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atrudnienie osób niepe³nospraw-
nych stanowi powa¿ny problem
spo³eczny i ekonomiczny w ka¿-

dym pañstwie. Dotyczy to równie¿ pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej (UE),
w których ¿yje oko³o 37 milionów osób
niepe³nosprawnych. Wœród nich jest oko-
³o 26 milionów osób w wieku aktywno-
œci zawodowej. Po przyst¹pieniu kolej-
nych pañstw liczba osób niepe³nospraw-
nych w UE zwiêkszy siê do 50 milionów,
a wiêc równie¿ liczba osób, które bêd¹
wymagaæ zatrudnienia, bêdzie proporcjo-
nalnie wiêksza. Niektóre pañstwa UE maj¹
ju¿ swoj¹ d³ug¹ – siêgaj¹c¹ pocz¹tków
XX wieku (Austria, Francja, Niemcy, Wiel-
ka Brytania) – tradycjê we w³¹czaniu
osób niepe³nosprawnych w aktywne ¿ycie
zawodowe [1].

Obecnie wszystkie pañstwa UE reali-
zuj¹ okreœlon¹ politykê zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych, zgodn¹ lub
dostosowywan¹ do przyjêtej przez Uniê
Europejskiej strategii zatrudnienia oraz
licznych aktów prawnych, dotycz¹cych
zatrudnienia osób niepe³nosprawnych,
wœród których s¹:

• rezolucja Rady Europejskiej 97/C
12/01 w sprawie równych szans dla osób
z niepe³nosprawnoœciami z 1996 r.

• rezolucja 1999/C 186/02 w sprawie
równych szans w zatrudnieniu osób nie-
pe³nosprawnych

• dyrektywa Rady Europejskiej 2000/
78 w sprawie ogólnych ram dla równego
traktowania w zatrudnieniu i wykonywa-
niu zawodu.

Pañstwa cz³onkowskie UE przyjmuj¹
w polityce zatrudnienia osób niepe³no-
sprawnych zasadê integracji zawodowej,
a wiêc zatrudniania tych osób we wszyst-
kich mo¿liwych przypadkach w zwy-
k³ych zak³adach pracy. Tym niemniej za-
trudnienie chronione w dalszym ci¹gu
pozostaje integraln¹ czêœci¹ polityki za-
trudnienia osób niepe³nosprawnych.
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Systemy zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
w pañstwach Unii Europejskiej

Szczególne znaczenie ma ono w pañ-
stwach o d³u¿szej tradycji w zapewnia-
niu pracy zawodowej tym osobom (Fran-
cja, Niemcy, Wielka Brytania) [2].

Podstawy polityki zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych

U podstaw polityki zatrudnienia
w pañstwach UE, odnosz¹cej siê do osób
niepe³nosprawnych le¿¹ nastêpuj¹ce za-
sady:

• Prawo wszystkich osób niepe³nospraw-
nych do pracy, w tym równie¿ osób ze znacz-
nym stopniem niepe³nosprawnoœci.

• Wyrównywanie szans w zatrudnie-
niu przez znoszenie barier utrudniaj¹cych
i ograniczaj¹cych zawodowe funkcjono-
wanie osób niepe³nosprawnych.

• Niedyskryminowanie osób niepe³-
nosprawnych w zatrudnieniu.

• Wspieranie materialne zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych przez przezna-
czanie okreœlonych funduszów na ten cel.

• Wspó³dzia³anie z partnerami spo³ecz-
nymi (organizacjami pracodawców
i zwi¹zkami zawodowymi) oraz organiza-
cjami osób niepe³nosprawnych w rozwi¹-
zywaniu problemu zatrudnienia tych osób.

Systemy zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych
na otwartym rynku pracy

W pañstwach Unii Europejskiej ist-
niej¹ nastêpuj¹ce systemy zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych na otwartym
rynku pracy:

• systemy oparte na ingerencji pañ-
stwa w rynek pracy przez prawne ustano-
wienie udzia³u w nim pracowników nie-
pe³nosprawnych

• systemy oparte na prawie wszyst-
kich obywateli do pracy i zakazie dys-
kryminacji w zatrudnieniu osób niepe³-
nosprawnych

• systemy zatrudnienia wspomagane-
go jako forma alternatywna do zatrudnie-
nia w zak³adach pracy chronionej [3].

Obligatoryjne zatrudnianie
osób niepe³nosprawnych
w zwyk³ych zak³adach pracy

Obligatoryjne zatrudnianie osób nie-
pe³nosprawnych, czyli prawne ustanawia-
nie wskaŸników ich zatrudnienia dla za-
k³adów pracy zyska³o sobie uznanie
przede wszystkim w krajach europejskich.
Jest to tzw. system kwotowy. Obecnie sys-
tem taki istnieje w 10 pañstwach cz³on-
kowskich UE, a mianowicie: w Austrii,
Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holan-
dii, Irlandii, Luksemburga, Niemczech
i W³oszech. System ten stosowany jest
bardzo elastycznie i w sposób zró¿nico-
wany w poszczególnych pañstwach. Zró¿-
nicowanie to dotyczy:

• wysokoœci wskaŸnika pracowników
niepe³nosprawnych; waha siê on od 2 do
7% w stosunku do ca³ej za³ogi

• wielkoœci zak³adu pracy (liczby pra-
cowników), w którym wskaŸnik ten obo-
wi¹zuje (na ogó³ od 15 do 50 pracowni-
ków)

• stosowania zró¿nicowanego prze-
licznika w stosunku do niektórych kate-
gorii osób niepe³nosprawnych przy obli-
czaniu wskaŸnika zatrudnienia osób nie-
pe³nosprawnych, np. osoby z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹, z zaburzenia-
mi psychicznymi i niewidome liczone s¹
podwójnie

• zakresu stosowania wskaŸnika;
w niektórych krajach wskaŸnik ten doty-
czy wszystkich sektorów gospodarki, np.
w Belgii i Irlandii wskaŸnik ten stosowa-
ny jest tylko w odniesieniu do sektora
publicznego

• formy wskaŸ-
nika; we wszyst-
kich pañstwach,
z wyj¹tkiem jed-
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nego, jest to wskaŸnik procentowy, np. w
Belgii ustalony jest on w formie konkret-
nej liczby pracowników niepe³nospraw-
nych w danej bran¿y i administracji pañ-
stwowej.

Jedne systemy nak³adaj¹ obowi¹zek
zatrudniania osób niepe³nosprawnych bez
okreœlenia ¿adnych sankcji w stosunku
do zak³adów pracy nie realizuj¹cych tego
obowi¹zku, inne nak³adaj¹ sankcje w for-
mie odpowiednich wp³at na specjalne
fundusze lub do skarbu pañstwa.

Motywy, jakie przyœwieca³y poszcze-
gólnym pañstwom przy wprowadzaniu
obowi¹zku zatrudniania osób niepe³no-
sprawnych, by³y ró¿ne. Przede wszystkim
chodzi³o o stworzenie tym osobom mo¿-
liwoœci zatrudnienia w zwyk³ym œrodo-
wisku pracy. Kierowano siê jednak tak¿e
takimi motywami, jak:

• równomierne ponoszenie kosztów
zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
przez wszystkie zak³ady pracy, np.
w Niemczech zak³ady, które tego obo-
wi¹zku nie realizuj¹ musz¹ dokonywaæ
wp³at na specjalny fundusz

• zmniejszenie liczby rentobiorców,
np. w Holandii

• zwiêkszenie liczby osób niepe³no-
sprawnych przechodz¹cych z zak³adów
pracy chronionej do zwyk³ych zak³adów
pracy, np. we Francji i w Holandii

• nawi¹zywanie wspó³pracy miêdzy
zwyk³ymi zak³adami pracy a zak³adami
pracy chronionej; np. w Austrii, Francji
i Niemczech obowi¹zek zatrudnia-
nia osób niepe³nosprawnych mo¿e byæ re-
alizowany tak¿e przez zlecanie zak³adom
pracy chronionej wykonywania prac, co
liczy siê za pewien procent zatrudnienia
takich osób; mo¿e to równie¿ stwarzaæ
okazjê do zatrudniania pracowników za-
k³adów pracy chronionej przez zak³ady
zlecaj¹ce.

Dane statystyczne wykazuj¹ jednak,
¿e ustalony wskaŸnik zatrudnienia osób
niepe³nosprawny w ¿adnym z pañstw
cz³onkowskich UE nie zosta³ w pe³ni osi¹-
gniêty, a najwy¿szy notuj¹ Niemcy.

Prawo do pracy
i zakaz dyskryminacji
w zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych

Pocz¹wszy od lat 60. XX wieku w pañ-
stwach cz³onkowskich UE obserwuje siê
coraz wiêksz¹ akceptacjê prawa osób nie-

pe³nosprawnych do pracy w ogóle,
a w szczególnoœci do zatrudniania
w zwyk³ych zak³adach pracy. Ma to zwi¹-
zek z ruchami spo³ecznymi, podejmuj¹-
cymi walkê z dyskryminacj¹, w tym rów-
nie¿ w zatrudnieniu oraz walk¹ o ustawo-
dawstwo antydyskryminacyjne. W zwi¹z-
ku z tym niektóre pañstwa opieraj¹ za-
trudnienie osób niepe³nosprawnych w³a-
œnie na prawie do pracy i zakazie dyskry-
minacji. Nale¿¹ do nich: Dania, Finlan-
dia, Portugalia, Szwecja i Wielka Bryta-
nia. Pañstwa te staraj¹ siê stymulowaæ
zatrudnienie osób niepe³nosprawnych
przez uœwiadamianie pracodawców
o obowi¹zku solidarnoœci z tymi osoba-
mi oraz o koniecznoœci pomocy pañstwu
w rozwi¹zywaniu problemu bezrobocia
wœród tych osób. Du¿y nacisk k³adzie siê
w tych systemach na przygotowanie osób
niepe³nosprawnych do pracy i zapewnie-
nie im wysokich kwalifikacji zawodo-
wych, aby mogli pomyœlnie konkurowaæ
na rynku pracy z pracownikami pe³no-
sprawnymi. W zwi¹zku z tym zapewnia
siê tym osobom wysoki poziom us³ug re-
habilitacyjnych, szkolenia i kszta³cenia
zawodowego oraz potrzebny specjalny
sprzêt.

Pod koniec 2003 r. wejdzie w ¿ycie dy-
rektywa Rady Europejskiej 2000/78
w sprawie ogólnych ram dla równego trak-
towania w zatrudnieniu i wykonywaniu
zawodu, która bêdzie obowi¹zywaæ wszyst-
kie pañstwa cz³onkowskie, niezale¿nie od
przyjêtego systemu. Zgodnie z t¹ dyrek-
tyw¹ wszelkie przejawy dyskryminacji
w zatrudnieniu stan¹ siê nielegalne i bêd¹
podlegaæ okreœlonym sankcjom.

Zatrudnianie wspomagane
osób niepe³nosprawnych

Zatrudnianie wspomagane zosta³o
wprowadzone w Stanach Zjednoczonych
w latach 80. ubieg³ego stulecia, jako for-
ma alternatywna do zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych w zak³adach pracy
chronionej. Istota tej formy polega na za-
trudnianiu osób ze znacznym stopniem
niepe³nosprawnoœci w zwyk³ych zak³a-
dach pracy wraz z tzw. osobistym asysten-
tem zawodowym (job coach). Jego zada-
niem jest udzielanie pomocy pracowni-
kowi niepe³nosprawnemu w przystosowa-
niu siê do wykonywania zadañ zawodo-
wych oraz do fizycznego i spo³ecznego

œrodowiska pracy. W miarê usamodziel-
niania siê pracownika pomoc ta jest stop-
niowo redukowana, a¿ do ca³kowitego jej
zaprzestania.

System ten szybko zacz¹³ przenikaæ
do pañstw europejskich; obecnie znacz-
ne osi¹gniêcia w tym zakresie maj¹ takie
pañstwa cz³onkowskie UE, jak: Austria,
Wielka Brytania, Hiszpania, Finlandia,
Niemcy, Holandia i W³ochy. W pañ-
stwach tych zatrudnienie wspomagane
jest istotnym elementem polityki zatrud-
nienia osób niepe³nosprawnych. W in-
nych pañstwach s¹ to raczej inicjatywy
organizacji pozarz¹dowych lub lokal-
nych urzêdów pracy zmierzaj¹ce do jego
wprowadzenia. Z uwagi na to, ¿e system
ten jest wprowadzany od niedawna, brak
jest jeszcze rzetelnej oceny jego skutecz-
noœæ i kosztów, w relacji do ponoszonych
np. w zwi¹zku z zatrudnianiem osób nie-
pe³nosprawnych w zak³adach pracy chro-
nionej. Tendencja ta zyskuje coraz wiê-
cej zwolenników i prawdopodobnie bê-
dzie siê rozwijaæ w coraz wiêkszym za-
kresie w pañstwach UE [4].

Przystosowanie stanowiska
i miejsca pracy
do potrzeb pracownika
niepe³nosprawnego

W przepisach prawnych dotycz¹cych
zatrudnienia osób niepe³nosprawnych,
w wiêkszoœci pañstw cz³onkowskich UE
zosta³ wprowadzony obowi¹zek przysto-
sowania przez pracodawcê stanowiska
i miejsca pracy do potrzeb pracownika
niepe³nosprawnego. We wszystkich pañ-
stwach maj¹ oni mo¿liwoœæ uzyskania
odpowiednich œrodków na ten cel i dziê-
ki temu mog¹ stworzyæ pracownikowi
niepe³nosprawnemu równe szanse wyko-
nywania zadañ zawodowych z pracowni-
kami pe³nosprawnymi. Jedne przepisy
ograniczaj¹ ten obowi¹zek tylko do przy-
stosowania samego stanowiska pracy
(konstrukcja stanowiska, przystosowanie
maszyn i narzêdzi) oraz miejsca pracy
(zniesienie barier architektonicznych),
inne traktuj¹ ten problem szerzej i obej-
muj¹ tak¿e zmianê organizacji pracy, do-
stosowanie godzin pracy do potrzeb pra-
cownika niepe³nosprawnego oraz inne
udogodnienia. Placówki zajmuj¹ce siê
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zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych
w niektórych pañstwach zatrudniaj¹ specja-
listów, którzy pomagaj¹ pracodawcom za-
projektowaæ i zmodyfikowaæ stanowisko
pracy, zgodnie z potrzebami pracownika
niepe³nosprawnego (Niemcy, Irlandia).

Zachêty materialne
dla pracodawców
zatrudniaj¹cych
osoby niepe³nosprawne

Stosowanie zachêt materialnych (finan-
sowych) dla pracodawców zatrudniaj¹-
cych osoby niepe³nosprawne sta³o siê we
wszystkich pañstwach cz³onkowskich UE
integraln¹ czêœci¹ systemów zatrudnienia
tych osób na otwartym rynku pracy. W po-
szczególnych pañstwach zachêty mate-
rialne s¹ stosowane w ró¿nym zakresie
i maj¹ na celu:

• wyrównanie dodatkowych kosztów
zwi¹zanych z organizacj¹ i przystosowa-
niem stanowiska i miejsca pracy dla pra-
cownika niepe³nosprawnego

•  kompensowanie jego mniejszej wy-
dajnoœci

• wp³ywanie na zmianê postaw praco-
dawców wobec zatrudniania osób niepe³-
nosprawnych przez stosowanie odpo-
wiednich ulg lub przyznawanie premii.

Mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce rodzaje
zachêt materialnych dla pracodawców:

• dotacje na wyrównanie p³ac pracow-
ników; ma to miejsce w pañstwach, gdzie
obowi¹zuje minimalna p³aca, a pracow-
nik nie osi¹ga odpowiedniej wydajnoœci;
wysokoœci i zakresy dop³at do minimal-
nego wynagrodzenia s¹ bardzo zró¿nico-
wane i zwykle s¹ udzielane na okreœlony
czas, nawet do kilku lat

•  zwolnienia z obowi¹zku p³acenia
minimalnego wynagrodzenia pracowni-
kom nie osi¹gaj¹cym oczekiwanych wy-
ników pracy (Holandia)

• dotacje na przystosowanie stanowi-
ska pracy niepe³nosprawnego pracownika
lub zwrot kosztów poniesionych na ten cel

• dotacje na tworzenie stanowisk pra-
cy dla tych osób

• zwrot kosztów szkolenia pracowni-
ka niepe³nosprawnego

• premie za zatrudnianie wiêkszej licz-
by pracowników niepe³nosprawnych ni¿
wynika to z ustalonego wskaŸnika

• zwolnienia z czêœci wp³at na ubez-
pieczenia zdrowotne i spo³eczne tych pra-
cowników (Francja, Hiszpania, Holandia)

• dotacje na pokrywanie kosztów lek-
tora dla pracownika niewidomego lub t³u-
macza jêzyka migowego dla pracownika
g³uchego (Francja, Niemcy).

Rodzaje zachêt materialnych dla pra-
codawców s¹ wiêc w poszczególnych
pañstwach ró¿ne i zale¿¹ od przyjêtej
polityki.

Zachêty materialne dla pracodawców
finansowane s¹ z ró¿nych Ÿróde³. W wie-
lu pañstwach tworzy siê specjalne fundu-
sze z wp³at od pracodawców za niezreali-
zowanie wskaŸnika zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych. Fundusze takie ist-
niej¹ w Austrii, Francji, Holandii, Niem-
czech, W³oszech i s¹ podobne do tworzo-
nego w Polsce Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
W innych pañstwach odpowiednie œrod-
ki na ten cel s¹ zagwarantowane w bud¿e-
tach centralnych lub bud¿etach tereno-
wych. Np. w Holandii niektóre zachêty
materialne dla pracodawców s¹ finanso-
wane przez instytucje ubezpieczenia spo-
³ecznego.

Zachêty materialne
dla pracowników
niepe³nosprawnych

Obok zachêt dla pracodawców, w nie-
których pañstwach stosuje siê tak¿e za-
chêty dla pracowników niepe³nospraw-
nych, które maj¹ na celu umo¿liwienie
im podjêcia i wykonywania pracy. Dota-
cje lub zasi³ki mog¹ byæ przeznaczane na
nastêpuj¹ce cele:

• zakup, u¿ytkowanie i naprawê po-
mocy technicznych potrzebnych do wy-
konywania pracy

• pokrycie kosztów dojazdu do pra-
cy; w niektórych pañstwach obejmuje to
tak¿e przystosowanie samochodu do po-
trzeb pracownika niepe³nosprawnego lub
zakup samochodu przystosowanego (Au-
stria, Belgia, Szwecja, Niemcy)

• dalsze szkolenie i podnoszenie kwa-
lifikacji zawodowych.

Dotacje i zasi³ki dla osób niepe³-
nosprawnych pochodz¹ zwykle z tych
samych Ÿróde³, co dotacje dla praco-
dawców.

Ponadto we wszystkich pañstwach UE
osoby niepe³nosprawne mog¹ otrzymy-
waæ dotacje lub po¿yczki (korzystnie
oprocentowane) na rozpoczêcie i prowa-
dzenie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.

W niektórych pañstwach stosowane s¹
równie¿ zachêty do podejmowania za-
trudnienia:

• dodatkowe dni urlopu wypoczynko-
wego: np. w Austrii, Grecji i Luksemburgu
– 6 dni, w Niemczech – 5 dni w roku

• dostosowanie godzin pracy do po-
trzeb i mo¿liwoœci pracownika niepe³no-
sprawnego – póŸniejsze rozpoczynanie
pracy (Belgia, Szwecja, Wielka Brytania)

• ochrona przed zwolnieniem – ko-
niecznoœæ uzyskania przez pracodawcê
zgody na zwolnienie pracownika niepe³-
nosprawnego (Austria, Niemcy, Szwecja).

* * *
 Pomimo istnienia odpowiednich sys-

temów i znacznego wsparcia dla praco-
dawców, sytuacja w zatrudnieniu osób
niepe³nosprawnych w pañstwach UE jest
niezadowalaj¹ca. Wed³ug danych z lat
2000 – 2001 wskaŸnik osób niepe³no-
sprawnych aktywnych zawodowo w tych
pañstwach wynosi 42,2%, podczas gdy
w populacji osób pe³nosprawnych 64%.
Ponad po³owa pozostaje wiêc bierna za-
wodowo [5].

Oczekuje siê, ¿e bie¿¹cy rok, ustano-
wiony przez UE Europejskim Rokiem
Osób Niepe³nosprawnych,przyniesie wiele
pozytywnych zmian w œwiadomoœci Eu-
ropejczyków, w tym równie¿ w œwiadomo-
œci pracodawców, a w konsekwencji wiê-
cej osób niepe³nosprawnych znajdzie za-
trudnienie na otwartym rynku pracy.
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