
Nowe możliwości na rynku pracy dla 
osób mierzących się z chorobami 
psychicznymi 
 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na sytuację osób znajdujących się 

na rynku pracy w Polsce jest ich status prawny. Wyjątkową grupą, dla której warunki i 

regulacje prawne są szczególnie istotne, są osoby mierzące się z dodatkowymi 

barierami w dostępie do pracy. Przykładem takiej grupy są osoby zmagające się z 

chorobami na tle psychicznym oraz schorzeniami ograniczającymi zdolności 

poznawcze. Co niezwykle ważne, perspektywa tej wyjątkowej i licznej grupy jest często 

ignorowana na poziomie krajowego prawodawcy. To właśnie dlatego konieczne jest 

poznanie statusu prawnego oraz problemów osób z chorobami psychicznymi i 

zwrócenie szczególnej uwagi na te osoby na każdym etapie projektowania rozwiązań 

dla krajowego rynku pracy. 

 

Osoby mierzące się z dodatkowymi 
ograniczeniami na tle zdrowotnym 
 

Na potrzeby tego artykułu warto rozpocząć od dokonania bardzo istotnego podziału, 

składającego się na obraz osób będących tematem dalszej analizy. Osoby mierzące się z 

ograniczeniami na tle zdrowotnym ze względu na choroby psychiczne przypisuje się w 

praktyce do dwóch najważniejszych zbiorów: 

 

• osób posiadających stosowne zaświadczenia oparte o diagnozę medyczną (np. 

lekarza psychiatry) 

• osób, które wskazują na prawdopodobieństwo występowania u nich choroby bez 

jednoczesnego posiadania zaświadczenia lub diagnozy medycznej 

 

Podział ten jest istotny ze względu na zupełnie inne potrzeby obu tych grup w relacji z 

pracownikami Publicznych Służb Zatrudnienia. Sam termin „choroby psychicznej” 

najprawdopodobniej pojawił się na przełomie XVIII i XIX wieku. W najnowszej wersji 

klasyfikacji DSM-V, która obowiązuje w Stanach Zjednoczonych oraz klasyfikacji ICD-10 

wprowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia, zastąpiono termin „choroba psychiczna” 

określeniem „zaburzenie”. Na potrzeby tego artykułu i problematyki krajowej terminów tych 

używamy zamiennie, chociaż przyczyną tego stanu rzeczy jest uniknięcie wątpliwości części 

środowiska lekarskiego dotyczących terminu „choroba”1. Według Słownika języka polskiego 

PWN choroby psychiczne to: „zaburzenia w psychice zakłócające stosunki z innymi ludźmi, 

niosące ze sobą jakieś ograniczenia lub stwarzające zagrożenie”2. 

 

Szczególne znaczenie w historii podejmowanych prób zdefiniowania choroby psychicznej miał 

ruch antypsychiatryczny. Przedstawiciele tego ruchu traktowali zaburzenia psychiczne jako 



niegodne uwagi i nieposiadające statusu problemu medycznego, obecnie jednak głosy te 

zostały wyparte z dyskursu medycznego oraz prawodawstwa. Ważnym z perspektywy tej 

analizy aktem prawnym jest ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, która bezpośrednio 

mówi o osobach z zaburzeniami psychicznymi. Przepisy niniejszej ustawy stanowią o: 

1. Osobie z zaburzeniami psychicznymi, odnosi się to do osoby: 

a) chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne), 

b) upośledzonej umysłowo, 

c) wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy 

medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń 

zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym 

lub społecznym. 

Takie ramowanie zakresu ograniczeń, których doświadczają osoby mierzące się z 

zaburzeniami psychicznymi, pokazuje bardzo szerokie spektrum potencjalnych problemów i 

sytuacji wymagających wsparcia ze strony instytucji publicznych. 

 

Potrzeby pracowników mierzących się z 
dodatkowymi ograniczeniami na tle zdrowotnym 
 

Najważniejszym elementem analizy obecnego statusu osób będących tematem tego artykułu 

jest przejrzenie badań i analiz prezentujących ich wyjątkową perspektywę. W tym miejscu 

warto odwołać się do kompleksowych badań zrealizowanych w ramach projektu “Trzy 

kluczowe wyzwania dla publicznych służba zatrudnienia i instytucji rynku pracy” prezentujące 

zderzenie perspektywy osób z problemami natury psychicznej z pracownikami Publicznych 

Służb Zatrudnienia, niosących im pomoc. W jaki sposób osoby w trudnej sytuacji psychicznej, 

mierzące się z ograniczeniami na tym polu charakteryzują swoją swój status na rynku pracy? 

Jak wynika z raportu, niestety główną osią charakterystyki ich sytuacji są problemy, z którymi 

się mierzą. Co warto uwzględnić przed ich prezentacją, problemy te skupiają się na dwóch 

najważniejszych polach - systemowym, wynikającym z niedostosowania struktur 

organizacyjnych rynku pracy, ram prawnych lub procedur do potrzeb tej konkretnej grupy oraz 

na polu indywidualnym - wynikającym z problemów zorientowanych na najbliższe otoczenie 

omawianej grupy. Charakterystyka statusu tych osób zawiera więc elementy takie jak: 

 

Zauważalny, jawny i przekładający się na niezrozumienie omawianej grupy brak świadomości 

problemów psychicznych w najbliższym otoczeniu tych osób. Osoby mierzące się z 

ograniczeniami na tle psychicznym sygnalizują bardzo często, że doświadczane przez nich 

problemy są niechętnie dostrzegane, a podłoże ograniczeń ignorowane lub traktowane jako 

nieistotne. Taka perspektywa, jak zaznacza w raporcie doktor Marcin Pierzchała, oznacza w 

konsekwencji brak wsparcia dla osoby z problemami psychicznymi u członków gospodarstwa 

domowego lub w najbliższym otoczeniu zawodowym (w przypadku osób już zatrudnionych). 

Problem ten jest szczególnie bolesny i istotny biorąc pod uwagę znaczenie najbliższego 

otoczenia i środowiska pracy w procesie socjalizacji, które dla osób z omawianej grupy już na 

starcie jest utrudniony. Warto na koniec zaznaczyć, że świadomość bycia niezrozumianym 

nie jest wspólna dla całej grupy osób mierzącej się z zaburzeniami psychicznymi, ale dotyka 

ona całą tę grupę. 

 



Kolejny element składający się na status obecny osób z omawianej grupy to dostrzegalny i 

sygnalizowany regularnie brak systemowego wsparcia dla osób z problemami psychicznymi 

w Polsce. Chodzi o ogólny niedostatek wsparcia dla osób z problemami psychicznymi który 

powoduje, że do Publicznych Służb Zatrudnienia trafiają z reguły osoby potrzebujące 

kompleksowego i wymagającego wykorzystania bardzo dużych zasobów wsparcia. 

Pozbawienie podstawowej opieki, brak odpowiedniego wsparcia doraźnego w miejscu pracy 

i systemowej ścieżki proceduralnej sprawiają, że osoby z chorobami psychicznymi bardzo 

rzadko zwracają się po pomoc, a kiedy już się to dzieje są to z reguły kompleksowe i złożone 

przypadki. 

 

Kolejny element charakterystyki obecnego statusu osób z problemami psychicznymi dotyczy 

nieefektywnych sposobów docierania przekazów pomocowych, edukacyjnych i mających na 

celu pomóc tej wrażliwej grupie. Osoby mierzące się z dodatkowymi ograniczeniami na polu 

zdrowotnym, jak wynika z raportu w ramach projektu “Trzy kluczowe wyzwania dla 

publicznych służba zatrudnienia i instytucji rynku pracy” wielokrotnie nie posiadają informacji 

na temat realizowanych programów, dostępnych ułatwień i udogodnień oraz pilotażowych 

programów pomocowych. Co tym bardziej alarmujące, komunikacja na temat najbardziej 

podstawowej i stałej pomocy w zakresie poruszania się po rynku pracy, wsparciu na etapie 

zatrudnienia czy też wdrożenia w miejscu pracy również często nie przebija się do osób 

poszukujących tych informacji. Najbardziej dobitnie świadczy o tym fakt, że jak wynika z tego 

samego raportu, prowadzący placówki w ramach Publicznych Służb Zatrudnienia twierdzą, że 

często trafiają do nich osoby, które jakiejkolwiek pomocy i opieki są pozbawione; dodatkowo 

powoduje to, że często są to osoby niezdiagnozowane, a więc PUP nie posiada informacji o 

ich faktycznym stanie psychicznym; 

• Na poziomie informacji obraz dopełnia także sytuacja najbliższego otoczenia, a więc rodziny 

i bliskich osoby mierzącej się z ograniczeniami, która podobnie jak sama osoba znajdująca 

się w trudnej sytuacji nie posiadają informacji oraz systemowego wsparcia. Na poziomie 

indywidualnym osoby te, w przypadku niektórych przypadków, mogą nawet nie zdawać sobie 

sprawy z sytuacji, w jakiej znajduje się ich bliski - diagnozowanie, leczenie i reagowanie na 

szerokie spektrum ograniczeń na poziomie psychicznym jest dalej w Polsce na 

niezadowalającym niskim poziomie, podobnie jak świadomość społeczna w tym zakresie. 

 

Perspektywa pracodawców 
 

Bezpośrednio powiązany z powyższymi problemami jest efekt w postaci niedostatku ofert 

pracy dla osób z problemami psychicznymi; praktyczny ich brak dotyczy zwłaszcza tych miejsc 

pracy, które dedykowane są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (z reguły w ofercie 

PUP są to prace niewymagające kwalifikacji); wskazywanym problemem jest również brak 

zakładów pracy chronionej (których liczba zmniejszyła się znacząco w ostatnich latach) gdzie 

potencjalnie osoby z problemami psychicznymi mogłyby podjąć zatrudnienie. 

 

Co ciekawe, ostrzeganie osób z problemami psychicznymi oraz uzależnieniami nie kształtuje 

się wśród ankietowanych przedsiębiorców pozytywnie. Taka obserwacja wynikająca z ankiet 

prowadzonych w ramach projektu “Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służba 

zatrudnienia i instytucji rynku pracy” składa się na odpowiedź - dlaczego miejsc pracy dla tej 



grupy jest tak mało. Skojarzenia osób z zaburzeniami psychicznymi wskazywane przez 

respondentów koncentrują się przede wszystkim na aspektach związanych ze strachem oraz 

lękiem, który generuje obawę, poczucie braku bezpieczeństwa, a także niepewności 

względem tych osób. Perspektywa pracodawców w tej kwestii wydaje się alarmująca. 

Większość ankietowanych w pracy doktora Pierchały przedsiębiorców raczej negatywnie 

ocenia obecność osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy. Takie zdanie wyraża 

44,2% respondentów (odpowiedzi zdecydowanie negatywnie oraz raczej negatywnie), a 

pozytywne tylko 28,9% (odpowiedzi zdecydowanie pozytywnie oraz raczej pozytywnie). 

Konsekwencją niekorzystnego postrzegania osób z problemami psychicznymi jest fakt, że 

większość respondentów nie zdecydowałaby się na zatrudnienie osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Taką chęć wyraziło jedynie co trzeci ankietowany, a prawie 60% nie zamierza 

tego uczynić. Jako główne powody pracodawcy wskazują brak zaufania do osób mierzących 

się z problemami na tle psychicznym oraz obawy wynikające z konieczności obcowania z tymi 

osobami i wdrażania dodatkowych procedur. Perspektywa tej części pracodawców, chcących 

współtworzyć środowisko pracy z osobami z ograniczeniami na tle psychicznym również 

wydaje się interesująca. W przypadku powodów, dla których ankietowani przedsiębiorcy 

zatrudniliby osoby z zaburzeniami psychicznymi w swoim przedsiębiorstwie należy wskazać 

główne te o charakterze altruistycznym czy wizerunkowym, a dopiero w dalszej konieczności 

ekonomiczną kalkulacją. W grupie deklarujących otwartość na osoby z ograniczeniami na tle 

psychicznym oraz uzależnieniami prawie ¼, bo aż 22,6% ankietowanych wskazywała chęć 

pomocy osobom z tej grupy, kolejna odpowiedź (12,8%) dotyczyła chęci budowania wizerunku 

firmy wrażliwej społecznie. Świadomość czynników kierujących przedsiębiorców w stronę 

omawianej grupy wydaje się bardzo istotnym elementem pracy na jej rzecz, ponieważ 

odpowiedzi ankietowanych mogą służyć jako argumenty do przekonania pozostałej części tej 

jakże istotnej grupy i zmiany alarmująco negatywnej perspektywy. 

 

Rekomendacje i rozwiązania technologiczne 
 

Delta zmiany dla pomocy obecnej sytuacji osób z problemami psychicznymi i uzależnieniami 

może być bardzo znacząca ze względu na szereg problemów i obaw charakteryzujących 

obecną relację tej grupy z rynkiem pracy. Najczęstsze rekomendacje dotyczące odpowiedzi 

na sygnalizowane wyżej problemy to przede wszystkim realizacja kampanii społecznych 

przekazujących sprawdzone i rzetelne informacje na temat osób z problemami psychicznymi 

oraz pełnego zakresu praw i możliwości tej grupy. Szczególne miejsce w projektach 

prospołecznych powinny zajmować te podkreślające jakimi wartościowymi pracownikami na 

polskim rynku pracy są te osoby. Dodatkowo poprawie obecnej sytuacji przysłużą się 

inicjatywy takie jak: 

 

• realizacja projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami w tym z 

problemami psychicznymi, w ramach których zapewnione jest kompleksowe i 

jednocześnie specjalistyczne wsparcie dla beneficjentów; skuteczność i efektywność 

takich inicjatyw potwierdzają pozytywne doświadczenia wcześniejszych tego typu 

inicjatyw 

• zapewnienie w ramach kadry Służb Publicznych osoby dedykowanej współpracy z 

osobami charakteryzującymi się problemami psychicznymi; opcjonalnie mogą to być 



zarówno osoby bezpośrednio pracujące z osobami z problemami psychicznymi oraz 

analogicznych stanowisk w korporacjach, przedsiębiorstwach jak i miejscach 

otwierających się na tę grupę pracowników 

• zagwarantowanie systemowej w znaczeniu prawnym, a więc „ustawowej” ścieżki 

proceduralnej ułatwiającej i optymalizującej proces zatrudniania osób z grupy 

analizowanej w tym artykule. 

 

Drugi filar rozwiązania przynajmniej części widocznych obecnie problemów składających się 

na charakterystykę sytuacji osób z chorobami psychicznymi to odwołanie się do rozwiązań 

opartych o IT - ogólnodostępne oraz dzielone wewnątrz organizacji działających na rzecz 

promocji i poprawy warunków na rynku pracy bazy danych to doskonały przykład 

optymalizującego pracę rozwiązania. Mobilne aplikacje i widoczność instytucji działających na 

rzecz osób z analizowanej grupy w przestrzeni wirtualnej przekładają się na wyjątkową 

wartość dodaną i uniwersalne zalety takie jak łatwość w dotarciu z komunikatami do szerszego 

grona osób, w szczególności - najbliższego otoczenia tych osób oraz ich pracodawców. 

 

„ Projekt pilotażowy pn. "Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i 

instytucji rynku pracy", realizowany na podstawie art. 9,  

ust. 1, pkt. 24 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690). 

Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację 

projektów pilotażowych pn. "Nowe spojrzenie - nowe  

możliwości"." 


