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Współpraca naukowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, a Wydziałem Nauk o Zdrowiu Państwowej Szkoły Wyższej 

im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej dotyczy realizacji przedsięwzięć naukowych skupionych 

wokół  badań zwiększających świadomość uczestnictwa w turystyce osób niepełnosprawnych, co ma 

przełomowe znaczenie dla integracji społecznej, pokonywania barier i walki z wykluczeniem. 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej od powstania w 2000 

r. prowadziła działalność naukową ukierunkowaną na szeroko rozumianą problematykę osób  

z niepełnosprawnościami, stając się nie tylko cennym partnerem społecznym, ale z uwagi na swoją rolę 

– strategicznym partnerem badawczym, łączącym bardzo ważne wsparcie ze strony świata 

akademickiego. Przez wiele lat PSW w Białej Podlaskiej była jedną z nielicznych uczelni zawodowych w 

kraju podejmującą, w tak szerokim zakresie, problematykę badawczą dot. osób  

z niepełnosprawnościami. Niewątpliwie wpływ na to miała kadra akademicka, która należy do 

pionierów w zakresie badań związanych z sytuacją społeczno-ekonomiczną oraz problematyką czasu 

wolnego tej grupy społecznej.  

Wyniki prowadzonych badań, współfinansowanych przez PFRON w znaczący sposób 

przyczyniły się do zidentyfikowania determinantów aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 

zamieszkałych na obszarach wiejskich, a także do zdefiniowania skutecznych rozwiązań nakierowanych 

na integrację społeczną, aktywizację zawodową oraz aktywność turystyczno-rekreacyjną osób  

z niepełnosprawnościami. Efektami prowadzonych prac badawczych była upowszechniana wiedza za 

pośrednictwem licznych publikacji i konferencji. Raporty z badań, monografie i artykuły dostarczyły 

wiedzy instytucjom publicznym, organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego, 

branży turystycznej – co istotnie przełożyło się na wzrost wiedzy i świadomości, mający w dalszych 

latach wpływ na formułowane rekomendacje i zalecenia związane z aktywizacją zawodową osób  

z niepełnosprawnościami, pełniejszego ich włączenia we wszystkie obszary aktywności, w tym 

organizacji imprez turystycznych i zajęć rekreacyjnych. 

Dzięki wieloletniej aktywności naukowej uczelnia zapewniała dostęp do wyników swoich 

badań będąc dla środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz decydentów ważnym źródłem 

informacji. Wśród licznych przedsięwzięć badawczych do najważniejszych należą projekty 

ogólnopolskie, współfinansowane przez organizacje krajowe oraz ze środków europejskich: 



    

 

1. „Społeczne uwarunkowania udziału w turystyce i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych 

z terenów wschodniej Polski” (2005) nr umowy 4/4/WRP/B/05 – projekt finansowany przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W wyniku badań powstało  

5 raportów charakteryzujących czynniki determinujące aktywność turystyczną i rekreacyjną  

w województwie lubelskim, podlaskim i podkarpackim oraz bariery ich uczestnictwa. Ponadto 

ukazało się 11 publikacji, które w całości stanowią załącznik w postaci dowodu materialnego 

poświadczającego prowadzenie badań naukowych w tym zakresie. 

2. „Determinanty Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych zamieszkujących na 

obszarach wiejskich” (2012) nr umowy 3/4/WRP/B/08 – projekt finansowany  

i współrealizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

z którego powstało 10 raportów, przedstawiających wyniki dotyczące m.in. osobowych  

i środowiskowych aspektów aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących 

obszary wiejskie. Zwrócono uwagę na rolę samorządu terytorialnego oraz instytucjonalne 

aspekty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących obszary wielskie 

itp. Załączone raporty stanowią poświadczenie dla prowadzonych w tym zakresie  badań 

naukowych. . 

3. „Wybrane Aspekty Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych z obszarów wiejskich” 

(2009) projekt współrealizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, z którego postała monografia podnosząca tematykę wspomagania 

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

4. „Uczelnia dostępna dla wszystkich” (2019) – projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.05.00-00-A050/20, którego celem 

jest osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności  uczelni i jej oferty naukowej dla osób  

z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu wyjściowego, poprzez zwiększenie 

dostępności wewnętrznych procesów, w szczególności rekrutacji, kształcenia i prowadzenia 

działalności naukowo-badawczej. Warto wskazać w tym miejscu na dwa spośród kilkunastu 

celów projektu: zniwelowanie barier dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez 

zaangażowanie przedstawicieli środowiska wewnętrznego uczelni (studentów, doktorantów, 

pracowników, absolwentów z niepełnosprawnościami) oraz specjalistów w tej tematyce ze 

środowisk zewnętrznych w celu sprecyzowania potrzeb i racjonalnych rozwiązań dla osób  

z niepełnosprawnościami. Istotnym obszarem realizacji projektu jest także likwidacja barier 

architektonicznych obejmująca przestrzenie dydaktyczne, siedzibę uczelni i jej przestrzenie 

ogólnodostępne.  

 

Ponadto rezultatem wymienionych powyżej projektów, jak również szeregu innych 

przedsięwzięć badawczych była organizacja kilkunastu konferencji naukowych i popularno-

naukowych, stworzenie ważnego zaplecza naukowo-badawczego, z najwyższej klasy ekspertami 

zapewniającymi aktualną wiedzę, ogromne doświadczenie, prowadzenie działalności naukowej we 

współpracy z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się badaniem  tematyki związanej  

z  osobami niepełnosprawnymi. 

Realizowane przez Uczelnię badania dostarczyły ważnego impulsu do zmian w zachowaniu 

społecznym w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. Badania naukowe, finansowane lub 

współrealizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w znaczący 



    

 

sposób przyczyniły się do zidentyfikowania potrzeb dotyczących aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich, a także do zdefiniowania skutecznych 

rozwiązań nakierowanych na integrację społeczną, aktywizację zawodową oraz aktywność 

turystyczno-rekreacyjną osób z niepełnosprawnościami. Pozwoliły również rozpocząć debatę 

społeczną nad tematami dotyczącymi niepełnosprawności, czego efektem były organizowane 

cykliczne warsztaty czy konferencje. Opracowane przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana 

Pawła II w Białej Podlaskiej w toku współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych raporty zostały uwzględnione przy wdrożeniach wielu rozwiązań o charakterze 

architektonicznym, aktywizacyjnym, realizowaniu projektów mających na celu ułatwienie 

funkcjonowania osobom niepełnosprawnym w środowisku społecznym i zawodowym realizując 

zasadę włączenia społecznego. 

Badania przyczyniły się do budowy sieci  podmiotów zaangażowanych w tworzenie  

i przekazywanie wiedzy, która dostarcza różnym organizacjom informacji na temat dobrych praktyk, 

informacji rynkowych, porad dotyczących dostępności, a także możliwości kształcenia i szkolenia 

oraz certyfikacji. 
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T E S T I M O N I A L 

 The scientific cooperation between the State Fund for the Rehabilitation of the Disabled in 

Warsaw and the Faculty of Health Sciences of Pope John Paul II State School of Higher Education in 

Biała Podlaska concerns the research focused on raising the awareness of participation in tourism 

among people with disabilities. This ground-breaking research has an impact on the issues of social 

inclusion, overcoming barriers and combating exclusion.  

 Since its establishment in 2000, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała 

Podlaska has been conducting scientific activity aimed at a widely understood problem of people 

with disabilities. Thus, the university has become a valuable social partner but also a strategic 

research partner which represents vital and significant support from the academia. PSW in Biała 

Podlaska has for many years been one of few higher vocational schools in Poland which to such an 

extent deal with the problems of people with disabilities. Undoubtedly, the PSW academic staff have 

been instrumental in this research as pioneers of studies into the social and economic situation of 

people with disabilities and the issue of their free time. 

 The results of the conducted research, co-financed by the State Fund for the Rehabilitation of 

the Disabled, have considerably contributed to the identification of the factors which determine 

professional activity among people with disabilities who inhabit rural areas. Moreover, the results 

have helped to define effective solutions aimed at social inclusion, professional activisation, and 

tourist and recreational activity of people with disabilities. The outcomes of the conducted research 

included the knowledge disseminated by means of numerous publications and conferences. The 

research reports, monographs and articles provided knowledge for public institutions, non-

governmental organisations, units of local self-government, tourism industry. These publications 

significantly influenced the increase of knowledge and awareness, which in later years had an impact 

on the recommendations formulated in connection with professional activisation of people with 

disabilities, their greater inclusion in all areas of activity, including organising tourist events and 

recreational activities. 

 Many years of scientific activity allowed the university to share the research results and thus 

to become a significant source of information for people with disabilities and for decision makers. 

Among numerous research projects, the following all-Poland projects, co-financed by European funds 

and national organisations, are of greatest significance: 



    

 

1. “Social conditions of the participation of people with disabilities from eastern Poland in 

tourism and physical recreation” (2005) agreement no. 4/4/WRP/B/05 – a project financed 

by the State Fund for the Rehabilitation of the Disabled. As a result of the research, five 

reports were drafted, which presented the factors determining tourist and recreational 

activity in the Lubelskie, Podlaskie and Podkarpackie voivodeships, as well as the barriers to 

the participation of people with disabilities. Moreover, 11 publications were published, 

which are attached to confirm the scientific research conducted in this field. 

2. “Determinants of Professional Activity of People with Disabilities Inhabiting Rural Areas” 

(2012) agreement no. 3/4/WRP/B/08 – a project financed and co-implemented by the State 

Fund for the Rehabilitation of the Disabled. Ten reports were drafted, which presented the 

results concerning, e.g., personal and environmental aspects of professional activity of 

people with disabilities inhabiting rural areas. The role of the local self-government was 

emphasised as well as the institutional aspects of professional activity of people with 

disabilities inhabiting rural areas. The attached reports confirm the research conducted in 

this field. 

3. “Selected Aspects of Professional Activity of People with Disabilities from Rural Areas” (2009) 

– a project co-implemented by the State Fund for the Rehabilitation of the Disabled. A 

monograph was written on the issues of assisting the professional activity among people 

with disabilities. 

4. “University accessible to everyone” (2019) – a project financed from the European Union 

funds under the European Social Fund POWR.03.05.00-00-A050/20 whose objective is to 

considerably increase the accessibility of the university and its offer for people with 

disabilities through increased accessibility of internal processes, in particular those of 

admission, education, and scientific and research activity. Two of the several objectives of 

the project are of particular significance: elimination of the barriers to accessibility for people 

with disabilities through the involvement of representatives of the university internal 

environments (students, PhD students, employees, graduates with disabilities) and 

specialists in this field from external environments in order to specify the needs and rational 

solutions for people with disabilities. Another essential area of the project implementation is 

also the elimination of architectural barriers, including those in the teaching areas, the 

university premises and its public spaces.  

Moreover, the above-mentioned projects and other research activities resulted in the 

organisation of several scientific and popular science conferences. A vital scientific and research base 

was built around top-class experts with up-to-date knowledge and vast experience whose scientific 

activity allowed the university to cooperate with Polish and foreign institutions focused on the 

research into the problems of people with disabilities. 

The University research has been an important impulse to conduct changes in the social attitudes 

towards people with disabilities. The research financed or co-implemented by the State Fund for the 

Rehabilitation of the Disabled considerably contributed to the identification of the professional 

activity-related needs of people with disabilities inhabiting rural areas as well as to the determination 

of effective solutions aimed at the social inclusion, professional activisation and tourist and 

recreational activity of people with disabilities. The research results also triggered the social debate 

on disability issues, which resulted in the organisation of a series of workshops and conferences. The 

reports developed by Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska in 

collaboration with the State Fund for the Rehabilitation of the Disabled had an impact on the 

implementation of several architectural and activisation solutions as well as the implementation of 



    

 

projects whose objective was to facilitate the functioning of people with disabilities in the social and 

professional environment, thus following the principle of social inclusion. 

The research has contributed to the establishment of a network of institutions involved in the 

creation and transfer of knowledge, which provides various organisations with information on good 

practices, market issues, advice on accessibility, as well as possibilities for education, trainings and 

certification.  

 



Wykaz publikacji powstałych w ramach projektu „Społeczne uwarunkowania udziału w 

turystyce i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych z terenów Wschodniej Polski”  

 

1. Aktywność zawodowa a uczestnictwo w turystyce osób niepełnosprawnych z terenu 

województwa lubelskiego / J. Żbikowski, D. Dąbrowski, A. Soroka, M. Kuźmicki, M. 

Stelmach // Turystyka i Rekreacja / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie. - 2014, T. 11, nr 1, s. 57-66 

 

2. Rola organizacji i instytucji w kształtowaniu postaw wolnoczasowych osób 

niepełnosprawnych z terenów Polski Wschodniej / A. Soroka, J. Żbikowski, D. 

Dąbrowski, M. Kuźmicki, M. Stelmach // Turystyka i Rekreacja / Akademia Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. - 2014, T. 11, nr 1, s. 75-82 

Adres url: http://www.awf.edu.pl/wtir/nauka/czasopismo-turystyka-i-

rekreacja/roczniki/2014/i2014/Soroka_A_Rola_organizacji_i_instytucji_w_ksztaltowaniu_po

staw_wolnoczasowych.pdf 

 

3. Interests and needs for participation in tourism among disabled from eastern regions of 

Poland / B. Bergier, B. Kubińska, J. Bergier // Annals of Agricultural and Environmental 

Medicine. - 2013, Vol. 20, no. 4, pp.807-811 

Adres url: http://aaem.pl/abstracted.php?level=5&amp;ICID=1081395  

 

4. Sports and Recreational Activities of the Disabled From Eastern Regions of Poland / B. 

Bergier, B. Kubińska, J. Bergier // Physical Culture and Sport. Studies and Research. - 

2013, Vol. 60, Issue 1, pp. 30-39 

Adres url: http://www.degruyter.com/view/j/pcssr.2013.60.issue-1/pcssr-2013-0025/pcssr-2013-

0025.xml?format=INT 

 

5. Uczestnictwo w turystyce i rekreacji osób niepełnosprawnych pochodzących z wiejskich 

terenów wschodniej Polski / D. Dąbrowski, J. Żbikowski, M. Stelmach // Folia Turistica. - 

2013, nr 29, s. 135-148 

Adres url: http://passthrough.fw-notify.net/download/707991/http://www.folia-

turistica.pl/attachments/article/402/FT_29_2013.pdf 

 

6. Usage of leisure time by disabled males and females from the Lublin Region / Z. 

Kubińska, B. Bergier, J. Bergier // Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 

2013, Vol. 20, no. 2, p. 341--345 

Adres url: http://www.aaem.pl/Usage-of-leisure-time-by-disabled-males-and-females-from-the-

Lublin-Region,71939,0,2.html  

 

7. Bariery uczestnictwa w turystyce i rekreacji osób niepełnosprawnych z województwa 

lubelskiego w kontekście ich sytuacji materialnej / D. Dąbrowski, A. Soroka, J. 

Żbikowski // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług. - 2011, nr 78, s. 404-420 

Adres url: http://www.wzieu.pl/zn/689/ZN_689.pdf  

 

8. Conditioning of participation of disabled males and females from eastern regions of 

Poland in tourism and recreation / J. Bergier, D. Dąbrowski, J. Żbikowski // Annals of 

Agricultural and Environmental Medicine. - 2011, Vol. 18, no 2, p. 350-354 

http://www.awf.edu.pl/wtir/nauka/czasopismo-turystyka-i-rekreacja/roczniki/2014/i2014/Soroka_A_Rola_organizacji_i_instytucji_w_ksztaltowaniu_postaw_wolnoczasowych.pdf
http://www.awf.edu.pl/wtir/nauka/czasopismo-turystyka-i-rekreacja/roczniki/2014/i2014/Soroka_A_Rola_organizacji_i_instytucji_w_ksztaltowaniu_postaw_wolnoczasowych.pdf
http://www.awf.edu.pl/wtir/nauka/czasopismo-turystyka-i-rekreacja/roczniki/2014/i2014/Soroka_A_Rola_organizacji_i_instytucji_w_ksztaltowaniu_postaw_wolnoczasowych.pdf
http://aaem.pl/abstracted.php?level=5&amp;ICID=1081395
http://www.degruyter.com/view/j/pcssr.2013.60.issue-1/pcssr-2013-0025/pcssr-2013-0025.xml?format=INT
http://www.degruyter.com/view/j/pcssr.2013.60.issue-1/pcssr-2013-0025/pcssr-2013-0025.xml?format=INT
http://passthrough.fw-notify.net/download/707991/http:/www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_29_2013.pdf
http://passthrough.fw-notify.net/download/707991/http:/www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_29_2013.pdf
http://www.aaem.pl/Usage-of-leisure-time-by-disabled-males-and-females-from-the-Lublin-Region,71939,0,2.html
http://www.aaem.pl/Usage-of-leisure-time-by-disabled-males-and-females-from-the-Lublin-Region,71939,0,2.html
http://www.wzieu.pl/zn/689/ZN_689.pdf


Adres url: http://aaem.pl/abstracted.php?level=5&amp;ICID=973081  

 

9. Czas wolny i jego wykorzystanie w aspekcie aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych / D. Dąbrowski, A. Soroka, J. Żbikowski // Zeszyty Naukowe. 

Ekonomiczne Problemy Usług. - 2011, nr 78, s. 327-340 

Adres url: http://www.wzieu.pl/zn/689/ZN_689.pdf  

 

10. The barriers to participation in recreational physical activity of the disabled from rural 

areas of eastern Poland / J. Żbikowski, D. Dąbrowski, A. Soroka, M. Stelmach, M. 

Kuźmicki // W: Book of Abstracts of the 3rd Conference and 7th Annual meeting of 

HEPA Europe "Bridging the gap between science and practice", Amsterdam, 

Nizozemska, 11-13 October 2011 / ed. Clemence Ross. - Amsterdam : Netherlands 

Institute for Sport and Physical Activity (NISB), 2011. - S. 60 

 

11. Uczestnictwo w turystyce i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych w 

miastach i wsiach województwa lubelskiego / Z. Kubińska, B. Bergier, J. Bergier // 

Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. - 2011, T. 17, nr 4, s. 189-193 

Adres url: http://monz.pl/abstracted.php?level=5&amp;ICID=977263  
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Wstęp  

 

Powszechnie uważa się, że niepełna sprawność jest jednym z głównych 

problemów społecznych rozwiniętych krajów współczesnego świata. Według 

Narodowego Spisu Powszechnego 1  w 2002 roku liczba osób niepełnosprawnych 

wynosiła 5456,7 tys., co stanowiło 14,3% ogółu ludności kraju, a w 1988 r. 9,9%. 

Oznacza to, że w 2002 roku, co siódmy mieszkaniec Polski był osobą niepełnosprawną 

(w 1988 r. był co dziesiąty). Liczba osób niepełnosprawnych w ciągu 14 lat wzrosła 

o 1721,2 tys. (tj. o 46,1%), przy czym osób niepełnosprawnych prawnie o 1191,7 tys., 

tj. o 31,5%, natomiast zbiorowość osób niepełnosprawnych tylko biologicznie wzrosła 

ponad dwukrotnie - wzrost o 529,5 tys. Przyrost liczby osób niepełnosprawnych 

w okresie ostatnich czternastu lat wynika głównie z procesu starzenia się 

społeczeństwa.  

Szczególny problem stanowi w Polsce niska aktywność zawodowa osób 

niepełnosprawnych wynosząca 17,3%. W krajach UE wskaźnik ten wynosi średnio 40–

50% (22% w Hiszpanii, 39% w Wielkiej Brytanii, 40% w Holandii, 46% w Niemczech, 

53% w Szwecji; w innych krajach OECD: 49% w USA, 58% w Kanadzie i 62% 

w Szwajcarii).  

Dane statystyczne potwierdzają przypuszczenie, że sytuacja osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy znacząco się różni od sytuacji osób pełnosprawnych, 

z reguły na niekorzyść osób niepełnosprawnych. Od szeregu lat populację osób 

niepełnosprawnych w Polsce cechuje rosnąca z roku na rok bierność zawodowa, 

niestety dotyczy to także osób w wieku produkcyjnym. Objawia się to niskimi 

wskaźnikami aktywności zawodowej. 

Spadkowi współczynnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 

towarzyszył spadek wskaźnika zatrudnienia, konsekwentnie utrzymując się na poziomie 

niższym niż w przypadku osób pełnosprawnych. 

Do 2003 r. stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych utrzymywała się na 

poziomie mniej więcej 17,0%. W 2004 r. nastąpił niestety jej wyraźny wzrost 

(odmiennie niż u osób sprawnych). Niepokojąca jest przede wszystkim stopa 

                                                           
1
 Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe. Część I Osoby niepełnosprawne. Narodowy 

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003. 
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bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, a w szczególności osób 

w wieku 25-49 lat. 

Skuteczna integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 

stanowi istotne wyzwanie dla polityki społecznej w Polsce. Pomimo podejmowanych 

od kilkunastu lat wysiłków, których celem jest ukształtowanie spójnego i kompletnego 

systemu wsparcia dla społecznego włączenia osób niepełnosprawnych, nie można 

uznać, że został on ustanowiony i działa w sposób efektywny. Najważniejszymi 

determinantami położenia socjoekonomicznego osób niepełnosprawnych są; przemiany 

gospodarcze – powstanie i rozwój gospodarki wolnorynkowej, w tym w szczególności 

zderegulowanego rynku pracy, zmiana funkcji socjalnych i opiekuńczych państwa oraz 

przekształcenia ustrojowe administracji publicznej (decentralizacja)2. 

Niezadawalająca sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych zmusza do 

wykrywania nieprawidłowości oraz sugerowania modelowych, wynikających z badań, 

dostosowanych do realiów rozwiązań. Wskazane obszary stanowią treść niniejszego 

opracowania. 

Publikacja powstała w ramach projektu „Determinanty aktywności zawodowej 

osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich” finansowanego przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie 

zrealizował w latach 2008-2012 zespół badawczy złożony z pracowników naukowych 

Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz 

lubelskich ekspertów funkcjonujących w ośrodkach uniwersyteckich. Projekt badawczy 

koncentrował się na diagnozie sytuacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na 

terenach wiejskich, ze szczególnym wyeksponowaniem ich sytuacji na rynku pracy oraz 

określeniem czynników, które mają wpływ na ich aktywność lub bierność zawodową. 

Badaniami objętych zostało 5000 osób niepełnosprawnych oraz 150 przedsiębiorstw na 

terenie całego kraju w układzie wojewódzkim i regionalnym. 

Raport obejmuje wstęp, dziewięć rozdziałów oraz aneks. Pierwszy rozdział opiera 

się na najnowszej literaturze na temat niepełnosprawności i stanowi podłoże teoretyczne 

dalszych rozważań w płaszczyźnie definiowania i klasyfikacji zagadnień dotyczących 

poruszanej problematyki. Omawia też główne kierunki polityki społecznej w krajach 

                                                           
2  B. Gąciarz, B. Ostrowska, Wł. Pańków, Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich, uwarunkowania sukcesów 
i niepowodzeń, IFiS PAN, Warszawa 2008. 
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Unii Europejskiej oraz najważniejsze regulacje prawne i działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych zalecane w Polsce.  

Drugi rozdział to materiał prezentujący społeczno – ekonomiczną charakterystykę 

obszarów wiejskich w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tych 

obszarów w płaszczyznach: społecznej, demograficznej, instytucjonalno-politycznej, 

ekonomicznej, ekologicznej i przestrzennej. Na tym tle przedstawione zostały różne 

formy aktywności zawodowej i ekonomicznej mieszkańców terenów wiejskich, 

z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.  

Po rozdziałach, w których zarysowano problematykę związaną 

z niepełnosprawnością oraz charakterystykę terenów, na którym żyją osoby 

niepełnosprawne, zamieszczono rozdział metodologiczny. W swojej strukturze zawiera 

on cel, problemy i hipotezy badawcze. Dokonano tu charakterystyki stosowanych 

metod i technik badawczych. Opisano przyjętą procedurę badań oraz metodę doboru 

jednostek do próby badawczej. Ciekawy element rozdziału to charakterystyka działania 

strony internetowej projektu stworzonej specjalnie do rejestracji elektronicznej 

prowadzonych na terenie całego kraju badań. 

Po rozdziale metodologicznym zamieszczonych zostało sześć rozdziałów 

o charakterze empirycznym. W ich strukturze zawarte zostały wyniki badań własnych. 

W rozdziale zatytułowanym „Osobowe aspekty aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich” stworzono cztery profile 

społeczno - demograficzne osób niepełnosprawnych, z odrębnym uwzględnieniem osób 

pracujących, bezrobotnych zamierzających pracować, bezrobotnych nie planujących 

w przyszłości zatrudnienia oraz osób biernych zawodowo. Profile te zostały 

wzbogacone informacjami, dotyczącymi przykładowo umiejętności korzystania 

z komputera i Internetu, gotowości osób niepełnosprawnych do poszukiwania 

zatrudnienia poza miejscem zamieszkania, gotowości udziału w szkoleniach, kursach, 

czy korzystania z doradztwa. 

Kolejny rozdział koncentruje się na środowiskowych aspektach aktywności 

zawodowej, związanych z otoczeniem bliższym osoby niepełnosprawnej (rodzina, 

gospodarstwo domowe), a także dalszym  (instytucje i organizacje lokalne). W tym 

miejscu przedmiotem analizy stało się określenie stopnia wykorzystania pomocy 

świadczonej przez otoczenie instytucjonalne osób niepełnosprawnych oraz przyczyn 
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niedostrzegania istniejących szans w tej płaszczyźnie. Poruszona została tu także 

problematyka dyskryminacji osób niepełnosprawnych. 

Rozdział „Lokalny rynek pracy w ocenie osób niepełnosprawnych” to ocena 

lokalnego  rynku pracy z perspektywy osób niepełnosprawnych zróżnicowanych pod 

kątem cech demograficznych, dotyczących niepełnosprawności, sytuacji rodzinnej oraz 

materialnej respondentów. 

Kolejna część raportu koncentruje się na ocenie barier aktywności zawodowej 

osób niepełnosprawnych zamieszkujących obszary wiejskie. Dokonana analiza badań 

uwzględnia zróżnicowanie respondentów w układzie terytorialnym, ich cech 

demograficznych oraz stopnia, rodzaju i etiologii niepełnosprawności. Istotny element 

tej części opracowania to wskazanie czynników  wykluczających osoby 

niepełnosprawne z rynku pracy. 

Dwa kolejne rozdziały mają charakter aplikacyjny i mogą przyczynić się do 

poprawy funkcjonowania rynku pracy osób niepełnosprawnych, niosąc korzyści 

pracodawcom oraz zatrudnianym pracownikom. Stworzony model lokalnego 

przedsiębiorstwa zatrudniającego osoby niepełnosprawne zawiera w swojej strukturze 

zalecane rozwiązania w płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej oraz ekonomiczno-

społecznej, które mają wpłynąć na poprawę efektywności działania podmiotów 

gospodarczych, a także zwiększyć poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Kolejny element opracowania przybliża stosunkowo nowatorskie zagadnienie 

programów e-learningowych, które stanowią szansę na podjęcie pracy przez osoby 

niepełnosprawne, znajdujące się w różnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. 

Syntezą obszernych badań terenowych strony popytowej i podażowej rynku pracy 

osób niepełnosprawnych zamieszkujących obszary wiejskie na terenie Polski jest 

końcowa część raportu – „Podsumowania i wnioski”. 

Niniejsze opracowanie obok walorów poznawczych ma szansę być podstawą 

wielu praktycznych rozwiązań sprzyjających aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Uzyskane wyniki badań 

oraz wnioski z nich wynikające powinny być przesłanką działań pracodawców oraz 

pracowników na rynku pracy przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne 

i prowadzić w efekcie do jego równowagi. 
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Rozdział VI. Instytucjonalne aspekty aktywności 

zawodowej osób niepełnosprawnych 

zamieszkałych na obszarach wiejskich 

6.1. Rola samorządu terytorialnego w aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych 
 

6.1.1. Wiedza respondentów o działalności placówek, organizacji 

i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych 

zamieszkałych na obszarach wiejskich 

 

Rozwój społeczności lokalnych związany jest z aktywizacją i działalnością 

szeregu różnego rodzaju organizacji na terenie jednostek samorządu terytorialnego. 

Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do grup społecznych, narażonych na różnego 

rodzaju utrudnienia i problemy zarówno natury społecznej jak i ekonomicznej. 

Wyniki badań wskazują, że w przypadku większości badanych kontakt 

z instytucjami, organizacjami czy stowarzyszeniami, których celem jest niesienie 

pomocy osobom niepełnosprawnym, działającymi na terenie gminy, jest uzależniony od 

wielu czynników i w zależności od okresu oraz potrzeb ma charakter bardziej lub mniej 

intensywny. Ważne jest, aby wiedzieć o istnieniu organizacji, mieć świadomości 

zakresu ich działania, oraz wiedzieć jak się poruszać w ich obrębie w celu realizacji 

różnego rodzaju spraw.  

Instytucją, która przez największą liczę respondentów została wymieniona jako 

funkcjonująca na terenie gminy był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS – 

90,26%.) Blisko 1/3 respondentów zadeklarowała, iż na terenie gminy działa 

komisja/stanowisko ds. problemów społecznych/socjalnych. Z około 1/4 opinii 

respondentów wynika, iż funkcjonowanie Powiatowych Urzędów Pracy oraz 

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie jest znane i badani wiedzą, iż organ taki działa 

na terenie gminy. 

Dokonując analizy z punktu widzenia stanu wiedzy respondentów 

o funkcjonowaniu instytucji, organizacji i stowarzyszeń, działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych, można zaobserwować, iż badani w największym stopniu wiedzą 

o istnieniu organizacji zajmujących się pomocą finansową, organizacyjną 

gospodarstwom domowym, zarówno osób niepełnosprawnych jak też i pozostałych 

gospodarstw. W badanej grupie niepełnosprawnych jedynie niespełna 9% respondentów 
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zadeklarowało, iż nie wie o działalności na terenie gminy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. W przypadku PUP odsetek respondentów nieposiadających wiedzy w tym 

zakresie kształtował się na poziomie 20%, zaś w odniesieniu do PCPR -22,45%. 

Równie mały poziom świadomości i wiedzy o istnieniu organizacji i instytucji, 

wystąpił w grupie organizacji zajmujących się edukacją oraz spędzaniem czasu 

wolnego. Blisko 50% badanych zadeklarowało, iż nie wie czy, w ich gminie działają 

szkoły integracyjne oraz koła/kluby/świetlice dla osób niepełnosprawnych. O działaniu 

przedszkoli integracyjnych nie ma wiedzy 52,76% respondentów, w przypadku szkół 

integracyjnych 49,71% badanych (rys. 6.1). 

Wydaje się, iż niski stan wiedzy niepełnosprawnych dotyczący istnienia 

organizacji i instytucji, których celem i głównym zadaniem jest niesienie pomocy dla tej 

grupy społecznej, w znaczący sposób obniża jakość życia respondentów.  

Analizując tę problematykę warto zastanowić się, jakie czynniki mogą mieć pływ 

na stan wiedzy respondentów, w zakresie funkcjonowania poszczególnych instytucji na 

terenie gminy, w której mieszkają badani. 

 




