
STRESZCZENIE 

 Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które można opisywać w kontekście historycznym, 

kulturowym, politycznym, prawnym i organizacyjnym.  Tematem niniejszej pracy jest zjawisko 

niepełnosprawności i rehabilitacja zawodowa oraz społeczna osób niepełnosprawnych  

w polskim systemie prawnym, realizowana przez samorządy terytorialne ze szczególnym 

uwzględnieniem samorządu województwa. Podstawowym aktem prawnym, który definiuje 

pojęcia, wyznacza role w systemie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych. Towarzyszą jej akty wykonawcze - rozporządzenia 

wydane na podstawie delegacji ustawowej. Szeroką paletę aktów prawnych pośrednio 

regulujących opisywaną sferę stanowią również ustawy konstytuujące poszczególne szczeble 

samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz przepisy dotyczące pomocy 

społecznej czy działalności pożytku publicznego oraz przyjęte przez Polskę akty prawa 

międzynarodowego.  

 Celem pracy jest ocena realizacji zadań w sferze rehabilitacji społecznej i zawodowej 

osób niepełnosprawnych oraz sposobu ich realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego 

w Polsce w tym samorządy województw, ze szczególnym uwzględnieniem województwa 

lubelskiego.  Badaniem objęto  lata 2008-2017. Jako wartości porównawcze wykorzystano dane 

z innych województw Polski. Dane wykorzystane w pracy pozyskano z jednostek 

organizacyjnych samorządów województw, sprawozdań, protokołów kontroli, analiz oraz  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 W pracy opisano definicję podstawowych pojęć związanych z jej tematem, strukturę 

 i zadania jednostek samorządu terytorialnego oraz charakterystykę głównych instytucji 

parających się rehabilitacją zawodową i społeczną osób  niepełnosprawnych. Ze względu na 

obszerność zagadnienia jako najbardziej reprezentatywny do celów badawczych uznano 

samorząd województwa. Cechami samorządu województwa jest najszerszy zakres działalności, 

zarówno terytorialny jak i demograficzny, a co za tym idzie również merytoryczny, bowiem 

województwo realizuje zadania wykraczające ponad,  ale i uzupełniające kompetencje 

samorządów niższych szczebli.  

 W części badawczej poddano analizie realizację zadań samorządów województw 

realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych  

w okresie lat 2008-2017. Przyjęty okres badań wynika z kilku przesłanek. Do analizy użyto 

możliwie długiego czasu działalności samorządów - to jest okresu 10 lat. Wybór dat 



granicznych spowodowany jest tym, że okres lat 1999-2007, czyli bezpośrednio następujący  

po reformie administracyjnej kraju był czasem kształtowania się zarówno przepisów prawa jak 

i praktyki działania samorządów, a również był czasem dynamicznych zmian jeśli chodzi  

o przyznawanie lub odbieranie kluczowych kompetencji poszczególnym jednostkom 

samorządu. Lata 2008-2017 to czas gdy po pierwszym okresie tworzenia i nabywania 

kompetencji  samorządy okrzepły organizacyjnie oraz prawnie i w sposób porównywalny 

podjęły wykonywanie swoich głównych zadań. Jako parametr porównawczy przyjęto również 

pochodzenie środków finansowych przeznaczonych na realizację działań samorządów. 

Samorządy mogą korzystać z rożnych źródeł finansowych w szczególności z budżetów 

własnych a w dalszej kolejności ze środków zewnętrznych na przykład pochodzących z Unii 

Europejskiej  lub  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podejmując 

analizy odrzucono dwa pierwsze źródła, ze względy na istotne różnice w dysponowaniu nimi. 

Samorządy dość niechętnie wykorzystują własne budżety w sytuacjach gdy na konkretne 

zadania mogą sięgnąć po środki zewnętrzne, ponadto dysponowania własnymi budżetami 

charakteryzuje się pewną dowolnością, sprowadzająca się do tego, że różne samorządy nie 

muszą wykonywać takich samych zadań i finansować ich w podobnym zakresie. Istotnym 

czynnikiem jest również potencjał ekonomiczny demograficzny poszczególnych województw, 

który przekłada się na wysokość ich budżetów. W podobny sposób oceniono przydatność do 

analiz środków pochodzących Unii Europejskiej. Pozyskiwanie ich nie odbywa się w sposób 

ciągły, stanowią one uzupełnienie budżetów samorządów, zaś ich wysokość w danym roku 

zależy od wielu czynników w tym od aktywności poszczególnych jednostek samorządu w ich 

pozyskiwaniu. Jako najbardziej porównywalne i przydatne do analiz uznano środki pochodzące 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te są przyznawane 

województwom corocznie, według tego samego wzoru, na te same zdania, są również w 

identyczny sposób rozliczane i sprawozdawane do PFRON,  w związku z powyższym możliwa 

jest szczegółowa porównawcza analiza ich wydatkowania w poszczególnych latach we 

wszystkich województwach.  

 Badania wykazały, że w przyjętym okresie w skali całego kraju występują te same 

zjawiska związane z realizacją zadań przez samorządy województw. Województwo Lubelskie 

zaś nie odbiega swoją polityką w zakresie  rehabilitacji od innych województw. Analiza danych 

wykazała, że środki przekazywane są województwom według tego samego klucza. Jednak ich 

wysokość w poszczególnych latach zmienia się w sposób  istotny. Powodem znacznych wahań 

w wysokości środków jest sytuacja finansowa PFRON, który zależnie od sytuacji 

makroekonomicznej gospodarki krajowej dysponuje środkami w różnej wysokości. 



Województwa realizują te same zadania, większość z nich zachowuje pewną równowagę 

pomiędzy wydatkami, jednakże nieliczne wykazują odstępstwa od tej reguły. W prawie  

wszystkich województwach najwyższym poniesionym kosztem są wydatki na utrzymanie 

zakładów aktywności zawodowej, przy czym koszty utrzymania tych placówek stale rosną.  

W związku tym na potrzeby tej pracy w większym stopniu skupiono się na kosztach  

i skuteczności rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,  

a w mniejszym stopniu  na pozostałych działaniach realizowanych przez województwa. Wzrost 

kosztów prowadzonej rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych nie 

przekłada się w sposób istotny na łagodzenie zjawiska bezrobocia osób niepełnosprawnych   

i na wchodzenie ich na rynek pracy w wyniku działań podejmowanych przez samorządy 

województw. W dalszej części i pracy zaprezentowano przegląd rozwiązań w tym zakresie 

stosowanych lub dopiero wdrażanych w krajach europejskich w tym w Polsce, przy czym pod 

uwagę brano zarówno państwa o stabilnych gospodarkach i demokracjach (Niemcy, Wielka 

Brytania) jak i kraje przechodzące poważne transformacje ustrojowe i gospodarcze (Federacja 

Rosyjska, Estonia). Analiza sytuacji w wymienionych krajach pozwala stwierdzić, że sytuacja  

społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych jest w nich uznawana za ważny element 

polityki społecznej. Jednakże pomimo wysokiej świadomości problemów i stosowania 

podobnych rozwiązań, skuteczność działań w poszczególnych państwach jest bardzo różna, od 

wysokiej w Niemczech do bardzo niskiej w Polsce. Analiza przyczyn nikłej skuteczności 

rehabilitacji zawodowej w Polsce wskazuje na kilka głównych problemów dostrzeganych 

zarówno przez praktyków, instytucje kontrolne (NIK) jak i badaczy. W sferze rehabilitacji 

zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w praktyce nie istnieje przepływ osób 

niepełnosprawnych pomiędzy poszczególnymi ogniwani systemu. Zarówno osobom 

niepełnosprawnym, jak i ich  rodzinom oraz kierownikom placówek prowadzących 

rehabilitację zawodową brakuje motywacji do kierowania osób niepełnosprawnych na rynek 

pracy. Spowodowane jest to całym wachlarzem przyczyn od mentalnych, poprzez 

organizacyjne i prawne  do czysto finansowych. Podejmowane są cząstkowe próby 

reformowania systemu rehabilitacji zawodowej  osób  niepełnosprawnych, jednak brak 

kompleksowego podejścia i reformy systemu jako całości może spowodować, że próby 

ograniczonych refom połączone z dalszym zwiększaniem nakładów  nie przyniosą wyraźniej 

poprawy skuteczności realizacji przez samorządy terytorialne działań  w sferze rehabilitacji 

zawodowej i społecznej  osób niepełnosprawnych.   

 W Polsce w zakresie rehabilitacji społeczno - zawodowej i zatrudniania osób 

niepełnosprawnych stosuje się rozwiązania zbliżone do  wypracowanych w państwach 



zachodniej Europy. Jednak ich skuteczność jest niższa niż w krajach z których czerpano 

wzorce. Koszty finansowania rehabilitacji zawodowej rozumianej jako finansowanie 

funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej przez samorządy województw stale rosną. 

Rosnące wydatki ponoszone na działalność zakładów aktywności zawodowej nie poprawiają 

w znaczącym stopniu sytuacji związanej z rehabilitacją zawodową i  zatrudnianiem osób 

niepełnosprawnych. Usprawnianie działania systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych nie powinno polegać wyłącznie na zwiększaniu środków finansowych 

wydatkowanych w ramach obecnego mało wydolnego systemu, ale powinno być poprzedzone 

gruntowną analizą stanu obecnego i wypracowaniem szerokich zmian organizacyjnych.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


