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Niniejsza recenzja została sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w art. 13 ust. 1 

Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2017, poz. 1789) oraz  Ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

2017, poz. 859). W artykule 13.1 w/w Ustaw stwierdza się, że „Rozprawa doktorska 

przygotowana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego 

…powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego…. oraz wykazywać 

ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej… oraz umiejętność 

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej…”. 

 

1. Temat rozprawy i uzasadnienie jego wyboru 

W pracy doktorskiej mgr Beaty Świetlik podjęty został problem inkluzji społeczno-

zawodowej osób z niepełnosprawnością. W szczególności praca koncentruje się na badaniu 

przyczyn niewystarczającej skuteczności rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która 

mogłaby przyczynić się do wyższego poziomu aktywności zawodowej tych osób 

przyczyniając się w ten sposób do pełniejszego  ich włączenia  w życie społeczne. Jest to 

bardzo ważny problem dotyczący znacznej liczy osób. Wg danych NSP z 2011 r. w Polsce 
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odnotowano 4,7 mln osób z niepełnosprawnością, z czego tylko 3,1 mln to osoby mające  

status prawny niepełnosprawności. Osoby te napotykają na drodze  swojego rozwoju wiele 

barier. Najczęściej wskazywanymi są oczywiście bariery o charakterze  architektonicznym. 

Ale nie tylko one utrudniają swobodny rozwój tym osobom.  Bardzo istotne znaczenie dla 

włączenia tych osób  w życie społeczne ma fakt znacznie niższego niż przeciętnie w Polsce 

poziomu wykształcenia osób z niepełną sprawnością, zwłaszcza  niższego niż przeciętnie 

odsetka osób z wykształceniem wyższym. To znacząco może utrudniać tym osobom zajęcie 

dobrej pozycji na rynku pracy i tym samym uniemożliwiać im osiąganie satysfakcjonujących 

lub jakichkolwiek dochodów z pracy. Osoby niepełnosprawne charakteryzuje relatywnie 

niższy niż typowy dla całej populacji wskaźnik aktywności zawodowej i wskaźnik 

zatrudnienia. Powyższe okoliczności stanowią cały łańcuch barier utrudniających lub 

uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym wypełnianie zadań życiowych i ról 

społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi.   

W Polsce stopniowe społeczne włączanie osób niepełnosprawnych odbywa się za 

pomocą rehabilitacji (medycznej, psychologicznej, społecznej i zawodowej), w której istotną 

rolę  odgrywają zakłady pracy chronionej skupiające wokół siebie znaczny odsetek osób  

niepełnosprawnych.   

Podjęcie badań dotyczących uwarunkowań i rozmiarów  inkluzji społeczno-

zawodowej osób niepełnosprawnych wydaje się więc bardzo interesujące i ważne. Jest to 

istotne tym bardziej, że mimo wielu działań, programów  krajowych i unijnych na rzecz 

eliminowania ubóstwa i marginalizacji osób niepełnosprawnych, ich sytuacja nie uległa 

satysfakcjonującej poprawie i dalej pozostaje bardzo trudna.  

Praca doktorska ma charakter teoretyczno-empiryczny. Zawiera  analizy empiryczne 

dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce  w świetle danych 

statystycznych agregowanych przez GUS (Narodowy Spis Powszechny, Badanie Aktywności 

Ekonomicznej Ludności i inne), ZUS,  MOPS, PFRON, NFZ oraz urzędy pracy. Większość 

badań w ocenianej pracy doktorskiej koncentruje się na analizie i ocenie sytuacji w 

perspektywie regionalnej i krajowej.  

Rozprawa zawiera  także  rozważania o charakterze pojęciowo-teoretycznym 

odnoszące się do istoty,  miar,  determinant i ograniczeń osób niepełnosprawnych oraz ich 

sytuacji na rynku pracy. Ponadto Autorka przedstawia teoretyczne aspekty aktywizacji 
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zawodowej tych osób uwzględniając aspekty formalne, historyczne, międzynarodowe oraz 

zatrudnieniowe. 

 Wprawdzie badania nad sytuacją osób niepełnosprawnych  były podejmowane w 

Polsce to jednak brak jest opracowań, które wskazywałyby  na czynniki mające istotne 

znaczenie dla poziomu inkluzji społeczno-zawodowej osób z niepełną sprawnością. Zatem 

wybór tematu rozprawy doktorskiej jest w pełni uzasadniony. 

Ponadto, wybór ten znajduje pełne uzasadnienie w warunkach ciągle wysokiego udziału 

osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie ludności Polski (około 12%)  przy jednocześnie 

niskim współczynniku aktywności zawodowej tych osób (wg BAEL wynoszącym w 2019 

roku 28,8% wobec 56,1% dla Polski). Z kolei wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w roku 2019 wyniósł  26,8% (wg BAEL - dla Polski około 54%). Tym 

samym sytuacja niepełnosprawnych na rynku pracy jest mniej korzystna niż osób sprawnych. 

Zatem badania nad warunkami  pełnego  włączenia tych osób w życie zawodowe wydaje tym 

bardziej uzasadnione. 

Ustalony temat rozprawy ma więc ważne znaczenie poznawcze, zwłaszcza w obszarze  

roli zakładów pracy chronionej w tym procesie. Może również mieć znaczenie praktyczne dla 

wyznaczania kierunków zmian w przyszłej polityce skierowanej zwłaszcza do osób 

niepełnosprawnych. 

. 

2. Cele rozprawy, pytania badawcze i hipotezy 

W rozprawie sformułowano cel główny, cele cząstkowe, pytania badawcze oraz  hipotezę 

główną oraz  hipotezy szczegółowe (s. 6-7). 

Cel główny pracy został sformułowany we Wstępie (s. 6), gdzie Autorka podaje, że jest 

to:  „przedstawienie oraz próba oceny procesu inkluzji społeczno-zawodowej osób                           

z niepełnosprawnością na przykładzie zakładów pracy chronionej, ze szczególnym 

uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu środowiskowemu i wspierania na otwartym 

rynku pracy”.  

 Lektura rozprawy obejmującej  254 strony pozwala stwierdzić, że cel główny został                  

w niej  podjęty i zrealizowany. Zidentyfikowano bowiem, zarówno w sensie teoretycznym jak                  

i empirycznym, rozmiary zatrudnienia niepełnosprawnych w ZPCHR. Na przykład na s. 161 
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Autorka podaje, że podmioty te pozostają dominującymi pracodawcami osób z niepełną 

sprawnością. 

Oprócz celu głównego Doktorantka sformułowała cele szczegółowe, wśród których 

wyodrębniła następujące: 

- teoretyczny (analiza wiodących determinant aktywizacji zawodowej osób z 

niepełnosprawnością), 

- metodologiczny (wskazanie zależności między liczbą podmiotów o statusie ZPCHR a 

„procesami unifikacji subsydiów płacowych i uszczelniania systemu ulg we wpłatach na 

PFRON), 

- aplikacyjny (ocena procesu rehabilitacyjno-zatrudnieniowego w przedsiębiorstwach rynku 

chronionego województwa śląskiego). 

Cele te sformułowano w sposób klarowny i spójny. Należy podkreślić, że zostały one 

skrupulatnie omówione w dysertacji, zaś uzyskane rezultaty badawcze poszerzają wiedzę o 

specyfice i determinantach inkluzji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych  oraz 

wynikających z badań Doktorantki zaleceniach służących rozwiązaniu tego problemu. 

Ponadto w pracy postawiona hipotezę główną, która brzmi: „istnieje wiele barier 

zakłócających przebieg inkluzji społeczno-zawodowej w chronionym sektorze rynku pracy 

[…]” oraz trzy hipotezy szczegółowe doprecyzowujące ograniczenia,  bariery i perspektywy 

stojące przed  ZPCHR oraz  społeczno-zawodową inkluzją osób niepełnosprawnych. 

  Hipotezy te zostały sformułowane w oparciu o znajomość literatury przedmiotu  

i w sposób adekwatny do celów rozprawy. Wszystkie hipotezy zostały poddane weryfikacji 

empirycznej w oparciu o dane statystyczne agregowane przez GUS, PEFRON, ZUS,  MOPS, 

NFZ,  urzędy pracy  oraz dane wynikające z autorskich badań empirycznych. 

 

3. Ocena metodologii badań 

Empiryczna część pracy została poświęcona analizie i ocenie sytuacji zawodowej osób 

z niepełnosprawnością na chronionym rynku pracy województwa śląskiego. Autorka podaje, 

że w badaniach odwołano się do paradygmatu neopozytywistycznego zorientowanego na 

weryfikację prawdy za pomocą metod ilościowych. Badania miały charakter sondażu 
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diagnostycznego. Narzędziem zastosowanym w  badaniach był kwestionariusz ankiety, który 

został wypełniony przez osoby zarządzające ZPCHR. Liczba respondentów wyniosła około 

50 osób. Próba do badań wydaje się niewielka ( z jednej strony to 52% podmiotów 

funkcjonujących w województwie  śląskim- czyli ponad połowa zarządzających ZPCHR w 

tym województwie. Z drugiej - taka wielkość próby wzbudza  wątpliwość co do 

reprezentatywności pozwalającej na ekstrapolację wyników na  wszystkie istniejące w Polsce 

ZPCHR ale synteza dotyczy województwa śląskiego, więc próba wydaje się wystarczająca.  

Punktem wyjścia przyjętej metodologii badań były rozważania pojęciowe  

i teoretyczne na temat determinant aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. 

Stały się one podstawą do sformułowania celów, pytań badawczych i hipotez, które znalazły 

weryfikację w rozprawie. Podstawą ich weryfikacji stały się rozwiązania metodologiczne, 

które dowiodły, że Autorka poznała metody badawcze stosowane w ekonomicznych analizach 

naukowych oraz że potrafi je zastosować.  

                                                         

4. Struktura i treść pracy 

Praca doktorska mgr  Beaty Świetlik jest stosunkowo obszernym opracowaniem 

naukowym o objętości 254 strony. Składa się ze wstępu, pięciu  rozdziałów, zakończenia, 

bibliografii, spisu tabel, spisu rysunków oraz załączników. 

Układ kolejnych pięciu rozdziałów pracy jest logiczny, spójny wewnętrznie                               

i odpowiadający standardom opracowania naukowego. Rozdziały 1-2 mają charakter 

pojęciowo-teoretyczny. Zostały one oparte na obszernej literaturze przedmiotu. W rozdziale 

III Autorka omawia pojęcie, genezę, uprawnienia i obowiązki ZPCHR.  Zaś w rozdziałach    

4-5 Doktorantka prezentuje wyniki badań empirycznych, za pomocą których  przedstawia  

sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce oraz czynniki mające wpływ na 

bierność i bezrobocie tych osób. Tak pomyślany i spójny układ rozdziałów jest mocną stroną 

rozprawy.  

W rozdziale 1 Autorka przedstawia uwarunkowania aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. Najpierw umówione zostały, umocowane w polskiej i zagranicznej 

literaturze, aspekty historyczne i międzynarodowe kwestii niepełnosprawności 

rozpoczynające się od przedstawienia ewolucji tego podejścia. W przeszłości, podobnie jak 

dzisiaj, kult piękna i sprawności fizycznej nie zachęcał do zainteresowań 

niepełnosprawnością. Dopiero pod koniec XIX w. rozwój systemów opieki społecznej w 
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krajach europejskich zwrócił uwagę na wymiar medyczny i socjalny zjawiska 

niepełnosprawności. W tej części pracy omówione zostały zarówno sposoby definiowania jak  

i modele niepełnosprawności wraz definicją sformułowaną przez Europejskie Forum 

Niepełnosprawności, która brzmi: „osobą niepełnosprawną jest jednostka w pełni swych 

praw, znajdująca się w sytuacji upośledzającej ją na skutek barier środowiskowych, 

ekonomicznych i społecznych,  których z powodu występujących w niej uszkodzeń nie może 

przezwyciężać w taki sposób, jak inni ludzie” (s. 15). Dalej zawarto przegląd kolejnych 

definicji sformułowanych przez instytucje polskie, europejskie i światowe, a także podjęto 

problem aktywności krajowych i światowych instytucji wobec osób niepełnosprawnych. W 

dalszej części rozdziału Doktorantka omawia uwarunkowania formalne wspierania osób 

niepełnosprawnych w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, pracy, zabezpieczenia 

społecznego. Kolejny ważny fragment pracy jest dedykowany sprawom zatrudnienia, 

zwłaszcza ich rozmiarom, formom, zakresom czasowym oraz barierom zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. Rozdział ten jest bardzo wartościową częścią pracy doktorskiej, w której 

Autorka pokazuje, że dobrze rozpoznała badane zjawisko w literaturze przedmiotu i aktach 

prawnych je regulujących. 

W rozdziale 2 Doktorantka  przedstawia politykę społeczną wobec osób                                     

z niepełnosprawnością rozpoczynając od  zdefiniowania istoty i typologii kategorii 

najważniejszej z punktu widzenia niepełnosprawności, tj. rehabilitacji. Scharakteryzowane 

zostały takie jej rodzaje jak: rehabilitacja  medyczna, psychologiczna, społeczna, 

środowiskowa (s. 63-66). Przedstawione zostały także modelowe rozwiązania działań 

rehabilitacyjno-zatrudnieniowych, formy zatrudniania na otwartym rynku pracy,   

przedstawiona została istota i rola parytetowego zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W 

dalszej części tego rozdziału Autorka omawia istotę i rodzaje form wsparcia pracodawców 

zatrudniających osoby niepełnosprawne (subsydia płacowe, refundacje kosztów stanowiska 

pracy, refundacja kosztów asystenta osoby niepełnosprawnej czy kosztów szkoleń). Na 

koniec omówione zostały  rodzaje i zadania podmiotów działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych, w tym PFRON, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, 

instytucje samorządowe, obywatelskie i inne. To bardzo wartościowy i ważny rozdział pracy, 

w którym Autorka przedstawia uwarunkowania formalne zatrudniania niepełnosprawnych. 

Kolejny  3 rozdział pracy stanowiący w pewnej mierze  główną jej część jest poświęcony 

istocie i roli Zakładów Pracy Chronionej jako zasadniczej instytucji realizującej ideę 

rehabilitacyjno-zatrudnieniową osób niepełnosprawnych w Polsce.  Doktorantka szczegółowo 
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przedstawia w nim genezę, rozwój  i formalne podstawy funkcjonowania tych instytucji oraz 

ich uprawnienia (przywileje, zwolnienia z opłat i podatków inna specjalistyczna pomoc)  i 

obowiązki ( wymogi, jakie muszą spełniać ZPCHR).  

Dwa kolejne rozdziały pracy, tj. rozdziały IV i V  stanowią jej część empiryczną. W 

pierwszym z nich, tj. rozdziale IV Autorka najpierw przedstawia trudności związane z 

ograniczeniami dotyczącymi zbierania i agregowania  danych statystycznych odnoszących się 

do niepełnosprawności. Następnie wskazuje źródła pozyskiwania tych danych, tj. od 

respondentów (np.  Narodowy Spis Powszechny, Badanie Aktywności Ekonomicznej 

Ludności,  Europejskie Badania Ankietowe Stanu Zdrowia, Badanie Dochodów i Warunków 

Życia czy Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych) oraz ze zbiorów informacji 

publicznej (ZUS, MOPS, PEFRON, NFZ, UP i in.).  Autorka słusznie wskazuje na  trudności 

związane z dostępem do informacji o osobach niepełnosprawnych wynikające choćby ze 

sposobu definiowania tych osób w badaniach (niepełnosprawni biologicznie, prawnie), z 

częstotliwości podejmowanych  badań (np. NSP przeciętnie co 10 lat) czy dobrowolności 

udziału w tych badaniach. Następnie dokonuje scharakteryzowania tej grupy osób na 

podstawie danych wtórnych rozpoczynając od ich liczebności, stopnia niepełnosprawności, 

struktury wg wieku, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia. Ta 

część rozdziału opracowana została na podstawie danych ostatnich dwóch NSP (2002 r. i 

2011 r.). Następnie przedstawiona została bardzo szczegółowa charakterystyka osób 

niepełnosprawnych wg ich pozycji na rynku pracy. Ta część rozdziału z kolei opracowana 

została na podstawie Wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności i w związku z 

częstotliwością tego badania obejmuje okres 2009-2018 i dotyczy Polski. Na końcu tego 

rozdziału Doktorantka przedstawia sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy 

województwa śląskiego.  Jest to ważna część pracy dokumentująca strukturę osób 

niepełnosprawnych i ich sytuację na rynku pracy.  

Rozdział V  zatytułowany „Analiza i ocena sytuacji zawodowej osób z 

niepełnosprawnością na chronionym rynku pracy województwa śląskiego” jest efektem 

własnych badań empirycznych Doktorantki. Omówienie wyników badań własnych 

poprzedzone zostało krótkim przedstawieniem procedury badawczej i charakterystyki grupy 

(próby ) badawczej, tj. nieco ponad 50 podmiotów gospodarczych mających status ZPCHR. 

Uwzględniono w tej charakterystyce takie cechy jak: lokalizacja głównej siedziby, forma 

prawna przedsiębiorstwa, charakter prowadzonej działalności gospodarczej itd.  Ponadto 

szczegółowej charakterystyce poddano osoby niepełnosprawne, zatrudniane w ZPCHR z 
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uwzględnieniem preferowanych okresów zatrudnienia (najczęściej na czas określony),  

najczęściej w pełnym wymiarze czasu pracy, w usługach osobistych, handlu lub biurze, 

najczęściej po 55 roku życia, z wykształceniem zawodowym, ze stażem pracy powyżej 10 lat. 

Ważną częścią tego rozdziału jest podrozdział poświęcony barierom związanym z 

prowadzeniem ZPCHR,  do  których respondenci zaliczyli przede wszystkim: wysokie koszty 

utrzymania stanowiska pracy (95% wskazań), wysoką absencję chorobową 

niepełnosprawnych ( 85%) oraz dodatkowe uprawnienia pracowników niepełnosprawnych 

(55%). Wśród tych ostatnich wskazano wydłużony urlop, skrócony czas pracy i in.  Następnie 

przedstawiono formy wsparcia tej szczególnej postaci działalności gospodarczej.  

Mimo wielu wysiłków po stronie pracodawców i instytucji ich wspierających niezbyt 

korzystnie przedstawiają się plany pracodawców dotyczące kontynuacji działalności ze 

statusem ZPCHR.  Ponad połowa pracodawców planuje rezygnację z w/w statusu. A zatem 

rehabilitacja zawodowa i inkluzja społeczna osób niepełnosprawnych, która miała być celem 

tej formy działalności gospodarczej okazuje się być mocno zagrożona niezwykle 

konkurencyjnym otwartym i niechronionym rynkiem. Ta trudna  sytuacja może stanowić 

zagrożenie wykluczeniem społecznym tych osób.  

Godna podkreślenia w odniesieniu do tego rozdziału jest udana próba identyfikacji 

czynników zachęcających i utrudniających prowadzenie działalności o statusie ZPCHR  

Bardzo cenne w pracy wydaje się także sformułowanie (na podstawie wyników badań) 

oczekiwanych przez pracodawców zmian w zakresie ZPCHR (s. 197). To wartościowa część 

pracy pokazująca, że Doktorantka posiadła  nie tylko dobrą znajomość literatury przedmiotu 

ale także poznała i potrafi z powodzeniem zaplanować i   przeprowadzić badania naukowe 

służące analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych. 

W zakończeniu rozprawy dokonano syntetycznego zestawienia wniosków wypływających 

z analiz i rekomendacji. 

5. Ogólna ocena pracy, jej walory i elementy dyskusyjne 

Dokonując generalnej oceny pracy doktorskiej mgr  Beaty Świetlik chciałabym 

podkreślić, że spełnia ona standardy naukowe stawiane rozprawom doktorskim. 

Najważniejsze walory przedłożonej rozprawy przedstawiam poniżej. 

W rozprawie podjęto ważny i aktualny problem społeczny i ekonomiczny , który stanowi 

przedmiot ciągłego zainteresowania i dyskusji w Polsce. Autorka pracy  przygotowując 
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rozprawę na temat inkluzji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością  włączyła się 

więc do tej dyskusji, formułując katalog autorskich czynników mających istotny wpływ na 

sytuację niepełnosprawnych  na rynku pracy w Polsce. Autorka oparła swoje rozważania na  

bogatej literaturze przedmiotu  (ponad 180  pozycji bibliograficznych polskich i 

zagranicznych, blisko 80 aktów prawnych i około 80 źródeł informacji o elektronicznym 

charakterze). Najbardziej wartościową częścią rozprawy są wyniki badań empirycznych 

weryfikujące hipotezę główną i hipotezy pomocnicze. Uzyskane w rozprawie wyniki 

poszerzają niewątpliwie dotychczasową wiedzę o możliwościach, barierach i zagrożonych 

perspektywach inkluzji osób z niepełnosprawnością w Polsce.  

Rozprawa nasuwa również pytanie. Czy w obliczu pandemii i znacznych niedoborów 

pracowników w służbie zdrowia obserwowanych od dłuższego czasu możliwe jest 

zatrudnianie osób niepełnosprawnych w tym sektorze? 

6. Konkluzja końcowa 

Biorąc pod uwagę przedstawione oceny i stwierdzenia,  pragnę w konkluzji stwierdzić, 

że przedstawiona do recenzji praca doktorska mgr  Beaty Świetlik jest udanym 

przedsięwzięciem naukowym, w której Autorka  podejmując ważny i ciekawy problem 

badawczy, wykazała umiejętności analizy naukowej i z powodzeniem zrealizowała swoje 

zamierzenie badawcze. Przedłożona rozprawa stanowi oryginalne rozwiązanie problemu 

naukowego, dotychczas niewystarczająco rozpoznanego, dotyczącego inkluzji społeczno-

zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie śląskim.  Mgr Beata Świetlik wykazała 

w pracy dobry poziom wiedzy teoretycznej w dyscyplinie ekonomia (w badanym zakresie)            

i potwierdziła umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 

Podsumowując stwierdzam, że przedłożona rozprawa doktorska mgr   Beaty Świetlik 

spełnia obowiązujące wymagania prawne stawiane rozprawom doktorskim. Na tej podstawie 

przedstawiam wniosek o dopuszczenie mgr   Beaty Świetlik do publicznej obrony 

przedłożonej rozprawy oraz popieram wniosek o nadanie mgr   Beacie Świetlik stopnia 

naukowego doktora nauk ekonomicznych. 

Olsztyn, 22.02. 2021 r.   


