
Autorka stawia pytanie, czy w Polsce rekrutacja i selekcja osób z niepełnosprawno-
ścią jest efektywna. Dotychczasowe badania wykazują, że brakuje zarówno wyspe-
cjalizowanych kanałów rekrutacji osób z niepełnosprawnością, jak i odpowiednio 
przygotowanych kadr do prowadzenia rozmów z kandydatami z niepełnospraw-
nością. Dlatego celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, w jaki sposób osoby 
z niepełnosprawnością poszukują pracy oraz w jaki sposób pracodawcy prowadzą 
proces rekrutacji i selekcji. 
W artykule zaprezentowano wyniki badania kwestionariuszowego pracowników  
z niepełnosprawnością (90 osób) oraz ich przełożonych (47 osób). Dane wskazują 
na pewne rozbieżności w postrzeganiu rekrutacji i selekcji przez obie badane grupy. 

Słowa kluczowe: niepełnosprawność (disability), pracownicy z niepełnosprawnością (employees 
with disabilities), zarządzanie niepełnosprawnością (disability management), rekrutacja (recruitment), 
selekcja (selection)

Wprowadzenie

W Polsce żyje prawie 5 mln ludzi z niepełnosprawnością (GUS, 2012), z czego  
2,4 mln jest w wieku produkcyjnym. Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej 
Ludności Polski (BAEL) wskazują na wzrost współczynnika aktywności zawo-
dowej i wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, szczególnie tych  
w wieku produkcyjnym (w 2006 roku wskaźnik ten wynosił 22,1%, a w III kwartale  
2016 roku wzrósł do 26,5%) (GUS, 2016). Nasuwa się pytanie czy polski rynek  
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pracy jest przygotowany na przyjęcie pracowników z niepełnosprawnością? Czy pra-
codawcy potrafią ich skutecznie i efektywnie pozyskać, a następnie nimi zarządzać? 
Interesujący jest każdy aspekt zarządzania niepełnosprawnością w organizacji, ale  
w tym artykule przeanalizowane będą jedynie dwa pierwsze etapy: rekrutacja i se-
lekcja. Celem artykułu jest bowiem sprawdzenie, w jaki sposób osoby z niepeł-
nosprawnością poszukują pracy oraz w jaki sposób pracodawcy prowadzą proces 
rekrutacji i selekcji.

Rekrutacja i selekcja – rys teoretyczny

Literatura na temat zarządzania zasobami ludzkimi poświęca wiele miejsca proble-
mowi doboru pracowników, a w szczególności rekrutacji i selekcji. Rekrutacja po-
winna być tak przygotowana, aby informować o warunkach pracy i możliwościach 
rozwoju, motywować potencjalnych kandydatów do złożenia aplikacji oraz pełnić 
funkcję wstępnej selekcji (Pocztowski, 2008, s. 137–138). Co więcej, proces ten po-
winien być dostosowany indywidualnie do specyfiki potencjalnego kandydata. Jak 
zauważają P. Wolszczyk i M. Gawron (2014), wśród zainteresowanych znajdować 
się mogą przedstawiciele kilku różnych pokoleń. Rekrutacja oznacza wybór pomię-
dzy poszukiwaniami wewnątrz i na zewnętrz organizacji, działaniami własnymi lub 
zleconymi wyspecjalizowanym podmiotom. Obecnie pytanie: gdzie szukać kan-
dydatów, nabrało nowego znaczenia. Pojawia się dylemat, czy szukać tradycyjnie, 
czy przenieść poszukiwania w przestrzeń wirtualną i wykorzystać nowoczesne me-
dia społecznościowe (Facebook, LinkedIn czy GoldenLine). Jak wynika z badania 
„Media społecznościowe w rekrutacji”, 97% polskich rekruterów korzysta w czasie 
rekrutacji z portali społecznościowych, a aż 79% zatrudniło pracownika za pośred-
nictwem mediów społecznościowych (Media społecznościowe…, 2015).

Kolejnym krokiem przy doborze kadr jest selekcja kandydatów. Pomyłka na tym 
etapie może organizację wiele kosztować, dlatego też spośród dostępnych metod  
w tym procesie wybierana jest zazwyczaj kombinacja kilku technik, aby zwiększyć 
kompleksowość oceny kandydata. Wśród wykorzystywanych metod najwyżej oce-
niana i dająca prawdopodobieństwo najlepszego dopasowania kandydata jest asses-
sment center (AC), a w dalszej kolejności: metody selekcji skoncentrowane na umie-
jętnościach i ustrukturyzowane wywiady, testy zdolności, testy próbek pracy, analizy 
biodanych, testy osobowości, wywiady nieustrukturyzowane, referencje, aż po najni-
żej ocenianą – grafologię (Ekuma, 2012, por. Chirkowska-Smolak, Grobelny, 2014). 
T. Ingram (2014) zwraca uwagę, że w ostatnich latach nie opracowano nowych tech-
nik selekcji pracowników, a rozwój koncentrował się raczej na bardziej świadomym 
doborze spośród istniejących metod. Choć należy też wspomnieć o coraz częst-
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szym stosowaniu grywalizacji (tj. tworzeniu gier dla potencjalnych kandydatów)  
i viral recruiting (rekrutacji z zastosowaniem marketingu wirusowego) (Misztal, 2015; 
Kampioni-Zawadka, 2014).

Rekrutacja i selekcja pracowników z niepełnosprawnością

Jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, rekrutacja i selekcja nabierają dodat-
kowego znaczenia. Po pierwsze, analiza rynku pracy pokazuje, że osoby z niepeł-
nosprawnością często funkcjonują w ukrytym segmencie i podejmują zajęcia za-
robkowe w szarej strefie lub na czarnym rynku pracy (Giermanowska, 2016). Po 
drugie, chodzi nie tylko o znalezienie najlepiej pasującego kandydata, ale również  
o minimalizację zagrożeń związanych z zachowaniami dyskryminującymi (Borow-
ska, 2008; Barnes, Mercer, 2008). 

Najczęściej poruszanym tematem związanym z doborem kadr jest analiza przy-
czyn niezatrudniania osób z niepełnosprawnością. Opisywane są: prawne aspek-
ty zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, funkcjonujące stereotypy, bariery 
architektoniczne czy też wysokie koszty utrzymania w zatrudnieniu (Brzezińska  
i wsp., 2008; Gabrat, Paszkowicz, 2015; Uścińska, 2015; Majewski, 2005). 

Podczas rekrutacji osób z niepełnosprawnością pierwszym elementem zwraca-
jącym uwagę kandydatów jest forma ogłoszenia rekrutacyjnego, w którym zamiesz-
czona powinna być zachęta do składania podań przez osoby z niepełnosprawnością, 
lub ogłoszeniodawca powinien podkreślić, że kandydaci będą oceniani wyłącznie na 
podstawie ich zdolności (ILO, 2003, s. 19–20). Dotychczasowe badania wykazały, iż 
brakuje zarówno wyspecjalizowanych kanałów, jak i odpowiednio przygotowanych 
kadr do prowadzenia rozmów z kandydatami z niepełnosprawnością (Bartkowski  
i wsp., 2009, s. 25–26). Co więcej, pracodawcy w publikowanych ogłoszeniach czę-
sto nie zamieszczają wspomnianych zachęt, co prowadzi do braku ofert od kandy-
datów z niepełnosprawnością (Arendt, 2013, s. 11). A. M. Pancewicz i J. Kotzian 
(2014, s. 162) zwracają jednak uwagę, iż duże firmy, posiadające spisaną politykę 
różnorodności bądź CSR, komunikują otwartość wobec osób z niepełnosprawno-
ścią już na stronach internetowych. 

W literaturze opisywane są również najczęściej wykorzystywane metody rekru-
tacji. Należą do nich: bezpośrednie zgłoszenie się osoby z niepełnosprawnością 
do pracodawcy, kontakt z powiatowym urzędem pracy, polecenie kogoś z zakładu 
pracy, ogłoszenie w prasie/radiu/telewizji i internecie, korzystanie z usług agencji 
zatrudnienia lub zatrudnienie osoby po odbytej praktyce lub stażu (Giermanowska, 
2014, s. 74; Bartkowski i wsp., 2009, s. 26). Ponadto firmy zachęcają dodatkowo 
do udziału w prowadzonych przez siebie rekrutacjach np. poprzez sponsorowanie  
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imprez sportowych dla osób z niepełnosprawnością, finansowanie stypendiów dla 
najzdolniejszych uczniów z niepełnosprawnością (Pancewicz, Kotzian, 2014, s. 163). 

Gdy chodzi o selekcję pracowników z niepełnosprawnością, jednym z dominu-
jących tematów artykułów jest dyskryminacja kandydatów, która ma miejsce już na 
etapie analizy przedstawianych przez nich dokumentów aplikacyjnych. Natomiast 
najczęstszym momentem dyskryminowania są rozmowy kwalifikacyjne. Zazwyczaj 
gdy osoba rekrutująca może wybrać pomiędzy dwoma kandydatami na to samo 
stanowisko – jednym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności a drugim nie 
posiadającym takiego orzeczenia – wybierana jest ta druga. Co więcej, pojawiają 
się również preferencje dotyczące rodzaju niepełnosprawności, niepełnosprawność 
ruchowa jest lepiej postrzegana niż niepełnosprawność umysłowa (Brecher i wsp., 
2006; Perry i wsp., 2000; Sobczak, 2007, s. 7–25). 

Wielu badaczy podkreśla różnice pomiędzy deklarowanymi chęciami zatrud-
niania osób z niepełnosprawnością a ich rzeczywistym uwzględnianiem w procesie 
rekrutacji (Sobczak, 2007, s. 7–8; Giermanowska, 2014, s. 62–63; Copeland, 2007; 
Hernandez i wsp., 2000; Bruy`ere i wsp., 2003). Jeśli już dochodzi do świadomego 
poszukiwania pracowników z niepełnosprawnością, to można postawić pytanie, czy 
rekrutacja i selekcja osób z niepełnosprawnością jest efektywna. Efektywność  w tym 
wypadku oznacza, że do organizacji pozyskany zostanie odpowiedni kandydat z nie-
pełnosprawnością, a proces wyboru będzie zoptymalizowany pod względem kosztów 
i czasu trwania. Dlatego pracodawca musi zastanowić się, gdzie szukać potencjalnych 
pracowników; jak ich zachęcać do składania aplikacji oraz jak przeprowadzać selek-
cję kandydatów, aby wybrać najbardziej odpowiednią osobę. Z drugiej strony, osoby  
z niepełnosprawnością aktywne zawodowo i poszukujące pracy muszą rozważyć, 
gdzie szukać pracy, jak aplikować i na co zwracać uwagę przy wyszukiwaniu ofert.

Badanie

Aby porównać perspektywę osoby z niepełnosprawnością poszukującej pracy i pra-
codawcy poszukującego pracownika postawiono trzy pytania badawcze.

1. Czy kanały rekrutacji używane przez pracodawców pokrywają się z kanałami wy-
korzystywanymi przez pracowników z niepełnosprawnością do poszukiwania pracy?

Przypuszcza się, że kanały rekrutacji wykorzystywane przez pracodawców od-
powiadają tym, których używają osoby z niepełnosprawnością do znalezienia wła-
ściwej pracy. Pytaniem dodatkowym jest to, jakich kanałów rekrutacji używają pra-
codawcy, a jakich poszukujące pracy osoby z niepełnosprawnością. Jeśli obie grupy 
– pracodawcy i potencjalni pracownicy – używają tych samych kanałów, proces jest 
bardziej efektywny. Literatura przedmiotu wskazuje, iż kanały rekrutacji mogą być 
rozbieżne (Bartkowski i wsp., 2009).
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2. Czy sposoby selekcji stosowane przez pracodawców w stosunku do kandy-
datów z niepełnosprawnością odpowiadają sposobom, jakie kandydaci z niepeł-
nosprawnością uważają za najbardziej odpowiednie do zaprezentowania swoich 
kompetencji?

W sytuacji idealnej stosowane przez pracodawców sposoby selekcji w pełni 
umożliwiają kandydatom z niepełnosprawnością zaprezentowanie swoich kompe-
tencji, i tak też są postrzegane przez osoby z niepełnosprawnością. Taka „idealna” 
sytuacja zwiększa efektywność procesu selekcji kandydatów. Co więcej, jeśli dzięki 
selekcji zostanie wybrany właściwy kandydat, to istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że zostanie on w miejscu pracy na dłużej. Dlatego też staż pracy może być jednym 
z wykładników odpowiedniego wyboru kandydata. Literatura wskazuje (Chirkowska- 
-Smolak, Grobelny, 2014), że najbardziej skutecznym i najbardziej popularnym spo-
sobem jest prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w postaci wywiadu.

3. Czy pracodawcy dostosowują proces selekcji do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością?

Przypuszcza się, że pracodawcy dostosowują proces selekcji do potrzeb osób  
z niepełnosprawnością. 

Aby znaleźć odpowiedzi na tak postawione pytania, przeprowadzono badanie 
opisowe, w którym 90 pracownikom z niepełnosprawnością oraz ich 47 przeło-
żonym postawiono pytania dotyczące rekrutacji i selekcji. Zastosowano metodę 
kwestionariuszową w wersji papierowej. Badanie to jest częścią projektu „Osoby  
z niepełnosprawnością w środowisku pracy”, prowadzanego przez autorkę w okre-
sie grudzień 2015–grudzień 2016.

Podwładni z niepełnosprawnością i ich przełożeni – charakterystyka 
respondentów

Respondenci badania zatrudnieni byli w 10 przedsiębiorstwach o różnych wielkościach: 
małych (0–49 pracowników), średnich (50–499 pracowników) oraz dużych (ponad 
500 pracowników), zlokalizowanych w różnych miejscowościach na terenie Polski.

Wśród 90 pracowników z niepełnosprawnością biorących udział w badaniu 52% 
stanowiły kobiety, a mężczyźni 48%. 21% respondentów było w wieku 31–35 lat, 
18% – w wieku 41–45 lat, 17% – w wieku 26–30 lat, a 12% – w wieku 55 i więcej. 
Tylko trzy osoby z niepełnosprawnością miały wykształcenie podstawowe (3%), po-
zostałe miały wykształcenie: średnie – 29%, zasadnicze zawodowe – 20%, wyższe 
magisterskie – 23%, policealne – 13% i wyższe licencjackie – 11%. Dla większości  
badanych obecny zakład pracy był kolejnym miejscem zatrudnienia. Tylko 19% 
osób z niepełnosprawnością pracowało w pierwszym miejscu zatrudnienia. Ponad-
to dla 54% respondentów z niepełnosprawnością staż w danym miejscu pracy był 
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dłuższy niż 4 lata. Dla 9% wynosił 3 lata, dla 17% – od roku do 2 lat, a 20% osób 
pracuje w obecnym miejscu pracy mniej niż rok. 79% osób z niepełnosprawnością 
zajmowało stanowisko pracownika wykonawczego, 12% to samodzielni specjaliści, 
6% to kierownictwo średniego szczebla, a 3% to kierownictwo wyższego szczebla. 
57% pracowników z niepełnosprawnością było zatrudnionych na czas nieokreślony, 
a 36% – na czas określony. Badani posiadali orzeczenia o niepełnosprawności wy-
dane głównie przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (93%). 
62% wszystkich osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

W badanej grupie znajdowali się przedstawiciele wszystkich typów niepełno-
sprawności (Rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełno-
sprawności…); najliczniejszą grupę stanowiły upośledzenia narządu ruchu (72%), 
niepełnosprawności sensoryczne (głosu, mowy i słuchu – 34% i narządu wzroku 
– 28%) oraz zaburzenia neurologiczne – 26%.

Wśród 47 przełożonych uczestniczących w badaniu 57% stanowiły kobiety,  
a 43% – mężczyźni. Rozkład wieku przełożonych przedstawiał się następująco: 
28% było w wieku 36–40 lat, a po 15% w wieku 31–35 i 41–45 lat, po 13% w wieku 
26–30 lat i 46–50 lat oraz 11% w wieku 55 i więcej lat, 2% – 25 lub mniej lat. Prawie 
połowa przełożonych (47%) posiadała wykształcenie wyższe magisterskie, 32% – 
wykształcenie średnie oraz po 11% wykształcenie policealne i wyższe licencjackie. 
Dla 10 przełożonych (21%) obecny zakład pracy był pierwszym miejscem pracy, 
dla pozostałych – kolejnym. 74% przełożonych pracuje w obecnym miejscu pracy 
ponad 4 lata. 81% respondentów zajmowało stanowiska kierownictwa średniego 
szczebla, 11% – kierownictwa wyższego szczebla, 6% – członka zarządu i 2% – 
właściciela. Forma prawna zatrudnienia prawie wszystkich przełożonych (98%) to 
umowa na czas nieokreślony. Przełożeni mieli duże doświadczenie w zarządzaniu: 
36% osób pełniło tę funkcję ponad 11 lat, 23% – 5–10 lat, 15% – 3–5 lat, 19% – 
1–2 lat. Mieli też znaczne doświadczenie w zarządzaniu pracownikami z niepełno-
sprawnością: 40% – 1–2 lata, 21% – 3–5 lat, 19% – 5–-10 lat, 11% – do roku, a 9% 
– ponad 11 lat. Najwięcej doświadczeń w zarządzaniu niepełnosprawnością doty-
czyło upośledzeń narządu ruchu (55%), niepełnosprawności sensorycznych (głosu, 
mowy i słuchu – 51% i narządu wzroku – 32%), chorób neurologicznych (28%), 
chorób układu oddechowego i krążenia (26%) oraz epilepsji (21%).

Rekrutacja i selekcja oczami podwładnych i przełożonych

Pierwszą część badania stanowiły pytania dotyczące rekrutacji. Okazuje się, iż oso-
by z niepełnosprawnością, poszukując pracy, głównie odpowiadały na ogłoszenia 
publikowane w internecie (27%) i w prasie (15%) lub decydowały się na samo-
dzielne poszukiwania (21%), choć przedsiębiorstwa nie publikowały ogłoszeń. Dla 
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12% pracowników z niepełnosprawnością proces rekrutacji rozpoczął się dzięki 
poleceniu przez znajomego, a dla 10% – dzięki ofercie z urzędu pracy. Tylko 6% 
respondentów skorzystało z pomocy wyspecjalizowanej agencji pośrednictwa pracy 
dla osób z niepełnosprawnością. 

Natomiast przełożeni osób z niepełnosprawnością zapytani o to, w jaki spo-
sób ich przedsiębiorstwo pozyskuje pracowników z niepełnosprawnością, wskazy-
wali przede wszystkim na wyspecjalizowane w tej dziedzinie agencje pośrednictwa 
(21%), a dopiero na kolejnych miejscach znalazły się ogłoszenia w internecie (16%), 
samodzielne poszukiwania osób z niepełnosprawnością, bez publikacji ogłoszeń 
przez pracodawców (16%), polecenie przez pracownika (15%) oraz poprzez urzędy 
pracy (12%) – por. wykres 1.

Wykres 1. Sposoby pozyskiwania pracowników przez przełożonych  
i poszukiwania pracy przez podwładnych, w %
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Bardzo interesująca jest różnica w odpowiedziach dotyczących sposobów po-
szukiwania pracy i pozyskiwania pracowników. Osoby z niepełnosprawnością wy-
kazują dużą inicjatywę własną – szukają potencjalnych miejsc zatrudnienia, wyko-
rzystując do tego internet i prasę; często nie czekając na ogłoszenia, sami pytają  
o możliwość zatrudnienia. Natomiast odpowiedzi przełożonych wskazują na więk-
szą ostrożność w poszukiwaniu potencjalnych pracowników z niepełnosprawno-
ścią. Większość respondentów wskazywała rekrutację prowadzoną przez wyspe-
cjalizowane agencje pośrednictwa pracy, urzędy pracy, czy indywidualne polecenia 
innych pracowników. 

Spośród 90 podwładnych tylko 47 zwróciło uwagę, iż w ogłoszeniu, na które 
odpowiadali, była wzmianka o możliwości wykonywania pracy przez osobę z nie-
pełnosprawnością. Skąd taki wynik? Jedną z prawdopodobnych odpowiedzi może 
być to, iż osoby z niepełnosprawnością nie ograniczają poszukiwania pracy jedynie 
do miejsc przystosowanych. Możliwe są również inne wyjaśnienia: optymistyczne –  
niepełnosprawność respondentów na tyle nie utrudnia codziennego funkcjonowa-
nia, że starają się po prostu pracę; lub pesymistyczne – jest mało ofert pracy przy-
stosowanych dla osób z niepełnosprawnością. 

Z kolei wśród 47 przełożonych tylko 28 potwierdziło fakt zamieszczania infor-
macji o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością w publikowanych przez przed-
siębiorstwo ogłoszeniach o pracę. Pozostali przełożeni albo zaprzeczyli (12 osób), 
albo nie odpowiedzieli na to pytanie w ogóle. Analiza odpowiedzi przełożonych na 
oba pytania dotyczące rekrutacji osób z niepełnosprawnością może wskazywać na 
niski poziom wiedzy na ten temat.

Druga część pytań dotyczyła selekcji. Podwładni z niepełnosprawnością w zna-
komitej większości (89%) wskazywali rozmowę kwalifikacyjną jako główny etap 
selekcji tego procesu. Na kolejnych miejscach pojawiły się między innymi: wywiad 
indywidualny (46% wskazań), testy zadaniowe (16% wskazań) oraz testy wiedzy 
zawodowej (14% wskazań), a także ankieta biograficzna (12% wskazań). 

54% pracowników z niepełnosprawnością przyznało, iż proces selekcji, w któ-
rym uczestniczyli, uwzględniał ich potrzeby wynikające z posiadanej niepełno-
sprawności. 

Również przełożeni zapytani zostali o proces selekcji. Na pytanie: „Czy proces 
selekcji kandydatów z niepełnosprawnością w Pani/Pana firmie jest zróżnicowany 
ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności?”, 13% przełożonych przyznało, 
iż przedsiębiorstwo stosuje odrębne procedury selekcji dla osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, a 15% nie odpowiedziało na pytanie w ogóle. Natomiast aż 
72% przełożonych zaprzeczyło, jakoby w przedsiębiorstwie stosowano odrębne 
procedury selekcji dla różnych typów niepełnosprawności. Rozkład odpowiedzi 
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przełożonych wskazuje, iż w procesie selekcji stosowana jest zasada równości dla 
wszystkich, bez względu na rodzaj niesprawności. Można się zastanawiać, czy ta 
równość jest przejawem przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym, czy wręcz 
przeciwnie. Szczególnie gdy Międzynarodowa Organizacja Pracy w wytycznych do 
przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i testów postuluje, by były one dosto-
sowane do specyficznych umiejętności, wiedzy i zdolności: „należy też starannie 
sprawdzić kryteria wyboru w celu zapewnienia, że nie będą one w sposób przypad-
kowy eliminować osób niepełnosprawnych” (ILO, 2003, s. 20–21).

Badani przełożeni zostali również zapytani o to, jaki sposób selekcji w ich oce-
nie byłby najbardziej efektywny i zapewniłby wybór najbardziej odpowiedniego 
kandydata z niepełnosprawnością. Prawie wszyscy (98%) wskazali, iż najlepszym 
sposobem jest rozmowa kwalifikacyjna. Dla 87% respondentów równie dobry był 
wywiad indywidualny. Natomiast na trzecim miejscu, według przełożonych, znala-
zły się testy zadaniowe (60%).

Podsumowanie

Podsumowując, badania kanałów rekrutacji przyniosło interesujące wyniki. które 
wskazały duże różnice w tej kwestii. Często to, że osoby z niepełnosprawnością są 
zatrudniane, jest wynikiem poszukiwań w internecie bądź własnych starań. 

Pracodawcy zaś skupiają się na rekrutacji z wykorzystaniem pośredników, za-
niedbując możliwości, jakie daje internet. Analizując odpowiedzi udzielone przez 
przełożonych, można również odnieść wrażenie, iż posługują się oni obiegowymi, 
stereotypowymi opiniami dotyczącymi osób z niepełnosprawnością. Wyrazem ta-
kiej postawy może być wskazywanie jako głównego kanału stygmatyzowanej rekru-
tacji prowadzonej przez wyspecjalizowane agencje (zgodnie z zasadą „oni się nimi 
zajmą najlepiej”) lub kierowanie się poleceniem przez np. znajomego (aby uniknąć 
„nieodpowiedniego pracownika”). Oznacza to, iż sposób rekrutacji nie jest w pełni 
efektywny, ponieważ pracodawcy nie skupiają uwagi na tych kanałach, które są naj-
bardziej popularne wśród potencjalnych kandydatów. 

Co więcej, badanie wykazało, że dla drugiej strony zachęta w postaci informacji 
o możliwości wykonywania pracy przez osobę z niepełnosprawnością jest bardzo 
istotna podczas przeszukiwania ofert pracy, jednakże, jak pokazują wyniki badanej 
grupy, nie jest to warunek konieczny.

Kolejne pytanie badawcze dotyczyło sposobów selekcji stosowanych podczas 
wyboru kandydatów. Odpowiedzi przełożonych wskazują na dużą spójność; uznali 
oni, iż najbardziej efektywnym sposobem rekrutacji osób z niepełnosprawnością 
jest rozmowa rekrutacyjna bądź wywiad indywidualny, i takie dwie metody stosują. 
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Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy są to najbardziej skuteczne narzędzia 
selekcji pracowników z niepełnosprawnością. Co prawda, połączenie odpowiedzi 
udzielonych przez osoby z niepełnosprawnością z danymi dotyczącymi ich stażu 
pracy w obecnym miejscu zatrudnienia wskazywać może, iż sama rozmowa wy-
starczyła do pełnego zaprezentowania posiadanych kompetencji, ale należałoby te 
informacje dodatkowo zweryfikować. 

Ostatnie pytanie badawcze dotyczyło dostosowania procesu selekcji do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością. Należy podkreślić, iż większość pracodawców nie do-
stosowywała rozmowy kwalifikacyjnej do potrzeb kandydatów z niepełnospraw-
nością. Nawet jeśli w odpowiedziach osób z niepełnosprawnością pojawiały się 
informacje o tym, iż selekcja odpowiadała potrzebom wynikającym z posiadanej 
niepełnosprawności, to istnieje prawdopodobieństwo, iż pracodawcy dostosowy-
wali ją intuicyjnie. Interesujące wydaje się sprawdzenie, jak bardzo zmieniłaby się 
selekcja, gdyby w jej trakcie wprowadzono procedury dostosowujące ten proces do 
potrzeb wynikających z niepełnosprawności kandydatów.

Wnioski

Choć w ostatnich latach temat pracy osób z niepełnosprawnością coraz częściej 
pojawia się różnych publikacjach, to nadal jest wiele do zrobienia. Badania zapre-
zentowane w niniejszym artykule wykazały rozbieżności między sposobami pro-
wadzenia rekrutacji i selekcji przez przedsiębiorców a tym, w jaki sposób osoby 
z niepełnosprawnością poszukują pracy i jak postrzegają proces selekcji. Należy 
jednak przyznać, iż badania nie dają zaskakujących wyników. Analiza opiera się na 
kilku pytaniach o charakterze ilościowym. Aby uzyskać głębszy obraz, należy w przy-
szłości przeprowadzić w tym obszarze badania jakościowe. 

Jednakże już na tym etapie można pokusić się o sformułowanie praktycznych 
wskazówek, które pomogłyby w bardziej efektywnym prowadzeniu doboru kadr. 
Przede wszystkim pracodawcy powinni zintensyfikować wykorzystanie internetu  
w trakcie poszukiwań pracowników. Chodzi nie tylko o publikowanie ogłoszeń, ale 
również o wykorzystanie forów społecznościowych i budowanie marki pracodawcy 
odpowiedzialnego społecznie, który szanuje różnorodność i zaprasza do pracy oso-
by z niepełnosprawnością.

Ponadto z badań wynika, iż prowadzona selekcja nie jest dostosowywana do 
potrzeb wynikających z niepełnosprawności kandydatów. Ciekawe byłoby spraw-
dzenie, jaki miałaby przebieg rozmowa kwalifikacyjna, gdyby zadbano o jej dosto-
sowanie do indywidualnych potrzeb kandydatów z niepełnosprawnością. Czy do-
stosowanie może zwiększyć skuteczność metod selekcji?
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Nasuwają się również pytania o rolę agencji w procesie rekrutacji osób z nie-
pełnosprawnością. Pracodawcy korzystają z ich usług podczas poszukiwania pra-
cowników, ale poszukiwania te nie przynoszą zbyt dobrych rezultatów. Jakie są tego 
przyczyny? Jaka jest użyteczność agencji? Czy i w jaki sposób można by zwiększyć 
ich efektywność? Tak postawione pytania są warte odrębnego badania.
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A Job Waiting for a Man – A Man Looking for a Job:  
Employee and Supervisor Perspectives on the Recruitment  

and Selection of  Employees with Disabilities
Summary

The author addresses a question concerning the efficiency of  recruitment and se-
lection of  employees with disabilities in Poland. Research to date has demonstrated 
that there is a dearth of  specialized recruitment channels for employees with disabi-
lities as well as a lack of  staff  that is properly prepared for interviewing candidates 
with disabilities. This article examines how people with disabilities search for jobs 
and how employers recruit and select candidates with disabilities. The results of   
a survey of  employees with disabilities (90 persons) and their supervisors (47 persons) 
are presented in the paper. They show that there are certain discrepancies in the 
perception of  recruitment and selection in both groups.

______________________

A n n a  B r z o s k o – absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego, doktorantka w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół 
zarządzania różnorodnością w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem niepeł-
nosprawności.
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