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Streszczenie
Niniejszy artykuł stanowi sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Nauko-
wej Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Stulecie polskiej 
polityki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie odbyło się 
18 i 19 października 2018 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim. Celem Konferencji 
była wielopłaszczyznowa analiza zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycz-
nych działań z płaszczyzny rehabilitacji społecznej oraz zawodowej w kontekście osób 
z wieloraką niepełnosprawnością.
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Report from the 6th International Scientific Conference on Persons with 
Disabilities on the Contemporary Labour Market. Centenary of the Polish 
Policy of Professional Activation of People with Disabilities 
Summary
The article is a report from the 6th International Scientific Conference on Persons 
with Disabilities on the Contemporary Labour Market. Centenary of the Polish Policy 
of Professional Activation of People with Disabilities. The event took place on October 
18 and 19, 2018 at the University of Zielona Góra. The aim of the Conference was 
interdisciplinary analysis of theoretical and practical issues of social and professional 
rehabilitation of people with disabilities and interrelations between them.
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Tematyka dotycząca specyfiki funkcjonowania osób niepełnosprawnych na 
współczesnym rynku pracy budzi ogrom zainteresowania wśród badaczy. Nie 
ulega wątpliwości, że płaszczyzna ta ulega stałym przemianom i modyfikacjom. 
W związku z tym w dniach 18 i 19 października 2018 r. odbyła się VI Międzyna-
rodowa Konferencja Naukowa. Wydarzenie zostało zatytułowane następująco: 
Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Stulecie polskiej 
polityki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Było to wyjątko-
we wydarzenie z cyklu uhonorowania stulecia państwowości polskiej. Spotkanie 
skierowano do szerokiej gamy odbiorców. Zaowocowało to możliwością spotkania 
i refleksją przedstawicieli różnych dziedzin i profesji. Wśród obecnych znaleźli 
się naukowcy – teoretycy i praktycy, przedstawiciele biznesu, przedstawiciele 
władz samorządowych, reprezentanci podmiotów publicznych i organizacji po-
zarządowych, wykładowcy, doktoranci, studenci, nauczyciele, terapeuci i rodzice 
– wszyscy, którym tematyka dotycząca aktualnej sytuacji osób niepełnospraw-
nych na współczesnym rynku pracy jest szczególnie bliska.

Konferencja organizowana była przez Uniwersytet Zielonogórski, Instytut 
Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Pełnomocnika Rektora UZ ds. Stu-
dentów Niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych (PFRON) oraz Polskie Towarzystwo Profesjologiczne (PTP). Na 
szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wydarzenie zostało objęte honorowym patro-
natem Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbiety Rafalskiej 
oraz Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr. hab. Tadeusza Kuczyń-
skiego.

Komitet naukowy Konferencji stanowiły osoby, które przez wiele lat obcu-
ją z tematyką poruszaną podczas wydarzenia. Warto w tym miejscu wymienić 
wszystkich członków komitetu organizacyjnego, wskazując w ten sposób na 
wielowymiarowy charakter tego spotkania oraz ogólnonarodową skalę. W skład 
komitetu organizacyjnego wchodzili specjaliści z wielu jednostek naukowych. 
Uniwersytet Zielonogórski reprezentowany był przez następujące osoby: Pie-
trulewicz Bogusław, Baron-Polańczyk Eunika, Garbat Marcin z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Baranauskiene Ingrida (Uniwersytet Kłajpedzki), Kasperska 
Renata, Klementowska Aneta, Lasota Andrzej oraz Paszkowicz Maria Agniesz-
ka; Chykhantsova Olena reprezentująca Otwarty Uniwersytet Rozwoju Czło-
wieka „Ukraina” w Kijowie, Danova Karyna – Narodowy Uniwersytet Gospo-
darki Miejskiej w Charkowie, Giermanowska Ewa – Uniwersytet Warszawski, 
Hrynenko Anatolii, który reprezentował Kijowski Narodowy Uniwersytet Eko-
nomiczny, Kaźmierczyk Jerzy – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Kolot 
Anatoliy, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Otrębski Wojciech, Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Serdiuk Liudmyla, Instytut Psycho-
logii NAPS Ukrainy im. G. S. Kostyuka w Kijowie, Tomeniene Laima, Uniwer-
sytet Szawelski, Truszkowska Joanna, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki 

Emilia Wieczorek



157© Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr IV/2018(29)

i Przedsiębiorczości w Łomży, Tulashvili Iurii, Narodowy Uniwersytet Gospo-
darki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Równem, Tytyk Edwin, Politechnika 
Poznańska, Żukowski Maciej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Realizacja wydarzenia zakładała wypełnienie autotelicznych celów. Kształto-
wały się one następująco:

• Interdyscyplinarna analiza zagadnień teoretycznych i praktycznych zwią-
zanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz 
współzależnościami między nimi.

• Prezentacja dorobku naukowego dotyczącego płaszczyzny rehabilitacji 
społecznej oraz zawodowej na gruncie polskim.

• Refleksja nad praktykami, które koncentrują się na procesie rehabilitacji 
zawodowej.

Dla ich realizacji opracowano problemowe obszary konferencji, co zaowo-
cowało konsekwentną realizacją wyżej wymienionych celów. Niniejsze obszary 
kształtowały się następująco:

• Teoretyczne i praktyczne ujęcie zawodowej aktywizacji osób z wieloraką 
niepełnosprawnością.

• Zjawisko rehabilitacji społecznej oraz zawodowej jako forma wsparcia.
• Funkcjonalność aktualnych sieci wsparcia w zakresie aktywizacji zawodo-

wej.
• Płaszczyzna finansowania powyżej wspomnianych działań.
• Przegląd uwarunkowań z zakresu aktywizacji zawodowej wybranych grup 

społecznych – analiza sytuacji w Polsce i na świecie.
• Refleksja nad rozwojem i przyszłością form wsparcia oraz procesu aktywi-

zacji zawodowej.
• Rozwój i realne szanse zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
• Zakres działań poradnictwa zawodowego.
• Funkcjonalność narzędzi ICT w kontekście sytuacji zawodowej i aktywiza-

cji osób z wieloraką niepełnosprawnością.
Konferencję rozpoczęła sesja plenarna, podczas której zaprezentowano pre-

lekcje poruszające ogólną tematykę wydarzenia. Zaprezentowano przegląd 
działalności w okresie stulecia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 
w Polsce, formy wspierania osób niepełnosprawnych w działaniach Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poruszono także niezmiernie istotne 
zagadnienie, jakim jest przyszłościowy rozwój systemu rehabilitacji zawodowej. 
Dokonano rozległych refleksji, w oparciu o zgromadzony materiał badawczy 
i aktualną sytuację. Zwrócono szczególną uwagę na rolę rehabilitacji w tym za-
kresie.

Druga sesja plenarna koncentrowała się na międzynarodowej sytuacji osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy. W związku z tym zaprezentowano treści 
dotyczące znaczenia rodziny i najbliższych osób, w kontekście podejmowania 
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zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne oraz przeanalizowano sytuację osób 
niepełnosprawnych na Ukrainie.

Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w panelach tematycz-
nych, które koncentrowały się na wybranych zagadnieniach. Uczestnicy dzielili 
się własnymi refleksjami, prowadząc dogłębną dyskusję na temat współczesnych 
tendencji na rynku pracy z perspektywy osób niepełnosprawnych. Szeroki za-
kres zainteresowań badawczych prelegentów zaowocował dogłębną analizą wa-
runków przez pryzmat różnorodnych niepełnosprawności.

Konferencja bez wątpienia miała charakter interdyscyplinarny i stanowiła 
swoistego rodzaju spotkanie, które zaowocowało słusznymi wnioskami na temat 
współczesnych warunków rynku pracy. Warto w tym miejscu nadmienić, iż sta-
nowiła kontynuację poprzednich pięciu edycji. Cieszyła się znaczącym zaintere-
sowaniem przedstawicieli różnorodnych kręgów. Atmosfera życzliwości, wspar-
cia i zrozumienia, a przede wszystkim poruszane treści pozwalają wierzyć, iż 
publikacja pokonferencyjna stanie się wysokiej jakości materiałem źródłowym, 
cennym nie tylko dla badaczy, ale dla wszystkich współtworzących proces akty-
wizacji osób niepełnosprawnych na współczesnym rynku pracy.
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