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Streszczenie 

Jednym z celów wspólnotowej polityki rynku pracy jest pełne zatrudnienie. Państwa członkow-
skie Unii Europejskiej postanowiły osiągnąć do 2020 r. wskaźnik zatrudnienia w wysokości 75%; 
wartość ta w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami wynosi 60%. Cel ten jest trudny do 
osiągnięcia ze względu na ograniczenia funkcjonalne, jakim podlegają niepełnosprawni, a także 
z powodu utrzymujących się stereotypów i negatywnych nastawień wobec osób z niepełnospraw-
nościami i ich pracy. Nakłada się na to również postępujący proces starzenia się ludności, powo-
dujący obniżenie sprawności psychofizycznej wraz z wiekiem. Zatrudnianie osób z niepełno-
sprawnościami wymaga ze strony przedsiębiorców znacznych nakładów i w konsekwencji pono-
szenia kosztów, które nie dotyczą innych jednostek gospodarczych. Powstał system kompensacji 
tych kosztów ze środków publicznych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych (PFRON) w ramach systemu refunduje koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia spo-
łeczne pracowników o określonym rodzaju  i  stopniu niepełnosprawności, a także tworzenia no-
wych lub przystosowania istniejących stanowisk pracy. W artykule przedstawiono analizę wy-
datków państwa na utrzymanie i dostosowanie miejsc pracy dla pracowników z niepełnospraw-
nościami w latach 2005-2014. Celem wprowadzenia tego instrumentu jest poprawa wskaźników 
rynku pracy osób z niepełnosprawnościami. W świetle dostępnych danych można postawić tezę 
o ograniczonej efektywności tego instrumentu w realizacji celu pełnego zatrudnienia. Przy rela-
tywnie dużych kosztach zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami nie rośnie w zadawalającym 
tempie. 

Słowa kluczowe: osoby z niepełnosprawnościami, zatrudnienie, aktywizacja zawodowa. 
 
THE COSTS OF MAINTAINING WORKPLACES FOR PEOPLE  
WITH DISABILITIES IN POLAND 

Abstract 

One of the objectives of common labour market policy is full employment. European Union mem-
ber states have agreed to achieve it by 2020 (75%), and as far as the disabled workers are con-
cerned the planed rate is supposed to be 60%. This goal is difficult to achieve due to functional 
limitations, which the disabled are subject, and also because of continuing stereotypes and nega-
tive attitudes towards people with disabilities and their work. At the same time it is related to the 
progressive ageing of the population, resulting in reduction of medical fitness with age. Employ-
ing people with disabilities requires from companies considerable investment and consequently 
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incurring costs that do not concern the other entities. Therefore, compensation systems has been 
created to cover these costs from public funds. This system covers the refund for creating new or 
adapt existing workplaces. State Fund for the Rehabilitation of the Disabled (PFRON) within the 
system reimburse the cost of salaries and social security contributions for employees of a certain 
type and degree of disability. The article presents an analysis of state spending on maintaining 
and adapting jobs for workers with disabilities in the years 2005-2014. The purpose of of imple-
menting of this instrument is to improve the indicators of labour market of people with disabilities. 
Within the available data, it can be concluded that there is limited effectiveness of implementing 
of this instrument in achieving full employment. With relatively high costs, the employment of 
people with disabilities does not grow at a satisfactory pace. 

Key words: persons with disabilities, employment, professional activation. 

 

 
Wstęp 
 
Problematyka efektywności aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami zajmuje 
ważne miejsce we współczesnej polityce społecznej. Wynika to z rosnącego udziału tych osób  
w strukturze ludności, co wymaga reakcji na ten fakt parlamentów, rządów, samorządów i orga-
nizacji pozarządowych poprzez regulacje prawne i działania praktyczne. Koniecznością staje się 
odpowiednie umiejscowienie problematyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością 
w ramach polityk: gospodarczej i społecznej, w celu przeciwdziałaniu ich wykluczeniu i włącza-
nia w główny nurt życia społeczno-gospodarczego. Celem niniejszej publikacji jest deskrypcja  
i analiza instrumentów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym szczegól-
nie związanymi z dofinasowaniem miejsc pracy – ich tworzenia i utrzymania. Istotną cechą pol-
skiego rynku pracy osób z niepełnosprawnościami jest ich niska aktywność zawodowa. Można 
zatem przyjąć, iż siła oddziaływania instrumentów aktywizujących osoby z niepełnosprawno-
ściami na rynku pracy jest również stosunkowo niska. 
 
 
Polityka rynku pracy osób z niepełnosprawnością w zakresie dofinansowań 
do miejsc pracy 
 
Polityka rynku pracy nakierowana jest głównie na rozwiązywanie problemów strukturalnych 
rynku pracy i poprawianie skuteczności jego funkcjonowania1. Opiera się na wyspecjalizowa-
nych instrumentach mających umożliwić dostosowanie struktury podaży pracy do struktury 
popytu na pracę, takich jak szkolenia zawodowe czy subsydiowanie zatrudnienia; ma ona zatem 
charakter mikroekonomiczny2. 

                                                           

1 Z. Wiśniewski, Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, UMK, Toruń 1994, 
s. 29; E. Kryńska, Z. Wiśniewski, Trzynaście tez w sprawie reformy polityki państwa na rynku pracy w Polsce, 
„Polityka Społeczna” 2007, nr 9, s. 1. 

2 B. Ziębicki., Efektywność w naukach ekonomicznych, „Biuletyn Ekonomii Społecznej” 2013, nr 2, s. 15; 
Z. Wiśniewski. M. Wojdyło-Preisner, Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria  

i praktyka. Poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 
Warszawa 2014, s. 12. 
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Głównym celem polityki rynku pracy wobec osób z niepełnosprawnościami o charakte-
rze uniwersalnym jest pełne zatrudnienie, które w przypadku tej grupy osób powinno wynieść 
60% w 2020 roku. Ten cel jest trudny do osiągnięcia z wielu przyczyn. Wśród nich wymienić 
należy przede wszystkim ograniczenia funkcjonalne, jakim podlegają niepełnosprawni, a także 
utrzymujące się nadal stereotypy i negatywne nastawienia wobec osób z niepełnosprawno-
ściami i ich pracy3. Zauważyć trzeba także, że Polska podlega również globalnemu trendowi 
starzenia się ludności, które powoduje naturalne obniżenie sprawności psychofizycznej wraz  
z wiekiem. W związku z tym następuje kumulacja problemów z codziennym funkcjonowaniem, 
w szczególności w sytuacji pracy zawodowej4. 

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie 
do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (w tym do ubezpieczenia społecznego) oraz 
zwrot kosztów przystosowania miejsca pracy5. 

Uprawnionymi do pomocy są pracodawcy zatrudniający: mniej niż 25 osób w przelicze-
niu na pełny wymiar czasu pracy, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy (osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości 
co najmniej 6 %), a także prowadzący zakład pracy chronionej6. 

Od 2014 roku miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnospraw-
nego przysługuje maksymalnie w kwocie7: 
− 1 800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepeł-

nosprawności; 
− 1 125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności; 
− 450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełno-

sprawności. 
Kwoty dofinansowań można zwiększyć o 600 zł w przypadku zatrudniania osób niepełno-
sprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umy-
słowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych 
(04-0, tylko na osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).  

Wielość podmiotów w obszarze rynku pracy oraz różnorodność występujących problemów 
i działań sprawia, że informacje na ten temat są rozproszone i niekiedy trudno dostępne za-
równo na poziomie indywidualnym (usług dla jednostki), jak też w zakresie kształtowania  
i monitorowania realizacji polityki rynku pracy. Instytucje administracji rządowej i samorzą-
dowej dysponują wiedzą w zakresie problematyki zatrudnienia opierającą się głównie na 

                                                           

3 M.A. Paszkowicz, Realizacja prawa do pracy osób z niepełnosprawnościami w świetle Karty Praw Osób 

Niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr III/2013(8), s. 27; Ziębicki 
B., Efektywność w naukach ekonomicznych, „Biuletyn Ekonomii Społecznej” 2013, nr 2, s. 16. 

4 M. Garbat, Koszty publiczne z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, „Aktywizacja Zawodowa Osób 
Niepełnosprawnych” 2007, nr 1, s. 42. 

5
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełno-

sprawnych, Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776. Art. 26. 
6 M. Garbat, Koszty publiczne z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, „Aktywizacja Zawodowa Osób 

Niepełnosprawnych” 2007, nr 1, s. 26. 
7 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego 

dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, Dz. U. z 2014, poz. 1988. 
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wskaźnikach instytucjonalno-ekonomicznych – w zakresie nakładów (dofinansowanie do wy-
nagrodzeń niepełnosprawnych pracowników; refundacja tworzenia stanowisk pracy; szkolenia 
i przekwalifikowanie zawodowe; prace społecznie użyteczne; wsparcie rozpoczęcia samodziel-
nej działalności gospodarczej; dofinansowanie kształcenia na poziomie średnim i wyższym; 
finansowanie zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom z niepełnosprawno-
ściami w sytuacji pracy zawodowej; wyposażenie osób z wybranymi rodzajami dysfunkcji  
w sprzęt niezbędny do samodzielnego funkcjonowania); oraz efektów (m.in. stopa bezrobocia, 
liczba i struktura zarejestrowanych osób niepełnosprawnych, liczba podmiotów gospodar-
czych, wielkość środków finansowych przekazywana na określone działania)8.  

Ważnym instrumentem w zakresie kreowania polityki aktywizacji zawodowej osób z nie-
pełnosprawnościami jest dofinansowanie do kosztów tworzenia miejsc pracy. Instrument ten 
funkcjonuje w polskim systemie prawnym od 1997 roku. Jego celem jest ułatwienie zatrudnia-
nia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez wsparcie adresowane do pracodaw-
ców tych osób9. 

 
Tab. 1. Dofinansowanie przez PFRON do kosztów tworzenia nowych lub przystosowania istniejących stano-
wisk pracy dla pracowników z niepełnosprawnościami w latach 2005-2014 

Rok 

Kwoty wynikające ze zwrotu  

pracodawcom kosztów przystosowania  

stanowisk pracy [zł] 

Liczba  

stanowisk pracy 

Średni koszt przystosowania lub 

utworzenia stanowiska pracy [zł] 

2005 6 002 795 235 25 544 

2006 3 799 655 120 31 664 

2007 7 253 431 185 33 511 

2008 84 358 378 2 604 32 396 

2009 39 163 207 1 264 30 984 

2010 28 355 134 982 28 875 

2011 23 187 323 845 27 441 

2012 60 992 347 1 783 34 207 

2013 30 372 029 909 34 412 

2014 35 823 460 1 060 33 975 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON: http://www.pfron.org.pl/bip/wykorzystanie-srod-
kow/74,Wykorzystanie-srodkow-PFRON-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego.html [2016-06-07]. 

 

W omawianym okresie łączne kwoty zwrotu pracodawcom kosztów przystosowania sta-
nowisk pracy (tabela 1) kształtowały się na poziomie 33 tys. zł na jednego pracodawcę. 
Znaczny spadek tej wartości miał miejsce w 2011 roku; wartość wydatkowanych pieniędzy 
spadła do 89% stanu z 2009 roku. Wzrost tych wielkości wystąpił w latach 2007-2009 oraz 

                                                           

8 M. Garbat Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 
2013, s. 41. 

9 A. Barczyński, Rehabilitacja zawodowa jako rozwiązanie systemowe, [w:] M.A. Paszkowicz, M. Garbat 
(red.), Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 
2015, s. 48. 
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2012-2013. Największy relatywny przyrost miał miejsce w 2012 roku; w tym roku wydatko-
wane kwoty były aż 25% wyższe niż w roku poprzednim. W pozostałych latach wzrosty te nie 
przekraczały 2% stanu z poprzedniego roku. 

Podobnie kształtował się trend odnośnie do liczby dostosowanych stanowisk pracy. Syste-
matyczny wzrost wydatków na ten cel można zaobserwować od 2005 roku; przy czym znaczący 
relatywny wzrost liczby tych stanowisk (o blisko 10%) w stosunku do roku poprzedniego 
można zaobserwować w 2009 roku. 

Inaczej kształtowały się średnie wartości kwot wydatkowanych na utworzenie stanowisk 
pracy. W tej sytuacji można zaobserwować niewielką ogólną tendencję wzrostową, która utrzy-
mywała się do 2007 r., po której nastąpił okres spadkowy. W 2014 roku średnia wartość dosto-
sowania była 1,63-krotnie wyższa niż w 1998 r. 

Analogicznie do wzrostu kosztów tworzenia stanowisk pracy następował również zwrot 
kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. W 2005 roku wydatkowano na 
ten cel 1,3 mld zł dla 202 865 osób. W następnym roku kwota ta wzrosła do 1,4 mld zł, tj.  
o około 95 mln zł. Jednocześnie do 209 212 wzrosła liczba osób, którym refundowano wyna-
grodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne (tabela 2). 

 

Tab.  2. Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami w latach 2005-2014 

Rok 
Dofinansowanie 

do wynagrodzeń [zł] 

Liczba  

pracowników  

zarejestrowanych  

w SODiR** 

Roczna kwota  

dofinansowania  

przypadająca na jedno  

miejsce pracy [zł] 

2005 1 380 090 055 202 865 6 803,00 

2006 1 475 771 010 209 212 7 053,95 

2007 1 644 849 716 219 070 7 508,32 

2008 1 593 570 796 205 208 7 765,63 

2009 2 515 289 819 236 889 10 618,01 

2010 2 846 832 385 259 620 11 616,50 

2011 2 753 211 000 245 068 11 778,41 

2012 2 886 512 000 240 693 11 992,50 

2013 3 054 421 178 248 285 12 302,04 

2014 2 895 997 936 242 343 11 949,99 

* na podstawie planu finansowego PFRON 

** SODIR – System Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON: http://www.pfron.org.pl/bip/wykorzystanie-srod-

kow/74,Wykorzystanie-srodkow-PFRON-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego.html [2016-06-07]. 

 

W przypadku dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami 
oraz składek na ubezpieczenia społeczne widoczna była niewielka tendencja wzrostowa.  
W 2013 roku kwota dofinansowania była 2,4-krotnie wyższa niż w 2005 roku; nieznaczny spa-



68                                                                                      MARCIN GARBAT 

 

 

dek miał miejsce w latach 2008, 2011 i 2014. Średnioroczna kwota dofinansowania przypada-
jąca na jedno miejsce pracy zwiększyła się dwukrotnie w analizowanym okresie. Z kolei  
w latach 2005-2008 środki przekazane do ZUS niemal się podwoiły. 

Od 2003 r. PFRON na mocy ustawy o rehabilitacji prowadzi system wspierania dofinan-
sowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników (System Obsługi Dofinansowań  
i Refundacji, SODiR). Liczba pracowników objętych tym dofinansowaniem, zarejestrowanych 
w Systemie, wykazywała zmienność. W latach 2005-2013 zaobserwowano wzrost wydatków 
na realizację omawianego zadania do wartości 2,7 mld zł, kwota ta była niższa od ubiegłorocz-
nej o 93 mln zł. W przeciągu omawianego okresu zwiększyła się liczba osób, którym refundo-
wano wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne. W 2005 roku osiągnęła ona wiel-
kość 202 tys. i była o 43 tys. osób mniejsza niż w 2014 roku. 

 
 
Efekty polityki dofinansowań do miejsc pracy 
 
Najbardziej wymiernie efekty poszczególnych instrumentów rynku pracy można mierzyć za 
pomocą wskaźników: aktywności zawodowej (WAZ), bezrobocia (SB) i zatrudnienia (WZ). 
Osoby z niepełnosprawnościami zawodowo charakteryzują się niezbyt wysoką aktywnością 
zawodową. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele: od barier związanych z infrastrukturą (np. 
bariery fizyczne, fizjograficzne, techniczne i urbanistyczne), poprzez bariery społeczne (np. 
stereotypy), na barierach osobistych skończywszy (np. psychologiczne)10. 

Według badania aktywności ekonomicznej ludności Głównego Urzędu Statystycznego 
(BAEL), zarówno liczba osób z niepełnosprawnościami prawnie, jak i częstość niepełnospraw-
ności utrzymuje się w ostatnich latach na zbliżonym poziomie. Według tego badania na koniec 
2014 roku było w Polsce niespełna 3,2 mln osób z niepełnosprawnościami w wieku 15 lat i wię-
cej, w tym ok. 2 mln w wieku produkcyjnym. Wskaźnik niepełnosprawności w tej grupie wieku 
wyniósł 14,4% (tabela 3). 

Widoczne są różnice wielkości wskaźników rynku pracy: zarówno współczynnik aktyw-
ności zawodowej (WAZ), wskaźnik zatrudnienia (WZ), jak i stopa bezrobocia (SB) są wyższe  
w przypadku ludności w wieku produkcyjnym. WAZ i WZ stopniowo wzrastają w obu grupach 
wiekowych. Z kolei SB do 2009 roku wykazywały tendencję spadkową, a następnie zaczęły 
wzrastać. Wzrost ten wiązać można z ogólnym kryzysem gospodarczym, który nie ominął Polski. 

Jednocześnie można zauważyć, że następuje zwiększenie różnic między wartościami WAZ 
i WZ dla obu grup wiekowych (15+ i 18+) oraz zmniejszanie się ich w przypadku SB. Różnice 
te dla WAZ zmieniały się od 7,1 punktu procentowego (p.p.) w 2006 r. do 9,8 p.p. w 2014 r.; 
dla WZ od 5,5 p.p. w 2005 roku do 8 p.p. w 2014 roku, dla SB od 2,6 p.p. w 2005 r. do 1,2 p.p. 
w 2014 roku. Zatem niemal wszystkie osoby bezrobotne to osoby w wieku powyżej 18 lat. 
Wzrost różnic WAZ i WZ wskazuje, że bardziej podatne na działanie instrumentów rynku pracy 
są osoby dorosłe. Widoczny jest również pewien wpływ na osoby bierne zawodowe – ich liczba 
z roku na rok nieznacznie maleje. 

 

                                                           

10 Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 2005-2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, 
s. 4. 
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Tab. 3. Aktywność ekonomiczna osób z niepełnosprawnościami w wieku 15 lat i więcej oraz w wieku pro-
dukcyjnym w latach 2005-2014 (zestawienie średnioroczne) 

Rok 
Ogółem 

Aktywni zawodowo 
Bierni za-

wodowo 

Współczynnik 

aktywności za-

wodowej 

WAZ 

Wskaźnik 

zatrudnienia 

WZ 

Stopa 

bezrobocia 

SB razem pracujący 
bezro-

botni 

[tys.] [%] 

w wieku 15 lat i więcej 

2005 4085 663 535 128 3422 16,2 13,1 19,3 

2006 3806 571 481 90 3235 15,0 12,6 15,8 

2007 3753 566 494 73 3187 15,1 13,2 12,9 

2008 3708 578 508 71 3130 15,6 13,7 12,3 

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

2010 3398 576 493 83 2822 17,0 14,5 14,4 

2011 3391 598 509 89 2793 17,6 15,0 14,9 

2012 3361 585 495 91 2776 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 

w wieku produkcyjnym 

2005 2386 570 444 125 1816 23,9 18,6 21,9 

2006 2280 503 416 87 1777 22,1 18,2 17,3 

2007 2259 511 439 72 1748 22,6 19,4 14,1 

2008 2213 528 460 69 1685 23,9 20,8 13,1 

2009 2068 508 443 65 1560 24,6 21,4 12,8 

2010 2054 531 449 81 1523 25,9 21,9 15,3 

2011 2020 551 465 86 1469 27,3 23,0 15,6 

2012 1953 537 450 87 1416 27,5 23,0 16,2 

2013 1918 524 430 94 1394 27,3 22,4 17,9 

2014 1901 516 434 83 1385 27,2 22,8 16,0 

Źródło: BAEL GUS. 

W analizowanym okresie liczba pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawno-
ściami wzrosła około 2,4-krotnie, przy czym przyrost liczby zakładów otwartego rynku pracy 
był trzykrotny, natomiast w przypadku ZPCh nastąpił spadek o 1/5. O ile w 2005 r. co trzeci 
podmiot zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami miał status zakładu pracy chronionej, 
to w 2014 r. już tylko co dziesiąty. Spadek liczebności zakładów chronionego rynku pracy za-
chodził łagodnie w stałym tempie. Zmniejszenie to wynika m.in. z rezygnacji przez część pra-
codawców ze statusu ZPCh. W przypadku zwykłych zakładów pracy po 2008 r. przyrost ich 
liczby odbywał się szybciej niż w poprzednim okresie. Przyspieszenie to może sugerować sil-
niejszy wpływ zmian prawnych wprowadzonych w ostatnich latach (m.in. zwrot kosztów do-
stosowania stanowisk pracy do specyficznych potrzeb pracowników, wzrost wysokości stawek 
dofinansowań do wynagrodzeń). 
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Konkluzje 
 
Omówione w niniejszym opracowaniu instrumenty rynku pracy, odnoszące się do osób z niepeł-
nosprawnościami, wynikają z przyjętych celów polityki gospodarczej i społecznej państwa, oraz 
są spójne z kierunkami polityki Unii Europejskiej. Dotyczy to chociażby zakazu dyskryminacji 
lub właściwego kształtowania warunków pracy, w tym także pomocy państwa dla przedsiębior-
ców. 

Szczegółowa analiza sytuacji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy w Polsce nie jest 
zadaniem łatwym ze względu na złożoność zagadnienia. Prezentowana analiza stanowi jedynie 
próbę przybliżenia stanu rzeczywistego. 

Istotną cechą polskiego rynku pracy osób z niepełnosprawnościami jest ich niska aktyw-
ność zawodowa. Przy tym od początku lat dziewięćdziesiątych, czyli okresu transformacji eko-
nomicznej kraju, aktywność ta utrzymuje się na poziomie znacznie niższym niż ma to miejsce  
w przypadku osób sprawnych, ale nieznacznie – lecz systematycznie – rośnie. 

Wzrost zatrudnienia odnotowano na otwartym rynku pracy, głównie dzięki korzystnym 
zmianom w ustawie o rehabilitacji, które umożliwiły otrzymywanie dofinansowania do wyna-
grodzeń niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych u pracodawcy otwartego rynku pracy. 
Wówczas, obok metody szczegółowego rozliczania zaliczek otrzymanych z PFRON, na te do-
płaty wprowadzono ryczałt, który wybrała zdecydowana większość pracodawców.  

Kierowane do osób z niepełnosprawnościami i ich (potencjalnych) pracodawców instru-
menty rynku pracy wykazują różną efektywność. Jeśli za jej miarę przyjąć liczbę beneficjentów, 
to działaniami jakimi są dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz 
powiązane z nimi dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne można nazwać trafionymi.  

Jednocześnie widać wyraźnie, iż pomimo wprowadzenia tych instrumentów, podstawowy 
cel systemu – wzrost aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami – nie rośnie w ocze-
kiwanym tempie. Nadal występuje sytuacja, w której ogromną liczbę blisko 1,4 mln osób niepeł-
nosprawnych w wieku produkcyjnym cechuje zupełna bierność zawodowa. Aktywności zawo-
dowej nie sprzyja wysokie bezrobocie ogółu społeczeństwa, a także obawa wielu pracodawców 
przed (ewentualnymi) problemami i barierami wynikającymi z zatrudniania osób z niepełno-
sprawnościami oraz nieznajomości zasad finansowego wspierania ich pracy. Inną barierą są cią-
gle jeszcze niskie kwalifikacje zawodowe tych osób.  

O ile zatem można powiedzieć, że działania podejmowane przez państwo należy ocenić 
jako częściowo skuteczne (przybliżają stopniowo do realizacji celu pełnego zatrudnienia), trudno 
jest jednoznacznie stwierdzić, czy są one sensu stricto korzystne i ekonomiczne. Wynika to  
z różnicy jednostek miar nakładów i efektów oraz z większości niematerialnego charakteru tych 
ostatnich i trudności z ich kwantyfikacją. Uwzględniając powyższe uwagi można je ocenić jako 
przynajmniej częściowo korzystne, gdyż im więcej osób pracuje, tym większe są szanse na roz-
wój w wymiarze indywidualnym i społeczno-gospodarczym; im mniej osób pozostaje biernych 
zawodowo, tym mniejsze są obciążenia budżetowe państwa z tego tytułu, większe są też wpływy 
z tytułu podatków wnoszonych przez pracujących do budżetu państwa. Omawiane działania wy-
dają się być niezbyt ekonomiczne, gdyż mimo pokaźnych nakładów finansowych w analizowa-
nym okresie wartości wskaźników rynku pracy niewiele się zmieniły (WAZ i WZ wzrosły odpo-
wiednio o 1,4 p.p., i 1,9 p.p., a SB spadła o 4,4 p.p.). W świetle przeprowadzonych analiz można 
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zatem potwierdzić tezę o ograniczonej efektywności aktywności państwa w realizacji celu peł-
nego zatrudnienia w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. 

Od kilku lat obserwuje się równowagę w systemie rehabilitacji zawodowej – Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera zatrudnienie około 230 tysięcy osób 
z niepełnosprawnością. Środki na ten cel pochodzą w olbrzymiej większości z kar płaconych 
przez pracodawców, którzy nie wywiązują się z obowiązku zatrudniania 6% osób niepełno-
sprawnych. Udział budżetu państwa jest tu niewielki – niemal stała roczna dotacja, jaką otrzy-
muje PFRON (ok 700 mln zł) – przeznacza ją na finansowanie rehabilitacji społecznej, reali-
zowanej przez samorządy. Ponadto żadna ze stron (pracodawcy, rząd, samorząd terytorialny, 
osoby z niepełnosprawnościami) nie podjęła poważniejszych prób aby zwiększyć dotację bu-
dżetową. Można zatem powiedzieć, iż wokół tej kwestii zapanował konsensus. Nikt nie jest 
zainteresowany finansowym inwestowaniem w zwiększenie zdolności systemu rehabilitacji za-
wodowej do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez dotacje budżetowe. Dlaczego 
tak się dzieje? 

Powstała równowaga jest bezpieczna dla funduszy publicznych. Wystarczy wyobrazić so-
bie sytuację, że gwałtownie zwiększa się zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób  
z niepełnosprawnościami. W efekcie nastąpiłby wzrost wydatków na dofinansowanie wyna-
grodzeń. Dla PFRON-u byłby to poważny problem, bo skąd wziąć pieniądze na ten cel? Jaka-
kolwiek nierównowaga mogłaby zachwiać podstawą tego systemu – finansami. Trudno sobie 
wyobrazić sytuację, gdy zabraknie pieniędzy na wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowni-
ków. Można zatem rzec, iż wszyscy uczestnicy systemu stali się swego rodzaju zakładnikami 
zaistniałej sytuacji. Z jednej strony występuje ciągły deficyt związany z dotowaniem wzrostu 
zatrudnienia. (minister finansów nie chce dołożyć pieniędzy z budżetu państwa, a minister 
pracy wciąż nie rozpoczął prac nad poważną reformą systemu rehabilitacji; wydaje się, że rów-
nież Zarząd PFRON-u i Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nie mają 
pomysłu na radykalną poprawę sytuacji – trudno bowiem za takie uznać systematyczne zmiany 
w prawie i zmniejszanie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawno-
ściami). Z drugiej strony, kurczą się zasoby ludzkie na polskim rynku pracy (coraz więcej ludzi 
odchodzi na emeryturę, występuje masowa emigracja młodzieży do innych krajów). Szacuje 
się, że kilkadziesiąt tysięcy niepełnosprawnych mogłoby podjąć zatrudnienie w różnych sekto-
rach gospodarki. Problem tkwi w tym, że ich zwiększona aktywność zawodowa mogłaby oka-
zać się tragiczna w skutkach dla finansów PFRON, a decydenci odpowiedzialni za ten obszar 
polityki społecznej nie mają koncepcji na jego rozwiązanie. 

Analiza rynku pracy daje podstawy do tego by stwierdzić, iż sytuacja osób z niepełno-
sprawnościami kształtuje się niekorzystnie – głęboka nierównowaga po stronie popytu na 
pracę, przy rosnącym zainteresowaniu podjęciem pracy i napływem nowych kandydatów zasi-
lających podaż pracy. Rodzi to pytanie o uwarunkowania aktywizacji zawodowej osób z nie-
pełnosprawnością oraz o cały system wspierania zatrudnienia tych osób. Chodzi tu o uwarun-
kowania zarówno po stronie gospodarki i pracodawców tworzących miejsca pracy, jak i po 
stronie społeczności osób z niepełnosprawnością – z różnych przyczyn, potencjalnie z przyczyn 
ekonomicznych i pozaekonomicznych. Gdyby nie istniało dofinasowanie do wynagrodzeń nie-
pełnosprawnych, to prawdopodobnie – biorąc pod uwagę coraz większe wymagania rynku 
pracy – osoby z niepełnosprawnościami byłyby wciąż mało konkurencyjne, czego efektem jest 
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ich znaczna bierność zawodowa. Oznacza to, że obok działań mających na celu zwiększenie 
szans na zatrudnienie tych osób, które zarejestrowały się w urzędzie pracy, należy stosować 
również narzędzia nakierowane na samych niepełnosprawnych, mające na celu ich uaktywnie-
nie oraz poprawienie ich konkurencyjności na rynku pracy. Zwiększenie aktywności, nie tylko 
w dziedzinie zawodowej, stanowi nadal poważne wyzwanie. 
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