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POMI DZY POLITYK  YCIA, EMANCYPACJ  I JEJ 
POZOROWANIEM. PYTANIA O NOWY MODEL 

POLITYKI SPO ECZNEJ WOBEC ZATRUDNIENIA 
OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH

W artykule wskazano trzy procesy, wp ywaj ce na dzia ania w polityce zatrudnienia osób 

niepe nosprawnych w Polsce, tj. tworzenie wspólnotowej koncepcji przeciwdzia ania ich wy-

kluczeniu (w czanie we wszelkie sfery ycia spo ecznego), zmiany w polityce edukacji (od-

dzia uj ce na wzrost poziomu wykszta cenia osób niepe nosprawnych) oraz tworzenie ogól-

nej polityki zatrudnienia w Polsce (od dzia a  os onowych po aktywizacj ). Pierwszy proces 

interpretowa  mo na – u ywaj c terminologii Giddensa – jako prób  przej cia od polityki 

emancypacji do polityki ycia (na poziomie idei UE i zalecanej krajom cz onkowskim); dru-

gi – wykorzystywanie przez jednostki strukturalnych mo liwo ci w drodze do emancypacji 

grupy, czyli osób niepe nosprawnych w Polsce (polityka emancypacji). Trzeci zinterpretowa-

no jako pozorowan  instytucjonalnie emancypacj  ze wzgl du na nik e efekty zatrudnienio-

we wobec osób niepe nosprawnych. Wskazana asynchronia procesów rodzi okre lone skutki 

spo eczne dla zbiorowo ci, rodzin i samych niepe nosprawnych, tworz c nowe problemy spo-

eczne, a nie rozwi zuj c starych. 

G ówne poj cia: emancypacja; polityka ycia; polityka spo eczna; niepe nosprawno .

Spo eczno-polityczny kontekst zmian polityki spo ecznej

Po II wojnie wiatowej Polska sta a si  krajem o ustroju niedemokratycznym 

z gospodark  centralnie planowan , a realizowany model polityki spo ecznej okre-

la si  jako biurokratyczno-kolektywistyczny, wspólny dla krajów tzw. realnego 

socjalizmu (Ksi opolski 2007). Wed ug Miros awa Ksi opolskiego model ten 

cechowa a dominacja (a nawet wy czno ) pa stwa w polityce spo ecznej przy 

d eniu do jej „swoi cie rozumianej «powszechno ci» […], wyra aj cej si  nie tyle 

w prawie ka dego do otrzymania pomocy, ile zagwarantowaniu ka demu prawa 

do pracy” (tam e, s. 159). Zgodnie z za o eniami ideologicznymi pa stwo gwa-

rantowa o prac  (pe ne zatrudnienie) i wsparcie socjalne obywatelom. Uzale nio-

no prawa socjalne od statusu danej osoby na rynku pracy a podstawow  technik  

zabezpieczenia spo ecznego by a technika ubezpieczeniowa. System ubezpiecze  

spo ecznych zosta  upa stwowiony i scentralizowany. Istnienie dolegliwych kwe-

stii spo ecznych zosta o w a ciwie zanegowane (pa stwo gwarantuj c prac  neu-
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tralizowa o ryzyka socjalne) zgodnie z za o eniem, e uspo ecznienie rodków pro-

dukcji usuwa g ówne ród o sprzeczno ci mi dzy kapita em a prac , „a tym samym 

mo liwo  wyst pienia spowodowanych ni  konß iktów spo ecznych” (Dziewi c-

ka-Bokun 2000: 74). Ostatecznie rozwi zywano tylko te kwestie i problemy socjal-

ne, które pozostawa y w zwi zku z procesem uprzemys owienia kraju, aktywizacj  

zawodow , mia y wyciszy  nastroje spo eczne i nie stanowi y nadmiernego obci -

enia Þ nansowego, gdy  nak ady kierowano przede wszystkim w sfer  gospodarki 

(tam e, s. 75). Istnienie grup s abszych by o dostrzegane i tolerowane, jednak nie 

tworzono rozbudowanych systemów wsparcia i integracji. Do lat sze dziesi tych 

XX wieku rehabilitacj  osób niepe nosprawnych zajmowano si  g ównie z punktu 

widzenia medycznego. Osoby niepe nosprawne znajdowa y zatrudnienie w pa -

stwowych i prywatnych zak adach pracy oraz w spó dzielniach inwalidów. Spó -

dzielnie inwalidów i niewidomych tworzy y „oryginalny” podsystem rehabilitacji, 

okre lany tak e jako „polski model zatrudnienia” (Mikulski 1995: 226). System 

ten, wypracowany w warunkach gospodarki i pa stwa realnego socjalizmu, zosta  

zlikwidowany po zmianach ustrojowych, a maj tek likwidowanych zwi zków spó -

dzielczych uleg  rozproszeniu (tam e, s. 226). 

W latach dziewi dziesi tych XX wieku polska polityka spo eczna by a w pro-

cesie nieustaj cych zmian. Wprowadzano nowe rozwi zania adekwatne dla ustroju 

demokratycznego, dla gospodarki rynkowej i pojawiaj cych si  problemów. W po-

cz tkowym okresie, tj. do po owy lat dziewi dziesi tych XX wieku próbowano 

modernizowa  istniej cy system zabezpieczenia spo ecznego, który mia  zaspokoi  

potrzeby spo eczne, b d ce rezultatem zmian w gospodarce (w sytuacji wzrostu bez-

robocia i ubo enia spo ecze stwa). Natomiast koniec dekady lat dziewi dziesi tych 

XX wieku przyniós  radykalne zmiany, np. reform  ubezpieczenia emerytalnego 

wprowadzon  w 1999 roku, reform  o wiaty, ochrony zdrowia, zmiany w pomocy 

spo ecznej. Modernizowano istniej ce rozwi zania wraz z wprowadzaniem elemen-

tów rynkowych, mniej zale nych od pa stwa (np. w ubezpieczeniu emerytalnym 

czy w ochronie zdrowia). Jednocze nie od 2004 roku (po wej ciu Polski do Unii 

Europejskiej) nasz kraj obowi zuj  ustalenia wspólnotowe w zakresie zabezpiecze-

nia spo ecznego. UniÞ kacyjny wp yw rozwi za  unijnych oraz podobne (ale nie ta-

kie samo) „postsocjalistyczne” dziedzictwo regionu Europy rodkowo-Wschodniej 

(mi dzy innymi Polska, Czechy, S owacja, W gry) powoduj , e polska polityka 

spo eczna jest zbie na z dzia aniami innych krajów UE oraz tych z Grupy Wyszeh-

radzkiej, ale i unikatowa (Inglot 2010). Kraje by ego „bloku wschodniego” nigdy 

nie pozby y si  swojego narodowego dziedzictwa w zakresie polityki spo ecznej 

ukszta towanego przed II wojn  wiatow  (w Polsce na wzór niemiecki), mimo e 

po 1989 roku pod a y wspóln  cie k  reform transformuj cych systemy. Ich roz-

wi zania s  unikatowe, charakterystyczne dla ka dego z pa stw. 

 Ostatecznie Polska w drugiej dekadzie XXI wieku wykszta ci a hybrydowy mo-

del polityki spo ecznej (Ksi opolski 2013; Rymsza 2013). Oznacza to, e polska 

strategia polityki spo ecznej nie odpowiada adnemu ze znanych, klasycznych re i-

mów welfare state np. z typologii Gøsty Esping-Andersena (Esping-Andersen 1990). 

Niektóre potrzeby spo eczne zaspokajane s  przy du ej ingerencji w adz publicz-
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nych (jak w modelu socjaldemokratycznym), a inne poprzez ich urynkowienie (jak 

w modelu liberalnym). Ten model hybrydowy jest wynikiem splotu dwóch istotnych 

dla kszta towania polityki spo ecznej procesów: transformacji ustrojowej oraz re-

konstrukcji rozwi za  dotychczas stosowanych w Europie Zachodniej. Polska, po-

dobnie jak Czechy czy W gry, musia a jednocze nie „wydobywa  si ” z komunizmu 

i wraz z innymi krajami unijnymi poszukiwa  nowych dróg naprawy welfare state 

(Rymsza 2013). Obrany w polskiej polityce spo ecznej kurs zmian jest zgodny z kie-

runkiem tzw. aktywnej polityki spo ecznej (APS). 

Aktywna polityka spo eczna – jako koncepcja – rozwija si  w Europie od lat 

dziewi dziesi tych XX wieku. Postuluje ona przekszta cenie pa stwa opieku cze-

go w pa stwo zdecentralizowane i pomocnicze, stymuluj ce rozwój przedsi bior-

czo ci spo ecznej oraz aktywno ci obywatelskiej z utrzymaniem zasady solidaryzmu 

spo ecznego w obliczu konieczno ci redeÞ niowania kwestii socjalnych przy coraz 

bardziej ograniczonych rodkach Þ nansowych (Rymsza 2008). W sferze praktycznej 

powinna nast pi  reorientacja „polityki spo ecznej w kilku ró nych, powi zanych ze 

sob  wymiarach: aksjologicznym – od bezpiecze stwa socjalnego do partycypacji, 

merytorycznym – od transferów socjalnych do redystrybucji pracy oraz w zakresie 

adresowania wsparcia – od reorientacji na pracownika/obywatela do orientacji na 

pracodawc  tworz cego miejsca pracy” (tam e, s. 47). Jak podkre la Marek Rymsza, 

aktywna polityka spo eczna wymaga wdro enia ca o ciowych rozwi za  cz cych 

ró ne obszary polityki spo ecznej (od polityki zatrudnienia po system zabezpiecze-

nia) i s u by spo eczne z nimi zwi zane (Rymsza 2008). 

Aktywna polityka spo eczna jako koncepcja i dzia alno  praktyczna podlega 

krytyce. Wskazuje si  zarówno na „niefortunne semantycznie okre lenie” (polity-

ka spo eczna jest zawsze „aktywna” jako forma dzia alno ci) (Rajkiewicz 2010 za: 

Karwacki 2010), jak i na rodz ce si  niebezpiecze stwa zwi zane z delegitymizacj  

dzia a  opieku czych (przy koncentracji na aktywizacji zawodowej), ograniczaniem 

wolno ci jednostek (prawo wyboru ograniczone tylko do wyboru form aktywno-

ci), stygmatyzacj  uczestników programów aktywizuj cych oraz wykazywan  ju  

w studiach porównawczych nik  ich efektywno ci  (por. Karwacki 2010). Pomimo 

rozpoznawanych ju  zagro e  i konceptualnych niejasno ci, aktywna polityka spo-

eczna jest strategi , któr  promuje Unia Europejska i zaleca w ró nych obszarach 

dzia a , np. w odniesieniu do osób starszych, ale te  niepe nosprawnych.

Polska polityka spo eczna pocz tku XXI wieku, co zaznaczono wy ej, nie stanowi 

jednak zwartej i spójnej strategii dzia a . Jako konglomerat programów socjalnych 

kierowanych do okre lonych grup beneÞ cjentów tworzy niespójne instrumentalnie 

i ideologicznie „rozwi zanie”. Systemy mieszane (hybrydowe), co podkre la si  

w badaniach porównawczych, mog  by  szans  na tworzenie udanych programów 

poprzez uczenie si  od innych, benchmarking i wdra anie praktyk, które sprawdzi y 

si  w innych krajach i w innych kontekstach kulturowych (Hemerijck 2003; Gar-

bat 2012: 121). Nie chodzi oczywi cie o bezreß eksyjn  postaw  „kopisty”, który – 

„wierz c w system” (tzn. e cel zawsze „«utraÞ a» rodki”) – wdra a rozwi zania 

adekwatne w innych kontekstach kulturowych, organizacyjnych i koniunkturalnych; 

i który nie zastanawia si  nad otoczeniem i sytuacj , w której b d  one funkcjono-
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wa  (por. Tabin 2010: 170). Zwraca si  jednak uwag  na mo liwo  wytworzenia 

nowych jako ciowo dzia a  pod presj  koniecznej adaptacji struktur do gwa tow-

nych zmian spo eczno-gospodarczych. Przyk adowo, Anton Hemerijck podkre la, 

e proces „hybrydyzacji” opieki (welfare) i polityki rynku pracy, w takich krajach 

jak Dania, Irlandia, Holandia i Portugalia, przyczyni  si  do wytworzenia udanych 

dostosowa  do zmieniaj cych si  warunków na rynku pracy. By o to mo liwe dzi ki 

kombinacji ró nych rozwi za  w zakresie uczenia si  od siebie nawzajem: wiedzy 

w asnej (unikatowej, wewn trznej dla danego pa stwa) oraz wiedzy uzyskiwanej od 

innych i razem z innymi, pozyskiwanej w nadziei, e b dzie mo na unikn  uczenia 

si  na b dach (Hemerijck 2003: 213). 

Polityka spo eczna wobec niepe nosprawnych: od polityki emancypacji 
do polityki ycia

Polska polityka wobec niepe nosprawno ci równie  ulega przeobra eniom wraz 

z przyj ciem nowych koncepcji i strategii zabezpieczenia spo ecznego na poziomie 

krajowym i wspólnotowym, w tym ze wzgl du na dost pne rodki unijne, przypi-

sane do okre lonego modelu post powania (np. aktywizuj cego, nastawionego na 

polityk  równo ci, inkluzji itd.), obszaru (rynek pracy, edukacja) i kategorii ludno-

ci (niepe nosprawni, kobiety, dzieci i m odzie , osoby starsze). Nowe idee doty-

cz  zarówno ogólnego modelu uprawiania polityki spo ecznej (wprowadza si  tzw. 

aktywn  polityk  spo eczn  – APS), jak i szczegó owych dzia a  adresowanych do 

wybranych grup czy kwestii. Polityk  walki z ubóstwem zast puje polityka walki 

z wykluczeniem spo ecznym, polityk  ochrony pracobiorców – polityka wsparcia 

pracodawców, a stare ryzyka socjalne wzbogacane s  o nowe (np. ryzyko zwi za-

ne z zapewnieniem potrzeb opieku czych w okresie staro ci, ryzyko elastyczno ci 

zatrudnienia) i na nowo strukturyzuje si  dzia ania antycypacyjne oraz ratownicze 

wobec jednostek dotkni tych skutkami ich zaistnienia.

Socjologowie, identyÞ kuj cy zmiany spo eczne i ich konsekwencje, coraz cz -

ciej wypowiadaj  si  o konieczno ci przeobra e  w systemach zabezpieczenia 

spo ecznego. Przyk adowo, Esping-Andersen, du ski socjolog, wskazuje na proce-

sy ludno ciowe i spo eczne prowadz ce do przeobra e  welfare state i konieczno  

wsparcia rodziny, jako agendy bezpiecze stwa socjalnego (Esping-Andersen 2010); 

Anthony Giddens postuluje przej cie od polityki emancypacji do polityki ycia (Gid-

dens 2010). I te ostatnie kategorie uznajemy za przydatne do dalszej analizy.

Emancypacj  rozumiemy – za Giddensem – jako „tak  organizacj  ycia zbioro-

wego, e jednostka ma tak czy inaczej rozumian  wolno  i niezale no  dzia ania 

w ramach ycia spo ecznego” (Giddens 2010: 284). Polityka emancypacji nastawio-

na by a na „wyzwolenie jednostek i grup z ogranicze , które ci  na ich szansach 

yciowych. Sk adaj  si  na nie dwa zasadnicze elementy: d enie do zrzucenia oków 

przesz o ci, a zatem dopuszczenie postawy zmierzaj cej do przekszta cenia przy-

sz o ci, oraz postawienie sobie za cel przezwyci enia nieuprawnionej dominacji 

jednych jednostek i grup nad innymi” (tam e, s. 281). Dla Giddensa polityka eman-

cypacji to polityka szans ycia, natomiast postulowana jako w a ciwa dla ponowo-
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czesno ci polityka ycia to polityka stylu ycia, to „polityka wyboru” (tam e, s. 285). 

Wi e si  ona z samorealizacj , z reß eksyjnym projektem to samo ci w warunkach 

wzajemnego oraz obopólnego oddzia ywania jednostki i jej otoczenia w zglobalizo-

wanym wiecie. J. P. Roos podkre la, e koncepcja polityki ycia Giddensa zawiera 

wiele elementów normatywnych: „polityka ycia jest w swych wszystkich pozytyw-

nych przejawach tym, co umo liwia czyj  samorealizacj ” (Roos 1999: 73). Jednak 

dla wskazanego badacza jest ona „u yteczn  koncepcj  badawcz ”, gdy  odzwier-

ciedla dzia anie i jego przedmiot. Koncepcja ta akcentuje wa no  indywidualnych 

i zbiorowych decyzji, „które dotycz  kierunku ycia, zmian yciowych, relacji mi -

dzyludzkich, samorealizacji, szcz cia lub jego braku, dobrobytu. Codzienne ycie 

nie jest zatem polityk  ycia, lecz podejmowaniem decyzji wp ywaj cych na jej 

kszta t, odzwierciedlaj cych jej za o enia, planuj cych jej przysz y kszta t lub usta-

nawiaj cych dla niej moralne zasady” (tam e, s. 72).

Ustanowiony system zabezpieczenia spo ecznego oddzia uje na warunki, w któ-

rych podejmujemy wybory i je realizujemy. W pewnych warunkach mo emy tylko 

walczy  o okre lony poziom autonomii (emancypacja), w innych realizowa  w asne 

wybory w jej granicach (tworzy  reß eksyjny projekt to samo ci). Niew a ciwe po-

stawy i praktyki wobec osób niepe nosprawnych, polegaj ce na wykluczaniu ich 

z ró nych sfer ycia spo ecznego, wyst powa y w spo ecze stwach od czasów staro-

ytno ci. Jednak zepchni cie takich osób na margines ycia spo ecznego nast pi o na 

zachodzie Europy na pocz tku XVII wieku w wyniku pojawienia si  nowych norm 

zwi zanych z prac  i produkcj  ekonomiczn  (Foucault 2000: 95). Jak podkre laj  

Colin Barnes i Geof Mercer, marginalizacja osób niepe nosprawnych nast pi a w ka-

pitalizmie przemys owym, który za pomoc  prawa sankcjonowa  nieuczestniczenie 

osób z dysfunkcjami w spo ecznym podziale pracy, argumentuj c to ich nisk  pro-

duktywno ci . Usuni cie niepe nosprawnych z g ównego nurtu ycia ekonomiczne-

go skutkowa o zamkni ciem ich w specyÞ cznym rynku zaj  chronionych (prostych 

prac cha upniczych czy r kodzielniczych, niewymagaj cych kwaliÞ kacji), co utrwa-

la o ich marginaln  pozycj  spo eczn . Jednocze nie rozwój funkcji opieku czych 

pa stwa i post p medycyny spowodowa y, e kapitalizm przemys owy zacz  na 

nowo „kolonizow ” ich ycie, poddaj c ró nym formom medykalizacji i kontroli 

poprzez instytucje charytatywne oraz specjalistów, utrwalaj c ich poczucie zale -

no ci i frustracji, wynikaj cej z niemo no ci podj cia samodzielnego ycia (Barnes 

i Mercer 2008: 53). Osoby niepe nosprawne do wiadcza y ró nych form opresji ze 

strony spo ecze stwa, a wyznacznikami tej sytuacji by y: „niekorzystna sytuacja ma-

terialna, bezsilno  i poni aj ce stereotypy kulturowe” (tam e, s. 52).

Spo eczne wykluczenie osób niepe nosprawnych ogranicza ich mo liwo ci roz-

woju i walki o swoje interesy w spo ecze stwie, utwierdzaj c ich „status jako gru-

py podporz dkowanej” (tam e, s. 54). Problemy, na jakie napotykaj  osoby nie-

pe nosprawne w swoim codziennym yciu, obejmuj  mi dzy innymi takie obszary 

jak: nauka, praca, komunikacja, dost p do us ug medycznych, rehabilitacyjnych 

i socjalnych, wypoczynek oraz kwestie powi zane z „prawem do ycia”. Stopie  

wykluczenia spo ecznego osób niepe nosprawnych i jego powszechno  ró ni si  

w zale no ci od kraju, jest wynikiem zró nicowanych do wiadcze  spo ecznych, 
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gospodarczych, politycznych i kulturowych oraz funkcjonuj cych modeli polityki 

spo ecznej. Datuj ce si  od lat sze dziesi tych XX wieku w krajach cywilizacji 

zachodniej zmiany w praktykach wobec osób niepe nosprawnych, id ce w kierunku 

tworzenia polityki normalizacji i w czenia ich w g ówny nurt ycia spo ecznego, 

wspó wyst powa y z odej ciem od postrzegania niepe nosprawno ci wy cznie jako 

problemu medycznego. Wskazanie na spo eczny wymiar niepe nosprawno ci, b -

d cy reakcj  na opresyjne praktyki spo eczne, czy o si  ze zmian  w podej ciu 

do tego rodowiska – uznaniem praw osób niepe nosprawnych za prawa cz owieka 

i rozwojem prawodawstwa przeciw dyskryminacji. Zaowocowa o to koncepcjami 

polityki emancypacyjnej, jak te  polityki ycia. Jej prawnym przejawem jest Kon-

wencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepe nosprawnych. Konwencja 
przyj ta w 2006 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, zosta-

a w 2010 roku ratyÞ kowana przez Uni  Europejsk , a w 2012 roku przez Polsk  

(Dz.U. nr 0 z 2012, poz. 1169). Ten dokument mi dzynarodowy zobowi zuje pa -

stwa do ochrony praw osób niepe nosprawnych oraz zapewnienia warunków rzeczy-

wistego korzystania z praw cz owieka i podstawowych wolno ci na równi z innymi 

osobami; do wdro enia zasad normalizacji i integracji, rozumianej w kategoriach 

prawa jednostki do integracji i obowi zku spo ecze stwa, aby zapewni  warunki dla 

mo liwie najlepszego stanu funkcjonowania osób z deÞ cytami sprawno ci (Miko-

ajczyk-Lerman 2013). 

Do zalece  konwencji nawi zuje nowa Europejska Strategia w sprawie niepe no-

sprawno ci 2010–2020: Odnowione zobowi zanie do budowania Europy bez barier 

(Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Spo ecznego i Komitetu Regionów, 2010). Jej celem jest realizacja idei 

w czenia spo ecznego przez zwi kszenie mo liwo ci osób niepe nosprawnych, tak 

aby mog y one w pe ni korzysta  ze swoich praw i uczestniczy  w yciu spo ecznym 

oraz zawodowym. Strategia nawi zuje do koncepcji disablity mainstreaming (zawar-

tej w Konwencji NZ) i zaleca stopniowe w czanie problematyki niepe nosprawno ci 

w g ówny nurt polityki pa stwa oraz tworzenie rozwi za  instytucjonalnych w -

czaj cych osoby niepe nosprawne w ycie spo eczne. Nowe spojrzenie na niepe -

nosprawno  przyczynia si  nie tylko do zmian prawa krajowego i funkcjonowania 

instytucji, ale tak e wp ywa na przemiany wiadomo ci spo ecznej oraz na wzrost 

oczekiwa  osób niepe nosprawnych, coraz bardziej wiadomych swoich praw. 

Niska efektywno  zatrudnieniowa polskiego modelu rehabilitacji 
zawodowej i zatrudnienia osób niepe nosprawnych

Polski system rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia zosta  stworzony w 1991 

roku, wraz z uchwaleniem Ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób nie-

pe nosprawnych (Dz. U. 1991, nr 46, poz. 201 ze zm.) (por. Rymsza 2013). Powsta  

wówczas Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych (PFRON), 

którego zadaniem by o mi dzy innymi doÞ nansowanie oraz tworzenie miejsc pra-

cy dla osób niepe nosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy. Fundusz 

by  zasilany obligatoryjnymi wp atami pracodawców, niezatrudniaj cych okre lonej 
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procentowo kwoty pracowników niepe nosprawnych. Wprowadzony w Polsce mo-

del udzia owy wspierania zatrudnienia osób niepe nosprawnych (Jaworski 2009), 

okre lany te  jako model kwotowy, redystrybucyjny, dominuje w pa stwach euro-

pejskich. Wyst puje mi dzy innymi w Austrii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, W o-

szech (Garbat 2012: 114 i nast.). W modelu tym dostrzega si  kosztowe bariery 

popytu na prac  osób niepe nosprawnych i motywuje si  pracodawców do zatrud-

niania osób z deÞ cytami sprawno ci przez wprowadzenie „op aty za niezatrudnia-

nie” niepe nosprawnego. Ponoszenie takiej op aty teoretycznie powinno zach ci  

przedsi biorców i instytucje do rekrutacji i utrzymania w pracy niepe nosprawnych 

pracowników.

Pomimo instytucjonalizacji procesu aktywizowania na rynku pracy osób niepe -

nosprawnych, w latach dziewi dziesi tych XX wieku liczba pracuj cych niepe no-

sprawnych wci  by a niska. W 1997 roku zmieniono system, wprowadzaj c Ustaw  

o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych 

(Dz. U. 1997, nr 139, poz. 776). Jednak rezultaty integrowania osób niepe nospraw-

nych z rynkiem pracy (zw aszcza rynkiem otwartym) by y nadal niezadowalaj ce, 

a wydatkowane przez PFRON rodki uznawano za zbyt rozproszone i nietrafnie lo-

kowane (np. w turnusach rehabilitacyjnych). rodowiska eksperckie domaga y si  

zmian i wprowadzenia prozatrudnieniowych mechanizmów. Uwie czeniem tego 

kierunku by a nowelizacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz za-

trudnianiu osób niepe nosprawnych w 2008 roku, dostosowuj ca polskie przepisy do 

wymogów UE (Dz. U. 2008, nr 237, poz. 1652). Mi dzy innymi poszerzono mo -

liwo ci korzystania z dotacji PFRON o przedsi biorców prowadz cych Þ rmy nie-

posiadaj ce statusu zak adów pracy chronionej. Stopniowo zacz to te  zmniejsza  

dop aty do wynagrodze  dla pracowników z lekkim stopniem niepe nosprawno ci 

i zak adów pracy chronionej. Natomiast w 2014 roku planowane jest zrównanie do-

Þ nansowa  wynagrodze  niepe nosprawnych pracowników zatrudnionych w zak a-

dach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy. 

Pomimo zintensyÞ kowania skali i zakresu dzia a , nadal utrzymuje si  „niska 

efektywno  zatrudnieniowa” systemu wsparcia osób niepe nosprawnych. Wed ug 

szacunków GUS w 2012 roku spo ród 1 930 000 osób niepe nosprawnych w wieku 

produkcyjnym (18–59/64 lata) prac  zawodow  wykonywa o jedynie 448 000 (Ak-

tywno  ekonomiczna ludno ci Polski, IV kwarta  2012, 2013: 252)1. Stanowili oni 

23,2% osób w wieku produkcyjnym. W Polsce blisko 60% m odych niepe nospraw-

nych, w wieku 25–34 lat, po sko czeniu nauki nie pracuje i nie poszukuje zatrudnie-

nia – s  oni zaliczani do kategorii osób zwanych biernymi zawodowo, a tylko 28,5% 

ogó u niepe nosprawnych z wy szym wykszta ceniem wykonuje prac  zarobkow . 

Niska aktywno  zawodowa osób niepe nosprawnych w Polsce wyst puje mimo 

szerokiej bazy instytucji i us ug nakierowanych na aktywizacj  zawodow  tego ro-

dowiska. Polski system rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz reintegracji osób 

niepe nosprawnych oparty jest na funduszu celowym (PFRON) i trzech wzajemnie 

komplementarnych (w za o eniach) instytucjach aktywizacji zawodowej i spo ecz-

1 Dotyczy osób posiadaj cych orzeczenie o niepe nosprawno ci. 
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nej, tj. zak adach pracy chronionej (ZPCh), zak adach aktywizacji zawodowej (ZAZ), 

warsztatach terapii zaj ciowej (WTZ). Wsparcie w poszukiwaniu i otrzymaniu pracy 

niepe nosprawni mog  uzyska  dodatkowo w ramach szeroko deÞ niowanego „sys-

temu reintegracyjnego” (poza rodkami PFRON). System ten stanowi  podmioty 

zatrudnienia socjalnego (centra integracji spo ecznej) i spó dzielnie socjalne, adre-

sowane do osób trwale wykluczonych (lub zagro onych tak  ekskluzj ) na rynku 

pracy. Bardzo cz sto dzia ania te Þ nansowane s  z programów UE. Ponadto istnie-

j  oferty us ug reintegracji w ramach pomocy spo ecznej (nierzadko zabezpiecza-

ne ze rodków EFS). Innymi s owy, aktywizacja osób niepe nosprawnych odbywa 

si  w czterech systemach: po rednictwa pracy (urz dy pracy), rehabilitacji (system 

PFRON-owski), pomocy spo ecznej (o rodki pomocy spo ecznej, pa stwowe cen-

tra pomocy rodzinie) oraz reintegracji (centra i kluby integracji spo ecznej, WISE). 

Stawia to osoby niepe nosprawne w uprzywilejowanej pozycji, gdy  „Klienci pro-

gramów aktywizuj cych nieb d cy osobami niepe nosprawnymi nie maj  a  tak 

ró norodnej oferty wsparcia” (Rymsza 2013: 354). Jednak, jak twierdzi Miros aw 

Grewi ski, „Wydaje si , e wszystkie te systemy funkcjonuj  odr bnie od siebie. 

Utrzymanie tego zdezintegrowanego systemu wsparcia aktywizuj cego dla osób nie-

pe nosprawnych jest dublowaniem zada  i w gruncie rzeczy marnotrawstwem rod-

ków publicznych” (Grewi ski 2011: 130; por. te  Rymsza 2013: 35). Rozproszenie 

dzia a  (i wydatków na nie) mimo ró norodno ci oferty wp ywa na ich niedostatecz-

n  dost pno  dla klientów. 

Obecnie wdra ane s  dalsze zmiany w systemie rehabilitacji i zatrudnienia osób 

niepe nosprawnych. cz  si  one mi dzy innymi z decentralizacj  zada  PFRON 

i przekazaniem ich na szczebel samorz dowy. Za o eniem reformy jest przekonanie, 

e na szczeblu samorz dowym lepiej rozpoznane s  potrzeby klientów i trafniej b -

dzie mo na adresowa  wsparcie, a tak e nawi zywa  wspó prac  mi dzy sektorem 

publicznym, komercyjnym i pozarz dowym. Badacze instytucji samorz dowych 

w Polsce nie s  w tym zakresie optymistami. Wskazuj  na ograniczenia samorz dów 

w realizacji wielu trudnych i wymagaj cych wiedzy zada  oraz zagro enie wyst pie-

niem dysfunkcji (G ciarz i Bartkowski 2013). Mo e to wp yn  na zró nicowanie 

sytuacji osób niepe nosprawnych w poszczególnych rejonach kraju i powiatach. 

Wypunktowana wy ej, „dyskwaliÞ kuj ca wada systemu” rehabilitacji spo ecz-

no-zawodowej w Polsce, czyli nik e rezultaty zatrudnieniowe, oraz niespójne i nie-

dostateczne dzia ania w ramach szeroko rozumianego „systemu reintegracyjnego” 

stoj  w sprzeczno ci nie tylko z za o on  orientacj  polityki spo ecznej (aktywizacja 

przez zatrudnienie), ale i z obserwowanymi przeobra eniami w spo ecze stwie – 

zmieniaj  si  praktyki spo eczne: edukacja i praca staje si  „sposobem na niepe -

nosprawno ” (G ciarz 2010). W efekcie ro nie liczba niepe nosprawnych studen-

tów i absolwentów szkó  wy szych, poszukuj cych zatrudnienia zgodnego z ich 

kwaliÞ kacjami i wykszta ceniem, ale poza chronionym rynkiem pracy. Natomiast 

pracodawcy pragn cy zatrudni  osoby niepe nosprawne maj  cz sto problemy z sa-

modzielnym pozyskaniem odpowiednio przygotowanych pracowników i w niewiel-

kim stopniu mog  liczy  na wsparcie ze strony instytucji publicznych. W artykule 

zaprezentujemy wyniki bada  realizowanych w ramach projektu „Od kompleksowej 
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diagnozy sytuacji osób niepe nosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki 

spo ecznej wobec niepe nosprawno ci”2 z uwzgl dnieniem perspektyw dwóch stron 

stosunków pracy: kandydata do pracy/pracownika, posiadaj cego okre lony poten-

cja  wiedzy, umiej tno ci, zdrowia i sprawno ci oraz pracodawców, którzy posiadaj  

okre lone potrzeby i oczekiwania w stosunku do pracowników. Uka emy uwarunko-

wania powi za  ze sob  tych dwóch stron stosunków pracy w wymiarze kulturowym 

i systemowym.

Niepe nosprawni absolwenci szkó  wy szych – nowy potencja  zawodowy 
czy narastaj cy problem spo eczny?

Po 1989 roku w Polsce odnotowano rekordowy wzrost liczby studentów, do 

1 953 832 osób w roku akademickim 2005/2006, co oznacza o blisko pi ciokrotny 

wzrost. W roku akademickim 1990/1991 studiowa o w Polsce 403 824 studentów 

(Szko y wy sze i ich Þ nanse w 2011r., 2012). Zjawisko to okre lane jest jako boom 

edukacyjny. W kolejnych latach wzrost kszta cenia na poziomie wy szym obj  tak-

e osoby niepe nosprawne. W roku akademickim 1998/1999 studiowa o w Polsce 

1 273 955 studentów, w tym 826 niepe nosprawnych (stanowili 0,06% ogó u studen-

tów) (Szko y wy sze i ich Þ nanse w 1998 r. 1999). W roku akademickim 2011/2012 

w 460 szko ach wy szych w Polsce kszta ci o si  1 764 060 studentów, w tym 30 249 

studentów niepe nosprawnych (Szko y wy sze i ich Þ nanse w 2011 r. 2012). Stano-

wili 1,7% ogó u studentów. Nale y podkre li , e o ile liczba studentów ogó em od 

roku akademickiego 2006/2007 zacz a stopniowo spada , o tyle liczba studentów 

niepe nosprawnych stale ro nie. 

Wzrost liczby studentów niepe nosprawnych by  mo liwy dzi ki zmianie prawa 

o szkolnictwie wy szym, które zobligowa o uczelnie do dzia a  na rzecz dostoso-

wania infrastruktury i programów kszta cenia do potrzeb studentów niepe nospraw-

nych. Szko y wy sze na te zadania otrzymuj  wsparcie z PFRON i funduszy unij-

nych. Uczestnicz  tak e w programach badawczych i wdro eniowych dotycz cych 

wsparcia edukacji studentów niepe nosprawnych. Obecnie na wi kszo ci uczelni 

istniej  pe nomocnicy do spraw osób niepe nosprawnych, a cz sto i wydzielone biu-

ra do spraw osób niepe nosprawnych. Instytucje te wspieraj  studentów w procesie 

kszta cenia, ale stanowi  tak e cia a doradcze dla w adz uczelni i prowadz  wymian  

do wiadcze  z innymi krajami. Studenci niepe nosprawni mog  korzysta  z ró nych 

form wsparcia z uczelni i PFRON, np. wsparcia stypendialnego, pokrycia zakupu po-

mocy naukowych, kosztów czesnego, transportu, zakwaterowania. Warto podkre li , 

e na zmian  polityki uczelni i ich dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami 

wp yn  te  spadek liczby studentów ogó em i niekorzystne prognozy demograÞ czne 

dla nadchodz cych lat (od 2010 roku).

Narastaj cy problem spo eczny to zapewnienie pracy niepe nosprawnym absol-

wentom szkó  wy szych. Wsparcie uczelni na ogó  ko czy si  wraz z zako cze-

2 Projekt realizowany przez Wydzia  Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 

2012–2014, kierowany przez profesor Barbar  G ciarz, Þ nansowany ze rodków PFRON.
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niem edukacji. Wysokie bezrobocie m odzie y, niska jako  pomocy oferowanej 

przez publiczne s u by zatrudnienia oraz silne stereotypy i uprzedzenia pracodaw-

ców wobec niepe nosprawnych pracowników jak do tej pory stanowi  silne bariery 

w podj ciu i utrzymaniu pracy. Problem ten zosta  zasygnalizowa y w publikacjach 

z bada  dotycz cych niepe nosprawnych absolwentów, realizowanych w Instytucie 

Spraw Publicznych w latach 2006–2007 (Giermanowska red. 2007a, b). M odzi 

niepe nosprawni opuszczaj cy szko y wy sze cz sto kierowani byli do zak adów 

pracy chronionej, gdzie proponowano im wykonywanie prostych zaj , niewyma-

gaj cych wysokich kwaliÞ kacji zawodowych. Problemy z wej ciem na rynek pracy 

i podj ciem satysfakcjonuj cego zatrudnienia by y powodem frustracji m odych lu-

dzi i narastaj cego uczucia zmarnowanego wysi ku, jaki w o yli oni i ich rodziny 

w uzyskanie wykszta cenia na poziomie wy szym. Na problem obni onej satysfakcji 

w pracy u osób z ograniczon  sprawno ci , wykonuj cych prac  poni ej osi gni te-

go wykszta cenia, wskazuj  prace psychologów spo ecznych (Brzezi ska i Piotrow-

ski 2008). Barbara G ciarz zwróci a uwag  na problem negatywnego nastawienia 

spo ecze stwa do wysi ku edukacyjnego i aspiracji zawodowych osób niepe no-

sprawnych: „Przypisywane im przez spo ecze stwo role spo eczne i cele yciowe 

nie zawieraj  kariery edukacyjnej i zawodowej jako prawomocnego, wysoko oce-

nianego sk adnika ich osi gni  yciowych” (G ciarz 2010: 16). 

Badania sytuacji na rynku pracy niepe nosprawnych m odych ludzi wskazuj  na 
narastanie nowego problemu, zwi zanego z ograniczonym dost pem do rynku pracy 

absolwentów szkó  wy szych i frustracj  wynikaj c  z niemo no ci zaspokojenia 

rozbudzonych aspiracji zawodowych (Giermanowska 2012). Kwestia ta zosta a pod-

j ta we wspomnianym wcze niej projekcie „Od kompleksowej diagnozy sytuacji 

osób niepe nosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki spo ecznej wobec 

niepe nosprawno ci”. W 2012 roku zrealizowano 60 wywiadów pog bionych z nie-

pe nosprawnymi absolwentami (i studentami) szkó  wy szych z pi ciu wybranych 

o rodków akademickich (Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, Warszawa). Wywiady 

narracyjne dotyczy y okresu studiowania, poszukiwania pracy i wej cia w role za-

wodowe (je li takie nast pi o)3.

Wyniki bada  wskazuj  na znacz c  rol  PFRON w realizacji edukacyjnych za-

mierze  osób niepe nosprawnych. Dzi ki stypendiom, doÞ nansowaniu materia ów 

edukacyjnych, mo liwa by a nauka poza miejscem zamieszkania oraz przystosowa-

nie miejsc i narz dzi nauczania do potrzeb osób niepe nosprawnych. Równie  uczel-

nie doÞ nansowywa y kszta cenie studentów poprzez specjalne stypendia. Stosowano 

te  potrzebne udogodnienia zwi zane z procesem kszta cenia. Znacz ce by o wspar-

cie ze strony rodziny (jego skala i zakres zale a a od typu niepe nosprawno ci, np. 

ogromne znaczenie mia a pomoc logistyczna rodziny w wypadku niepe nospraw-

no ci ruchowej). Integracja w rodowisku akademickim uzale niona by a od dys-

funkcji – najcz ciej trudno ci z w czeniem w ycie studenckie mia y osoby g uche 

3 Pe ne wyniki bada  znajd  si  w planowanej publikacji: E. Giermanowska, A. Kumaniecka-

-Wi niewska, M. Rac aw, E. Zakrzewska-Manterys, Niedoko czona emancypacja. Wej cie niepe no-

sprawnych absolwentów szkó  wy szych na rynek pracy.
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i niedos ysz ce, które pozostawa y poza nurtem ycia towarzyskiego a wewn trz 

w asnej, wyznaczonej niepe nosprawno ci , grupy. Nie odnotowano przejawów 

wrogo ci, niech ci ze strony wyk adowców i studentów. Sporadycznie zdarza y si  

przypadki niezrozumienia specyÞ ki dysfunkcji ze strony nauczycieli i studentów.

Okres studiów by  okresem przemian biograÞ cznych (interpretowanych jako 

„zwrot na zewn trz” w Sennettowskim sensie (Sennett 2012) u wielu studiuj cych 

niepe nosprawnych). Nierzadko to czas pierwszego opuszczenia na d u szy czas 

domu, rodziców i usamodzielnienia. Pokonywanie trudno ci (cz sto o psychologicz-

nym charakterze) w nowym rodowisku wzmacnia o m ode osoby i aktywizowa o 

do dalszych dzia a . 

Ta gotowo  do aktywnego ycia cz sto napotyka a na „instytucjonaln  pró ni ” 

po uko czeniu studiów. Okres „moratorium” ko czy  si , a praca okazywa a si  do-

brem rzadkim, jednak wi kszo  badanych otrzymywa a j  po d u szym lub krót-

szym czasie. O ile badanych na ogó  cechowa a du a determinacja w poszukiwaniu 

i utrzymaniu miejsca pracy, o tyle wsparcie instytucjonalne by o nik e. Po stronie 

instytucji (UP, PCPR, OPS) – w narracjach badanych – pojawia a si  bierno . Nie-

kiedy pomoc przychodzi a ze strony organizacji pozarz dowych, jednak nie zawsze 

by a ona satysfakcjonuj ca. 

Wyniki bada  dowodzi y istnienia licznych dysfunkcji instytucjonalnego wspar-

cia absolwentów w drodze do zatrudnienia. Pozwoli y nam postawi  tez  o ekono-

mizacji niepe nosprawno ci ze wzgl du na potrzeby instytucji, a nie beneÞ cjenta (sa-

mego niepe nosprawnego). Oznacza to, e niepe nosprawno  jest „racj  bytu” wielu 

instytucji, pozwala uzyskiwa  rodki Þ nansowe z wielu róde , ale efekt w postaci 

integracji i aktywizacji zawodowej niepe nosprawnych jest nik y. Jednocze nie wy-

traca si  kapita : ludzki i spo eczny wyedukowanych osób niepe nosprawnych, jaki 

mog  wnie  ludzie maj cy oprócz kwaliÞ kacji zawodowych, do wiadczenia w po-

konywaniu w asnych dysfunkcji oraz Þ nansowy, zwi zany z wcze niej poniesionymi 

nak adami w procesie kszta cenia. Podobnie jak wielu m odych ludzi do wiadcza-

j  oni skutków kryzysu gospodarczego na rynku pracy. Jednak ich wyedukowanie 

i przygotowanie do zatrudnienia wi e si  z o wiele wi kszymi wysi kami rodzin 

i instytucji. Ci m odzi wykszta ceni niepe nosprawni przy wykorzystaniu istniej -

cych strukturalnych mo liwo ci (edukacja, wsparcie PFRON) odrzucili ograniczenia 

tkwi ce w nich samych, ich rodzinach i rodowiskach. Ten proces emancypacji po-

przez edukacj  jest jednak niepe ny; przeszkod  s  bariery w wej ciu na rynek pracy 

i usamodzielnieniu si . Z perspektywy polityki spo ecznej to marnowanie rodków 

Þ nansowych i wsparcia instytucjonalnego, kierowanego na wzmacnianie spójno ci 

spo ecznej. 

Pracodawcy – g ówny aktor zmian spo ecznych

Ochrona i realizacja prawa do pracy osób niepe nosprawnych dokonuje si  po-

przez ró ne formy interwencji pa stwa na rynku pracy wspieraj cych ich zatrudnie-

nie. Osoby niepe nosprawne s  bowiem s absz  stron  stosunku pracy, a ich potrze-

by cz sto rozmijaj  si  z potrzebami pracodawców. Pracodawcy, maj c wp yw na 



EWA GIERMANOWSKA I MARIOLA RAC AW 118

generowanie popytu na prac  i tworzenie miejsc pracy, szukaj  przede wszystkim 

produktywnych pracowników, d  do obni enia kosztów pracy i staraj  si  unika  

sytuacji, które mog  tworzy  problemy. Osoby niepe nosprawne poszukuj  miejsc 

pracy gwarantuj cych im dochód, odpowiadaj cych ich wykszta ceniu i kwaliÞ ka-

cjom, ale i przystosowanych do ich dysfunkcji. Zbli eniu potrzeb potencjalnych 

pracodawców i niepe nosprawnych kandydatów do pracy, a tak e utrzymaniu ich 

zatrudnienia s u  ró ne formy interwencji pa stwa. 

Pracodawcy w nowym modelu polityki spo ecznej staj  si  podstawowymi 

podmiotami polityki wobec osób niepe nosprawnych. Ich rola i odpowiedzialno  

w tworzeniu miejsc pracy dla osób z ograniczeniami sprawno ci jest zawsze brana 

pod uwag  przy identyÞ kacji barier w dost pie do zatrudnienia. Jako „bezpo redni 

beneÞ cjenci wsparcia publicznego” (poprzez system zach t prawnych, transferów 

Þ nansowych i dzia a  edukacyjnych do nich kierowanych) w du ym zakresie decy-

duj  o mo liwo ciach realizacji uprawnie  obywatelskich jednostek. Ich gotowo  

na w czanie si  w strategiczne cele socjalne przes dza o sukcesach dzia a  publicz-

nych. Skuteczno  polityki zatrudnienia osób niepe nosprawnych jest wypadkow  

wielu czynników, jednak wielu autorów zwraca uwag , i  dla pracodawców liczy si  

przede wszystkim rachunek ekonomiczny i podkre la, e bez wsparcia Þ nansowego, 

wyrównuj cego mniejsz  produktywno  pracowników niepe nosprawnych, wi k-

szo  Þ rm nie b dzie ch tna zatrudnia  takich osób (Garbat 2012: 123). Dominuj ce 

znaczenie kalkulacji ekonomicznej dla pracodawców wyst puje w powi zaniu z sil-

nie utrwalonym w spo ecze stwach kapitalistycznych paradygmatem produktywno-

ci, który w dobie globalnej gospodarki wywiera olbrzymi  presj  na spo ecze stwa 

i „sk ania je do przyswojenia przekona , postaw i warto ci zgodnych z paradygma-

tem produktywno ci” (Porter 2003: 78). 

Prowadzone przez nas analizy – badania sonda owe pracodawców i studia 

przypadku organizacji wdra aj cych dobre praktyki w zatrudnianiu osób niepe no-

sprawnych4 – dowiod y ograniczonej skuteczno ci systemu kwotowego i korzy ci 

Þ nansowych, czyli systemu wymuszaj cego okre lone zachowania pracodawców za 

pomoc  instrumentów ekonomicznych. Instrumenty ekonomiczne s  wa ne dla pra-

codawców, niezb dne do wyrównania dodatkowych kosztów ponoszonych z tytu u 

dostosowania stanowisk pracy, infrastruktury, ewentualnie ni szej produktywno ci 

pracowników, jednak ich wyst powanie nie decyduje o zatrudnianiu osób niepe no-

sprawnych. Istotne dla pracodawców jest wsparcie instytucjonalne w postaci us ug: 

po rednictwa pracy i doradztwa zawodowego, szkole , organizacji rehabilitacji me-

dycznej, transportu, wsparcia asystenckiego. Jedn  z najsilniejszych barier zatrud-

nienia osób niepe nosprawnych, na co wskazuj  te  inne badania, jest wyst powanie 

4 Badania wykonane w ramach wspomnianego wy ej projektu „Od kompleksowej...” obj y 

badania sonda owe 100 pracodawców (ankieta pocztowa/internetowa) i 30 wywiadów swobodnych. 

Badania organizacji (studia przypadków) zosta y wykonane w Polsce (10) i innych krajach Europy 

(10). Zarówno pracodawcy, jak i organizacje zostali dobrani ze wzgl du na realizowanie dobrych 

praktyk w zatrudnianiu osób niepe nosprawnych. Wi cej o badaniach: E. Giermanowska (red.), 

Zatrudniaj c niepe nosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy, 

AGH, Kraków 2014.
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uprzedze  i stereotypów po stronie pracodawców oraz obawy braku akceptacji przez 

innych pracowników. Towarzyszy temu brak wiedzy o mo liwo ciach uzyskania 

wsparcia w zatrudnieniu niepe nosprawnych pracowników, wykorzystania ich po-

tencja u zawodowego i zarz dzania problemami osób niepe nosprawnych w miejscu 

pracy (G ciarz i Giermanowska red. 2009; Kry ska i Pater 2013). Zmiana postaw pra-

codawców i pracowników jest warunkiem koniecznym trwa ej zmiany w podej ciu 

do zatrudnienia osób niepe nosprawnych, na co wskazuj  analizowane w projekcie 

dobre praktyki organizacyjne. Jak do tej pory, ten konglomerat czynników o charakte-

rze ekonomicznym, organizacyjnym, poznawczym i kulturowym tworzy silny „mur”, 

który s  w stanie pokona  tylko nieliczne jednostki i organizacje w Polsce. 

Rozwa aj c przyczyny niskiej efektywno ci dotychczasowego modelu rehabi-

litacji zawodowej i zatrudniania osób niepe nosprawnych w Polsce, z perspektywy 

pracodawców, chcemy zwróci  uwag  na dwa czynniki: 

– skutki braku zindywidualizowanego podej cia do zatrudniania osób z ró nymi 

rodzajami sprawno ci i potrzebami w ramach dotychczasowej polityki spo ecznej;

– wyst powanie w organizacjach po czenia udanych praktyk w zatrudnianiu 

niepe nosprawnych pracowników z budowaniem kultury organizacyjnej opartej na 

indywidualnym podej ciu do pracownika, spo ecznie odpowiedzialnej i opieku czej.

Opisana wcze niej niska efektywno  modelu rehabilitacji i zatrudnienia osób 

niepe nosprawnych wzmacniana jest przez istniej ce rozwi zania dotycz ce wspie-

rania pracodawców. Dotychczasowy kierunek rozwoju polityki spo ecznej i form 

wsparcia nakierowany by  na pracodawców oraz tworzenie systemu zach t i kar na-

stawionych na wymuszanie lub mobilizowanie ich do zatrudnienia niepe nospraw-

nych pracowników. Prowadzi o to jednak cz sto do tworzenia rozwi za  ujednolico-

nych, wystandaryzowanych dla „u rednionego” statystycznego niepe nosprawnego. 

Potrzeby i zakres wsparcia bior cy pod uwag  indywidualne uwarunkowania (a tego 

domagaj  si  coraz bardziej wyemancypowane jednostki) wymaga bardziej zró -

nicowanych rozwi za . Indywidualizacja staje si  jednym z Þ larów aktywnej po-

lityki spo ecznej. Mo e by  ona rozumiana jako instytucjonalna strategia na rzecz 

przeciwdzia ania problemom spo ecznym (ró norodno  podmiotów-wykonawców 

zada  spo ecznych, docenienie indywidualnych wyborów ludzi), jako wzrost jed-

nostkowej odpowiedzialno ci za w asny dobrobyt oraz wzrost reß eksyjno ci i racjo-

nalno ci w yciu zbiorowym oraz na poziomie jednostki (Biernat i Karwacki 2011: 

29–30). W praktyce przejawia  si  powinna „ograniczeniem nadmiernego paternali-

zmu, przebiurokratyzowania, krótkowzrocznej standaryzacji, a skutkowa  wzrostem 

reß eksyjno ci i racjonalno ci w dzia aniu” (Karwacki 2013: 52). W efekcie indywi-

dualizacja us ug, w tym us ug rynku pracy, prowadzi  powinna do uwzgl dnienia 

ró norodno ci kulturowej i spo ecznej klientów oraz konieczno ci dostosowania 

wsparcia do ich potrzeb, poszanowania ich indywidualnych wyborów w projekto-

waniu cie ek yciowych. Podkre la si  przy tym konieczno  czenia wymogu 

indywidualizacji z wysok  jako ci  us ug. 

Wyniki referowanych bada  pracodawców i dobrych praktyk w organizacjach 

zatrudniaj cych niepe nosprawnych pracowników dowodz , e o skuteczno ci tej 

polityki decyduj  zmiany postaw pracodawców i pracowników. Z analizy udanych 
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praktyk wynika ogromne znaczenie kultury organizacyjnej promuj cej równe trak-

towanie i indywidualne podej cie do pracownika, któr  cechuj  takie warto ci jak: 

egalitaryzm, tolerancja, otwarto  i nastawienie na drugiego cz owieka. Polityka 

równego traktowania i indywidualnego podej cia stosowana jest nie tylko do pra-

cowników niepe nosprawnych, ale i innych osób z tzw. grup ryzyka na rynku pracy. 

Upowszechnianiu praktyk równo ciowych sprzyja prowadzenie komplementarnych 

strategii zarz dzania personelem z kulturowo zró nicowanymi grupami pracow-

ników, w ramach których uwzgl dniane s  kwestie zarz dzania problemami osób 

niepe nosprawnych w miejscu pracy. Praktyki równo ciowe, stanowi ce integraln  

cz  polityki rozwoju zasobów ludzkich w organizacjach, mog  obejmowa  pro-

ces rekrutacji, dost pu do odpowiednich udogodnie , szkole  i awansu, stosowanie 

elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy oraz budowanie empatii 

innych pracowników. 

Z kultur  organizacyjn  czy si  tworzenie atmosfery naturalno ci wokó  za-

trudnienia osób niepe nosprawnych i rozwijanie tej wra liwo ci u pracowników oraz 

kszta towanie wizerunku spo ecznie odpowiedzialnego pracodawcy. Organizacje za-

trudniaj ce niepe nosprawnych zwracaj  uwag  przede wszystkim na komunikowa-

nie podejmowanych dzia a  swoim pracownikom i budowanie wokó  nich wspólnoty 

przekona , zachowa  i akceptacji ze strony za ogi. Wychodz  tak e z inicjatywami 

na rzecz niepe nosprawnych pracowników poza rodowisko pracownicze i w czaj  

w te dzia ania ró ne inicjatywy spo eczne i podmioty z otoczenia lokalnego.

Na kwestie wsparcia zatrudnienia osób niepe nosprawnych mo na równie  spoj-

rze  przez pryzmat postulatów czenia ycia zawodowego i prywatnego oraz za-

lece  dotycz cych rozwoju przedsi biorstw jako organizacji spo ecznych. Od lat 

osiemdziesi tych XX wieku debaty dotycz ce polityki rodzinnej, polityki ludno-

ciowej i zatrudnienia zaz biaj  si , eksponuj c w tek „przyjaznych rodzinie” roz-

wi za  zatrudnieniowych, umo liwiaj cych pracownikom (a szczególnie matkom) 

wype nianie ról rodzinnych i zawodowych. W ostatnich latach postulaty te wzboga-

cono o dania instrumentów odpowiadaj cych na wyzwania opieki wobec starszych 

krewnych lub – z jeszcze szerszej perspektywy – jako na przestrze  wiadczenia 

pracy i do wiadczania (dawania i otrzymywania) opieki, gdzie formalne i nieformal-

ne strategie oraz praktyki opieku cze wzajemnie na siebie wp ywaj . Koncepcja „ar-

tykulacji pracy/opieki” (work/care articulation WCA) deÞ niowana jest nast puj co: 

„Ten termin jasno wskazuje podstawowe koncepty pracy (w tym wypadku p atnej 

pracy) i opieki (w tym wypadku nieformalnej opieki), które cz sto w czaj  równie  

organizacje i dost pno  formalnych us ug opieku czych i wiadcze ” (Bowlby, 

McKie, Gregor i MacPherson 2010: 120). Perspektywa WCA daje mo liwo  za-

uwa ania nie tylko w skiego wycinka rozwi za  godz cych „ ycie rodzinne i zawo-

dowe”, ale i ca ego obszaru praktyk opieku czych, maj cych miejsce w przestrzeni 

zatrudnienia. S  one wynikiem oddzia ywania czynników poziomu makro i mezo, 

mi dzy innymi: legislacji, sytuacji gospodarczej kraju/regionu, sytuacji Þ nanso-

wej Þ rmy i jej celów, sytuacji demograÞ cznej. Inny rodzaj czynników ma zwi zek 

z indywidualnym pracownikiem. To kwestia relacji mi dzy kierownictwem Þ rmy 

a personelem, mi dzy zespo ami pracowników i mi dzy nimi indywidualnie. St d 
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przywileje socjalne s  tylko jednym z uwarunkowa  kultury opieku czej w Þ rmie, 

inne cz  si  z mo liwo ci  i sposobami realizacji oraz do wiadczaniem opieki na 

drodze nieformalnych kontaktów. 

Wyniki bada  pracodawców i organizacji wdra aj cych dobre praktyki dowodz , 

e polscy pracodawcy zatrudniaj cy osoby niepe nosprawne w coraz wi kszym stop-

niu zdaj  sobie spraw , i  osoby z dysfunkcjami sprawno ci mog  by  wydajnymi 

i lojalnymi pracownikami. Zatrudnianie osób niepe nosprawnych mo e przyczyni  

si  do generowania wielu korzy ci spo ecznych, organizacyjnych czy wizerunko-

wych dla Þ rm i instytucji. U podstaw wprowadzanych zmian s  warto ci, postawy, 

przekonania i relacje interpersonalne rozpowszechnione w danej organizacji. Indywi-

dualne podej cie do pracowników i budowanie kultury organizacyjnej, opieku czej 

w stosunku do za ogi i spo ecznie odpowiedzialnej, wzmacnia wi zi pracownicze 

oraz lojalno  pracowników wobec zespo u pracowniczego i Þ rmy. Takie rozwi za-

nie s  korzystne nie tylko dla niepe nosprawnych pracowników (z orzeczeniem), ale 

i dla tych, których stan zdrowia jest niesatysfakcjonuj cy i wymaga wsparcia, np. 

mog  skorzysta  rodzice ma ych dzieci czy opiekunowie seniorów. 

Ku rekonstrukcji modelu polityki spo ecznej – czy zmiana spo eczna 
doprowadzi do „polityki ycia”?

Rosn ca emancypacja rodowisk osób niepe nosprawnych, wzmacniana przez 

ustawodawstwo antydyskryminacyjne i uznanie praw osób niepe nosprawnych za 

prawa cz owieka prowadz  do rekonstrukcji modelu polityki spo ecznej. Spojrzenie 

na niepe nosprawno  nie tylko jako na problem medyczny, ale i spo eczno-kulturo-

wy, spowodowa o zmiany strategii dzia a . Pocz tkowo w rozwi zaniach k adzio-

no nacisk na problemy wykluczenia spo ecznego, jego przejawy i sposoby, w jaki 

proces inkluzji mo e by  osi gni ty. Natomiast odk d coraz cz ciej i coraz wyra -

niej g os osób niepe nosprawnych i ich organizacji jest s yszalny, walka o popraw  

warunków spo eczno-ekonomicznych, jako ci ycia i o prawa obywatelskie trwa, 

i nabiera te  coraz wi kszego znaczenia (Barnes, Mercer i Shakespeare 2005: 227). 

St d, jak podkre laj  Colin Barnes, Geof Mercer i Tom Shakespeare, istnieje pilna 

potrzeba sformu owania kompleksowej socjologicznej teorii niepe nosprawno ci, 

odwo uj cej si  do zbiorowych i indywidualnych do wiadcze  osób niepe nospraw-

nych, która b dzie stanowi a bodziec do dalszych bada  i formu owania polityki. 

Spo eczny model niepe nosprawno ci powinien by  inkorporowany do socjologii 

medycyny i zdrowia, i na nowo oceniony z tej perspektywy (tam e, s. 227). W ostat-

nich latach model spo eczny jest jednak krytykowany jako zbyt redukcjonistycz-

ny i nieuwzgl dniaj cy wyst puj cych pomi dzy niepe nosprawnymi ró nic w ich 

do wiadczeniu (w tym do wiadczeniu bólu i ogranicze , które mog  wp ywa  na 

funkcjonowanie jednostek) (Miko ajczyk-Lerman 2013). Pomimo zarzutu zubo e-

nia wielowymiarowo ci zjawiska niepe nosprawno ci i postulatów uj cia go jako 

„iloczynu wielu biopsychicznych si ” (tam e, s. 29), model spo eczny sta  si  przy-

czynkiem do poszukiwania nowych rozwi za  w sferze politycznej. Doprowadzi  do 

powstania modelu opartego na prawach cz owieka (zwanego te  socjopolitycznym), 
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akcentuj cego uprawnienia, czyli prawo do uczestnictwa osób niepe nosprawnych 

jako aktywnych podmiotów w yciu spo ecznym oraz odpowiedzialno  struktur 

instytucjonalnych (przede wszystkim instytucji publicznych) do zapewnienia warun-

ków realizacji tych praw (tam e, s. 34). 

Poszukiwanie nowego paradygmatu cz cego osi gni cia modelu spo ecznego 

i medycznego wynika z nowego kontekstu, zmiany stosunków spo ecznych i umo -

liwienia osobom niepe nosprawnym uzyskania wi kszej autonomii w ich yciu. 

Postulowane przez badaczy niepe nosprawno ci „podej cie emancypacyjne” to za-

anga owanie si  w rozwój, w przyspieszenie sprawiedliwo ci spo ecznej dla osób 

niepe nosprawnych (Barnes, Mercer i Shakespeare 2005: 226). Jest ono zbie ne 

z zachodz cymi procesami upolitycznienia i mobilizacji rodowisk osób niepe no-

sprawnych zachodz cych we wspó czesnych spo ecze stwach. Jak wskazano wy ej, 

podej cie to poci ga za sob  rekonstrukcj  dotychczasowego modelu funkcjono-

wania polityki spo ecznej, w tym zmian  instytucjonalnego systemu wsparcia za-

trudnienia osób niepe nosprawnych. Przeprowadzone badania ukazuj  obszary owej 

rekonstrukcji, jej skal  oraz ograniczenia w biograÞ cznych narracjach m odych nie-

pe nosprawnych oraz w badaniach pracodawców. Ni ej wskazano tylko niektóre ich 

rezultaty, istotne dla prowadzonych rozwa a .

N i e d o k o c z o n y  p r o c e s  e m a n c y p a c j i. Obecnie w Polsce jeste-

my wiadkami niedoko czonego procesu emancypacji m odych osób niepe no-

sprawnych. Jednym ze znacz cych kroków na drodze emancypacji osób niepe no-

sprawnych by o „otwarcie” im cie ki kariery edukacyjnej (w tym akademickiej). 

Pozwoli o to aktywnie tworzy  w asn  biograÞ , poszerzy  wachlarz dost pnych 

wyborów. Emancypacja grup deÞ niowanych jako s absze jest wyrazem spo ecznego 

solidaryzmu z osobami w trudniejszym po o eniu. Jednak niedoko czenie procesu 

emancypacji poprzez zablokowanie dost pu do pracy powodowa  mo e niepokoje 

spo eczne i frustracje jednostkowe, co stworzy, a nie rozwi e, kolejne problemy 

spo eczne. W sytuacji poczynionych inwestycji, mi dzy innymi w obszarze edukacji 

i nauki, oznacza marnotrawienie kapita u spo ecznego, ludzkiego, ekonomicznego, 

czego skutkiem jest ponowne wej cie wykszta conych niepe nosprawnych w pasyw-

ne role spo eczne. Jednocze nie wiadczy to o mocno warunkowym charakterze 

solidaryzmu spo ecznego, gdy  spo ecze stwo wycofuje si  z niego w obliczu ko-

nieczno ci dzielenia si  z osobami w trudniejszym po o eniu prac  – dobrem rzad-

kim i po danym we wspó czesnym wiecie.

K u l t u r o w e  u w a r u n k o w a n i a  z m i a n y  s p o e c z n e j. Utrwalony 

w polskim spo ecze stwie stereotyp biernego niepe nosprawnego, zamkni tego 

w swoim domu ma jeszcze silne korzenie. Jednak analizowane w projekcie przyk a-

dy Þ rm i instytucji dowodz , e rekonstrukcja my lenia o osobach niepe nospraw-

nych jako pracownikach post puje. Dowodem s  zmiany postaw pracodawców 

i pracowników w organizacjach wdra aj cych udane praktyki w zatrudnianiu osób 

z ró nymi rodzajami niepe nosprawno ci. Przyk ady dobrych praktyk organizacyj-

nych powinny by  upowszechniane, wp ywaj  one bowiem nie tylko na sposoby 

my lenia, odczuwania i zachowania pracowników danej organizacji, ale i jej otocze-

nia spo ecznego. Sprzyjaj  prze amywaniu uprzedze  i negatywnych stereotypów 
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o osobach niepe nosprawnych w roli pracowników i kszta tuj  wzorzec post powa-

nia oparty na równo ciowym podej ciu w spo ecze stwie, na co zwracaj  uwag  te  

inni autorzy (Kry ska i Pater 2013). Osi gni cie wy szej aktywno ci zawodowej 

osób niepe nosprawnych wymaga nie tylko doskonalenia instrumentów ekonomicz-

nych, prawnych, rozwoju us ug i wspó pracy mi dzysektorowej. Zmiana w podej-

ciu do zatrudnienia osób niepe nosprawnych dokonuje si  tak e przez kultur . Z so-

cjologicznych analiz gospodarki wy ania si  problem kulturowych uwarunkowa  

dzia a  rynkowych, zaniedbywanych cz sto w analizach ekonomicznych. Rynek jest 

kategori  ekonomiczn  i wszelkie rodzaje dzia a  na rynku powinny podlega  ana-

lizie ekonomicznej. Jednak, jak podkre la Alan Aldridge – rynek nie istnieje poza 

obszarem wiedzy kulturowej – „wszystkie dzia ania ekonomiczne i wszystkie rynki 

s  faktycznie kulturowe; nie ma czego  takiego jak dzia anie wolne od kultury” (Al-

dridge 2006: 160), a „dzia anie kultury jest potrzebne, aby tworzy  rynki i przygo-

towywa  aktorów, którzy b d  w nich uczestniczy ” (tam e, s. 157). Podsumowuj c 

referowane wyniki bada  i analiz, mo na nawi za  do tytu u znanego zbioru esejów 

o wp ywie warto ci na rozwój spo ecze stw pod redakcj  Lawrence’a E. Harrisona 

i Samuela P. Huntingtona, i powtórzy  za autorami zamieszczonych tam opracowa , 

e kultura ma znaczenie, w naszej opinii, tak e dla rozwoju zatrudnienia osób nie-

pe nosprawnych (Harrison i Huntington red. 2003). 

P o l i t y k a  w y b o r u  s t y l u  y c i a. Na obecny model polityki spo ecznej 

oparty na aktywizacji przez prac  warto te  spojrze  z perspektywy wy aniaj cych si  

nowych modeli pracy i zatrudnienia. Ulrich Beck formu uje alternatywn  do obec-

nego spo ecze stwa pracy koncepcj  spo ecze stwa obywatelskiego (civil society) 

opartego na zaanga owaniu obywateli w ró ne rodzaje pracy (Beck 2005). Idea ta 

nawi zuje do szerokiej deÞ nicji pracy, obejmuj cej nie tylko wykonywanie czynno-

ci w celach zarobkowych, ale tak e uwzgl dniaj cej inne rodzaje aktywno ci, czyli 

prac  domow , kszta ceniow , wolontaryjn . Spo ecze stwo obywatelskie jest oparte 

na zaanga owaniu obywateli w ró ne rodzaje pracy: prac  p atn  w pe nym i niepe -

nym wymiarze czasu pracy (w miar  mo liwo ci i potrzeb), prac  obywatelsk  (civil 

labour), do której zalicza si  prac  wolontaryjn  (np. w sztuce, kulturze, polityce) 

oraz rodzicielsk  opiek  nad dzie mi i ich wychowaniem (Beck 2005: 6). Podzia  

pracy w tzw. multi-active society znacznie wykracza poza dystrybucj  pracy p atnej, 

gwarantuj c niektóre uprawnienia zwi zane dotychczas z prac  zarobkow  (np. eme-

rytury, opiek  zdrowotn ) tak e osobom wykonuj cym inne rodzaje pracy. W cze-

nie pracy obywatelskiej w zakres polityki spo ecznej jest metod  przeciwdzia ania 

bezrobociu i form  realizacji praw obywatelskich. Richard Sennett, analizuj c przy-

sz o  pracy w kulturze nowego kapitalizmu, wskazuje na kategori  u yteczno ci, 

jako kryterium, wokó  którego mog  by  tworzone nowe rozwi zania w sferze pracy. 

Postulowana deÞ nicja u yteczno ci czy si  z now  deÞ nicj  statusu zawodowego, 

budowanego nie tylko przez prac  zawodow , ale i inne aktywno ci: wolontaryjn , 

domow , kszta ceniow . S  to tak e rodzaje prac u ytecznych w wymiarze spo ecz-

nym, które mog  budowa  status zawodowy i spo eczny jednostek (Sennett 2010).

Procesy ró nicowania si  spo ecze stwa s  coraz bardziej z o one. Tradycyjne 

podzia y spo eczne na podstawie geograÞ cznej lokalizacji, klasy spo ecznej, gen-
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der, p ci biologicznej i pochodzenia etnicznego s  coraz bardziej zamazane, st d ro-

nie popyt na coraz wi ksz  wnikliwo  socjologiczn  w analizach procesów zwi -

zanych z niepe nosprawno ci . Dylematy moralne zwi zane z wyborem warto ci, 

priorytetów dzia a  i narz dzi wprowadzanych zmian b d  rosn , o czym wiadczy 

debata dotycz ca prawa do ycia (np. aborcja, eutanazja). Przyk adowo komentato-

rzy ycia spo ecznego podkre laj  kwesti  tzw. „eugeniki sprywatyzowanej”, czyli 

decyzji rodziców dotycz cych aborcji p odu zdiagnozowanego jako uszkodzony. 

„Eugenika sprywatyzowana dzia a na zasadzie pojedynczych decyzji i coraz swo-

bodniejszego wyboru, lecz mo e przynie  podobne skutki do pa stwowej higieny 

rasy: odrzucenie tego, co odstaje od normy, s abo ci, kalectwa” (Bielawski 2011: 

404). W nowym wiecie XXI wieku reakcja na te zjawiska to zadanie pot niejsze 

ni  socjologiczna wyobra nia (Barnes, Mercer i Shakespeare 2005: 226)

Dylematyczno  wyborów politycznych powi zana z coraz wi kszymi naciskami 

wyemancypowanych i emancypuj cych si  grup spo ecznych doprowadza do prze-

warto ciowania dotychczasowych instytucjonalnych rozwi za . Politycy musz  re-

agowa  na powstaj ce instytucjonalne antynomie o pod o u spo ecznym, demogra-

Þ cznym i gospodarczym. Wy aniaj ce si  nowe normy, warto ci i instytucje „musz  

zyska  pewien stopie  uznania, akceptacji, a nawet aktywnego wsparcia ze strony 

cz onków spo ecze stwa” (Sztompka 2005: 240), aby mog y zosta  zinstytucjonali-

zowane, czyli aby utrzyma  si  i oddzia ywa  na spo ecze stwo. Te role mog  pe ni  

prawo i kultura. Pierwsze tworzy granice dozwolonych zachowa  i ustala sankcje za 

ich przekroczenie, druga – pozwala na rzeczywist  realizacj  uprawnie  jednostek, 

w tym praw równo ciowych i obywatelskich. 

Nowe podej cie do problemu dost pu i nierówno ci, z jakimi spotykaj  si  osoby 

niepe nosprawne na rynku pracy oraz ich szans prowadzenia niezale nego ycia, 

prowadz  do zmiany spo ecznej. Dokonuje si  ona poprzez zmiany zachowania lu-

dzi w codziennym yciu lub poprzez podejmowane przez ró ne podmioty reformy 

normatywne, dokonuj ce zmian za pomoc  prawa (Sztompka 2005: 235). W przyj -

tej perspektywie „polityki ycia” osoby niepe nosprawne powinny mie  mo liwo  

wyboru ró nych stylów ycia, opartych nie tylko na zarobkowaniu, ale na ró nych 

innych formach aktywno ci, które te  s  – szeroko rozumian  – u yteczn  prac . 

RekonÞ guracja koncepcji pracy mog aby by  nie tyle alternatyw , ile uzupe nie-

niem dzia a  zwi kszaj cych partycypacj  osób niepe nosprawnych na rynku pracy, 

jednak wymaga to zmiany kulturowych warto ci, które le  u podstaw nierówno-

ci na rynku pracy (Barnes i Roulstone 2005: 324). Reformy pa stwa opieku cze-

go powinny by  dog bne i zmienia  dotychczasowe wyobra enia o roli systemu 

wiadcze  socjalnych. Giddens, nawi zuj c do polityki ycia podkre la, e „system 

wiadcze  socjalnych to nie tylko unikanie ryzyka. Coraz cz ciej dotyczy równie  

pozytywnych zmian w stylu ycia” (Giddens 2009: 45). Stworzenie warunków reali-

zacji wybranego stylu ycia urzeczywistnia model oparty na prawach obywatelskich, 

w którym „niepe nosprawny to kto  wi cej ni  tylko ten, który «mo e» uczestniczy  

w yciu szerszej spo eczno ci [na drodze emancypacji], to osoba, która «mo e i ma 

do tego prawo» jak pe noprawny obywatel i co wi cej, ma równie  prawo do artyku-

owania swoich potrzeb, tak jak ka dy inny (pe nosprawny) cz onek spo ecze stwa” 
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(Miko ajczyk-Lerman 2013: 36). Ma równie  prawo do „w asnej” polityki ycia. 

Jednak nieskuteczno  oferowanych narz dzi do realizacji osobistych wyborów – 

przy propagowaniu modelu opartego na prawach – prowadzi  b dzie do powsta-

nia nowych problemów spo ecznych (jak wzrost liczby bezrobotnych absolwentów 

szkó  wy szych z orzeczeniem niepe nosprawno ci), bez ograniczenia tych, które 

ju  wyst puj  (utrwalone strukturalne bariery w integrowaniu niepe nosprawnych 

w yciu spo ecznym).
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Between Politics of Life, Emancipation and Appearances. 
Questions Regarding a New Model of Social Policy of Disabled 

Persons Employment

Summary

Three processes are indicated in the article, which have an inß uence on the employment 

policies applied to disabled persons in Poland:  (1) creating a community concept of counteracting 

exclusion (including the disabled in all spheres of social life), (2) changing educational policy 

(which has an impact on the level of education of the disabled persons), and (3) creating 

a Poland-wide employment policy (from protective measures to activation). The Þ rst process 

may be interpreted – in the words of A. Giddens – as an attempt to proceed from emancipation 

politics to life politics (at the level of the EU-idea which is recommended to the member states). 

The second process consists in individuals using structural possibilities as means of group 

emancipation of disabled persons in Poland (emancipation politics). The third is interpreted as 

an attempt to create institutional appearances of emancipation because of its scarce effects on 

the employment of disabled persons. The asynchrony of processes is discussed which results in 

social effects for the community, families and the disabled persons themselves, thus giving rise 

to new social problems instead of solving the old ones.    

Key words: emancipation; life politics; social policy; disability.


