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Osoby niepełnosprawne na rynku pracy 
w Polsce w latach 2006 – 2018

Disabled people on the labour market 
in Poland in 2006 – 2018

The article addresses the issue of the situation of disabled 
people on the labour market in Poland. A comparative and de-
scriptive method was used to analyse the factors affecting the 
low activity of the disabled on the labour market and activities 
undertaken by the government aimed at their professional activa-
tion. The article noted that in the years 2006-2016 less than 20% 
of disabled people worked or declared that they were looking for 
a job. The work also draws attention to the phenomenon of pov-
erty among the disabled as a result of the discussed problem.
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W artykule została podjęta problematyka sytuacji osób niepełno-
sprawnych na rynku pracy w Polsce. Posłużono się metodą porównaw-
czą i opisową w celu dokonania analizy czynników wpływających na ni-
ską aktywność tych osób na rynku pracy oraz działań  podejmowanych 
między innymi przez aparat państwowy mających na celu ich aktywi-
zację zawodową. W artykule zauważono, że w latach 2006-2016 mniej 
niż 20% osób z niepełnosprawnością pracowało lub deklarowało, że 
poszukuje pracy. Autorzy zwracają również uwagę na zjawisko ubóstwa 
wśród osób niepełnosprawnych jako skutku omawianego problemu.
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W wymiarze etycznym praca jest dobrem, w którym wyraża się 
godność człowieka i jego wewnętrzna potrzeba tworzenia (Giddens 
2004). Podejście użytkowe zwraca uwagę, że praca jest nie tylko spo-
sobem na zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych, ale 
także daje możliwość nabycia nowych umiejętności i utrzymywania 
kontaktów międzyludzkich (Domański 2008). Ze względu na koniecz-
ność podjęcia wysiłku, zdobycia wiedzy i doświadczenia, praca czę-
sto jest czynnikiem decydującym o miejscu w strukturze społecznej 
(Giermanowska 2007). Doniosłość pracy jako jednego z podstawo-
wych praw społecznych człowieka podkreśla fakt, że jest wpisana 
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czy Międzynarodowym 
Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (Międzyna-
rodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 1966). 
Również polska ustawa zasadnicza daje gwarancję równego prawa do 
zatrudnienia oraz jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej 
wartości (Konstytucja RP 1977). Niebagatelna rola rynku pracy, czyli 
miejsca wymiany usług pracy między pracownikami a pracodawcami 
(Blaug 1994) wymaga środków, które zapewnią jego prawidłowe funk-
cjonowanie (Boeri 2011). Jest to szczególnie istotne dla prawidłowego 
rozwoju grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne, dla 
których brak pracy to nie tylko uniemożliwienie zapewnienia material-
nych potrzeb, ale także czynnik ograniczający ich uczestnictwo w życiu 
społecznym (Sozańska 2013). Przykładem takiej grupy są osoby nie-
pełnosprawne, które dzięki zatrudnieniu otrzymują możliwość budo-
wania więzi społecznych z osobami pełnosprawnymi i mogą w pełni 
partycypować w życiu społecznym (Maj 2007). 

Celem pracy jest zdiagnozowanie sytuacji osób niepełnospraw-
nych na rynku pracy w Polsce w latach 2006-2018. W badaniu po-
służono się metodą opisową i porównawczą analizując zasięg oma-
wianego problemu. W pracy wykorzystano dane pochodzące z prze-
prowadzanego przez Główny Urząd Statystyczny Badania Budżetów 
Gospodarstw Domowych, które umożliwiły przedstawienie zjawiska 

zagrożenia ubóstwem poszczególnych grup społecznych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem sytuacji rodzin z osobami niepełnosprawnymi. 
Posłużono się danymi z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 
przeprowadzanego w latach 2005-2018, opisującymi aktywność nie-
pełnosprawnych na rynku pracy – to znaczy wskaźnik zatrudnienia, 
stopę bezrobocia i liczbę osób niepełnosprawnych aktywnych zawo-
dowo. W artykule przedstawiono również statystyki z lat 2006-2018 
dotyczące instytucji tworzonych w celu włączania osób niepełno-
sprawnych na rynek pracy – wykorzystano w tym celu dane Zakładów 
Pracy Chronionej, Centrum Integracji Społecznej czy Systemu Obsługi 
Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

Pojęcie niepełnosprawności  
w literaturze i wybranych regulacjach prawnych

Pojęcie niepełnosprawności definiowane jest zarówno ze wzglę-
du na aspekt zdrowotny (zwracający uwagę na sprawność fizyczną, 
psychiczną i intelektualną), jak i ze względu na kwestie społeczne 
– występowanie wszelkich barier utrudniających funkcjonowanie 
osoby niepełnosprawnej. Aspekt zdrowotny niepełnosprawności 
jest akcentowany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, nato-
miast na wpływ środowiska zewnętrznego kładą nacisk zwolennicy 
koncepcji biopsychospołecznej, która definiuje niepełnosprawność 
jako ograniczenia w funkcjonowaniu obserwowane na trzech płasz-
czyznach: biologicznej, osobowej i społecznej (Nowak 2002). W pra-
wie międzynarodowym funkcjonuje definicja niepełnosprawności 
opracowana w 2001 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy 
dla celów rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnospraw-
nych, która przedstawia niepełnosprawność jako sytuację utrudnie-
nia, ograniczenia lub całkowitego uniemożliwienia funkcjonowania 
na poziomie uważanym za normalny dla człowieka, biorąc pod uwa-
gę jego wiek i płeć (Kryńska 2013). Z kolei w Karcie Osób Niepełno-
sprawnych osoby niepełnosprawne zostały ujęte jako osoby, których 
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„sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo 
utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę 
oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwy-
czajowymi” (Łukowski 2007). Zbliżonych informacji dostarcza definicja 
z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnospraw-
nych, która wskazuje na naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną lub 
umysłową, długotrwale utrudniającą udział w życiu społecznym (Maj 
2007). Natomiast niezdolność do pracy jako skutek niepełnospraw-
ności podkreśla polska ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych określając ją jako stan 
powodujący niemożność wypełniania ról społecznych, a w szczegól-
ności niemożność podejmowania pracy (Ustawa z 27 sierpnia 1997 
r., Dz.U. nr 123, poz.776). Jak wynika z wykresu 1 liczba osób niepeł-
nosprawnych prawnie w latach 2007-2018 spadała. Według danych 
Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych liczba nie-
pełnosprawnych prawnie w Polsce w 2018 roku wyniosła 2 978 tys., 
co stanowi prawie 8% całkowitej ludności państwa. Istotne jest, że 
oprócz niepełnosprawnych prawnie istnieją jeszcze grupy nieposiada-
jące orzeczeń o niepełnosprawności, które jednak przyznają pewne 
ograniczenia w wykonywaniu niektórych czynności, co definiuje się 
jako niepełnosprawność biologiczną.

Sytuacja niepełnosprawnych na rynku pracy

Zarówno definicje niepełnosprawności skupiające się na aspekcie 
zdrowotnym, jak i te, które koncentrują się na płaszczyźnie społecznej 
problemu w literaturze podkreślają szczególne znaczenie zatrudnienia 
w rozwoju osób niepełnosprawnych, ze względu na trzy spełniane 
przez pracę funkcje: dochodową, rehabilitacyjną i socjalną (Król, Przy-
byłka 1999). Praca jest podstawowym czynnikiem rozwoju jednostki 
(Paszkiewicz 2009), dlatego należy ją rozpatrywać jako część rehabi-
litacji będącej procesem podejmowanym w celu uzyskania jak naj-
wyższego poziomu funkcjonowania i jakości życia (Kowalczyk 2017). 
Podstawowym zadaniem pracy w życiu osób niepełnosprawnych nie 
jest zdobycie wynagrodzenia, lecz okazja do integracji społecznej 
także z osobami pełnosprawnymi, co pełni funkcję terapeutyczną, 
przyczyniając się do rozwoju osobowości, poprawy samooceny i po-
budzenia aktywności życiowej (Jastrzębska-Smolaga 1994). To z kolei 
ma wpływ na zwiększenie samodzielności niepełnosprawnych, która 
często jest hamowana przez nadopiekuńczość rodziny skutkującą izo-
lacją społeczną (Kirenko, Sarzyńska 2010). W aspekcie społecznym 
praca pozwala także osobom niepełnosprawnym w pewien spo-
sób zaistnieć w społeczeństwie, stwarza poczucie spełnienia i bycia 
potrzebnym (Truszkowska 2009). Jak wynika z wykresu 2, w latach 
2006-2016 wśród grupy osób niepełnosprawnych w Polsce aktywnych 
zawodowo (czyli pracujących lub poszukujących pracy) było mniej niż 
20%, a wskaźnik zatrudnienia przyjmował w każdym z opisywanych 
lat mniej niż 15%. Natomiast stopa bezrobocia w omawianej grupie 
przyjmowała wartości z przedziału 10,9% – 16,9%. Stopa bezrobocia 
opisująca stosunek liczby bezrobotnych do liczby aktywnych zawo-
dowo w podanym okresie wahała się od 16,9% do 10,9%. Za niską 
aktywność zawodową w grupie niepełnosprawnych odpowiada 
wiele czynników. Najczęściej wymienia się niskie kwalifikacje wyni-
kające z trudności zdobycia pełnego wykształcenia (Łukowski 2007), 
niechęć do zatrudniania osób niepełnosprawnych (Kołaczek 2006), 
niedostosowanie infrastruktury do pracy osób niepełnosprawnych 
(Giermanowska 2007) oraz brak motywacji do pracy w związku z po-

bieraną rentą. Problem stanowią również trudności w dostępie do 
rehabilitacji, dzięki której byłoby możliwe podtrzymywanie zdolności 
osoby niepełnosprawnej do wykonywania pracy (Kryńska 2013). Jak 
wynika z wykresów 3, 4 i 5 odsetek zatrudnionych niepełnospraw-
nych różni się w zależności od stopnia niepełnosprawności. W grupie 
osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zatrudnienie w latach 
2016-2018 waha się między 8,7 tys. a 9,6 tys., w grupie niepełno-
sprawnych w stopniu umiarkowanym między 7,5 a 8,5 tys., a w gru-
pie osób z lekkimi niepełnosprawnościami od 2 do 3 tys. Im wyższa 
grupa dochodów, tym odsetek niepełnosprawnych w kwartylu jest 
mniejszy (wykres 6). Najwyższy udział niepełnosprawnych występuje 
w kwartylu drugim, a najniższy w piątym – odwrotnie niż w grupie 
pełnosprawnych. Najniższy udział występuje w dwóch pierwszych 
kwartylach, z kolei najwyższy odsetek jest w kwartylu piątym. Oznacza 
to, że niepełnosprawni są bardziej narażeni na ubóstwo dochodowe. 

Wykres 2. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w latach 
2006-2018 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL [29.08.2019].

Wykres 1. Liczba niepełnosprawnych prawnie w Polsce w latach 2007-2017
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL [27.08.2019].

Wykres 3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym w la-
tach 2016-2019 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL [26.08.2019].
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Wykres 4. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym 
w latach 2016-2019 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL [26.08.2019].

Wykres 5. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim w latach 
2016-2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL [26.08.2019].

Wykres 6. Rozkład dochodów ekwiwalentnych osób niepełnosprawnych i peł-
nosprawnych w Polsce w 2016 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BBDG [28.08.2019].

Instytucje działające na rzecz aktywizacji zawodowej 
niepełnosprawnych w Polsce

Jako że niepełnosprawni stanowią dużą grupę w populacji 
Polski (około 10%) stymulowanie ich aktywności zawodowej jest 
prowadzone przez szereg instytucji. Finansowe wsparcie dla zatrud-
niających osoby niepełnosprawne zapewnia Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w zależności od stopnia 
niepełnosprawności kwoty wsparcia to 1 800 – 400 złotych. 

Kolejnym organem są Zakłady Aktywności Zawodowej – wyod-
rębnione organizacyjnie jednostki prowadzone przez powiaty, gmi-
ny, fundacje czy stowarzyszenia w celu tworzenia miejsc pracy dla 
osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności (Nieradko-Iwanicka, Iwanicki 2010). 

Wykres 7. Liczba Zakładów Aktywności Zawodowej w Polsce w latach 2002-
2018

Gru-02
Gru-04

Gru-06
Cze-08

Gru-09
Cze-11

Gru-12
Cze-14

Gru-15
Cze-17

Gru-18
0

20

40

60

80

100

120

140

Lic
zb

a z
ak

ład
ów

 ak
tyw

no
ści

 za
wo

do
we

j

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL [27.08.2019].

Wykres 8. Liczba osób przypadająca na jeden Zakład Aktywności Zawodowej 
w Polsce w latach 2002-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL [27.08.2019].

Jak przedstawia wykres 7 liczba Zakładów Aktywności Zawodo-
wej w Polsce w latach 2002-2018 wzrastała. Obecnie w Polsce jest 
blisko 120 takich jednostek, a w każdej z nich pracuje średnio 40 osób 
(wykres 8). Innymi instytucjami utworzonymi w celach zatrudniania 
niepełnosprawnych są Zakłady Pracy Chronionej. Są to przedsiębior-
stwa, których głównym celem jest nie generowanie zysku, lecz aktywi-
zacja zawodowa grup niepełnosprawnych z wyższymi stopniami nie-
pełnosprawności. W 2018 roku w Polsce w Zakładach Pracy Chronio-
nej było zatrudnionych ponad 113 tysięcy osób niepełnosprawnych. 

Podsumowanie

Niepłnosprawni stanowią obecnie prawie 10% polskiego społe-
czeństwa. W celu poprawy jakości życia tej grupy społecznej koniecz-
ny jest szereg działań integrujących i aktywizujących. Jednym ze szcze-
gólnie istotnych obszarów jest rynek pracy. W pracy zdiagnozowano 
sytuację niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce oraz wysnuto 
następujące wnioski: 1/ Niemożność zdobycia pełnego wykształcenia, 
problem z niedostosowaną infrastrukturą, niechęć pracodawców do 
zatrudniania niepełnosprawnych czy też brak motywacji spowodowa-
ny otrzymywaną rentą są powodami niskiej aktywności zawodowej 
w grupie osób niepełnosprawnych; 2/ W latach 2006-2016 w grupie 
osób niepełnosprawnych w Polsce aktywnych zawodowo było mniej 
niż 20%, a stopa bezrobocia wahała się od 11 do 17%; 3/ Niska aktyw-
ność zawodowa przekłada się także na osiągane zarobki. Im wyższa 
grupa dochodów, tym odsetek niepełnosprawnych w kwartylu jest 
mniejszy. W Polsce działa szereg instytucji działających na rzecz za-
trudniania osób niepełnosprawnych. Najpopularniejsze z nich to Za-
kłady Aktywności Zawodowej i Zakłady Pracy Chronionej. 
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