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Badanie - podsumowanie

� Pracodawcy oceniaj�, �e kampania PFRON miała pozytywny wpływ na 

postrzeganie niepełnosprawnych i zach�ca pracodawców do 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych

� Podstawowe korzy�ci jak i bariery zwi�zane z zatrudnianiem osób 

niepełnosprawnych maj� charakter „techniczny” a nie „mentalny”  

(korzy�ci – dofinansowanie do kosztów zatrudnienia osoby 

niepełnosprawnej, bariery – dostosowanie stanowiska pracy dla osoby 

niepełnosprawnej)

� Pracodawcy s� otwarci wobec niepełnosprawnych – akceptuj� w pełni 

ide� aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych, akceptuj� osoby 

niepełnosprawne w najbli�szym otoczeniu i postrzegaj� 

niepełnosprawnych jako w pełni warto�ciowych potencjalnych 

pracowników 

� Pracodawcy w zdecydowanej wi�kszo�ci s� �wiadomi istnienia korzy�ci 

wynikaj�cych z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, ale nie s� w stanie 

poda� szczegółów zwi�zanych z tymi korzy�ciami



Cele badania

� Okre�lenie wpływu projektu - kampanii mediowej - na zwi�kszenie poziomu 

zainteresowania zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w ramach otwartego 

rynku pracy

� Okre�lenie postrzegania osób niepełnosprawnych i ich roli w �yciu społecznym 

przez pracodawców; przeanalizowanie barier w postrzeganiu osoby 

niepełnosprawnej jako pełnowarto�ciowego i potencjalnego pracownika

� Sprawdzenie stanu wiedzy pracodawców o korzy�ciach wynikaj�cych z 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

� Ocena zauwa�alno�ci kampanii



Opis badania

� Badanie przeprowadzono metod� telefoniczn� CATI

� Na próbie N=901 osób - pracodawców (wła�cicieli firm lub osób zarz�dzaj�cych) 

lub osób decyduj�cych o zatrudnieniu (kadrowych oraz kierowników działów) na 

otwartym rynku pracy 

� Respondentów dobrano wg nast�puj�cych kryteriów:

� Wiek 18 – 64 lata

� Wielko�� zakładu (do 49 osób, 50-249 osób, powy�ej 250 osób) – równe udziały

� Województwo (wszystkie) – równe udziały

� Miejscowo�ci (16 miast wojewódzkich – 50% próby / pozostałe miejscowo�ci – 50% 

próby). 



Opis kampanii

� Kampania skierowana była do pracodawców otwartego rynku pracy   

� Czas trwania: od marca do lipca 2007 

� Wykorzystane media:

� Telewizja (spoty 45’’ i 30’’ o ogl�dalno�ci 1 700 GRP, 100 filmów instrukta�owych 

60’’oraz 6 dwuminutowych reporta�y)

� Prasa (28 emisji w prasie ‘kierowniczo/ksi�gowej’)

� Radio (6 dwuminutowych reporta�y)

� Outdoor (tablice 6x3 – 400 w kwietniu i 400 w czerwcu; tablice CLP – w kwietniu 180   

w centrach biznesowych i 500 zwykłych oraz w czerwcu 180 w centrach biznesowych) 

� Internet (na portalach zwi�zanych z firm� - double billboardy 1 910 000 odsłon, 

rectangle 2 410 000 odsłon, panorama billboard – przez 5 dni, e-mailing z baz               

– 683 000 wysłanych maili, artykuły sponsorowane – przez 5 tygodni)



Opis kampanii – kalendarz mediowy

miesi�c

tydzie� 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

TELEWIZJA
spoty spoty filmy instrukta�owe reporta�e spoty

spot 45" 45" 30" 30" 30" 30" 2 x pakiet Biznes Folder 2 minuty 45" 30" 30" 30"

GRP 180 180 160 160 160 160 100 folderów, 4x25, 60" TVP-TVN24 180 180 170 170

PRASA

Emisje 28 emisji w prasie "kierowniczo/ksi�gowej"

RADIO
reporta�e

spot 2 minuty

OUTDOOR

Formaty 6x3 & CLP 6x3 & CLP

Ilo�ci CLP biznes 180, CLP zwykłe 500 G8, 400 6x3 CLP biznes 180, 400 6x3

INTERNET

Formaty/ Ilo��

panorama billboard

KALENDARZ MEDIOWY 2007  

double billboard 1 910 000 odsłon rectangle 2 410 000 odsłon e-mailing 683 000 wysłanych maili

MARZEC

artykuły sponsorowane przez 5 tyg

KWIECIE� LIPIECCZERWIECMAJ



ZAUWA�ALNO�� KAMPANII



ZAUWA�ALNO�� KAMPANII 

Czy w ci�gu ostatnich 6 miesi�cy spotkał/a si� Pan/i z kampani� medialn�, 

zwi�zan� z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych?

Tak; 79%

Nie; 20%

Nie wiem/ 

nie 

pami�tam

; 1%

� Blisko 4/5 badanych 

pracodawców deklarowało, i� w 

ci�gu ostatnich 6 miesi�cy miało 

kontakt z kampani� dotycz�c� 

zatrudniania osób 

niepełnosprawnych

N=901



ZAUWA�ALNO�� KAMPANII 

Zapami�tane hasła kampanii (spontanicznie)

21%

7%

1%

1%

18%

54%

Niepełnosprawni – pełnosprawni w pracy

Pełnosprawni w pracy

Wiktor nie liczy na współczucie, wie, jak

du�o potrafi da� twojej firmie pod

warunkiem, ze dasz mu szanse

Niepełnosprawni ruchowo – pełnosprawni

w pracy

Inne

	adne

W�ród osób, które deklarowały, �e 

miały kontakt z kampani�

� Ponad 1/5 ankietowanych, którzy 

deklarowali, �e mieli kontakt z 

kampani� dotycz�c� zatrudniania 

osób niepełnosprawnych, potrafiła 

spontanicznie poda� hasło kampanii 

– „niepełnosprawni – pełnosprawni w 

pracy”

� W sumie 30 % ankietowanych, 

którzy mieli kontakt z kampani� 

potrafiło wymieni� przynajmniej jedno 

hasło kampanii (prowadzonej obecnie 

lub wcze�niej)

N=710



ZAUWA�ALNO�� KAMPANII

Zapami�tane motywy kampanii (spontanicznie)

4%

4%

20%

10%

1%

2%

2%

2%

2%

38%

24%

43%

Niepełnosprawny, Wiktor, poruszaj�cy si� na wózku w  biurze, podczas

prezentacji

Niepełnosprawny, Wiktor, graj�cy na sali gimnastycznej w koszykówk�

Niepełnosprawny, Wiktor, na chodniku z kartk� „podejm� ka�d� prac�",

przeje�d�aj�cy samochód ochlapuje go

Niepełnosprawna osoba przeje�d�aj�ca na wózku (Maria, Jurek, Marianna,

Witek)

Dwie rozmawiaj�ce ze sob� osoby: niepełnosprawny i jego pracodawca

Niepełnosprawny intelektualnie Pan Roman, który jest pracownikiem hotelu

Niewidomy Pan Krzysztof, który jest masa�yst�

Poruszaj�ca si� na wózku inwalidzkim Pani Marta, która pracuje na uczelni

Niesłysz�cy Pan Marek (z blond kucykiem), który pracuje w zakładzie

produkcyjnym

wymieniony spontanicznie przynajmniej jeden motyw z powy�szych

Inne

	adne

W�ród osób, które deklarowały, �e 
miały kontakt z kampani�

Którykolwiek z motywów 
zwi�zanych z Wiktorem 
wymieniło 25% osób

� 1/4 ankietowanych, którzy mieli kontakt  z kampani� potrafiła wymieni� motywy 

zwi�zane z tegoroczn� kampani�

N=710



ZAUWA�ALNO�� KAMPANII 

Styczno�� z kampani� – spontaniczne zapami�tanie haseł i motywów

brak 
styczno�ci; 

56%

styczno��; 
44% � Ponad 44% wszystkich 

ankietowanych spontanicznie było 

w stanie poda� przynajmniej jedno 

hasło lub motyw zwi�zany z 

kampani� PFRON

N=901



ZAUWA�ALNO�� KAMPANII

Styczno�� z kampani� (spontaniczna) w zale�no�ci od wieku

75%

61%

37%

27%

25%

39%

54%

63%

73%

46%

18 - 25 lat (N=24)

26 – 35 lat (N=186)

36 – 45 lat (N=216)

46 – 55 lat (N=351)

56 - 64 lat (N=116)

styczno�� z kampani� brak styczno�ci z kampani�

� Zapami�tywalno�� kampanii (spontaniczna) rosła wraz ze spadkiem wieku badanej 

podgrupy

� Kampania została najsłabiej zapami�tana  przez starszych respondentów



ZAUWA�ALNO�� KAMPANII 

Styczno�� z kampani� (spontaniczna) w zale�no�ci od formy własno�ci 

firmy 

47%

37%

53%

63%

prywatna (N=569)

pa�stwowa (N=248)

styczno�� z kampani� brak styczno�ci z kampani�

� Kampania została lepiej zapami�tana przez respondentów reprezentuj�cych firmy 

prywatne (blisko połowa tej grupy spontanicznie była w stanie odtworzy� hasło lub 

motyw zwi�zany z kampani� PFRON)



ZAUWA�ALNO�� KAMPANII 

Styczno�� z kampani� (spontaniczna) w zale�no�ci od wielko�ci firmy 

43%

42%

57%

58%

54%47%

do 49 osób (N=300)

od 50 do 249 osób (N=300)

250 osób i wi�cej (N=301)

styczno�� z kampani� brak styczno�ci z kampani�

� Brak widocznego zwi�zku mi�dzy zauwa�alno�ci� kampanii a wielko�ci� firmy, 

któr� reprezentował respondent



ZAUWA�ALNO�� KAMPANII

Styczno�� z kampani� (spontaniczna) w zale�no�ci od wielko�ci i typu 

miejscowo�ci 

37%

50%

35%

30%

63%

50%

65%

70%

40%

57%

48%

46%

60%

3%

43%

52%

miasto inne ni� wojewódzkie (N=451)

miasto wojewódzkie (N=450)

wie� (N=99)

miasta poni�ej 19 tys (N=130)

miasta 20-99 tys (N=166)

miasta 100-199 tys (N=172)

miasta 200-499 tys (N=163)

miasta powy�ej 500 tys (N=171)

styczno�� z kampani� brak styczno�ci z kampani�

� Kampania była cz��ciej zauwa�ana przez respondentów z wi�kszych miast 

(im wi�ksze miejscowo��, tym lepsza zauwa�alno�� kampanii)



ZAUWA�ALNO�� KAMPANII

Zapami�tane hasła kampanii (znajomo�� wspomagana)

85%

78%

68%

58%

56%

53%

47%

44%

42%

18%

12%

12%

12%

7%

Niepełnospraw ni – pełnospraw ni w  pracy

Pełnospraw ni w  pracy

Niepełnospraw ni ruchow o – pełnospraw ni w  pracy

Dlaczego w arto zatrudni� niepełnospraw nego

Niepełnospraw ni intelektualnie – pełnospraw ni w  pracy

Czy w iesz co mo�esz zyska� zatrudniaj�c osoby niepełnospraw ne?

Niesłysz�cy – pełnospraw ni w  pracy

Wiktor nie liczy na w spółczucie, w ie, jak du�o potraf i da� tw ojej f irmie pod w arunkiem

ze dasz mu szans�.

Niew idz�cy – pełnospraw ni w  pracy

Wiktor jest napraw d� szybki. Daj mu szans� – zatrudnij go!

Maria nie ucieknie za granic�. Mo�e w arto j� zatrudni�?

Witek szybko przyniesie …w ymierne korzy�ci tw ojej firmie!

Jurek to w ulkan energii. Daj mu prac�, a on to udow odni

Zatrudnienie Marianny…to dobry interes

� Główne hasło kampanii rozpoznawało 85% ankietowanych

N=901



ZAUWA�ALNO�� KAMPANII

Zapami�tane motywy kampanii (znajomo�� wspomagana)

66%

64%

49%

43%

42%

35%

31%

30%

25%

14%

Niepełnosprawny, Wiktor, na chodniku z kartk� „podejm� ka�d� prac�”,

przeje�d�aj�cy samochód ochlapuje go wod�, błotem.

Niepełnosprawny, Wiktor, graj�cy na sali gimnastycznej w koszykówk�.

Niepełnosprawny, Wiktor, poruszaj�cy si� na wózku w  biurze, podczas

prezentacji.

Niewidomy Pan Krzysztof, który jest masa�yst�, rozmawiaj�cy ze swoim

pracodawc� (oboje s� w białych fartuchach).

Poruszaj�ca si� na wózku inwalidzkim Pani Marta, która pracuje na uczelni,

rozmawiaj�ca ze swoim pracodawc�.

Niepełnosprawny intelektualnie Pan Roman, który jest pracownikiem hotelu

(trzyma w r�ku prze�cieradła), rozmawiaj�cy ze swoim pracodawc�.

Niepełnosprawna osoba przeje�d�aj�ca na wózku (Maria, Jurek, Marianna,

Witek).

Niesłysz�cy Pan Marek (z blond kucykiem), który pracuje w zakładzie

produkcyjnym, rozmawiaj�cy ze swoim pracodawc�.

Dwie rozmawiaj�ce ze sob� osoby: niepełnosprawny i jego pracodawca.

Cztery postaci, kobieta i trzech m��czyzn, którzy wyst�powali w kampanii.

Którykolwiek       
z motywów 
zwi�zanych         
z Wiktorem 
zapami�tało 81% 
wszystkich osób

N=901



ZAUWA�ALNO�� KAMPANII

Styczno�� z kampani�

konstrukcja wska�nika: osoby maj�ce styczno�� z kampani� to takie, które wymieniły spontaniczne lub 

rozpoznały ze wspomaganiem przynajmniej jeden motyw lub hasło

brak 
styczno�ci

; 2%

styczno��; 
98%

� Prawie wszyscy ankietowani 

rozpoznali przynamniej jedno hasło 

lub motyw z kampanii bie��cej lub 

poprzedniej 

� Zaledwie 2% pracodawców 

pozostało poza zasi�giem kampanii

N=901



ZAUWA�ALNO�� KAMPANII

W jakich mediach spotkał/a si� Pan/i z t� kampani�?

94%

19%
13%

6% 3% 1% 3%

TV outdoor

(plakaty,

billboardy)

prasa radio Internet Inne nie

wiem/trudno

powiedzie�

W�ród osób, które rozpoznały ze 

wspomaganiem co najmniej jeden 

motyw lub hasło

� Ponad 90% respondentów, którzy rozpoznali przynajmniej jeden motyw lub hasło 

z kampanii PFRON, deklarowało kontakt z reklam� TV, blisko 1/5 – z kampani� 

outdoorow�

N=884



Zauwa�alno�� kampanii - podsumowanie

� Kampania dotarła skutecznie do 4/5 pracodawców (osoby, 
deklaruj�ce, �e w ci�gu ostatnich 6 miesi�cy miały kontakt z 

kampani�)

� Zauwa�alno�� kampanii była zdecydowanie wy�sza w grupie 

młodszych pracodawców, w�ród pracodawców z wi�kszych miast

� Na zauwa�alno�� kampanii nie miała wpływu wielko�� 
przedsi�biorstwa/zakładu pracy

� Ostatnie 2 kampanie PFRON swoim zasi�giem obj�ły prawie 

wszystkich pracodawców – rozpoznawalno�� hasła lub motywu 

na poziomie 98%



WPŁYW KAMPANII NA STOSUNEK PRACODAWCÓW 
DO ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



WPŁYW KAMPANII NA STOSUNEK PRACODAWCÓW DO ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Czy kampania, z któr� si� Pan/i zetkn�ła zach�ciła Pana/Pani� do

bli�szego zapoznania si� z zagadnieniami zwi�zanymi z zatrudnianiem 

osób niepełnosprawnych?

6% 25% 38% 13% 15% 3%

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie, poniewa� posiadam ju� wiedz� na ten temat trudno powiedzie�

W�ród osób, które rozpoznały ze 

wspomaganiem co najmniej jeden 

motyw lub hasło

� Ponad 30% ankietowanych pracodawców uznało, �e kampania PFRON zach�ca 

do bli�szego zapoznania si� z zagadnieniami zwi�zanymi z zatrudnianiem osób 

niepełnosprawnych

N=884



WPŁYW KAMPANII NA STOSUNEK PRACODAWCÓW DO ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Czy dzi�ki kampanii uzyskał/a Pan/i informacje, które zach�ciły do 

zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

3% 19% 42% 15% 17% 4%

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie, poniewa� posiadam ju� wiedz� na ten temat trudno powiedzie�

W�ród osób, które rozpoznały ze 

wspomaganiem co najmniej jeden 
motyw lub hasło

� Ponad 1/5 ankietowanych pracodawców deklarowała, �e dzi�ki kampanii 

uzyskali informacje, które zach�ciły do zatrudnienia osób niepełnosprawnych

N=884



WPŁYW KAMPANII NA STOSUNEK PRACODAWCÓW DO ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Czy starał/a si� Pan/i zdoby� kolejne informacje na temat zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych?

Tak; 30%

Nie; 68%

Nie wiem/ 
Trudno 

powiedzie�; 2%

W�ród osób, które stwierdziły, �e 

zdecydowanie lub raczej tak dzi�ki 

kampanii uzyskały informacje, które 
zach�ciły do zatrudnienia osoby 

niepełnosprawnej

� A� 30% pracodawców
deklaruj�cych, �e kampania 

pozwoliła im zdoby� informacje 

zach�caj�ce do zatrudniania osób 

niepełnosprawnych,  po kontakcie z 

kampani� starało si� zdoby� dalsze 

informacje dotycz�ce zatrudniania 

osób niepełnosprawnych

N=200



WPŁYW KAMPANII NA STOSUNEK PRACODAWCÓW DO ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W jaki sposób starał/a si� Pan/i zdoby� kolejne informacje o zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych?

W�ród osób, które stwierdziły, �e 
starały si� zdoby� kolejne informacje 

na temat zatrudniania osoby 

niepełnosprawnej

52%

27%
18% 15%

20% 22%

w internecie, ale

nie na stronie

PFRON

odwiedziny

strony

internetowej

PFRON

kontakt z PFRON w instytucjach

publicznych

innych ni�
PFRON

w

wydawnictwach

(czasopismach,

ksi��kach)

w inny sposób

� W�ród pracodawców, którzy zdecydowali si� pod wpływem kampanii szuka� dalszych 

informacji dotycz�cych zatrudniania osób niepełnosprawnych, najpopularniejszym 


ródłem wiedzy był internet (ale nie na stronie PFRON) oraz strona internetowa PFRON

� Mniej ni� 1/5 ankietowanych zdecydowała si� na kontakt z PFRON

N=60



WPŁYW KAMPANII NA STOSUNEK PRACODAWCÓW DO ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Czy s�dzi Pan/i, �e kampania wpłyn�ła korzystnie na zmian� postaw 

społecznych Polaków wobec osób niepełnosprawnych?

23% 52% 17% 2% 6%

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzie�

W�ród osób, które rozpoznały ze 

wspomaganiem co najmniej jeden 
motyw lub hasło  N=884

� A� ¾ ankietowanych pracodawców oceniło, i� kampania PFRON wpłynie 

korzystnie na zmiany postaw społecznych Polaków wobec osób 

niepełnosprawnych

� Co warte podkre�lenia, blisko ¼ ankietowanych oceniła, i� kampania 

„zdecydowanie” wpłyn�ła ma zmian� postaw społecznych Polaków

N=884



WPŁYW KAMPANII NA STOSUNEK PRACODAWCÓW DO ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Czy s�dzi Pan/i, �e kampania przekonała pracodawców, i� osoby 

niepełnosprawne s� równie wydajnymi pracownikami jak pełnosprawne?

7% 51% 31% 3% 8%

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzie�

W�ród osób, które rozpoznały ze 

wspomaganiem co najmniej jeden 
motyw lub hasło

� Blisko 2/3 ankietowanych pracodawców było zdania, i� kampania PFRON 

przekonała pracodawców, �e osoby niepełnosprawne s� równie wydajnymi 

pracownikami jak pełnosprawne

N=884



WPŁYW KAMPANII NA STOSUNEK PRACODAWCÓW DO ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Czy wydaje si� Pani/u, �e po tej kampanii pracodawcy b�d� ch�tniej 

zatrudnia� osoby niepełnosprawne?

4% 53% 29% 2% 11%

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzie�

W�ród osób, które rozpoznały ze 

wspomaganiem co najmniej jeden 
motyw lub hasło

� Wi�kszo�� pracodawców oceniła, �e kampania zach�ca do zatrudniania osób 

niepełnosprawnych

N=884



Stosunek do osób niepełnosprawnych - komentarz

� Zdecydowana wi�kszo�� pracodawców oceniła, �e kampania miała 
korzystny wpływ na kształtowanie postaw wobec osób 

niepełnosprawnych

� Osoby, które pod wpływem kampanii poszukiwały dalszych informacji 

dotycz�cych zatrudniania osób niepełnosprawnych najcz��ciej 
korzystały z internetu ���� warto wspiera� w dalszym ci�gu działania 

internetowe, rozbudowa� stron� PFRON i stara� si� dociera� do 

pracodawców drog� internetow�



ZAINTERESOWANIE PRACODAWCÓW 
POSZUKIWANIEM INFORMACJI NA TEMAT 
ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



ZAINTERESOWANIE PRACODAWCÓW POSZUKIWANIEM INFORMACJI NA TEMAT ZATRUDNIANIA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Czy w ci�gu ostatnich 6 miesi�cy poszukiwał/a Pan/i informacji na temat 

zatrudniania osób niepełnosprawnych?

tak; 17%

nie; 83%

� W ci�gu ostatnich 6 miesi�cy 

zaledwie 17% pracodawców 

poszukiwało informacji na temat 

zatrudniania osób 

niepełnosprawnych

N=901



25%

9%

17%

75%

91%

83%

zatrudniaj�cy

niepełnosprawnych

(N=459)

niezatrudniaj�cych

niepełnosprawnych

(N=440)

wszyscy

pracodawcy

(N=901)

tak nie

� Pracodawcy, którzy zatrudniaj� 

niepełnosprawnych cz��ciej ni� 
niezatrudniaj�cy poszukiwali 

informacji odno�nie zatrudniania 

osób niepełnosprawnych

ZAINTERESOWANIE PRACODAWCÓW POSZUKIWANIEM INFORMACJI NA TEMAT ZATRUDNIANIA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Czy w ci�gu ostatnich 6 miesi�cy poszukiwał/a Pan/i informacji na temat 

zatrudniania osób niepełnosprawnych?



W�ród osób, które poszukiwały informacji

38%

48%

12%

28%

w instytucjach

publicznych

w internecie w wydawnictwach

(czasopismach,

ksi��kach)

na inne sposoby*

*inne to m.in. na szkoleniach, seminariach, 

przez ksi�gow�, kadrow�, w broszurach, 

przepisach, urz�dzie skarbowym, inspekcji 

pracy

� Najcz��ciej pracodawcy poszukuj� informacji dotycz�cych zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w internecie (48%), ale 38% pracodawców deklaruje, �e 

szuka takich informacji w instytucjach publicznych

ZAINTERESOWANIE PRACODAWCÓW POSZUKIWANIEM INFORMACJI NA TEMAT ZATRUDNIANIA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Gdzie poszukiwał/a Pan/i informacji na temat zatrudniania osób 

niepełnosprawnych?

N=154



W�ród osób, które poszukiwały 

informacji w instytucjach

47%

27%

8%
3%

19%

urz�d pracy PFRON starostwo o�rodek pomocy

społecznej

inne miejsce*

*inne to m.in. Urz�d miasta, Stowarzyszenie 

Przyjaciół Integracji, giełda pracy

� Pracodawcy najcz��ciej zasi�gaj� informacji na temat zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w urz�dach pracy

ZAINTERESOWANIE PRACODAWCÓW POSZUKIWANIEM INFORMACJI NA TEMAT ZATRUDNIANIA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W jakich instytucjach poszukiwał/a Pan/i informacji na temat 

zatrudniania osób niepełnosprawnych?

N=59



W�ród osób, które poszukiwały 
informacji w internecie

43%

28%

4% 7%

22%

9%

na stronie

PFRONu

na stronie

kampanii

„Pełnospraw ni w

pracy”

na stronie urz�du

pracy

poprzez

w yszukiw arki

na innych

stronach

nie w iem/ nie

pamietam

*inne to m.in. strony dzienników, strona 

POPON, www.infor.pl, www.praca.onet.pl, 

www.gofin.pl

� Spo�ród 
ródeł internetowych najwi�ksz� popularno�ci� cieszyła si� strona PFRON 

– 43% pracodawców szukało tam informacji dotycz�cych zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych

� A� 28% pracodawców deklarowało szukanie informacji na stronie kampanii 

„Pełnosprawni w pracy”

ZAINTERESOWANIE PRACODAWCÓW POSZUKIWANIEM INFORMACJI NA TEMAT ZATRUDNIANIA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Gdzie dokładnie w internecie poszukiwał/a Pan/i informacji na temat 

zatrudniania osób niepełnosprawnych?

N=74



� Gazeta Prawna (5 osób)

� Rzeczpospolita (5 osób)

� Ustawy (2 osoby)

� Gazeta Wyborcza (1 osoba)

� Wydawnictwo Podatkowe Gofin (1 osoba)

� Wydawnictwo LEX (2 osoby)

� Gazety lokalne (2 osoby)

ZAINTERESOWANIE PRACODAWCÓW POSZUKIWANIEM INFORMACJI NA TEMAT ZATRUDNIANIA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W jakich wydawnictwach poszukiwał/a Pan/i informacji na temat 

zatrudniania osób niepełnosprawnych? 

(W�ród osób, które poszukiwały informacji w wydawnictwach N=18)



ZAINTERESOWANIE PRACODAWCÓW POSZUKIWANIEM INFORMACJI NA TEMAT ZATRUDNIANIA 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Komentarz

� Mimo, �e dominuj�ca cz��� pracodawców bardzo pozytywnie 
oceniła wpływ kampanii na zmian� postaw wobec osób 
niepełnosprawnych, zaledwie 17% wszystkich pracodawców w ci�gu 

poprzedniego półrocza poszukiwało informacji dotycz�cych 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych

� Najcz��ciej w poszukiwaniu informacji odwiedzano internet (stron� 
PFRON oraz stron� kampanii „Pełnosprawni w pracy”) oraz instytucje 

publiczne (urz�dy pracy, PFRON)



POSTRZEGANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 
ICH ROLI W �YCIU SPOŁECZNYM ORAZ BARIER 
W ZATRUDNIANIU



POSTRZEGANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH ROLI W �YCIU SPOŁECZNYM ORAZ BARIER 

W ZATRUDNIANIU

Gdzie Pana/i zdaniem przede wszystkim powinny pracowa� osoby 

niepełnosprawne?

Nie wiem/Trudno 
powiedzie�; 12%

W specjalnie 
zorganizowanych 

przedsi�biorstwach, 
zatrudniaj�cych 
wył�cznie osoby 

niepełnosprawne; 
6%

W zwykłych 
przedsi�biorstwach, 
pomi�dzy osobami 

zdrowymi; 82%

� Ponad 80% pracodawców 

uwa�a, �e osoby 

niepełnosprawne powinny 

pracowa� w zwykłych 

przedsi�biorstwach, pomi�dzy 

osobami pełnosprawnymi

N=901



POSTRZEGANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH ROLI W �YCIU SPOŁECZNYM ORAZ BARIER 

W ZATRUDNIANIU

Jak Pan/i ocenia, czy pracodawcy w Polsce zatrudniaj� osoby 

niepełnosprawne:

trudno 
powiedzie�; 14%

bardzo 
niech�tnie; 6%

bardzo ch�tnie; 
3%

raczej niech�tnie; 
54%

raczej ch�tnie; 
23%

� Jednocze�nie, pracodawcy s� 

w dominuj�cej cz��ci przekonani, 

�e generalnie niech�tnie 

zatrudnia si� osoby 

niepełnosprawne (60% 

odpowiedzi „raczej niech�tnie”             

i „bardzo niech�tnie”)

N=901



POSTRZEGANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH ROLI W �YCIU SPOŁECZNYM ORAZ BARIER W ZATRUDNIANIU

Stwierdzenia

6%

3%

45%

37%

12%

7%

11%

32%

39%

37%

33%

12%

15%

44%

18%

42%

53%

7%

2%

42%

76%

54%

72%

4%

4%

6%

4%

5%

1%

4%

1%

2%

2%

1%

3%

2%

8%

3%

5%

7%

20%

41%

32%

40%

7%

0% 25% 50% 75% 100%

Osoby niepełnosprawne, maj�ce prawo do renty, nie powinny

pracowa� zawodowo

Zatrudnianie niepełnosprawnych zmniejsza szanse na

zatrudnienie ludziom zdrowym

Osoby niepełnosprawne nie s� w stanie sprosta� wymaganiom

dzisiejszego rynku pracy

Osoba niepełnosprawna mogłaby pracowa� na moim

stanowisku pracy

Osoby niepełnosprawne s� najcz��ciej równie wydajne w pracy,

jak zdrowe

Osoby pracuj�ce w jednym zakładzie pracy z

niepełnosprawnymi maj� z tego powodu zwykle wi�cej pracy

Wolał(a)bym nie pracowa� z osobami niepełnosprawnymi

W miejscu, gdzie pracuj� równie� niepełnosprawni, jest mniej

swobodna atmosfera

W towarzystwie osoby niepełnosprawnej czuj� si� nieswojo

całkowicie si� zgadzam raczej si� zgadzam raczej si� nie zgadzam zupełnie si� nie zgadzam nie wiem/trudno powiedzie�

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

N=901



POSTRZEGANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH ROLI W �YCIU SPOŁECZNYM ORAZ BARIER                          

W ZATRUDNIANIU 

Ró�nice w opiniach pracodawców zatrudniaj�cych osoby niepełnosprawne   

i niezatrudniaj�cych
34%

80%

88%

79%

84%

16%

78%

85%

82%

70%

25%

79%

86%

81%

77%

Pracodawcy w Polsce zatrudniaj� osoby niepełnosprawne

bardzo ch�tnie lub raczej ch�tnie

Osoby niepełnosprawne, maj�ce prawo do renty, nie powinny

pracowa� zawodowo - zdecydowanie lub raczej nie zgadzam si�

Zatrudnianie niepełnosprawnych zmniejsza szanse na

zatrudnienie ludziom zdrowym - zdecydowanie lub raczej nie

zgadzam si�

Osoby niepełnosprawne nie s� w stanie sprosta� wymaganiom

dzisiejszego rynku pracy - zdecydowanie lub raczej nie

zgadzam si�

Osoba niepełnosprawna mogłaby pracowa� na moim stanowisku

pracy - zdecydowanie lub raczej zgadzam si�

zatrudniaj�cy niepełnosprawnych (N=459) niezatrudniaj�cych niepełnosprawnych (N=440) wszyscy pracodawcy (N=901)

� Pracodawcy zatrudniaj�cy niepełnosprawnych cz��ciej maj� pozytywny stosunek 

do niepełnosprawnych ni� pracodawcy, którzy takich osób nie zatrudniaj�



77%

86%

95%

91%

95%

75%

84%

93%

81%

90%

76%

85%

94%

86%

93%

Osoby niepełnosprawne s� najcz��ciej równie wydajne w pracy,

jak zdrowe - zdecydowanie lub raczej zgadzam si�

Osoby pracuj�ce w jednym zakładzie pracy z niepełnosprawnymi

maj� z tego powodu zwykle wi�cej pracy - zdecydowanie lub

raczej nie zgadzam si�

Wolał(a)bym nie pracowa� z osobami niepełnosprawnymi -

zdecydowanie lub raczej nie zgadzam si�

W miejscu, gdzie pracuj� równie� niepełnosprawni, jest mniej

swobodna atmosfera - zdecydowanie lub raczej nie zgadzam si�

W towarzystwie osoby niepełnosprawnej czuj� si� nieswojo -

zdecydowanie lub raczej nie zgadzam si�

zatrudniaj�cy niepełnosprawnych (N=459) niezatrudniaj�cych niepełnosprawnych (N=440) wszyscy pracodawcy (N=901)

POSTRZEGANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH ROLI W �YCIU SPOŁECZNYM ORAZ BARIER 

W ZATRUDNIANIU 

Ró�nice w opiniach pracodawców zatrudniaj�cych osoby 

niepełnosprawne   i niezatrudniaj�cych

� Pracodawcy zatrudniaj�cy niepełnosprawnych cz��ciej maj� pozytywny stosunek 

do niepełnosprawnych ni� pracodawcy, którzy takich osób nie zatrudniaj�



POSTRZEGANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH ROLI W �YCIU SPOŁECZNYM ORAZ BARIER 

W ZATRUDNIANIU

Stwierdzenia - komentarz

� Analiza stwierdze	 dotycz�cych miejsca niepełnosprawnych na rynku 
pracy wykazała, �e zdecydowana wi�kszo�� pracodawców pozytywnie 
odnosi si� do idei aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych 

(stwierdzenia I i II)

� Pracodawcy deklarowali równie�, �e zgadzaj� si�, i� niepełnosprawni 

pracownicy s� równie warto�ciowymi pracownikami jak osoby 
pełnosprawne (stwierdzenia III-VI)

� Wymiar „akceptacji społecznej” niepełnosprawnych wykazał, �e 

pracodawcy s� gotowi traktowa� pracowników niepełnosprawnych na 

równi z osobami pełnosprawnymi (stwierdzenia VII-IX)



POSTRZEGANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH ROLI W �YCIU SPOŁECZNYM ORAZ BARIER                  

W ZATRUDNIANIU 

Jakie niedogodno�ci wynikaj�ce z przepisów prawnych i inne mog� by� 

zwi�zane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych? (bez odczytywania)
25%

9%

8%

7%

7%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

6%

36%

9%

konieczno�� przy stosowania stanowiska pracy

biurokracja

dłu�szy  urlop wy poczy nkowy

inf rastruktura

skrócony  czas dnia pracy

niejednolite przepisy

mniejsza dy spozy cy jno�� (niemo�no�� wy kony wania niektóry ch prac)

przepisy

uprzedzenia/niech��

zwi�kszona absencja chorobowa

zaostrzone kontrole

opieka zdrowotna

mniejsza wy dajno��

zwolnienia od pracy  w celu uczestnictwa w turnusachrehabilitiacy jny ch

wolniejsze tempo pracy  osoby  niepełnosprawnej

koszt

koszty  zatrudnienia pracowników (asy stentów) osoby  niepełnos

dodatkowa, 15 minutowa przerwa w czasie pracy  na gimnasty k�

mało inf ormacji na temat zatrudniania osób niepełnosprawny ch

inne

nie wiem/trudno powiedzie�

nie ma �adny ch niedogodno�ci

� Z punktu widzenia 

pracodawcy najcz��ciej 

wymienian� niedogodno�ci� 

zwi�zan� z zatrudnianiem 

osób niepełnosprawnych jest 

konieczno�� dostosowania 

stanowiska pracy – ¼ 

pracodawców spontanicznie 

wymieniła t� niedogodno��

N=901



POSTRZEGANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH ROLI W �YCIU SPOŁECZNYM ORAZ BARIER 

W ZATRUDNIANIU

Komentarz

� Pracodawcy wydaj� si� by� bardzo otwarci wobec osób 
niepełnosprawnych – zarówno w wymiarach dotycz�cych wydajno�ci, 
zasadno�ci aktywizacji zawodowej, jak i w wymiarze społecznej 

akceptacji osób niepełnosprawnych

� Z drugiej strony najcz��ciej wymieniane przeszkody w zatrudnieniu 

niepełnosprawnych to konieczno�� dostosowania stanowiska pracy, 
wysiłek zwi�zany z dostosowaniem infrastruktury zakładu pracy do

potrzeb niepełnosprawnych, biurokracja czy przepisy

� Mo�na zatem stwierdzi�, �e obecnie najistotniejszymi przeszkodami s� 

przeszkody natury „technicznej” (koszty, przebudowa zakładu, 
biurokracja) a nie „mentalnej” (postawy wobec niepełnosprawnych)



WIEDZA PRACODAWCÓW O KORZY�CIACH 
WYNIKAJ
CYCH Z ZATRUDNIANIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH



WIEDZA PRACODAWCÓW O KORZY�CIACH WYNIKAJ�CYCH Z ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Czy zna Pan(i) jakie� instytucje pa	stwowe zajmuj�ce si� finansowaniem 

rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych?   

(bez odczytywania)

61%

4% 2% 2% 1% 2%

33%

8%

PFRON urz�d pracy o�rodek

pomocy

społecznej

fundacje starostwo centrum

pomocy

rodzinie

Inne* Nie znam

�adnych

*m.in. urz�d gminy, urz�d wojewódzki, 

Polskie Zwi�zek Niewidomych, Polski 

Zwi�zek Głuchych, POPON, Caritas, 

Stowarzyszenie „Tacy Sami”, NFZ

� Ponad 60% pracodawców wymieniło spontanicznie PFRON jako pa�stwow� 

organizacj� zajmuj�c� si� finansowaniem rehabilitacji i aktywizacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych

N=901



WIEDZA PRACODAWCÓW O KORZY�CIACH WYNIKAJ�CYCH Z ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jakie korzy�ci i udogodnienia finansowe, wynikaj�ce z przepisów prawnych, 

przysługuj� przedsi�biorcom zatrudniaj�cym osoby niepełnosprawne?    

(bez odczytywania)

15%

20%

25%

23%

4%

2%

2%

1%

1%

8%

39%

dofinansowania do wynagrodze� osób niepełnosprawnych

ulgi w składkach ZUS

ulgi we wpłatach obowi�zkowych na PFRON

dofinansowania do przystosowania miejsc pracy

ulgi w podatkach

ulgi - ogólnie

dotacje - ró�ne

zwrot kosztów za szkolenie niepełnosprawnych pracowników

zwrot kosztów wynagrodzenia asystenta osoby niepełnosprawnej

Inne*

nie pami�tam konkretnych/ nie znam

*m.in. Po�yczki, dotacje z funduszu 

europejskiego, dofinansowanie do rehabilitacji, 

dodatkowe fundusze na otwarcie firmy, mniej 

godzin pracy, dodatkowe urlopy

� Najcz��ciej wymienianymi korzy�ciami wynikaj�cymi z zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych były ulgi we wpłatach obowi�zkowych na PFRON, dofinansowanie do 

przystosowania miejsc pracy oraz dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej

Ulgi we wpłatach 
obowi�zkowych na 
PFRON były 
najcz��ciej wymienian� 
korzy�ci� przez 
pracodawców

N=901



WIEDZA PRACODAWCÓW O KORZY�CIACH WYNIKAJ�CYCH Z ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Czy słyszał(a) Pan(i) o takich korzy�ciach jak … (z odczytaniem)

86%

83%

77%

72%

61%

34%

dofinansowania do
przystosowania miejsc

pracy

ulgi we wpłatach
obowi�zkowych na PFRON

ulgi w składkach ZUS

dofinansowania do
wynagrodze	 osób
niepełnosprawnych

zwrot kosztów za szkolenie
niepełnosprawnych

pracowników

zwrot kosztów
wynagrodzenia asystenta
osoby niepełnosprawnej

� Po odczytaniu istniej�cych form dofinansowania dla pracodawców zatrudniaj�cych 

osoby niepełnosprawne dominuj�ca cz��� ankietowanych potwierdziła znajomo�� 
głównych form (dofinansowanie dostosowania miejsca pracy, ulgi we wpłatach na 

PFRON, ulgi w składkach ZUS, dofinansowanie wynagrodze�)

N=901



WIEDZA PRACODAWCÓW O KORZY�CIACH WYNIKAJ�CYCH Z ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Ile korzy�ci respondent wskazał jako znane? (maksymalnie 6)

26%

22%

23%

3%

14%

6%

7%
1

2

3

4

5

6

Nie znam �adnej

� Pracodawcy 

najcz��ciej wskazali jako 

znan� wi�cej ni� jedn� 

korzy�� wynikaj�c� z 

zatrudnienia osoby 

niepełnosprawnej

N=901



WIEDZA PRACODAWCÓW O KORZY�CIACH WYNIKAJ�CYCH Z ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Korzy�ci przysługuj�ce przedsi�biorcom zatrudniaj�cym osoby 

niepełnosprawne – znajomo�� spontaniczna a wspomagana

15%

20%

25%

23%

1%

1%

72%

77%

83%

86%

61%

34%

dofinansowania do

wynagrodze� osób

niepełnosprawnych

ulgi w składkach ZUS

ulgi we wpłatach

obowi�zkowych na PFRON

dofinansowania do

przystosowania miejsc

pracy

zwrot kosztów za szkolenie

niepełnosprawnych

pracowników

zwrot kosztów

wynagrodzenia asystenta

osoby niepełnosprawnej

znajomo��
spontaniczna

znajomo��
wspomagana

� Uwag� zwraca rozbie�no�� mi�dzy spontaniczn� znajomo�ci� korzy�ci przysługuj�cych 

pracodawcom zatrudniaj�cym osoby niepełnosprawne a wspomagan� znajomo�ci� tych 

korzy�ci

� Mo�na podejrzewa�, i� pracodawcy nie mieli okazji szuka� dokładnych danych o 

korzy�ciach i rzadko korzy�ci te bior� pod uwag�

N=901



WIEDZA PRACODAWCÓW O KORZY�CIACH WYNIKAJ�CYCH Z ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Prosz� wymieni� 3 najwa�niejsze z Pana/i punktu widzenia korzy�ci 

zwi�zane z zatrudnieniem niepełnosprawnego pracownika

14%

20%

24%

25%

13%

7%

2%

21%

13%

17%

30%

dof inansowania do wy nagrodze�

osób niepełnosprawny ch

ulgi w składkach ZUS

ulgi we wpłatach obowi�zkowy ch na

PFRON

ró�ne korzy �ci/ulgi f inansowe

dof inansowania do przy stosowania

miejsc pracy

zwrot kosztów za szkolenie

niepełnosprawny ch pracowników

zwrot kosztów wy nagrodzenia

asy stenta osoby  niepełnosprawnej

pozy skanie warto�ciowego

pracownika

saty sf akcja moralna/obowi�zek

społeczny

nie wiem/trudno powiedzie�

inne

� Pracodawcy deklaruj�, �e najistotniejsze s� dla nich korzy�ci finansowe wynikaj�ce z zatrudnienia osoby 

niepełnosprawnej, szczególnie za� – ulgi we wpłatach obowi�zkowych na PFRON (� warto w kolejnych kampaniach 

komunikowa� t� korzy��)

Ulgi we wpłatach 
obowi�zkowych na 
PFRON były 
najcz��ciej wymienian� 
korzy�ci� przez 
pracodawców

N=901



WIEDZA PRACODAWCÓW O KORZY�CIACH WYNIKAJ�CYCH Z ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Jaki procent wszystkich kosztów zwi�zanych z zatrudnieniem 

niepełnosprawnego pracownika pokrywa PFRON?

Nie wiem; 

85% Udzielono 

odpowiedzi

; 15%

W�ród osób, które udzieliły odpowiedzi 
N=136

10%

12%
17%

40%

22%

0-10%

11-30%

31-50%

51-70%

>70%

�rednia 41%

� Dopytanie o szczegóły korzy�ci finansowych 

zwi�zanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej 

pozwala zauwa�y�, �e pracodawcy najcz��ciej nie 

posiadaj� dokładnej wiedzy na ten temat

� Rozbie�no�ci podawanych warto�ci dofinansowania 

s� bardzo du�e – od 10 do nawet ponad 100% kosztów 

zatrudnienia pracownika

N=901



WIEDZA PRACODAWCÓW O KORZY�CIACH WYNIKAJ�CYCH Z ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Komentarz

� Obecny stan wiedzy o korzy�ciach wynikaj�cych z zatrudnienia 
osoby niepełnosprawnej nie jest niski, ale wydaje si� by� bardzo

pobie�ny

� W wi�kszo�ci przypadków pracodawcy deklaruj� znajomo�� 

wielu form dofinansowania, ale znajomo�� szczegółów tych�e 
form dofinansowania jest bardzo słaba 

� Najpopularniejsz� i jedn� z najistotniejszych dla pracodawców 

korzy�ci wynikaj�cych z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej s� 

ulgi we wpłatach obowi�zkowych na PFRON

� Uwag� zwraca równie� fakt, �e pracodawcy, cho� �wiadomi 
ró�nych korzy�ci wynikaj�cych z zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, nie zadali sobie trudu, aby wiedz� t� pogł�bi� 

(rozbie�no�� mi�dzy znajomo�ci� spontaniczn� a wspomagan� 
korzy�ci)



STAN ZATRUDNIENIA W PRZEDSI�BIORSTWIE               
I PLANY NA PRZYSZŁO�� ODNO�NIE ZATRUDNIENIA



STAN ZATRUDNIENIA W PRZEDSI	BIORSTWIE I PLANY NA PRZYSZŁO�� ODNO�NIE ZATRUDNIENIA 

Czy w Pana(i) przedsi�biorstwie (zakładzie pracy) s� obecnie zatrudnione

osoby niepełnosprawne?

tak; 51%
nie; 49%

� W połowie 

przedsi�biorstw, z których 

wywodzili si� ankietowani 

pracodawcy, zatrudnione 

s� osoby niepełnosprawne

N=901



STAN ZATRUDNIENIA W PRZEDSI	BIORSTWIE I PLANY NA PRZYSZŁO�� ODNO�NIE ZATRUDNIENIA 

Ilu niepełnosprawnych zatrudnia obecnie Pana/i firma?

1 osoba; 16%

2 – 3 osoby; 24%

4 – 9 osób; 23%

10 lub wi�cej 
osób; 32%

trudno 
powiedzie�; 5%

W�ród osób, w których 

przedsi�biorstwie s� zatrudnione 
osoby niepełnosprawne

N=459



STAN ZATRUDNIENIA W PRZEDSI	BIORSTWIE I PLANY NA PRZYSZŁO�� ODNO�NIE ZATRUDNIENIA 

Zatrudnione osoby s� niepełnosprawne z uwagi na …

36%

26% 26% 25%

19%

6%

44%

13%

Aparat ruchu
– niesprawne

ko	czyny
dolne

Słuch Wzrok Aparat ruchu
– niesprawne

ko	czyny
górne

System
nerwowy

Kr�gosłup Inne/ ró�ne Nie wiem/
nie

pami�tam

W�ród osób, w których 

przedsi�biorstwie s� zatrudnione 
osoby niepełnosprawne

N=459



STAN ZATRUDNIENIA W PRZEDSI	BIORSTWIE I PLANY NA PRZYSZŁO�� ODNO�NIE ZATRUDNIENIA 

Ile spo�ród osób niepełnosprawnych zostało zatrudnionych w przeci�gu 

ostatnich 6 miesi�cy?

�adna; 53%

jedna ; 13%

'2; 9%

'3-5; 8%

'6-10; 4%

ponad 10; 4%

trudno 
powiedzie�; 

10%

W�ród osób, w których 

przedsi�biorstwie s� zatrudnione 

osoby niepełnosprawne

� Praktycznie w ka�dym 

przedsi�biorstwie, w którym zatrudnione 

s� osoby niepełnosprawne, co najmniej 

jedna osoba niepełnosprawna została 

zatrudniona w ci�gu ostatnich 6 

miesi�cy

N=459



STAN ZATRUDNIENIA W PRZEDSI	BIORSTWIE I PLANY NA PRZYSZŁO�� ODNO�NIE ZATRUDNIENIA 

Prosz� wymieni� najwa�niejsze przyczyny, dla których zrezygnował/a Pan/i z 

zatrudniania osób niepełnosprawnych

(pytanie otwarte; zadane tylko osobom, które wcze�niej zatrudniały, ale obecnie nie zatrudniaj� osób niepełnosprawnych)

26%

19%

13%

7%

30%

4%

osoby same si� zwolniły

choroba/renta/emerytura

przyczyny ekonomiczne/
likwidacja miejsc pracy

zmiana profilu
działalno�ci firmy

inne przyczyny*

nie wiem/ nie pamietam

*inne przyczyny to m.in. praca okresowa, łamanie 

dyscypliny, przypadkowe zatrudnienie, brak 

kwalifikacji, obawy przed kontrol�, obci��enia 

biurokratyczne

� W�ród przyczyn zrezygnowania z zatrudniania osoby niepełnosprawnej najcz��ciej 

wymieniane s� przyczyny dotycz�ce samego niepełnosprawnego (zwolnienia, 

choroba/renta/emerytura)

N=69



STAN ZATRUDNIENIA W PRZEDSI	BIORSTWIE I PLANY NA PRZYSZŁO�� ODNO�NIE ZATRUDNIENIA 

Czy planuje Pan/i zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w ci�gu 

najbli�szego roku?

tak; 26%

nie; 53%

nie wiem/trudno 
powiedzie�; 

22%

� Cho� ponad połowa pracodawców 

deklarowała, �e w ci�gu ostatnich 6 

miesi�cy zatrudniła przynajmniej 

jednego niepełnosprawnego, zaledwie ¼ 

pracodawców planuje zatrudnienie 

kolejnego niepełnosprawnego

N=901



STAN ZATRUDNIENIA W PRZEDSI	BIORSTWIE I PLANY NA PRZYSZŁO�� ODNO�NIE ZATRUDNIENIA 

Co skłania Pani�/a do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

35%

15%

14%

13%

6%

5%

4%

18%

11%

8%

7%

7%

16%

2%

ulgi we wpłatach obowi�zkowych na PFRON

ulgi w składkach ZUS

dofinansowania do wynagrodze� osób niepełnosprawnych

dotacje/ ulgi - ogólnie

dofinansowania do przystosowania miejsc pracy

zwrot kosztów za szkolenie niepełnosprawnych pracowników

zwrot kosztów wynagrodzenia asystenta osoby niepełnosprawnej

ch�� pomocy/ aspekt społeczny

sumiennosc/ lojalno�� pracowników

kwalifikacje

sytuacja na rynku/ potrzeba nowych pracowników

specyfika pracy (zakład pracy chronionej)

inne

nie wiem/ trudno powiedzie�

W�ród osób, które planuj� w ci�gu najbli�szego roku 

zatrudni� osob� niepełnosprawn�

F
IN

A
N

S
O

W
E

P
O

Z
A

F
IN

A
N

S
O

W
E

*inne to m.in. polityka firmy, ch�� łamania barier; 

brak znaczenia czy pracownik pełnosprawny czy 

niepełnosprawny, satysfakcja ze współpracy, 

posiadanie stanowisk, które mog� obsługiwa� 
niepełnosprawni, dost�pno��

� W�ród pracodawców, którzy planuj� zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w najbli�szym 

roku, jako motywacja najcz��ciej wymieniane s� korzy�ci natury finansowej – przy czym w 

du�o wi�kszym stopniu ulgi we wpłatach obowi�zkowych na PFRON ni� dofinansowania do 

wynagrodze�

N=230



STAN ZATRUDNIENIA W PRZEDSI	BIORSTWIE I PLANY NA PRZYSZŁO�� ODNO�NIE ZATRUDNIENIA 

Czy w Pana/i otoczeniu znajduj� si� jakie� osoby niepełnosprawne? 

(z odczytaniem)

36%

33%

26%

17%

4%

29%

W�ród znajomych mam

osob�/y

niepełnosprawn�/e

W miejscu pracy mam

osob�/y

niepełnosprawn�/e

W rodzinie mam osob�/y

niepełnosprawn�/e

W�ród s�siadów mam

osob�/y niepełnosprawne

Sam jestem osob�
niepełnosprawn�

Nie ma takich osób

N=901



STAN ZATRUDNIENIA W PRZEDSI	BIORSTWIE I PLANY NA PRZYSZŁO�� ODNO�NIE ZATRUDNIENIA 

Osoby z otoczenia s� niepełnosprawne z uwagi na …

55%

27%
24% 22% 22%

3%

25%

3%

Aparat
ruchu –

niesprawne
ko	czyny

dolne

System
nerwowy

Słuch Wzrok Aparat
ruchu –

niesprawne
ko	czyny

górne

Kr�gosłup Inne/ ró�ne Nie wiem/
nie

pami�tam

W�ród osób, w których otoczeniu 
znajduj� si� osoby niepełnosprawne

N=637



METRYCZKA



METRYCZKA

Stanowisko w firmie

Pracodawca 

(wła�ciciel firmy 

lub osoba 

zarz�dzaj�ca); 

29%

Osoba 

decyduj�ca o 

zatrudnieniu (np. 

kierownik działu 

kadr); 71%

N=901



METRYCZKA

Płe�

Kobieta; 72%

M��czyzna; 28%

N=901



METRYCZKA

Wiek

46 – 55 lat; 

39% 36 – 45 lat; 

24%

56 - 64 lat; 13%

18 - 25 lat; 3%

odmowa 

odpowiedzi; 1%

26 – 35 lat; 

21%

N=901



METRYCZKA

Wykształcenie

�rednie 

ogólnokształc�ce; 

5%

niepełne wy�sze; 

4%

pomaturalne; 5%

zasadnicze 

zawodowe; 1%

wy�sze; 65%

�rednie 

zawodowe; 18%

N=901



METRYCZKA

Forma własno�ci firmy

inna; 9%

prywatna; 63%

pa�stwowa; 28%

N=901



METRYCZKA

Liczba pracowników w firmie, w której respondent pracuje

20 – 25 osób; 

4%

100 - 249; 18%

250 i wi�cej; 

33%

26 - 49 osób; 8%

11 – 19 osób; 

7%

poni�ej 5 osób; 

5%

50 – 99 osób; 

16%

5 – 10 osób; 9%

N=901



METRYCZKA

Województwo

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

dolno�l�skie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

�l�skie

�wi�tokrzyskie

warmi�sko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

N=901



METRYCZKA

Klasa wielko�ci miejscowo�ci

miasta 100-199 

tys; 19%

miasta poni�ej 10 

tys; 6%

wie�; 11%

miasta 20-49 tys; 

12%

miasta 50-99 tys; 

6%

miasta powy�ej 

500 tys; 19%

miasta 10-19 tys; 

8%

miasta 200-499 

tys; 18%

N=901


