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NIEPE NOSPRAWNI I ICH KONKURENCYJNO
NA RYNKU PRACY 

Streszczenie: Niniejsze opracowanie porusza problematyk  konkurencyjno ci osób 

niepe nosprawnych na rynku pracy. Osoby niepe nosprawne, wskutek swoich u omno ci 

psychofizycznych, bez odpowiedniego wsparcia finansowego i instytucjonalnego nie s

w stanie skutecznie konkurowa  z osobami pe nosprawnymi na rynku pracy. Jak poka-

zuj  wyniki bada , sytuacja osób niepe nosprawnych na rynku pracy jest ci gle zdecy-

dowanie gorsza ni  osób pe nosprawnych i to pomimo udzielanej pomocy finansowej.  

W przypadku Polski finansowanie z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe -

nosprawnych osobom niepe nosprawnym samozatrudnienia, pracodawcom za  kosztów 

tworzenia stanowisk pracy i dofinansowania p ac ci gle nie jest wystarczaj cym wspar-

ciem, aby sytuacja osób niepe nosprawnych na rynku pracy uleg a znacz cej poprawie.

S owa kluczowe: osoby niepe nosprawne, zatrudnienie, bezrobocie. 

Wprowadzenie 

Na wiecie wed ug szacunków wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) y-

je ponad miliard osób niepe nosprawnych, czyli ok. 15% ca ej populacji globu 

[www 1]. Wed ug wiatowego Badania Zdrowia (ang. World Health Survey) 

ok. 785 mln (15,6%) osób w wieku 15 lat i wi cej yje z niepe nosprawno ci ,

podczas gdy badanie Global Burden of Disease szacuje, e jest to ok. 975 mln 

(19,4%) osób. Wed ug tych szacunków od 110 mln do 190 mln osób w wieku  

15 lat i wi cej ma problemy z samodzieln  egzystencj  wskutek niepe nospraw-

no ci, a odsetek takich ludzi wzrasta wraz z wiekiem [World Report on Disabili-

ty 2011, s. 28-30]. 
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Niepe nosprawno  w sposób nieproporcjonalny dotyczy ró nych podat-

nych populacji. Wyniki wiatowego Badania Zdrowia wskazuj  na cz stsze 

wyst powanie niepe nosprawno ci w krajach o ni szych dochodach ni  w pa -

stwach o dochodach wy szych. Wi ksza cz sto  wyst powania niepe nospraw-

no ci dotyczy równie  osób najbiedniejszych i osób starszych. Osoby, które maj

niskie dochody, bezrobotne lub z ni szym wykszta ceniem obj te s  zwi kszonym 

ryzykiem wyst pienia niepe nosprawno ci [www 2].  

Osoby niepe nosprawne musz  boryka  si  z wieloma utrudnieniami w yciu 

codziennym, g ównie z wszechobecnymi barierami architektonicznymi i w komu-

nikowaniu si  [Koza, 2010, s. 132-140]. Generalnie cz ciej choruj , s  gorzej 

wykszta cone i maj  mniejsze do wiadczenie zawodowe, s  mniej aktywne  

i mniej konkurencyjne na rynku pracy [Allen i Cohen, 2010, s. 6-8]. 

Powszechnie spotyka si  ró nego rodzaju instrumenty prawne i finansowe 

maj ce zwi kszy  atrakcyjno  osób niepe nosprawnych na rynku pracy. W szcze-

gólno ci dotyczy to osób z ci kimi schorzeniami, które bez odpowiedniego 

wsparcia nie s  w stanie skutecznie konkurowa  na rynku pracy [Graffam i in., 

2002, s. 251-263]. Jednym z przyk adów stosowania wsparcia takich osób na rynku 

pracy jest stosowanie przymusu wobec pracodawców w zakresie zatrudniania okre-

lonego odsetka osób niepe nosprawnych w relacji do ogó u zatrudnionych pod 

rygorem kar pieni nych [Shima i in., 2008, s. 3; Thornton, 1998 s. 3-5]. 

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja najpopularniejszych instru-

mentów zwi kszaj cych konkurencyjno  osób niepe nosprawnych na rynku pracy 

oraz próba oceny ich efektywno ci w przypadku Polski. 

Jako hipotez  badawcz  przyj to, e: osoby niepe nosprawne mog  skutecznie 

konkurowa  z osobami pe nosprawnymi na rynku pracy przy odpowiednio wyso-

kim wsparciu finansowym ich zatrudnienia.  

Zakres czasowy opracowania ustalono na lata 2009-2014. 

W opracowaniu wykorzystano nast puj ce metody badawcze: metod  analizy 

i krytyki pi miennictwa oraz aktów prawnych, metod  indukcyjn  oraz metod

analizy statystycznej. 

1. Osoby niepe nosprawne na rynku pracy  
w Polsce i w innych krajach

Funkcjonuj ca powszechnie w polskim prawie definicja okre la, e niepe no-

sprawno  jest to stan fizyczny, psychiczny lub umys owy trwale lub okresowo 

utrudniaj cy, ograniczaj cy b d  uniemo liwiaj cy wype nianie ról spo ecznych,  
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Tabela 1.   

 

w wybranych krajach europejskich w 2011 r. 

Kraj 

Osoby z ograniczeniami  

zatrudnienia 

 lub w realizacji  

 

 

 

Szwajcaria 6 3,7 

Turcja 7,4 8,9 

Austria 7,9 3,8 

Luksemburg 8 4,8 

Rumunia 9,1 7,4 

Holandia 9,5 4 

Finlandia 10,9 7,4 

Cypr 11,3 7,1 

Szwecja 11,4 7 

 11,4 7,8 

 11,7 7,1 

Islandia 12,2 7,4 

Dania 13,2 6,8 

Belgia 13,8 5,8 

Polska 14,9 9,3 

 

W. Brytanii i Irl. Pn. 
15 7,6 

Grecja 15,5 16,6 

Portugalia 16,4 12,2 

 17,4 9,4 

Chorwacja 17,6 13,6 

Francja 20,1 7,9 

Czechy 21 5,9 

 21,5 17,1 

 21,6 12,7 

 21,7 11,1 

Niemcy 21,7 6,1 

Irlandia 22,9 14,6 

 25 10,2 

Litwa 26,9 15 

Estonia 27,2 11,1 

Hiszpania 28,2 21,6 

 [www 5]. 
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Tabela 2.  

w wybranych krajach europejskich w 2011 r. 

Kraj 

Osoby z ograniczeniami  

zatrudnienia lub w realizacji 

 

  

Osob  

1 2 3 

 17,8 62,1 

 18,1 60,9 

Irlandia 21,6 62,2 

Rumunia 23,9 64,8 

Polska 26,2 63,9 

 29,2 63,4 

Grecja 29,8 58,9 

Malta 29,9 60,5 

Chorwacja 31,6 55,0 

Litwa 32,5 63,9 

Belgia 33,4 67,3 

Estonia 33,6 70,4 

Hiszpania 33,8 62,0 

Czechy 34,5 69,3 

Niemcy 35,8 72,4 

 

W. Brytanii i Irl. Pn. 
36,0 76,0 

 37,0 59,4 

 38,1 67,7 

Holandia 39,4 80,4 

Turcja 40,1 51,1 

 40,7 63,1 
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cd. tabeli 2   

1 2 3 

Dania 41,4 80,0 

Cypr 41,4 71,7 

 43,9 70,3 

Portugalia 44,0 69,6 

Austria 48,2 76,4 

Luksemburg 48,3 67,2 

Finlandia 50,6 74,8 

Francja 59,6 68,0 

Szwecja 61,5 76,6 

Szwajcaria 65,0 82,5 

Islandia 66,8 85,2 

 [www 5]. 
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Tabela 3.  Instrumenty wsparcia zatrudnienia osób niepe nosprawnych i pe nosprawnych 

Lp. Nazwa instrumentu Przeznaczenie Beneficjent 

Osoby niepe nosprawne i pracodawcy osób niepe nosprawnych 

I Bezpo rednia pomoc finansowa 

1
Dofinansowanie 

samozatrudnienia 

Rozpocz cie dzia alno ci gospodar-

czej, rolniczej lub wniesienie wk adu

do spó dzielni socjalnej 

Bezrobotna osoba niepe nosprawna 

2

Finansowanie sk adek

na ubezpieczenia 

spo eczne

Op ata cz ci sk adek na ubezpiecze-

nia spo eczne prowadz cych dzia al-

no  gospodarcz , rolnicz  lub 

b d cych cz onkami spó dzielni

socjalnej

Osoba niepe nosprawna prowadz ca 

dzia alno  gospodarcz , rolnicz  lub 

b d ca cz onkiem spó dzielni socjalnej 

3
Dotacja na utworze-

nie stanowiska pracy 

Dofinansowanie kosztów utworzenia 

lub doposa enia stanowiska pracy 

Pracodawca na otwartym lub chronio-

nym rynku pracy 

4

Dofinansowanie 

wynagrodze  pra-

cowników niepe no- 

sprawnych 

Dofinansowanie kosztów wynagro-

dze  pracowników niepe nospraw-

nych 

1. Pracodawcy zatrudniaj cy mniej 

ni  25 osób w przeliczeniu na pe -

ny wymiar czasu pracy; 

2. Pracodawcy zatrudniaj cy co 

najmniej 25 pracowników w przeli-

czeniu na pe ny wymiar czasu pra-

cy, osi gaj cy wska nik zatrudnie-

nia osób niepe nosprawnych 

ogó em  

w wysoko ci co najmniej 6%; 

3. Pracodawcy prowadz cy zak ad

pracy chronionej 

II Pomoc po rednia (zwolnienia z wp at na PFRON i z op at oraz podatków lokalnych) 

1 Wp aty na PFRON 

Obowi zkowa wp ata na PFRON 

za nieosi ganie ustawowego

wska nika zatrudnienia  

osób niepe nosprawnych 

Pracodawca zatrudniaj cy powy ej 20 

pracowników w przeliczeniu na pe ny 

etat i osi gaj cy wymagany wska nik

zatrudnienia osób niepe nosprawnych 

2 Zwolnienia z op at 

Zwolnienie z op at, z wyj tkiem 

op aty skarbowej i op at

o charakterze sankcyjnym 

Zak ad pracy chronionej,  

zak ad aktywno ci zawodowej 

3
Zwolnienia  

podatkowe 

Zwolnienia z niektórych podatków 

lokalnych (od nieruchomo ci,

rolnego i le nego, od czynno ci

cywilnoprawnych) 

Zak ad pracy chronionej,  

zak ad aktywno ci zawodowej 

III Osoby bezrobotne ogó em ich pracodawcy (finansowanie z Funduszu Pracy) 

1
Dofinansowanie 

samozatrudnienia 

Rozpocz cie dzia alno ci gospodar-

czej, rolniczej lub wniesienie wk adu

do spó dzielni socjalnej 

Osoba bezrobotna 

2
Dotacja na utworze-

nie stanowiska pracy 

Dofinansowanie kosztów utworzenia 

lub doposa enia stanowiska pracy 

Pracodawca zatrudniaj cy osob

bezrobotn

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie ustaw [Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych] oraz [Ustawa o promocji zatrudnienia i insty-

tucjach rynku pracy]. 

Niektóre instrumenty wspieraj ce osoby niepe nosprawne s  podobne do 

tych, które s  stosowane w przypadku wszystkich osób bezrobotnych. Ró nice 
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dotycz ród a ich finansowania i kwot udzielanego wsparcia. Generalnie osoby 

niepe nosprawne finansowane z PFRON mog  liczy  na wi ksze kwotowe 

wsparcie, ni  osoby pe nosprawne finansowane ze rodków Funduszu Pracy 

(tabela 4). 

Tabela 4.  Finansowanie samozatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy z PFRON  

i FP w latach 2009-2014 

Wyszczególnienie
Lata 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Finansowanie z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych 

Dotacji na rozpocz cie dzia al-

no ci gospodarczej (w tys. z )
34 408 29 749 24 743 38 539 21 757 23 173 

Liczba dofinansowa  1338 1080 973 1222 713 711 

rednia kwota dofinansowania 

(w tys. z )
25,7 27,5 25,4 31,5 30,5 32,6 

Dotacji na tworzenie miejsc 

pracy dla osób niepe nospraw-

nych (w tys. z )

39 163 28 355 23 187 60 992 30 372 35 823 

Liczba dofinansowa  1264 982 845 1783 909 1060 

rednia kwota dofinansowania 

(w tys. z )
31,0 28,9 27,4 34,2 33,4 33,8 

Finansowanie z Funduszu Pracy 

Rozpocz cia dzia alno ci

gospodarczej (w tys. z )
1 093 887 1 389 124 419 865 686 038 880 191 983 364 

Liczba dofinansowa  63 964 77 017 26 108 39 410 45 157 49 999 

rednia kwota dofinansowania 

(w tys. z )
17,1 18,0 16,1 17,4 19,5 19,7 

Dotacji na tworzenie miejsc 

pracy dla osób bezrobotnych 

(w tys. z )

311 797 209 723 172 214 389 771 455 208 595 061 

Liczba dofinansowa  18 013 11 511 10 657 22 458 23 579 30212 

rednia kwota dofinansowania 

(w tys. z )
17,3 18,2 16,2 17,4 19,3 19,7 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie [www 6; MPiPS, 2010; MPiPS, 2011; MPiPS, 2012; 

MPiPS, 2013; MPiPS, 2014; MPiPS, 2015].  

Osoba niepe nosprawna rednio otrzymywa a dwukrotnie wi ksz  kwot

wsparcia na rozpocz cie dzia alno ci ni  osoba pe nosprawna. Podobnie sytuacja 

wygl da a w przypadku dotacji kierowanej do pracodawcy tworz cego miejsce 

pracy dla osób bezrobotnych.  

W opinii autora najatrakcyjniejszym dla pracodawców i najskuteczniejszym 

narz dziem podnosz cym atrakcyjno  osób niepe nosprawnych na rynku pracy s
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dotacje na pokrycie kosztów p acowych pracowników niepe nosprawnych. Takiej 

pomocy nie otrzymuj  bowiem pracodawcy zatrudniaj cy osoby pe nosprawne.  

W przypadku pomocy finansowej kierowanej do pracodawców osób nie-

pe nosprawnych na dotacje do zatrudnienia szczególne znaczenie ma stopie

niepe nosprawno ci oraz wyst powanie specjalnych schorze . Ponadto na 

rozmiary tej pomocy do niedawna mia  wp yw równie  status pracodawcy. Do 

marca 2014 r. wi ksze kwoty dofinansowania wynagrodze  dla pracowników 

niepe nosprawnych przys ugiwa y pracodawcom zatrudniaj cym osoby niepe -

nosprawne w tzw. warunkach chronionych2 (tabela 5).  

Tabela 5.  Wysoko  dofinansowania wynagrodze  pracowników niepe nosprawnych  

z PFRON w zale no ci od stopnia niepe nosprawno ci, rodzaju upo ledzenia  

i miejsca zatrudnienia w latach 2009-2014 (w z )

Wyszczególnienie

Okres obowi zywania 

2009-2011 
I-VI  

2012 

VII-VII 

2012 

IX-XII 

2012 

I 2013--III 

2014 

IV-XII 

2014 

Chroniony rynek pracy 

Stopie  znaczny, w tym: 2041,60 2169,20 2296,80 2494,80 2700,00 1800,00 

ze schorzeniami  

specjalnymi 
2552,00 2679,60 2807,20 3049,20 3300,00 2400,00 

stopie  umiarkowany 1786,40 1595,00 1467,40 1593,90 1500,00 1125,00 

ze schorzeniami  

specjalnymi 
2296,80 2105,40 1977,80 2148,30 2100,00 1725,00 

stopie  lekki, w tym: 765,60 638,00 574,20 623,70 600,00 450,00 

ze schorzeniami  

specjalnymi 
1276,00 1148,40 1084,60 1178,10 1200,00 1025,00 

Otwarty rynek pracy 

Stopie  znaczny, w tym: 1429,12 1518,44 1607,76 1746,36 1890,00 1800,00 

ze schorzeniami  

specjalnymi 
2296,80 2411,64 2526,48 2744,28 2970,00 2400,00 

stopie  umiarkowany 1250,48 1116,50 1027,18 1115,73 1050,00 1125,00 

ze schorzeniami  

specjalnymi 
2067,12 1894,86 1780,02 1933,47 1890,00 1725,00 

stopie  lekki, w tym: 535,92 446,60 401,94 436,59 420,00 450,00 

ze schorzeniami  

specjalnymi 
1148,40 1033,56 976,14 1060,29 1080,00 1025,00 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie ustawy [Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych] oraz [www 6]. 

2  Od kwietnia 2014 r. zrównano kwoty dofinansowania wynagrodze  pomi dzy pracodawcami 

zatrudniaj cymi w warunkach chronionych (zak ady pracy chronionej i zak ady aktywno ci za-

wodowej) i niechronionych (tj. z otwartego rynku pracy). 
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W latach 2009-2014 ustawodawca wielokrotnie zmienia  maksymalne kwoty 

dofinansowania wynagrodze  pracowników niepe nosprawnych. Wyra nie prefe-

rowane by y osoby najci ej niepe nosprawne, a w szczególno ci legitymuj ce si

schorzeniami specjalnymi. W 2009 r. na takiego pracownika pracodawca móg

otrzyma  nawet ponad 2,5 tys. z  miesi cznie. Je eli by  to pracodawca z otwarte-

go rynku pracy, to kwota ta by a nieco ni sza, si ga a nieca e 2,3 tys. z . W 2014 r. 

kwoty zosta y zrównane i maksymalne dofinansowanie wynios o do 2,4 tys. z .

3.  Osoby niepe nosprawne a osoby pe nosprawne  
na rynku pracy w Polsce 

Skuteczno  w zakresie wsparcia konkurencyjno ci osób niepe nosprawnych 

na rynku pracy w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, jest stosunkowo 

niewielka. Jak pokazuj  wyniki bada  aktywno ci ekonomicznej ludno ci Polski, 

aktywno  ekonomiczna tej subpopulacji jest ci gle znacznie mniejsza, ni

w przypadku osób pe nosprawnych w wieku 15 lat i wi cej (tabela 6).  

Tabela 6.  Aktywno  ekonomiczna osób niepe nosprawnych i pe nosprawnych 

w Polsce w wieku 15 lat i wi cej w latach 2009-2014 

Rok 

Zestawienie rednioroczne 

Ogó em 

Aktywni zawodowo 
Bierni

zawodowo

Wspó -

czynnik  

aktywno ci

zawodowej

Wska nik

zatrudnienia 

Stopa

bezrobocia razem 
pracu-

j cy
bezrobotni

w tysi cach w % 

Osoby niepe nosprawne 

2009 3506 552 485 67 2954 15,7 13,8 12,1 

2010 3359 566 485 81 2793 16,8 14,4 14,4 

2011 3341 569 486 83 2773 17,0 14,5 14,6 

2012 3361 585 495 91 2782 17,4 14,7 15,5 

2013 3320 575 478 97 2746 17,3 14,4 16,9 

2014 3272 568 484 84 2705 17,4 14,8 14,8 

Osoby pe nosprawne 

2009 27 954 16 728 15 383 1344 11 226 59,8 55,0 8,0 

2010 27 596 16 557 14 989 1569 11 039 60,0 54,3 9,5 

2011 27 662 16 652 15 077 1575 11 009 60,2 54,5 9,5 

2012 27 678 16 755 15 096 1659 10 916 60,5 54,5 9,9 

2013 27 717 16 786 15 091 1696 10 930 60,6 54,4 10,1 

2014 27 713 16 861 15 378 1483 10 852 60,8 55,5 8,8 

ród o:  [www 7]. 
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Pomimo znacznie wi kszych nak adów na aktywizacj  osób niepe no-

sprawnych ni  osób pe nosprawnych, ich efekty nie s  zadowalaj ce. W latach 

2009-2014 stopa bezrobocia w ród tych osób waha a si  w przedziale od 12,1% 

do 16,9%. W tym samym okresie bezrobocie w ród osób pe nosprawnych by o

od 4 do prawie 7 pkt. proc. mniejsze. Jeszcze wi ksze dysproporcje wyst puj

pomi dzy osobami niepe nosprawnymi i pe nosprawnymi, bior c pod uwag

wska nik zatrudnienia i wspó czynnika aktywno ci zawodowej. W obu przy-

padkach osoby niepe nosprawne ponadtrzykrotnie rzadziej s  aktywne zawodo-

wo oraz podejmuj  zatrudnienie ni  osoby pe nosprawne. Nale y przy tym 

wskaza  na niewielk  popraw  w zakresie tych dwóch parametrów rynku pracy. 

Jednak e dystans dziel cy sytuacj  na rynku pracy osób niepe nosprawnych  

i pe nosprawnych trudno b dzie zniwelowa  w najbli szym czasie. 

Podsumowanie

Polityka pa stwa na rynku pracy wobec osób niepe nosprawnych jest spój-

na z polityk  realizowan  w wielu pa stwach wysoko rozwini tych. Dystans 

dziel cy Polsk  i wiod ce kraje w zakresie zatrudnienia osób niepe nosprawnych 

jest jednak olbrzymi. W borykaj cej si  do niedawna z kryzysem finansowym 

Islandii wska nik zatrudnienia osób niepe nosprawnych jest na poziomie blisko 

80% wska nika zatrudnienia osób pe nosprawnych. Podobnie jest na przyk ad

w Szwecji, Szwajcarii czy Francji.  

Niewielkie dysproporcje pomi dzy wska nikami zatrudnienia osób niepe -

nosprawnych i pe nosprawnych sugeruj , e stosowane instrumenty wsparcia 

zatrudnienia s  zdecydowanie bardziej skuteczne ni  w krajach, w których wy-

st puje znaczne zró nicowanie pomi dzy tymi wska nikami. Do krajów o du-

ych dysproporcjach w zakresie odsetka pracuj cych osób niepe nosprawnych  

i pe nosprawnych spo ród ogó u ludno ci w wieku aktywno ci zawodowej zali-

czana jest m.in. Polska. W 2014 r. rednio jedynie co siódma osoba niepe no-

sprawna w wieku 15 lat i wi cej mia a w naszym kraju prac , natomiast w przy-

padku osób pe nosprawnych co druga. Niepokoj cym zjawiskiem w przypadku 

Polski jest obserwowana w ostatnich latach stagnacja w zakresie liczby biernych 

zawodowo osób niepe nosprawnych. Stosowane finansowe i prawne instrumen-

ty, maj ce stymulowa  te osoby do powrotu na rynek pracy, nie przynosz  ocze-

kiwanych efektów. Ci gle bowiem liczba osób wy czonych z rynku pracy prze-

kracza ponad 80% subpopulacji osób niepe nosprawnych w wieku 15 lat  

i wi cej. W pewnym stopniu jest to spowodowane systemem wiadcze  pieni -
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nych. Widmo ich utraty – w przypadku podj cia pracy przez osoby niepe no-

sprawne – skutecznie je przed powrotem na rynek pracy zniech ca. 

W opinii autora znaczna cz  osób niepe nosprawnych mog aby pracowa

przy odpowiednim wsparciu organizacyjnym i finansowym. Osoby niepe no-

sprawne ci gle maj  problemy z pokonywaniem powszechnie je otaczaj cych 

barier architektonicznych i w komunikowaniu si . Jedn  z przyczyn unikania 

wej cia lub powrotu na rynek pracy przez te osoby jest równie  ci gle po-

wszechny brak akceptacji osób z ich niepe nosprawno ci . Pracodawcy obawiaj

si , e osoby te nie podo aj  ich wymaganiom, a przyznane pracownikom nie-

pe nosprawnym przywileje pracownicze b d ród em konfliktów w ród za ogi.

Reorganizacja systemu rehabilitacji zawodowej osób niepe nosprawnych 

obserwowana w ostatnich kilkunastu latach pozwala na sformu owanie pierw-

szych ocen jej skuteczno ci. Przenoszenie ci aru zatrudnienia osób niepe no-

sprawnych z pracodawców dzia aj cych w warunkach pracy chronionej na rzecz 

pracodawców z otwartego rynku pracy i zrównanie kwot dotacji do zatrudnienia 

pomi dzy tymi grupami pracodawców spowodowa y lawinowy spadek zatrud-

nienia osób niepe nosprawnych w warunkach chronionych i rezygnacj  z utrzy-

mania kosztownego statusu zak adu pracy chronionej przez wielu pracodawców. 

Cz  pracowników z likwidowanych zak adów pracy chronionej przej li pra-

codawcy z otwartego rynku pracy, cz  zasili a rejestry bezrobocia lub skorzy-

sta a z dotacji na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej na w asny rachunek.  

W d u szej perspektywie czasu grozi jednak ca kowity upadek sektora zak adów 

pracy chronionej i pojawi si  istotny problem z zatrudnieniem osób najci ej do-

tkni tych kalectwem, dla których zak ady pracy chronionej lub zak ady aktywno-

ci zawodowej by y najw a ciwszym miejscem pracy. Likwidacja takich miejsc 

pracy grozi gwa townym wzrostem bezrobocia w ród osób najci ej niepe no-

sprawnych b d  zachowaniami patologicznymi pracodawców z otwartego rynku 

pracy, którzy, nie posiadaj c odpowiednich warunków pracy dla takich osób, b d

fikcyjnie wykazywa  takie osoby celem uzyskania najwy szych dop at do zatrud-

nienia. Pierwsze tego symptomy s  ju  widoczne na rynku pracy. Najwi ksz

dynamik  wzrostu zatrudnienia na otwartym rynku pracy obserwuje si  ju  od 

kilku lat w grupie osób najci ej niepe nosprawnych i to ze schorzeniami specjal-

nymi, wymagaj cymi stworzenia specjalnych warunków zatrudnienia, z czym 

nawet zak ady pracy chronionej mia y problemy [Koza, 2013, s. 70-78].  

Bior c powy sze pod uwag  stwierdza si , e postawiona we wst pie hipo-

teza badawcza zosta a zweryfikowana negatywnie. 
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DISABILITY AS A SOURCE OF COMPETITIVE ADVANTAGE  
ON THE LABOUR MARKET 

Summary: This study raises issues of competitiveness of persons with disabilities on the 

labour market. People with disabilities due to their mental and physical handicaps with-

out adequate financial and institutional support are not able to effectively compete with 

non-disabled people. Studies show the situation of people with disabilities in the labour 

market is still worse than the non-disabled in spite of the financial assistance provided.  

Keywords: persons with disabilities, employment, unemployment. 




