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PRACA ZAWODOWA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I JEJ PROBLEMY 

 

Streszczenie  

W artykule przedstawiono problemy pracy zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Wskaza-
no, że na zatrudnienie i aktywność na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami zdecydowanie 
wpływa integracja i społeczny odbiór niepełnosprawności. Przygotowanie i doskonalenie zawo-
dowe absolwentów niepełnosprawnych jest czynnikiem współdecydującym o efektywnym wy-
konywania zadań zawodowych. W oparciu o badania własne podjęto próbę oceny czynników 
decydujących o skuteczność działań wspierających, służących zwiększeniu aktywności zawo-
dowej osób niepełnosprawnych. Wśród przedstawionych czynników odnoszących się do osób 
niepełnosprawnych przedstawiono znaczenie doskonalenia zawodowego i przystosowania za-
wodowego do otwartego rynku pracy. 

Słowa kluczowe: przygotowanie zawodowe, kształcenie zawodowe, aktywność zawodowa, 
wsparcie, rynek pracy. 
 
PROFESSIONAL WORK OF PEOPLE WITH DISABILITIES AND THEIR  
PROBLEMS 
 
Abstract 

The article focuses on problems of professional work. The article also presents ideas on how to 
activate the disabled’s  professional activity. Moreover,based on my own research, an attempt 
has been made to point out the factors influencing the disabled’s activity. The reasearch find-
ings, based on results from secondary schools in Lubuskie Voivodeship,have shown the need 
for creating a flexible support system which would be accessible not only to the disabled but al-
so their families. 

Key words: professional preparation, education professional, professional activity, labor mar-
ket, vocational training. 

 

 

Dokonując analizy problemów indywidualnych i społecznych osób z niepełnosprawnościami 

można przyjąć, że zasadnicze znaczenie w realizacji podstawowych potrzeb człowieka ma 

praca. W literaturze przedmiotu istnieje wiele koncepcji teoretycznych, wyjaśniających zna-

czenie pracy człowieka w procesie jego aktywności oraz integracji ze środowiskiem. Za re-



142                                                                      ANNA ZIĘTEK 

prezentantów teorii pracy człowieka uznaje się między innymi Zygmunta Wiatrowskiego, 

Wincentego Okonia oraz Kazimierza Czarneckiego, którzy definiują pracę jako:  

  „celową działalność człowieka polegającą na przekształceniu dóbr przyrody i przy-

stosowywaniu ich do zaspokojenia potrzeb ludzkich”1, 

 „zbiorową lub jednostkową działalność, której celem jest uzyskanie jakiegoś wytwo-

ru materialnego bądź niematerialnego”2, 

 „celową, świadomą działalność człowieka polegającą na przekształceniu rzeczywi-

stości i przystosowaniu jej do potrzeb ludzkich”3. 

Przedstawione powyżej stwierdzenia wskazują, że praca jest wartością uniwersalną4. 

Prowadzi z jednej strony do osiągania wytworu kulturowego, dobra materialnego lub usługi5, 

z drugiej zaś stanowi o wypełnianiu ról społecznych i zawodowych, wpływa na aktywność, 

przynależność, samorealizację i integrację. W przypadku osób niepełnosprawnych stanowi 

wartość wyjątkową, ponieważ wpływa na proces spostrzegania, na akceptację środowiska 

społecznego, a w szczególności na poczucie własnej wartości. Praca człowieka – praca zawo-

dowa kształtuje zainteresowania, osobowość oraz wpływa na samopoczucie i stan zdrowia6. 

Człowiek, wykonując pracę, odnosi sukcesy, porażki, uczy się nowych zadań, zdobywa nowe 

doświadczenia i umiejętności. Współoddziaływanie tych czynników prowadzi do nieustanne-

go rozwoju osobowościowo-społecznego7 oraz doskonali kompetencje i wpływa na atrakcyj-

ność na rynku pracy. Z tych względów praca zawodowa, która prowadzi do samodoskonale-

nia, ma podstawowe znaczenie w procesie zaspakajania potrzeb indywidualnych i społecz-

nych osób niepełnosprawnych.  

W obecnym czasie pracę zawodową warunkują procesy globalne, które współdecydują 

o standardach wytwarzania usług czy produktów. Człowiek jako podmiot w procesie współ-

czesnych, dynamicznie zachodzących zmian powinien być przedsiębiorczy, aktywny i zmo-

tywowany. Zakład pracy jako „instytucja formalna powołana w ściśle określonym celu”8, 

reagując na globalne przemiany, generuje potrzebę ciągłego doskonalenia i rozwoju pracow-

nika w zakresie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisku pracy. Zatem, w powyższym kon-

tekście, dostrajanie się osoby niepełnosprawnej do środowiska pracy wymaga od pracownika:  

 przystosowania się do warunków i charakteru pracy, audytu, 

 samooceny i dostosowania do organizacji pracy,  

 zaakceptowania kultury organizacyjnej zakładu pracy, 

 włączenia się w system rozwoju zawodowego (samodoskonalenie, doskonalenie, do-

kształcenie).  

 
1 Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogika pracy, Wyższa Szkoła pedagogiczna w Bydgoszczy, s. 65. 
2 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998, s. 310. 
3 K. M Czarnecki, Leksykon metodologiczny, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2006, s. 77. 
4 W. Komar, Wychowanie przez pracę w szkole ogólnokształcącej, WSIP, Warszawa 1986, s. 5. 
5 Z. Wołk, Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogór-

skiego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006, s. 64. 
6 C. Wiśniewski, Edukacyjny kontekst pracy, „Edukacja i Dekalog” 1999, nr 3, s.53. 
7 W. Rachalska, Z. Wiatrowski, Pedagogika pracy, WSiP, Warszawa 1978, s. 33. 
8 Z. Wołk, Poradnictwo zawodowe… op. cit., s. 96. 
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Pracodawca wobec pracownika formułuje oczekiwania względem kwalifikacji zawodo-

wych i kompetencji stanowiskowych opracowanych w postaci mapy kompetencji do zadania 

wykonywanego na danym stanowisku pracy. Istotny wpływ mają tutaj również czynniki, któ-

rymi według Zdzisława Wołka są:   

 odpowiednia postawa, osobowość, innowacyjność, kreatywność, mobilność zawo-

dowa, 

 umiejętność współpracy i współdziałania zarówno wewnątrz firmy, jak i z otocze-

niem zakładu pracy, 

 umiejętność kształtowania kultury pracy i kultury technicznej9. 

Analizując powyższe stwierdzenia należy przyjąć, że złożoność i zmienność pracy zawo-

dowej stawia przed zakładem pracy i pracownikami określone wymagania. Przede wszystkim 

zaś formułuje oczekiwania zarówno co do kwalifikacji zawodowych czy kompetencji, jak i do 

postawy zawodowej pracownika. Co za tym idzie, osoby niepełnosprawne muszą być wła-

ściwie przygotowane do wykonywania zadań zawodowych i odpowiednio zmotywowane do 

bycia konkurencyjnymi i aktywnymi na otwartym oraz chronionym rynku pracy. W integra-

cyjnym systemie zatrudnienia i aktywności zawodowej mamy do czynienia z formą zatrud-

nienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy i chronionym rynku pracy, czyli w:  

 „zakładach pracy chronionej, w których zatrudnienie znajdują osoby, które ze 

względu na swoją niepełnosprawność posiadają niższą wydajność i nie mogą znaleźć 

pracy lub utrzymać jej w zwykłych zakładach pracy”10,  

 „spółdzielniach inwalidów, których zasadniczym zadaniem jest zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych, kompleksowa rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza 

oraz wykorzystanie koncepcji samopomocy w celu zaspokojenia potrzeb ekono-

micznych osób niepełnosprawnych”11,  

 formie pracy nakładczej, „która polega na wykonywaniu przez osobę niepełno-

sprawną pracy w dowolnym czasie i poza zakładem pracy, na ogół w swoim wła-

snym mieszkaniu”12. System pracy nakładczej przeznaczony jest dla tych osób nie-

pełnosprawnych, które nie mogą pracować w zakładach specjalnych i otwartych ze 

względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności, poważny stan zdrowia, oraz sytua-

cję rodzinną13, 

 „warsztatach terapii zajęciowej (WTZ), których funkcjonowanie stwarza osobom 

niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej 

 
9 Zob. Z. Wołk, Kształtowanie kultury technicznej wobec uczniów liceów ogólnokształcących, WSP, Zielo-

na Góra 1990.   
10 I. Janowska, J. Smoleńska, Młodzież ze schorzeniami i wadami fizycznymi – wybór zawodu, kształcenie 

i praca, WSIP, Warszawa 1979, s. 62. 
11 Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2004, s. 8.  
12 T. Majewski, Rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych dla pracowników tereno-

wych, Biblioteka Miesięcznika Zakłady Pracy Chronionej, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, War-
szawa, s. 98. 

13 I. Janowska, J. Smoleńska, op. cit., s. 64. 
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i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do 

podjęcia zatrudnienia”14, 

 innych zakłady pracy dostosowanych do osób niepełnosprawnych.  

Obecnie, jak wynika z literatury przedmiotu, podstawową formą zatrudnienia osób z nie-

pełnosprawnościami jest chroniony rynek pracy15. Otwarte zakłady pracy, ze względu na brak 

wymagań formalno-prawnych w zakresie dostosowania stanowiskowego do osób niepełno-

sprawnych, cechuje niewielkie powiązanie pracowników niepełnosprawnych z zakładem pra-

cy16. Osoby z niepełnosprawnościami z reguły nie otrzymują zatrudnienia na otwartym rynku 

pracy. Istotnym problemem pracy na otwartym rynku pracy jest społecznie niewłaściwy od-

biór niepełnosprawności i niewystarczająco powszechne postrzeganie osób niepełnospraw-

nych jako pracowników obowiązkowych, kompetentnych i zdolnych do doskonalenia i samo-

doskonalenia w zawodzie.  

Zmieniające się wymagania rynku pracy, a tym samym wymagania pracodawców, 

wprowadzają konieczność wsparcia w zakresie dostosowania rozwiązań technicznych i archi-

tektonicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wzmocnienia roli kompetencji 

u osób niepełnosprawnych, a w szczególności kompetencji stanowiskowych17. Przygotowanie 

zawodowe osób o specjalnych potrzebach, według zasady konkurencyjności, zarówno w wy-

miarze indywidualnym, jak i społeczno-zawodowym18, wymaga również wzmocnienia roli 

doradcy edukacyjno-zawodowego19, którego praca poprawi z kolei samoocenę osoby niepeł-

nosprawnej oraz ukształtuje cechy osobowości zawodowej i umiejętności zawodowe, doty-

czące między innymi20: 

 zaangażowania, kreatywności, mobilności oraz przedsiębiorczość w celu coraz wy-

raźniejszego dążenia do stawania się podmiotem pracowniczym, 

 motywacji do podejmowania różnych zadań zawodowych oraz realizowania zadań 

i ról zawodowych nasyconych tendencją do zmienności21.  

 
14 E. Giermanowska, Zatrudnianie młodych osób niepełnosprawnych w opiniach pracowników Powiato-

wych Urzędów Pracy. Polski model rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych, [w:] 
E. Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, In-
stytut Spraw Publicznych. Program Polityki Społecznej, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 
2007, s. 67. 

15 O. Lipowski, Pedagogika specjalna. Zarys, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, s. 146. 
16 Pietrulewicz B, Problemy edukacyjne i profesjologiczne w rozwoju organizacji, [w:] R. Gerlach (red.), 

Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, 
s. 300.  

17 B. Baraniak, Przygotowanie człowieka do pracy aktualnym zadaniem edukacyjnym, [w:] R. Gerlach 
(red.), Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 
2008, s. 270; S. Suchy, Potrzeby w zakresie kształcenia zawodowego i szkolenia młodzieży bezrobotnej w kon-

tekście rynku pracy, „Edukacja – studia, badania, innowacje” 1996, nr 2(54), s. 39. 
18 B. Pietrulewicz, Wychowanie pracownicze – możliwości kształtowania sylwetek pracowników, [w:] 

B. Baraniak (red.), Wartości w pedagogice pracy, Instytut Badań Naukowych, Warszawa 2008, s. 267. 
19 Ibidem, s. 267. 
20 M. J. Adamczyk, A. Łodyżyński, Edukacja w krajach rozwiniętych – skrypt dla studentów z pedagogiki 

porównawczej, OWFU, Stalowa Wola 2002, s. 138. 
21 Z. Wiatrowski, Aktywność i działalność zakładowa w koncepcji całożyciowego rozwoju zawodowego 

człowiek, [w:] B. Pietrulewicz (red.), Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników, Uni-
wersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005, s. 32. 
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Istotną rolę w sprostaniu wymaganiom pracodawców odgrywa chęć podjęcia pracy przez 

osoby z niepełnosprawnościami na otwartym lub chronionym rynku pracy. Niewielka aktyw-

ność zawodowa osób z niepełnosprawnościami często jest spowodowana:  

 niewłaściwym obiorem niepełnosprawności w społeczności lokalnej,  

 trudnościami w adaptowaniu się do nowego środowiska oraz nowych sytuacji zawo-

dowych,  

 małą lub niewielką motywacją do pracy,  

 niedostosowaniem zakładów pracy do potrzeb i możliwości młodzieży niepełno-

sprawnej, 

 ograniczonym wyszkoleniem zawodowym i wykształceniem ogólnym22.  

 W pracy zawodowej osób z niepełnosprawnościami ważny jest społeczny odbiór nie-

pełnosprawności, integracja w środowisku, dostępność i brak ograniczeń a także adaptacja 

zawodowa, która polega na zaakceptowaniu i realizowaniu zakresu zadań stanowiskowych, 

zorientowaniu się osoby niepełnosprawnej w zakresie infrastruktury i środowiska pracy oraz 

na zaakceptowaniu kultury organizacyjnej zakładu pracy, w tym zasad i norm postępowania 

istniejących w danym zespole23. 

Rezultatem zatrudnienia jest często wybór właściwego zawodu, zgodny z predyspo-

zycjami fizycznymi, zdolnościami ogólnymi, zainteresowaniami, co w efekcie zapewni wy-

konywanie czynności zawodowych bez pogłębiania istniejących schorzeń czy wad oraz da 

impuls do rozwoju potencjalnych możliwości24. 

Prawidłowa realizacja wyżej wymienionych czynników determinuje zaspokojenie po-

trzeb społecznych i zawodowych osób z niepełnosprawnościami. Wymaga ona ponadto utwo-

rzenia ośrodka wsparcia, który na zasadzie zadań pomocowych zwiększy aktywność osób 

z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym i na rynku pracy. Przedstawiony na rysun-

ku nr 1 przykładowy ośrodek wsparcia specjalistycznego powinien zapewnić osobom niepeł-

nosprawnym zarówno zatrudnienie na rynku pracy, jak i doskonalenie zawodowe oraz aktyw-

ność w środowisku lokalnym. Proponowany zakres pomocy, oferowanej przez osoby zatrud-

nione w specjalnym ośrodku wsparcia, zwiększy w osobach niepełnosprawnych poczucie 

przydatności zawodowej, wzmocni zadowolenie i wrażenie stabilności oraz pozwoli zaspoko-

ić potrzeby społeczno-zawodowe. Przedstawiona propozycja utworzenia ośrodka wsparcia 

specjalistycznego wskazuje na potrzebę doskonalenia zarówno specjalistów i doradców za-

wodowych, jak i pośredników w procesie przygotowania, rozwijania, zatrudnienia i aktywno-

ści społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Potwierdza to analiza uwarunkowań pra-

cy zawodowej, która wskazuje na szereg istotnych problemów dotyczących braku kompeten-

cji stanowiskowych u osób niepełnosprawnych, niedostosowanych warunków pracy, niedo-

 
22 A. Przybyłka, Wybrane aspekty pracy osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, [w:] Krajowa 

Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych , Warszawa 2006, s. 167. 
23 T. Majewski, Rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych..., op. cit., s. 105. 
24 I. Janowska, J. Smoleńska, Młodzież ze schorzeniami i wadami fizycznymi – wybór zawodu, kształcenie 

i praca..., op. cit., s. 67. 
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stosowanego wyboru zawodu oraz barier wynikających z aktualnych zadań społeczno-

zawodowych, dotyczących między innymi:  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 1. Proponowane wsparcie osób z niepełnosprawnościami w specjalistycznym ośrodku pomocowym (przy-
kładowe rozwiązanie) 
Źródło: opracowanie własne na postawie: M. Kalbarczyk, M. Szklarczuk, Tyflorehabilitacja dla wszystkich rów-

nież dla widzących, Fundacja Szansą dla Niewidomych, Warszawa 2012, s. 5-93. 
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wsparcia  

pracownicy specjalistycznego ośrodka 

wsparcia w zakresie: 

• dofinansowania, dostosowania miejsc 
pracy, rozwiązań technicznych, infor-
macyjnych i architektonicznych  

Osoby  

niepełnosprawne  
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 braku możliwości kształcenia zawodowego w wielu zawodach, co wynika z niedo-

stosowania szkół i zakładów pracy do możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 małego lub niedostosowanego wsparcia ze strony instytucji, organizacji poradnictwa 

zawodowego, pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, 

 niewłaściwych rozwiązań prawno-organizacyjnych zachęcających pracodawców do 

tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych lub braku wiedzy prawnej 

w tym zakresie, 

 braku systemu wspierającego rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych25.  

Proponowany system wsparcia specjalistycznego, przy założonym zakresie zadań, powi-

nien zapewnić osobom niepełnosprawnym kwalifikacje zawodowe dostosowane do ich moż-

liwości, znajomość rynku pracy i pracy zawodowej, umiejętność radzenia sobie z własnymi 

problemami w sytuacji pracy, chęć doskonalenia zawodowego, aktywność społeczną i inte-

gracyjną. Sprostanie wymogom pracy zawodowej, efektywność i skuteczność pracy, a także 

zadowolenie z jej wykonywania wystąpią wówczas, gdy systemy edukacji, rehabilitacji oraz 

wsparcia pomocowego uwzględnią w swoich zadaniach potrzeby i wymagania osób niepełno-

sprawnych, dostosowując otoczenie do tych potrzeb.  

Wzrost zainteresowania społeczeństwa problemami zatrudnienia i aktywności zawodo-

wej przyczynił się do doskonalenia edukacji zawodowej w kierunku sprawnego systemu 

współdziałającego z rynkiem pracy. Jednym z ważniejszych obszarów doskonalenia realizacji 

celów edukacji jest proces kształcenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej, którego 

efekt w postaci przygotowania zawodowego zależy od wielu czynników i przedsięwzięć rea-

lizowanych w trakcie całego procesu zawodowego, w tym możliwości własnych oraz warun-

ków prawno-organizacyjnych. Aby sprostać wymogom konkurencyjnego rynku pracy osoby 

niepełnosprawne doskonalą umiejętność życia społecznego i integracji, co pozwoli, po ukoń-

czeniu szkoły ponadpodstawowej, na aktywne włączenie się w proces pracy. Prowadzone od 

kilku lat badania nad uwarunkowaniami procesu edukacji zawodowej młodzieży pozwoliły na 

sformułowanie szeregu wniosków. Narzuca się tu przede wszystkim fakt, że efektywność 

procesu edukacji młodzieży niepełnosprawnej uwarunkowana jest przez problemy organiza-

cyjno-prawne edukacji, przebieg i warunki procesu edukacyjnego oraz przygotowanie i do-

skonalenie nauczycieli. Szczegółowe analizy wyników badań niektórych aspektów przygoto-

wania zawodowego młodzieży ukazują złożoność mechanizmu jego uzyskania. Wnioski 

z prowadzonych badań dały podstawę do sformułowania tez, uwag i postulatów, zarówno 

w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. W oparciu o badania podjęto próbę oceny czyn-

ników decydujących o skuteczności procesu edukacyjnego, przy uwzględnieniu programów 

i treści nauczania przedmiotów zawodowych a także warunków dydaktycznych i technicz-

nych szkół oraz zakładów pracy, w których odbywają się warsztaty praktyczne. Wyniki badań 

przeprowadzonych w szkołach ponadpodstawowych województwa lubuskiego pozwoliły 

ocenić przygotowanie zawodowe nauczycieli w kontekście realizacji treści programowych 

 
25 B. Pietrulewicz, Przygotowanie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej (wybrane problemy), [w:] 

B. Pietrulewicz, M.A Paszkowicz (red.), Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy, Instytut 
Edukacji Techniczni-Informatycznej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007, s. 10. 
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przedmiotów zawodowych oraz określić znaczenie rozwoju cech osobowości zawodowej 

i umiejętności zawodowych uczniów niepełnosprawnych z punktu widzenia wykonywania 

przyszłych zadań zawodowych. Wśród omówionych czynników odnoszących się do osób 

niepełnosprawnych przedstawiono znaczenie integracji i przystosowania systemu edukacji do 

otwartości na specjalne potrzeby i możliwości jednostki. Wskazano też, że na zatrudnienie 

i aktywność na rynku pracy osób niepełnosprawnych zdecydowanie wpływa proces przygo-

towania zawodowego. Do pełnej oceny przygotowania zawodowego przez pryzmat pracy 

zawodowej osób niepełnosprawnych, ich integracji i aktywności zawodowej, niezbędna jest 

analiza wyboru zawodu, kwalifikacji zawodowych, zatrudnienia i doskonalenia na rynku pra-

cy. Co za tym idzie, ocena przygotowania zawodowego młodzieży niepełnosprawnej wymaga 

uwzględnienia analizy zawodowego określenia się. Wybór zawodu i identyfikacja z zawodem 

decyduje o sukcesie edukacji zawodowej i o efektywnym wrastaniu w rolę zawodową. Z ba-

dań wynika, że decyzje szkolno-zawodowe związane z wyborem zawodu podejmowane są 

przez młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych26 pod wpływem wielu czynników. 

Ilustruje to tabela, z której wynika, że na wybory szkolno-zawodowe młodzieży niepełno-

sprawnej wpływają głównie: dostępność szkół w miejscu zamieszkania (53% badanych) oraz 

warunki dydaktyczno-techniczne szkół, odpowiadające sytuacji fizycznej i zdrowotnej 

uczniów (6% badanych). 

Dodatkowo wybory te uwarunkowane są czynnikami społecznymi i dotyczą w szczegól-

ności potrzeb: osiągnięcia niezależności rodzinnej badanych (42%), akceptacji innych ludzi 

(21%), zdobycia przygotowania do dowolnej pracy zawodowej (36%).  Przy podejmowaniu 

decyzji edukacyjno-zawodowej badanej młodzieży istotne okazały się czynniki wynikające ze 

stanu zdrowia oraz wymagań stawianych przy nauce określonego zawodu. Wynika z tego 

wniosek, że problemy natury osobistej zdominowały zarówno procesy wyboru zawodu, jak 

i szkoły prowadzącej do jego zdobycia. Co ciekawe, zbyt wąska klasyfikacja zawodów i spe-

cjalności szkolnictwa zawodowego sprawiają znaczne problemy przy podejmowaniu decyzji 

zawodowych uczniów zdeterminowanych sytuacją osobistą oraz ofertą rynku pracy. Z analizy 

dokumentów wynika, że w szkołach ponadpodstawowych młodzież niepełnosprawna najczę-

ściej kształci się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych (20% ), kucharz małej 

gastronomii (19%), stolarz (16%), piekarz (10%), murarz (9%), krawiec (7%) oraz technik 

reklamy (5%), technik ekonomista (4%) i technik elektryk (4%).  

 
 

 
26 Badania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zasadniczych szkołach zawodowych (obec-

nie szkoły branżowe I stopnia), zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych (obecnie specjalne szkoły bran-
żowe I stopnia) i technikach, zgodnie z przyjętym planem badań były przeprowadzone w oparciu o kwestiona-
riusz wywiadu i kwestionariusz ankiety w miastach takich jak: Zielona Góra, Nowa Sól, Gorzów Wielkopolski, 
Żary, Szprotawa, Wschowa. 
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Tab. 1. Czynniki decydujące o wyborze zawodu w opiniach badanej młodzieży o specjalnych potrzebach eduka-

cyjnych  

 

Typ 

szkoły 

 

Czynniki decydujące o wyborze zawodu przez młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 (N= 355) 

Dostosowanie  

szkoły do potrzeb 

i możliwości 

percepcyjnych  

 

Dostępność szkół 

w miejscu za-

mieszkania 

Warunki dydak-

tyczno-

techniczne szkół 

odpowiadające 

sytuacji fizycznej 

i zdrowotnej 

uczniów 

Zainteresowania  Zdobycie kwali-

fikacji potrzeb-

nych do prowa-

dzenia własnej 

działalności  

 

Brak innych 

kierunków 

kształcenia  

 

L % L % L % L % L % L % 

SB_1 

(ZSZ) 

8 26,7 19 9,9 5 20,8 8 25,8 2 11,8 7 11,3 

SSB_1 

(ZSZS) 

2 6,7 40 20,9 5 20,8 7 22,6 3 17,6 22 35,5 

T 5 16,7 24 12,6 12 50,0 5 16,1 4 23,5 3 4,8 

SOSW 15 50,0 108 56,5 2 8,3 11 35,5 8 47,1 30 48,4 

Ogółem  

 

30 

(100,0) 

191 

(100,0) 

24 

(100,0) 

31 

(100,0) 

17 

(100,0) 

62 

(100,0) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa (obecnie szkoły branżowe I stopnia SB_1), ZSZS – zasadnicza szkoła za-
wodowa specjalna (obecnie specjalne szkoły branżowe I stopni SSB_1), T – technikum, SOSW – specjalnych 
ośrodek szkolno-wychowawczy.   
 

Propozycje kształcenia zawodowego przeważnie są skorelowane z warunkami dydak-

tycznymi szkół oraz dostosowaniem środowiska szkolnego do potrzeb osób niepełnospraw-

nych. Nieaktualna i niedostosowana do wymagań rynku pracy oferta kształcenia oraz brak 

ofert kształcenia ustawicznego, w opinii 66,7% absolwentów niepełnosprawnych27, stanowi 

podstawowy problem rzutujący na funkcjonowanie systemu edukacji wobec rynku pracy. 

Podobnie jest z niedostosowaniem klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, co zdecydowana 

większość badanych absolwentów określa jako ważny czynnik wymagający zmian i doskona-

lenia, szczególnie w obszarze powiązania kształcenia zawodowego z doradztwem zawodo-

wym i rynkiem pracy. Badania wskazują, że 41% absolwentów województwa lubuskiego po 

ukończeniu szkoły ponadpodstawowej podjęło pracę w wyuczonym zawodzie. Ponad 29% 

badanych absolwentów uważa, że wiedza i umiejętności zdobyte w warunkach szkolnych 

zapewniają dobre wykonywanie czynności zawodowych na stanowisku pracy. Pozostali ba-

dani są zdania, iż wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole ponadpodstawowej nie odpo-

 
27 Badania absolwentów w zasadniczych szkołach zawodowych (obecnie szkoły branżowe I stopnia), za-

sadniczych szkołach zawodowych specjalnych (obecnie specjalne szkoły branżowe I stopnia) i technikach, 
zgodnie z przyjętym planem badań były przeprowadzone w oparciu o kwestionariusz ankiety w miastach takich 
jak: Zielona Góra, Nowa Sól, Gorzów Wielkopolski, Żary, Szprotawa, Wschowa. 
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wiadają wymaganiom na stanowisku pracy (8%) ani wymaganiom stawianym przez praco-

dawcę (11%). Aż 35% badanych w żaden sposób nie wykorzystuje zarówno nabytej wiedzy 

jak i umiejętności, dostrzegając przy tym potrzebę powiązania edukacji z podmiotami działa-

jącymi na rynku pracy, w szczególności zaś rozszerzenia współpracy z pracodawcami. Ponad-

to w opinii 64% badanych absolwentów wiedza powinna stanowić podstawę kwalifikacji za-

wodowych, będąc, zgodnie z zapisami programowymi, dodatkowo dostosowaną do umiejęt-

ności oczekiwanych na lokalnym rynku pracy. Zdecydowana większość badanych absolwen-

tów podkreśla rangę praktycznej nauki zawodu i wskazuje, jako priorytetowe zadanie, na po-

wiązania edukacji z rynkiem pracy. Dominującym czynnikiem uzyskania zatrudnienia na 

otwartym i chronionym rynku pracy są umiejętności stanowiskowe zdobyte w procesie edu-

kacji. Ponad 67% badanych uważa, że właściwe wprowadzenie do pracy zmniejsza wskaźnik 

występowania niezgodności i pozwala dostosować stanowisko pracy do poziomu indywidual-

nej sprawności. Zdaniem respondentów wykonywanie czynności stanowiskowych wymaga 

konieczności rozszerzonego szkolenia z zakresu przygotowania do wykonywania zadań za-

wodowych. Przypuszczalnie wiąże się to z potrzebą wsparcia umiejętności, ale nie oznacza 

przy tym, że absolwenci niepełnosprawni nie są przygotowani do pracy stanowiskowej.  Zde-

cydowana większość badanych absolwentów (39%) uważa, że szkolenie z zakresu wykony-

wania zadań zawodowych na stanowisku pracy dobrze przygotowało ich do realizacji zadań 

zawodowych.  Dla 4% absolwentów szkolenie stanowiskowe było niepotrzebne, ponieważ 

wiadomości i umiejętności z zakresu realizacji zadań zawodowych zdobyli w szkole. W oce-

nie 7% badanych wiadomości i umiejętności z zakresu realizacji zadań zawodowych musieli 

zdobyć sami. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż badani absolwenci (90%) widzą potrzebę 

współpracy szkoły z pracodawcami w realizacji zajęć z przedmiotów zawodowych, między 

innymi w celu zwiększenia umiejętność samodzielnego radzenia sobie w pracy. Wskazują też 

na trudności występujące w zakresie wykonywanej pracy, co świadczy o braku korelacji 

z pracodawcami i lokalnym rynkiem pracy. Uważają przy tym, że wykonywanie uczynności 

zawodowych najbardziej utrudniają: nieznajomość przepisów (12%), wymóg obsługi technik 

komputerowych (9%), nieznajomość zasad panujących w zakładzie pracy (6%), konieczność 

planowania pracy własnej, zwłaszcza związanej z obsługą maszyn i urządzeń (12%), nieu-

gruntowane umiejętności zawodowe (6%) oraz obligatoryjność wykorzystywania narzędzi 

biurowych (ponad 5%).  

W opinii badanych absolwentów wprowadzenie do pracy ułatwia nowemu pracownikowi 

organizację pracy własnej. Praktyka ta wykorzystywana jest również przez pracodawców jako 

narzędzie do planowania szkoleń stanowiskowych i doskonalenia zawodowego. Ponad 89% 

badanych pracodawców28 wskazuje, że zatrudnia pracowników mobilnych i elastycznych 

zawodowo oraz pracowników z doświadczeniem zawodowym i chętnych do doskonalenia 

w zawodzie. W opinii pracodawców najważniejszym kryterium branym pod uwagę przy 

przyjmowaniu kandydatów niepełnosprawnych do pracy jest wykształcenie (69%). Analiza 

 
28 Badania pracodawców chronionego i otwartego rynku pracy zgodnie z przyjętym planem badań, były 

prowadzone za pomocą kwestionariusza wywiadu w miastach takich jak: Żary, Szprotawa, Zielona Góra, Nowa 
Sól, Gorzów Wielkopolski, Wschowa 
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szczegółowa kryterium zatrudniania osób niepełnosprawnych wskazuje na: kompetencje za-

wodowe (32%), kwalifikacje zawodowe (20%), zdolności zawodowe (10%), zdolności języ-

kowe (10%) i pewność siebie (5%). Przedstawione wyniki wskazują jasno, że pracodawcy 

przyjmują pracownika do pracy na podstawie określonych kwalifikacji i kompetencji zawo-

dowych, z uwzględnieniem motywacji do doskonalenia zawodowego (16%). Z materiału ba-

dawczego wynika, że największy wpływ na pracowników w zakresie doskonalenie kwalifika-

cji zawodowych ma pracodawca, który co najmniej raz w roku kieruje około 35% badanych 

absolwentów na obowiązkowe szkolenia doskonalące. Z kolei ponad 21% osób z badanej 

grupy chce doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, oczekując wsparcia w tym zakresie. 

Czynniki motywujące decyzje dotyczące doskonalenia w zawodzie przedstawia poniższa ta-

bela. Celem dopełnienia należy dodać, że według badanych, czynnikiem dodatkowo motywu-

jącym do doskonalenia są zagrożenia wywołane przemianami gospodarczymi, w szczególno-

ści zaś: zmiany przepisów prawa (16%), zmiana obowiązków pracy (19%), zmiana warunków 

pracy (7%), zmiana stanowiska pracy (7%), konieczność przekwalifikowania się (19%). 
 

Tab. 2. Czynniki motywujące decyzje dotyczące doskonalenia w zawodzie w opinii badanych absolwentów  

Czynniki motywujące decyzje dotyczące doskonalenia w zawodzie w opinii badanych absolwentów  

 (N= 96) 

 

Uzupełnienie 

brakujących 

kwalifikacji 

Samodzielność 

na stanowisku 

zawodowym 

Przygotowanie 

do awansu 

Zmiana 

pracy - 

planowana 

Integracja 

w środowi-

sku 

Zwiększenie 

stopnia spraw-

ności funkcjo-

nowania w 

grupie 

Przeciwdziałanie 

rutynie 

Własne 

potrzeby 

L % L % L % L % L % L % L % L % 

21 21,9 181 18,8 7 7,3 7 7,3 7 7,3 16 16,7 7 7,3 13 13,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z porównania występujących trudności oraz motywacji do ich przezwyciężania wynika, 

że absolwenci niepełnosprawni widzą potrzebę doskonalenia kwalifikacji zawodowych we-

dług aktualnych potrzeb rynku pracy. W ich opinii wykorzystanie wiedzy ogólnej i zawodo-

wej na stanowisku pracy jest w praktyce niepełne i ogólnikowe (35%).   Badania wskazują, że 

absolwenci niepełnosprawni dobrze wykonują określoną pracę, natomiast niezadowolenie, ich 

zdaniem, rodzi się na gruncie nieprzystosowania do miejsca pracy i sytuacji poza pracą 

(43%). Warto też zaznaczyć, iż 52% uważa, że praca jest wartością dla człowieka, zatem na-

leży ją pielęgnować i fachowo wykonywać (36%). W opinii pracodawców, pracownicy nie-

pełnosprawni utożsamiają dobrego pracownika z wiedzą i kwalifikacjami (43%), lojalnością 

(24%), samodzielnością (36,1%) i fachowością (19%). Natomiast niedobry pracownik to 

przede wszystkim człowiek niedokładny (31%), konfliktowy (14%), posiadający małą wiedzę 

zawodową (50%) i niemający zamiłowania do pracy (81%). Uzyskane wyniki pokazały też 

jak wygląda samoocena przygotowania do wykonywania pracy. Zatem własne przygotowanie 
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zawodowe jako dobre określa 60% ogółu, zaś wysoki stopień identyfikacji z zawodem przed-

stawia 31% ogółu badanych absolwentów. Z materiału badawczego wynika też, że niewielu 

absolwentów planuje podjęcie dalszej edukacji w zawodzie (4%) oraz w innych formach do-

skonalących (12%).  

Analizując postawy absolwentów można zauważyć, że są oni przekonani o słuszności 

wyboru zawodu i mają satysfakcję z dorównywania osobom pełnosprawnym, będąc dla nich 

konkurencją na rynku pracy. Przy ocenie poziomu wykonywania czynności zawodowych na-

suwa się spostrzeżenie, że znacząca część absolwentów ma pozytywne nastawienie do wyko-

nywania pracy oraz pogłębiania i poszerzania wiadomości nabytych w procesie kształcenia 

zawodowego (49%).  Warto też zaznaczyć, że spośród cech osobowości, jakimi powinien się 

wyróżniać dobry pracownik, absolwenci najwyżej cenią: dokładność (10%), systematyczność 

(10%), wytrwałość w pokonywaniu trudności (10%), zamiłowanie do zawodu (10%), odpo-

wiedzialność za powierzone zadania (9%), adaptację społeczną (9%), samokontrolę (10%).  

Cechy zawodowe istotne w procesie pracy przedstawiono poniżej w tabeli. 
 

Tab. 3. Cechy osobowości zawodowej uznane za szczególnie istotne w pracy zawodowej w opinii badanych 
absolwentów rynku pracy 

Wyszczególnienie cech  
postrzeganych w kategorii niezbędnych do 

wykonywania pracy  

Warianty 
odpowiedzi 

Wyszczególnienie cech  
postrzeganych w kategorii niezbędnych 

do wykonywania pracy 

Warianty 
odpowiedzi 

L % L % 

Samodzielność  38 4,7 Komunikatywność  39 4,9 

Sumienność 40 5,0 Współpraca w zespole  36 4,5 

Gotowość do uczenia się  40 5,0 Otwartość na innych  38 4,7 

Kreatywność  38 4,7 Relacje z przełożonymi  39 4,9 

Planowanie rozwoju zawodowego  39 4,9 Procedury - znajomość i stosowanie  37 4,6 

Organizowanie pracy własnej  37 4,6 Negocjowanie  36 4,5 

Otwartość na zmiany  35 4,4 Orientacja na klienta  31 3,9 

Podejmowanie decyzji  38 4,7 Budowanie zespołów  24 3,0 

Radzenie sobie z problemami  36 4,5 Coaching 28 3,0 

Budowanie relacji z ludźmi  36 4,5 Rozwiązywanie zespołów  26 3,2 

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami  39 4,9 Zarządzenie informacjami  25 3,1 

Dokładność  42 10,3 Zamiłowanie do zawodu  41 10 

Systematyczność  42 10,3 Wrażliwość estetyczna  40 9,8 

Wytrwałość w pokonywaniu trudności  42 10,3 Przezwyciężanie trudności  41 10 

Odpowiedzialność za powierzone zadanie  38 9,3 Samokontrola  42 10,3 

Poszanowanie mienia społecznego  41 10 Adaptacja społeczna  39 9,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza badań dotyczących pracy zawodowej osób z niepełnosprawnościami wskazuje 

na współzależność wszystkich elementów prowadzących do przygotowania zawodowego 
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i aktywności na rynku pracy. Skuteczność prowadzonych działań w dużym stopniu uwarun-

kowana jest współdziałaniem szkół ponadpodstawowych z zakładami pracy na zasadach part-

nerskich. Wydaje się słuszne organizowanie partnerskich warsztatów przyzakładowych lub 

warsztatów szkolnych prowadzonych przez pracodawców w ramach kształcenia praktyczne-

go. W efekcie prowadzonych działań absolwent z niepełnosprawnością będzie wyposażony 

w kompetencje zawodowe porównywalne z tymi, którymi dysponuje pracownik na konkuren-

cyjnym rynku pracy. Przedstawione wyniki badań wskazują, że absolwenci z niepełnospraw-

nościami podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. Niepokoi fakt, że znaczna grupa (14% 

badanych) wskazuje, że doskonalenie zawodowe jest im obojętne. Należy stwierdzić, że 

przygotowanie i doskonalenie zawodowe absolwentów z niepełnosprawnościami jest czynni-

kiem współdecydującym o efektywnym wykonywania zadań zawodowych. Kompetencje za-

wodowe powinny więc być lepiej niż dotychczas weryfikowane, doskonalone i uzupełniane 

o zagadnienia wynikające z potrzeb rynku pracy oraz adekwatne do niepełnosprawności. 

Ważnym czynnikiem zwiększającym motywacje zawodowe absolwentów z niepełnosprawno-

ściami funkcjonujących w zakładzie pracy jest dostosowanie systemu kształcenia i doskona-

lenia zawodowego do potrzeb edukacji i rynku pracy. Istotne jest również doskonalenie dzia-

łań wspierających, służących zwiększeniu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawno-

ściami.   
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