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Rola pracy w integracji osób niepełnosprawnych 
w społeczeństwie równych szans

Iwona Stańko

W Polsce jest 5 mln 456 tys. osób niepełno-
sprawnych, co stanowi 14,3% mieszkańców 

kraju. Większość tych osób mieszka w miastach (3 
mln 213 tys. czyli-59% niepełnosprawnych). Wystę-
powanie niepełnosprawności wzrasta z wiekiem – 
ok. 60% ogółu niepełnosprawnych to osoby powyżej 
wieku aktywności zawodowej. Największe natęże-
nie zjawiska niepełnosprawności występuje w wo-
jewództwie lubelskim i małopolskim (ponad 180 
osób na 1000 mieszkańców); liczbowo zaś najwię-
cej niepełnosprawnych żyje w województwie ma-
zowieckim. Wśród ogółu osób niepełnosprawnych 
najliczniejszą grupę stanowią osoby z orzeczeniem 
o lekkim (29%) i umiarkowanym (26%) stopniu nie-
pełnosprawności. Około 1,1 mln Polaków, którzy 
ukończyli 16 lat, jest praktycznie niezdolnych do 
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie 
(znaczny stopień niepełnosprawności). Jedynie 16% 
osób niepełnosprawnych pracuje zawodowo, pod-
czas gdy w krajach UE średnio 40-50%. Polskę wy-
przedza Hiszpania – 22%, Wielka Brytania - 39%, 
Szwajcaria – 62%. Osoby z niepełnosprawnością po-
zostają na marginesie świata pracy i są uzależnione 
od społeczeństwa. Wśród barier systemowych, które 
często są główną przyczyną marginalizacji, można 
wyróżnić m.in.: brak przystosowanego transportu 
publicznego, ograniczone możliwości kształcenia 
i zatrudnienia, brak skutecznego systemu zabez-
pieczenia społecznego i pomocy socjalnej oraz sta-
bilizacji społecznej i materialnej. Powoduje to niski 
poziom wiedzy osób niepełnosprawnych dotyczący 
posiadanych uprawnień i możliwości. Pozostając 
poza obiegiem informacyjnym, mają one ograniczo-
ne możliwości poprawy swojej sytuacji i aktywności 
zawodowej. Osoby niepełnosprawne są też gorzej 

wykształcone w porównaniu z resztą populacji. Aż 
51% z nich ma wykształcenie nie wyższe niż podsta-
wowe, 45% zawodowe i średnie a tylko 4% - wyższe.

Praca jest traktowana przez niepełnosprawnych 
jako ważna i nobilitująca aktywność życiowa. Dla 
wielu niepełnosprawnych stanowi warunek uznania 
ich pełnoprawności, zapewnienia szacunku i god-
ności w otoczeniu oraz wnoszenia udziału w rozwój 
i dobro społeczeństwa. Praca - aby umożliwić samo-
realizację - musi być sensowna i wartościowa. Musi 
zapewniać perspektywę rozwoju, satysfakcję i moż-
liwość doskonalenia się. 
Aktywność zawodowa osób z dysfunkcjami jest za-
sadniczym sposobem na poprawę ich wizerunku 
społecznego, poprzez zmianę postrzegania osoby 
niepełnosprawnej przez otoczenie. Pozwala na trak-
towanie niepełnosprawnych nie przez pryzmat nie-
sprawnego ciała czy intelektu, lecz jako osób o okre-
ślonych zdolnościach i umiejętnościach, mających 
takie same potrzeby, prawa i obowiązki jak inni. 
Atrakcyjność aktywności zawodowej polega zatem, 
nie tylko na poprawie statusu ekonomicznego dzię-
ki zwiększeniu dochodów, lecz przede wszystkim na 
umożliwieniu samorealizacji psychospołecznej. Pra-
ca zapewnia uzyskanie samodzielności oraz zwięk-
szenie niezależności w życiu osobistym i społecz-
nym. Chodzi tutaj zarówno o możliwość realizacji 
zainteresowań i pasji życiowych, jak i podejmowa-
nie decyzji i świadome kierowanie własnym życiem. 
Praca właściwie dobrana do predyspozycji zawodo-
wych, zdolności i kompetencji oraz rodzaju kwali-
fikacji daje satysfakcję, zaspakaja potrzeby użytecz-
ności i przydatności społecznej, zwiększa poczucie 
wartości i stabilizuje samoocenę. Pracujący niepeł-
nosprawny odzyskuje wiarę w siebie, potrafi bez lęku 
i wstydu żyć aktywnie w swoim środowisku.
Długotrwały brak zatrudnienia utrwala natomiast 
nastawienia rezygnacyjne i lękowe, często stymuluje 

2



Zawodowa integracja oraz udział w rynku pracy osób niepełnosprawnych

                          Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch-polnische Zeitschrift.

           3

postawy agresywne i roszczeniowe blokujące postęp 
integracji.

Większość osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ak-
ceptujących swoją niepełnosprawność, oczekuje za-
trudnienia na otwartym rynku pracy. Zakłady Pracy 
Chronionej postrzegane są przez nich negatywnie, 
jako segregacyjne dla osób naznaczonych niepeł-
nosprawnością, w których wykonuje się rutynowe 
prace uniemożliwiające rozwój i awans. Powszechna 
jest opinia o możliwościach nadużyć w formie mob-
bingu lub niedostatecznego poszanowania i respek-
towania praw pracowniczych. Pozytywną postawę 
wobec Zakładów Pracy Chronionej prezentują nie-
pełnosprawni z mniejszych ośrodków oraz przeja-
wiający wyższy poziom lęku i deficyt kompetencji 
społecznych. Obawiają się oni, że nie podołają za-
daniom określonym przez pracodawcę oraz napo-
tkają na dyskryminację ze strony sprawnych współ-
pracowników. Poczucie marginalizacji sprawia, że 
zakłady chronione stanowią dla tej grupy enklawę 
bezpieczeństwa i wsparcia przez osoby o podobnych 
problemach. Pełnią przy tym często rolę instytucji 
informacyjnych i integrujących. 

Jak wynika z danych statystycznych GUS, osoby 
niepełnosprawne są znacznie mniej aktywne za-
wodowo niż osoby sprawne. Bierność zawodowa 
jest zjawiskiem wynikającym z braku znajomo-
ści problemów tego środowiska, lęku społecznego 
przed osobami odmiennie funkcjonującymi, zapóź-
nień cywilizacyjno-kulturowych oraz stereotypów 
i uprzedzeń otoczenia, a także barier mentalnych 
tkwiących w samych niepełnosprawnych. Znaczna 
część tych osób może i powinna pracować zawodo-
wo na przystosowanych stanowiskach pracy. Nieste-
ty, wskutek barier psychologicznych i zewnętrznych, 
osoby niepełnosprawne nie zawsze są gotowe podjąć 
pracę. Część populacji niepełnosprawnych uznaje 
możliwość zatrudnienia, lecz obawia się, że obniży 
swój status materialny wskutek utraty świadczeń 
rentowych, a następnie w wyniku przewidywanego 
zwolnienia z pracy zostanie całkowicie pozbawio-
na środków do życia. Przeszkody mentalne osób 

niepełnosprawnych dotyczą także niższego pozio-
mu wykształcenia i kwalifikacji, deficytu treningu 
społecznego ograniczającego kontakty interperso-
nalne i nabywanie kompetencji społecznych, niskiej 
samooceny, pogorszenia stanu zdrowia, braku ak-
ceptacji otoczenia oraz motywacji do podejmowania 
trudu poszukiwania i utrzymywania pracy.

Kolejną przyczyną niskiego zatrudnienia są nega-
tywne postawy pracodawców wobec niepełnospraw-
nych pracowników, nacechowane lękiem, uprzedze-
niami i niewiedzą o specyfice niepełnosprawności. 
Nieprawdziwe lub sprzeczne informacje na temat 
zdolności do pracy niepełnosprawnych opierają się 
częściej na krzywdzących stereotypach, a nie na wła-
snych doświadczeniach współpracy z osobami o spe-
cyficznych potrzebach i kompetencjach zawodowych. 
Szczególnie negatywne nastawienia prezentują pra-
codawcy, wobec osób niepełnosprawnych psychicz-
nie, na co wskazują wyniki badań. Mity i stereotypy 
określają osoby niepełnosprawne psychicznie, jako 
mniej odpowiedzialne (nie wykonują pracy, do któ-
rej się zobowiązały, nie można powierzyć im zadań 
terminowych lub wymagających zaufania), mniej 
wydajne, konfliktowe, częściej chorujące, posiadają-
ce nieprzewidywalne oczekiwania i roszczenia oraz 
ograniczone doświadczenia zawodowe. 

Innymi barierami są: nieadekwatny do potrzeb 
rynku i samych niepełnosprawnych system eduka-
cji i rehabilitacji zawodowej, promujący nauczanie 
indywidualne i specjalne, kosztem integracyjnego 
oraz brak dostosowanych programów możliwości 
awansu i rozwoju. Jakkolwiek z wielu badań wy-
nika, że pracodawcy w większości oceniają pracę 
niepełnosprawnych pracowników na granicy śred-
niej lub powyżej, to w rzeczywistości ocena ta jest  
faktycznie niższa od deklarowanej. Ponadto, wśród 
pracodawców funkcjonują „z góry” przyjęte prze-
konania o uzyskiwaniu przez niepełnosprawnych 
gorszych wyników niż przez osoby pełnosprawne. 
W ten sposób zamykają się szanse na otrzymanie 
zadań trudniejszych, wymagających wyższych kom-
petencji, stwarzających możliwość wykazania się, a 
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tym samym uzyskania awansu. Pomimo zapowia-
dania przez pracodawców większego otwarcia na 
osoby niepełnosprawne (wg raportu PFRON z 2007 
r. - 76 % z nich uważa, że niepełnosprawny pracow-
nik jest tak samo wydajny w pracy jak pełnosprawny, 
a 77%, że osoba niepełnosprawna mogłaby z powo-
dzeniem pracować na jego stanowisku), większość 
z nich nie planuje zatrudniać takich pracowników. 
Najczęściej wymieniane przeszkody ekonomiczne 
i organizacyjne w zatrudnieniu niepełnosprawnych 
to: konieczność dostosowania stanowiska pracy, wy-
siłek związany z adaptacją infrastruktury zakładu 
pracy do potrzeb niepełnosprawnych, biurokracja 
czy niejasność procedur i kolejne nowelizacje prze-
pisów. 
Wiedza pracodawców, zarówno w zakresie rozwią-
zań prawnych wspierających zatrudnianie osób nie-
pełnosprawnych, jak też problemów wynikających 
z niepełnosprawności jest zdecydowanie niewystar-
czająca. Brakuje kampanii informacyjnych, ukie-
runkowanych na  poznanie przez pracodawców spe-
cyfiki aktywności niepełnosprawnych pracowników, 
ich rzeczywistych potrzeb w zależności od rodzaju 
dysfunkcji czy schorzenia. Ponadto zauważa się, de-
ficyt działań edukacyjnych, szkoleniowych, warszta-
towych, które pozwoliłyby na wzajemne przenikanie 
dwóch światów – osób niepełnosprawnych oraz pra-
cowników i pracodawców, którzy nie mają tego typu 
problemów. 
Z przytoczonego wyżej raportu PFRON wynika tak-
że, iż pracodawcy poszukują informacji dotyczących 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w internecie  
(48%), w instytucjach publicznych (38%), w wydaw-
nictwach (12%) i  na inne sposoby (28%). Pracodaw-
cy w większości są świadomi istnienia korzyści wy-
nikających z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, 
ale nie posiadają szczegółowej wiedzy na ten temat. 
Rzetelna znajomość  pozyskiwania pomocy ze środ-
ków publicznych może stymulować pracodawców 
z otwartego rynku pracy do zwiększania zatrudnie-
nia, jednak opartego bardziej na zasadzie opłacalno-
ści finansowej, niż na  fachowości i kompetencjach 
niepełnosprawnych pracowników.

Niezbędne jest prowadzenie i doskonalenie doradz-
twa zawodowego, poradnictwa psychologicznego 
i prawnego dla osób niepełnosprawnych i ich oto-
czenia, głównie poprzez określanie indywidualnej 
ścieżki kariery zawodowej, kształtowanie umiejęt-
ności nawiązywania kontaktów z pracodawcami, 
pomoc w samodzielnym poszukiwaniu miejsc pracy 
i wspieranie w pierwszym okresie zatrudnienia. 

Wśród podmiotów działających na rynku pracy - 
obok instytucji rynku - coraz większą rolę odgrywa-
ją organizacje pozarządowe, zajmujące się promocją 
zatrudnienia lub działające statutowo na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Dzięki znacznej mobilności, 
elastyczności działania oraz bezpośrednim, profesjo-
nalnym formom kontaktu z osobami niepełnospraw-
nymi, jak również z ich potencjalnymi pracodawca-
mi, skutecznie i efektywnie wspierają aktywizację 
zawodową tych osób. Pracownicy placówek działa-
jących w ramach organizacji starają się dostarczyć 
osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu kom-
pletne, rzetelne informacje, pomagające dokonywać 
samodzielnych wyborów, rozumieć prawidłowości 
poruszania się po rynku pracy, poznać przysługują-
ce im prawa i obowiązki, ocenić własne możliwości, 
znaleźć odpowiednie szkolenia, przemyśleć i opra-
cować dokumenty aplikacyjne - a jeśli sytuacja tego 
wymaga - popracować nad przygotowaniem się do 
rozmów kwalifikacyjnych, zwiększeniem odpowie-
dzialności i umiejętności współdziałania w zespole. 
Nieocenionym rezultatem współpracy jest rzetelna 
pomoc osobom niepełnosprawnym w dokonaniu 
pozytywnych zmian w życiu oraz znalezieniu roz-
wiązań najpoważniejszych problemów, włącznie 
z uzyskaniem pracy, która satysfakcjonuje i cieszy.

Iwona Stańko 
Psycholog, Biuro Doradztwa i Kariery dla Osób
z Niepełnosprawnościami
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Klaus Bätcke

Toni nie chciał iść do szkoły, do której chodzą 
niepełnosprawni. Dokładniej: jego matka nie 

chciała, żeby tam chodził. We Włoszech też nie ma 
czegoś takiego.Jednak sytuacja prawna w Republice 
Federalnej Niemiec, w Dolnej Saksonii, była jednoz-
naczna. Po potwierdzonym opinią fiasku w „szkole 
ukierunkowanej na pomoc w nauce˝ (wcześniej była 
to „szkoła dla dzieci z problemami w nauce˝) i kosz-
townej procedurze, sprawdzającej konieczność reali-
zowania zasad pedagogiki specjalnej w inny sposób, 
Toni został przydzielony do szkoły, zwanej wówczas 
„szkołą dla osób niepełnosprawnych psychicznie˝ 
(dziś: „szkoła ukierunkowana na rozwój psychiczny˝).
Wbrew oczekiwaniom wszystko szło dobrze! Miał 
przyjaciół, grał w piłkę nożną w drużynie szkolnej, 
odnosząc sukcesy, był zintegrowany w szkole i poza 
szkołą. Matka interweniowała rzadko – ojciec pra-
wie w ogóle się nie pojawiał – mówiąc, że przecież 
Toni miałby się lepiej w „szkole specjalnej˝ niż w tej 
„szkole dla upośledzonych“. Mimo szczerych chęci 
„krok wstecz˝ się nie udał.

Skoro więc kariera szkolna nie potoczyła się zgodnie 
z życzeniem, to dla rodziny było jasne, że chociaż 
kariery zawodowej Toni nie powinien w żadnym 
wypadku rozpoczynać w zakładzie pracy chronio-
nej (niem. WfbM). Jeszcze przed zakończeniem us-
tawowego obowiązku edukacji miał otrzymać miej-

sce pracy na rynku pracy, które ponoć specjalnie na 
niego czekało. Tylko że tego miejsca pracy potem 
jednak już nie było. Nikt nie potrafił tego wyjaśnić.
Pół roku po opuszczeniu szkoły Toni stanął nagle 
dosłownie „pod jej drzwiami”. Czy mógłby wrócić, 
zapytał. Nie miał pracy, nudził się i chciał się znowu 
uczyć. Wtedy „coś poszło nie tak“. Regulacje edu-
kacyjno-prawne umożliwiają ponowne przyjęcie do 
szkoły.
Po 12 latach uczęszczania do szkoły, Toni opuścił 
„szkołę ukierunkowaną na rozwój psychiczny .̋ Swoją 
karierę zawodową zaczął więc jednak w zakładzie 
pracy chronionej. Spotkał tam byłe koleżanki i ko-
legów z czasów szkolnych – dobrze się czuł, praca 
sprawiała mu przyjemność, była urozmaicona.
Żeby wypróbować swoje zdolności do pracy, szczegól-
nie w zakładach tzw. 1. rynku pracy, Toni odbył kil-
ka dłuższych praktyk - w stolarni, u ogrodnika, przy 
wywozie śmieci i w kuchni w restauracji. Z tego, co 
mówi Toni, musiał tam zawsze wykonywać „czarną 
robotę .̋ Traktowano go niegodnie, był rzekomo 
zawsze na szarym końcu, mimo że rano przychodził 
do pracy pierwszy, a wychodził ostatni.
Psychologowi powiedział, że chce w końcu znowu 
mieć pracę i cieszyć się życiem.
Po zakończeniu ostatniej praktyki, kontynuowa-
nie pracy w zakładzie pracy chronionej należało 
uargumentować prawnie. Dlatego uzyskano opinię 
lekarską, potwierdzającą, że pod względem socjalno-
prawnym Toni spełnia warunki do pracy w takim 
zakładzie. Podjęcie zatrudnienia na 1. rynku pracy 
nie wchodziło więc w rachubę. 

Toni znów zaczął więc pracę w zakładzie pracy chro-
nionej. Ale tylko na kilka dni. W innej opinii, ad-
ministracja pracy zasygnalizowała, że „właściwie˝ to 
Toni nie jest niepełnosprawny psychicznie i jak naj-
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O przeżyciach młodego mężczyzny, który 
szukał swego miejsca w społeczeństwie

„Kto zmierza do celu, liczy się z tym, że będzie 
przemierzał też złe drogi“ (K. Spieker)

„Dla chcącego droga się znajdzie“ 
(zmodyfikowane przysłowie)

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, 
pod prąd“ (Konfucjusz)
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bardziej może wykonywać przez kilka godzin dzien-
nie prace pomocnicze na wolnym rynku pracy.
Ta fatalna w skutkach opinia wystawiona przez pro-
wadzącego niezależną praktykę lekarza domowego 
składała się tylko z kilku napisanych odręcznie lini-
jek. Nie zastosowano uznanych metod testowo-dia-
gnostycznych.
Jednak: Toni znów wylądował na ulicy. Jego marzenie 
o spokojnym, statecznym życiu i radości i przyjemno-
ści z pracy się nie spełniło.
Z jednej strony nie zaproponowano mu odpowiednie-
go miejsca pracy, z drugiej strony nie mógł skorzystać 
z tego w zakładzie pracy chronionej. To bolało. Nikt 
nie mógł zrozumieć tej socjalno-prawnej sprzeczno-
ści. A przynajmniej Toni. Często przychodził w od-
wiedziny do starego zakładu, stał tam dosłownie „pod 
drzwiami .̋
Koniec końców, problem można było rozwiązać tylko 
drogą sądową. Tylko w ten sposób można było skró-
cić wyznaczony ustawowo, 2-letni okres oczekiwania. 
Przy czym w zakładzie pracy chronionej Toni był 
traktowany w sposób ludzki i wzorcowo wspierany 
pod względem organizacyjnym i finansowym.
Znów potrzebna była opinia psychologa. Ta od psy-
chologa z zakładu została ze względu na potencjal-
ną stronniczość odrzucona, mimo że stosuje się tam 
tylko i wyłącznie obiektywne, uznane naukowo pro-
cedury. Teraz to strona przeciwna miała obowiązek 
uzyskać opinię zatwierdzonego biegłego. Była ona nie 
tylko bardzo obszerna i wymowna, ale też, tak przy 
okazji, bardzo kosztowna.
Jednak po wydaniu tej solidnej, jednoznacznej opinii 
Toni od razu mógł wrócić do pracy w zakładzie. Za-
kończył się prawie dwuletni czas pełen mąk, niegod-
ny tzw. państwa socjalnego. Toni znów ma się dobrze. 
I w życiu zawodowym, i prywatnym. I tak powinno 
zostać.

Cóż to podoba się tak bardzo Toniemu i wielu innym 
w pracy w zakładzie pracy chronionej, w przeciwień-
stwie do doświadczeń na 1. rynku pracy?

- Zasadniczo zakład WfbM to struktura socjalna, tak 

jak wszystkie inne. Zbiera się tam zarówno negatyw-
ne, jak i pozytywne doświadczenia życiowe. Dotyczy 
to wszystkich zatrudnionych, niepełnosprawnych czy 
pełnosprawnych.
- Ewidentnie decydujące jest podstawowe nastawienie 
ludzi do siebie nawzajem, szczególnie do osób niepeł-
nosprawnych, ale też do siebie samego!
- Każdy jest akceptowany takim, jaki jest. To jest 
punkt wyjścia do wspólnego życia i wspólnej pracy 
z punktu widzenia zasad pedagogiki specjalnej (bez-
pośredniość życia, całościowość, samodzielność, in-
dywidualizacja, prace nastawione na projekt, rozmo-
wy podczas działań, nauka socjalna).
- Podsumowując, można założyć, że przekazywanie 
i przestrzeganie wymienionych niżej, pozytywnych 
wartości prowadzi do zmiany jakości wspólnego ży-
cia i pracy:
- szacunek i poważanie
- sprawiedliwość
- szacunek dla samego siebie
- wzgląd na innych
- opieka
- respekt
- przyjaźń
- zaufanie, szczerość, otwartość i in.

Te podstawowe postawy i zasady stanowią od dziesię-
cioleci podstawę pedagogiczną instytucji, w których 
osoby niepełnosprawne, również z wieloma rodzajami 
niepełnosprawności, uczą się, pracują i żyją. Dotyczy 
to tak pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak i ich 
rodzicami, opiekunami oraz współpracy z kolegami.
Pytanie o wyniki pracy pedagogicznej jakiegokolwiek 
rodzaju, o współpracę, integrację i inkluzję należy za-
dać w kontekście tego systemu wartości.
Doświadczenia pozytywne, zbierane w zwykle bardzo 
heterogenicznych instytucjach dla ludzi niepełno-
sprawnych - i oczywiście w innych również - bazują 
na „cichym“ lub koncepcyjnym ustaleniu podstawo-
wych wartości etycznych. Umożliwia to atmosfera, 
w której konkurencja nie oznacza opozycji, potrzeba 
pomocy nie uchodzi za słabość, gdzie można uzyskać 
wyniki, na które pracują wszyscy, którymi można się 
wspólnie cieszyć lub też nie. Ale właśnie wspólnie.
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Klaus Bätcke
Magister pedagogiki 

Identyfikacja umiejętności – zwiększenie możli-
wości pracy – wzmocnienie praw. Rola organizacji 
pozarządowych w integracji zawodowej osób nie-
pełnosprawnych w Niemczech

Christian Andrae

1. Strony zaangażowane w integrację 
zawodową

Przykład Toniego z artykułu Klausa Bätcke pokazu-
je, że organizacje pozarządowe odgrywają w Niem-
czech ważną, choć oczywiście też ograniczoną rolę 
w integracji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
Inne zaangażowane strony, to przedsiębiorstwa na 
rynku pracy (Toni odbywa kilka praktyk w firmach), 
agencja pracy (potwierdza np. zdolność Toniego do 
pracy) oraz inne podmioty odpowiadające za koszty 
(np. podmioty świadczące pomoc społeczną, odpo-
wiedzialne za finansowanie zakładu pracy chronio-
nej) i zatrudnieni przez nich biegli (lekarze, psy-
chologowie itp.). Cały proces poszukiwania zawodu 
i miejsca pracy przebiega zgodnie z aktualnym usta-
wodawstwem (przede wszystkim kodeksem socjal-
nym IX), którego zakres obowiązywania sprawdza 
w przypadku Toniego sąd.
Koniec końców Toni znajduje odpowiednie dla siebie 
środowisko pracy w zakładzie pracy chronionej, pro-
wadzonym prawdopodobnie przez organizację po-
zarządową (większość tych zakładów w Niemczech 

należy do takich organizacji, nieliczne prowadzone 
są przez gminy, miasta lub powiaty). Znamienne jest, 
które cechy „pracodawcy” podkreśla autor. Okazuje 
się, że organizacja pozarządowa różni się od wszyst-
kich innych przede wszystkim tym, że w ścisłym 
kontakcie z Tonim w sposób empatyczny ustala, ak-
ceptuje i pozwala zrealizować to, co dla niego osobi-
ście jest w pracy najważniejsze.

2. Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe w Niemczech mają po-
nad 150-letnią tradycję. Najstarszymi i dziś wciąż 
jeszcze największymi związkami je zrzeszającymi 
są organizacje socjalne obu dużych kościołów (Ca-
ritas i Diakonia). Również żydowski związek chary-
tatywny ma charakter wyznaniowy. Niezwiązane z 
żadnym wyznaniem są Niemiecki Czerwony Krzyż, 
Robotniczy Związek Charytatywny (jego korzenie 
to socjaldemokracja) i Parytetowy Związek Socjalny. 
Cechą szczególną Związku Parytetowego jest to, że 
jednoczy również wiele niezależnych, małych orga-
nizacji samopomocowych.
Związki charytatywne i ich organizacje członkow-
skie nazywają się organizacjami „pożytku publicz-
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Może to właśnie to się Toniemu w zakładzie podoba. 
Przy okazji go zapytam.
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nego”, ponieważ to nie zysk jest ich najważniejszym 
celem. Ewentualnie wypracowane nadwyżki wyko-
rzystywane są od razu na cel socjalny. Organizacje 
te nazywają się „wolnymi”, ponieważ same określają, 
jakich zadań socjalnych się podejmują i w jaki spo-
sób je realizują. Na „wolność” składa się także fakt, 
że motywacja wielu pracowników zatrudnionych, 
jak i tych pracujących społecznie może wynikać z 
przekonań związanych z wyznaniem, światopoglą-
dem lub innych przekonań wynikających z „syste-
mu wartości”.
Nie wszystkie niazależne (,, wolne”) organizacje 
pożytku publicznego są zrzeszone w którymś z wy-
mienionych związków.  Szczególnie w ostatnim cza-
sie powstają inicjatywy społeczne także w innych 
związkach, wspólnotach roboczych lub sieciach. 
Pojawia się też coraz więcej instytucji i organizacji 
socjalnych, które nie prowadzą działalności pożytku 
publicznego, lecz działalność gospodarczą, zoriento-
waną na zysk (np. w dziedzinie opieki środowisko-
wej, pomocy osobom starym lub młodzieży). Repre-
zentują one swoje interesy przez własne związki.

3. Subsydiarność, współpraca, konkurencja

Przede wszystkim ze względu na długą tradycję nie-
zależnych organizacji charytatywnych w Niemczech, 
ustawodawstwo po drugiej wojnie światowej fawory-
zuje w wielu miejscach w dziedzinie pracy socjalnej 
organizacje pozarządowe, tak np. w § 5 ust. 4 SGB 
XII: „Jeśli w danym przypadku świadczenie wyko-
nywane jest przez organizację pożytku publicznego, 
podmioty pomocy socjalnej powinny zrezygnować 
z realizowania własnego działania.” - lub § 75, ust. 
2, SGB XII: „Aby wykonać zadania pomocy spo-
łecznej, podmioty świadczące pomoc socjalną nie 
powinny tworzyć własnych organizacji, jeśli istnieją 
odpowiednie organizacje, za które odpowiedzialne 
są inne podmioty lub organizacje te można roz-
budować lub stworzyć.” W tle widzimy stosowaną 
również w innych dziedzinach publicznych zasadę 
subsydiarności, zgodnie z którą państwo ma inter-
weniować poprzez tworzenie struktur dopiero wte-
dy, gdy mniejsza jednostka (rodzina, sąsiedztwo, or-

ganizacje pozarządowe, gminy i in.) nie jest w stanie 
wykonać świadczenia wymaganego mocą ustawy.
Jednak formuła zasady subsydiarności w ustawo-
dawstwie dotyczącym sfery socjalnej znacznie się 
przez ostatnich 20 lat zmieniła. Kiedyś tradycyjne, 
niezależne organizacje pożytku publicznego musia-
ły, aby móc wykonywać zadania socjalne, liczyć na 
dopłaty państwa, które miały pokryć ich koszty, dziś 
natomiast na każdą usługę socjalną podpisywana 
jest z ponoszącą koszty stroną państwową, umowa 
regulująca zakres usługi, jakość i wynagrodzenie. 
Przy tym strona ponosząca koszty zastrzega sobie 
możliwość porównania świadczeń różnych organi-
zacji i odpowiedniego zróżnicowania wynagrodzeń.
W powstający w ten sposób krąg konkurencji od kil-
ku lat włączeni są także oferenci prywatni, nastawie-
ni na zysk. Państwo wprawdzie nadal zobowiązuje 
się do ścisłej współpracy z „wolnymi” usługodawca-
mi usług socjalnych, w znacznie jednak większym 
stopniu niż przed jeszcze 20 laty ingeruje w meryto-
ryczną formułę, a przede wszystkim w koszty usług. 
Tym samym „wolność” „wolnych” organizacji zosta-
ła wyraźnie ograniczona. Świadczenia różnych or-
ganizacji stają się coraz bardziej do siebie podobne, 
a rośnie zależność od wytycznych państwowych (np. 
wzory umów nt. zakresu, jakości i wynagrodzenia 
za świadczenie). Powstała na skutek konkurencji 
presja obniżania kosztów doprowadziła np. w wie-
lu wolnych organizacjach pożytku publicznego do 
tego, że trzeba było obniżyć koszty wynagrodzenia 
personelu.

4. Identyfikacja (uznanie) potrzeb 
i umiejętności ludzi

Niezależnie od tych zmian warunków ramowych 
w Niemczech, za merytoryczny kształt i rozwój 
usług socjalnych odpowiadają głównie organizacje 
pozarządowe. Dzięki temu, że znajdują się blisko 
osób potrzebujących i często też dzięki specyficznej 
kulturze organizacyjnej, nacechowanej motywacją 
pracowników, mają najlepsze warunki niesienia po-
mocy i wykonywania pracy zgodnie z potrzebami, 
umiejętnościami i życzeniami ludzi.
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W przypadku wprowadzenia niepełnosprawnych 
w środowisko pracy można to zilustrować na przy-
kładzie postrzegania pracy. Podczas gdy państwo-
wa agencja pracy analizuje osoby niepełnosprawne 
przede wszystkim (i prawie wyłącznie) pod tym ką-
tem, czy są w stanie przepracować minimalną liczbę 
godzin (co najmniej 3 godziny dziennie), organiza-
cje socjalne zwracają większą uwagę na inne aspekty 
pracy oraz ich znaczenie dla osób niepełnospraw-
nych.
Znaczenie pracy dla zdrowia psychosocjalnego jest 
następujące: dzięki pracy ludzie nadają czasowi sa-
tysfakcjonującą strukturę, podczas pracy nawiązują 
ważne kontakty socjalne, postrzegają się jako ważną 
część całości, widzą swoją osobę w powiązaniu z in-
nymi i w ten sposób mogą ukształtować swoją toż-
samość. Takie aspekty odgrywają ważną rolę przede 
wszystkich w przypadku osób najsłabszych, które 
raczej nie mogą wykonywać pracy przeliczanej na 
wartość pod względem gospodarczym. Dlatego or-
ganizacje pożytku publicznego często bardzo kon-
centrują się na możliwościach pracy i zatrudnienia 
osób w największym stopniu niepełnosprawnych 
i osób z wieloma rodzajami niepełnosprawności.

5.Tworzenie odpowiednich środowisk 
pracy

Takie szersze spojrzenie na pracę, które, zważywszy 
na sytuację związaną z pracą zarobkową w Niem-
czech (bezrobocie, duży nacisk na wydajność, fawo-
ryzowanie osób młodych, wydajnych itp.), napotyka 
na opór, przez ostatnich 40 lat przyczyniło się do 
tego, że organizacje socjalne tworzyły odpowiednie 
środowiska pracy dla niepełnosprawnych. Najważ-
niejszym modelem, który odniósł sukces, są warsz-
taty dla niepełnosprawnych (zakłady aktywizacji 
zawodowej), w których w międzyczasie pracuje już 
prawie 300 000 osób, głównie niepełnosprawnych 
umysłowo lub osób z niepełnosprawnością złożoną. 
Zakłady takie oferują finansowane przez państwo 
wdrożenie do pracy i opiekę podczas jej wykony-
wania. Jednocześnie zatrudnieni wypracowują swo-

je (w większości niskie) pensje, poprzez produkcję 
i usługi świadczone na rynku otwartym.
Obecnie prowadzone są dalsze prace nad modelem 

„zakładu”. I znów to organizacje socjalne są tu pio-
nierami: nawiązują kontakty z okolicznymi firma-
mi i umożliwiają zatrudnionym w zakładach pracy 
chronionej, pracę w tych firmach, na tzw. zewnętrz-
nych miejscach pracy. W ten sposób zwalcza się za-
hamowania i przesądy na temat niepełnosprawnych. 
Kilka praktyk odbytych w trakcie kształcenia zawo-
dowego przyczynia się do tego, że niepełnosprawne, 
młode osoby dorosłe, od początku poznają zwykłe 
miejsca pracy i w ten sposób łatwiej można potem 
znaleźć zatrudnienie. Takie i inne podobne próby są 
podejmowane zasadniczo, dzięki podejmowanym 
przez organizacje socjalne, działaniom budującym 
komunikację i zaufanie.
Przyszłościowym modelem może być tzw. „zatrud-
nienie wspomagane”: niepełnosprawni zatrudniani 
są w firmach na zwykłych zasadach, mają jednak do 
dyspozycji finansowanego przez państwo asystenta, 
który im doradza, wdraża ich i wspiera. Model ten 
jest wyraźnie widoczny w ustawodawstwie socjal-
nym (SGB IX). Jego realizacja w praktyce znajduje 
się jednak na etapie początkowym.

6.Wzmacnianie praw osób niepełno-
sprawnych

Korzystając ze swojej znajomości osób zainteresowa-
nych, niezależne organizacje socjalne nie tylko two-
rzą nowe modele pracy, ale też znacząco przyczyniają 
się do uwzględnienia niektórych aspektów w usta-
wach. Dzięki temu „zakład aktywizacji zawodowej”, 
od dawna jest stałym elementem ustawodawstwa: 
ludzie, którzy ze względu na swoją niepełnospraw-
ność nie mogą (jeszcze) pracować na wolnym rynku, 
mają prawo do miejsca pracy w takim zakładzie.
Dotyczący „rehabilitacji i partycypacji osób niepeł-
nosprawnych” kodeks socjalny IX (SGB IX), który 
wszedł w życie w 2001 r., współtworzyły pod wzglę-
dem merytorycznym, związki organizacji pomocy 
niepełnosprawnym. W rozdziale 5 poświęconym 

„świadczeniom umożliwiającym partycypację w ży-
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ciu zawodowym˝ znajduje się szereg przepisów, które 
zwiększają szanse osób niepełnosprawnych na pracę. 
Przykładowo w związku z przyszłościowym mode-
lem „zatrudnienia wspomaganego˝ prawo do asysty 
w pracy jest wyraźnie zapisane w § 33 ust. 8. Niestety 
nie wszystkie wytyczne tego postępowego kodeksu 
są realizowane w praktyce. Obecnie niezależne or-
ganizacje socjalne pracują na wielu płaszczyznach 
nad tym, by prawa zawarte w ustawie rzeczywiście 
były respektowane.

7. Pośrednicy między jednostką, 
państwem a społeczeństwem

Podsumowując, niezależnym organizacjom poza-
rządowym można przypisać rolę pośrednika między 
jednostką, państwem a społeczeństwem. W centrum 
zainteresowania coraz częściej stoją umiejętności 
i potrzeby poszczególnych osób: nie ma już „nie-
pełnosprawnych”, którym pomaga się za pośrednic-
twem nieelastycznych instytucji. Nawet ustawodaw-
ca zauważył, że wsparcie i finansowanie musi brać 
swój początek w indywidualnych umiejętnościach 
i potrzebach. I tak np. od 2008 r. przyznaje on nie-
pełnosprawnym prawo samodzielnego dysponowa-

nia „osobistym budżetem˝ (zwanym też „budżetem 
na pracę“) oraz decydowania o rodzaju pomocy, jej 
zakresie i wybierania usługodawcy.
Organizacje socjalne coraz częściej dostrzegają po-
trzebę dostosowania swojej oferty do takiego po-
dejścia indywidualnego. Jednocześnie są one często 
adwokatami poszczególnych osób w konfrontacji 
z czasem, restrykcyjnie działającą administracją pu-
bliczną. Reprezentują interesy niepełnosprawnych 
wobec społeczeństwa (np. wobec znajdującego się 
w sferze gospodarki prywatnej świata pracy), poka-
zując ich możliwości, ale także przyczyniając się do 
szerszego postrzegania pracy, nieograniczającego 
jej do działalności zarobkowej osób sprawnych, lecz 
dążącego do zapewnienia odpowiedniej pracy dla 
wszystkich.

Dr Christian Andrae
Referent ds. komunikacji i zasad Spółki Parytetowej Pracy Socjalnej  
Wilhelmshaven, będącej spółką pożytku publicznego (Gesellschaft 
für Paritätische Sozialarbeit mbH)
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Rola organizacji pozarządowych w aktywizacji 
zawodowej osób z niepełnosprawnością

Krzysztof Musiorski

Mówiąc o roli organizacji pozarządowych 
w procesie aktywizacji zawodowej osób z nie-

pełnosprawnością nie można pominąć znaczenia 
podmiotów trzeciego sektora wszędzie tam, gdzie 
mamy do czynienia ze społeczeństwem obywatel-
skim. Współczesne państwo, chociaż coraz bardziej 
sprawne, nie jest w stanie zaspokajać wielu potrzeb 
zróżnicowanego społeczeństwa, a często sami oby-

watele nie chcą, aby to właśnie państwo zaspokaja-
ło niektóre ich potrzeby. Społeczeństwo świadome 
istniejących niedostatków oraz własnych potencjal-
nych możliwości, coraz efektywniej przejmuje część 
odpowiedzialności za jakość życia swoich członków. 
Organizuje samopomoc i dostarcza usług obywate-
lom, wypełniając lukę, której nie potrafią zapełnić 
sektory publiczny i rynkowy. Organizacje pozarzą-
dowe realizują zadania społeczne wynikające z po-
lityki państwa i jego zadań lub te, które mimo ist-
niejącego zapotrzebowania, nie znalazły chętnych 
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do ich spełniania ani wśród organizacji publicznych, 
ani prywatnych, zorientowanych na zysk.
Zawarte w ustawie o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie uregulowania prawne, 
umożliwiają w znacznym stopniu organizacjom 
pozarządowym, aktywne kreowanie polityki spo-
łeczno-gospodarczej regionu oraz kraju. Jednym 
z obszarów działania, w którym sektor pozarządowy 
odgrywa już dziś bardzo istotną rolę, a jego znacze-
nie ciągle wzrasta, jest aktywizacja zawodowa osób 
z różnymi dysfunkcjami organizmu.

Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
nakładają na województwa i powiaty, obowiązek 
tworzenia programów dotyczących wyrównywania 
szans osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałania 
ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w reali-
zacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełno-
sprawnością. Celem wojewódzkich programów na 
rzecz wyrównywania szans i powiatowych progra-
mów działania na rzecz osób niepełnosprawnych jest 
zwiększanie świadomości społecznej, o problemach 
niepełnosprawnych mieszkańców regionu, a także 
zapewnienie im godnego życia i możliwości pełnego 
i równoprawnego uczestnictwa w życiu  społecznym. 
Analizując treść programu województwa małopol-
skiego i poszczególnych powiatów nasuwa się wnio-
sek, że samorządy zdecydowanie bardziej preferują 
rehabilitację społeczną, niż działania, których celem 
i efektem jest rzeczywisty wzrost aktywności zawo-
dowej osób z niepełnosprawnością. Brak jest również 
przedstawienia konkretnych rozwiązań mających 
na celu wzrost aktywności zawodowej osób z nie-
pełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Nie-
wątpliwie jest to obszar, który powinien być szybko 
zagospodarowany przez organizacje pozarządowe 
poprzez ich aktywną współpracę z organami admi-
nistracji samorządowej, zarówno w obszarze wspól-
nego planowania działań, jak i finansowania realiza-
cji zadań publicznych. 

Ścisłą współpracę organów administracji samorzą-
dowej odpowiednich szczebli ze strukturami orga-
nizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawno-
ścią, determinują działania ujęte choćby w ustawie 
o zatrudnieniu socjalnym. Zawarte w niej rozwią-
zania wprowadzają do polskiego systemu prawa, in-
stytucje Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów 
Integracji Społecznej – jednostek, których podstawo-
wym zadaniem jest podejmowanie działań zmierza-
jących do zapobiegania wykluczeniu społecznemu 
i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. To właśnie ustawa 
o zatrudnieniu socjalnym stwarza możliwość szero-
kiego udziału w realizacji tych zadań organizacjom 
pozarządowym. 
Osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
w tym osobom z niepełnosprawnością, organizacje 
pozarządowe mogą oferować zatrudnienie socjalne, 
rozumiane jako uczestnictwo w centrach integracji 
społecznej lub jako wspierane zatrudnienie socjalne 
u przedsiębiorców bądź w ramach własnej działal-
ności gospodarczej w formie spółdzielni.
Centrum Integracji Społecznej w ramach reintegracji 
zawodowej może prowadzić działalność wytwórczą, 
handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą 
w rolnictwie. Do zadań CIS należy przede wszyst-
kim kształcenie umiejętności zawodowych oraz 
przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub 
podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz nauka  
zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza 
przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów 
dzięki zatrudnieniu lub działalności gospodarczej. 
Osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem spo-
łecznym mogą przebywać w Centrach na zasadach 
uczestnictwa, przez co rozumie się aktywny udział 
w zajęciach oferowanych w ramach indywidualne-
go programu reintegracji zawodowej i społecznej, 
a także otrzymywanie ekwiwalentu wynagrodzenia 
w postaci świadczenia integracyjnego.
Organizacje pozarządowe prowadzące reintegra-
cję zawodową i społeczną mają możliwość kształ-
towania rynku pracy osób z niepełnosprawnością 
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poprzez działania o charakterze terapeutycznym, 
zatrudnieniowym i samopomocowym, prowadzo-
ne w ramach Klubów Integracji Społecznej. W KIS 
można organizować i prowadzić w szczególności 
programy zatrudnienia tymczasowego, mające na 
celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony 
lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym 
lub niepełnym wymiarze czasu pracy, wykonania 
usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz 
przygotowanie do podjęcia zatrudnienia. Uczest-
nictwo w KIS jest dobrowolne, a czas jego trwania 
ustalany jest indywidualnie z każdym z uczestników. 
Powyższe rozwiązanie umożliwia organizacjom po-
zarządowym, w optymalny sposób dostosować ofer-
tę KIS do indywidualnych potrzeb beneficjentów 
i wiąże się z bezwzględnym wymogiem realizacji 
przez uczestnika, ustaleń zawartych w kontrakcie 
socjalnym.

Istniejący w naszym kraju system zatrudnienia 
socjalnego, w ostatnim czasie wzbogacony zo-
stał o nowe rozwiązania dotyczące organizowania 
i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, stwarza-
jąc tym samym atrakcyjne możliwości znalezie-
nia pracy i powrotu na rynek pracy, m.in. dla osób 
z niepełnosprawnością. Rolą spółdzielni socjalnych 
jest tworzyć szansę na skuteczne rozwiązywanie 
problemów osób, które mają największe trudności 
z funkcjonowaniem zarówno w życiu społecznym 
jak i zawodowym. Spółdzielnie socjalne mają na 
celu przede wszystkim aktywizację zawodową i uła-
twienie powrotu na rynek pracy, poprzez wspólną 
pracę osób, które w pojedynkę miałyby trudności 
z uruchomieniem i prowadzeniem działalności go-
spodarczej. Przyjęcie formy wspólnej pracy pozwala 
tym osobom nie tylko na zapewnienie sobie miejsca 
pracy, ale także na zrealizowanie celów reintegracji 
społecznej.
Tworzenie i rozwój spółdzielni socjalnych w zasad-
niczy sposób stymulowany jest aktywną postawą 
organizacji pozarządowych, działających na rzecz 
osób z niepełnosprawnością. Po pierwsze organiza-
cje te mogą same być członkami spółdzielni socjal-
nych, po drugie znając doskonale możliwości swo-

ich członków oraz niezaspokojone potrzeby, mogą 
wyszukiwać odpowiednie osoby z niepełnospraw-
nością w celu zaproponowania im utworzenia spół-
dzielni socjalnej o określonym profilu. Rozwiązanie 
takie obarczone jest jednak znacznym ryzykiem, po-
nieważ zakładanie spółdzielni socjalnych powinno 
wypływać od samych osób zainteresowanych. Tylko 
wtedy można spodziewać się pełnego zaangażowa-
nia w tworzenie i funkcjonowanie powstającej inicja-
tywy. Dlatego idealnym rozwiązaniem jest sytuacja, 
w której organizacje pozarządowe wykorzystując 
swój potencjał, doświadczenie i kompetencje pra-
cowników aktywnie wspomagają osoby z niepeł-
nosprawnością w tworzeniu spółdzielni socjalnych. 
Świadczona jest w tym zakresie pomoc i wsparcie 
organizacyjne, merytoryczne, lokalowe a nawet fi-
nansowe, od momentu rekrutacji członków, aż do 
momentu uruchomienia ich działalności i zapew-
nienia jej trwałego funkcjonowania.

Organizacje pozarządowe zorientowane na aktywi-
zację zawodową osób z niepełnosprawnością dys-
ponują jeszcze jednym ciekawym instrumentem 
przeciwdziałania bezrobociu, zwłaszcza wśród osób 
przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych 
umysłowo, jakim jest możliwość tworzenia Zakła-
dów Aktywności Zawodowej. ZAZ-y pomyślane 
zostały jako etap zatrudnienia przejściowego po-
między uczestnictwem w warsztacie terapii zajęcio-
wej, a podjęciem pracy w zakładzie pracy chronio-
nej, a następnie na otwartym rynku pracy. Zakład 
Aktywności Zawodowej to jednostka, której celem 
determinującym istnienie jest zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a po-
przez rehabilitację zawodową i społeczną, przygoto-
wanie ich do niezależnego, pełnego, samodzielnego 
i aktywnego życia, w tym również w miarę indywi-
dualnych możliwości danej osoby, do aktywnego ży-
cia zawodowego.
Bardzo istotnym elementem funkcjonowania ZAZ-
ów jest zakładowy program rehabilitacji zawodowej, 
przygotowany przez zespół programowy. Określa on 
zakres i metody opanowania przez osoby z niepeł-
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nosprawnością, umiejętności niezbędnych do wyko-
nywania pracy, zakres dostosowania technologii za-
kładowej z wyszczególnieniem rodzajów czynności, 
a także oprzyrządowania stanowisk pracy przysto-
sowanych do indywidualnych potrzeb pracowników 
z niepełnosprawnością, zakres i metody przewidy-
wanej poprawy u zatrudnionych osób sprawności 
psychofizycznych, zaradności osobistej oraz naby-
cia umiejętności niezbędnych do funkcjonowania 
w społeczeństwie. Obowiązkiem zespołu progra-
mowego jest ponadto opracowanie indywidualnego 
programu rehabilitacji. Program taki opracowuje się 
z udziałem osoby niepełnosprawnej i ma on służyć 
osiągnięciu przez tą osobę optymalnego poziomu 
uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. 
Efektywne kształtowanie powyższych programów 
to niewątpliwie zadanie zarówno dla kompetentnych 
i doświadczonych pracowników organizacji poza-
rządowych, dobrze znających potrzeby i predyspo-
zycje swoich podopiecznych oraz zewnętrznych eks-
pertów skupionych wokół działania na rzecz osób 
z konkretną niepełnosprawnością.

się konkurencyjnymi i pełnoprawnymi pracowni-
kami w strukturach otwartego, elastycznego i ze 
względu na swoją misję społeczną, bardzo atrakcyj-
nego pracodawcy.

W procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełno-
sprawnością na szczególną uwagę zasługują działania 
o charakterze informacyjnym, doradczym i szkole-
niowym realizowane przez organizacje pozarządo-
we na rzecz społeczności lokalnej. Wymierne efekty 
przynosi już dziś angażowanie zespołu specjalistów, 
skupionych wokół kompleksowego wsparcia osoby 
poszukującej zatrudnienia. Pomoc doradcy zawodo-
wego, psychologa, prawnika w: profesjonalnym spo-
rządzeniu dokumentów aplikacyjnych, określeniu 
predyspozycji i preferencji zawodowych, określeniu 
indywidualnej ścieżki kariery, przygotowaniu do 
rozmowy kwalifikacyjnej, znalezieniu odpowiedniej 
pracy lub stażu, świadczona w ramach tzw. „Biur 
Doradztwa Zawodowego” lub „Giełdy pracy”, staje 
się zdecydowaną domeną organizacji społecznych. 
Uzupełnieniem oferty indywidualnego wsparcia 
są bardzo często specjalistyczne szkolenia, zajęcia 
warsztatowe, przygotowujące m.in. do skutecznego 
poszukiwania pracy, autoprezentacji lub radzenia 
sobie z sytuacjami trudnymi i stresowymi w sa-
mym miejscu pracy. Dzięki takim inicjatywom oso-
by z niepełnosprawnością realnie zwiększają swoje 
szanse na znalezienie zatrudnienia. Ponadto zyskują 
większe poczucie własnej wartości oraz motywację 
do podjęcia pracy zarobkowej.

Z całą pewnością działalność organizacji pozarzą-
dowych zaangażowanych w zmianę postaw społecz-
nych wobec osób z niepełnosprawnością w ostatnich 
kilku latach w znaczny sposób przyczyniła się do 
tworzenia większych możliwości ich zatrudniania 
na otwartym rynku pracy. Prowadzenie, zwłaszcza 
dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej, 
szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych po-
woduje, że w procesie rekrutacji osoba z niepełno-
sprawnością coraz rzadziej znajduje się na pozycji 
przegranej tylko ze względu na ograniczenia swoje-
go organizmu.
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Każda inicjatywa podejmowana przez podmioty 
społeczne, zmierzająca do zwiększenia zatrudnie-
nia osób z niepełnosprawnością na chronionym 
lub otwartym rynku pracy jest bardzo ważna. Nie-
mniej organizacje pozarządowe nie tylko mogą ale 
wręcz powinny tworzyć nowe miejsca pracy dla 
osób z niepełnosprawnością we własnym zakresie, 
zwłaszcza że takie rozwiązanie przynosi obopól-
ne korzyści. Wykorzystując aktualne rozwiązania 
prawne w zakresie finansowego wspierania przez 
Państwo zatrudniania osób z niepełnosprawnością, 
III sektor zyskuje niemal darmowego, przeszkolo-
nego i stałego pracownika etatowego. Pamiętając, że 
w organizacjach pozarządowych praca oparta jest 
w przeważającej mierze o pracowników czasowych, 
zatrudnionych do realizacji danego projektu oraz 
wolontariuszy świadczących swoje usługi bez wy-
nagrodzenia, takie rozwiązanie może gwarantować 
stabilizację działania w dłuższym okresie oraz pod-
niesienie skuteczności i operatywności organizacji. 
Same osoby z niepełnosprawnością mają szanse stać 
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Z reguły projektowane działania marketingowego 
oddziaływania na społeczeństwo, obejmują spoty 
telewizyjne i radiowe, filmy instruktażowe, repor-
taże w telewizji i radiu, ogłoszenia prasowe, a tak-
że działania w internecie. Instrumenty te najczę-
ściej uzupełniane, czy też wzmacniane są poprzez 
organizowanie cykli seminariów lub konferencji 
tematycznych. Adresowane przede wszystkim do 
pracodawców kampanie społeczne najczęściej pro-
mują dostępne formy wsparcia zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, jednak głównie mają przedsta-
wić i utrwalić w świadomości pozytywny wizerunek 
osoby niepełnosprawnej jako pełnowartościowego 
pracownika i tym samym przyczyniać się do zmiany 
postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, 
a w konsekwencji ogólnego wzrostu poziomu ich za-
trudnienia.

Prognozując dalszy wzrost znaczenia organizacji 
pozarządowych w procesie aktywizacji zawodowej 
osób z niepełnosprawnością należy zwrócić bacz-
ną uwagę, na proces profesjonalizacji ich działania. 
Brak wykształconej tradycji samoorganizacji obywa-
telskiej sprawił, iż tworzące się w pierwszym okresie 
inicjatywy społeczne były słabe i szybko upadały. 

Krzysztof Musiorski
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych 
(organizacja członkowska WRZOS)
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Obecnie coraz więcej podmiotów pozarządowych 
postrzega siebie w szerszej społecznej perspektywie, 
traktując inne instytucje bardziej jako partnerów niż 
konkurentów. Taka postawa przyniosła już konkret-
ne rezultaty. Sektor niezależny jest na etapie kształto-
wania  wielowymiarowej współpracy w stowarzysze-
niach i sieciach działających na poziomie krajowym 
i europejskim czyli tworzenia organizacji przedsta-
wicielskich, zwanych parasolowymi. Ze względu na 
szeroko zakrojoną działalność, organizacje poza-
rządowe zrzeszone w silnych lokalnych i krajowych 
federacjach, są atrakcyjnym partnerem administra-
cji publicznej w procesie świadczenia usług, w tym 
wspierania i aktywizacji zawodowej osób z niepełno-
sprawnością oraz silnym lobby prozatrudnieniowym. 
Ponadto stają się one ważnym rzecznikiem interesów 
własnych członków lub określonych grup obywateli.



Zawodowa integracja oraz udział w rynku pracy osób niepełnosprawnych

                          Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch-polnische Zeitschrift.

są doświadczenia włoskie, gdzie w 2001 r. działało 
już 5600 spółdzielni socjalnych, które zatrudniały 
33 tys. pracowników. Te wymierne efekty pozwa-
lają założyć, że wprowadzenie w polskim systemie 
zabezpieczenia społecznego, spółdzielni socjalnych, 
owocować może znacznym wzrostem aktywności 
zawodowej wśród osób napotykających poważne 
bariery w znalezieniu pracy na rynku.

Spółdzielczość socjalna w Polsce

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się 
nowe możliwości objęcia przez państwo swoiste-
go patronatu nad osobami mającymi trudności na 
otwartym rynku pracy. Jednym z rozwiązań zapo-
biegających poważnemu zwiększeniu wskaźnika 
bezrobocia są powstające spółdzielnie socjalne. 
Obecnie tworzenie się spółdzielni socjalnych w Pol-
sce reguluje ustawa z 2006 r. o spółdzielniach socjal-
nych. 

Kto może założyć spółdzielnię socjalną?

Podstawowymi zasadami spółdzielczości są: demo-
kracja (nie liczy się wniesiony do firmy kapitał, lecz 
każdy członek spółdzielni ma jeden równorzędny 
głos), wzajemna pomoc, kooperacja, zaspokajanie 
potrzeb członków, aktywne uczestnictwo. Są to 
jednocześnie idee tak zwanego społeczeństwa oby-
watelskiego. Społeczeństwa, którego członkowie są 
partnerami, ludźmi kreatywnymi i aktywnymi. 
Społeczeństwa, w którym nie powinno być wyklu-
czonych i pozbawionych szans. 
Spółdzielnie socjalne mają na celu aktywizację za-
wodową i ułatwienie zaistnienia na rynku pracy 
osobom:
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Spółdzielczość socjalna alternatywną formą 
aktywizacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych

Magdalena Lamprecht

Co to jest spółdzielczość socjalna?

Spółdzielcze formy gospodarowania funkcjonują już 
od ponad 150 lat. Liczba zaangażowanych w tę dzia-
łalność ludzi na całym świecie - a jest to ponad 800 mi-
lionów osób - świadczy, że jest to istotny komponent 
światowej gospodarki, który nie tylko spełnia ważną 
rolę gospodarczą, ale też wiele funkcji społecznych. 
Między innymi poprzez tworzenie stabilnych i bez-
piecznych miejsc pracy oraz zintegrowanego śro-
dowiska społeczno-kulturowego, rozwijającego się 
wokół spółdzielni. Międzynarodowy Związek Spół-
dzielczy definiuje spółdzielnię jako „autonomiczne 
stowarzyszenie osób dobrowolnie zjednoczonych w 
celu zaspokojenia swoich wspólnych potrzeb oraz 
aspiracji gospodarczych, społecznych i kulturalnych 
poprzez, stanowiące wspólną własność i demokra-
tycznie kontrolowane przedsiębiorstwo”.

Spółdzielczość socjalna w Unii Europej-
skiej

Olbrzymi potencjał ruchu spółdzielczego w tworze-
niu nowych miejsc pracy jest coraz bardziej widocz-
ny także w Unii Europejskiej. Spółdzielnie w coraz 
większym stopniu, we współpracy z administracją 
publiczną, biorą udział w tworzeniu nowych miejsc 
pracy. Społeczna odpowiedzialność spółdzielni, ich 
wspólnotowy charakter, wzmacniający więzi spo-
łeczne, stanowią o ważnej roli tego elementu eko-
nomii społecznej. W krajach UE istnieje 132 tys. 
spółdzielni, które zatrudniają ponad 2 mln osób. 
Przykładem powodzenia spółdzielni socjalnych 
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• bezrobotnym,
• bezdomnym, którzy realizują indywidualny pro-
gram wychodzenia z bezdomności,
• uzależnionym od alkoholu, którzy zakończyli 
program psychoterapii w zakładzie lecznictwa od-
wykowego,
• uzależnionym od narkotyków, po zakończeniu 
programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdro-
wotnej,
• chorym psychicznie,
• niepełnosprawnym,
• uchodźcom, realizujących indywidualny program 
integracji,
• zwalnianym z zakładów karnych mających trud-
ności w integracji ze środowiskiem.

Według danych uzyskanych z Ogólnopolskiego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, na 
dzień 4 lutego 2009 r., na terenie całego kraju powsta-
ło 169 spółdzielni socjalnych skupiających głównie 
osoby bezrobotne, bezdomne i niepełnosprawne.

Dlaczego warto zakładać spółdzielnie 
socjalne?

Wynikiem funkcjonowania spółdzielni socjalnej 
powinno być stworzenie możliwości wspólnej pra-
cy dla osób, które samodzielnie miałyby trudności 
w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospo-
darczej. Ta forma wspólnej pracy pozwala takim 
osobom na tworzenie sobie miejsc pracy, zapewnie-
nie dochodu członkom spółdzielni i ich rodzinom. 
W przypadku osób niepełnosprawnych jest to al-
ternatywa dla zatrudniania się w firmach państwo-
wych czy prywatnych. Niewątpliwie nie łatwo jest 
znaleźć stałą pracę, zwłaszcza przy dużym bezro-
bociu, a dorywcze i sezonowe zatrudnienie nie daje 
poczucia stabilizacji finansowej. Również założenie 
własnej firmy, bez znaczącego wkładu kapitałowego 
i istniejącej na rynku silnej konkurencji, general-
nie nie daje większych szans powodzenia. Dlatego 
wykorzystując, na mocy ustawy o spółdzielniach 
socjalnych, pewne ułatwienia i pomoc finansową 
dla członków spółdzielni socjalnych (dotacje z Fun-

duszu Pracy na wniesienie wkładu do spółdzielni, 
zwolnienie z kosztów rejestracyjnych, zwolnienie 
z opodatkowania statutowej działalności w części 
nie noszącej znamion działalności gospodarczej, 
możliwość uczestniczenia w otwartych przetar-
gach na prawach organizacji pożytku publicznego 
itp.), warto rozpatrzyć możliwość stworzenia takiej 
spółdzielni. Ze względu na to, iż stosowne przepisy 
ustawy mają za zadanie wzmocnić pozycję ekono-
miczną spółdzielni, tak aby nowo utworzona spół-
dzielnia socjalna miała szansę na trwałe istnienie, 
wprowadzony został przepis mówiący o tym, że wy-
pracowane zyski spółdzielni nie są dzielone wśród 
członków, lecz walne zgromadzenie przeznacza je na 
fundusz zasobowy spółdzielni. Środki z tego fundu-
szu są swego rodzaju finansowym zabezpieczeniem 
działalności spółdzielni i przeznaczone mogą być 
na inwestycyjny rozwój spółdzielni lub na działania 
związane z tak zwaną realizują ważnych celów spo-
łecznych, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich, 
reintegrację społeczną, utrzymywanie umiejętności 
zawodowych przede wszystkim poprzez prowadze-
nie szkoleń dla potrzeb rynku pracy, utrzymywanie 
osób pozbawionych pracy w odpowiedniej kondycji 
społecznej i fizycznej.

Dobre praktyki - Spółdzielnia Socjalna 
Osób Niepełnosprawnych 

„WwwPromotion” 

Początki Spółdzielni wywodzą się ze Stowarzyszenia 
Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepeł-
nosprawnych ACTUS z Wrocławia, w którym spoty-
kały się osoby niepełnosprawne poszukujące pracy. 
Uruchomiona na stronie www - „tablica ogłoszeń” 
poszukujących pracy, umożliwiła wyselekcjonowa-
nie grupy osób niepełnosprawnych, posiadających 
umiejętności z zakresu stosowania technik teleinfor-
matycznych. Na tej bazie powstała nieformalna Gru-
pa ,,WwwPromotion”. Jednocześnie Stowarzyszenie 
ACTUS szukało docelowych sposobów zagospoda-
rowania tak wielkiego, niewykorzystanego kapitału 
ludzkiego. Takim rozwiązaniem stała się inicjatywa 
utworzenia Spółdzielni Socjalnej „WwwPromotion,” 
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w której członkami byliby wyłącznie niepełnospraw-
ni. Pomysł na Spółdzielnię socjalną miał za zadanie 
usuwanie barier związanych z samozatrudnianiem 
społeczności ludzi niepełnosprawnych, aby osoby te 
mogły, tak jak inni ludzie, cieszyć się aktywnym ży-
ciem obywatelskim i w pełni realizować swoje moż-
liwości. Również w dziedzinie ekonomiczno-gospo-
darczej. Osoby niepełnosprawne stanowią grupę 
ludzi, dla których podjęcie pracy zawodowej oznacza 
nie tylko polepszenie sytuacji finansowej, lecz nade 
wszystko podnosi poczucie ich własnej wartości. 

Członkowie Stowarzyszenia ACTUS zainicjowali 
w kwietniu 2005 r. spotkanie informacyjne, doty-
czące planów utworzenia pod patronatem Stowa-
rzyszenia-Spółdzielni Socjalnej. W spotkaniu tym 
uczestniczyły osoby z Wrocławia, Poznania, Byto-
mia i Nowej Rudy. Na spotkaniu wybrano Zarząd 
Spółdzielni i uchwalono statut. Uczestnicy wspólnie 
zaplanowali i podzielili zadania. Zostały ustalo-
ne ogólne zasady działania Spółdzielni, procedury 
rejestracji, biznesplan oraz sposoby pozyskiwania 
wsparcia finansowego przy tworzeniu oraz działal-
ności w początkowym  etapie istnienia Spółdzielni.
W maju 2005 r. Zarząd Spółdzielni złożył doku-
menty rejestracyjne we wrocławskim Sądzie Reje-
strowym, który 1 września 2005 r. dokonał wpisu 
Spółdzielni Socjalnej „WwwPromotion” do Rejestru 
Przedsiębiorców. 

Aktualnie spółdzielnia liczy 13 członków–osoby 
niepełnosprawne (o różnym rodzaju i stopniu nie-
pełnosprawności, mężczyźni i kobiety w przedziale 
wiekowym od 21 do 64 lat). Członkowie spółdzielni 
posiadają różnorakie wykształcenie–adekwatne do 
zadań jakie przed sobą stawia spółdzielnia. Głów-
nym atutem działania jest wykorzystywanie poten-
cjału poszczególnych osób i wzajemne uzupełnianie 
się w wykonywaniu konkretnych działań. Najważ-
niejszym atrybutem członka grupy jest zobowiąza-
nie do aktywnego i kolektywnego współdziałania 
z innymi członkami spółdzielni przy realizacji zle-
ceń. 
Celem Spółdzielni jest zawodowa reintegracja jej 
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członków oraz przywrócenie ich na rynek pracy, 
poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa 
w oparciu o osobistą pracę członków-osób niepeł-
nosprawnych. Celem Spółdzielni jest również re-
alizacja doniosłych społecznie celów, takich jak 
tworzenie więzi międzyludzkich oraz aktywizacja 
społeczna. Spółdzielnia podejmuje działania mające 
za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u człon-
ków Spółdzielni umiejętności uczestniczenia w ży-
ciu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecz-
nych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu. W te 
ogólne sformułowania wpisują się konkretne przed-
sięwzięcia jej członków przy zakładaniu Spółdzielni 
oraz w trudnym czasie rozpoczynania działalności 
gospodarczej. 
Spółdzielnia realizuje usługi internetowe na zasa-
dzie „pracy zdalnej - telepraca” w zakresie:
• projektowanie stron www,
• tworzenie grafiki reklamowej,
• optymalizacja i pozycjonowanie witryn interneto-
wych,
• aktualizacja oraz administrowanie serwisów www.
W przyszłości zamierza rozszerzyć działalność go-
spodarczą poza sferę internetową i zaistnieć na 
otwartym rynku pracy, oferując wszelkie działania 
adekwatne do umiejętności jej członków oraz po-
trzeb potencjalnych kontrahentów.

Przyszłość spółdzielni socjalnych dla 
osób niepełnosprawnych

Duża grupa osób niepełnosprawnych poszukują-
cych pracy, dzięki uczestnictwu w ubiegłych la-
tach w programach umożliwiających podniesienie 
umiejętności zawodowych (np. z zakresu telepra-
cy), liczyła na diametralną poprawę ich sytuacji w 
kontekście zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 
Niestety, sondaże wskazują na to, iż odsetek ludzi 
niesprawnych którzy znaleźli stałe zatrudnienie jest 
znikomy. Szansą na poprawę tej sytuacji jest roz-
wój spółdzielczości socjalnej, jako sprawdzonego w 
państwach „starej” UE modelu tzw. ekonomii spo-
łecznej. Stowarzyszenie ACTUS oraz Spółdzielnia 
Socjalna „WwwPromotion”, w praktyce przetesto-
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wały tworzenie spółdzielni socjalnych i wykorzy-
stując własne doświadczenia pragną podzielić się 
ze środowiskiem osób niepełnosprawnych swoją 
wiedzą. Uważamy, że nasze sprawdzone w praktyce 
doświadczenia, będą bardzo pomocne w komplek-
sowym poradnictwie, skierowanym do przyszłych 
niepełnosprawnych spółdzielców, a zastosowana 
metodologia działań stanie się modelowym przykła-
dem do naśladownictwa.
Osoby niepełnosprawne stanowią grupę bezrobot-
nych, która ze względu na istnienie różnorakich 
barier społecznych, ma największe trudności w uzy-
skaniu zatrudnienia. Dotychczasowe obserwacje 
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 
wyraźnie uświadamiają nam, że bez specjalnych 
struktur i programów, które na różnych płaszczy-
znach będą tworzyć niezbędne warunki i wspierać 

zatrudnianie osób niepełnosprawnych, nie osią-
gnie się sukcesu. Jesteśmy głęboko przekonani, iż 
mimo istniejących zagrożeń-zwłaszcza mentalnych 
w przełamywaniu utartych stereotypów panujących 
wśród społeczeństwa-z pomocą ludzi dobrej woli, 
przyczynimy się do aktywniejszego uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 
Pragniemy udowodnić, że osoby niepełnosprawne 
mogą skutecznie realizować swoje potrzeby zawodo-
we i ekonomiczne w warunkach konkurencyjności 
rynku, a nie tylko w systemie pracy chronionej.
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Zatrudnienie wspomagane początkiem inklu-
zywnego życia osób niepełnosprawnych

Angelika Thielicke

Zatrudnienie wspomagane

Koncepcja zatrudnienia wspomaganego–nie mylić 
z nową ustawą § 38a SGB IX „Zatrudnienie wspo-
magane“, która przewiduje jedynie częściowe działa-
nie skierowane do węższego kręgu osób–jest szeroko 
zakrojoną inicjatywą mającą na celu partycypację 
osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym. Od 
początku lat 80. w Niemczech realizowane są pro-
jekty zatrudnienia wspomaganego. Osoby niepełno-
sprawne zatrudniane były do tego czasu tylko i wy-
łącznie w zorganizowanych dla nich, specjalnych 
zakładach pracy chronionej (WfbM).

Koncepcja zatrudnienia wspomaganego zakłada, że 
niepełnosprawni powinni wybrać, gdzie chcą praco-

wać oraz, że przy odpowiednim wsparciu są w stanie 
pracować tam, gdzie zwykle się pracuje: w normal-
nym zakładzie, wspólnie z pełnosprawnymi kolega-
mi. Od 1994 r. szerzeniem tej koncepcji na terenie 
całej Republiki zajmuje się Federalna Wspólnota Ro-
bocza Zatrudnienia Wspomaganego.

Kryterium oceny lub wykluczenia możliwości pracy 
w zwykłym zakładzie na otwartym rynku pracy, nie 
może być na początku kształcenia zawodowego-ro-
dzaj i stopień niepełnosprawności, ani przeszkoda 
w wejściu w objęty obowiązkiem odprowadzania 
składek na ubezpieczenia społeczne, stosunek pracy 
na końcu etapu kształcenia. Zawsze przecież ważne 
jest indywidualne rozwiązanie częściowe, dopaso-
wane do określonej osoby niepełnosprawnej w kon-
kretnym zakładzie. Tak, jak różni są zaangażowani 
ludzie i zakłady, tak indywidualne są też rozwiąza-
nia.
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Zatrudnienie wspomagane nie ogranicza się do tzw. 
wydajnych osób niepełnosprawnych, w przypadku 
których można z dużym prawdopodobieństwem 
założyć, że kiedyś, po uzyskaniu odpowiedniego fi-
nansowania i kwalifikacji, staną się zwykłymi pra-
cownikami na rynku ogólnym. Zatrudnienie wspo-
magane - podejście metodyczne wywodzące się z 
USA - stawia jednostkę wraz z jej umiejętnościami i 
mocnymi stronami w centrum, nie tracąc przy tym 
z oczu jej niepełnosprawności. Istotna różnica po-
między koncepcją zatrudnienia wspomaganego a 
innymi inicjatywami finansowania i kwalifikowa-
nia polega na tym, że proces zatrudnienia wspoma-
ganego od początku przebiega w zakładzie, tj. osoba 
niepełnosprawna uczy się tam, gdzie później może 
być zatrudniona, uczy się tego, co będzie w tym za-
kładzie robiła i poznaje ludzi, z którymi później bę-
dzie współpracować. Wnosi ona swoje umiejętności 
w rzeczywiste procesy pracy, wypróbowuje je w rze-
czywistych miejscach pracy, systematycznie je roz-
wija we współpracy z rzeczywistymi kolegami. 

Kształcenie zakładowe

Nawet jeśli osoba jest znacznie ograniczona swo-
ją niepełnosprawnością, pierwszy krok polega na 
uwypukleniu widocznych umiejętności i mocnych 
stron, zainteresowań i skłonności. Drugim krokiem 
jest odszukanie odpowiedniego zakładu, w którym 
będzie można wykorzystać część tych szczególnych 
umiejętności. Tam próbuje się na początku w kilku, 
a może nawet w jednym małym segmencie pracy, 
wykonać odpowiednią część obowiązków. Przy od-
powiednim wsparciu dodawane są nowe segmenty 
pracy, zawsze w oparciu o zainteresowania i umie-
jętności osoby niepełnosprawnej i zadania do wyko-
nania w zakładzie. Stopniowo tworzy się konkretne 
spektrum pracy i zadań w zakładzie, które stworzo-
ne zupełnie indywidualnie, odpowiada indywidual-
nym umiejętnościom i zainteresowaniom osoby nie-
pełnosprawnej i spełnia konkretne, obowiązujące w 
danym zakładzie wymogi dotyczące pracy. Osoba 
niepełnosprawna nie pracuje w jakimś jednym, spe-
cjalnym miejscu. Jej miejsce pracy to specjalne, ni-

szowe miejsce pracy i wymaga ono specjalnych re-
gulacji.

Niszowe miejsca pracy

Zwykłe miejsca pracy powstają w oparciu o wymogi 
zakładu, związane są z określonym zakresem pracy 
i godzin pracy i zajmowane są przez odpowiednich 
pracowników. Niszowe miejsca pracy to nowe miejsca 
pracy, tworzone zwykle dodatkowo, które mogą czę-
ściowo pokrywać się ze zwykłymi miejscami pracy. 
Zawsze ukierunkowane są jednak na umiejętności i 
zdolności osoby niepełnosprawnej, która chciałaby 
tam pracować. Trzeba wykluczyć pojedyncze czyn-
ności i zadania, należy dostosować wymogi dotyczą-
ce wydajności do możliwości niepełnosprawnego, a 
wymiar godzinowy pracy do czasu, którego osoba ta 
potrzebuje na wykonanie pracy. Zwykle osoba nie-
pełnosprawna potrzebuje więcej czasu na przypada-
jące mu zadania, czasem nawet kilka razy więcej niż 
wykwalifikowany pracownik pełnosprawny.

Istotna różnica polega więc na tym, że punktem wyj-
ścia dla niszowego miejsca pracy jest osoba niepeł-
nosprawna wraz ze swoimi indywidualnymi umie-
jętnościami i zainteresowaniami, dla której szuka 
się odpowiednich, koniecznych do wykonania w za-
kładzie prac, a czasami tworzy nowe. To nie praca 
dominuje nad człowiekiem, ale człowiek stoi w cen-
trum.On określa, jaką pracę może wykonać i wraz 
z nim tworzy się doskonale do niego dostosowane 
miejsce pracy.

Zatrudnienie i wynagrodzenie
Praca, jaką może wykonywać osoba niepełnospraw-
na, która zwykle zatrudniona zostałaby w zakładzie 
pracy chronionej, rzadko spełnia wymogi rynku pra-
cy. Zatem tylko w pojedynczych przypadkach udać 
się może zatrudnienie takiej osoby na warunkach 
panujących zwykle na rynku pracy, ponieważ mamy 
wciąż przecież do czynienia z niepełnosprawnością. 
Jednak za wykonaną tam pracę niepełnospraw-
ny otrzymuje dostosowane do niej wynagrodzenie. 
Odpowiada ona tworzonej wartości i szacunkowi 
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dla jego pracy. Odpowiednim wynagrodzeniem 
może być, w zależności od rodzaju wykonanej pra-
cy i stopnia niepełnosprawności, stosunkowo niska 
kwota, czasem jedynie o wysokości minimalnej 
pensji w zakładzie pracy chronionej. Osoba niepeł-
nosprawna nie pracuje w jakimś jednym specjalnym 
miejscu. Jej miejsce pracy jest specjalne, niszowe 
i wymaga, podobnie jak w zakładzie pracy chronio-
nej, specjalnych regulacji.
Regulacji potrzeba jeszcze wielu, ponieważ prawo 
socjalne dotychczas wyraźnie rozgraniczało dwie 
kategorie: zakład na otwartym rynku pracy z obję-
tym obowiązkiem odprowadzania składek na ubez-
pieczenia społeczne stosunkiem pracy lub specjalne 
regulacje w specjalnej instytucji. Specjalne regulacje 
związane są z konkretnymi instytucjami, a tym sa-
mym zwykle z miejscami, a nie z samym niepełno-
sprawnym, którego mają wspierać.

Efekty zatrudnienia wspomaganego

Osoby niepełnosprawne chcą uczestniczyć-przy 
wsparciu i pomocy - w zupełnie normalnym życiu 
społeczeństwa. Chciałyby pracować tam, gdzie pra-
cują również inni, chciałyby mieszkać tam, gdzie 
mieszkają inni, chciałyby spędzać wolny czas tam, 
gdzie robią to inni.

Kiedy niepełnosprawny pracuje w miejscu, w któ-
rym zwykle się pracuje, zmienia się jego perspek-
tywa. Postrzega siebie jako część całości, a nie jako 
coś szczególnego. Korzysta ze swoich mocnych stron 
i spotyka się z szacunkiem za to, co robi. Porusza się 
publicznymi środkami transportu po drogach, na 
których towarzyszą mu nie tylko osoby niepełno-
sprawne. Kieruje się tym, co normalne. Przy odpo-
wiednim wsparciu ma marzenia związane z życiem 
i przyszłością.

Zatrudnienie wspomagane jest często pierwszym 
krokiem w kierunku życia poza powstającymi z do-
brych intencji instytucjami, jest ciekawym podej-
ściem, które nie zmienia niepełnosprawnego, ale 
jego otoczenie. Wymaga ono jednak kompetent-

nego wsparcia i moderacji, aby doprowadzić do 
faktycznej partycypacji i polepszenia jakości życia 
niepełnosprawnych, a uniknąć izolacji, oddzielenia 
i osamotnienia. Idąc tą drogą konsekwentnie, przy 
odpowiednim wsparciu, doprowadzimy do daleko 
idących zmian w sferze pracy, wolnego czasu i miesz-
kalnictwa również dla pełnosprawnych i zmienimy 
spojrzenie na osoby niepełnosprawne i pełnospraw-
ne. Będą postrzegani jako koledzy, sąsiedzi, partne-
rzy, uczestnicy, bliźni.

Specjalne staje się normalnym.

20

Angelika Thielicke 
Prezes Wspólnoty Roboczej Zatrudnienia 
Wspomaganego (Bundesarbeitsgemeinschaft 
Unterstützte Beschäftigung). 

Tekst pochodzi z referatu wygłoszonego przez autorkę na 
konferencji „Pracować tam, gdzie pracują inni - Zakłady pracy 
chronionej na drodze do inkluzji,” która odbyła się w dn. 20-21 
października 2008 r. w Bambergu. 
Opublikowano za zgodą Bundesvereinigung der Lebenshilfe 
e. V., źródło:
http://www.lebenshilfe.de/wDeutsch/aus_fachlicher_sicht/
downloads/arbeiten/Handout-Angelika-Thielicke.pdf



Zawodowa integracja oraz udział w rynku pracy osób niepełnosprawnych

                          Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch-polnische Zeitschrift.

Lata 2007-2013 to okres niespotykanej dotych-
czas w Polsce dostępności środków finansowych 

w ramach funduszy strukturalnych, programów 
krajowych, inicjatyw, konkursów i grantów wspie-
rających rozwój zasobów ludzkich. Mogą po nie 
sięgać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Prio-
rytetowo, jako podmioty sektora ekonomii społecz-
nej,  traktowane są organizacje pozarządowe. Dzięki 
dostępności środków mogą one nie tylko rozwijać 
swój potencjał, rozbudowywać struktury, poszerzać 
ofertę i pole działania, ale również oferować realne 
wsparcie-w ramach świadczenia usług socjalnych 
dla swoich klientów. 
Poszczególne pomysły i potrzeby, zgodnie z wymo-
gami instytucji ogłaszającej konkurs, muszą zostać 
przełożone na projekt-czyli sekwencje zaplanowa-
nych w czasie działań, służących realizacji konkret-
nych, ustalonych wcześniej celów, skierowanych do 
zdefiniowanej grupy i realizowanych przy pomocy 
wyliczonych środków finansowych. 
Każdy z  funduszy, grantów, krajowych czy zagra-
nicznych źródeł dofinansowania precyzuje, jakie 
działania mogą być w jego ramach finansowane 
i kto może zostać objęty wsparciem, czyli do jakiej 
grupy skierowane będą działania zaplanowane w ra-
mach projektu. W gronie tym znaczną grupę stano-
wią osoby niepełnosprawne, które w nomenklaturze 
projektowej zwane są beneficjentami ostatecznymi, 
czyli odbiorcami wsparcia w ramach danego projek-
tu. 
Katalog dostępnych źródeł dofinansowania, prze-
znaczonych na aktywizację osób niepełnosprawnych 

jest bardzo rozbudowany. Niniejszy artykuł stanowi 
jedynie próbę ujęcia najważniejszych z nich. 

W celu usystematyzowania źródeł dofinansowania, 
można je podzielić na dwie grupy. Do pierwszej na-
leżą fundusze UE i środki dostępne w ramach po-
szczególnych programów operacyjnych. Grupę dru-
gą stanowią natomiast środki z funduszy krajowych, 
działań celowych i grantów. 
Wśród funduszy unijnych, podstawowym narzę-
dziem wsparcia aktywizacji osób niepełnospraw-
nych jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
(PO KL). Program ten, podobnie jak szereg innych 
programów,  podzielony jest na obszary tematycz-
ne czyli Priorytety, w ramach których funkcjonują 
Działania i Podziałania,  a w nich typy projektów, 
możliwe do dofinansowania. Wśród działań prze-
znaczonych na wsparcie integracji zawodowej osób 
niepełnosprawnych i dostępnych w ramach konkur-
sów otwartych, należy wymienić Poddziałanie 6.1.1, 
6.2 i 7.2.1 PO KL. Są one wdrażane na poziomie 
regionalnym, co oznacza, że instytucją ogłaszającą 
konkurs i ustalającą jego zasady jest jednostka odpo-
wiedzialna za wdrażanie PO KL w regionie. Najczę-
ściej jest to Wojewódzki Urząd Pracy lub właściwy 
departament Urzędu Marszałkowskiego. Projekto-
dawcami w ramach opisanych poniżej działań mogą 
być wszystkie podmioty-z wyłączeniem osób fizycz-
nych nie prowadzących działalności gospodarczej 
lub oświatowej. Wysokość dofinansowania wynosi 
100% a maksymalna wartość projektu ustalana jest 
przez instytucję ogłaszającą konkurs. Wyjątkiem 
jest działanie 6.3 ,gdzie maksymalna wartość pro-
jektu wynosi 50 000,00 zł.

W ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozosta-
jących bez zatrudnienia na regionalnym rynku mogą 
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być realizowane projekty skierowane do osób pozo-
stających bez zatrudnienia w tym do bezrobotnych 
osób niepełnosprawnych. Projekty te mogą obejmo-
wać m.in.: identyfikację potrzeb osób pozostających 
bez zatrudnienia, organizację warsztatów oraz szko-
leń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pra-
cy i nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie 
psychologiczno-doradcze osób wchodzących i po-
wracających na rynek pracy, programy aktywizacji 
zawodowej (w tym pośrednictwo pracy, poradnic-
two zawodowe, staże, praktyki zawodowe), szkole-
nia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub 
zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowanie 
zatrudnienia. Minimalna wartość projektu wynosi 
50 000 zł.

Wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz pro-
mocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia  skiero-
wane jest do osób fizycznych, zamierzających roz-
począć prowadzenie działalności gospodarczej. W 
szczególności do osób pozostających bez zatrudnie-
nia przez co najmniej dwanaście miesięcy w ciągu 
ostatnich dwóch lat. W gronie priorytetowo trakto-
wanych beneficjentów znalazły się m.in. osoby nie-
pełnosprawne. Dofinansowanie mogą uzyskać pro-
jekty obejmujące wsparcie dla osób zamierzających 
rozpocząć działalność gospodarczą, w tym pragną-
cych założyć spółdzielnię socjalną. Wsparcie to po-
winno obejmować łącznie: doradztwo, szkolenia słu-
żące nabyciu wiedzy z zakresu prowadzenia własnej 
działalności, przyznanie środków finansowych na 
rozwój przedsiębiorczości (do wysokości 40 000,00 
zł na osobę lub 20 000,00 zł w przypadku spółdziel-
ni socjalnej), wsparcie pomostowe (finansowe lub 
w formie doradztwa) w okresie od 6 do 12 miesięcy 
od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. 
Minimalna wartość projektu ustalana jest przez in-
stytucję organizującą konkurs na poziomie danego 
regionu.

Także w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na 
rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 
na obszarach wiejskich, możliwe jest przygotowanie 
projektów skierowanych do osób niepełnospraw-

nych. Warunkiem jest, aby byli oni: mieszkańcami 
gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 
tys. mieszkańców, członkami społeczności lokalnej 
lub przedstawicielami podmiotów aktywnie działa-
jących na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców 
obszarów wiejskich. Tutaj zakres dopuszczalnych 
projektów jest mniej sprecyzowany. Mają one przede 
wszystkim służyć aktywizacji zawodowej mieszkań-
ców obszarów wiejskich, poprawie ich zdolności do 
zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych, 
inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i dorad-
czych.

Sztandarowym działaniem skierowanym w ramach 
PO KL do osób niepełnosprawnych jest Poddzia-
łanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dofinanso-
wanie mogą uzyskać projekty, które przewidują: or-
ganizację kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, 
podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych, staże i zatrudnienie subsydiowane w 
organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach 
socjalnych, połączone z zajęciami reintegracji za-
wodowej i społecznej, poradnictwo psychologiczne, 
psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do 
integracji społecznej i zawodowej, rozwój usług spo-
łecznych przezwyciężających indywidualne bariery 
w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek 
pracy oraz rozwĳanie umiejętności i kompetencji 
społecznych, niezbędnych na rynku pracy. Więcej 
informacji na temat PO KL na stronie www.efs.gov.pl

Projekty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, w tym 
służące integracji społecznej osób niepełnospraw-
nych oraz podnoszeniu poziomu edukacji, mogą być 
również realizowane ze środków Programów Współ-
pracy Transgranicznej. Muszą być one jednak reali-
zowane na obszarze wsparcia danego programu (np. 
w przypadku Programu Polska-Brandenburgia jest 
to obszar Brandenburgii i województwa lubuskiego) 
oraz w partnerstwie transgranicznym, transnarodo-
wym lub międzyregionalnym. W latach 2007-2013 
w Polsce funkcjonują następujące Programy Współ-
pracy Transgranicznej: Południowy Bałtyk; Polska–
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Meklemburgia/Pomorze Przednie–Brandenburgia; 
Polska–Brandenburgia; Polska–Republika Czeska;  
Polska–Republika Słowacka; Polska–Litwa; Polska 

–Saksonia. Podmiotami uprawnionymi do składa-
nia wniosków są m.in.: organizacje pozarządowe, 
instytucje kultury i sportu, jednostki samorządu 
terytorialnego. Poziom i wysokość dofinansowania 
uzależniona jest od zapisów poszczególnych pro-
gramów- zazwyczaj przewidywany jest 20% wkład 
własny projektodawcy. Więcej informacji na stronie 
www.ewt.gov.pl

Głównym dysponentem środków na wsparcie osób 
niepełnosprawnych na poziomie krajowym jest 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, który ogłasza co roku, konkursy ofert 
na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków 
są: fundacje, stowarzyszenia, związki, izby oraz or-
ganizacje pracodawców i pracobiorców, w szczegól-
ności działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Wśród zadań, które mogą otrzymać dofinansowanie 
są m.in.: organizowanie i prowadzenie działań na 
rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek 
pracy, w szczególności przez: doradztwo zawodowe,  
przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu 
drogi życiowej i zawodowej, prowadzenie poradnic-
twa zawodowego i pośrednictwa pracy; prowadzenie 
poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawne-
go; prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć 
mających  na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzy-
mywanie umiejętności niezbędnych do samodziel-
nego funkcjonowania osób niepełnosprawnych; 
organizowanie grup środowiskowego wsparcia. Wy-
sokość i rodzaj wkładu własnego uzależniona jest od 
wielkości projektu i wynosi 5-10% wartości projektu. 
Wysokość środków na realizację zadań w 2009 roku 
wyniosła 145.900.000,00 zł. Szczegółowe informacje 
na stronie www.pfron.org.pl.

Drugim równie znaczącym krajowym instrumen-
tem wsparcia jest Program Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich–FIO. Jest on  rządowym programem 

dotacyjnym, adresowanym do organizacji nie na-
stawionych na zysk. O wsparcie mogą ubiegać się: 
organizacje pozarządowe, organizacje kościelne i 
spółdzielnie socjalne. FIO to program wieloletni, 
administrowany przez Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Dotacje są przyznawane w drodze 
otwartych konkursów. Ze środków Funduszu w ra-
mach Priorytetu III. Integracja i aktywizacja spo-
łeczna, wspierane są m.in.: działania z zakresu in-
tegracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz 
tworzenia równych szans dla dyskryminowanych 
oraz najsłabszych grup społecznych. W zależności 
od wysokości projektu wymagany jest wkład wła-
sny w wysokości 10% dla projektów do 150 000,00 zł 
i 20% dla projektów od 150 000,00 do 300 000,00 zł. 
W 2009 roku na realizację programu przewidziano 
kwotę 60 240 000,00 zł. Więcej informacji na stronie 
www.pozytek.gov.pl

Kolejną możliwość wsparcia osób niepełnospraw-
nych oferują środki dostępne dla organizacji poza-
rządowych na poziomie samorządów. Ustawa o dzia-
łalności pożytku publicznego i wolontariacie dała 
samorządom lokalnym i organizacjom pozarządo-
wym możliwości współpracy na rzecz społeczności 
lokalnych. Wiele samorządów lokalnych, powiato-
wych i wojewódzkich uchwaliło własne programy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, do któ-
rych należy zaliczyć, zasady finansowego wsparcia 
ich działania w obszarach, które są zgodne z celami 
statutowymi urzędów. Zarządy województw, prezy-
denci miast, burmistrzowie i wójtowie przynajmniej 
raz w roku ogłaszają nabór wniosków w otwartym 
konkursie ofert na realizację zadań z zakresu inte-
gracji zawodowej i społecznej osób niepełnospraw-
nych. Wysokość wsparcia na realizację konkretnych 
działań uzależniona jest od puli środków jakimi 
dysponuje podmiot ogłaszający konkurs. 

Dokonana powyżej prezentacja, jedynie kilku głów-
nych instrumentów wsparcia działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych wskazuje, jak różne źródła i zna-
czące środki finansowe mogą zostać zaangażowane 
w celu poprawy jakości życia i partycypacji społecz-

         23



                          Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch-polnische Zeitschrift.

Zawodowa integracja oraz udział w rynku pracy osób niepełnosprawnych

nej osób niepełnosprawnych. Należy podkreślić, 
iż szereg programów i inicjatyw skierowany jest 
wyłącznie do organizacji pozarządowych, co stwa-
rza niebagatelną szansę rozwoju sektora usług so-
cjalnych świadczonych przez podmioty III sektora 
w Polsce.

wodów związanych z niepełnosprawnością innej 
możliwości przyuczenia lub dokształcania się w za-
wodzie;
• Wysokość dopłat: do 60% wypłacanego w ostat-
nim roku nauki miesięcznego wynagrodzenia ucze-
nia przyuczającego się do zawodu, w wyjątkowych 
przypadkach do wysokości wynagrodzenia w ostat-
nim roku;
• Okres wypłacania dopłat: okres trwania przy-
uczenia lub dokształcania w zawodzie

2. Dopłaty do wynagrodzenia przyuczającego się 
do zawodu ucznia ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności:
• Warunki: osoby ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności lub równoważnym statusem, które za-
trudniane są w celu przyuczenia lub dokształcenia 
w danym zawodzie, nie mają innej możliwości przy-
uczenia lub dokształcania się;
• Wysokość dopłat: do 80% miesięcznego wynagro-
dzenia ucznia przyuczającego się do zawodu lub in-
nego porównywalnego wynagrodzenia w ostatnim 
roku przyuczenia (w tym opłacanej przez pracodaw-
cę, ryczałtowej części całkowitej składki na ubezpie-
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Informacje na temat wspierania integracji 
zawodowej osób niepełnosprawnych 
w Niemczech
Źródło: Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsäm-Integrationsäm-
ter und Hauptfürsorgestellen (BIH)
http://www.integrationsaemter.de/files/599/ZB_Info
_02_2007.qxd.pdf
Opracowanie redakcyjne: Izabela Czuba

Izabela Czuba

I. Świadczenia skierowane do 
pracodawców

Organy odpowiedzialne to: agencje pracy, podmio-
ty realizujące postanowienia kodeksu socjalnego 
SGB II, podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne, 
urzędy integracyjne.

Podstawa prawna: kodeks socjalny (SGB: II, III, IX), 
rozporządzenie w sprawie opłat za niewywiązanie 
się z obowiązku zatrudnienia osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności (niem. SchwbAV).

1. Dopłaty do wynagrodzenia ucznia przyuczają-
cego się do zawodu:
• Warunki: osoby niepełnosprawne nie mają z po-
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czenia społeczne), w wyjątkowych przypadkach do 
wysokości przypadającego na ostatni rok nauki wy-
nagrodzenia ucznia przyuczającego się do zawodu;
• Okres wypłacania dopłat: okres trwania przy-
uczenia lub dokształcania.

3. Dopłata związana z rozpoczęciem kariery za-
wodowej na rynku pracy, bezpośrednio po zakoń-
czeniu przyuczenia lub dokształcania: dopłata do 
wynagrodzenia.
• Warunki: osoby ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności zostają zatrudnione po zakończeniu 
przyuczenia lub dokształcania, a przyuczanie lub 
dokształcanie było dotowane;
• Wysokość dopłat: do 70% kwalifikującego się wy-
nagrodzenia za pracę (w tym ryczałtowej, opłacanej 
przez pracodawcę części całkowitej składki na ubez-
pieczenia społeczne);
• Okres wypłacania dopłat: 12 miesięcy.

4. Dopłaty do opłat związanych z kształceniem 
zawodowym młodzieży i młodych osób dorosłych 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, znaj-
dujących się w szczególnie trudnej sytuacji: opła-
ty końcowe lub rejestracyjne, opłaty za egzamin 
pośredni i końcowy, opłata za opiekę sprawowaną 
nad uczniami przyuczanymi do zawodu, koszty 
związane z pozazakładowymi etapami kształce-
nia.
Opłaty pobierane są przez izby rzemieślnicze oraz 
izby przemysłowo-handlowe.
• Warunki: pracodawcy zatrudniający mniej niż 
20 osób zatrudniają w celu przyuczenia do zawodu 
znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji osobę 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która 
nie ukończyła 27 roku życia;
• Wysokość i okres wypłacania dopłat: ustalane in-
dywidualnie.

5. Premie i dopłaty do kosztów przystosowania 
niepełnosprawnej młodzieży i młodych osób do-
rosłych do zawodu: należy rozróżnić między tymi 
kosztami a świadczeniami agencji pracy, ograni-

czającymi się do dopłat do kosztów osobowych 
związanych z uczniem.
• Warunki: 1) pracodawcy zatrudniają osobę nie-
pełnosprawną, która ma podczas przyuczenia do 
zawodu status równoważny ze statusem osoby ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności. Nie ma 
przy tym znaczenia, czy pracodawca wywiązuje się 
z obowiązku zatrudniania osób niepełnosprawny-
ch;2) równoważność statusu potwierdza zaświad-
czenie wystawione przez agencję pracy, warunkujące 
przyznanie świadczeń na rzecz osób niepełnospraw-
nych; 3) stanowisko agencji pracy potwierdzające 
niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnospraw-
nością;
• Wysokość i okres wypłacania dopłat: ustalane in-
dywidualnie.

6. Dopłata do tymczasowego zatrudnienia na 
okres próbny: przejęcie kosztów.
• Warunki: dzięki temu zwiększa się możliwość par-
tycypowania w życiu zawodowym przez osoby nie-
pełnosprawne, osoby ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności i osoby z równoważnym statusem lub 
prowadzi to do ich całkowitej i trwałej partycypacji 
w życiu zawodowym;
• Okres wypłacania dopłat: do 3 miesięcy.

7. Tworzenie nowych miejsc pracy i praktyk przy-
uczających do zawodu dla osób ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności: dopłata i/lub pożyczka 
na poczet kosztów inwestycyjnych, kształcenie 
przy użyciu (technicznych) środków pracy.
• Warunki: 1) zatrudnienie osób ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności bez zobowiązania usta-
wowego lub przekraczające obowiązkowy limit; 2) 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji; 3) zatrudnienie 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
które od ponad 12 miesięcy są bezrobotne; 4) polep-
szenie warunków pracy lub uniknięcie grożącego w 
przeciwnym razie zwolnienia osoby niepełnospraw-
nej; 5) pracodawca uczestniczy w odpowiednim 
stopniu w kosztach całkowitych;
• Wysokość dopłat: ustalana indywidualnie.
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8. Dopłaty związane z rozpoczęciem kariery za-
wodowej: dopłata do wynagrodzenia.
• Warunki: 1) podjęcie przez pracownika pracy jest 
trudne ze względu na związane z jego osobą proble-
my z zatrudnieniem; 2) pracownik przekroczył 50 
rok życia; wymóg problemów z zatrudnieniem nie 
musi być spełniony, jeśli pracownik był wcześniej 
przez co najmniej 6 miesięcy bezrobotny (lub mamy 
do czynienia z inną równoważną sytuacją) i powsta-
je co najmniej roczny stosunek pracy;
• Wysokość dopłat: 1) ustalana w zależności od stop-
nia obniżenia wydajności pracownika i określonych 
wymagań związanych z wejściem na rynek pracy; 
2) w standardowych przypadkach do 50% uwzględ-
nianego wynagrodzenia za pracę (w tym ryczałtowej, 
opłacanej przez pracodawcę części całkowitej skład-
ki na ubezpieczenia społeczne); 3) do 70% w przy-
padku osób ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności lub innych osób niepełnosprawnych;
• Okres wypłacania dopłat: 1) w standardowych 
przypadkach do 12 miesięcy; 2) do 24 miesięcy 
w przypadku osób ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności lub innych osób niepełnosprawnych; 
3) do 36 miesięcy w przypadku pracowników, którzy 
ukończyli 50 rok życia, przy minimalnym okresie 
wsparcia wynoszącym 12 miesięcy (i co najmniej 30 
procentach kwalifikującego się wynagrodzenia), je-
śli powstanie co najmniej roczny stosunek pracy;
• Degresja: po upływie 12 miesięcy co najmniej 
10 punktów procentowych.

9. Dopłata związana z rozpoczęciem przez znaj-
dujące się w szczególnie trudnej sytuacji osoby ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności kariery 
zawodowej na rynku pracy: dopłata do wynagro-
dzenia.
• Warunki: zatrudnienie osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności lub równoważnym statusem 
jest trudne ze względu na związane z tymi osoba-
mi problemy z zatrudnieniem (wyjątki w przypadku 
osób starszych).
Do znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności za-

liczają się przede wszystkim osoby: 1) których sytu-
acja zawodowa jest ze względu na rodzaj lub stopień 
niepełnosprawności lub inne okoliczności szczegól-
nie trudna; 2) które są przez długi czas bezrobotne; 
3) które zostały zatrudnione w związku z wcześniej-
szym zatrudnieniem w zatwierdzonym zakładzie 
pracy chronionej lub przy projekcie integracyjnym; 
4) które zatrudnione są na część etatu;
• Wysokość dopłat: do 70% określonego w układach 
zbiorowych lub lokalnego wynagrodzenia miesięcz-
nego (w tym ryczałtowej, opłacanej przez pracodaw-
cę części całkowitej składki na ubezpieczenia spo-
łeczne).
• Okres wypłacania dopłat: 1) w standardowych 
przypadkach do 36 miesięcy; 2) do 60 miesięcy 
w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności, które ukończyły 50 rok życia; 3) do 96 
miesięcy w przypadku osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, które ukończyły 55 rok życia; 
• Degresja: 1) po upływie 12 miesięcy co najmniej 10 
punktów procentowych rocznie; 2) dopiero po upły-
wie 24 miesięcy w przypadku osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, które ukończyły 50 
rok życia; 3) nie stosuje się degresji do wartości niż-
szej niż minimalna wartość wynosząca 30%.

10. Dopłata do wyposażenia w zakładzie:
• Warunki: 1) jest to konieczne w celu trwałej party-
cypacji osoby niepełnosprawnej; 2) pracodawca nie 
jest na mocy SGB IX zobowiązany do pokrycia kosz-
tów wyposażenia;
• Wysokość dopłat: do 100% niezbędnych kosztów 
dostosowanego do osób niepełnosprawnych wypo-
sażenia miejsc praktyk przyuczających do zawodu 
i miejsc pracy.

11. Dostosowane do osób niepełnosprawnych 
urządzanie miejsc pracy i praktyk przyuczających 
do zawodu: dopłaty i/lub pożyczki, wyposażenie 
lub wymiana wyposażenia miejsca pracy dostoso-
wanego do osób niepełnosprawnych, konserwacja, 
naprawy, dostosowanie wyposażenia do rozwoju 
technicznego, przyuczenie do użycia przedmiotów 
zakupionych za środki z dotacji.
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• Warunki: 1) miejsca pracy są wyposażone i utrzy-
mywane w sposób dostosowany do osób niepeł-
nosprawnych; 2) tworzone są miejsca pracy w nie-
pełnym wymiarze godzin dla osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności; 3) miejsca pracy 
i praktyk przyuczających do zawodu wyposażane są 
w dodatkowe środki techniczne; 4) wprowadzane są 
inne działania zmierzające do zatrudnienia na stałe 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
• Wysokość dopłat: maksymalnie przejęcie kosztów 
w pełnej wysokości.

12. Świadczenia w przypadku obciążeń nadzwy-
czajnych:
• Warunki: 1) nadzwyczaj wysokie koszty lub ob-
ciążenia związane z zatrudnieniem osób ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji lub zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze godzin, np. dodatkowe koszty 
związane z wdrożeniem do pracy lub opieką, z osobą 
pomocniczą lub wyrównaniem znacznie niższej wy-
dajności pracy; 2) wykorzystane już zostały wszyst-
kie inne formy pomocy, np. przystosowanie miejsca 
pracy do osób niepełnosprawnych; 3) koszty są tak 
wysokie, że pracodawca nie jest w stanie ich ponieść; 
4) pracownik przechodzi do pracy z zakładu pracy 
chronionej;
• Wysokość dopłat: ustalana indywidualnie, musi 
być odpowiednia do wypłacanego wynagrodzenia;
• Okres wypłacania dopłat: ustalane indywidual-
nie.

13. Premie za wprowadzenie systemu zakładowego 
zarządzania integracją (niem. BEM):
• Warunki: 1) pracodawca wprowadza system za-
kładowego zarządzania integracją; 2) w umowie in-
tegracyjnej zapisano specjalne regulacje mające na 
celu realizowanie prewencji zakładowej (BEM) oraz 
wspieranie zdrowia; 3) koncepcja BEM jest szersza 
niż minimalne wymogi prewencji;
• Wysokość dopłat: ustalana indywidualnie.

II. Świadczenia dla osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności

Podstawa prawna: kodeks socjalny (SGB: II, III, IX), 
rozporządzenie w sprawie opłat za niewywiązanie 
się z obowiązku zatrudnienia osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności (niem. SchwbAV), 
rozporządzenie w sprawie pomocy w zakupie samo-
chodu (niem. KfzHV).

1. Pomoce techniczne: zakup i wymiana pomo-
cy, konserwacja, naprawa, przyuczenie do użycia 
przedmiotów.
• Warunki: pomoce techniczne nie stają się własno-
ścią pracodawcy;
• Wysokość dopłat: do pełnej wysokości kosztów.

2. Koszty środków pomocniczych: potrzebnych do 
wykonywania zawodu, do korzystania ze świad-
czenia zwiększającego partycypację, w celu zwięk-
szenia bezpieczeństwa w drodze do pracy i na 
miejscu pracy.
• Warunki: 1) pracodawca nie jest do tych świadczeń 
zobowiązany; 2) nie są to świadczenia medyczne.

3. Pomoc w zakupie samochodu:
• Warunki: 1) ze względu na niepełnosprawność sa-
mochód jest potrzebny, żeby dotrzeć do miejsca pra-
cy lub praktyk przyuczających do zawodu; 2) wiel-
kość i wyposażenie samochodu są dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych; 3) konieczne 
wyposażenie dodatkowe, dostosowane do osób nie-
pełnosprawnych jest niemożliwe bez poniesienia 
nieproporcjonalnie wysokich kosztów; 4) wartość 
rynkowa samochodu używanego wynosi co naj-
mniej 50% ceny samochodu nowego;
• Świadczenia:
1) zakup samochodu:
• Wysokość dopłat: 1) do wysokości ceny zakupu, 
maksymalnie jednak do 9.500 euro (możliwa jest 
wyższa dopłata, jeśli ze względu na rodzaj i stopień 
niepełnosprawności konieczny jest większy samo-
chód); 2) w zależności od dochodu;
• Okres wypłacania dopłat: kolejna dopłata do za-
kupu samochodu nie następuje z reguły przed upły-
wem 5 lat;
2) dodatkowe wyposażenie dostosowane do osób 
niepełnosprawnych:
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• Wysokość dopłat: całkowite przejęcie kosztów, 
także montażu i napraw;
3) zezwolenie na prowadzenie samochodu:
• Wysokość dopłat: 1) w zależności od dochodu; 2) 
całkowite przejęcie kosztów badań koniecznych ze 
względu na niepełnosprawność, badania uzupełnia-
jące i wpisy do posiadanego prawa jazdy;
4) świadczenia w szczególnie ciężkich przypadkach, 
np. koszty usług transportowych. 

4. Pomoce związane z mieszkaniem: dopłaty, do-
płaty do odsetek, zakup powierzchni mieszkalnej 
przystosowanej do osób niepełnosprawnych, przy-
stosowanie powierzchni mieszkalnej i wyposaże-
nia do potrzeb osoby niepełnosprawnej, przepro-
wadzka do mieszkania dostosowanego do osób 
niepełnosprawnych lub znacznie lepiej położone-
go w stosunku do miejsca pracy.
• Warunki: spełnienie warunków drugiej ustawy o 
wspieraniu mieszkalnictwa socjalnego (niem. WoFG) 
(w zakresie pomocy w dostosowaniu powierzchni 
mieszkalnej do osób niepełnosprawnych).

5. Założenie i prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej: pożyczki lub dopłaty do odsetek, 
dopłata do założenia działalności, dopłata począt-
kowa, coaching, kwota wsparcia przyznawana na 
wybrane przez agencję pracy cele. 
• Warunki: 1) wiedza i umiejętności potrzebne do 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej; 2) 
specjalistyczny organ zatwierdził projekt założe-
nia działalności i potwierdził zasadność prowadze-
nia takiej działalności; 3) prowadzenie działalności 
gwarantuje utrzymanie; 4) działalność jest odpo-
wiednia do sytuacji na rynku pracy i jego rozwoju; 
5) podjęcie działalności prowadzi do zakończenia 
okresu bezrobocia i pobierania wypłacanego zastęp-
czo przez podmioty świadczeń społecznych wyna-
grodzenia lub do uniezależnienia od pomocy.

6. Pomoc w szczególnych sytuacjach życiowych: 
dopłata i/lub pożyczka.
• Warunki: osiągnięcie celów pomocy towarzyszącej 
wymaga innych świadczeń niż te objęte regulacjami 

§§ 19 do 24 SchwbAV.
• Wysokość dopłat: ustalana indywidualnie. 

7. Niezbędna pomoc w pracy: świadczenie pienięż-
ne w postaci przejęcia kosztów.
• Warunki: 1) na miejscu pracy konieczna jest oso-
bista asysta; 2) konieczne jest regularne wsparcie 
i pomoc w wykonywaniu pracy; 3) pracownik ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności sam składa 
wniosek o asystę; 4) pracownik ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności samodzielnie wykonuje 
najważniejszą część obowiązków służbowych; 5) 
pracownik ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności zajmuje się w porozumieniu z pracodawcą or-
ganizacją asysty i wdrożeniem asystenta do pracy; 6) 
pisemna zgoda pracodawcy; 7) wykorzystane zosta-
ły wszystkie inne możliwości w rozumieniu SGB IX 
oraz wszystkie świadczenia stron trzecich.
• Wysokość dopłat: budżet w wysokości: 1) 275 euro 
(poniżej 1 godziny); 2) 550 euro (od 1 godziny do 
mniej niż 2 godzin); 3) 825 euro (od 2 do mniej niż 3 
godzin); 4) 1.100 euro (co najmniej 3 godziny). 

8. Zatrudnienie wspomagane:
1) świadczenia związane z indywidualnym kształ-
ceniem zakładowym (utrzymanie, pokrycie kosz-
tów uczestnictwa):
• Warunki: potrzebne jest specjalne wsparcie, przede 
wszystkim absolwentów szkół specjalnych oraz osób 
niepełnosprawnych, które w innej sytuacji mogłyby 
jedynie zostać zatrudnione w zakładzie pracy chro-
nionej i dla których kształcenie to wiążę się z możli-
wością uczestniczenia w pierwszym rynku pracy;
• Okres wypłacania dopłat: zwykle do 2 lat, w uza-
sadnionych przypadkach maksymalnie 3 lata;
2) świadczenia związane z pomocą w wykonywaniu 
zawodu:
• Warunki: 1) po zakończeniu kształcenia powstał 
objęty obowiązkiem opłacania ubezpieczeń społecz-
nych stosunek pracy i konieczne jest dalsze wsparcie; 
2) osoba zatrudniona w zakładzie pracy
chronionej zdobywa miejsce pracy na ogólnym ryn-
ku pracy;
• Wysokość dopłat: ustalana indywidualnie;
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• Okres wypłacania dopłat: ustalany indywidual-
nie.

9. Działania mające na celu utrzymanie i poszerzenie 
wiedzy i umiejętności zawodowych: dopłaty.
• Warunki: rodzaj, zakres i czas trwania działań od-
powiada specjalnym potrzebom osób niepełnospraw-
nych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub 
osób prowadzących własną działalność i utrzymuje lub 

zwiększa ich konkurencyjność;
• Wysokość dopłat: do wysokości wynikających z nie-
pełnosprawności kosztów korzystania z działań.
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Izabela Czuba
Magister europeistyki, współpracownik Stowrzyszenia Niemiecko- 
Polskiej Współpracy Socjalnej

Zwiększanie partycypacji i integracji osób 
niepełnosprawnych w Republice Federalnej 
Niemiec jest rzeczą oczywistą, ale też 
wyzwaniem społecznym

Claudia Zinke

Zmianę paradygmatu pomocy w rehabilitacji spo-
łecznej, zapoczątkowało już w 2001 r. stworzenie 

kodeksu socjalnego IX „Rehabilitacja i partycypa-
cja”. Tym samym zjawiska samostanowienia i rów-
nouprawnionej partycypacji otrzymały nowy wyraz. 
Obowiązujący od 8 lat kodeks SGB IX nie oznaczał 
jednak, że spełniły się uzasadnione oczekiwania 
osób niepełnosprawnych i osób z nimi związanych. 
Podmioty odpowiedzialne za rehabilitację do dzisiaj 
nie do końca zrealizowały kilku istotnych ulepszeń 

- przykładem może być wyjaśnienie kwestii odpo-
wiedzialności oraz koordynacja świadczeń, należy 
jednak nadal kształtować proces zmian w dziedzi-
nie partycypacji osób niepełnosprawnych. Już po 
ostatnich wyborach do Bundestagu, partie two-
rzące rząd porozumiały się w umowie koalicyjnej 
z dn. 11 listopada 2005 r. co do kontynuowania roz-
poczętego w polityce na rzecz osób niepełnospraw-
nych, procesu znacznego zwiększania ich partycy-
pacji w społeczeństwie, dalszego tworzenia struktur 
świadczeń na rzecz pomocy w rehabilitacji społecz-

nej oraz inwestowania w integrację zawodową osób 
niepełnosprawnych.

W listopadzie 2008 r. Konferencja Ministrów Pracy 
i Polityki Społecznej Krajów Związkowych (niem. 
ASMK) przedstawiła pierwsze propozycje rozwija-
nia pomocy w rehabilitacji społecznej osób niepeł-
nosprawnych i rozważała możliwe skutki wprowa-
dzenia w życie tych propozycji, dyskutując na ten 
temat ze związkami charytatywnymi i związkami 
reprezentującymi interesy niepełnosprawnych (so-
cjalnymi organizacjami pozarządowymi).

W tym samym czasie, w grudniu 2008 r., niemiecki 
Bundestag przyjął ustawę ratyfikującą Konwencję 
ONZ Praw Osób Niepełnosprawnych. Niemcy sto-
ją więc przed wyzwaniem przeniesienia konwen-
cji na grunt ustawodawstwa krajowego. Wiąże się 
z tym m.in. pomoc w rehabilitacji społecznej oso-
bom niepełnosprawnym w rozumieniu SGB XII. 
Jednoznacznie jednak planowane jest ograniczenie 
dotychczasowego zakresu potrzebnych świadczeń 
w ramach pomocy w rozumieniu SGB XII, gdyż 
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zgodnie z propozycjami ASMK gwarantowanie 
świadczeń powinno być w przyszłości dostosowane 
do „relatywnych możliwości społeczeństwa̋ . Takie 
rozwiązanie odrzucają organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym także PARYTETOWY Zwią-
zek Socjalny, jako sprzeczne z celami i założeniami 
Konwencji ONZ Praw Osób Niepełnosprawnych, 
takimi jak np. autonomia, partycypacja, samostano-
wienie i szacunek dla różnorodności.

Kluczową rolę w przyszłości odgrywać będzie in-
terpretacja pojęcia „samostanowienie .̋ Samostano-
wienie w przypadku osób z różnymi rodzajami nie-
pełnosprawności zakłada istnienie zróżnicowanych 
potrzeb i tak np. osoby niepełnosprawne fizycznie 
zwykle nie są w stanie jednoznacznie sformułować 
swojej woli i zadbać o jej spełnienie. Osoby z trud-
nościami edukacyjnymi (niepełnosprawność umy-
słowa) potrzebują kompetentnych pomocników-
specjalistów, którzy wspólnie z nimi pracują nad ich 
indywidualną wolą i dbają o jej realizację. Ze wzglę-
du na ograniczenia intelektualne tej grupy niepełno-
sprawnych świadczenia pomocowe będą konieczne 
również w społeczeństwie inkluzywnym. Należy 
dlatego zaznaczyć, że także w przyszłości podmio-
ty odpowiedzialne za świadczenia socjalne będą 
musiały zadbać o zagwarantowanie potrzebnych 
w różnym stopniu świadczeń pomocowych i wspie-
rających, tak by każdy niepełnosprawny mógł żyć 
w społeczeństwie inkluzywnym odpowiednio do 
swoich możliwości i w sposób przez niego ustalony 
i satysfakcjonujący. Tu należy odesłać do wykona-
nia Konwencji ONZ Praw Osób Niepełnosprawnych, 
art. 9 „Dostępność ,̋ ust. 1 i ust. 2 lit. e i f, art. 12 

„Równość wobec prawa̋  oraz art. 19 „Samodzielne 
życie i integracja społeczna̋ , lit. b i c.

W ramach konferencji ASMK i omawianej przez nią 
pomocy w rehabilitacji społecznej, federacja i kraje 
związkowe kładą punkt ciężkości m.in. na party-
cypacji niepełnosprawnych w życiu zawodowym. 
Właśnie w czasach kryzysu gospodarczego zadanie 
to zyskuje szczególne znaczenie, dlatego trzeba cie-
szyć się z faktu, że państwo realizuje cel, jakim jest 

umożliwianie niepełnosprawnym zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy. Nie wolno jednak przy tym 
zaniedbywać osób ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności, potrzebujących dużo wsparcia. Dla-
tego w dalszych pracach nad inkluzywną partycy-
pacją niepełnosprawnych w życiu zawodowym oraz 
realizowaniu postanowień artykułu 27 konwencji 
ONZ należy uwzględniać nie tylko zakłady pracy 
chronionej (które są gotowe przejąć dalsze zadania) 
i przejście na ogólny rynek pracy, ale także oferty 
pracy i zatrudnienia skierowane do osób niepeł-
nosprawnych, niezależnie od rodzaju i stopnia nie-
pełnosprawności. Ważnym aspektem jest „pomoc 
w integracji po zakończeniu szkoły˝ i na początku 
kariery zawodowej. W ten sposób pomagać należy 
wszystkim osobom niepełnosprawnym, niezależnie 
od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz przy-
szłych działań realizowanych w związku z pracą czy 
zatrudnieniem, pomoc tę należy również w sposób 
wiążący uregulować. Trzeba przykładowo wpro-
wadzić regulacje opisujące funkcję koordynacyjną 
i rozdział odpowiedzialności pomiędzy podmioty 
pomocy młodzieży i pomocy społecznej a agen-
cją pracy. Ponadto w przypadku działań przygoto-
wujących do zawodu należy uwzględnić nie tylko 
aspekty przekładające się na konkretne korzyści na 
rynku pracy, ale wszystkie aspekty, które mają zna-
czenie z punktu widzenia pracy i zatrudnienia. Jako 
przykład wymienia się tu odpowiednie wykształce-
nie, potrzebne nie tylko na rynku pracy. Poza tym 
należy utrzymać i poszerzyć indywidualne prawa 
i w większym stopniu pokrywać zapotrzebowanie 
także w dziedzinie kształcenia zawodowego niepeł-
nosprawnych, w wymiarze godzin porównywalnym 
z kształceniem zawodowym młodzieży pełnospraw-
nej. Można wyobrazić sobie takie rozwiązanie, że 
istnieć będą, oprócz zakładów pracy chronionej, 
również inni oferenci, o ile będą oni gwarantować 
spełnienie ustalonych przez Federalną Agencję Pra-
cy i zakłady pracy chronionej standardów kształce-
nia zawodowego osób niepełnosprawnych.
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To m.in. zdobyte w optymalny sposób wykształcenie 
jest warunkiem późniejszego efektywnego zwięk-
szania partycypacji w sektorze pracy i zatrudnienia. 
Za pokrycie zapotrzebowania edukacyjnego odpo-
wiedzialna będzie nadal pomoc młodzieży i pomoc 
społeczna, jeśli na mocy ustaw regulujących kwestie 
szkolnictwa w poszczególnych krajach związkowych 
wyposażenie materialne czy zasoby personalne są 
ograniczone, niezależnie od tego, jakiego rodzaju 
ustawodawstwo leżeć ma u podstaw świadczeń po-
mocy w rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży (SGB VIII czy XII). Przemyślenia 
na temat nowego kształtu regulacji zakresu odpo-
wiedzialności pomocy młodzieży i pomocy społecz-
nej na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży 
będą, obok stanowiska rządu federalnego na temat 
13. raportu na temat pomocy dzieciom i młodzie-
ży, przedmiotem dyskusji już w grupie roboczej, 
składającej się z przedstawicieli Federacji i krajów 
związkowych. Centralnym żądaniem Związku PA-
RYTETOWEGO jest w tym kontekście utrzymanie 
w obecnym kształcie świadczeń pomocy w rehabili-
tacji społecznej w rozumieniu SGB XII i powiązane-
go z nimi, pełnego katalogu działań skierowanych 
do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich 
rodzin. Dla przykładu należy tu wymienić chociaż-
by świadczenia ortopedagogiczne, wczesną opiekę 
czy pomoc związaną ze szkołą.

Należy oceniać pozytywnie planowane zgodnie z do-
kumentem zawierającym propozycje ASMK włącze-
nie dobrowolnego zaangażowania obywateli w za-
kres pomocy łatwo dostępnej. Świadczenia te dają 
szansę na pomoc towarzyszącą i jesteśmy zdania, że 
należy je szczególnie docenić. Włączenie zaangażo-
wania obywatelskiego nie może jednak prowadzić 
do wycofania się podmiotów pomocy społecznej 
z finansowania łatwo dostępnej pomocy.

Podsumowując, należy stwierdzić, że zasadniczo 
warto dalej pracować nad systemem pomocy w re-
habilitacji społecznej oraz związaną z tym reformę 
tego rodzaju pomocy. Przy tym pożądane z punk-
tu widzenia specjalistów cele, nie mogą jednak paść 

ofiarą działań proponowanych przez państwo ze 
względów podatkowych. Przykładem mogą tu po-
służyć takie tematy, jak świadczenia rehabilitacji 
społecznej i świadczenia opiekuńcze, przetargi i ry-
czałty, działania specjalistyczne i zarządzanie przy-
padkami. Aktualna dyskusja na temat dokumentu 
zawierającego propozycje ASMK daje niestety po-
wód do niepokoju o zdobycze niemieckiej polity-
ki pomocy niepełnosprawnym, której fundament 
stanowią podstawowe zasady pomocy w rehabili-
tacji społecznej osób niepełnosprawnych określo-
ne w SGB XII: prawo do samostanowienia, prawo 
woli i wyboru, spełnianie indywidualnych potrzeb, 
otwarty katalog działań oraz różnorodność dostęp-
nych ofert.

PARYTETOWY Związek Socjalny i jego organiza-
cje członkowskie będą, podobnie jak związki repre-
zentujące interesy osób niepełnosprawnych i inne 
związki charytatywne, krytycznie śledzić po wy-
borach proces rozwijania pomocy w rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych, zwracając przy 
tym szczególną uwagę na wyniki ASMK w listo-
padzie 2009 r. Będziemy dalej wspierać te idee na-
szymi doświadczeniami i kompetencjami w duchu 
człowieczeństwa oraz zagwarantowania wsparcia 
w dziedzinie usług i instytucji.
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Dobiega końca dziesięcioletni okres realizacji, 
przyjętej w marcu 2000 roku Strategii Lizboń-

skiej. Celem tego programu miało być uczynienie 
z Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej go-
spodarki na świecie, opartej na wiedzy i nowocze-
snych technologiach. Czas zatem na podsumowanie 
rezultatów podjętych działań, w szczególności w za-
kresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dzia-
łania w tym zakresie powinny być rozpatrywane nie 
tylko w kontekście Strategii Lizbońskiej, ale również 
Europejskiej Strategii Zatrudnienia, Konwencji Na-
rodów Zjednoczonych w Sprawie Praw Osób Niepeł-
nosprawnych, Europejskiego Planu Działań wobec 
Osób Niepełnosprawnych oraz wspólnotowego pra-
wodawstwa antydyskryminacyjnego. Obecny kry-
zys finansowy i gospodarczy dodatkowo komplikuje 
sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 
Analiza porównawcza w zakresie zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w państwach członkowskich 
UE jest utrudniona ze względu na brak porówny-
walnych danych statystycznych. 
Generalne trendy na europejskich rynkach pracy 
to wykluczenie niepełnosprawnych kobiet, osób 
starszych oraz osób z niepełnosprawnością umy-
słową. Te kategorie osób napotykają na największe 
trudności w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia. 
Większość zatrudnionych osób niepełnosprawnych 
pracuje w zawodach nie wymagających specjalnych 
kwalifikacji. Wyraźna jest korelacja pomiędzy po-
ziomem wykształcenia a zatrudnieniem. Utrudnie-
nia w dostępie do edukacji dla osób niepełnospraw-
nych skutkują problemami na rynku pracy. W tym 
kontekście szczególnego znaczenia nabiera wczesna 

interwencja i zapobieganie pogłębiającemu się wy-
kluczeniu. Prawodawstwo poszczególnych państw 
członkowskich w zakresie zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych jest bardzo zróżnicowane, pojawia 
się jednak tendencja do rozwiązań podkreślających 
znaczenie praw osób niepełnosprawnych. Odchodzi 
się również coraz częściej od systemów rekompensat 
z tytułu nieaktywności zawodowej. Coraz częściej 
promowana jest aktywizacja zawodowa poprzez 
doradztwo, zatrudnienie w niepełnym wymiarze 
oraz różnorodne formy wspierania zatrudnienia. 
W większości państw członkowskich Unii Europej-
skiej utrzymywany jest system kwotowy, polegają-
cy na zobowiązaniu pracodawców do zatrudnienia 
określonej liczby osób niepełnosprawnych. Są to: 
Austria, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, 
Włochy, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Pol-
ska, Portugalia, Słowacja, i Hiszpania.  Dania, Es-
tonia, Finlandia, Łotwa, Szwecja i Wielka Bryta-
nia nie zdecydowały się na zastosowanie systemu 
kwotowego. Niektóre państwa wprowadziły kwoty 
zatrudnienia, jednakże bez sankcji za ich nieprze-
strzeganie. Poszukuje się jednak rozwiązań bardziej 
elastycznych niż system kwotowy.
Część państw członkowskich UE próbuje włączyć 
osoby niepełnosprawne w główny nurt polityki za-
trudnienia. Niektóre z nich tworzą specjalne strate-
gie i programy, skierowane wyłącznie do osób nie-
pełnosprawnych. Skuteczność polityki włączenia 
w główny nurt, zależy od zdolności praktycznego 
wdrożenia przyjętych rozwiązań prawnych, dostęp-
ności miejsc pracy, dodatkowego wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych. Przyjęcie polityki skierowanej 
wyłącznie do osób niepełnosprawnych niesie ryzyko 
segregacji tej grupy osób.
Jednym z trudniejszych do rozwiązania problemów 
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Pośród państw członkowskich UE warto wyróżnić 
trzy kategorie:
1/ rosnący bądź stabilny, wysoki poziom zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych (Finlandia, Dania, Szwecja, 
Luksemburg)
2/dynamiczny wzrost zatrudnienia w ostatniej 
dekadzie (Wielka Brytania, Hiszpania, Irlandia)
3) spadek poziomu zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych (Polska, Belgia, Francja, 
Niemcy).

Interesującym wydaje się zdefiniowanie w politykach 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, instrumentów 
warunkujących sukces lub porażkę. W Danii jest to 
niewątpliwie indywidualne podejście gwarantujące 
diagnozę, doradztwo, rehabilitację, wsparcie 
zatrudnienia. Za te elementy są odpowiedzialne 
samorządy lokalne (pomimo, że Dania jest niewielkim 
krajem). Ogromną rolę odgrywa założenie, że 
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jest tak zwana „pułapka nieaktywności”, wynika-
jąca z ryzyka utraty świadczeń rentowych i socjal-
nych w momencie podjęcia zatrudnienia. To ryzyko 
skutecznie obniża motywację do zatrudnienia, jako 
głównego źródła utrzymania. 

Zatrudnienie i bezrobocie osób niepeł-
nosprawnych w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej oraz OECD

Poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest 
podstawowym wskaźnikiem skuteczności polityk, 
jakkolwiek generalny poziom rozwoju gospodarki 
w danym państwie ma tutaj znaczący wpływ. Niski 
poziom zatrudnienia związany jest ściśle z uzależ-
nieniem od świadczeń finansowych, wzrostem wy-
datków publicznych oraz ryzykiem ubóstwa osób 
niepełnosprawnych. Poniższy wykres pokazuje po-
ziom zatrudnienia w 27 państwach OECD w poło-
wie poprzedniej i obecnej dekady 1.

1 High-Level Forum, Stockholm, 14-15 May 2009 
Sickness, Disability and Work 
KEEPING ON TRACK IN THE ECONOMIC DOWNTURN 
BACKGROUND PAPER. OECD



                          Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch-polnische Zeitschrift.

Zawodowa integracja oraz udział w rynku pracy osób niepełnosprawnych

aktywne polityki rynku pracy, które mają na 
celu reintegrację zawodową powinny dominować 
w systemie zabezpieczenia społecznego. Dania, 
Wielka Brytania, Szwecja wprowadziły możliwość 
zawieszenia części rent lub świadczeń w przypadku 
podjęcia zatrudnienia. Zapobiega to wspomnianej 
uprzednio „pułapce nieaktywności”, w której ryzyko 
utraty świadczeń skutecznie zniechęca do legalnej 
pracy.  
Państwa osiągające sukces w polityce zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w większości wprowadziły 
system antydyskryminacyjny oparty na poszanowaniu 
praw osób niepełnosprawnych.
Przyczyny niskiego poziomu bądź spadku 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w niektórych 
krajach mogą być wieloczynnikowe. Niewątpliwie 
jednak „pułapka nieaktywności” odgrywa znaczącą 
rolę. Wiele wskazuje na znaczącą rolę edukacji dla 
późniejszego zatrudnienia. Dotyczy to zarówno 
kluczowych kompetencji jak również kształcenia 
ustawicznego. Niewątpliwie „kara” dla przedsiębiorców 
za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych stosowana 
w systemie kwotowym ma mniejszą skuteczność 
niż polityka zachęt do zatrudniania połączona z 
indywidualnym podejściem.

Wnioski i rekomendacje

Osoby niepełnosprawne wciąż napotykają na 
znacznie większe trudności na rynku pracy. 
Wynika to z braku dostępu do edukacji i kształcenia 
ustawicznego, wadliwie funkcjonujących systemów 
rentowych i pomocy społecznej, uzależniających 
od świadczeń finansowych, które utrudniają, bądź 
uniemożliwiają powrót na rynek pracy, braku 
dostatecznych zachęt dla przedsiębiorców oraz 
zintegrowanego systemu usług wspomagających 
osoby niepełnosprawne.
Obserwuje się tendencję do zastosowania podejścia 
antydyskryminacyjnego, jak również stopniowe 
odchodzenie od segregacji osób niepełnosprawnych 
w systemach zatrudnienia chronionego. Włączanie 
osób niepełnosprawnych w główny nurt polityki 
zatrudnienia jest coraz częściej obserwowane.

Trudno jednak mówić o sukcesie Strategii 
Lizbońskiej w odniesieniu do zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. Wysiłki podejmowane w tym 
zakresie przez Komisję Europejską nie znalazły 
wystarczającego przełożenia na polityki państw 
członkowskich, nie mówiąc już o poziomie 
regionalnym czy lokalnym. Środki funduszy 
strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu 
Społecznego nie zostały w wystarczającym stopniu 
zintegrowane z krajowymi funduszami w ramach 
strategii, których celem powinien być wzrost 
zatrudnienia i spójności społecznej. Brak integracji 
polityk zatrudnienia z edukacją, systemami 
zabezpieczenia społecznego, ochroną zdrowia 
i rehabilitacją jest zjawiskiem tak powszechnym, jak 
niekorzystnym zarówno dla osób niepełnosprawnych 
jak i dla podtrzymania wydolności systemów 
zabezpieczenia społecznego.
W tej sytuacji konieczne jest:
• podjęcie europejskiej debaty na temat zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w „nowej strategii lizbońskiej”
• określenie realistycznych celów wraz z wskaźnikami 
rezultatów oraz środkami przeznaczonymi na ich 
osiągnięcie
• zdefiniowanie wskaźników skuteczności nakładów 
publicznych na poszczególne instrumenty i instytucje 
polityki zatrudnienia
• zintegrowanie polityk w celu zwiększenia szans osób 
niepełnosprawnych na zatrudnienie i niezależne 
życie
• zdefiniowanie i eliminacja „pułapek nieaktywności”
• włączenie wszystkich partnerów (regionalnych, 
lokalnych, ngo’s) w opracowanie i realizację strategii 
zatrudnienia
• integracja krajowych i europejskich funduszy 
dla realizacji celów polityki zatrudnienia osób  
niepełnosprawnych 

Podjęcie tych działań w sposób konsekwentny 
i odpowiedzialny niewątpliwie poprawi sytuację 
osób niepełnosprawnych na rynku pracy, co w dobie 
kryzysu gospodarczego jest szczególnie istotne.
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