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NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE 

 Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby  
z niepełnosprawnością (11,7% ludności); 

 Kraje o największej liczbie osób z 
niepełnosprawnością: Rosja (ok. 13 mln), Wielka 
Brytania (6 mln 412 tys.) i Niemcy (6 mln 913 
tys.); 

 Najwyższy odsetek osób z niepełnosprawnością 
występuje w Norwegii (17,1), Belgii (17%) i 
Holandii (16%); 

 Najniższym odsetkiem tych osób charakteryzuje 
się Rumunia (3 %) i Łotwa (4,9%). 



REHABILITACJA ZAWODOWA – 
DEFINICJA  

Rehabilitacja zawodowa jest formą pozwalającą na 
przywrócenie zdolności do czynnej, twórczej działalności 
osobie niepełnosprawnej, która na skutek choroby lub urazu 
zdolność tę utraciła lub z powodu wad wrodzonych nigdy jej 
nie miała. 

Podstawowe przesłanki: 

 każda osoba, pomimo doznanego kalectwa lub nabytej 
choroby, zachowuje określone sprawności, które mogą być 
wykorzystane w życiu codziennym i w pracy zawodowej; 

 żadna praca nie wymaga od osoby, która ją podejmuje, 
zaangażowania wszystkich sprawności fizycznych i 
psychicznych 



REHABILITACJA ZAWODOWA  
– DEFINICJA MOP (1959) 
Część ogólnego procesu rehabilitacji, polegającą na udzieleniu 
osobie niepełnosprawnej odpowiednich usług społecznych, aby 
umożliwić jej uzyskanie, utrzymanie i awans w odpowiedniej pracy, 
a przez to integrację lub reintegrację w normalne życie społeczne.  

Składa się na nią: 

 poradnictwo zawodowe; 

 określenie zdolności do pracy; 

 przystosowanie stanowiska pracy – wyposażenie go w 
odpowiednie pomoce techniczne; 

 zmianę zawodu w wypadku, gdy nie można wrócić do uprzednio 
wykonywanej pracy; 

 przystosowanie do pracy w warunkach chronionych, w 
najcięższych przypadkach, w których jest możliwa tylko 
rehabilitacja adaptacyjna. 



POLITYKA WOBEC ON W EUROPIE 

 Model kontynentalny (Francja, Niemcy, Holandia, Belgia, 
Austria, Szwajcaria) 

 Model skandynawski (kraje skandynawskie) 

 Model śródziemnomorski (Hiszpania, Portugalia, Włochy, 
Grecja, Malta i Cypr) 

 Model wschodnioeuropejski krajów wchodzących w skład 
UE (Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Litwa) 

 Model wschodnioeuropejski krajów niewchodzących  
w skład UE (Ukraina, Rosja, Mołdawia) 

 Model anglosaski (W. Brytania, Irlandia) 



REHABILITACJA ZAWODOWA 

 Różnica pomiędzy krajami w zakresie rehabilitacji podczas 
zatrudnienia jest duża i wynika z kultury, historii, zasobów 
oraz stanu infrastruktury społecznej i technicznej. 

 W niewielu krajach Europy zaangażowanie pracodawców 
w proces rehabilitacji na charakter obowiązkowy.  

 Większość krajów rehabilitację zawodową traktuje 
marginalnie lub fakultatywnie. Przeważa jednak 
stanowisko, iż zakwalifikowanie do rehabilitacji 
zawodowej jest związane z potencjalnymi korzyściami, 
jakie program rehabilitacji może przynieść pracodawcy  
i pracownikowi, zwykle określanymi jako szanse na 
wykonywanie innego zawodu lub podwyższenie 
produktywności.  



REHABILITACJA ZAWODOWA 

 W programach rehabilitacji zawodowej, wykonywanie pracy 
może być ograniczane do zawodów współmiernych z 
kwalifikacjami danej osoby (np. w Austrii, Hiszpanii i 
częściowo w Szwajcarii) lub mogą obejmować inne zajęcia 
które przyczynią się do sukcesu (kraje skandynawskie).  

 W Holandii, Szwecji, Rosji i Ukrainie pracodawcy 
teoretycznie muszą przedstawić odpowiedniej instytucji 
wchodzącej w skład administracji publicznej, zajmującej się 
aktywizacją na rynku pracy, indywidualny plan rehabilitacji 
zatrudnionego pracownika z niepełnosprawnością.  

 W takich krajach, jak Niemcy, Polska i Wielka Brytania 
pracownicy mają prawo do specjalnych nieobecności 
rehabilitacyjnych lub chorobowych, wynikających z prawa 
pracy.   



REHABILITACJA ZAWODOWA  
– PRZYZNANIE PRAWA DO REHABILITACJI 

 W kilku krajach wystąpienie o rentę z tytułu 
niepełnosprawności czy niezdolności do pracy jest 
automatycznie traktowane jako potrzeba rehabilitacji 
zawodowej.  

 Norma ta jest określana jako „rehabilitacja przed 
świadczeniem” - jest stosowana w Austrii, Danii, Hiszpanii, 
Szwecji i Szwajcarii. Podobne podejście praktykowane jest  
w Niemczech i Norwegii, chociaż stopień przymusu jest 
nieco łagodniejszy. 

 Rehabilitacja zawodowa jest prawem w Austrii (w stosunku 
do pracujących ON), a także we Francji, Niemczech i w 
Polsce, podczas gdy w Wielkiej Brytanii, Słowenii i Bułgarii 
jest ograniczona do prawa złożenia podania.  



REHABILITACJA ZAWODOWA  
– PRZYZNANIE PRAWA DO REHABILITACJI 

 Przyznanie prawa do rehabilitacji zawodowej może być 
ograniczone do osób uprawnionych lub potencjalnie 
uprawnionych do świadczeń z tytułu niepełnosprawności 
lub niezdolności do pracy (np. w Austrii, Czechach, 
Słowacji) lub może obejmować oddzielny proces oceny, 
niezależny od procesu orzeczniczego o stopniu zdolności 
do pracy lub przyznania świadczenia rentowego i tym 
sposobem może być dostępny dla każdego (Dania, 
Francja, Portugalia, Szwajcaria). 

 W niektórych krajach zakłada się, iż osoby z lekkim  
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie 
potrzebują rehabilitacji zawodowej.  



REHABILITACJA ZAWODOWA  
– FINANSOWANIE 

W Europie w zakresie finansowania działań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej istnieją cztery 
sposoby finansowania z:  

• ubezpieczenia społecznego,  

• specjalnych funduszy,  

• budżetów publicznych, 

• przez samych pracodawców.  



REHABILITACJA ZAWODOWA  
– FINANSOWANIE    Z UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNEGO 

 Koszty rehabilitacji zawodowej są częściowo 
pokrywane przez ubezpieczenie społeczne  
i częściowo przez instytucje rynku pracy.  

 Dotyczy to osób, które nie są objęte 
ubezpieczeniem na wypadek niezdolności do 
pracy (Austria, Niemcy, Hiszpania, Portugalia).  



REHABILITACJA ZAWODOWA  
– FINANSOWANE ZE SPECJALNEGO 
FUNDUSZU 

 Funkcjonuje w krajach o systemie kwotowym. 

 Koszty są pokrywane w całości z dochodów specjalnych 
funduszy (np. PFRON w Polsce, AGEFIPH we Francji).  

 Niektóre z funduszy posiadają osobowość prawną i mogą 
kreować politykę w tym zakresie samodzielnie (Polska, 
Cypr, Malta). 

 Fundusze, które nie posiadają osobowości prawnej, 
stanowią wyodrębniony fundusz jakiegoś urzędu lub 
agencji, której zadaniem jest prowadzenie i finansowanie 
działań z zakresie rehabilitacji zawodowej i wspierania 
zatrudniania osób z niepełnosprawnością (Belgia, Węgry).  



REHABILITACJA ZAWODOWA  
– FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA 

 Wyłączny obowiązek pokrywania kosztów rehabilitacji 
zawodowej spoczywa na organie wydającym orzeczenia  
o zdolności do pracy (władze samorządowe w Danii i 
Szwajcarii).  

 Rehabilitacja zawodowa odbywa się na podstawie 
indywidualnego planu rehabilitacji zatwierdzonego przez 
organ orzeczniczy. 

 Plan zawiera również formy prowadzenia proponowanej 
rehabilitacji zawodowej oraz zakres jej finansowania. 

 

 



REHABILITACJA ZAWODOWA  
– FINANSOWANIE PRZEZ PRACODAWCÓW 

 Obowiązek pokrywania kosztów rehabilitacji spoczywa 
wyłącznie (lub w większości) na pracodawcach (Ukraina, 
Rosja, Mołdawia). 

 Rehabilitacja zawodowa prowadzona jest na podstawie 
indywidualnego planu opracowanego przez organ 
wydający celowość prowadzenia rehabilitacji zawodowej 
(najczęściej orzekający o zdolności do pracy). 

 Państwo wyznacza ramy prawne, standardy oraz zakres 
prowadzonej rehabilitacji. 

 Istnieje przymus i kontrola państwa nad prowadzoną 
rehabilitacją. 

 



WNIOSKI 
 Nie jest przesądzony kierunek ewolucji systemów 

rehabilitacji zawodowej w obliczu wzrostu liczby  ON, 
szczególnie z powodu niekorzystnej sytuacji i prognozy 
demograficznej w Europie (starzenia się społeczeństwa 
oraz niżu demograficznego).  

 Amorficzny model rehabilitacji zawodowej w krajach 
Europy będzie z pewnością podlegał w najbliższych latach 
istotnym przeobrażeniom.  

 Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, czy zmiany te będą 
na trwałe upodobniały rozwiązania do któregoś z 
wiodących wzorców polityki społecznej w Europie lub na 
świecie, czy też będzie postępować „hybrydyzacja” 
systemów, tj. zapożyczanie szczegółowych doświadczeń  
z rozmaitych, w pewnym sensie konkurencyjnych wobec 
siebie koncepcji. 

 


