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Pierwsze doświadczenia zawodowe 
niepełnosprawnych studentów 
i absolwentów szkół wyższych

Od kilkunastu lat obserwujemy w Polsce systematyczny wzrost liczby niepeł-
nosprawnych studentów i absolwentów szkół wyższych. Rosnącym aspira-
cjom młodych ludzi towarzyszy polityka uczelni nastawiona na usprawnianie 
procesu kształcenia studentów z różnorodnymi ograniczeniami sprawności. 
Artykuł podejmuje problem wejścia na rynek pracy niepełnosprawnych stu-
dentów i absolwentów szkół wyższych. Omawia ich pierwsze doświadczenia 
zawodowe związane z procesami poszukiwania pracy, rekrutacji i adapta-
cji w środowisku pracy. Odwołuje się do wyników badań empirycznych – 
wywiadów o charakterze biograficznym zrealizowanych wśród niepełno-
sprawnych absolwentów uczelni.

1 . Studia jako sposób na niepełnosprawność

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej publikacji naukowych na temat 
niepełnosprawnych studentów w społeczności akademickiej1. W opraco-

 1 Zob . m .in . Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i pora‑
żek w  integracji społecznej i  aktywności zawodowej, red .  B .  Gąciarz, Warszawa 2010; 
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waniach, często wydawanych przez ośrodki akademickie, analizowane są 
proces i warunki studiowania w konkretnej szkole wyższej, diagnozowane 
są bariery utrudniające proces adaptacji, a także uwarunkowania sukcesów 
w procesie kształcenia oraz działania usprawniające proces studiowania. 
We wszystkich publikacjach wskazuje się na społeczną rolę uczelni w two-
rzeniu warunków sprzyjających integracji społecznej osób niepełnospraw-
nych i przygotowaniu ich do pełnienia ról zawodowych. Rosnące zaintere-
sowanie badaczy kwestiami związanymi z niepełnosprawnymi studentami 
jest wynikiem coraz większego ich udziału w społeczności akademickiej. 
Według danych GUS w latach 2000–2012 liczba studentów z ograniczeniami 
sprawności zwiększyła się blisko trzynastokrotnie (z 2476 do 31 613), wzrósł 
także udział studentów niepełnosprawnych w ogólnej liczbie studentów – 
z 0,16 proc. w 2000 do 1,89 proc. w 2012 roku (wykres 1). W 2013 roku liczba 
studentów spadła do 28 940, ale ich udział utrzymał się na zbliżonym pozio-
mie 1,872. Dane GUS nie oddają rzeczywistej liczby studentów niepełno-
sprawnych, obejmują tylko te osoby, które zgłosiły na uczelni posiadanie 
orzeczenia o niepełnosprawności. Jak podkreślają Ewa Gorczycka i Tatiana 
Kanasz, prowadzenie dokładnej ewidencji utrudniają na uczelniach „prze-
pisy Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ukrywanie niepełnospraw-
ności przez znaczną część niepełnosprawnych studentów”3.

Rosnącym aspiracjom młodych ludzi do zdobycia wyższego wykształ-
cenia sprzyja polityka uczelni nastawiona na pozyskanie studentów z ogra-
niczeniami sprawności i tworzenie dla nich odpowiednio dostosowanych 
warunków do studiowania. Zadaniem uczelni jest nie tylko przekazanie wie-
dzy z danego obszaru, ale także przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy 
poprzez ukształtowanie różnorodnych umiejętności i kompetencji społecz-
nych niezbędnych do funkcjonowania w roli zawodowej. Wśród studentów 
i ich rodzin rośnie świadomość, że wykształcenie wyższe stwarza większe 
szanse na podjęcie pracy zawodowej, kształtowanie własnej biografii zawo-
dowej i pełne uczestnictwo w społeczeństwie. Jak podkreśla Barbara Gąciarz, 

H . Ochonczenko, M . Czerwińska, M . Garbat, Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyż‑
szej. Wybrane zagadnienia, Zielona Góra 2011; Między integracją a wykluczeniem. Wybrane 
problemy edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych, red .  M .  Struck ‑Peregończyk, 
A . Rozmus, Rzeszów 2011; E . Gorczycka, T . Kanasz, Niepełnosprawni studenci Akademii 
Pedagogiki Specjalnej w opiniach własnych i środowiska akademickiego, Warszawa 2014 .

 2 GUS, Szkoły wyższe i ich finanse, 2013 r ., Warszawa 2014, s . 158 .
 3 E . Gorczycka, T . Kanasz, Niepełnosprawni studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej…, dz . cyt ., 

s . 18 .
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wykształcenie i przygotowanie zawodowe są „sposobem na niepełnospraw-
ność”, a zwłaszcza wykształcenie na poziomie wyższym jest istotnym czyn-
nikiem ułatwiającym skuteczną integrację społeczną4. Optymistycznej wizji 
przyszłości studentów w sferze zawodowej nie podzielają jednak nauczy-
ciele akademiccy. Gorczycka i Kanasz na podstawie analizy wyników badań 
opublikowanych w ostatnich latach stwierdzają: „w większej części badań 
zaskakująca może wydawać się wizja przyszłości niepełnosprawnych stu-
dentów, zwłaszcza zawodowej. Obecnie brak trudności z nauką, zdarzają 
się osoby studiujące na dwóch kierunkach, a praca zawodowa, zwłaszcza 
w opiniach studentów, zdaje się być w zasięgu ręki, nawet na kierowniczych 
stanowiskach. To raczej pytani w tej kwestii nauczyciele akademiccy mają 
większe wątpliwości”5.

Badań dotyczących procesu wejścia na rynek pracy i adaptacji w środo-
wisku pracy niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych jest stosun-
kowo mało. Jest to nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce, słabo opisane 

 4 B . Gąciarz, Wprowadzenie. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe jako sposób na niepeł‑
nosprawność, [w:] Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej…, dz . cyt ., s . 7 .

 5 E . Gorczycka, T . Kanasz, Niepełnosprawni studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej…, dz . cyt ., 
s . 46 .

Wykres 1 . Liczba niepełnosprawnych studentów w latach 2000–2013

Źródło: Szkoły wyższe i ich finanse, 2000 r., GUS, Warszawa 2001 (i kolejne edycje z lat 2002–2014).
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także dlatego, iż znacznie trudniej jest prowadzić badania z osobami, które 
zakończyły edukację. Informacja statystyczna, jaką dysponuje Główny Urząd 
Statystyczny, dotyczy aktywności ekonomicznej ogółu niepełnosprawnych 
z wyższym wykształceniem. W IV kwartale 2014 roku współczynnik aktyw-
ności zawodowej w tej kategorii wynosił – 32,6 proc., wskaźnik zatrud-
nienia – 29 proc., stopa bezrobocia – 11,1 proc. (odpowiednio dla ogółu 
niepełnosprawnych – 17,4, 15,2 i 12,8 proc.)6. Sytuacja zawodowa osób nie-
pełnosprawnych z wyższym wykształceniem była lepsza niż osób z niż-
szymi poziomami wykształcenia. Nie mniej należy podkreślić, iż blisko 
70 proc. z nich pozostawało poza rynkiem pracy, co oznacza zarówno pro-
blemy z wejściem na rynek pracy absolwentów, jak i problemy z reintegra-
cją zawodową po utracie sprawności w trakcie zatrudnienia.

Przegląd prowadzonych w ostatnich latach badań dotyczących pro-
cesu wejścia na rynek pracy niepełnosprawnych absolwentów uczelni wska-
zuje na narastanie nowego problemu związanego z niemożnością realiza-
cji rozbudzonych ambicji zawodowych7. Problem ten, sygnalizowany już 
w pierwszej dekadzie dwudziestego wieku, staje się coraz bardziej widoczny 
w obliczu braku skutecznych rozwiązań i coraz silniej artykułowanych 
przez środowiska osób niepełnosprawnych żądaniach dotyczących prze-
strzegania praw człowieka i obywatela – jak prawo do edukacji i prawo do 
pracy8. Kwestie te stały się przedmiotem badań i analiz w module badaw-
czym „Wejście na rynek pracy niepełnosprawnych absolwentów szkół wyż-
szych. Integracja społeczna i zawodowa”, realizowanym w ramach projektu 
Wydziału Humanistycznego AGH9. W artykule zostaną omówione wyniki 

 6 GUS, Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2014, Warszawa 2015, tab . 5 .3 . 
W BAEL współczynnik aktywności zawodowej to udział ludności aktywnej zawodowo 
w ogólnej liczbie ludności lub w danej grupie . Wskaźnik zatrudnienia to udział pracują‑
cych w ogólnej liczbie ludności lub w danej grupie . Stopa bezrobocia to udział bezrobot‑
nych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (tzn . pracującej i bezrobotnej) . Dane dotyczą 
osób mających orzeczenie o niepełnosprawności .

 7 Zob . E . Giermanowska, Bariery aktywności zawodowej młodzieży z niepełnosprawnościami 
w świetle badań, „Polityka Społeczna” 2012 (numer monograficzny Zdrowie, sprawność 
i aktywność starzejącej się populacji, pod red . S . Golinowskiej), s . 47–48 .

 8 Por . Fundacja KSK, Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnościami w Polsce przedstawiający stanowisko przygotowane przez śro‑
dowisko organizacji pozarządowych, Warszawa 2015 .

 9 Badania zostały wykonane w ramach projektu „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób 
niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełno‑
sprawności” kierowanego przez prof . Barbarę Gąciarz . Projekt był realizowany przez 
Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo ‑Hutniczej w latach 2012‒2014, finansowany 
przez PFRON . Wywiady biograficzne zostały przeprowadzone z 60 absolwentami szkół 
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badań ilustrujące pierwsze doświadczenia zawodowe studentów i absol-
wentów, związane z procesami poszukiwania pracy, rekrutacji i adaptacji 
do pracy.

2 . Przejście ze szkoły do pracy: poszukiwanie pracy  
i proces rekrutacji

Skuteczność metod poszukiwania pracy i uzyskanie zatrudnienia w wyniku 
procesu rekrutacji mają często decydujące znaczenie dla dalszych losów 
zawodowych młodej osoby niepełnosprawnej. Niepowodzenia podczas 
pierwszych kontaktów z rynkiem pracy mogą osłabić zapał do dalszego 
poszukiwania zatrudnienia, a nawet doprowadzić do całkowitego wycofania 
się z aktywności zawodowej i utraty wiary w swoje możliwości zawodowe. 
Proces wejścia na rynek pracy dla każdego młodego człowieka jest trudnym 
doświadczeniem, związanym z podejmowaniem wielu działań mających 
na celu uzyskanie jak najkorzystniejszej oferty pracy. Proces ten obejmuje 
wchodzenie w interakcje osobiste, korzystanie ze wsparcia rodziny i zna-
jomych, kontakty z instytucjami pośredniczącymi (urzędami pracy, agen-
cjami zatrudnienia prywatnymi i prowadzonymi przez organizacje pozarzą-
dowe) oraz pracodawcami, korzystanie z sieci i portali internetowych, prasy 
i innych źródeł informacji. Działania te tworzą pewien proces społeczny, 
którego początek wyznacza rozpoczęcie tego rodzaju aktywności, a koniec 
podjęcie zatrudnienia lub zaprzestanie poszukiwania pracy.

Z opisów procesu wejścia na rynek pracy absolwentów wynika, że mają 
oni bardzo wiele negatywnych doświadczeń10. Na ogół był to proces długi, 
stresujący, wymagający ogromnego wysiłku samego niepełnosprawnego 
oraz jego rodziny. Nie zawsze zakończony sukcesem podjęcia zatrudnie-
nia. Etapami tego procesu są: wysyłanie wielu cv do pracodawców, kon-
takt z urzędami pracy i innymi organizacjami pośredniczącymi w zatrud-
nieniu, zwrócenie się o pomoc do krewnych i znajomych, uczestniczenie 

wyższych z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu, mających orzeczenie o umiar‑
kowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności . Wyniki badań i ich interpretacje 
w całości są umieszczone w publikacji E . Giermanowska i in ., Niedokończona emancypacja. 
Wejście niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynek pracy, Warszawa 2015 .

 10 W artykule wykorzystałam wyniki badań i ich interpretacje zamieszczone w rozdziale 
książki: E . Giermanowska, Sytuacja zawodowa niepełnosprawnych absolwentów szkół wyż‑
szych, [w:] E . Giermanowska i in ., Niedokończona emancypacja…, dz . cyt ., s . 87–121 .
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w rozmowach kwalifikacyjnych. W procesie poszukiwania pracy domino-
wały takie odczucia jednostek jak czekanie, bezradność i rezygnacja w obli-
czu braku informacji zwrotnej. Większość wysyłanych cv pozostawała bez 
odpowiedzi, a zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne były sporadyczne. 
Odczucia pozytywne występowały zdecydowanie rzadziej. W większości 
wypowiedzi absolwentów poszukujących pracy uderza jednak ogromna 
determinacja, niepoddawanie się przeszkodom i próbowanie wielu rozwią-
zań, a nawet własna inwencja w tworzeniu dla siebie miejsca pracy. Należy 
także podkreślić, że wielu z nich swoje pierwsze doświadczenia zawodowe 
zdobywało już w czasie studiów, podejmując różnego typu prace dorywcze 
i tymczasowe. Uzyskany dochód z pracy często umożliwiał im ukończenie 
studiów wyższych i dawał poczucie przynajmniej częściowej samodzielno-
ści w prowadzeniu własnego życia.

Rekrutacja to najtrudniejszy etap do pokonania w procesie poszukiwa-
nia pracy przez osoby z ograniczeniami sprawności. Wskazują na to wyniki 
badań niepełnosprawnych pracowników, ale i opinie ekspertów. Działy per-
sonalne nie są przygotowane do obsługi niepełnosprawnych kandydatów do 
pracy, a pracodawcy unikają zatrudniania takich pracowników, obawiając 
się kłopotów wynikających z ich mniejszej dyspozycyjności, wydajności czy 
problemów z integracją w środowisku pracy11.

Wywiady z absolwentami potwierdzają te opinie. Rozmowy kwalifika-
cyjne z pracodawcami są źródłem ogromnego stresu, wynikającego nie tylko 
ze szczególnej sytuacji, jaką jest staranie się o pracę, ale i pokonywania swo-
jej niepełnosprawności. Rozmowy kwalifikacyjne przez telefon i osobiste 
są źródłem cierpień dla osób mających problemy ze słuchem i wymową 
ze względu na trudności komunikacyjne. Dla osób z niepełnosprawnością 
ruchu, wzroku barierą są przeszkody architektoniczne12. Widoczna niepełno-
sprawność w kontaktach z pracodawcami może wywoływać poczucie bycia 
gorszym, unikanie kontaktu, rezygnację ze starań o pracę lub chęć korzy-
stania wyłącznie z ofert z polecenia krewnych, znajomych. Opisane wyżej 

 11 E . Giermanowska, Postrzeganie niepełnosprawnych pracowników i  uwarunkowania ich 
zatrudniania a zarządzanie personelem w organizacjach, [w:] Zatrudniając niepełnosprawnych. 
Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, red . B . Gąciarz, E . Giermanowska, Warszawa 
2009, s . 63–100 .

 12 Szerzej problem wpływu rodzaju niepełnosprawności na kontakty zawodowe 
zob . w: A . Kumaniecka ‑Wiśniewska, Wsparcie najbliższego otoczenia w zdobywaniu wyż‑
szego wykształcenia i zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, [w:] E . Giermanowska 
i in ., Niedokończona emancypacja…, dz . cyt ., s . 51–86 .
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problemy podczas rozmów kwalifikacyjnych nie występowały w firmach 
z chronionego rynku pracy. Jednak większość z nich nie miała atrakcyj-
nych stanowisk pracy dla niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych. 
Opisując funkcjonowanie zakładów pracy chronionej, absolwenci używali 
takich określeń, jak: wykorzystywanie, oszukiwanie, zarabianie na niepeł-
nosprawnych, proponowanie monotonnych i rutynowych zajęć. Z drugiej 
strony zakłady te były często jedynymi zakładami pracy w okolicy oferują-
cymi w miarę stabilne zatrudnienie niepełnosprawnym.

Przewagą osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy w stosunku do 
ich sprawnych kolegów są m.in. dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON, 
zwrot kosztów wyposażenia i dostosowania stanowiska pracy, które może 
uzyskać zatrudniający ich pracodawca. Niektórzy absolwenci używali tego 
argumentu podczas rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami z otwartego 
rynku pracy. Stawali się przez to także źródłem wiedzy dla pracodawców, 
ponieważ wielu z nich nie miało informacji na ten temat. Istniały także sytu-
acje innego rodzaju. Absolwenci, których niepełnosprawność jest niewi-
doczna, podczas rozmowy kwalifikacyjnej ją ukrywali, obawiając się odmowy 
i kierowania się przez pracodawcę uprzedzeniami, a nie obiektywną oceną 
ich kwalifikacji i potencjału zawodowego.

3 . Pierwsze doświadczenia zawodowe:  
proces adaptacji do pracy

Rodzaj procesów adaptacyjnych i sposób postępowania wobec nowego pra-
cownika uzależniony jest od szeregu czynników, które wpływają na jego 
skuteczność i efektywność wykonywania powierzonych mu zadań. Należą 
do nich między innymi takie czynniki jak dotychczasowe doświadczenia 
zawodowe pracownika, czy jest to jego pierwsze, czy kolejne miejsce pracy 
oraz cechy pracodawcy, jak wielkość, pozycja na rynku, rodzaj własności, 
branża działalności, kultura organizacyjna, posiadane środki finansowe 
przeznaczane na wprowadzenie nowego pracownika w obowiązki zawo-
dowe13.

Czynnikiem, który ma istotne znaczenie dla procesu adaptacji nowego 
pracownika, są jego ograniczenia wynikające z utraty sprawności. W wy pad ku 

 13 A . Żarczyńska ‑Dobiesz, Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, Kraków 
2008, s . 41–42 .
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absolwentów niepełnosprawnych ważny dla procesu adaptacji może być brak 
wcześniejszych doświadczeń zawodowych u nowo przyjmowanego pracow-
nika. Konfrontacja wyobrażeń z realiami pracy u wszystkich młodych ludzi 
podejmujących swoją pierwszą pracę może powodować znaczący rozdź-
więk i rozczarowanie, jednak u absolwentów z ograniczeniami sprawno-
ści te bariery są znacznie większe. Dla pracodawców, którzy nie zatrudniali 
niepełnosprawnych pracowników, istotna jest wiedza na temat niepełno-
sprawności i możliwości korzystania z różnych form wsparcia. Brak wie-
dzy i doświadczeń z niepełnosprawnymi pracownikami może wpływać na 
unikanie przez organizację zatrudniania takich pracowników. Omawiane 
badania dostarczają wiedzy na temat pierwszych doświadczeń zawodowych 
absolwentów. Ich analiza wskazuje na szereg barier, które istnieją w miejscu 
pracy. Dotyczą one m.in. kontaktów społecznych w środowisku pracy, roz-
woju zawodowego i awansu, warunków wykonywania pracy.

Kontakty społeczne w środowisku pracy. Pierwsza praca to dla każdego 
młodego człowieka nowy, ważny etap biograficzny pozwalający na zdobycie 
doświadczeń zawodowych i społecznych. W przypadku naszych absolwen-
tów pierwsze prace zawodowe (w czasie studiów i po studiach) na ogół nie 
były wymarzonymi miejscami pracy, ale – na co szczególnie zwracali uwagę 
w młodzi ludzie – umożliwiały nawiązanie kontaktów społecznych i przeła-
manie barier interpersonalnych. Dystans: ja, niepełnosprawny pracownik – 
oni, pracownicy sprawni jest bardzo silnie odczuwany w pierwszych dniach 
pracy, ale pierwsze doświadczenia zawodowe stwarzają szanse na zdobycie 
kompetencji społecznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku 
pracy. Uczą samodzielności, organizacji czasu pracy, nawiązywania kontak-
tów społecznych, są też źródłem sukcesu dającego pewność siebie, przeko-
nania o możliwości pokonania własnych słabości. Pierwsze prace przynoszą 
też rozczarowania, uświadamiają bariery, których absolwenci nie są w sta-
nie zaakceptować. Pierwsze doświadczenia zawodowe eksponują bariery 
społeczne, które dotyczą ludzi i relacji interpersonalnych. Uderza w wielu 
wypowiedziach poczucie samotności, izolacji w miejscu pracy, domina-
cja kontaktów formalnych nad nieformalnymi i ograniczanie ich wyłącz-
nie do sfery zawodowej. Wynikać to może z krótkiego stażu zawodowego 
absolwenta w danej firmie/instytucji, ale może być też wynikiem dystansu, 
jaki powstaje między niepełnosprawnym pracownikiem a jego sprawnymi 
kolegami.

Rozwój zawodowy i awans. Perspektywy rozwoju zawodowego i awansu 
są najczęściej wskazywanymi oczekiwaniami młodych ludzi wobec pracy. 
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Rozpoczynający karierę zawodową absolwenci mają nadzieję, że wykony-
wana praca pozwoli im zdobyć odpowiednie środki na uzyskanie samo-
dzielności finansowej, ale także umożliwi, poprzez poszerzenie kompe-
tencji zawodowych i społecznych, zajęcie odpowiedniej pozycji społecznej. 
Dla niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych rodzaj wykonywa-
nej pracy jest szczególnie istotny. Wysiłek, jaki włożyli w swoją edukację, 
był na ogół większy niż ich sprawnych kolegów, a podjęcie studiów często 
traktowali jako szansę na otrzymanie lepszej pracy i  możliwość prowa-
dzenia samodzielnego życia. Rozczarowanie jest tym większe, gdy oferty 
pracy są zdecydowanie poniżej kwalifikacji, a ukończenie studiów nie daje 
szansy na uzyskanie pracy zgodnej z zawodem. To, co wyłania się z ana-
lizy wywiadów, to częste określanie swojej pracy jako nudnej, byle jakiej, 
nie spełniającej oczekiwań zawodowych. I  występujące, dość powszech-
nie podzielane przekonania o  tymczasowości zatrudnienia oraz deklara-
cje chęci zmiany pracy. Z drugiej strony występowały przykłady udanych 
karier zawodowych absolwentów. Osiągali oni satysfakcjonujące stanowi-
ska pracy dzięki swojej wiedzy fachowej, unikalnym kwalifikacjom i kom-
petencjom społecznym, związanym m.in. z pomaganiem innym ludziom, 
solidnością i  lojalnością w pracy, lub poprzez prowadzenie własnej dzia-
łalności gospodarczej.

Zarobki otrzymywane w  miejscu pracy w  większości wypadków nie 
pozwalały na samodzielne utrzymanie się absolwenta. Wielu młodych ludzi 
otrzymywało wynagrodzenie zbliżone do płacy minimalnej, a jego wysokość 
jest uzupełniana świadczeniem rentowym. Można to tłumaczyć krótkim 
stażem pracy, ale wpływ na to mają też zajęcia wykonywane przez absol-
wentów, prace proste, rutynowe, często poniżej ich kwalifikacji zawodo-
wych. Absolwenci, którzy odnieśli sukces finansowy, to osoby postrzegane 
jako wysokiej klasy specjaliści w dziedzinach m.in. programów unijnych, 
porad prawnych, informatyki.

Warunki wykonywania pracy. Absolwenci starają się podejmować pracę 
w firmach/instytucjach przynajmniej częściowo dostosowanych do ich nie-
pełnosprawności i  z możliwościami transportu do miejsca pracy. Jest to 
znaczne ograniczenie przy szukaniu pracy. Teoretycznie stosunkowo dobrze 
dostosowane do pracy niepełnosprawnych powinny być zakłady pracy chro-
nionej, ale o ile dotyczy to infrastruktury, o tyle nie zawsze stanowisk pracy. 
Duże problemy z dostosowaniami mają instytucje publiczne, które są zain-
teresowane pozyskiwaniem niepełnosprawnych absolwentów w ramach róż-
nych programów wsparcia. Często jednak barierą jest brak dostosowanej 
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infrastruktury: wind, toalet, korytarzy itp. Sami absolwenci wykazują dużą 
inwencję w przystosowaniu stanowisk pracy: zakupu odpowiednich ekra-
nów komputerów, słuchawek i innego sprzętu ułatwiającego pracę. Warto 
podkreślić, że są oni zatrudniani na ogół w małych firmach i instytucjach 
i często maja w tym zakresie większą wiedzę niż ich pracodawcy.

Większość z nich nie ma jednak poczucia pewności pracy, zatrudniani 
są na tymczasowych kontraktach – umowach cywilnoprawnych lub okre-
sowych. Ich atutem jest wsparcie, jakie mogą otrzymać zatrudniający ich 
pracodawcy. Korzystanie z dofinansowań PFRON, usług i instrumentów 
urzędów pracy i innych programów, np. organizacji pozarządowych, pomaga 
w utworzeniu lub utrzymaniu stanowiska pracy przez niepełnosprawnego 
pracownika. Ta zależność utrzymania pracy od wsparcia kierowanego do 
pracodawców jest silnie uświadamiana przez absolwentów i traktowana jako 
uprawnienie przysługujące im z tytułu mniejszej sprawności organizmu. 
Jednak wielu pracodawców nie potrafi lub nie chce z tego wsparcia korzy-
stać, a instrumenty ekonomiczne nie zawsze są dla nich satysfakcjonujące 
lub konieczne do zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika14.

Z przedstawionego opisu wyłania się obraz absolwentów z ogranicze-
niami sprawności stosunkowo słabo zakorzenionych w środowisku pracy. 
W większości wywiadów wspominano o barierach utrudniających pełną 
adaptację do środowiska społecznego i warunków wykonywania pracy, ogra-
niczających rozwój zawodowy i możliwość realizacji kariery. Pozwoliło to 
na postawienie hipotezy „raczej o przetrwaniu niż zakorzenieniu w pracy” 
jako bliższej dla większości biografii zawodowych badanych przez nas absol-
wentów. Jednak ten stan rzeczy nie oznaczał rezygnacji z własnych ambicji 
zawodowych i marzeń związanych z pracą zawodową.

4 . Między aktywnością a biernością zawodową

W społeczeństwie polskim nisko oceniane są szanse osób niepełnospraw-
nych na rozwój zawodowy i awans, i te poglądy, jak stwierdza Antonina 
Ostrowska na podstawie reprezentatywnych badań na próbie ogólnopol-
skiej, nie uległy zmianie w ciągu ostatnich dwudziestu lat: „Pomimo wie-
loletnich działań ustawodawczych i finansowych państwa, mających na 

 14 Zob . Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki w  Polsce i  innych krajach Europy, 
red . E . Giermanowska, Kraków 2014 .
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celu otwieranie rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, nie są społecz-
nie widoczne rezultaty promujące te osoby na odpowiednie z ich kwalifi-
kacjami stanowiska”15.

Większość osób niepełnosprawnych w Polsce nie pracuje i nie poszu-
kuje zatrudnienia. Według metodologii BAEL zaliczane są one do katego-
rii osób tzw. biernych zawodowo. Porównanie udziału osób pracujących 
wśród osób niepełnosprawnych i sprawnych w wieku produkcyjnym poka-
zuje, że o wśród osób sprawnych 72 proc. to osoby pracujące, zaś wśród 
osób niepełnosprawnych podobny odsetek – 73 proc. – to osoby bierne 
zawodowo, czyli niepracujące i nieposzukujące w najbliższym czasie pracy 
zarobkowej (wykres 2).

Wyniki referowanych badań pozwalają postawić tezę, że młode osoby 
niepełnosprawne z wyższym wykształceniem mogą zmienić ten niekorzystny 
stan zatrudnienia. Dla większości absolwentów wybór kierunku studiów 
powiązany był z myśleniem o wykonywaniu pracy zawodowej16. Nawet 
jeżeli studia licencjackie nie do końca spełniły oczekiwania, to wybór dru-
giego kierunku często nastawiony był na zdobycie umiejętności ułatwia-
jących wejście na rynek pracy. Służyły temu praktyki i staże w czasie stu-
diów, prace dorywcze i tymczasowe, a także częsty udział w różnych kursach. 

 15 A . Ostrowska, Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993–2013, Warszawa 2015, s . 282 .
 16 E . Zakrzewska ‑Manterys, Sytuacja edukacyjna niepełnosprawnych studentów, [w:] E . Gier‑

manowska i in ., Niedokończona emancypacja…, dz . cyt ., s . 23–50 .

SprawniNiepełnosprawni

4%

23%

73%

pracujący bezrobotni bierni zawodowo

72%

21%

7%

Wykres 2 . Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych i sprawnych w wieku 

produkcyjnym w 2014 roku (dane średnioroczne BAEL GUS)

Źródło: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,81,bael (dostęp: 6.07.2015).
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Absolwenci traktowali podjęcie studiów jako szansę na uwolnienie się od 
niepełnosprawności, dowód na to, że mogą być równie dobrymi studentami 
i pracownikami jak ich sprawni koledzy. Silne motywacje zawodowe przy 
wyborze kierunku studiów i przekonanie o możliwości pokonania swojej 
niepełnosprawności przy wykonywaniu odpowiednio dostosowanych zajęć 
zawodowych wpływały na przyznawanie wysokiej wartości pracy w doświad-
czeniach biograficznych. Pozamaterialne funkcje pracy w życiu młodych 
ludzi to organizacja czasu dnia codziennego, ochrona przed nudą i nicnie-
robieniem, szansa na wyjście poza krąg osób niepełnosprawnych. Podjęcie 
pracy dla większości z nich wynikało także z konieczności zarabiania pie-
niędzy i było formą zabezpieczenia na starość. Wprawdzie wielu absolwen-
tów otrzymywało renty socjalne i wsparcie od rodziców, jednak mieli świa-
domość ograniczeń z tym związanych. Renty socjalne są niskie, a starzejący 
się rodzice i opiekunowie nie zapewnią wsparcia w dłuższej perspektywie. 
W narracjach absolwentów skutki pozostawania bez pracy łączone były nie 
tylko z brakiem środków finansowych i utrwalaniem zależności od innych, 
ale także ze stanem psychicznym i poczuciem bycia gorszym, odczuciami 
smutku, nudy, straty, niespełnienia.

W doświadczeniach biograficznych absolwentów występowały dobre 
i złe prace. Te pierwsze utożsamiane były z samorealizacją, pasją, presti-
żem. Te drugie to zajęcia niechciane, wymuszone, bez perspektyw. Wiele 
z prac wykonywanych przez absolwentów miało charakter tymczasowy, co 
nie sprzyjało wytwarzaniu więzi w miejscu pracy i identyfikacji ze środo-
wiskiem pracy. O ile w czasie studiów różnego typu prace dorywcze i tym-
czasowe były akceptowane, o tyle po ich ukończeniu absolwenci szukali sta-
bilnego zatrudnienia. Niska ocena wykonywanej pracy, jej tymczasowość 
i brak zakorzenienia w środowisku pracy sprzyjały deklaracjom zmiany 
swojej sytuacji zawodowej. Silnie artykułowane było marzenie o założeniu 
własnej firmy, uwolnieniu się od pracy najemnej i związanych z nią relacji 
interpersonalnych i zależności, traktowania obecnej pracy jako etapu przej-
ściowego, czasu zdobywania doświadczeń zawodowych. Należy jednak pod-
kreślić, że marzenia o lepszej pracy na ogół nie łączyły się z deklaracjami 
zaprzestania wykonywania dotychczasowej. W narracjach zdecydowanej 
mniejszości absolwentów pojawiały się stwierdzenia, że życie bez pracy jest 
możliwe, a wolny czas mogą wypełnić pasje sportowe, artystyczne, wolon-
tariat. Zawsze obecna była refleksja, że szkoda pracy włożonej w edukację, 
ogromnego wysiłku i wsparcia rodziny, rozbudzonych aspiracji, które leżały 
u źródeł podjęcia studiów i w czasie ich przebiegu.
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Wyniki badań stały się przesłanką do sformułowania tezy o niedokończo-
nym procesie emancypacji17. Niepełnosprawni absolwenci szkół wyższych 
są pierwszą kategorią społeczną niepełnosprawnych, domagającą się coraz 
wyraźniej uznania ich prawa do pracy i stworzenia warunków jej wykony-
wania, odpowiadających zdobytemu wykształceniu i kwalifikacjom. Proces 
emancypacji, który został uruchomiony przez umożliwienie osobom niepeł-
nosprawnym uzyskania wyższego wykształcenia, został zahamowany przez 
liczne bariery zewnętrzne ograniczające ich aktywność zawodową. Należą do 
nich m.in. bariery związane z wejściem na rynek pracy, procesami poszuki-
wania pracy, rekrutacji i adaptacji w miejscu pracy, które mogą przyczynić 
się nawet do trwałego wyłączenia osób niepełnosprawnych z rynku pracy. 
Obecnie mamy w Polsce do czynienia z niedokończonym procesem eman-
cypacji, niewykorzystanym potencjałem niepełnosprawnych absolwentów 
z wyższym wykształceniem, którzy w przyszłości, o ile nie nastąpią zmiany 
na rynku pracy, staną się problemem instytucji18.

Młode osoby niepełnosprawne z wyższym wykształceniem są kategorią, 
która może zmienić utrzymujący się w Polsce niekorzystny stan zatrudnienia 
osób z ograniczeniami sprawności. Przedstawione wyniki badań nie miały 
charakteru reprezentatywnego i nie mogą służyć do wyciągania wniosków 
o charakterze ilościowym, pokazały jednak ogromną determinację i goto-
wość młodych ludzi do podejmowania pracy zawodowej pomimo istnienia 
wielu barier. Te postawy absolwentów są ważną przesłanką do twierdzenia, 
że większość z nich będzie walczyć o swoje miejsce na rynku pracy i egze-
kwować przysługujące im prawo do pracy. Oznaczać to może, że sformuło-
wane kilka lat wcześniej twierdzenie Barbary Gąciarz, że studia i praca staną 
się sposobem na niepełnosprawność, jest coraz bliższe urzeczywistnienia19.

Initial professional experience of disabled students and graduates

We observe for several years systematic increase in the number of disabled students 

and graduates in Poland . Growing aspirations of young people are accompanied by 

 17 E . Giermanowska, M . Racław, Pomiędzy polityką życia, emancypacją i  jej pozorowaniem. 
Pytania o nowy model polityki społecznej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych, „Studia 
Socjologiczne” (2014) 2 (numer tematyczny Niepełnosprawność. Wyzwania teorii i praktyki, 
pod red . B . Gąciarz), s . 107–127 .

 18 E . Giermanowska, M . Racław, Pomiędzy polityką życia, emancypacją i jej pozorowaniem…, 
dz . cyt ., s . 122 .

 19 B . Gąciarz, Wprowadzenie. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe…, dz . cyt .
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university policies focused on improving the learning process of students with differ‑

ent disabilities . The paper addresses the problem of labor market entry of disabled 

students and graduates . It refers to the results of research conducted by the Faculty 

of Humanities AGH, funded by PFRON .

Keywords: disabled students, disabled graduates, labor market

Pierwsze doświadczenia zawodowe niepełnosprawnych  
studentów i absolwentów szkół wyższych

Od kilkunastu lat obserwujemy w Polsce systematyczny wzrost liczby niepełnospraw‑

nych studentów i absolwentów szkół wyższych . Rosnącym aspiracjom młodych ludzi 

towarzyszy polityka uczelni nastawiona na usprawnianie procesu kształcenia studen‑

tów z różnorodnymi ograniczeniami sprawności . Artykuł podejmuje problem wej‑

ścia na rynek pracy niepełnosprawnych studentów i absolwentów . Odwołuje się do 

wyników badań realizowanych przez Wydział Humanistyczny AGH, finansowanych 

przez PFRON .

Słowa kluczowe: niepełnosprawni studenci, niepełnosprawni absolwenci, rynek 

pracy
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