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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ (1)

Temat AKTUALNY

• Według danych WHO - 15% światowej populacji posiada 

niepełnosprawność, zaś 3% doświadcza bardzo poważnej 

niepełnosprawności

• Niepełnosprawność to pojęcie rozwojowe w ujęciu praktyków 

ONZ

• Praktycy ONZ, UE - istnieją istotne różnice pomiędzy krajami w 

definiowaniu niepełnosprawności spowodowane kontekstem 

kulturowym, ekonomiczno-politycznym, społecznym

• 16% na świecie ma 50 lat plus, z czego 31% to osoby 

niepełnosprawne

• 40% osób na świecie ukończyło szkołę średnią, z czego  19% to 

osoby niepełnosprawne

• Z całej populacji świata, bez pracy ponad rok pozostaje 30% 

osób, z czego 49% to osoby niepełnosprawne 



NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ (2)

Temat AKTUALNY

• Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych  

(UNCRPD – United Nations Convention for the Rights of Persons 

with Disabilities) została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 

ONZ w 2006 roku

• Dopiero w 2011 roku, WHO wraz z Bankiem Światowym 

opublikowały po raz pierwszy Światowy Raport dotyczący 

Niepełnosprawności (kolejny jest już przygotowany do aprobaty 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ)

• W 2010 roku Unia Europejska (UE) zakończyła procedurę 

przyjęcia UNCRPD, 

• W 2012 wszystkie kraje UE ją ratyfikowały

• W skali ogólnoświatowej 177 członków ONZ ratyfikowało 

UNCRPD, a 92 jej Dodatkowy Protokół.



UNCRPD (1)

• Celem Konwencji jest „popieranie, ochrona i zapewnienie 

pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i 

podstawowych wolności przez wszystkie osoby 

niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich 

przyrodzonej godności.” 

• Konwencja nie definiuje per se niepełnosprawności lecz 

stwierdza, że ”Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, 

które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, 

umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w 

oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i 

skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z 

innymi osobami.” 

.



UNCRPD (2)

• Państwa sygnatariusze mają przestrzegać obowiązków m.in.

zobowiązują się poszanować autonomię i niezależność osoby 

niepełnosprawnej, zapewnić równość szans dla osób 

niepełnosprawnych i sprawnych, nie dyskryminować osób 

niepełnosprawnych, poszanować dzieci niepełnosprawnych 

oraz ich rozwijających się zdolności, zapewnić równość 

niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn, zapewnić dostępność 

technologiczną i mobilność osób niepełnosprawnych, zapewnić 

integrację społeczną osób niepełnosprawnych, w tym ich 

dostępność do rynku pracy, ochrony humanitarnej osób 

niepełnosprawnych

• UNCRPD narzuca na kraje członkowskie obowiązki:

• Monitorowania i raportowania dotyczącego stanu 

implementacji Konwencji

• Prowadzenia regularnych statystyk dotyczących osób 

niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych (fikcja?)



UNCRPD, a instrumenty/dokumenty UE

Europejska Strategia Niepełnosprawności 2010-2020 przyjęta w 

2010 roku:

• Bierze pod uwagę Plan Akcji dotyczący Niepełnosprawności 

2004-2010

• Nakreśla kierunki mające być obowiązujące w 

ustawodawstwie oraz programach społecznych wspierających 

osoby niepełnosprawne w poszczególnych krajach UE

• Oparte na 8 obszarach: 

• Dostępność (do usług i dóbr)

• Uczestnictwo (jako pełnoprawni obywatele UE życia 

publicznego i społecznego)

• Równość

• Zatrudnienie

• Edukacja i szkolenie 

• Ochrona/Opieka społeczna

• Zdrowie

• Działania zewnętrzne (Ochrona osób niepełnosprawnych 

podczas rozszerzeń UE oraz w międzynarodowych 

działaniach rozwojowych)

•



UE – Ograniczenia i Różnice

Jak pojmuje się niepełnosprawność w krajach UE?

Różnice o podłożu medycznym, biopsychologicznym oraz 

społecznym

•

Odmienne programy wsparcia dla niepełnosprawnych 

w zależności od:

• Wpływu świata akademickiego w tym udziału 

niepełnosprawnych badaczy w tzw. decision-making

dotykającym codzienność osób niepełnosprawnych na 

szczeblach centralnych i lokalnych władzy)

• Różnorodnej partycypacji społecznej (np. osoby o różnych 

stopniach/rodzajach niepełnosprawności, uchodźcy 

niepełnosprawni) 

• Kultury i tradycji ochrony osób niepełnosprawnych 



UE – Dostęp osób niepełnosprawnych 

do rynku pracy

Praktycy UE mają trudności w przeprowadzeniu oceny sytuacji 

osób niepełnosprawnych wewnątrz krajów UE:

• Poważne różnice w interpretacji niepełnosprawności wewnątrz 

krajów UE

• Brak dużej liczby reprezentatywnych statystyk dotyczących 

dostępu i funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku 

pracy

Brak możliwości przeprowadzenia holistycznego mierzalnego 

studium komparatywnego wewnątrz krajów UE  



UE – Dostęp osób niepełnosprawnych 

do rynku pracy (1)

Instytucje zbierające dane/sporządzające statystyki dotyczące 

osób niepełnosprawnych na poziomie UE (1):

• EUROSTAT

• EUSILC (EU Statistics on Living and Income Conditions -

coroczny sondaż włączający dwa pytania o stan zdrowia + 

badanie wskaźnika GALI ( Global Activity Limitations Indicator)

• Labour Force Survey moduł ad hoc dotyczący zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych (LFS AHM) – przeprowadzony w 2002 oraz 

2011



UE – Dostęp osób niepełnosprawnych 

do rynku pracy (2)

Instytucje zbierające dane/sporządzające statystyki dotyczące 

osób niepełnosprawnych na poziomie UE (2):

• European Health and Social Integration Survey (EHSIS): 

pierwsza próba ilościowego raportu komparatywnego wydanego 

w 2015 na podstawie badań przeprowadzonych w 28 krajach 

członkowskich UE w 2012/2013 biorąca pod uwagę 

zobowiązania krajów wobec UNCRPD oraz ICF (Międzynarodowa 

Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia), 

pierwszy (pierwszy niekompletny raport EHIS został wydany w 

2007-2009)



UE – Dostęp osób niepełnosprawnych 

do rynku pracy (3)

Raport EHSIS (1):

• 70 mln osób niepełnosprawnych powyżej 15. roku życia 

w EU-27 = 17.6% populacji UE

• Kobiety niepełnosprawne- 19.9%, mężczyźni niepełnosprawni –

15.1%

• Osoby niepełnosprawne powyżej 65. roku życia – 35.6%

• Osoby niepełnosprawne 44-54. roku życia – 18.8%

• Osoby niepełnosprawne 15-44. roku życia – 8.5%

• Osoby niepełnosprawne niezatrudnione – 20.5%

• Osoby niepełnosprawne zatrudnione – 8%

• Osoby niepełnosprawne samotne – 27.8%, żyjące w związku i 

posiadające dzieci – 27.1%, samotne z dzieckiem/dziećmi –

13.5%



UE – Dostęp osób niepełnosprawnych 

do rynku pracy (4)

Raport EHSIS (2):

Sytuacja zatrudnienia

• 8.5% osób zatrudnionych z przewlekłą niepełnosprawnością w 

2011 roku, np. 5% w Chorwacji, Estonii, Francji, Bułgarii, 15.9% 

w Grecji, 29.5% w Danii, 33.5% w Holandii

• Największe wsparcie od pracodawcy i systemu w Holandii i 

Danii

• 27.9% osób zatrudnionych z przewlekłą niepełnosprawnością w 

wieku 15-64 potrzebowała asysty w pracy – np. Francja 8.1%, 

Węgry – 10.3%, Szwecja i Estonia – 20.4%, więcej niż 50% w 

Danii, Rumunii, Słowacji do 54% w Słowenii



UE – Dostęp osób niepełnosprawnych 

do rynku pracy (5)

Programy finansowe UE wspierające funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy:

• Program PROGRESS (2007-2013) oraz Program Rights, Equality

and Citizenship (REC) – Prawa, Równość i Obywatelstwo

• Program REC pozyskał 3 mln euro, pieniądze przekazano

organizacjom pozarządowym

• Program Employment and Social Innovation (Zatrudnienie i

Innowacja Społeczna)

• Program European Social Fund

• Horizon 2020

Programy te uwzględniają  w małym stopniu i w mglisty sposób 

funkcjonowanie na rynku pracy osób niepełnosprawnych, jedynym 

konkretnym dokumentem pozostaje Europejska Strategia 

Niepełnosprawności mająca spełnić obligacje UE wobec UNCRDP



UE – Dostęp osób niepełnosprawnych 

do rynku pracy (6)

Programy finansowe UE

Wiele organizacji pozarządowych nie jest świadoma terminów 

składania dokumentów, jak przygotować wnioski o wsparcie 

programowe, możliwości oferowanych przez programy unijne 

W takich sytuacjach niepełnosprawni, aby uzyskać pomoc, muszą 

zwracać się bezpośrednio do ambrelowych organizacji 

portalowych  (organizacje –matki) zrzeszających pomniejsze 

organizacje pozarządowe np. EASP (European Association of 

Service Providers for Persons with  Disabilities) – Europejskie 

Stowarzyszenia Oferujących Usługi dla Osób z 

Niepełnosprawnościami  lub ambrelowe European Disability Forum 

(Europejskie Forum Niepełnosprawności (reprezentujące 80 mln 

osób niepełnosprawnych) 



UE – Dostęp osób niepełnosprawnych 

do rynku pracy (7)

Raport UE nt. implementacji UNCRDP złożony w 2014 roku – został  

uznany przez ONZ jako niekompletny

ONZ przygotowało listę pytań, na które UE odpowiedziało równie 

mgliście be podania pełnej listy kwot jakie mają być lub/i zostały 

przeznaczone na programy wsparcia zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych

ONZ zalecił listę rekomendacji w celu ulepszenia implementacji 

UNCRPD: 

• przeprowadzić harmonizację ustawodawstwa dot. 

funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych w tym ich 

wsparcia na wolnym rynku pracy

• W związku z wysokimi stopami bezrobocia osób 

niepełnosprawnych w całej UE, szczególnie kobiet, zapewnić ich 

dostęp do rynku pracy

• Ułatwić przepływ osób niepełnosprawnych na unijnym rynku 

pracy (problemy z zatrudnieniem w innym kraju UE niż kraj 

obywatelstwa)

• Wspierać zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami 

psychicznymi



Programy wsparcia 

dla pracujących osób niepełnosprawnych 

FRANCJA

DEFINICJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆI (ustawa z 11 lutego 2005 roku 

o Równości Praw i Szans)– ograniczenie aktywności lub restrykcja 

partycypacji w życiu społecznym, doświadczane poprzez poważną, 

przewlekłą, określoną zmianę funkcji fizycznych, sensorycznych, 

mentalnych, kognitywnych lub psychicznych. 

• 12 mln  na 66,9 mln Francuzów (dane z 2016 roku) ma formalny 

status osoby niepełnosprawnej, z czego 5,5 mln do tego się 

przyznaje

• 12.6% z populacji produkcyjnej to osoby niepełnosprawne - 2.7 

mln osób z potwierdzoną niepełnosprawnością w 2015 roku (ok. 

1,5 mln osób w 2006 roku!), 901 tys. niezdolnych do pracy, 2 mln 

osób nieokreślonych niepełnosprawnością zdefiniowaną, 33% 

niepełnosprawnych to kobiety

• Ok. 42% niepełnoprawnych pracuje, ok. 35% szuka pracy, 3% na 

emeryturze, 23% nieokreślona

• 80% osób niepełnosprawnych jest w zasadzie niewidocznych –

2% na wózku inwalidzki, 4% niesłyszących i niewidzących,  45% 

- alergie, astmy, cukrzycy, nowotwory,  choroby mięśni, choroby 

psychiczne.



Programy wsparcia 

dla pracujących osób niepełnosprawnych 

FRANCJA

• Osoby niepełnosprawne – mało wykształcone, mało wyszkolone, 

większość zatrudniona na pół etatu, boryka się z problemem 

nawracającego niezatrudnienia

• 15% osób niepełnosprawnych dotknięta przewlekłymi chorobami 

uniemożliwiającymi pracę dłużej niż pół roku

• Wg ostatnich danych Enquete emploi 2015 - 938 tys. osób 

niepełnosprawnych jest zatrudniona

• Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych 21%

• W Firmach zatrudniające minimum 20 pracowników – 6% 

pracowników musi być niepełnosprawna, 

• 750 firm zatrudnia 25 tys. osób niepełnosprawnych



Programy wsparcia 

dla pracujących osób niepełnosprawnych 

FRANCJA

Rola CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapees – Komisja Praw i Autonomii Osób 

Niepełnosprawnych) – organ rządowego MDPH (Maison 

Departamentale des Personnes Handicapees)

• Decyduje czy niepełnosprawny może podjąć zatrudnienie, jakie i 

gdzie?

• Wysyła na oraz opłaca szkolenia

• Wspomaga niepełnosprawnego w razie trudności w pracy

• Przyznaje stypendia studenckie

• Podejmuje decyzje o umieszczeniu niepełnosprawnego w 

ośrodku o charakterze medyczno-społecznym

• Może przyznać zasiłek pomocowy  związany z indywidualną 

sytuacją niepełnosprawnego



Programy wsparcia 

dla pracujących osób niepełnosprawnych 

FRANCJA

AGEFIPH – Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion

Professionelle des Personnes Handicapees (Stowarzyszenie 

Zarządzające Funduszami Wspierającymi Zatrudnienie Osób 

Niepełnosprawnych, istnieje od 1987 roku):

• Organizacja non-profit, prowadzona przez pracodawców, związki 

zawodowe oraz organizacje zajmujące się osobami 

niepełnosprawnymi

• Realna pomoc dla niepełnosprawnych – sieć pomocy dostępna w 

całym kraju POLE EMPLOI,  doradcy CAP EMPLOI, organizacje 

FONGECIF

• Zapewnia kierunkowe szkolenia zawodowe  (konwersje 

zawodowe,  szkolenia językowe, informatyczne,  soft skills, 

wydaje certyfikaty zawodu)

• Beneficjentem ma być osoba niepełnosprawna, a nie 

pracodawca czy urząd!



Programy wsparcia 

dla pracujących osób niepełnosprawnych 

FRANCJA

AGEFIPH

• Pośredniczy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

• Ponad 100 centr pracy

• Przygotowuje zindywidualizowany plan wstąpienia na ścieżkę 

zawodową  w zależności od niepełnosprawności

• Zapewnia szkolenia 

• Pomaga pracodawcom, niepełnosprawnym w dostosowaniu 

miejsca pracy do niepełnosprawnego

• 215 827 osób niepełnosprawnych zostało finansowo wspartych  

• 19 841 osób utrzymało zatrudnienie w sektorze prywatnym

• Tylko w 2017, 63 373 podpisanych kontraktów o pracę przez 

osoby niepełnosprawne

• Wyznacza kwotę premii dla niepełnosprawnych , oferuje 4 typy 

wsparcia finansowego: staż płatny (3 tys. euro max), kontrakt 

doskonalenia zawodowego (4 tys. euro max) , zatrudnienie 

powyżej pół roku – pomoc wstępna (3 tys. euro) lub adaptacyjna



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

FRANCJA

Organizacje pomocowe pozarządowe wspierające  

sieciowanie/wymianę informacji dotyczącą zatrudnienia dla osób 

niepełnosprawnych:

• APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés)

• CCAH (Comité national coordination action handicap

• FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans 

la fonction publique) Fundusze Wsparcia Zatrudnienia Osób 

Niepełnosprawnych  w Służbie Cywilnej – 4% pracowników 

służby to osoby niepełnosprawne)

• OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de 

Prevoyance) 

• CFPH (Conseil Francais des Personnes Handicapees pour les

Questions Europeenees)



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

FRANCJA

Jak organizacje pozarządowe wspierające niepełnosprawnych oraz sami 

niepełnosprawni oceniają postępy rządu Francji wobec polepszenia 

sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy:

• Znaczące, że Francja podpisała UNCRDP, pierwszy właściwy dokument 

ochrony praw i szans dla niepełnosprawnych, jednak są wieloletnie 

opóźnienia w implementacji – przygotowywaniu dodatkowych ustaw, 

organizacje: „rząd gardzi konwencją, nie respektuje ją”, do tej pory nie 

ma wprowadzonej ogólnie obowiązującej stawki dochodu dla 

niepełnosprawnych, która przekraczałaby poziom ubóstwa.  Zasiłki –

głodowe: 100 !euro zasiłek klasyfikujący niepełnosprawność jest nie do 

przyjęcia!

• Ustawa z 2005 roku stanowi kamień milowy w zauważeniu 

niepełnosprawności we Francji, wcześniej problem był dla rządu 

niewidoczny 

• Stan wsparcia danych niepełnosprawnych zależy w dużej mierze od 

danej organizacji wspierającej niepełnosprawnego, jej możliwości oraz 

funduszy jakimi dysponuje – AGEFIPH pozostaje największą organizacją 

wspierającą zatrudnienie niepełnosprawnych i utrzymanie przez nich 

zatrudnienia w perspektywie długoterminowej



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

Wielka Brytania

DEFINICJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Equality Act z 2010 roku: „ Osoba ma niepełnosprawność, jeśli ma 

uszkodzenie fizyczne lub mentalne. Uszkodzenie to ma poważny i 

długoterminowy wpływ na zdolność do prowadzenia codziennej 

aktywności tej osoby”

• 13.3 mln osób niepełnosprawnych: 23 % kobiety, 19% mężczyźni

• 16% osób w wieku produkcyjnym to osoby niepełnosprawne,

44% emerytów to osoby niepełnosprawne

• 1/3 osób niepełnosprawnych w wieku 18-65 lat korzysta z opieki

społecznej

• 4.2 mln osób niepełnosprawnych żyje w biedzie to 29% z

wszystkich Brytyjczyków żyjących w ubóstwie

• 52% wszystkich niepełnosprawnych to osoby mające

niesprawność ruchową



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

Wielka Brytania

• Pracujący niepełnosprawni: 68% ma niesprawność ruchową,

23% niesłyszących, 18% niewidzących

• 1,5 mln osób zdiagnozowanych z przewlekłym problemem

zdrowia psychicznego

• Do 2030 roku, liczba mentalnie niepełnosprawnych ma wzrosnąć

o 2 mln

• 2/3 społeczeństwa brytyjskiego uważa, że doświadczyło

problemów ze zdrowiem psychicznym



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

Wielka Brytania

ZATRUDNIENIE

• Zatrudnione osoby niepełnosprawne na pełny etat zarabiają 

średnio 12.76% mniej tygodniowo niż osoby pełnosprawne 

• 1 na 5 pracodawców niechętnie zatrudnia osobę 

niepełnosprawną

• 3,5 mln osób niepełnosprawnych pracuje - 49%, 

• W ostatnich latach zatrudnienie osób niepełnosprawnych 

wzrosło – tylko w ostatnich 2 latach zatrudnienie znalazło ponad 

150 tys. 

• Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych – 9%! 

• 9 na 10 osób niepełnosprawnych nie wyraża chęci do szukania 

pracy



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

Wielka Brytania

Funkcjonowanie na wolnym rynku pracy

• Niepełnosprawni szukający zatrudnienia muszą aplikować o 

prace 60% więcej niż osoby pełnosprawne

• 51% podań od osób niepełnosprawnych prowadzi do rozmowy nt. 

pozyskania tej pracy w porównaniu z 69% podań od osób 

pełnosprawnych

• 48% niepełnosprawnych nie chce poinformować pracodawcy o 

swojej niepełnosprawności

• 37% osób niepełnosprawnych jest przekonana, że pracodawca 

ich nie zatrudni ponieważ są niepełnosprawni



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

Wielka Brytania

Rządowy Grantowy Program Dostęp do Pracy 

(Access to Work – AtW) (1)

• Zindywidualizowany plan wsparcia danej osoby 

niepełnosprawnej

• Pomaga w pozyskaniu zatrudnienia lub jego utrzymania

• W formie samozatrudnienia, stażu, szkolenia, doskonalenia 

zawodowego

• Centra pracy oferuje propozycje zatrudnienia

• Specjalny podprogram dla szukających zatrudnienia z 

niepełnosprawnością mentalną 

• Oferuje pomoc mobilną, techniczną



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

Wielka Brytania

Rządowy Grantowy Program Dostęp do Pracy 

(Access to Work – AtW) (2)

• Każdy niepełnosprawny może się ubiegać o udział w programie z 

wyjątkiem mieszkańców Irlandii Północnej gdzie obowiązują 

inne programy

• Możliwe wsparcie finansowe na tzw. ekstra koszty: zatrudnienie 

opiekuna/zakup specjalistycznego sprzętu: max kwota o jaką 

mogą starać się niepełnosprawni wkraczający na rynek pracy 

zwiększy się do 57tys. funtów w 2018 roku (2 razy więcej od 

średniej rocznej krajowej), wsparcie kosztów transportu do 

pracy do 100%

• 60% osób zaklasyfikowanych do programu to 40 lat plus, z czego 

60 % to kobiety

• W latach 2016/2017 uczestniczyło  programie ponad 25 tys. osób



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

Wielka Brytania

REMPLOY Employment Services (Usługi Zatrudnienia Remploy)

• Wspiera zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych i 

pełnosprawnych w zakładach produkcyjnych

• Program doceniony przez brytyjski parlament jednak nacisk 

wsparcia rządowego przeszedł na AtW

INNE 

• Wprowadzenie wspólnie z organizacjami pozarządowymi 

Narodowego Planu Akcji w Szkocji w 2016 roku, Walijskiego 

Programu Dobra Społecznego w 2014 roku uwzględniającego 

równe prawa dla niepełnosprawnych



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

Wielka Brytania

Komisja UNCRDP:

• Nakazała rządowi brytyjskiemu  podwyższenie zarobków osób 

niepełnosprawnych  na wolnym rynku pracy do średniej krajowej

• Wzięcie pod uwagę ograniczeń niepełnosprawności w aktach 

prawnych dotyczących ogólnego dostępu do zatrudnienia

• Wprowadzić program rządowy wspierający zatrudnianie osób na 

wolnym rynku pracy

• Uprawomocnić ONZ-towską definicję niepełnosprawności oraz 

model praw człowieka w którym umieszczony byłby odnośnik do 

koncepcji niepełnosprawności

• Ustanowić prawną procedurę odwoławczą  dostępną dla osób 

niepełnosprawnych, w razie łamania artykułów Konwencji, w 

tym  w razie uniemożliwienia dostępu do pracy

• Poprawić ustawodawstwo antydyskryminacyjne w taki sposób 

aby uwzględnić zasady ogólne Konwencji , w tym podczas 

ubiegania się o zatrudnienie  



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

Wielka Brytania

Główne organizacje do których mogą zwracać się niepełnosprawni 

o pomoc w pośredniczeniu zatrudnienia/zasięgać informacji nt. 

zatrudnienia:

• Royal Association for Disability Rights (RADAR) – Królewskie 

Stowarzyszenie dla Praw Niepełnosprawnych (koordynujące 

prace 500 organizacji zrzeszonych)

• Action for Blind People (Akcja dla Osób Niewidzących)

• Canine Partners (Psi Partnerzy)

• Disability Rights UK (Prawa Niepełnosprawności Wlk. Brytania) 

(pomoc w uzyskaniu informacji ogólnych o możliwościach 

zatrudnienia, w tym o AtW)

• Scope (Zasięg)  (zajmujący się 250 tys. osób 

niepełnosprawnych)

• United Kingdom Disabled People’s Council (Rada 

Niepełnosprawnych Wlk. Brytanii) (kierująca osoby 

zainteresowane do organizacji pomocowych w danym terenie)



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

Wielka Brytania

Jak organizacje pozarządowe wspierające niepełnosprawnych oraz 

sami niepełnosprawni oceniają postępy rządu Wielkiej Brytanii 

wobec polepszenia sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy:

• Program AtW jest uważany za obecnie przełomowy we 

wspieraniu osób niepełnosprawnych, szczególnie tych ze 

schorzeniami mentalnymi

• Osoby niepełnosprawne  funkcjonują od dawna na wolnym rynku 

pracy, wielu preferuje niezależność poszukiwań zatrudnienia, 

jednak chętnie korzysta z centr pracy

• Krytyczna sytuacja płacy zmusza wielu niepełnosprawnych do 

życia w biedzie, szczególnie dotyka to osób samotnych 

niepełnosprawnych

• Wsparcie danych niepełnosprawnych jest uwarunkowane jego/jej 

chęcią uczestnictwa na rynku pracy, w związku z tym, powinny 

istnieć specjalne programy zachęcające osoby niepełnosprawne 

do podjęcia zatrudnienia oraz aktywnego życia społecznego, 

zwalczające wykluczenie społeczne zubożałych osób 

niepełnosprawnych



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

POLSKA

DEFINICJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 511, 1000, 1076): „ Ustawa dotyczy osób, których 

niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 1) o 

zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech 

stopni niepełnosprawności określonych w art.3’” (znaczna, lekka, 

umiarkowana), 2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do 

pracy…lub 3) o niepełnosprawności wydanym przed 16 rokiem 

życia”  

„Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności osoby,…nie wyklucza możliwości zatrudnienia 

tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy 

chronionej, w przypadkach: 1) przystosowania przez pracodawcę 

stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej; 2) 

zatrudnienia w formie telepracy.”



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

POLSKA

• Sondaż EHIS 2014 (Dane Unii Europejskiej)

7,7 mln (7 689,8 tys.) osób niepełnosprawnych 

„biologicznie” osób, które stwierdziły, że posiadają ograniczoną 

zdolność wykonywania codziennych czynności przez okres co 

najmniej pół roku), w tym 2 464,8 tys. z poważnymi ograniczeniami 

sprawności oraz  5 225 tys. osób z umiarkowanymi ograniczeniami

Rząd nie wie ilu mamy niepełnosprawnych?

(brak aktualnych polskich danych): 

• Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych wskazuje, że 

„w zależności od przyjętego kryterium niepełnosprawności 

biologicznej (a ściślej poziomu ograniczeń) populacja osób 

niepełnosprawnych w Polsce może liczyć od 4,9 mln osób do 7,7 

mln osób.”



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

POLSKA

GUS Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności BAEL:

• Liczba osób niepełnosprawnych w wieku 16 plus spada od 2002

roku, w 2009 roku - 3.5 mln, w 2016 roku – 3.2 mln, 10.4%

niepełnosprawnych posiadało prawne orzeczenie

niepełnosprawności.

• W 2002 roku udział osób niepełnosprawnych ze znacznym

stopniem niepełnosprawności - 21,1%, z umiarkowanym – 35,1%,

z lekkim – 42,7%.

• W 2016 roku - znaczny stopień - 27,6%, 45,2% - umiarkowany

stopień, 27,2% - lekki stopień.

• Wśród osób niepełnosprawnych prawnie w ekonomicznym wieku

produkcyjnym struktura ta przedstawiała się następująco: 23,1%

- znaczny stopień niepełnosprawności, 47,5% - umiarkowany,

29,4% - lekki.

• Wskaźnik AEL wzrósł w 2017 r o 2.1%

• Wśród pracujących osób niepełnosprawne - 44,7% kobiety,

55,3 % mężczyźni



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

POLSKA

• Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w

wieku produkcyjnym w 2017 roku - 9.3%

(spadek o 3.7% w stosunku do 2015 roku, lata

2008-2017 spadek o 3.8%

• 2017: liczba pracujących osób

niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym - 455

tys.,



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

POLSKA

Osoba niepełnosprawna poszukująca pracy może:

• Skorzystać z dostępu do wolnego rynku pracy

• Centr pośrednictwa pracy, w tym do ponad1000 zakładów pracy 

chronionej

• Poradnictwa zawodowego

• Usług EURES (pozyskanie zatrudnienia zgodne z prawem 

swobodnego przepływu pracowników w UE)

• Szkoleń np. z PFRON-u i Urzędu Pracy

• Szkoleń na podstawie umów trójstronnych szkoleniowych

• Rozpocząć własną działalność gospodarczą – zaciągnąć 

pożyczkę lub ubiegać się o dofinansowanie u starosty



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

POLSKA

Formy wsparcia osoby niepełnosprawnej poszukującej 

zatrudnienia: 

• Staż

• Przygotowywanie zawodowe dorosłych

• Prace interwencyjne

• Roboty publiczne

• Prace społeczne użyteczne

• Bony osiedleniowe, stażowe, zakwaterowania (do 30. roku życia)

• Zwrot kosztów przejazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

• Pożyczka



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

POLSKA

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Ewidencji Zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych (PFRON):

• Grudzień 2017- 261 tys. pracowników niepełnosprawnych 

zarejestrowanych, których wynagrodzenia są dofinansowywane 

z PFRONu, co jest ekwiwalentem „249 tys. etatów, w tym: na 

chronionym rynku pracy 122 tys. osób i 117 tys. etatów oraz na 

otwartym rynku pracy 138 tys. osób i 131 tys. etatów. Dla 

porównania w grudniu 2016 roku odnotowano ogółem: 259 tys. 

zarejestrowanych osób niepełnosprawnych (124 tys. rynek 

chroniony i 259 tys. rynek otwarty).”

• „W ostatnich latach wyraźnie zmniejsza się dysproporcja między 

zarejestrowanymi w SODiR PFRON pracownikami 

niepełnosprawnymi z otwartego i chronionego rynku pracy”

• Bezrobocie rejestrowane: 2017 - 78 619 osób 

niepełnosprawnych, spośród których 85% stanowiły osoby 

bezrobotne, pozostałe 15% - osoby poszukujące pracy, osoby 

niepełnosprawne stanowiły 6,2% spośród wszystkich osób 

bezrobotnych



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

POLSKA

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,

przekazywane pracodawcom co miesiąc przez PFRON, stanowi

jeden z instrumentów polityki państwa, mających na

celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych na

rynku pracy. Wielkość środków publicznych wydatkowanych na

to zadanie jest znacząca. Fundusz corocznie przeznacza na ten cel

prawie 3 mld złotych, co stanowi ponad 60% jego rocznych

wydatków. Istotna jest również liczba beneficjentów tej

pomocy, ponieważ obejmuje ona około 30 tys. pracodawców i

250 tys. osób niepełnosprawnych.



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

POLSKA

Z prowadzonego przez PFRON Systemu Obsługi 

Dofinansowań i Refundacji (SODiR) wynika, że coraz więcej 

osób z niepełnosprawnością pracuje na otwartym rynku pracy. 



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

POLSKA

Komisja UNCRDP:

• Nakazała wprowadzić programy ułatwiające kobietom 

niepełnosprawnym funkcjonowanie na wolnym rynku pracy, 

szczególnie na obszarach wiejskich

• Wprowadzić odpowiednią ustawą obowiązek zatrudniania osób 

niepełnosprawnych  - kwotę 6%, szczególnie w sektorze 

publicznym

• Wprowadzić programy doskonalenie zawodowego, zachęt 

zawodowych

• Wprowadzić równe płace dla kobiet i mężczyzn 

niepełnosprawnych

• Wspierać niepełnosprawnych żyjących w biedzie



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

POLSKA

Główne organizacje do których mogą zwracać się niepełnosprawni 

o pomoc w pośredniczeniu zatrudnienia/zasięgać informacji nt. 

zatrudnienia:

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych PFON

• Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niepełnosprawnych 

Ruchowo (zrzeszające 11 organizacji, w tym np. Stowarzyszenie 

Osób Niepełnosprawnych Podkarpacie)

• Polski Związek Niewidomych (80 tys. członków)

• Polski Związek Głuchych (100 tys. członków, 120 ośrodków 

rehabilitacji)

• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną (150 kół terenowych dla 17 tys. osób)

• Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

• Sieć MPD (porażenie mózgowe, 17 organizacji)

• Fundacja Fuga Mundi

• Lubelskie Forum Organizacji Niepełnosprawnych  - sejmik 

wojewódzki

• Lokalne sejmiki wojewódzkie organizacji niepełnosprawnych 



Programy wsparcia 

osób niepełnosprawnych 

POLSKA

Jak organizacje pozarządowe wspierające niepełnosprawnych 

oraz sami niepełnosprawni oceniają postępy rządu RP wobec 

polepszenia sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy:

• PFRON oraz powiatowe urzędy pracy pozostają głównymi 

instytucjami wsparcia funkcjonowania osób niepełnosprawnych 

na rynku pracy

• Organizacje pozarządowe mają ograniczone możliwości w 

pośredniczeniu zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych , 

jednak mogą się ubiegać o uczestnictwo w programach EU 

wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych

• Pracodawcy zatrudniający osobę ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności mają otrzymać 1,8 tys. zł, z umiarkowanym 

stopniem – 1,1 tys. zł, z lekkim – 450 zł , kwoty te nie zachęcają 

pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych

• Dodatkowe 600 zł dopłaty do wynagrodzenia ma otrzymać osoba 

z jednym z tzw. schorzeń specjalnych (np. osoba niewidome, 

autystyczna lub chora na epilepsję) – jest to pozytywny aspekt, 

lecz takie dopłaty powinny być ustalane na podstawie 

indywidualnego profilu niepełnosprawnego i jego 

zapotrzebowania na rehabilitację oraz leczenie. 



Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnościami 

w funkcjonowaniu na rynku pracy na wybranych 

przykładach

WNIOSKI (1):

• UNCRDP jest nowym instrumentem, którego obligacje powinny 

być zrealizowane aby polepszyć pozycję oraz status osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym

• EU powinno dążyć do harmonizacji ustawodawstw m.in. 

mających na celu polepszenie sytuacji płacy i awansu osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy

• Kraje członkowskie UE powinny spełnić cele wyznaczone w 

Europejskiej Strategii Niepełnosprawności 2020



Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnościami 

w funkcjonowaniu na rynku pracy na wybranych 

przykładach

WNIOSKI: (2)

• Trzy omawiane przykłady krajów UE pokazują odmienny 

kontekst sytuacji wsparcia osób niepełnosprawnych w 

zależności od przeważającego rodzaju ich niepełnosprawności w 

danym kraju. 

• We Francji, to inicjatywy społeczne są główną platformą pomocy 

niepełnosprawnym, w tym korzystające z programów unijnych .

• Wielka Brytania z kolei posiada przykładowy , atrakcyjny 

finansowo,  choć skomplikowany program AtW faworyzujący 

osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Organizacje 

pozarządowe są aktywne we wspieraniu wysiłków rządowych 

oraz praktyków UE. 

• W Polsce, natomiast, widać do pewnego stopnia dysonans 

pomiędzy wysiłkami programów rządowych oraz pozarządowych. 

Wymagają one znalezienia modułów efektywnej współpracy, w 

tym efektywnego kontraktowania i angażowania organizacji 

pomocowych w programy rządowe oraz unijne.

•



Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnościami 

w funkcjonowaniu na rynku pracy na wybranych 

przykładach

WNIOSKI: (3)

• Definicje niepełnosprawności w omawianych 3 krajach UE pokazują do 

pewnego stopnia charakter wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

• W Wielkiej Brytanii przykłada się wagę do defektu niezdolności 

niepełnosprawnego do codziennej aktywności jako czynnika 

decydującego o niepełnosprawności

• We Francji uwzględnia się różnorodność schorzeń np. alergie, astmę, 

depresję, pasożyty, jako także decydujące o niepełnosprawności

• W Polsce niepełnosprawność na pierwszym planie wiąże się z 

niezdolnością wykonywania pracy

• Definicje te ukazują do pewnego stopnia system wartości!, jakie 

przyświecały sformułowaniu i formalnemu wprowadzeniu kategoryzacji 

osób niepełnosprawnych oraz wskazują na elementy jakie uważa się, że 

są istotne w życiu każdego człowieka: codzienna aktywność (tzn. życie 

społeczne), fakt bycia chorym i jak sobie z tym radzić i funkcjonować, 

poczucie bycia odrzuconym przez niemożność podjęcia pracy bądź też 

podjęcie jej ograniczonej formy.



UCHWAŁA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 sierpnia 1997 r. 

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

(M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475)

§ 1.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność 

fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie 

codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i 

zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą 

podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób 

niepełnosprawnych do:

1. dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,

2. dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, 

a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym 

do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, 

3. dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną, pedagogicznej i 

innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej 

rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,

6. pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami 

oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan 

zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb 

niepełnosprawnych,



7.  zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia 

zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia 

tych kosztów w systemie podatkowym,

8. życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów, 

punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania 

się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji, 

możliwości komunikacji międzyludzkiej,

9. posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z 

nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,

10. pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, 

sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

§ 2.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych 

Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa 

międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze 

samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

§ 3.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania 

corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu 

urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych.
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• Dziękuję za uwagę


