzy
kody dotyczàce tego zagadnienia: 1) z kim osoba niepe∏nosprawna ma bliskie
zwiàzki, 2) zmiany w relacjach z ludêmi po nabyciu niepe∏nosprawnoÊci, 3) utra-
ta znajomych (przyczyny).

Przypadek m´˝czyzny po udarze mózgu dobitnie pokazuje, ˝e nabycie niepe∏-
nosprawnoÊci nie musi koƒczyç si´ na upoÊledzeniu czynnoÊci ruchowych i fi-
zycznej niemo˝noÊci wykonania pewnych czynnoÊci, niepe∏nosprawnoÊç mo˝e
pociàgaç za sobà g∏´bsze zmiany i zmiany te b´dà dla nas bardzo wa˝ne z diagno-
stycznego punktu widzenia, np. pozostajàc przy znanym ju˝ nam wywiadzie: 

O, na przyk∏ad, co zaczà∏ czytaç? Bibli´. Ale t´ Bibli´ czyta… Nigdy nie by∏ ta-
kim superkatolikiem – po prostu, takim praktykujàcym (…)

Ta zmiana w zachowaniu osoby niepe∏nosprawnej nie jest jakàÊ wyjàtkowa
– wi´ksze zainteresowanie sprawami religii powtarza si´ w kilku wywiadach i na-
suwa pytanie o przyczyn´, o potrzeb´, którà zaspokaja, a która mo˝e byç istotna
równie˝ z punktu widzenia podj´cia pracy. Stàd kolejny kod – „ró˝nice w zacho-
waniu osoby niepe∏nosprawnej przed i po nabyciu niepe∏nosprawnoÊci” i na po-
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dobnej zasadzie kod „ró˝nice w zachowaniu mi´dzy osobà niepe∏nosprawnà
a osobami z otoczenia”.

Kolejna kategoria kodów dotyczy∏a sposobów sp´dzania wolnego czasu przez
osoby niepe∏nosprawne. Osoby badane ujawnia∏y w wywiadach szczególnà rol´
internetu w ich ˝yciu, w znanym ju˝ nam wywiadzie mo˝emy przeczytaç: 

Jak to si´ sta∏o, no to… to… tym bardziej si´ uaktywni∏, bo wiadomo, no co mo-
˝e? Tak to przynajmniej rozmawia∏ na tym gadu-gadu, prawda? CoÊ tam… I ten
internet mu bardzo du˝o pomóg∏.

W innym wywiadzie osoba niepe∏nosprawna stwierdza, ˝e pracy nie szuka ju˝
metodami tradycyjnymi: 

Nie, no g∏ównie tylko z internetu, bo gazet to nawet nie czytam, bo nawet nie
mam kiedy, ju˝ mi si´ nie chce na dobrà spraw´ tych gazet czytaç. I g∏ównie to jest
internet, to sà og∏oszenia na portalach. 

Warto dodaç, ˝e w przypadku tej osoby poszukiwania zakoƒczy∏y si´ sukcesem.
Internet pojawia∏ si´ równie˝ spontanicznie, jako odpowiedê na inne pytania, np.
jedna z osób badanych wskaza∏a internet jako g∏ówne êród∏o informacji w razie ja-
kichkolwiek k∏opotów. W wywiadach pojawia∏y si´ oczywiÊcie i inne sposoby sp´-
dzania wolnego czasu, tym które pojawia∏y si´ najcz´Êciej nadaliÊmy kody. W su-
mie w kategorii „sposoby sp´dzania czasu wolnego” znalaz∏o si´ siedem kodów.

Osoby badane w trakcie wywiadów cz´sto wskazywa∏y na miejsca, gdzie mo˝-
na by coÊ poprawiç, gdzie jest problem, bo ˝e problem jest przekona∏y si´ same.
Przyk∏adem jest wywiad z m∏odà kobietà z wrodzonà wadà serca – by∏a ona pod-
dana operacji wszczepienie rozrusznika serca w m∏odym wieku, po operacji do-
Êwiadczy∏a k∏opotów w powrocie do swojego Êrodowiska, w zwiàzku z tym po-
wiedzia∏a: 

Chcia∏abym dodaç przy okazji tego pytania, ˝e ja wiem, ˝e to zale˝y… du˝y
w tym udzia∏ majà rodzice, du˝y udzia∏, ˝eby w dzieciach robiç, nie wiem, mówiç,
przekazywaç, nie wiem w ogóle jak to powiedzieç, ale b∏agam, starajmy si´ tym dzie-
ciom pokazywaç, ˝e ta innoÊç nie jest niczym z∏ym, ˝e nie ka˝dy jest taki sam, ˝e sà
ludzie inni, czy to ze wzgl´du na wyglàd, czy na pochodzenie, czy na w∏aÊnie cho-
roby, bo w∏aÊnie wtedy, kiedy jesteÊmy w tym wieku 12, 13 lat kszta∏tuje si´ w nas
wszystko, a takie wypadki potrafià do koƒca ˝ycia w cz∏owieku zrobiç coÊ takiego, ˝e
nie b´dà mog∏y do koƒca ˝ycia, ˝e nie b´dzie umia∏ si´ prze∏amaç i zawsze b´dzie to
pami´ta∏ (za∏amanie g∏osu) i to jest naprawd´ straszne. Nie w tym okresie. Nie kie-
dy jesteÊmy dzieçmi, a to w∏aÊnie najbardziej dzieci sà okrutne i wtedy najbardziej
jesteÊmy na to podatni, na te wp∏ywy i… tak. To taki krótki apel. 

Nie wszystkie postulaty by∏y tak emocjonalne, zdarza∏o si´ te˝ osobom bada-
nym mówiç o sprawach bardziej pragmatycznych, jak na przyk∏ad w wywiadzie
z m∏odym niewidomym m´˝czyznà: 

A inne bariery, to np. remont drogi, chodnika i masz takie s∏upki ustawione gumo-
we, przez które mo˝esz swobodnie przejÊç i si´ w∏adowaç do tego do∏u. To utrudnia. 
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Informacje o tym, co doskwiera osobom niepe∏nosprawnym uznaliÊmy za bar-
dzo wa˝ne – po pierwsze, pozwalajà one lepiej zrozumieç takie osoby, a po dru-
gie, cz´Êç z barier mo˝e równie˝ przek∏adaç si´ w jakiÊ sposób na mo˝liwoÊci zdo-
bycia pracy.

Z racji tematyki projektu wi´kszoÊç kodów znalaz∏a si´ w grupie zatytu∏owanej
„praca”. Osobna ga∏àê w tej grupie z czterema kodami zosta∏a poÊwi´cona praco-
dawcom ze wzgl´du na to, ˝e scenariusz wywiadu przewidziany dla nich zawie-
ra∏ kilka pytaƒ nieobecnych w innych scenariuszach. Szczególnie zainteresowani
byliÊmy tym, jak wyglàda∏ pierwszy kontakt pracodawcy i osób niepe∏nospraw-
nych, stworzyliÊmy te˝ kody dla wypowiedzi mówiàcych o kontaktach pracodaw-
cy i osób niepe∏nosprawnych poza p∏aszczyznà zawodowà. Niestety, wÊród wy-
wiadów pilota˝owych tylko jeden uda∏o si´ przeprowadziç z pracodawcà,
w zwiàzku z tym mo˝e si´ okazaç, ˝e pewne wa˝ne treÊci nie mia∏y szansy si´
ujawniç, dlatego du˝e nadzieje pok∏adamy w kategorii „kody proponowane”.

W wywiadach pilota˝owych respondenci cz´sto poruszali problem zgodnoÊci
wykszta∏cenia i wykonywanego zawodu. Jednak nawet wÊród stosunkowo ma∏ej
grupy dziesi´ciu osób zdania na temat zgodnoÊci wykszta∏cenia i pracy sà podzie-
lone: jednym to przeszkadza, innym nie. Mo˝e jest tak, ˝e niepe∏nosprawnoÊç nie
ma absolutnie nic do rzeczy, je˝eli chodzi akurat o zdanie na ten temat, jednak po-
stawa wobec pracy w zawodzie wyuczonym ma wielkie znaczenie dla poszuki-
wania pracy i jej znalezienia, w zwiàzku z tym postanowiliÊmy dodaç jeden kod
przypisany takim w∏aÊnie treÊciom. 

Podobnie by∏o z odpowiedziami na pytanie, czy badani sk∏onni byliby wyje-
chaç do pracy za granic´ – zdania by∏y podzielone. Na takiej samej zasadzie, jak
poprzednio, postanowiliÊmy stworzyç specjalny kod dla wypowiedzi na ten te-
mat. W badaniu wykonywania samej pracy szczególnie interesujàce wyda∏o nam
si´ rozpoznanie okolicznoÊci zakoƒczenia stosunku pracy. Na tym etapie analiz
jest za wczeÊnie, ˝eby próbowaç mówiç o konkretnych trendach, jednak spodzie-
wamy si´ otrzymaç ciekawe i wa˝ne dane do analizy na podstawie tego kodu. 

Nast´pny bardzo dla nas istotny kod zosta∏ nazwany „sposoby poszukiwania
pracy”. Podczas pracy nad tym kodem zaskoczy∏a nas popularnoÊç internetu jako
êród∏a informacji o pracy – korzystajà z niego m∏odzi i to z powodzeniem, jak na
przyk∏ad trzydziestoczteroletnia respondentka, która o swoich poszukiwaniach
opowiada tak: 

Tak, ˝e sama, ˝e tak powiem w∏asnym sumptem znalaz∏am w internecie mojà
pierwszà prac´ i nie opiera∏am si´ na urz´dzie pracy.

Jednak – co dla nas zaskakujàce – równie˝ i starsi niepe∏nosprawni korzystajà
z tego medium, jeden z wywiadów zosta∏ przeprowadzony z pi´çdziesi´cio-
oÊmioletnià kobietà po chorobie nowotworowej i urazie kr´gos∏upa. O poszuki-
waniach pracy mówi w ten sposób: 

Korzysta∏am z rynku otwartego, z rynku dla niepe∏nosprawnych, ze wszystkich
rynków, ze stron internetowych, z gazety, ze wszystkiego. Wysy∏a∏am du˝o maili,
wysy∏a∏am du˝o listów. 
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OczywiÊcie stwierdzenie, ˝e wÊród osób niepe∏nosprawnych nie ma zale˝noÊci
(lub jest ona s∏absza ni˝ u pe∏nosprawnych) pomi´dzy wiekiem i procentem osób
pos∏ugujàcych si´ internetem jest zdecydowanie przedwczesne, jednak to ciekawa
hipoteza i warto jà zweryfikowaç przy pe∏nej próbie. 

Badani w swoich wypowiedziach zwracali uwag´ na ogromnà rol´ „znajomo-
Êci” (i kapita∏u spo∏ecznego) w procesie poszukiwania pracy. Najdobitniej
i wprost powiedzia∏ o tym bezrobotny od kilku miesi´cy m´˝czyzna: 

Nale˝y w∏aÊnie byç jakimÊ przyjaznym dla Êrodowiska i mieç jakieÊ powiàzania
z ludêmi i… staraç si´ z psychologicznego punktu widzenia trzymaç kontakt. (…)
Dam przyk∏ad taki: na gruncie szko∏y podstawowej gubiono kontakty ze sobà. Na-
le˝y po prostu te kontakty… je˝eli bym mia∏ od nowa zaczàç, ˝e tak powiem… swo-
jà egzystencj´ ˝ycia, ˝e tak powiem te kontakty bym utrzymywa∏ jak gdybym te-
go… i podtrzymywa∏… nie za wszelkà cen´… ale… takie luêne od czasu do czasu,
dlatego ˝e w ogóle ludzie potrzebujà ze sobà kontaktu i… i wiem, ˝e… tylko poprzez
kontakt, poprzez bliskoÊç z drugim cz∏owiekiem (…) i serdecznoÊç wed∏ug… (…)
drugiego cz∏owieka… Daje si´ cokolwiek za∏atwiç. Tylko i… w tym czasie teraêniej-
szym nie wierz´ w to, ˝e be˝ ˝adnych znajomoÊci mo˝na za∏atwiç jakàkolwiek pra-
c´, bo jest to niemo˝liwe praktycznie. 

W scenariuszach pilota˝owych pytaliÊmy o rol´ instytucji w procesie poszuki-
wania pracy, odpowiedzi dotyczy∏y g∏ównie powiatowych urz´dów pracy, g∏ów-
nie ze wzgl´du na ich powszechnoÊç – wi´kszoÊç osób badanych mia∏a z nimi
stycznoÊç. Niektórzy badani uwa˝ali, ˝e sà one nieskuteczne, jednak nie brak in-
nych Êwiadectw. Jedna z badanych kobiet intensywnie i aktywnie korzysta z po-
mocy swojego urz´du pracy – na potrzebne jej szkolenia i za∏o˝enie w∏asnej firmy
dosta∏a po˝yczk´. 

Jednak nie pytaliÊmy tylko o paƒstwowe poÊrednictwo pracy, chcieliÊmy te˝ wie-
dzieç, jak badani postrzegajà inne oÊrodki – przy tym pytaniu wiele osób odpowiada-
∏o, ˝e nie mia∏o nigdy do czynienia z takimi, a Ci którzy mieli – nie uwa˝ali ich za wy-
jàtkowo dobry Êrodek do poszukiwania pracy, jeden z badanych powiedzia∏ tak: 

Ja (…) mam troch´ inne zdanie, ˝e te oÊrodki ma∏o jeszcze sà aktywne na tyle,
˝eby przez te oÊrodki szukaç pracy… wi´c nigdy nie szuka∏em, choç nie wiem, czy
one t´ rol´ spe∏nià. 

Zatem dla wypowiedzi na temat sposobów poszukiwania pracy powsta∏y dwa
kody. UznaliÊmy, ˝e bardzo wa˝ne z punktu widzenia tematyki projektu b´dà
wypowiedzi osób badanych na temat czynników wa˝nych dla utrzymania pracy,
zatem stworzyliÊmy odpowiedni kod, dodaliÊmy do niego kod podrz´dny: „rola
relacji mi´dzyludzkich”, poniewa˝ wiele wypowiedzi wskazywa∏o w∏aÊnie na ten
czynnik, jako bardzo wa˝ny Za przyk∏ad niech pos∏u˝y wypowiedê jednego z ba-
danych m´˝czyzn, który w odpowiedzi na pytanie o czynniki wa˝ne dla utrzyma-
nia pracy odpowiedzia∏: 

Od kontaktu z ludêmi. Ja staram si´… To znaczy trudne to jest, ale staram si´
nie oceniaç ludzi. Wi´cej s∏uchaç ni˝ mówiç. I od wi´zi mi´dzyludzkich, to znaczy
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od tego, ˝eby w cz∏owieku zobaczyç przyjaciela, drugiego cz∏owieka, a nie tylko wro-
ga. Staraç si´ go zrozumieç, ˝e on ma te˝ swoje problemy, i staraç si´ szybko nawià-
zywaç kontakty i zawsze poszerzaç wi´zy mi´dzyludzkie w pracy, bo praca to jest
druga rodzina. To znaczy pracownicy powinni byç wobec siebie tak s∏u˝ebni jak
w rodzinie.

Nast´pny kod zosta∏ stworzony dla zbadania, jaka motywacja kieruje osobami
niepe∏nosprawnymi pracujàcymi i poszukujàcymi pracy. Kod ogólny zawiera∏
w sobie trzy kody podrz´dne: 1) potrzeby materialne, 2) kontakty z ludêmi, 3) sa-
morealizacja. Pierwszy z nich z du˝ym prawdopodobieƒstwem pasowa∏by do
wypowiedzi wi´kszoÊci osób pracujàcych i poszukujàcych pracy niezale˝nie od
takich cech, jak np. niepe∏nosprawnoÊç. Natomiast pozosta∏e dwa kody wydajà
si´ w wi´kszych stopniu uwzgl´dniaç motywacj´ osób niepe∏nosprawnych. Cyto-
wany ju˝ bezrobotny m´˝czyzna powiedzia∏: 

Praca to jest, jak kiedyÊ powiedzia∏ ju˝ nie˝yjàcy jeden z wieszczy w tej dziedzi-
nie Profesor Aleksandrowicz z Krakowa (…). Praca jest jakimÊ system rehabilita-
cji, ale ̋ eby by∏a systemem rehabilitacji i rekonwalescencji dla osoby niepe∏nospraw-
nej (…) to chodzi o to, ˝eby ona zmusza∏a osob´ niepe∏nosprawnà do rehabilitacji
poprzez wyjÊcie z domu. 

W taki sposób osoba badana przekaza∏a nam gotowà hipotez´, którà warto
– naszym zdaniem – zweryfikowaç na dwóch poziomach: (a) „p∏ytszym” – za po-
mocà kodu drugiego i (b) g∏´bszym” – za pomocà kodu trzeciego. 

Interesowa∏o nas równie˝, jakie specyficzne potrzeby majà osoby niepe∏no-
sprawne w pracy. I znów kod ten uczyniliÊmy dwupoziomowym – na poziomie
„p∏ytszym” interesujà nas takie rzeczy, jak mo˝liwoÊci dojazdu i szczegó∏owe
techniczne warunki pracy, natomiast na poziomie „g∏´bszym”, jakie potrzeby
w sensie psychologicznym badani chcieliby realizowaç w pracy. Ju˝ w wywia-
dach pilota˝owych ujawni∏y si´ treÊci, które zosta∏yby zakodowane tymi kodami,
co do treÊci p∏ytszych, to zacytowaç mo˝emy m∏odego niewidomego: 

Gadaczki sà w tramwajach, to rzeczywiÊcie pomaga, ale spotykasz kierowców
kretynów, którzy w ogóle nie patrzà. Podje˝d˝a autobus na drugà pozycj´, a ty sto-
isz na pierwszej i nagle si´ dowiadujesz i ruszasz i walisz po drodze g∏owà w s∏up,
ktoÊ ci´ ∏apie i pyta si´ czy nic si´ nie sta∏o i dobiegasz, ale autobus odje˝d˝a.
(Êmiech) To jest problem.

Albo w innym miejscu: 

Jak jesteÊ masa˝ystà, to masz oliwk´, masz kozetk´, masz przeÊcierad∏o, swoje
umiej´tnoÊci i kompetencje i pomagasz ludziom. To jest taki zawód, ˝e dysfunkcja
wzroku nie ma ˝adnego znaczenia. 

Ten sam wywiad mo˝e byç te˝ êród∏em dostarczajàcym przyk∏adów g∏´bszych
potrzeb: 

Ja bym sobie ˝yczy∏ w ka˝dej firmie takiej atmosfery jak jest na rehabilitacji
w Enel Medzie. Nie ma jakiÊ chorych ambicji, Êwiƒ sobie nie podk∏adajà. Tak jak pa-
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trz´ nieraz na firmy, s∏ucham ludzi, którzy opowiadajà o ró˝nych firmach korpora-
cyjnych, to mi si´ w∏os je˝y, bo ja tego nie znam. Tego bym chcia∏.

Niewiele póêniej: 

Atmosfer´ chyba lubi´ najbardziej. Jest fajnie jak wiesz, ˝e ciebie lubià pacjenci.
To jest fajna rzecz… takie pozytywne wzmocnienia. Poza tym jak masz 100 pacjen-
tów i póêniej 85 z nich jest zdrowych to ja to bardzo lubi´. To jest super w mojej pra-
cy. Namacalnie masz efekty. 

StworzyliÊmy równie˝ mo˝liwoÊç kodowania fragmentów odpowiadajàcych
nielubianym przez niepe∏nosprawnych elementom swojej pracy, przyk∏adowym
fragmentem mo˝e byç ta wypowiedê ˝ony osoby niepe∏nosprawnej: 

No bo w tej pracy on nie ma co robiç. On siedzi. Te 12 godzin on siedzi, praw-
da? On ma tylko patrzeç, czy ktoÊ nie przejdzie przez bram´.

OczywiÊcie na podstawie takiej wypowiedzi równie˝ mo˝emy wnioskowaç
o potrzebach niepe∏nosprawnych. 

Wszystkie te cytaty i potrzeby, które one ilustrujà, mogà stanowiç istotny ele-
ment obrazu osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy, oczywiÊcie po przeprowa-
dzeniu badaƒ na odpowiednio du˝ej próbie. 

Ostatnim kodem spoÊród tych dotyczàcych pracy, który chcielibyÊmy omó-
wiç, jest kod „zmiany miejsca pracy i ich przyczyny”. Wielu badaczy „jako-
Êciowych” podziela przekonanie, ˝e zmiana jest najbardziej diagnostyczna 
– podzielamy ten poglàd. W zmianie pracy mo˝na czasem odczytaç potrzeby,
których nie zaspokaja∏a poprzednia praca, s∏abe punkty samej osoby badanej,
je˝eli zosta∏a zwolniona i na tej samej zasadzie jej mocne strony, je˝eli awanso-
wa∏a. Równie˝ cz´stotliwoÊç zmian mo˝e byç ciekawym i wymownym wskaê-
nikiem. Krótko mówiàc, wià˝emy du˝e nadzieje z treÊciami, którym odpowia-
da ten kod.

Zwracamy uwag´ na kod „co mo˝na zmieniç w systemie pomocy”. Niektóre
spoÊród osób badanych w pilota˝u mia∏y wiele przemyÊleƒ na temat systemu po-
mocy osobom niepe∏nosprawnym w Polsce. Co wi´cej, ujawnia∏y si´ one doÊç
szybko, w bardzo wczesnych fazach wywiadów, co jest nietypowe, poniewa˝ za-
zwyczaj poczàtkowo, rozmawiajàc z nieznajomà osobà (a takimi dla osób bada-
nych sà nasi wspó∏pracownicy), wolimy mówiç o rzeczach, które nie dotyczà nas
osobiÊcie, nie sà nam bliskie. Dobrym przyk∏adem takiego zachowania jest wie-
lokrotnie ju˝ tutaj cytowany bezrobotny m´˝czyzna – cytowany ni˝ej fragment
znalaz∏ si´ w odpowiedzi na czwarte pytanie naszej wspó∏pracowniczki, wcze-
Êniej mia∏a miejsce tylko wymiana uprzejmoÊci i trzy pytania o obecne zaj´cie,
oto fragment: 

Tym bardziej ˝e pracodawcy w tym systemie majà wolnà r´k´ do manewrowa-
nia, ˝e tak powiem Êmiem twierdziç osobami niepe∏nosprawnymi. Do ˝onglowania
nimi jak rzeczami. Wybierajà sobie ludzi najbardziej sprawnych z grupami inwa-
lidzkimi jednoczeÊnie. W∏aÊnie, ˝eby korzystaç z refundacji, jakà zapewnia paƒstwo
i PFRON. Jest po prostu z∏y system.
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Dalej w trakcie wywiadu badany wyjaÊnia na czym polegajà wady systemu: 

Nie ma refundacji do osoby, a do stanowiska pracy, a wi´c pieniàdze nie idà za
osobà, a drugie, ˝e przepisy (…) nie narzucajà pracodawcy, ˝e na przyk∏ad w ciàgu
dwóch czy czterech lat… jakiÊ tam czasookres, wie Pani, mo˝na, poniewa˝ bierze si´
refundacj´, nie mo˝na zmieniaç sobie osoby niepe∏nosprawnej jak r´kawiczki. Bo
praktycznie mo˝na jà zmieniaç jako przedmiot dlatego, ˝e przepisy sà takie, ˝e nie
jest refundacja do osoby jak ju˝ mówi´, tylko do instytucji.

21.5. Podsumowanie

Próbujàc krótko podsumowaç etap pilota˝owy projektu, chcielibyÊmy przede
wszystkim podkreÊliç, ˝e uwa˝amy zebrany podczas wywiadów pilota˝owych
materia∏ za bardzo wartoÊciowy, co dobrze Êwiadczy o scenariuszach ju˝ w ich
pierwszej wersji. W wyniku refleksji naszych wspó∏pracowników i naszych w∏a-
snych, scenariusz zosta∏ zmodyfikowany i mamy nadziej´, ˝e jego nowa ostatecz-
na wersja pozwoli uzyskaç jeszcze lepsze rezultaty. 

Celem podstawowym dokonanych w scenariuszach zmian by∏o zwi´kszenie
trafnoÊci ekologicznej wywiadów i stosowanych kwestionariuszy oraz sprawie-
nie, aby ca∏a procedura badawcza spe∏nia∏a warunek realizmu psychologicznego1

i realizmu sytuacyjnego2 wed∏ug Aronsona (1997). Ten podstawowy cel przepro-
wadzenia pilota˝u uwa˝amy za wykonany. 

Drugim celem pilota˝u by∏o stworzenie na podstawie przeprowadzonych wy-
wiadów klucza kodowego do programu wspomagajàcego jakoÊciowe analizy da-
nych – MAXqda2. StaraliÊmy si´ opracowaç go jak najstaranniej, jednak jesteÊmy
Êwiadomi ryzyka pomini´cia jakichÊ kodów, g∏ównie ze wzgl´du na specyfik´ pró-
by, o której pisaliÊmy ju˝ wczeÊniej. Wybrane przez nas oprogramowanie i sposób
pracy minimalizujà jednak wspomniane ryzyko do akceptowalnego poziomu. Wy-
niki pilota˝u pozwoli∏y doprecyzowaç narz´dzia badawcze, dostrzec i wyelimino-
waç mo˝liwe zagro˝enia zwiàzane z procedurà realizacji badaƒ jakoÊciowych. 
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22.1. Wst´p

Celem naszym jest prezentacja przebiegu poczàtkowej fazy analizy wywiadów
zrealizowanych w ramach projektu Psychospo∏eczne uwarunkowania aktywnoÊci za-
wodowej osób niepe∏nosprawnych. Rozdzia∏ sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci. Ka˝da z nich
jest poÊwi´cona odmiennym typom analizy. W pierwszym typie trajektoria ˝ycio-
wa traktowana jest jako niepodzielna ca∏oÊç. Si∏à rzeczy wywiad, nawet ten naj-
bardziej obszerny, jest fragmentarycznym zapisem treÊci biograficznych prze˝yç
jednostki. W tym przypadku fragmentarycznoÊç bierze si´ równie˝ stàd, ˝e niere-
alizowaliÊmy wywiadów stricte biograficznych, ale wywiady koncentrujàce si´ na
wybranych aspektach ˝ycia osób badanych. Druga cz´Êç tekstu jest poÊwi´cona
analizie poprzecznej. W tym przypadku wywiady analizowane sà ze wzgl´du na
problemy zakodowane pod odpowiednià kategorià w kluczu kodowym. Dzi´ki
zastosowaniu pakietu MAXqda2 mo˝liwe jest sprawne sortowanie tych proble-
mów oraz dokonywanie analiz o charakterze kontekstowym. 

Analiza trajektorii ˝yciowej polega∏a na uwa˝nym czytaniu niewielkich frag-
mentów tekstu i analizowaniu ich w grupie analityków. Podczas analizy jednego
wywiadu, powtórzyliÊmy taki cykl oko∏o dwudziestu razy. Analizujàc fragmenty
tekstu, próbowaliÊmy jak najlepiej zrozumieç zachowanie osoby, z którà zosta∏
przeprowadzony wywiad. Zrozumienie oznacza dla nas odkrycie przyczyn za-
chowania, jego kontekstu, treÊci oraz skutków. G∏ównà zaletà takiego systemu
pracy jest dok∏adnoÊç. Poniewa˝ kilka osób czyta∏o ten sam tekst i ˝aden fragment
tekstu nie zosta∏ pomini´ty, ryzyko przeoczenia wa˝nych treÊci by∏o minimalne.
Zaletà tego podejÊcia jest równie˝ to, ˝e staraliÊmy si´ widzieç osob´ w ca∏ym jej
otoczeniu, nie tylko w kontekÊcie pracy, ale i rodziny, znajomych, czasu wolnego
itd. Kwestie te, choç pozornie niezwiàzane z pracà, mogà dostarczyç wielu cieka-
wych hipotez dotyczàcych psychospo∏ecznych uwarunkowaƒ podejmowania
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i utrzymywania pracy przez osoby niepe∏nosprawne. Holistycznej analizy nie da
si´ sprowadziç jedynie do sumy poszczególnych fragmentów. Mo˝e zdarzyç si´
tak, ˝e po∏àczenie dwóch pozornie niezwiàzanych ze sobà faktów pozwoli nam
powiedzieç coÊ o osobie badanej, czego nie moglibyÊmy stwierdziç analizujàc po-
szczególne cz´Êci oddzielnie. 

Analiza poprzeczna, z kolei, polega na wspólnym czytaniu fragmentów wypo-
wiedzi na ten sam temat (i zakodowanych tym samym kodem) i ich analizie na fo-
rum grupy. G∏ówna ró˝nica w stosunku do analizy trajektorii ˝yciowej polega na
skupieniu si´ tylko na jednym temacie i pomijaniu innych. Wybierajàc materia∏ do
takiej analizy, trzeba sobie zadaç pytanie o to, który wywiad b´dzie si´ najbardziej
do tego nadawa∏. OczywiÊcie, analizowaç w ten sposób mo˝na ka˝dy wywiad.
Jednak bioràc pod uwag´ to, ˝e by∏oby to niezwykle trudne z powodów technicz-
nych i czasowych wywiady do analizy dobierane sà na podstawie rekomendacji
udzielanych przez koderów, którzy typowali najciekawsze czy szczególnie pog∏´-
bione wywiady. 

G∏ówne zalety analiz trajektorii ˝yciowych odpowiadajà g∏ównym wadom
analiz poprzecznych:

1) po pierwsze, istnieje ryzyko pomini´cia fragmentów tekstu, które sà dla anali-
zy wa˝ne – fragmenty, które analizujemy, sà wybrane arbitralnie przez kode-
rów, je˝eli koder uzna∏, ˝e dany fragment nie jest odpowiedni do analiz np.
motywacji pracodawców i nie zakodowa∏ go, to istnieje ryzyko, ˝e zostanie on
pomini´ty przy analizach, a przecie˝ móg∏ byç bardzo wa˝ny;

2) drugà wa˝nà zaletà analiz trajektorii jest mo˝liwoÊç wnioskowania o cechach
osoby badanej w jednym obszarze na podstawie danych dotyczàcych innej sfe-
ry ˝ycia. Taki tryb przyniós∏ nam dodatkowà korzyÊç w postaci oszcz´dnoÊci
czasu – zawdzi´czamy jà pracy koderów. To oni przeczytali wywiady, ozna-
czajàc dok∏adnie, które fragmenty, jakich tematów dotyczà. Wykorzystujàc pa-
kiet do analiz jakoÊciowych MAXqda2, jesteÊmy w stanie b∏yskawicznie dotrzeç
do fragmentów tekstu dotyczàcych tylko interesujàcego nas zagadnienia i na
nim si´ skupiç;

3) kolejnà zaletà jest holistyczne podejÊcie do analizowanych zagadnieƒ. Zastoso-
wany do analiz pakiet oprogramowania pozwala nam sortowaç fragmenty ze
wszystkich wywiadów, dotyczàce interesujàcego nas tematu i w zwiàzku
z tym istnieje ma∏e ryzyko, ˝e jakiÊ aspekt zagadnienia zostanie pomini´ty.
Przyk∏adem to ilustrujàcym mo˝e byç sytuacja, w której w wywiadzie dominu-
je jeden z wàtków – rozmówca skupia si´ na tym temacie, mówi wiele warto-
Êciowych rzeczy, gdzieniegdzie przeplatajàc je tylko wypowiedziami na inne
tematy. Analizujàc taki wywiad, mamy tendencj´ do skupiania si´ na wàtkach
dominujàcych i pomijania wàtków pobocznych, które mogà byç stosunkowo
krótkie i sprawiaç wra˝enie ma∏o znaczàcych. Jednak, kiedy takie niewielkie
i powierzchownie nieznaczàce fragmenty zestawimy z odpowiadajàcymi im
fragmentami z innych wywiadów, mogà one staç si´ bardzo cennà cz´Êcià ana-
lizowanego materia∏u.
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22.2. Analiza I – trajektorie ˝yciowe
Poni˝ej zamieszczamy przyk∏ad analizy trajektorii ˝yciowej na podstawie wy-

wiadu przeprowadzonego z 29-letnià kobietà, która ma wykszta∏cenie wy˝sze
i mieszka w Warszawie. Choruje na ataksj´ rdzeniowo-mó˝d˝kowà.

Z perspektywy ca∏oÊciowej analizy wywiadu zwraca uwag´ jego wewn´trzna
sprzecznoÊç. W pierwszej cz´Êci osoba badana prezentowa∏a pewien obraz sie-
bie, natomiast w dalszych partiach wywiadu mówi∏a o sobie coÊ zupe∏nie inne-
go, a dotyczàcego tego samego obszaru ˝ycia – mo˝na powiedzieç, ˝e odkrywa-
∏a kolejne warstwy. Odkrycie tych wewn´trznych sprzecznoÊci i g∏´bszych,
prawdziwszych treÊci nie by∏oby mo˝liwe, gdyby nie zastosowana przez nas me-
toda analizy. Sprawà interpretacji pozostaje, czy nazwiemy sprzeczne treÊci war-
stwami i wska˝emy warstw´ powierzchownà i g∏´bszà czy uznamy, ˝e osoba ba-
dana jest wewn´trznie pe∏na konfliktów i niespójna, natomiast ujawnienie takich
treÊci mo˝liwe jest tylko dzi´ki zastosowanej metodzie analizy trajektorii ˝ycio-
wej.

Osoba badana jest bardzo aktywna zawodowo. Mimo ˝e nie ukoƒczy∏a jeszcze
30 lat, ma za sobà doÊwiadczenie pracy w pi´ciu ró˝nych firmach i w∏aÊciwie od
19 roku ˝ycia nie mia∏a ˝adnych d∏u˝szych przerw w pracy. Szczegó∏owa analiza
jej doÊwiadczeƒ zawodowych dostarczy∏a ciekawych wniosków dotyczàcych
strategii radzenia sobie w ˝yciu. Tylko w krótkich okresach ˝ycia by∏a bezrobot-
na. Po liceum, które ukoƒczy∏a w du˝ym mieÊcie, wróci∏a na rok do rodzinnej wsi,
gdzie podj´∏a prac´ w firmie u ojca. By∏ to równie˝ sposób na zdobycie Êrodków
finansowych potrzebnych do podj´cia studiów. 

Od poczàtku doros∏ego ˝ycia osoba badana by∏a dosyç mobilna i w wieku
20 lat przeprowadzi∏a si´ do Warszawy. Wtedy wystàpi∏y ju˝ pierwsze obja-
wy jej choroby. Podj´∏a studia na kierunku finanse i bankowoÊç. Na poczàtku
pracowa∏a jako sekretarka, wydaje si´, ˝e by∏a to najlepsza dla niej praca – mo-
g∏a przebywaç z ludêmi, a to szczególnie lubi∏a. Potwierdza to cytat z jej wy-
powiedzi: 

Znaczy ja w sumie powiem, ˝e praca sekretarki by∏a ciekawym zaj´ciem, no
i w sumie ˝a∏uj´, ˝e jestem chora na to na co jestem chora i ˝e nie mog´ robiç tego
co w sumie lubi´ no… A praca sekretarki to jest kontakt z ludêmi, jakieÊ dojÊcie
w sumie do najwa˝niejszych decyzji. 

Nast´pnie dosta∏a prac´ w du˝ej zachodniej firmie, na poczàtku jako kasjerka,
póêniej ksi´gowa. Pierwsze stanowisko równie˝ bardzo odpowiada∏o jej oczeki-
waniom, drugie by∏o kompromisem mi´dzy wymarzonà pracà a pogarszajàcym
si´ stanem zdrowia. Osoba badana cierpi na rzadkà chorob´ oÊrodkowego uk∏a-
du nerwowego o pod∏o˝u genetycznym. Do g∏ównych objawów post´pujàcej cho-
roby nale˝à zaburzenia równowagi zwiàzane z uszkodzeniem mó˝d˝ku, cz´sto
przez niezorientowanych mylone z zachowaniem osoby nietrzeêwej. Kolejnym
objawem jest tak˝e niewyraêna mowa zwiàzana z os∏abieniem napi´cia mi´Êni na-
rzàdu mowy i powolny zanik mi´Êni w wyniku uszkodzenia uk∏adu nerwowego
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oraz cz´ste skurcze, utrudniajàce chodzenie, a nawet powodujàce brak kontroli
nad koƒczynami, co prowadzi do upadków. 

U osoby badanej pojawiajàce si´ coraz cz´Êciej objawy tej choroby sprawi∏y, ˝e
musia∏a zrezygnowaç z pracy sekretarki. Sama badana mówi∏a o tym tak: 

To znaczy jak gdyby zaczyna∏y si´ ujawniaç pierwsze symptomy mojej choroby
i w pracy sekretarki to mi bardzo utrudnia∏o ˝ycie. Bo ja mam problemy z równo-
wagà i znaczy noszenie kawy szefowi przerasta∏o moje mo˝liwoÊci. 

Nie by∏o to jednak jedyne takie doÊwiadczenie w jej ˝yciu. Równie˝ z pracy na
stanowisku referenta do spraw kadr i p∏ac musia∏a zrezygnowaç, poniewa˝ z po-
wodu swojej choroby nie potrafi ∏adnie pisaç odr´cznie. W wywiadzie t∏umaczy-
∏a to w nast´pujàcy sposób: 

Referent ds. kadr i p∏ac wype∏nia ksià˝eczki ubezpieczeniowe i zaÊwiadczenia
o zatrudnieniu odr´cznie. Ksià˝eczek si´ nie da na komputerze no i to by∏o chyba
g∏ównà przyczynà.

Ksi´gowoÊç wydawa∏a si´ zaj´ciem dajàcym poczucie stabilnoÊci, gdy˝ osoba
badana mo˝e pracowaç w tym zawodzie nawet wtedy, gdy objawy jej choroby si´
nasilà. Wybór studiów by∏ wi´c prawdopodobnie elementem bardzo rozwa˝nego
planu, majàcego zapewniç osobie badanej poczucie bezpieczeƒstwa w momencie,
gdy choroba b´dzie post´powaç. W pracy ksi´gowej brakowa∏o jednak kontaktu
z ludêmi, który osoba badana mia∏a jako sekretarka czy kasjerka. 

Osoba badana pracowa∏a równie˝ przy wprowadzaniu danych w zak∏adzie
pracy chronionej. Zrezygnowa∏a, gdy˝ czu∏a si´ niespe∏niona w pracy dobrej, jej
zdaniem, dla osób o ni˝szym wspó∏czynniku inteligencji od niej. Badana powie-
dzia∏a:

Nie, bo to by∏o dla osób o poziomie inteligencji powiedzmy 110, a ja mam 150.

W momencie wywiadu pracowa∏a w biurze rachunkowym, czeka∏a tak˝e na
umówionà rozmow´ kwalifikacyjnà w jednej z fundacji zajmujàcych si´ pomocà
osobom niepe∏nosprawnym. Poniewa˝ trudno by∏oby oczekiwaç od tej pracy lep-
szych warunków finansowych, wydaje si´, ˝e motywacja osoby badanej do zmia-
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ny pracy by∏a w tym wypadku pozafinansowa. Byç mo˝e dà˝y∏a ona do zwi´k-
szenia swoich kontaktów towarzyskich. Badana kilkakrotnie w trakcie wywiadu
podkreÊla∏a, ˝e wi´zi mi´dzyludzkie sà dla niej wa˝ne w pracy: 

Mo˝e powiem tak, ˝e lubi∏am pracowaç w tamtej firmie, bo tam by∏y kole˝anki,
które ju˝ doÊç d∏ugo zna∏am i z nimi te˝ mi∏o si´ sp´dza∏o czas. To znaczy to by∏o
po∏àczone przyjemne z po˝ytecznym. No w tej pracy tutaj, to jest ma∏a firma czte-
roosobowa, czyli mo˝liwoÊci takie mi´dzyludzkie raczej nie wchodzà w gr´.

W fundacji pracowa∏aby przy funduszach unijnych, mia∏aby wi´c byç mo˝e
szans´ na rozwój i dobre zarobki w przysz∏oÊci oraz na wi´cej kontaktów z ludê-
mi. Osobie badanej nie odpowiada praca poni˝ej jej kwalifikacji i ciàgle poszuku-
je optymalnego dla siebie zaj´cia. Ma odwag´ zostawiç prac´, jeÊli nie spe∏nia ona
jej ekonomicznych albo innych oczekiwaƒ. Pracuje tam, gdzie chce. Sama mówi
o zmianach pracy tak:

Poniewa˝ ja mam po prostu wysokie kwalifikacje, wy˝sze wykszta∏cenie, ukoƒ-
czone 7 lat pracy w ksi´gowoÊci, ukoƒczony kurs, mam samodzielne prowadzenie
biura rachunkowego, to ta praca po prostu nie spe∏nia∏a moich oczekiwaƒ.

Osoba badana intensywnie poszukuje pracy, w której znajdzie akceptacj´ dla
swojego pogarszajàcego si´ stanu zdrowia. Zg∏oszenie si´ do fundacji to byç mo-
˝e próba znalezienia takiego miejsca pracy, w którym zrozumienie dla proble-
mów osób niepe∏nosprawnych jest wi´ksze ni˝ w innych firmach. 

Wydaje si´, ˝e osoba badana ma doÊç du˝e poczucie w∏asnej wartoÊci oparte
g∏ównie na aktywnoÊci zawodowej oraz wykszta∏ceniu i wysokich kompeten-
cjach. Praca i kontakty spo∏eczne w pracy to dla niej prawdopodobnie najlepsza
forma rehabilitacji. JednoczeÊnie opowiadajàc o sytuacji, w której musia∏a zrezy-
gnowaç z pracy sekretarki, badana pokaza∏a du˝à doz´ samokrytycyzmu i zdecy-
dowanie ca∏à odpowiedzialnoÊç za zaistnia∏à sytuacj´ wzi´∏a na siebie. T∏umaczy-
∏a, ˝e nie by∏o winà pracodawcy, ˝e odesz∏a z tej pracy i opowiada∏a o jego
reakcjach tak: 

Nie, on po prostu nie reagowa∏, ale ja sama sobie zdawa∏am spraw´, ˝e przyno-
sz´ mu wstyd, co tu du˝o mówiç, no. A pracodawcy nie tego oczekujà od pracowni-
ków, ˝eby przynosili mu tam, jakieÊ skazy na honorze. Pracownik, wed∏ug mnie,
powinien byç reprezentacyjny, powinien jakoÊ wp∏ywaç na otoczenie, jakoÊ pozy-
tywnie oddzia∏ywaç. 

Mo˝na przypuszczaç, ˝e fakt, i˝ osoba badana zrezygnowa∏a ze stanowiska se-
kretarki by∏ i nadal jest dla niej bolesnym wspomnieniem (por. rys. 22.2.).

Z pierwszej cz´Êci wywiadu mo˝na by wysnuç wniosek, i˝ osoba badana nie
czuj´ si´ niepe∏nosprawna. Nie porusza∏a tematu swojej choroby i wymijajàco od-
powiada∏a na pytania jej dotyczàce. Przy okazji rozmowy na temat pracy wspo-
mnia∏a o niepe∏nosprawnoÊci w taki sposób: 

A w ogóle tak, ja pracowa∏am od momentu chyba zdania matury, to pracowa-
∏am, mia∏am chyba cztery ró˝ne prace, w jednej pracy pracowa∏am siedem lat, ale
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to by∏o jeszcze przed jakby mmm… ujawnieniem si´ mojej niepe∏nosprawnoÊci,
a w momencie kiedy si´ ujawni∏a ta niepe∏nosprawnoÊç, kiedy przesz∏am na rent´
zacz´∏y si´ znacznie wi´ksze k∏opoty ze zdobyciem pracy. To by∏o tak, ˝e w paê-
dzierniku ubieg∏ego roku uleg∏am wypadkowi, z∏amanie tej r´ki no i jakby docho-
dzi∏am do siebie par´ miesi´cy, póêniej w kwietniu uzyska∏am prac´ w zak∏adzie
pracy chronionej. 

W tej wypowiedzi nadal nie ujawni∏a, na czym polega jej choroba i jak jest po-
wa˝na. Dopiero w drugiej cz´Êci rozmowy badana opowiedzia∏a coÊ wi´cej na te-
mat niepe∏nosprawnoÊci. Do koƒca wywiadu sprawia∏a jednak wra˝enie jakby
nie akceptowa∏a swego stanu zdrowia. 

Osoba badana ju˝ w domu obserwowa∏a matk´, cierpiàcà na to samo schorze-
nie co ona. Wychowywana by∏a do pozostania w domu, nie widziano dla niej
szans na samodzielne ˝ycie. Mówi∏a o tym ze smutkiem: 

To moje w∏asne dà˝enia. Rodzina skreÊli∏a mnie w przedbiegach. Ojciec, to je˝e-
li jestem chora to najlepiej, ˝ebym zosta∏a na wsi, dawa∏a mu rent´ i ˝ebym siedzia-
∏a i nic nie robi∏a, ˝ebym by∏a jak warzywo. Tak samo matka, te˝. Ona po prostu, jej
si´ wydaje, ˝e jak jestem chora, to ju˝ sobie w ˝yciu nie poradz´. Mama z kolei te˝
jest chora na to samo co ja, no i ona… jest w depresyjnym raczej stosunku do Êwia-
ta, nie cieszy si´ z ˝adnej rzeczy… no i… taka jest zrezygnowana raczej. A ja sta-
ram si´ jednak z tym walczyç i realizowaç swoje marzenia. 
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Byç mo˝e w∏aÊnie post´pujàca choroba matki oraz brak wsparcia ze strony ro-
dziny da∏y jej motywacj´ do wyprowadzenia si´ z domu, zdobywania wykszta∏-
cenia, podejmowania kolejnych prac – ˝eby tylko nie podzieliç losu matki. 

Osoba badana opowiada∏a te˝ w wywiadzie o reakcjach innych ludzi na jej
chorob´: 

Poniewa˝ wydaje mi si´, znaczy to, na co ja akurat jestem chora, bo moja choro-
ba wyglàda tak, ̋ e zachowuj´ si´ czasami jak pijany zajàc (…) spo∏eczeƒstwo po pro-
stu reaguje tak, jak reaguje, nie jest takie tolerancyjne, tylko jest po prostu wy-
Êmiewcze, nie jest pe∏ne zrozumienia, no i najprostszà drogà rozumowania
dochodzà do tego, ˝e cz∏owiek jest po prostu pijany, a nie chory. 

Pytana o to, jak sobie radzi z takimi reakcjami otoczenia odpowiedzia∏a: 

To zale˝y od sytuacji, bo mo˝e ktoÊ coÊ powiedzieç i uciec od razu. Tak, ˝e je˝eli
mam szans´ coÊ powiedzieç, to na pewno reaguj´ niezbyt mi∏o, bo ja jestem dosyç
opryskliwa i ironiczna, tak ˝e… potrafi´ coÊ niemi∏ego odpowiedzieç.

Uwag´ zwraca stosunek osoby badanej do innych osób niepe∏nosprawnych.
Mimo, ˝e sama by∏a i jest ofiarà nietolerancji ze strony obcych osób, to wydaje si´
nie byç tolerancyjna wobec osób niepe∏nosprawnych. Badana niejednokrotnie wy-
ra˝a∏a si´ o osobach niepe∏nosprawnych tak, jakby ˝ywi∏a wobec nich poczucie
wy˝szoÊci, a szczególnie dotyczy∏o to osób ze schorzeniami podobnymi do jej
choroby. Powiedzia∏a na przyk∏ad: 

Ja chcia∏am czegoÊ wi´cej, chcia∏am… Taka praca to jest dobra dla kogoÊ na wóz-
ku inwalidzkim, kogoÊ kto jest taki za∏amany, kto nie chce wychodziç z domu, ale
chcia∏by coÊ robiç. No ja jednak staram si´ byç bardziej otwarta i ja potrzebuj´ mieç
taki kontakt z ludêmi przede wszystkim, dlatego szuka∏am tej pracy. 

A w innej cz´Êci wywiadu: 

Tam w tym zak∏adzie pracy pracowa∏a taka osoba, która jeêdzi∏a na wózku, mia-
∏a jeszcze niesprawne r´ce zupe∏nie. Pomimo to pracowa∏a przy komputerze i tam
dawa∏a sobie rad´ i to jest dobre. U normalnego pracodawcy taka osoba nie mia∏aby
˝adnych szans, natomiast w zak∏adzie pracy chronionej taka osoba, no, o ile przed-
stawia sobà jakàÊ wartoÊç intelektualnà, no to jest… mo˝liwa do zaakceptowania. 

Gorzka jest te˝ jej ocena zawodowych i finansowych szans osób niepe∏no-
sprawnych: 

MyÊl´, ˝e osoby niepe∏nosprawne majà mniejsze szanse na wy˝szà pensj´ ni˝
osoby zdrowe, dlatego ˝e sà gorsze. Majà jakieÊ tam ograniczenia i to jest ju˝ wy-
starczajàcy powód, ˝eby im obni˝yç pensj´.

Wydaje si´, ˝e to dosyç ostre wykluczanie siebie samej z grupy osób majàcych
k∏opoty z poruszaniem si´ mo˝e byç objawem mechanizmów obronnych powsta-
∏ych w wyniku l´ku przed tym, ˝e jà równie˝ mo˝e czekaç przysz∏oÊç na wózku
inwalidzkim. Osoba badana opowiada∏a, ˝e majàc okazj´, by wspó∏tworzyç fun-
dacj´ skupiajàcà osoby z jej chorobà, zrobi∏a to bardzo niech´tnie, w zasadzie pod
przymusem. Jej zdaniem: 
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To takie bicie piany, bo i tak wiadomo, ˝e nic si´ z tym nie zrobi, nas si´ nie
uzdrowi, dzi´ki temu, dzi´ki temu dzia∏aniu. Dla mnie to w ogóle nie ma sensu 
– powo∏ywanie takiego stowarzyszenia. No, ale to jest moja subiektywna ocena. 

Byç mo˝e obawia∏a si´, ˝e pracujàc w takim stowarzyszeniu b´dzie musia∏a
oglàdaç ludzi w takim stadium schorzenia, w jakim ona b´dzie kiedyÊ. 

Osoba badana wydaje si´ lubiç kontakty z ludêmi, ale raczej z tymi zdrowymi.
Ma tylko jednà kole˝ank´, która równie˝ jest osobà niepe∏nosprawnà, choruje na
tà samà rzadkà chorob´, co osoba badana. Wyraênie odrzuca etykiet´ niepe∏no-
sprawnoÊci, nie identyfikuje si´ z tà grupà. Byç mo˝e wypieranie faktu niepe∏no-
sprawnoÊci daje jej si∏´ i nadziej´ na przysz∏e ˝ycie. Z chorobà radzi sobie dobrze,
dopóki nie rozmawia si´ o niej wprost. JednoczeÊnie jest osobà racjonalnà i tam
gdzie mo˝e korzysta z przywilejów wynikajàcych ze swojej niepe∏nosprawnoÊci.
Wydaje si´, ˝e w to˝samoÊci osoby badanej jest pewna dwoistoÊç wynikajàca
z konfliktu – z jednej strony niech´ç do osób z fizycznymi i psychicznymi deficy-
tami, a z drugiej bycie jednà z nich. Badana najch´tniej ignorowa∏aby swojà cho-
rob´, ale ju˝ si´ nie da, bo bywa widoczna. Nauczy∏a si´ z nià ˝yç, ale woli myÊleç,
˝e nie wp∏ywa zbytnio na jej funkcjonowanie. Wybiórczo korzysta jednak z pomo-
cy i jest Êwiadoma tego, co jej si´ nale˝y. Jest w niej ch´ç skorzystania z ˝ycia pó-
ki jest jeszcze w miar´ zdrowa i sprawna. 

Przy tym osoba badana nie wierzy, ˝e mo˝e jakoÊ wp∏ynàç na stan swojego
zdrowia i odrzuca mo˝liwoÊç farmakologicznego zmniejszania objawów jej cho-
roby. Wie, jaka czeka jà przysz∏oÊç, ale jeszcze nie chce o tym myÊleç. Sprawia
wra˝enie jakby zbiera∏a informacje o chorobie, ale zostawia∏a je sobie na póêniej. 

Badana robi wra˝enie osoby otwartej, towarzyskiej, aktywnej. Okazuje si´ jed-
nak, ˝e jej ˝ycie spo∏eczne jest dosyç ubogie, nie ma zbyt du˝o kontaktów towarzy-
skich. Byç mo˝e jej ekstrawertyczna natura ujawnia si´ tylko w pracy, gdzie tak ce-
ni kontakt z ludêmi. W ˝yciu osobistym wskazuje na brak przyjació∏, ale nie
wydaje si´ szukaç nowych kontaktów. Starannie wybiera towarzystwo, jeÊli ktoÊ
nie akceptuje jej, nie próbuje go przekonywaç, urywa kontakt. Unika bliskich zna-
jomych, byç mo˝e dlatego, ̋ e musia∏aby przyznaç si´ im do swojej s∏aboÊci, do cho-
roby. Kontakty utrzymuje z kolegami z podstawówki, wolny czas sp´dza z tatà,
a pomagajà jej by∏y ch∏opak, z którym mieszka, oraz brat – wàskie, sprawdzone
grono. Nie jest zainteresowana uczestnictwem w czatach i forach internetowych.

Czy badana odnios∏a sukces lub ma szans´ na sukces w przysz∏oÊci? Wed∏ug niej,
nie b´dzie to mo˝liwe. Sukces zale˝y od czynników zewn´trznych, jako osoba niepe∏-
nosprawna nie ma wi´c na niego szans. Byç mo˝e uzale˝nienie powodzenia w ˝yciu
od wydarzeƒ, na które nie ma si´ wp∏ywu, jest formà racjonalizacji. Badana uwa˝a, ̋ e
nie odnios∏a sukcesu, ale nie ma w tym jej winy. Nie ma jednak wàtpliwoÊci, ˝e jest
w niej si∏a, która mobilizuje jà do ciàg∏ego rozwoju, do walki o lepsze warunki na
przysz∏oÊç, gdy ju˝ nie b´dzie mog∏a wypieraç si´ swojej niepe∏nosprawnoÊci. 

Podsumowujàc, mo˝na powiedzieç, ˝e osoba badana jest bardzo dobrze przy-
stosowana do ˝ycia zawodowego. Ma kwalifikacje, które pozwolà jej pracowaç,
nawet gdy objawy choroby b´dà si´ nasilaç. Ma ÊwiadomoÊç posiadania wyso-
kich kompetencji. Zawsze, kiedy jest taka okazja, badana dokszta∏ca si´. Wie, jak
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i gdzie poszukiwaç pracy i wtedy, kiedy jest jej to potrzebne, korzysta z przywi-
lejów osoby niepe∏nosprawnej. Jest mobilna i aktywna. Wydaje si´, ˝e na pozio-
mie zadaniowym funkcjonuje bardzo dobrze. Nie ma w niej jednak zgody na cho-
rob´, z jakà przysz∏o si´ jej borykaç, i co za tym idzie brak w niej ÊwiadomoÊci
bycia osobà niepe∏nosprawnà. Stara si´ odroczyç w myÊlach taki sposób postrze-
gania siebie samej. Choroba jednak dosyç mocno wkracza w jej ˝ycie, nie dajàc ju˝
o sobie zapomnieç. Badana nadal jednak buduje obraz siebie samej g∏ównie na
podstawie zawodowych dokonaƒ i broni si´ przed tym, aby wa˝nym elementem
jej to˝samoÊci sta∏a si´ niepe∏nosprawnoÊç. Wydaje si´, ˝e do pe∏nej satysfakcji
z ˝ycia brakuje jej cz´stszych kontaktów towarzyskich. Niepokojàcy natomiast jest
jej stosunek do osób niepe∏nosprawnych, oparty na wyraênym poczuciu wy˝szo-
Êci i kompletnym braku identyfikacji z tà grupà. Mo˝na przypuszczaç, ˝e badana
doÊwiadcza bardzo silnego wewn´trznego konfliktu mi´dzy akceptacjà swojej
niepe∏nosprawnoÊci a potrzebà odrzucenia ÊwiadomoÊci swojej choroby. 

22.3. Analiza II – poprzeczna: motywacja 
pracodawców do zatrudniania osób 
niepe∏nosprawnych

Analiz´ poÊwi´ciliÊmy tematyce motywacji pracodawców do zatrudniania
osób niepe∏nosprawnych. Nasze pomys∏y staraliÊmy si´ wizualizowaç w formie
mapy poj´ç, którà zamieszczamy wraz z omówieniem (por. rys. 22.3.).
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Rysunek 22.3. Mapa motywacji pracodawców.
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Wi´kszoÊç z analizowanych przez nas fragmentów pochodzi∏a z wywiadów
przeprowadzonych z pracodawcami, jednak znalaz∏o si´ wÊród nich równie˝ kil-
kanaÊcie wypowiedzi samych osób niepe∏nosprawnych. Pierwszy z badanych
przez nas pracodawców przyzna∏, ˝e jego pierwotnà motywacjà by∏a ch´ç zwi´k-
szenia zysków firmy, stwierdzi∏ nawet, ˝e 

…gdyby ich stanowisko (niepe∏nosprawnych – przyp. nasz) nie by∏o refundowa-
ne, to tak naprawd´ ka˝dy by ich po paru dniach wyrzuci∏. 

Motywacja finansowa by∏a czymÊ, czego mogliÊmy si´ spodziewaç – teoria
ekonomii przyjmuje, ˝e ludzie zachowujà si´ racjonalnie: kierujà ch´cià zysku
oraz unikni´cia strat i nie jest to nic nowego ani rewolucyjnego – warunki otwar-
tego rynku wymuszajà na przedsi´biorcach takie zachowania. W trakcie analiz
ukazywa∏y nam si´ o wiele ciekawsze szczegó∏y, ciàgle ten sam pracodawca mó-
wi, ˝e w jego zak∏adzie niewidomi wykonujà prac´, którà mog∏aby wykonaç spe-
cjalna maszyna, jednak kosztuje ona zbyt du˝o – jest to ciekawe ze wzgl´du na pa-
radoks wytworzony przez system dop∏at – maszyny sà przez ludzi wytwarzane
g∏ównie dlatego, ˝e dzi´ki nim prac´ mo˝na wykonaç taniej, ni˝ gdyby mia∏ jà
wykonywaç cz∏owiek lub szybciej. System dop∏at odwraca sytuacj´ – niepe∏no-
sprawny jest taƒszy od maszyny, maszyna staje si´ wyjÊciem nieekonomicznym
i nieracjonalnym.

W wywiadach pojawi∏a si´ wi´kszoÊç z zach´t, jakie stosuje paƒstwo wobec
pracodawców, Êwiadomi ich istnienia byli te˝ pracodawcy zatrudniajàcy osoby
niepe∏nosprawne, jednak nie korzystajàcy z ˝adnych dotacji. W zaskakujàcy spo-
sób ∏àczy si´ z systemem dofinansowaƒ drugi zidentyfikowany przez nas motyw
zatrudniania osób niepe∏nosprawnych, mianowicie pe∏nosprawnoÊç de facto. Je-
den z naszych respondentów zwróci∏ na to naszà uwag´ mówiàc: 

Pewnie przedsi´biorca powie, ˝e to jest jego byç albo nie byç. Tu trzeba zrobiç
produkcj´, a tu, ˝eby wyjÊç na, na, na ten minimalny zysk jakiÊ dla siebie, (…) to
nie ma innego wyjÊcia, tylko musi zatrudniaç sprawnych niepe∏nosprawnych. 

Zjawisko opisywane przez respondenta spowodowane jest prawnym uj´ciem
ciàg∏ej zmiennej, jakà jest wed∏ug nas stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci w sposób nie-
ciàg∏y. W polskim prawie mamy wyró˝nione trzy stopnie niepe∏nosprawnoÊci.
Jest to podyktowane ekonomià poj´ciowà, gdyby nie ona moglibyÊmy, nie bez po-
wodu, u˝ywaç do okreÊlania stopnia niepe∏nosprawnoÊci skali procentowej lub
nawet tysi´cznej, a i tak by∏oby to pewnym uogólnieniem – prawdopodobnie na-
wet stanowisko mówiàce, ˝e stopni niepe∏nosprawnoÊci powinno byç tyle ile jest
niepe∏nosprawnych nie jest bezzasadne. W takiej sytuacji mogà zdarzyç si´ osoby
niepe∏nosprawne, które sà bardzo blisko pierwszego stopnia niepe∏nosprawnoÊci,
i z drugiej strony osoby b´dàce bardzo blisko pierwszego stopnia niepe∏nospraw-
noÊci, a w orzeczeniu i jedne i drugie wpisany majà stopieƒ drugi. Pracodawca
otrzyma za ich zatrudnienie jednakowe dofinansowanie, jednak osoby te prawdo-
podobnie nie b´dà pracowa∏y jednakowo wydajnie. Mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e
w specyficznych wypadkach mo˝e zdarzyç si´ tak, ˝e system zach´t dla praco-
dawców w rzeczywistoÊci zniech´ci ich do zatrudnienia specyficznych osób nie-
pe∏nosprawnych. W uproszczony sposób prezentujemy to na rys. 22.4.
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Powy˝szy wykres nie uwzgl´dnia jeszcze jednej, wa˝nej zmiennej. Poj´cie nie-
pe∏nosprawnoÊci de facto przedstawione zosta∏o wy∏àcznie w kontekÊcie prawne-
go uj´cia niepe∏nosprawnoÊci, natomiast pomini´te zosta∏y realia pracy. Ta sama
osoba niepe∏nosprawna na jednym stanowisku b´dzie rzeczywiÊcie mniej spraw-
na od osób pe∏nosprawnych, na innym ró˝nica b´dzie mniejsza, na jeszcze innym
ró˝nicy nie b´dzie i wtedy b´dziemy mogli powiedzieç, ˝e osoba ta jest pe∏no-
sprawna w pracy. Jeden z cytowanych ju˝ pracodawców powiedzia∏ o tym tak: 

Uhm, naprawd´ wymyÊleç t´ prac´, ileÊ prac jest prostych, które ka˝dy mo˝e wy-
konaç, na przyk∏ad liczenie papieru… Mo˝e to robiç osoba, która nie widzi i tak ktoÊ
to musi to zrobiç.

Mo˝na podejrzewaç, ˝e rzeczywiÊcie przy pewnych czynnoÊciach niepe∏no-
sprawnoÊç nie ma znaczenia w pracy, mo˝na tu myÊleç o prostych czynnoÊciach,
jak cytowany respondent, ale mo˝na te˝ sobie wyobraziç chorego psychicznie
z chorobà w stanie remisji, czy informatyka niepe∏nosprawnego ruchowo – wszy-
scy oni sà pe∏nosprawni w pracy, a dodatkowo pracodawca uzyskuje z tytu∏u ich
zatrudniania dotacje i ulgi. Na tym nie koƒczà si´ zalety takiego pracownika w po-
równaniu z osobami pe∏nosprawnymi, jak powiedzia∏a jedna z bliskich osób: 

Osoba niepe∏nosprawna cz´stokroç jest lepszym pracownikiem. Osoby niepe∏no-
sprawne bardzo rzadko spo˝ywajà alkohol, najcz´Êciej – nie mówi´ o wyjàtkach, ale
najcz´Êciej. Bardzo cz´sto bojà si´ utraciç prac´, w zwiàzku z tym sà rzetelnymi pra-
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cownikami i bardzo porzàdnymi. To sà osoby, które si´ nie spóêniajà, to sà osoby,
którym wiele rzeczy mo˝na powierzyç do wykonania i zrobià to naprawd´ z wielkà
sumiennoÊcià, starannoÊcià i rzetelnoÊcià. 

Wydaje nam si´, ˝e czasami niepe∏nosprawnoÊç osoby faworyzuje jà jako kan-
dydata do pracy i paradoksalnie to pe∏nosprawni mogà czuç si´ upoÊledzeni. Ta-
kà w∏aÊnie myÊl wyrazi∏ jeden z pracodawców: 

Tak, ˝e majà zdecydowanie ∏atwiej w drugà stron´ uzyskanie pracy ni˝ osoby
pe∏nosprawne. Ja si´ w pewnym momencie zaczynam uÊmiechaç, bo zaczynam si´
zastanawiaç, czy nie dyskryminuj´ troch´ osób pe∏nosprawnych. 

Dodaje jednak:

Aczkolwiek zawsze mówi´, ˝e bez wzgl´du na to, czy bym by∏ dyskryminowany
czy nie, nie zamieni∏bym si´ jako osoba pe∏nosprawna na niepe∏nosprawnoÊç w mo-
mencie, gdybym mia∏ z tego tytu∏u czerpaç jakiekolwiek bonusy.

Ciekawym i wymownym zbiegiem okolicznoÊci jest, ˝e pierwsze przeczytane
i przeanalizowane przez nas kwestie pochodzi∏y z ust pracodawcy i dotyczy∏y do-
tacji jako przyczyny zatrudniania osób niepe∏nosprawnych, natomiast pierwszà
kwestià poruszonà przez osob´ niepe∏nosprawnà by∏y kompetencje. OczywiÊcie
znaleêli si´ w naszej próbie równie˝ i pracodawcy, którzy mówili o kompeten-
cjach, jako przyczynie zatrudniania osób niepe∏nosprawnych, by∏ wÊród nich
równie˝ pracownik du˝ej ogólnopolskiej firmy: 

Znaczy te osoby sà traktowane tak jak ka˝dy inny pracownik – je˝eli ma odpo-
wiednie kwalifikacje i kompetencje, to jest to osoba, którà mo˝emy zatrudniç, tak?
Nie, nie stwarzamy ˝adnych barier, ale te˝ nie traktujemy ich specjalnie.

Wyjawi∏ równie˝, ˝e jego firma nie korzysta z ˝adnych dotacji i nie jest zainte-
resowana korzystaniem z nich. Taka kombinacja powtórzy∏a si´ jeszcze w kilku
wywiadach – ci, dla których kompetencje by∏y pierwszym kryterium, nie wspo-
minali o dotacjach (lub mówili, ˝e nie korzystajà) i odwrotnie, ci którzy mówili
o dotacjach nie wspominali o kompetencjach. Z jednej strony mamy podejÊcie za-
k∏adajàce absolutne równouprawnienie, gdzie o zatrudnieniu decydujà tylko
kompetencje, z drugiej strony dyskryminacja pracowników ze wzgl´du na niepe∏-
nosprawnoÊç. Wszyscy badani pracodawcy, którzy mówili o kompetencjach,
okreÊlali swoich pracowników w∏aÊnie jako pe∏nosprawnych de facto, natomiast ci,
którzy mówili o dotacjach, byli Êwiadomi, ˝e ich pracownicy nie sà tak wydajni
jak osoby pe∏nosprawne. Przyk∏adem pierwszego rodzaju postawy jest ta wypo-
wiedê pracodawcy: 

No mo˝na oczywiÊcie dostaç pieniàdze na refundacj´ zatrudnienia osoby niepe∏-
nosprawnej, mo˝na dostaç pieniàdze na przystosowanie stanowiska pracy, tak˝e to
wszystko rzeczywiÊcie jest jakàÊ zach´tà. Natomiast ja z tego nie korzystam, ale mo-
g´ powiedzieç, ˝e na pewno osoby niepe∏nosprawne nie sà niczym gorszym od osób
sprawnych. Mam pracowników niepe∏nosprawnych, nie mam do nich ˝adnych za-
strze˝eƒ i powiedzia∏abym, ˝e jeÊli chodzi o wykonywanie swoich obowiàzków, to sà
sprawni w 100%.
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Przyk∏adów postawy drugiego typu w naszych wywiadach mo˝na znaleêç
wiele, oto jeden z nich: 

Na pewno nie dostaliby pracy (niepe∏nosprawni – przyp. nasz) gdyby nie by-
∏o dotacji, z ca∏à pewnoÊcià, oczywiÊcie nie wszystkich, ale z wi´kszoÊcià osób nie
rozmawia∏bym w ogóle, gdyby nie mo˝liwoÊç dotacji.

Temat kompetencji osób niepe∏nosprawnych jako pracowników wià˝e si´ ze
stereotypem niepe∏nosprawnoÊci. Funkcjonuje stereotyp niewidomego jako
Êwietnego masa˝ysty, mówi o tym jedna z badanych osób niepe∏nosprawnych: 

Przede wszystkim jak szuka∏am pracy jako masa˝ystka, no to wiadomo by∏o, ˝e
to jest praca dla niewidomych i wszyscy wiedzieli, ˝e ja nie widz´.

UznaliÊmy, ˝e w pewnych wypadkach taki pozytywny stereotyp na temat
kompetencji osoby niepe∏nosprawnej mo˝e odgrywaç wa˝nà rol´ – niektórzy lu-
dzie, m.in. pracodawcy mogà sàdziç, ˝e zawód np. masa˝ysty pasuje do osoby
niewidomej i jest ona w tym zawodzie pe∏nosprawna, a nawet wi´cej, ˝e wykona
go lepiej ni˝ osoba zdrowa. W dotychczasowym materiale ujawni∏ si´ tylko jeden
z takich stereotypów, jednak byç mo˝e jest ich wi´cej.

Kolejnym zidentyfikowanym przez nas obszarem jest wizerunek pracodawcy
i firmy. Do zidentyfikowania tego obszaru przyczyni∏y si´ g∏osy tych spoÊród pra-
codawców, dla których dotacje nie by∏y najwa˝niejsze. StaraliÊmy si´ znaleêç wi´-
cej specyficznych dla osób niepe∏nosprawnych obszarów motywacji i pomyÊleli-
Êmy, ˝e pewnà rol´ móg∏by tu odgrywaç wizerunek firmy lub osoby pracodawcy.
Wywiadów z takimi pracodawcami w naszej próbie by∏o niewiele, dlatego nasze
wnioski nie sà poparte mocnymi wskaênikami. Prawdopodobne jest jednak, ˝e
niektórzy pracodawcy chcà, by ich firmy by∏y postrzegane jako dbajàce o spo∏ecz-
noÊç, zainteresowane nie tylko najwi´kszà wydajnoÊcià, ale równie˝ sprawianiem,
by Êwiat by∏ nieco lepszy. Takà motywacjà mogà si´ kierowaç du˝e firmy, gdzie
czasami wizerunek marki mo˝e wp∏ywaç na wyniki finansowe firmy. Podobnie
mo˝e dziaç si´ ni˝ej, na poziomie ludzi w firmie zajmujàcych si´ rekrutacjà perso-
nelu – mo˝na o rekrutacji myÊleç tylko z czysto racjonalnego punktu widzenia
i mówiç, ˝e zatrudnia si´ Êwietnego pracownika o wysokich kompetencjach, jed-
nak zatrudniajàc osob´ niepe∏nosprawnà dodatkowo mo˝e o samym sobie myÊleç
jako o dobrym cz∏owieku, który pomóg∏ potrzebujàcemu i zrobi∏ coÊ dobrego, coÊ,
co zrobiç nale˝a∏o. Wskaênikiem potwierdzajàcym nasza hipotez´ jest np. taka
wypowiedê badanej w odpowiedzi na to, jaki komunikat mo˝na przekazaç innym
pracodawcom, ˝eby zatrudniali osoby niepe∏nosprawne: 

Zobaczcie, to jest coÊ fajnego, do∏àczcie do nas, bo… pomagacie, a jednoczeÊnie
macie z tego jakieÊ korzyÊci.

Polepszenie wizerunku firmy lub w∏asnej osoby mo˝na ogólniej okreÊliç dà˝e-
niem pracodawców do wzbudzania uczuç pozytywnych (u siebie lub spo∏eczno-
Êci), wydaje nam si´, ˝e warto na to zagadnienie spojrzeç z drugiej strony – dà˝e-
nia do unikania uczuç negatywnych. Po pierwsze, wyglàda na to, ˝e trudniej jest
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odmówiç osobie niepe∏nosprawnej – obowiàzuje nas wszystkich niepisana zasada
zobowiàzujàca do pomocy osobom s∏abszym, a za takà mo˝na uznaç osob´ nie-
pe∏nosprawnà. Z∏amanie tej normy wià˝e si´ z poniesieniem pewnych kosztów
psychicznych. ˚eby lepiej sobie uzmys∏owiç ich si∏´, warto przytoczyç fragment
wywiadu z osobà niepe∏nosprawnà: 

JeÊli chodzi o poradni´, to by∏o bardzo Êmiesznie, poniewa˝ jak ja przysz∏am, ˝e-
by si´ zapisaç na kurs, to jak potem kierowniczka mi wyzna∏a, to nie odmówi∏a mi
tylko dlatego, ˝e nie wiedzia∏a jak to zrobiç. Po prostu nie umia∏a tego zrobiç. Nato-
miast bardzo si´ ba∏a.

Byç mo˝e wspomniana kierowniczka jest osobà wyjàtkowo wra˝liwà, mamy
natomiast jeszcze inny wskaênik pochodzàcy od osoby, która w jednym z po-
przednich cytatów twierdzi∏a, ˝e gdyby nie dotacje, to prawdopodobnie nie roz-
mawia∏aby z niektórymi niepe∏nosprawnymi, natomiast póêniej mówi: 

Akurat zatrudniam kobiet´, która ma trójk´ dzieci. Mà˝ jà tam zostawi∏, nie
wiem, czy ona ma z nim kontakt czy nie, nie wiem. To jest jedyne jej êród∏o…, ma
jakieÊ tam alimenty, ale praktycznie ich nie ma, mà˝ gdzieÊ tam p∏ywa w Êwiecie.
No i gdyby nie my, nie ma Êrodków do ˝ycia, nie? A powinienem jà zwolniç po ro-
ku, mam nadziej´, ˝e uda nam si´ na tyle sprzedaç, ˝e b´d´ jà móg∏ mieç.

Mimo to, ˝e o takiej motywacji piszemy na koƒcu, nie oznacza to, ˝e uwa˝amy
jà za najmniej znaczàca. Byç mo˝e ch´ç wzbudzenia pozytywnych i unikni´cia ne-
gatywnych uczuç jest jednym z wa˝niejszych obszarów motywacji pracodawców
do zatrudniania osób niepe∏nosprawnych.

22.4. Analiza II – poprzeczna: 
osoby niepe∏nosprawne wobec swojej 
niepe∏nosprawnoÊci

Drugà sesj´ analitycznà poÊwi´ciliÊmy poprzecznej analizie wywiadów wyko-
rzystujàc kod: osoba niepe∏nosprawna wobec w∏asnej niepe∏nosprawnoÊci. Stworzona
w wyniku tej sesji mapa obrazujàca ró˝ne postawy osób niepe∏nosprawnych wo-
bec swojej sytuacji tylko cz´Êciowo oddaje wieloÊç mo˝liwych podejÊç. Ilustruje
ona jednak sposób wyciàgania wniosków w trakcie analizy zakodowanych frag-
mentów wypowiedzi ró˝nych osób oraz powiàzaƒ mi´dzy niektórymi postawa-
mi. Dalej zamieszczamy map´ i jej omówienie (por. rys. 22.5.).

Pierwsza zaobserwowana przez nas postawa to taka, gdy osoba z ograniczonà
sprawnoÊcià ma ÊwiadomoÊç swoich ograniczeƒ, a jednoczeÊnie nie narzeka i sta-
ra si´ przystosowaç do zaistnia∏ej sytuacji w miar´ jak najskuteczniej. T´ postaw´
okreÊliliÊmy mianem akceptacji i oznaczyliÊmy na rysunku. Sàdzimy, ˝e istotnà
cechà takiego podejÊcia do w∏asnej niepe∏nosprawnoÊci jest du˝a samoÊwiado-
moÊç osoby niepe∏nosprawnej. Przyk∏adem mo˝e byç nast´pujàca wypowiedê
osoby badanej: 
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No, ale wychodz´ z takiej zasady, ˝e skoro ja o siebie nie zadbam, to nikt o mnie
nie zadba. Wi´c pogodzi∏am si´ z tym, ˝e jestem chora, ˝e sama po prostu musz´ to
sobie uÊwiadomiç. I moja choroba nie stwarza mi jakichÊ tam wi´kszych problemów.
Jestem zadowolona z tego, co osiàgn´∏am.

Zauwa˝yliÊmy, ˝e w wielu wywiadach z tego typu podejÊciem do w∏asnej nie-
pe∏nosprawnoÊci korelowa∏a potrzeba bycia potrzebnym, wi´c i ten wymiar za-
znaczyliÊmy na mapie. Osoba bliska jednej z osób niepe∏nosprawnych opowiada-
∏a o tej postawie w nast´pujàcy sposób: 

Czy nawet jak coÊ si´ robi, nie wiem, jakieÊ remonty, czy coÊ na podwórku, to musi
byç koniecznie, i musi naradzaç, podpowiadaç, jak to zrobiç, bo bez niej to by si´
takie rzeczy nie oby∏y, zawsze musi byç w centrum zainteresowania po prostu i…
pomaga po prostu, doradza, o to jest na takiej zasadzie.

Zauwa˝yliÊmy, ˝e osoby, których niepe∏nosprawnoÊç pojawi∏a si´ w trakcie
ich ˝ycia mia∏y tendencje do sprawdzania, jakie sà granice ich mo˝liwoÊci w obli-
czu nowych warunków. Sprawdza∏y, na co mogà sobie pozwoliç w okoliczno-
Êciach, które stworzy∏a niepe∏nosprawnoÊç. Przyk∏adem tego typu strategii radze-
nia sobie z nowà sytuacjà mo˝e byç wypowiedê osoby bliskiej: 

Tylko kiedyÊ pojechaliÊmy do Leclerca i tak chcia∏a pochodziç, pochodziç. Pocho-
dzi∏a, ale wróci∏a tak jej si´ w oczach mieni∏o wszystko kolorowo i po prostu wróci-
∏a taka zm´czona, ˝e. I ju˝ od tamtej pory stwierdzi∏a, ˝e takie robienie zakupów to
jest bardzo m´czàce, ucià˝liwe i, i ju˝ nie chce od tamtej pory. 
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Rysunek 22.5. Stosunek osoby niepe∏nosprawnej do swojej niepe∏nosprawnoÊci.
èród∏o: Opracowanie w∏asne.



Uczenie si´ nowej sytuacji po wypadku ilustruje przyk∏ad: 

Wszystkiego musia∏em si´ uczyç: ubraç si´, to poÊcieliç, na przyk∏ad zrobiç kolacj´,
Êniadanie, po prostu to wszystko, co jest potrzebne w ˝yciu musia∏em si´ nauczyç. 

Na rys. 22.5. takà postaw´ oznaczyliÊmy jako „ustalanie granic w∏asnych mo˝-
liwoÊci”. 

Strategia wielu badanych osób polega na przystosowaniu si´ do ograniczeƒ, ja-
kie pociàga za sobà dany typ niepe∏nosprawnoÊci, na przyk∏ad osoba z deficyta-
mi w zakresie s∏uchu opowiada∏a o swojej pracy tak: 

Z kolegami, kole˝ankami pozna∏em si´ i… mog´ rozmawiaç, pracowaç z ludêmi,
ale z niewielkà liczb´ ludzi. Nie, ˝e dwie osoby naraz b´dà ze mnà rozmawiaç, nie
musz´ rozmawiaç z jednà osobà i… ta osoba musi byç w pewien sposób skupiona na
rozmowie ze mnà, wtedy nie ma ˝adnych problemów w porozumieniu. 

Za takim przystosowaniem si´ cz´sto sta∏o bardzo dobre funkcjonowanie
w pracy i zadowolenie z siebie, tak jak u jednej z osób badanych: 

Jest taka akcja „Niepe∏nosprawni pe∏nosprawni w pracy”. Ja si´ tak w∏aÊnie czu-
j´. Jestem niepe∏nosprawny, ale w pracy czuj´ si´ w pe∏ni sprawnà osobà… s∏ucho-
wo i w ogóle jestem traktowany tak jak pe∏nosprawni. 

I ta sama osoba powiedzia∏a równie˝: 

Odpowiada mi to, bo (…) mog´ pracowaç jak pe∏nosprawny, ˝e oczywiÊcie…
z pewnego rodzaju ograniczeniami…, w dodatku ze s∏uchem i z wadà wzroku w∏a-
Ênie mog´ pracowaç.

Wydaje si´, ˝e w przypadku wielu osób majàcych w∏aÊnie taki stosunek do
swojej niepe∏nosprawnoÊci wyst´puje równie˝ wczeÊniej opisana postawa akcep-
tacji. Na pewno tak˝e dobre radzenie sobie z trudnoÊciami, jakie niesie za sobà
niepe∏nosprawnoÊç powoduje, ˝e samoocena tych osób jest pozytywna. Ten wy-
miar tak˝e zosta∏ zaznaczony na rysunku. Przyk∏adem takiego znakomitego przy-
stosowania do nowej sytuacji mo˝e byç wypowiedê osoby badanej, która mimo
powa˝nej niepe∏nosprawnoÊci (utrata r´ki) bez k∏opotu prowadzi samochód: 

Nie przeszkadza mi, ju˝ dziewi´ç lat je˝d˝´ samochodem, tak˝e na poczàtku jeê-
dzi∏em jednà r´kà, musia∏em kierowaç, zmieniaç biegi i tak, ja nogami przytrzymy-
wa∏em kierownic´… jak jad´ na prostej i nie by∏o problemu.

Jednak przystosowanie oraz ustalanie granic w∏asnych mo˝liwoÊci mo˝e rów-
nie˝ skutkowaç tym, ˝e osoba niepe∏nosprawna rezygnuje z jakiejÊ aktywnoÊci,
którà lubi∏a, ze wzgl´du na bariery, które z powodu niepe∏nosprawnoÊci napoty-
ka. Tak na przyk∏ad jedna z osób badanych opowiada∏a w wywiadzie o barierach:

Barierà jest to, ˝e… za mnà rzeczy si´ dziejà, to mog´ nie s∏yszeç. (…) W zwiàz-
ku z tym, ˝e niedos∏ysz´, mam k∏opoty z równowagà, to jest ÊciÊle powiàzane i w∏a-
Ênie… trudno dostrzec niebezpieczeƒstwa, ̋ e ktoÊ mnie potràci, si´ zachwiej´, na ro-
werze na przyk∏ad. Ale staram si´ unikaç takich sytuacji. 
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Kolejny przyk∏ad to wypowiedê osoby bliskiej osobie niewidomej: 

Znaczy dla niego to utrudnieƒ nie ma, bo tak fizycznie jest sprawny, chodzi tutaj
tylko i wy∏àcznie o wzrok, bardzo du˝o si´ porusza∏ po mieÊcie, tak˝e wie dok∏adnie co
gdzie jest, by∏ owszem taki okres… po zmroku ma problem, po zmroku rzeczywiÊcie nie
widzi, przydaje mu si´ druga osoba, która powie mu, tu jest schodek albo coÊ, ˝eby si´
nie potknà∏, bo tego nie widzi. Wi´c bardzo cz´sto po zmroku zdarza si´, ˝e ju˝ si´ sta-
ra nie wychodziç, chyba ̋ e gdzieÊ w okolicy domu gdzie on bardzo dobrze okolice te zna,
i z zamkni´tymi oczami mo˝e wsz´dzie dotrzeç, to owszem, natomiast t´ barier´ te˝ sta-
ra si´ pokonaç, stara si´ jak najwi´cej wychodziç, zapami´tywaç co gdzie by∏o, za wid-
nego, ˝eby po ciemku móg∏ wiedzieç, gdzie co jest i móc sobie spokojnie dotrzeç.

W wyniku testowania w∏asnych granic zdarza si´ równie˝, ˝e osoba niepe∏no-
sprawna przekracza pewne bariery i tak na przyk∏ad jeden z badanych opowiada∏
o przezwyci´˝eniu l´ku przed nawiàzywaniem nowych kontaktów towarzyskich: 

Poznawanie nowych ludzi, by∏y trudnoÊci z otwarciem si´, przekonaniem si´, ˝e
mog´ porozmawiaç, kogoÊ nowego, poznanego, porozmawiaç. Prze∏ama∏em to i po-
lubi∏em, poznawaç, dzi´ki temu mam dobrych, serdecznych znajomych. 

Z niektórych wywiadów wynika, ̋ e przystosowanie si´ mo˝e mieç te˝ taki wy-
miar, w którym osoba niepe∏nosprawna ogranicza swoje potrzeby, oczekiwania
i roszczenia wobec Êwiata do tego stopnia, ˝e wydaje si´ byç nieco naiwna i zagu-
biona. W takim rozumieniu tego wymiaru ró˝ni si´ on znacznie od akceptacji, któ-
rej mianem okreÊliliÊmy dojrzalszà postaw´ opartà na refleksyjnoÊci i g∏´bokiej
ÊwiadomoÊci siebie. Przystosowanie wyró˝niliÊmy jako postaw´ bardziej funkcjo-
nalnà, w której niekoniecznie jest miejsce na refleksje.

WÊród osób, których niepe∏nosprawnoÊç jest dla innych ludzi widoczna, cz´-
sto pojawia si´ wstyd. Przyk∏ady znaleêç mo˝na w bardzo wielu wywiadach: 

Do nie dawna w ogóle mia∏em k∏opoty, no wstydzi∏em si´ tego, ˝e… nosz´ apa-
rat, bo to jest w∏aÊnie, najcz´Êciej starsi ludzie noszà aparaty, a ja taki m∏ody, w m∏o-
dym wieku nosz´ aparat s∏uchowy, ale przezwyci´˝am to. Stwierdzi∏em, ˝e jestem
inny po prostu i… musz´ si´ z tym pogodziç i wszyscy inni te˝ muszà albo mnie za-
akceptowaç takim, takiego jakim jestem albo nie. Ich sprawa.

Kolejny przyk∏ad to równie˝ wypowiedê osoby nie s∏yszàcej: 

w tej chwili implant wyglàda w ten sposób, ˝e tu za uchem jest, na zewnàtrz ta-
ki… i to i tak widaç. Kr´puje mnie i… aparat jak ktoÊ widzi w autobusie… kr´puje.
W∏aÊnie kr´puje jest najlepszym tu, najlepszym s∏owem, kr´pujàce po prostu. 

I nast´pna wypowiedê: 

A jak pójd´ na t´ operacj´, po operacji to b´dzie bardzo widoczne. Aparat, b´dzie
du˝o wi´kszy aparat i b´dzie do tego lecia∏ taki kabel z kó∏kiem na tym. I to mi si´
tam nie podoba.

WÊród wielu osób badanych pojawi∏a si´ w wywiadach deklaracja, ˝e czujà si´
zupe∏nie zwyczajnie, normalnie. Nawet osoby z widocznà niepe∏nosprawnoÊcià
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w du˝ej cz´Êci nie uwa˝a∏y, ˝eby niepe∏nosprawnoÊç czyni∏a je innymi. Przyk∏a-
dem mo˝e byç wypowiedê osoby nies∏yszàcej, która straci∏a w wypadku r´k´,
a mimo to powiedzia∏a: 

Czy radz´ sobie w ˝yciu? Pewnie, ˝e sobie radz´. Nie ma ˝adnych barier. Ze
wszystkim sobie poradz´. 

Ta postawa cz´sto korelowa∏a równie˝ z pozytywnà samoocenà tych osób. Jed-
na z osób badanych powiedzia∏a: 

W zasadzie wszystko jest w gestii jakiej takiej aktywnoÊci zawodowej czy ˝ycio-
wej, nie odbiegam zdaje mi si´ od ludzi, którzy sà zdrowi, je˝eli tak mo˝na w ogóle
powiedzieç.

22.5. Podsumowanie

W artykule staraliÊmy si´ zaprezentowaç dwie ró˝ne metody analizy danych
jakoÊciowych. We wst´pie próbowaliÊmy pokazaç najwi´ksze zalety i wady obu
podejÊç i tak, je˝eli chodzi o analiz´ trajektorii ˝yciowej jej najwi´kszà zaletà jest
kontekstowoÊç analizy i zwiàzana z tym mo˝liwoÊç wnioskowania poÊredniego
o podmiocie analizy, natomiast g∏ównym atutem analizy poprzecznej jest przede
wszystkim szybkoÊç wynikajàca z przeniesienia cz´Êci pracy na koderów. 

W dalszych cz´Êciach zaprezentowaliÊmy przyk∏adowe analizy wykonane za
pomocà obu metod, szczególnà uwag´ przywiàzaliÊmy do pokazania charaktery-
stycznych ró˝nic w wynikach uzyskanych ró˝nymi metodami. Rozdzia∏ ten pod-
sumowuje wst´pnà faz´ procesu analitycznego, opisaliÊmy w nim pierwsze, nie-
zbyt jeszcze mocne ze wzgl´du na iloÊç materia∏u i czàstkowà tylko analiz´
wyniki. W dalszych etapach procesu analitycznego stosowaç b´dziemy obie me-
tody, jednak ze zdecydowanà przewagà metody analizy poprzecznej.
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USTAWODAWSTWO dotyczàce osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy (+ p∏yta CD)
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