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I. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Polska droga do ratyfikacji.
Według Światowej Organizacji Zdrowia osoby niepełnosprawne stanowią blisko 10% ludności świata
i stanowią jego największą mniejszość. Z uwagi na swój stan zdrowia i wynikające z niego dysfunkcje są
znacznie bardziej od reszty społeczeństwa narażone na dyskryminację czy wykluczenie. Konwencja
o prawach osób niepełnosprawnych wychodzi naprzeciw tej sytuacji. W świetle jej postanowień osoby
zmagające się na co dzień z niepełnosprawnością mają prawo cieszyć się tymi samymi prawami
i możliwościami co osoby w pełni sprawne, a państwa, które ratyfikują dokument są zobowiązane
zarówno do popierania jak i zapewnienia pełnej realizacji tych praw.
Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, to międzynarodowy, uniwersalny akt prawny,
dotyczący praw człowieka. W sposób całościowy ujmuje prawa osób niepełnosprawnych,
uwzględniając jednocześnie zapisy wcześniejszych międzynarodowych dokumentów, dotyczących osób
niepełnosprawnych oraz wyjaśniając powinności i obowiązki prawne państw w zakresie przestrzegania
i zapewniania równego dostępu do wszystkich praw człowieka, przez osoby niepełnosprawne.
Konwencja nie tworzy nowych praw ale skupia się na działaniach, które Państwa-Strony muszą podjąć
aby zapewnić jej wykonywanie.
Cel Konwencji został zdefiniowany w art. 1 dokumentu. Czytamy tam, że Celem niniejszej Konwencji
jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka
i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich
przyrodzonej godności.

1. Pojęcie niepełnosprawności w Konwencji.
Konwencja nie zawiera definicji terminu "niepełnosprawność" jednakże w preambule do dokumentu
można przeczytać: uznając, że niepełnosprawność jest pojęciem ewoluującym i że niepełnosprawność
wynika z interakcji między osobami z dysfunkcjami a barierami wynikającymi z postaw ludzkich
i środowiskowymi, które utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na
zasadzie równości z innymi osobami.
Autorzy Konwencji już na wstępie pokazują, że niepełnosprawność nie jest cechą przypisaną do osoby.
Niepełnosprawność pojawia się dopiero w sytuacji, gdy dana osoba napotyka na barierę wynikającą
z postaw ludzkich lub środowiskowych. Problemem zatem nie jest sama osoba czy też jej dysfunkcje,
tylko środowisko niewystarczająco dostosowane do jej potrzeb lub ludzkie postawy, które mogą
skutecznie uniemożliwić jej pełny udział w życiu społeczeństwa.
Takie spojrzenie na pojęcie „niepełnosprawności” potwierdza ujęta w art. 1 Konwencji definicja osoby
niepełnosprawnej, gdzie stwierdzono: Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają
długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może,
w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na
zasadzie równości z innymi osobami.
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Osoba niepełnosprawna w Konwencji jest traktowana jako „podmiot” posiadający prawa, zdolny do
żądania egzekwowania tychże praw, do podejmowania własnych decyzji o swoim życiu oraz do bycia
aktywnym członkiem społeczeństwa (przy odpowiednim wsparciu).
Osoba niepełnosprawna nie powinna być zatem postrzegana jako obiekt dobroczynności, opieki czy
pomocy społecznej.

2. Zasady ogólne Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
w tym swobody podejmowania decyzji oraz
niezależności wszystkich osób

Rysunek 1. Zasady ogólne Konwencji.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 3 Konwencji
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3. Obowiązki Państw – Stron Konwencji
W świetle zapisów art. 4 Konwencji kraj, który ratyfikuje Konwencję, zobowiązuje się do zapewnienia
i popierania pełnej realizacji wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich osób
niepełnosprawnych, bez jakiejkolwiek dyskryminacji.
W szczególności Państwo-Strona jest zobowiązane do:
• Przyjęcia rozwiązań legislacyjnych i rozwiązań administracyjnych w celu zlikwidowania
dyskryminacji oraz promocji praw osób niepełnosprawnych;
• Zapewnienia ochrony i promocji praw osób niepełnosprawnych we wszystkich strategiach
i programach;
• Wyeliminowania praktyk łamiących prawa osób niepełnosprawnych;
• Zagwarantowania, by zarówno sektor publiczny jak i sektor prywatny oraz osoby prywatne
respektowały prawa osób niepełnosprawnych;
• Podjęcia badań i rozwijania dostępu do dóbr, usług i technologii przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych;
• Zapewnienia dostępnej informacji o technologii wspomagającej osoby niepełnosprawne;
• Promowania szkoleń w zakresie praw określonych w Konwencji dla pracowników i personelu
pracującego z osobami niepełnosprawnymi;
• Włączania osób niepełnosprawnych w rozwój i wdrażanie ustawodawstwa i strategii oraz
w proces podejmowania decyzji, które ich dotyczą.
Rysunek 2. Działania, które powinny podjąć Państwa Strony.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 4 Konwencji
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Ponadto:
•

Każde państwo musi podjąć środki, aby stopniowo realizować prawa gospodarcze, społeczne,
kulturalne, wykorzystując w tym celu wszystkie dostępne możliwości.

Pełna realizacja praw zawartych w Konwencji wymaga więc czasu. Państwo, które ratyfikuje Konwencję
ma zatem pewnego rodzaju elastyczność w realizacji jej celów, co nie zmienia faktu, że jest
zobowiązane do ochrony praw w niej zawartych.
•

Celem Konwencji nie jest podważanie ani zastępowanie wyższych standardów ochrony praw
osób niepełnosprawnych gwarantowanych w prawie krajowym. Żadne z praw człowieka
uznane w danym kraju nie może zostać ograniczone bądź uchylone pod pretekstem przyjęcia
postanowień Konwencji.

Przyjęcie Konwencji zatem nie powoduje ograniczenia lub zastępowania prawa krajowego jeżeli jego
zakres jest znacznie szerszy od praw człowieka i podstawowych wolności ujętych w Konwencji.

4.Wdrażanie i monitorowanie Konwencji na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Wdrażaniem i monitorowaniem Konwencji na gruncie międzynarodowym zajmuje się głównie Komitet
do Spraw Praw Osób Niepełnosprawnych (art. 34). Do jego zadań należy m. in.:
• Dokonywanie przeglądu i analizy sprawozdań okresowych składanych przez Państwa Strony;
• Współpraca z zainteresowanymi Państwami Stronami oraz formułowanie uwag końcowych
i zaleceń;
• Formułowanie ogólnych spostrzeżeń i zaleceń.
Zasady wdrażania i monitorowania Konwencji na szczeblu krajowym zostały natomiast określone
w art. 33 Konwencji. W świetle zapisów tego artykułu Państwa Strony powinny:
• Wyznaczyć w ramach rządu jeden lub więcej punktów kontaktowych do obsługi spraw
związanych z wdrażaniem Konwencji;
• Rozważyć ustanowienie lub wyznaczenie jednostki koordynującej;
• Utrzymać, wzmocnić lub ustanowić niezależną instytucję do spraw ochrony praw człowieka,
aby promować, chronić i monitorować wdrażanie Konwencji.
Ponadto Państwa Strony są zobowiązane do sporządzania okresowych sprawozdań dotyczących
środków podjętych w celu realizacji zobowiązań wynikających z Konwencji oraz na temat postępu
dokonanego w tym zakresie. Sprawozdania są przedkładane Komitetowi za pośrednictwem Sekretarza
Generalnego ONZ. Obowiązek ten jest uregulowany w art. 35 Konwencji, gdzie wskazano również
następujące terminy przedkładania sprawozdań:
• dwa lata od daty wejścia w życie Konwencji,
• następnie, przynajmniej co cztery lata oraz
• zawsze wtedy, gdy Komitet o to wystąpi.
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II. Wdrażanie postanowień Konwencji na gruncie krajowym.
1. Polska droga do ratyfikacji.
Na świecie Konwencja została przyjęta na 61-ej Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych
w dniu 13 grudnia 2006 roku. W dniu 30 marca 2007 roku została otwarta do podpisu państw
i organizacji integracji regionalnej w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Weszła w życie 3 maja 2008 roku.
Polską drogę do ratyfikacji Konwencji obrazuje następujący schemat:
Rysunek 3. Polska droga do ratyfikacji Konwencji.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 4 Konwencji
Ratyfikacja Konwencji przez Polskę została poprzedzona szczegółową analizą prawa w latach 20082011, którą przeprowadziło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z właściwymi
w danych obszarach resortami i innymi instytucjami.
W latach 2010-2011 podjęto w Polsce kilka inicjatyw legislacyjnych w celu zapewnienia zgodności
polskiego prawa z zapisami Konwencji. Należą do nich m.in.:
• wprowadzenie do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1 (zwaną dalej: ustawą o rehabilitacji) regulacji
1

Dz. U.2011 r.127.721 z późn, zm.
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•
•
•

określających uprawnienia osób niepełnosprawnych poruszających się z psem asystującym
(weszły w życie 19.06.2009 r.);
włączeniu do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy2 przepisów ułatwiających
osobom niepełnosprawnym udział w głosowaniu
uchwalenia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania się3 oraz
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. wprowadzającej zmiany do ustawy o służbie cywilnej, których
celem było umożliwienie zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tej służbie,
wśród urzędników państwowych oraz wśród pracowników samorządowych4.

Ostatecznie - w wyniku przeprowadzonej analizy i dokonaniu odpowiednich zmian - stwierdzono, że
prawo polskie jest zgodne z większością postanowień Konwencji5 co otworzyło drogę do ratyfikacji
Konwencji przez Polskę. Konwencja obowiązuje w Polsce od 25 października 2012 r.

2. Polskie rozwiązania w zakresie wdrażania niektórych zapisów Konwencji.
Wdrażanie Konwencji po jej ratyfikacji polega przede wszystkim na kształtowaniu krajowej polityki
dotyczącej osób niepełnosprawnych w sposób pozwalający zapewnić jej zgodność z zasadami ogólnymi
Konwencji (patrz: Rysunek 1).
Niewłaściwe wydaje się przypisywanie wyłącznej odpowiedzialności za wdrażanie zapisów Konwencji,
konkretnej osobie w Państwie lub nawet danemu resortowi. Konwencja o prawach osób
niepełnosprawnych dotyczy wielu obszarów tematycznych, dlatego dla skutecznego wdrażania jej
postanowień konieczne jest aktywne zaangażowanie nie tylko administracji na poziomie centralnym,
ale także zaangażowanie samorządu terytorialnego oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
w tym organizacji pozarządowych zrzeszających osoby niepełnosprawne oraz działających na rzecz
osób niepełnosprawnych.
Na poziomie centralnym zatem wdrażanie Konwencji stanowi zadanie większości ministerstw, a część
działań – w zakresie i formach określonych w ustawach – realizowana jest przez jednostki samorządu
terytorialnego różnego szczebla, w ramach ich kompetencji i zadań.
W Polsce za koordynowanie wykonywania Konwencji na poziomie centralnym odpowiada Minister
Pracy i Polityki Społecznej. Samo Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pełni rolę punktu
kontaktowego w sprawach dotyczących wdrażania Konwencji, o którym mowa w art. 33 ust. 1.

2

Dz.U.2011.21.112 z późn. zm.
Dz.U.2011.209.1243 z późn. zm.
4
Dz.U.2011.201.1183.
5
Przy ratyfikacji Konwencji Polska złożyła oświadczenie interpretacyjne i zastrzeżenia dotyczące przepisów odnoszących się do instytucji
ubezwłasnowolnienia, zawierania małżeństw przez osoby, których niepełnosprawność wynika z choroby psychicznej lub niedorozwoju
umysłowego oraz regulacji dotyczących przerywania ciąży, co zabezpieczyło kraj przed zarzutami o niewykonanie postanowień Konwencji w
tych kwestiach.
3
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Funkcję mechanizmu koordynacji, w rozumieniu art. 33 ust.1 Konwencji pełni zaś Zespół do spraw
wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, powołany Zarządzeniem
nr 26 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do
spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych6. Zespół ten działa
pod przewodnictwem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a obsługę
organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Pełnomocnika.
W świetle w/w Zarządzenia, członkowie Zespołu są zobligowani m.in. do:
• przedstawiania/przekazywania informacji o prowadzonych przez poszczególne ministerstwa
działaniach, które związane są z wdrażaniem postanowień Konwencji oraz
• informacji na temat planowanych zmian rozwiązań prawnych dotyczących osób
niepełnosprawnych lub mogących mieć wpływ na ich sytuację.
Dotychczas Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zorganizowało 8 posiedzeń
Zespołu, na których poruszano następujące tematy:
•

•
•
•
•
•
•

poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania ze zdolności prawnej
poprzez ograniczenia stosowania instytucji podejmowania decyzji w zastępstwie, czyli
ubezwłasnowolnienia;
dostępność przestrzeni publicznej i transportu;
dostępność informacji, komunikacji i innych usług, w tym usług elektronicznych i służb
ratowniczych;
dostępność do usług opieki zdrowotnej;
dostępność do edukacji;
projektowanie uniwersalne;
dostępność do kultury, sportu, turystyki.

Co istotne w efekcie zgłaszanych w trakcie posiedzeń wniosków i postulatów, Pełnomocnik Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych występował kilkakrotnie z zapytaniami bądź wnioskami do odpowiedniej
instytucji/resortu z prośbą o wyjaśnienie problematycznych kwestii bądź podjęcie konkretnych działań7.
W opracowaniu pierwszego polskiego Sprawozdania z wykonywania Konwencji, do Komitetu do spraw
praw osób niepełnosprawnych, uczestniczyły wszystkie właściwe resorty. Jego struktura została oparta
na kwestionariuszu do celów sporządzania sprawozdań z wykonywania Konwencji, opracowanym przez
Komitet i opublikowanym w listopadzie 2009 roku.
Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów i udostępniane do publicznej wiadomości
(obecnie można je znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). Warto
dodać, że projekt sprawozdania podlegał uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom społecznym.

6

Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 sierpnia 2013 roku poz. 27.
Teksty takich wystąpień można znaleźć na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób niepełnosprawnych, pod adresem:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,119,wystapienia-pelnomocnika
7

8

Ekspertyza opracowana na potrzeby projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji
obywatelskiej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG

3. Kogo dotyczą zapisy, czyli podstawowe dane statystyczne o osobach niepełnosprawnych
w Polsce.
W świetle definicji osoby niepełnosprawnej ujętej w Konwencji, jej zapisy dotyczą wszystkich osób,
które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie
zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu
społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Zapisy Konwencji nie dotyczą więc tylko tych osób,
które posiadają prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności (osób niepełnosprawnych prawnie)
lecz również tych, które wyrażają subiektywne odczucie ograniczenia wykonywania podstawowych
– dla danego wieku – czynności, które trwa 6 miesięcy lub dłużej. Przy czym nie ma znaczenia tu fakt
czy takie osoby legitymują się ważnym w danym kraju orzeczeniem potwierdzającym
niepełnosprawność.
Ostatnie dane dotyczące osób niepełnosprawnych biologicznie w Polsce pochodzą z Narodowego Spisu
Powszechnego, który miał miejsce w 2011 roku (NSP 2011). Według jego wyników w Polsce żyło wtedy
4,2 mln osób niepełnosprawnych, z czego 46,1 % stanowili mężczyźni, a 53,9 % kobiety. Udział
procentowy osób niepełnosprawnych w ogóle populacji (częstość występowania niepełnosprawności)
wynosił 12,2%.
Fakt posiadania niepełnosprawności jest ściśle skorelowany z wiekiem osoby. Według wyników NSP
2011 aż 48,2 % wszystkich osób niepełnosprawnych stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym8,
a kolejne 35,2 % osób było w wieku niemobilnym9. Oczywiście taki stan rzeczy wynika z pogarszającego
się wraz wiekiem stanu zdrowia każdego człowieka, co sprawia, że taka osoba jest bardziej narażona na
posiadanie dysfunkcji utrudniającej jej funkcjonowanie w społeczeństwie.
Wyniki NSP 2011 pokazują również na jakie schorzenia cierpią osoby w Polsce. Osoby niepełnosprawne
można podzielić na 2,7 mln posiadających jedno schorzenie, 788 tys. posiadających 2 schorzenia oraz
417 tys. osób posiadających 3 schorzenia. Wśród osób z jednym schorzeniem największą grupę
stanowiły osoby ze schorzeniem narządu ruchu (1,1 mln), a następnie: schorzenia układu krążenia (399
tys.), neurologiczne (375 tys.), narządu wzroku (155 tys.), narządu słuchu (99 tys.). Liczba osób
posiadających inne schorzenia wyniosła 603 tys.
Niemniej jednak poddając analizie sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce nie można pominąć skali
występowania niepełnosprawności prawnej. Wprawdzie zapisy Konwencji nie dotyczą wyłącznie osób
niepełnosprawnych prawnie należy jednak pamiętać, że funkcjonujące w danym kraju systemy
orzecznicze pozwalające na prawne stwierdzenie faktu posiadania niepełnoprawności nie działają bez
przyczyny. Posiadanie prawnego orzeczenia wiąże się bowiem z możliwością korzystania przez daną
osobę z różnego rodzaju form pomocy, wsparcia czy też roszczenia praw wynikających z tego tytułu.

8
9

Dla kobiet – 60lat i więcej, dla mężczyzn – 65 lat i więcej.
Dla kobiet – przedział wiekowy między 45 a 59 rokiem życia, dla mężczyzn – przedział wiekowy między 45 a 64 rokiem życia
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W świetle NSP 2011 liczba osób niepełnosprawnych prawnie wynosiła 3,1 mln (dokładnie 3 131,5 tys.)
z czego mężczyźni stanowili 49,4 % a kobiety 50,6% . Zatem Częstość niepełnosprawności prawnej
wynosiła 8,1%.
Dane na temat niepełnosprawności prawnej można uzyskać również z innych badań. Przykładem jest
kwartalne Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) realizowane przez GUS. Na podstawie
danych za I kwartał 2015 r. wynika, że osoby niepełnosprawne prawnie, w wieku 15 lat i więcej
stanowiły 10,6% ogółu społeczeństwa w tym wieku, a liczebność tej grupy wyniosła 3.296 tys.
Kobiety stanowiły 49%, a mężczyźni 51% tej populacji. Osoby mieszkające na wsi 32%, a mieszkające
w miastach 68%. 42% osób niepełnosprawnych było w wieku poprodukcyjnym, a 35% w wieku
niemobilnym.
Wykres.1. Osoby niepełnosprawne w podziale na wiek i płeć w I kwartale 2015 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL za I kw. 2015 r.
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Wykres.2. Osoby niepełnosprawne w podziale na wiek i płeć w I kwartale 2015 r.
Osoby niepełnosprawne w w wieku produkcyjnym
według stopni w I kwartale 2015 r.
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produkcyjnym).
Osoby z umiarkowanym stopniem
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10
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL za I kw. 2015 r.
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W BAEL do osób niepełnosprawnych zaliczono osoby w wieku 16 lat i więcej, które mają przyznane orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Definicja uwzględnia orzecznictwo wszystkich organów uprawnionych do „nadania” statusu
osoby niepełnosprawnej.
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III. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce czyli realizacja postanowień
art. 27 Konwencji.
Art. 27 Konwencji skupia się na problematyce zatrudnienia i pracy osób niepełnosprawnych. Dostęp
osób niepełnosprawnych do pracy jest jednym z ważniejszych aspektów aktywizacji społecznej tych
osób. Bez możliwości podjęcia zatrudnienia czy innej formy aktywności zawodowej nie jest możliwe
pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Osoba, której ze względu na
posiadaną niepełnosprawność odmawia się zatrudnienia czy nawet prób jego podjęcia czuje się
niepotrzebna i wykluczona przez środowisko.
Z treści art. 27 Konwencji jasno wynika, że jej zapisy nie nakazują Państwom wprowadzenia
specjalnych przywilejów dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o zatrudnienie czy też dla
samych niepełnosprawnych pracowników. Konwencja skupia się na podkreśleniu zasady równości
i przeciwdziałaniu dyskryminacji zarówno w miejscu pracy jak i w samym procesie rekrutacyjnym.
Ponadto Konwencja mówi o ważnej roli Państwa w kwestii samego popierania podejmowania przez
osoby niepełnosprawne aktywności zawodowej (w tym popierania samozatrudnienia
i przedsiębiorczości). Zapisy Konwencji zwracają również uwagę na konieczność zatrudniania osób
niepełnosprawnych w sektorze publicznym oraz na poparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
sektorze prywatnym, które może się wyrażać poprzez odpowiednią politykę i środki, które mogą
obejmować programy działań pozytywnych, zachęty i inne działania .
Dodatkowo Państwa są zobowiązane do wprowadzenia racjonalnych usprawnień dla osób
niepełnosprawnych oraz popierać programy rehabilitacji zawodowej
adresowane do osób
niepełnosprawnych.
Artykuł 27
Praca i zatrudnienie
1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami;
obejmuje to prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku
pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy. Państwa
Strony będą chronić i popierać realizację prawa do pracy, również tych osób, które staną się niepełnosprawne w
okresie zatrudnienia, poprzez podjęcie odpowiednich kroków, w tym na drodze ustawodawczej, między innymi w
celu:
(a) zakazania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w odniesieniu do wszelkich kwestii dotyczących
wszystkich form zatrudnienia, w tym warunków rekrutacji, przyjmowania do pracy i zatrudnienia, kontynuacji
zatrudnienia, awansu zawodowego oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
(b) ochrony praw osób niepełnosprawnych, na zasadzie równości z innymi osobami, do sprawiedliwych i
korzystnych warunków pracy, w tym do równych szans i jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej
wartości, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, włączając w to ochronę przed molestowaniem i
zadośćuczynienie za doznane krzywdy,
(c) zapewnienia, by osoby niepełnosprawne korzystały z praw pracowniczych i z prawa do organizowania się w
związki zawodowe, na zasadzie równości z innymi osobami,
(d) umożliwienia osobom niepełnosprawnym skutecznego dostępu do ogólnych programów poradnictwa
specjalistycznego i zawodowego, usług pośrednictwa pracy oraz szkolenia zawodowego i kształcenia
ustawicznego,
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(e) popierania możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz
pomocy w znalezieniu, uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia oraz powrocie do zatrudnienia,
(f) popierania możliwości samozatrudnienia, przedsiębiorczości, tworzenia spółdzielni i zakładania własnych
przedsiębiorstw,
(g) zatrudniania osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym,
(h) popierania zatrudniania osób niepełnosprawnych w sektorze prywatnym, poprzez odpowiednią politykę i
środki, które mogą obejmować programy działań pozytywnych, zachęty i inne działania,
(i) zapewnienia wprowadzania racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych w miejscu pracy,
(j) popierania zdobywania przez osoby niepełnosprawne doświadczenia zawodowego na otwartym rynku pracy,
(k) popierania programów rehabilitacji zawodowej, utrzymania pracy i powrotu do pracy, adresowanych do osób
niepełnosprawnych.
2. Państwa Strony zagwarantują, że osoby niepełnosprawne nie będą utrzymywane w stanie niewolnictwa lub
poddaństwa i będą chronione, na zasadzie równości z innymi osobami, przed pracą przymusową lub
obowiązkową.

W polskim porządku prawnym zasadę równości oraz zakaz dyskryminacji realizują zarówno zapisy
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jak i Kodeksu pracy11. W świetle zapisów Konstytucji RP każdemu
obywatelowi zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Zapisy
konstytucyjne są sprecyzowane w kodeksie pracy, który zapewnia gwarancję prawa do swobodnie
wybranej pracy, równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków oraz
prawo pracowników do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej
wartości. Dodatkowo kodeks pracy nakazuje równo traktować pracowników w zakresie nawiązania
i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym bez względu na niepełnosprawność12 .

1. Ustawowe instrumenty wsparcia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji), która w sposób kompleksowy odnosi się do sytuacji
osób niepełnosprawnych na rynku pracy zawiera szereg regulacji mających na celu skuteczną
i trwałą aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Warto wspomnieć, że to na podstawie tej
ustawy działa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który zapewnia
wsparcie finansowe skierowane m.in. na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, a którego
środki pochodzą z wpłat pracodawców, którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób
niepełnosprawnych.

a) Uprawnienia adresowane do pracowników niepełnosprawnych.
Realizując zapisy art. 27 Konwencji, ustawa o rehabilitacji przewiduje m. in. szereg uprawnień
adresowanych do pracowników niepełnosprawnych i osób chcących podjąć zatrudnienie, mających na

11

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 z późn. zm.)
Por. tekst Sprawozdania przedstawionego przez Rząd RP zgodnie z postanowieniami art. 35 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
z działań podjętych w celu wprowadzenia w życie jej postanowień.
12
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celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym podejmowania aktywności zawodowej oraz znajdywania
i utrzymywania satysfakcjonującego ich zatrudnienia.
Wśród nich wyróżnić można zapisy odnoszące się do:
•
•
•
•
•

czasu pracy (art. 15, 16, i 18 ustawy o rehabilitacji);
racjonalnych usprawnień (art. 23a ustawy o rehabilitacji);
prawa do korzystania ze zwolnień od pracy (art. 20 ustawy o rehabilitacji;)
prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego (art. 19 ustawy o rehabilitacji);
uprawnienia do dodatkowej przerwy w pracy (art. 17 ustawy o rehabilitacji).

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej oraz pracować w godzinach
nadliczbowych, co oznacza, że czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin
tygodniowo13. Dodatkowo - czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym bądź
znacznym nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić niezbędne racjonalne usprawnienia 14 dla osoby
niepełnosprawnej:
• pozostającej z nim w stosunku pracy
• uczestniczącej w rekrutacji
• odbywającej szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe lub praktyki zawodowe bądź absolwenckie.
Potrzeba racjonalnych usprawnień musi zostać pracodawcy zgłoszona. W sytuacji gdy nastąpi takie
zgłoszenie pracodawca jest zobowiązany do wprowadzenia racjonalnych usprawnień jeżeli pozwalają
na to jego własne możliwości organizacyjne i finansowe jak również kiedy koszty przeprowadzenia
odpowiednich zmian są w wystarczającym stopniu refundowane ze środków publicznych. Racjonalne
usprawnienia mogą polegać na: odpowiednim przystosowaniu pomieszczenia, odpowiednim jego
wyposażeniu ale również na ustaleniu indywidualnego czasu pracy, podziału zadań lub oferty
kształceniowej.
Ponadto osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym bądź znacznym ma prawo do zwolnienia
od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
• w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej
niż raz w roku;
• w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także
w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być
wykonane poza godzinami pracy.

13

wyjątkiem od tej zasady - zgodnie z art. 16 ustawy o rehabilitacji - są osoby zatrudnione przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby
zatrudnionej lekarz prowadzący badania profilaktyczne pracowników wyrazi na to zgodę
14
definicja racjonalnych usprawnień została ujęta w art 2 Konwencji, gdzie stwierdzono, że Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i
odpowiednie zmiany i dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym
przypadku, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz
ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami
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Osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym bądź umiarkowanym ma również prawo do dodatkowego
urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym, co oznacza, że osobom
tym przysługuje w sumie:
• 30 dniu urlopu wypoczynkowego - jeżeli staż pracy pracownika wynosi mniej niż 10 lat;
• 36 dni urlopu wypoczynkowego jeżeli jego staż pracy wynosi co najmniej 10 lat.
Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, a prawo do pierwszego dodatkowego
urlopu osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do
jednego ze wskazanych powyżej stopni niepełnosprawności.
Niezależnie od uprawnień w zakresie przerw w pracy wynikających z Kodeksu pracy osoba
niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej piętnastominutowej przerwy w pracy, którą wykorzystać
może na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.
Powyższe formy wsparcia skierowane dla pracowników niepełnosprawnych, mające na celu
wyrównanie ich szans na ścieżce zawodowej mogą wydawać się swojego rodzaju utrudnieniem
z punktu widzenia pracodawcy. Ustawa o rehabilitacji przewidziała więc także swojego rodzaju zachęty
dla samych pracodawców.

b) Formy wsparcia skierowane do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z licznych, dopasowanych do
różnych potrzeb i możliwości, instrumentów wsparcia, które nacelowane są na przeciwdziałanie
dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, co ma w efekcie umożliwić osobom
niepełnosprawnym znalezienie trwałego i satysfakcjonującego zatrudnienia. Wśród nich można
wyróżnić następujące formy wsparcia, które zostaną omówione w dalszej części opracowania:
• zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
- art. 21 i 22 ustawy o rehabilitacji;
W świetle zapisów ustawy o rehabilitacji pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników15
jest zobowiązany do dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON. Wysokość tych wpłat zależy od
ogólnego stanu zatrudnienia u danego pracodawcy i od udziału wśród tego zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.
Wysokość wpłat stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników, która
stanowi różnicę między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie 6% wskaźnika zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, a rzeczywistym zatrudnieniem u tego pracodawcy16.
Przykładowo: jeżeli pracodawca zatrudnia 50 osób w pełnym wymiarze czasu pracy to powinien
zatrudniać przynajmniej 3 osoby niepełnosprawne w pełnym wymiarze czasu pracy (co stanowi 6%
15

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
pracodawca może obniżyć wymagany wskaźnik zatrudnienia zatrudniając osoby niepełnosprawne z tzw. schorzeniami szczególnymi, tj.:
chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, paraplegią, tetraplegią, hemiplegią, znacznym upośledzeniem widzenia (ślepotą) oraz
niedowidzeniem, głuchotą i głuchoniemotą, nosicielstwem wirusa HIV oraz chorobą AIDS, epilepsją, przewlekłymi chorobami psychicznymi,
upośledzeniem umysłowym, miastenią, późnymi powikłaniami cukrzycy.
16
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ogólnego zatrudnienia) aby nie być zobowiązanym do wpłat na PFRON. Jeżeli natomiast ten sam
pracodawca zatrudnia dwie osoby niepełnosprawne to różnica, o której mowa powyżej wynosi 1
(3 wymagane osoby - 2 osoby faktycznie zatrudnione). Dlatego też wpłata na PFRON, którą taki
pracodawca musi ponieść to iloczyn 40,65% x kwota przeciętnego wynagrodzenia x 1.
Z wpłat na PFRON zwolnieni są:
 pracodawcy u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%;
 państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi,
zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucje kultury oraz jednostki
organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii
osiągające 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku,
których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna
i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi;
 państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe, publiczne i niepubliczne
szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze
i resocjalizacyjne w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 2%17;
 pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono
upadłość.
•

zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - art. 26 ustawy
o rehabilitacji;

Pracodawca, który zdecyduje się zatrudnić osobę niepełnosprawną bezrobotną lub poszukującą pracy
niepozostającą w zatrudnieniu, a także pracodawca, który na chwilę obecną zatrudnia osobę
niepełnosprawną może otrzymać zwrot ze środków PFRON kosztów:
 adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności
poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla
tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub
funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz
urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich
niepełnosprawności;
 rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej.
Maksymalna wysokość pomocy na przystosowanie jednego stanowiska wynosi dwudziestokrotność
przeciętnego wynagrodzenie18 za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

17

w tym przypadku wskaźnik stanowi sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika wychowanków,
uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących
w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania
18
przeciętne miesięczne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

16
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Należy dodać, że pracodawca powinien zatrudniać osobę niepełnosprawną przez okres co najmniej 36
miesięcy - jeżeli nie spełni tego wymogu jest zmuszony do zwrotu przyznanych środków w wysokości
1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie
mniejszej niż 1/6 tej kwoty.
•

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - art 26 e ustawy
o rehabilitacji;

Pracodawca, który prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz zatrudni osobę
niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną lub poszukującą
pracy niepozostającą w zatrudnieniu, na okres minimum 36 miesięcy może ubiegać się o zwrot
kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla takiego pracownika.
Wysokość pomocy na wyposażenie jednego stanowiska to maksymalnie piętnastokrotność
przeciętnego wynagrodzenia.
•

zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego - art 41 ustawy o rehabilitacji;

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może zrefundować poniesione przez
pracodawcę koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
Koszty PFRON refunduje na wniosek pracodawcy do wysokości 70% poniesionych kosztów, nie więcej
jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, przy czym:
 w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 70%
kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą;
 w odniesieniu do dużych przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 60% kosztów
szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą.
Refundacja obejmuje poniesione w związku ze szkoleniem koszty:
 usług świadczonych przez osoby prowadzące szkolenie poniesione za godziny, podczas których
prowadzą one szkolenie;
 usług tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub
opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia
niepełnosprawności;
 podróży osób prowadzących szkolenie, uczestników szkolenia, tłumacza języka migowego,
tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia;
 usług doradczych;
 obsługi administracyjno-biurowej;
 wynajmu pomieszczeń;
 amortyzacji wyposażenia i narzędzi, z wyłączeniem wyposażenia i narzędzi zakupionych w
ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;
17
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materiałów szkoleniowych.

Refundacja jest przeznaczona również na pokrycie wydatków obejmujących koszty płacy pracownika
niepełnosprawnego za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.
•

zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
w pracy oraz szkolenia pracownika pomagającego – art. 26 d ustawy o rehabilitacji;

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może ubiegać się również, o zwrot miesięcznych
kosztów zatrudnienia, pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu, w zakresie
czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych
lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na jego stanowisku.
Pomoc obejmuje także zwrot kosztów szkolenia "pracowników pomagających".
Wysokość zwrotu takich kosztów to kwota najniższego wynagrodzenia przemnożona przez procentowy
udział liczby godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu w ogólnej
liczbie godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w danym miesiącu. Należy zaznaczyć, że liczba
godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać
liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.
Zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
obejmuje 100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego
wynagrodzenia.
•

dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych - art. 26 ustawy
o rehabilitacji;

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia
pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób
niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.
Pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych
na umowę o pracę, a w przypadku gdy pracodawca prowadzi zakład pracy chronionej, to
dofinansowanie dotyczy również osób niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą 19 , po
wcześniejszym przedstawieniu przez te osoby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
O dofinansowanie do wynagrodzeń mogą ubiegać się:
 Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;

19

jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości najniższego wynagrodzenia - w stosunku do wykonawców, dla których
praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania, połowy najniższego wynagrodzenia
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Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co
najmniej 6 %;
Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej.

Kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wynosi
obecnie:
 1800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia
niepełnosprawności;
 1125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności;
 450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia
niepełnosprawności.20
Kwoty, o których mowa wyżej, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych,
w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe
zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (tzw. schorzenia specjalne).
Dofinansowanie do wynagrodzeń do pracowników niepełnosprawnych jest obecnie najbardziej
popularną formą wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i za razem
pochłania większość wydatków PFRON, co widać na poniższym wykresie.

20

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a
w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej 75% tych kosztów. Przez koszty płacy rozumie się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
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Wykres 3. Wydatki PFRON na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
w latach 2010-2014.
Wydatki PFRON na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
w relacji do całkowitej kwoty wydatków w latach 2010-2014
w tysiącach
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dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu państwa (www.mf.gov.pl).
Należy zauważyć, że obecny system wsparcia, który gwarantuje równą pomoc dla pracodawców
zatrudniających pracowników niepełnosprawnych w formie dofinasowań do ich wynagrodzenia,
niezależnie od rynku na którym pracodawca funkcjonuje, funkcjonuje od 1 kwietnia 2014 r. Zmiany
wprowadzono w zgodzie z zapisami art. 27 ust. 1 Konwencji, który stanowi, że osoby niepełnosprawne
mają prawo do zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz
w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy. Jednym
z efektów tych zmian było przesunięcie części pracowników niepełnosprawnych z sektora pracy
chronionej na otwarty rynek pracy (w tym z powodu rezygnacji części pracodawców ze statusu
zakładu pracy chronionej).
W czerwcu 2015 r. w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (SODiR PFRON) zarejestrowanych było 241,6 tys. pracowników
niepełnosprawnych, z czego 113,5 tys. stanowili pracownicy z otwartego rynku pracy, a 128,2 tys.
pracownicy zakładów pracy chronionej21.

21

Stan na 02.09.2015 r.
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Wykres 4. Pracownicy niepełnosprawni zarejestrowani w SODiR PFRON w latach 2010-2015.

chroniony rynek

lipiec 15

maj 15

marzec 15

styczeń 15

listopad 14

wrzesień 14

maj 14

lipiec 14

marzec 14

styczeń 14

listopad 13

wrzesien 13

maj 13

lipiec 13

marzec 13

styczeń 13

listopad 12

wrzesień 12

maj 12

lipiec 12

marzec 12

styczeń 12

listopad 11

wrzesień 11

maj 11

lipiec 11

marzec 11

styczeń 11

listopad 10

wrzesień 10

maj 10

lipiec 10

marzec 10

290 000
270 000
250 000
230 000
210 000
190 000
170 000
150 000
130 000
110 000
90 000
70 000
50 000
30 000
10 000

styczeń 10

Pracownicy niepełnosprawni zarejestrowani w SODiR PFRON
w latach 2010-2015, w podziale na chroniony i otwarty rynek pracy

otwarty rynek

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SODiR PFRON (www.niepelnosprawni.gov.pl).
Wciąż obserwuje się tendencję wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku
pracy, co szczególnie jest widoczne w zatrudnieniu dotowanym. Udział pracowników z otwartego
rynku pracy w ogóle pracowników zarejestrowanych w SODiR PFRON wzrósł z 42,7% w 2014 r. do 47,0 %
w I półroczu 2015 r.
Ponadto wciąż obserwuje się zwiększanie
z tzw. schorzeniami specjalnymi (patrz: s.19).
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Wykres 5. Pracownicy niepełnosprawni ze schorzeniami specjalnymi zarejestrowani w SODiR PFRON
w okresie od czerwca 2010 do czerwca 2015.
Udział pracowników niepełnosprawnych ze schorzeniami specjalnymi w ogóle pracowników
zarejestrowanych w SODiR PRFON w okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2015 r., w etatach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SODiR PFRON (www.niepelnosprawni.gov.pl).

c) Pomoc dla osób niepełnosprawnych podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą
lub rolniczą.
•

Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego, dla osób
niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione
gospodarstwo rolne22 - art. 13 ustawy o rehabilitacji;

Dofinansowanie przysługuje maksymalnie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego
zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności.
Wysokość dofinansowania określa umowa cywilnoprawna, która określa obowiązki stron ją
zawierających (starosty i osoby niepełnosprawnej).
•

Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy

22

Pomoc ta może być przyznawana osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione
gospodarstwo rolne, jeżeli wnioskodawca nie korzystał z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została
w całości spłacona lub umorzona, a także w przypadku gdy wnioskodawca nie otrzymał bezzwrotnych środków na podjęcie działalności
gospodarczej lub rolniczej albo prowadził tę działalność co najmniej przez okres 24 miesięcy od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

22
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jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – art. 12a ustawy
o rehabilitacji23;
Maksymalna wysokość pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku działalności rolniczej nie może przekroczyć 15.000 EUR.
•

Przyznanie środków PFRON na refundację składek na ubezpieczenie społeczne rolników –
wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe.

Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego
domownika może otrzymać ze środków PFRON refundację składek na ubezpieczenie społeczne
rolników – wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe24.
Warunkiem uzyskania refundacji składek jest terminowe opłacania składek za dany okres.
•

Refundacja obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób
niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą25

Wysokość udzielanej pomocy uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

100 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku
osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku
osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

30 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku
osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Warunkiem uzyskania refundacji składek jest terminowe i w całości opłacanie składek za dany okres.

23

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w
zatrudnieniu mogą otrzymać dotację ze środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej, jeżeli osoba ubiegająca się o taką pomoc nie otrzymała wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.
24
Składki te nalicza się i opłaca na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U.
z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.). Pomocy w sektorze produkcji rolnej nie udziela się, jeżeli wartość tej pomocy brutto otrzymanej w
ciągu trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis w produkcji rolnej spowodowałaby przekroczenie
maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość 7,5 tys. euro. Pomocy w sektorze rybołówstwa nie udziela się, jeżeli wartość tej
pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla sektora rybołówstwa otrzymanej w ciągu trzech lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy, stanowiącej równowartość 30 tys. euro
25
do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.). Z uwagi na fakt, iż
refundacja składek na ubezpieczenie społeczne stanowi pomoc de minimis, refundacji składek nie udziela się, w przypadku gdy wartość tej
pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające
go dwa lata kalendarzowe, spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość: 200 tys. euro,
w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą, inną niż w sektorze transportu drogowego lub 100 tys. euro,
w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów.
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Wykres 6. Osoby uprawnione do refundacji składek dla niepełnosprawnych rolników oraz rolników
zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.
Liczba osób uprawnionych do refundacji składek dla niepełnosprawnych rolników oraz rolników
zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SODiR PFRON (www.niepelnosprawni.gov.pl).
Wykres 7. Osoby uprawnione prowadzące działalność gospodarczą, które wystąpiły do PFRON
o refundację składek.
Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, które wystąpiły do PFRON
o refundację składek w okresie od 01-2012 do 06-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SODiR PFRON (www.niepelnosprawni.gov.pl
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2. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce.
a) Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (GUS BAEL)
Podstawowym źródłem danych opisujących sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce jest Badanie
Aktywności Ekonomicznej Ludności. Informacje na temat osób pracujących, bezrobotnych i biernych
zawodowo BAEL zbiera zgodnie z metodologią Eurostatu wykorzystując te same definicje pracujących,
bezrobotnych i biernych zawodowo dla całej Unii Europejskiej26.
W I kwartale 2015 roku liczba osób niepełnosprawnych prawnie aktywnych zawodowo wyniosła 547
tys., z czego liczba osób pracujących wyniosła 466 tys., a liczba osób bezrobotnych 81 tys.
W tym samym okresie zbiorowość aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych w wieku
produkcyjnym liczyła 495 tys. z czego 416 tys. stanowiły osoby pracujące, a 79 tys. osoby bezrobotne.
Liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym biernych zawodowo wynosiła 1.397 tys.
Tym samym dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym współczynnik aktywności
zawodowej27 wyniósł 26,2%, a wskaźnik zatrudnienia28 w tej grupie osiągnął wartość 22,0%. Stopa
bezrobocia29 wyniosła 16,0%.
Wykres 8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w latach 2004-2014
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS

26

Chociaż dane dotyczące zatrudnienia i bezrobocia pochodzące z tego badania, dla zbiorowości ogółem są porównywalne dla krajów
Wspólnoty Europejskiej, to z uwagi na funkcjonowanie różnych systemów orzeczniczych w państwach Unii Europejskiej nie porównywalne są
dane dotyczących osób niepełnosprawnych prawnie.
27
Procentowy udział aktywnych zawodowo danej kategorii w ogólnej liczbie ludności tej samej kategorii
28
Procentowy udział pracujących w ogólnej liczbie ludności tej samej kategorii
29
Procentowy udział bezrobotnych w liczbie aktywnych zawodowo
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Wykres 9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w poszczególnych
kwartałach w latach 2010-2015
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w latach 2010-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS
Wykres 10. Wskaźnik zatrudnienia osób sprawnych w wieku produkcyjnym w poszczególnych
kwartałach w latach 2010-2015
Wskaźnik zatrudnienia osób sprawnych w wieku produkcyjnym w latach 2010-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS
Mimo, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ma tendencję wzrostową, odbiega znacząco
od wskaźnika zatrudnienia osób sprawnych. Warto zatem poddać analizie przyczyny niepodejmowania
przez osoby niepełnosprawne aktywności oraz uwarunkowania sprzyjające podejmowaniu przez nich
zatrudnienia.
Według wyników BAEL główną przyczyną nieposzukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne jest
choroba lub niepełnosprawność. Taką przyczynę podaje 55% nieposzukujących pracy osób
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niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej oraz 86% nieposzukujących pracy niepełnosprawnych w
wieku produkcyjnym. Drugą co do wielkości przyczyną nieposzukiwania pracy wymienianą przez osoby
w wieku 16 lat i więcej jest emerytura. Taką przyczynę podaje 39% osób niepełnosprawnych
nieposzukujących pracy w wieku 16 lat i więcej ale również 6% niepełnosprawnych nieposzukujących
pracy w wieku produkcyjnym.
Wykres 11. Osoby niepełnosprawne bierne zawodowo według przyczyn bierności w I kw. 2015 r.
Osoby niepełnosprawne bierne zawodowo według przyczyn bierności i wieku w I kw. 2015 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS
Tymczasem poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych jest skorelowany zarówno z wiekiem,
miejscem zamieszkania, wykształceniem jak i stopniem niepełnosprawności tych osób.
Osoby niepełnosprawne zamieszkujące obszar miejski są bardziej aktywne zawodowo od osób zamieszkujących
obszary wiejskie. Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym
w miastach wynosił 29,6%, wskaźnik zatrudnienia – 24,5%, a stopa bezrobocia 17,4% . W przypadku obszarów
wiejskich wskaźniki te wyglądały następująco: 20,9%, 18,2% oraz 12,2%.
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Wykres 12. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym według
wybranych cech demograficznych w I kw. 2015 r.
Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym
wg wybranych cech demograficznych w I kwartale 2015 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS
Najbardziej aktywne zawodowo były osoby niepełnosprawne w przedziale wiekowym między 35 a 54 rokiem
życia; współczynnik aktywności zawodowej tej grupy wyniósł 34,0%. Osoby w tym przedziale wiekowym
charakteryzował także najwyższy wskaźnik zatrudnienia – na poziomie 28,0%.

Wykres 13. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych według wieku w I kw. 2015 r.
Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych wg wieku
w I kwartale 2015 r.
40,0

35,4

24,4
22,4

25,0
%

28,1

27,8

30,0
20,0

33,3

31,5

35,0

16,1

21,5
15,5

13,7

17,3

15,6

15,0

9,7

10,0
5,0

2,8 2,7

-

-

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 lat i więcej

przedział wiekowy (w latach)

Współczynnik aktywności zawodowej

Wskaźnik zatrudnienia

Stopa bezrobocia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS
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W najtrudniejszej sytuacji wydają się być osoby niepełnosprawne między 15 a 24 rokiem życia oraz w przedziale
wiekowym między 55 a 64 rokiem życia, dla których wartości zarówno współczynnika aktywności zawodowej jak
i wskaźnika zatrudnienia znacząco odbiegają od przeciętnych wartości dla osób niepełnosprawnych między 25
a 54 rokiem życia. Przyczyny takiej sytuacji są dosyć oczywiste. Z jednej strony mamy tutaj do czynienia
z osobami młodymi, które brak aktywności zawodowej usprawiedliwiają obowiązkiem szkolnym
(kontynuowaniem nauki), a z drugiej strony mamy do czynienia z osobami starszymi, które zbliżają się lub są
w wieku uprawniającym do świadczenia emerytalnego.
Interesujące wydaje się porównanie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych. Okazuje się,
że niepełnosprawni mężczyźni, których współczynnik aktywności zawodowej wynosił 18,9% wykazują większą
aktywność zawodową od kobiet, dla których ten współczynnik jest na poziomie 14,2%. Jednocześnie – biorąc pod
uwagę dane dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym – to kobiety wykazują wyższy o 3,1 pkt. proc.
poziom aktywności (współczynnik aktywności zawodowej na poziomie 28,1%).
Niepełnosprawne kobiety są najbardziej aktywne zawodowo między 25 a 54 rokiem życia po czym następuje
gwałtowny spadek ich aktywności. Niepełnosprawni mężczyźni natomiast wchodzą na rynek pracy nieco później
od kobiet jednakże zostają na nim zdecydowanie dłużej. Szczyt ich aktywności przypada na okres między 35 a 44
rokiem życia. Trzeba zauważyć, że wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych mężczyzn w wieku 55-64 lata jest o
2,3 pkt. proc wyższy niż u niepełnosprawnych kobiet w tym samym przedziale wiekowym, a w gronie osób w
wieku 65 lat i więcej różnica między wskaźnikiem zatrudnienia niepełnosprawnych mężczyzn i kobiet wynosi aż
14,1 pkt. proc.
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Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych jest w dużej mierze zależna od ich poziomu wykształcenia.
Wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym z wykształceniem wyższym współczynnik aktywności
zawodowej wyniósł 51,3%, a wskaźnik zatrudnienia 45,6%. Tymczasem w przypadku tej samej grupy wieku osób
niepełnosprawnych, posiadających wykształcenie gimnazjalne i niższe, współczynnik aktywności zawodowej
wynosił zaledwie 12,9% , a wskaźnik zatrudnienia 10,6%.

Wykres 15. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w zależności od
poziomu wykształcenia w I kw. 2015 r.
Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym
w zależności od wykształcenia w I kwartale 2015 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS
Najbardziej aktywną zawodowo grupę wśród osób niepełnosprawnych stanowiły kobiety w wieku produkcyjnym
z co najmniej wyższym wykształceniem. Wśród tej grupy współczynnik aktywności zawodowej wynosił 54,9%,
wskaźnik zatrudnienia 50,0%, a stopa bezrobocia 8,9%.
Biorąc pod uwagę stopień niepełnosprawności, można stwierdzić (z oczywistych względów), że najwyższym
poziomem aktywności zawodowej wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym charakteryzują się
osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Dla tej grupy wskaźnik zatrudnienia wynosił 29,6%, podczas gdy
dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 24,4%, a u osób ze stopniem znacznym – zaledwie
6,7%.
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Wykres 16. Struktura osób niepełnosprawnych w wieku
niepełnosprawności i aktywności zawodowej w I kw. 2015 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL GUS
Należy dodać, że dane na temat niepełnosprawnych osób pracujących pochodzące z BAEL nigdy nie będą
tożsame z danymi pochodzącymi z SODiR PFRON. Dzieje się tak z dwóch powodów – po pierwsze dane z SODiR
PFRON odnoszą się tylko do tych osób niepełnosprawnych, których pracodawcy korzystają z dofinansowania do
ich wynagrodzeń, dlatego nie obejmują wszystkich pracujących osób niepełnosprawnych, po drugie – dane
z SODiR PFRON to dane sprawozdawcze, natomiast sam BAEL jest kwartalnym, ankietowym badaniem
reprezentacyjnym przeprowadzanym przez GUS, w wyniku którego uzyskuje się m.in. dane o liczbie osób
niepełnosprawnych prawnie i ich sytuacji na rynku pracy.

b) Bezrobocie rejestrowane.
Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotne mogą korzystać ze
wszystkich instrumentów i usług określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 30 niezależnie od funkcjonujących na podstawie ustawy
o rehabilitacji instrumentów wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 11 w/w
ustawy osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub
poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może skorzystać z usług i instrumentów rynku pracy
przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tzn. m. in. ze szkoleń,
staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego dorosłych lub studiów podyplomowych.
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Należy dodać, że w 2014 r. uzupełniono funkcjonujące już formy aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych – wprowadzono bon na zasiedlenie, szkoleniowy i stażowy oraz szkolenia, tak aby
zarówno osoby niepełnosprawne bezrobotne jak i poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu
mogły korzystać z tych instrumentów.
Na koniec I półrocza 2015 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 117 tys.
osób niepełnosprawnych. W porównaniu do sytuacji z końca 2014 r. liczba osób niepełnosprawnych
bezrobotnych oraz poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu zmniejszyła się o 7% (9 tys.)
Wykres 17. Bezrobotni i poszukujący pracy w końcu miesiąca sprawozdawczego
Bezrobotni i poszukujący pracy w końcu miesiąca sprawozdawczego
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Należy zauważyć, że liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszonych dla osób
niepełnosprawnych ma tendencję wzrostową. W czerwcu 2015 r. wyniosła 5,6 tys. ofert i była o 0,7 tys.
wyższa niż liczba ofert zgłoszonych w czerwcu 2014 r.
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Wykres 18. Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych.
Liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej dla ośób niepełnosprawnych w miesiącach
od stycznia 2010 r. do sierpnia 2015 r
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Źródła danych i informacji:
•
•
•
•
•
•

Ministerstw Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl;
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl;
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.prfon.org.pl;
Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl;
Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl;
Eurosat www.ec.europa.eu/eurostat.
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