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ROLA TRENERA PRACY W PROCESIE ZATRUDNIENIA 
PRACOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

THE ROLE OF A WORK COACH IN THE EMPLOYMENT 
PROCESS OF EMPLOYEES WITH DISABILITIES

Streszczenie: Niniejszy artykuł poświęcony jest roli, jaką odgrywa trener pracy w  procesie za-
trudnienia osób borykających się z deficytami zdrowotnymi. Celem artykułu jest zaprezentowa-
nie roli trenera pracy w procesie zatrudnienia ludzi niepełnosprawnych, ponieważ to zagadnienie 
w odniesieniu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych wydaje się być mało znane. W artykule 
przedstawiono zagadnienie niepełnoprawności. Zwrócono uwagę na istotną rolę, jaką praca odgry-
wa w życiu człowieka niepełnosprawnego. Zaprezentowano zasady zatrudnienia wspomaganego 
pracownika borykającego się z  dysfunkcjami organizmu. Przedstawiono także istotę zatrudnienia 
wspomaganego. W artykule przybliżono również zadania trenera pracy i jego kompetencje. Wska-
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zano główne różnice w specyfice pracy trenera zatrudnienia i doradcy zawodowego. Przedstawiono 
raport z badań dotyczący tego, jak sprawdzają się działania trenera zatrudnienia w praktyce.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, trener pracy

Abstract: This article is devoted to the role of a work coach in the employment process of 
people with disabilities. The purpose of the article is to present the role of a job trainer in the 
process of employing people with disabilities, because this issue in relation to the functio-
ning of people with disabilities, when it comes to their employment seems to be little known. 
The article focuses on the issue of disability. Attention is paid to the important role that work 
plays in the life of a person with disabilities. The principles of employing an assisted employ-
ee with a disability are presented. The essence of supported employment was also presented. 
The article also presents the tasks of a job trainer and his competences. The main differences 
in the specificity of work of an employment trainer and vocational counselor were indicated. 
A research report was presented on how the employment trainer works in practice.

Keywords: distability, job coach

Wprowadzenie

Niepełnosprawność wiąże się z   problemami nie tylko zdrowotnymi, społecz-
nymi czy ekonomicznymi. Niepełnosprawność łączy się także z  różnego rodzaju 
konsekwencjami. Jedną z takich konsekwencji może być niepełny albo różniący się 
udział w życiu społecznym ludzi na co dzień borykających się z problemem nie-
pełnosprawności. Celem artykułu jest ukazanie roli trenera pracy w  procesie za-
trudnienia ludzi niepełnosprawnych, bowiem to zagadnienie, jeśli mowa o  ich 
zatrudnianiu, wydaje się być mało znane. Warto podejmować tematykę niepełno-
sprawności w kontekście procesu zatrudnienia, dlatego że osoby, które borykają się 
z deficytami zdrowotnymi są ciągle jeszcze w niewielkim stopniu aktywne zawo-
dowo. Przyczyną tego stanu rzeczy są nie tylko różnorakie bariery społeczne, ale 
także niewiedza samych osób niepełnosprawnych na temat istniejących możliwości 
w zakresie aktywności zawodowej. Powodem, dla którego warto podjąć tematykę 
niepełnosprawności w kontekście procesu zatrudnienia, może być również fakt, iż 
sami pracodawcy, którzy chcą zatrudnić pracownika niepełnosprawnego, nie po-
siadają wystarczającej wiedzy na temat specyfiki i możliwości, jakie generuje tenże 
proces. Centralną rolą trenera pracy ma być wsparcie w procesie zatrudnienia za-
równo osoby niepełnosprawne, jak i   pracodawców. W  przypadku pracodawców 
wsparcie to może obejmować wielopłaszczyznowe działania, począwszy od przed-
stawienia problemów, z jakimi boryka się potencjalny pracownik niepełnosprawny, 
a skończywszy na udzieleniu wsparcia przez trenera w  pozyskaniu osoby niepełno-
sprawnej na dane stanowisko pracy. 
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Dla osób niepełnosprawnych trener pracy ma być kimś, kto je wspiera zawo-
dowo, aktywizuje, motywuje lub np. świadczy pomoc w zakresie pozyskania oferty 
pracy, która dostosowana będzie do niepełnosprawności pracownika. Należy pod-
kreślić, iż działania te muszą obejmować różnorodne aspekty zatrudnienia ludzi 
z  deficytami zdrowotnymi w  odniesieniu do ich funkcjonowania. Warto zatem 
zastanowić się nad zagadnieniem niepełnosprawności w   odniesieniu do procesu 
zatrudnienia, choćby dlatego, że pracownicy niepełnosprawni mogą funkcjonować 
zawodowo obok pracowników pełnosprawnych. 

1. Ważność pracy w życiu osoby niepełnosprawnej 

Istnieje wiele definicji pojęcia niepełnosprawności. W literaturze przedmio-
tu niepełnosprawność definiowana jest różnorako. Jedna z definicji przyjmuje, 
iż niepełnoprawność to „trwała, albo okresowa niezdolność do wypełnienia 
ról społecznych przez jednostkę, czego powodem jest stały, bądź długotrwały 
stan wyraźnego naruszenia sprawności organizmu człowieka, a stan ten może 
powodować niezdolność do pracy”1. Z. Sękowska definiuje pojęcie niepełno-
sprawność jako ,,stan osób, które na skutek odchylenia od pewnej normy, jeśli 
idzie o rozwój fizyczny, ale też rozwój społeczny czy rozwój psychiczny, bory-
kają się z trudnościami oraz ograniczeniami w rozwoju i funkcjonowaniu na 
rozmaitych obszarach dotyczących życia jednostki”2. 

 Według Europejskiego Forum Niepełnosprawności mającym miejsce w  Par-
lamencie Europejskim (październik 1994 r.) ,,osoba niepełnosprawna jest jednost-
ką, która posiada pełne prawa. Ta osoba znajduje się w sytuacji, której skutkiem są 
różnego rodzaju trudności. Mogą to być trudności mające charakter ekonomiczny, 
środowiskowy, społeczny. Owe trudności wynikają z uszkodzeń danej osoby. Jed-
nostka nie ma możliwości przezwyciężyć tych trudności w taki sposób jak inne 
jednostki. Osoba z niepełnosprawnością może napotykać w toku swojej egzystencji 
różnego rodzaju bariery. Na Europejskim Forum Niepełnosprawności stwierdzo-
no, iż te bariery często są zwielokrotniane i powielane przez postawy społeczne”3.

Praca wywiera ogromny wpływ nie tylko na życie ludzi z niepełnosprawnościa-
mi. M. Sak-Skowron i Ł. Skowron uważają, że pracę należy postrzegać jako spójną 
część życia jednostki, która determinuje style oraz zachowania danej osoby4. E. Ja-
glarz wymienia następujące znaczenia pracy5:

1  P. Wolski, Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą a działaniem, Warszawa 2013, s. 6.
2  Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 1998, s. 13.
3  T. Gałkowski, Audiofonologia, tom X, Warszawa 1997, s. 162. 
4  M. Sak-Skowron, Ł. Skowron, Determinanty satysfakcji z pracy – studium teoretyczne, ,,Marketing 
i Zarządzanie 2017, nr 2 (48), s. 243.
5  E. Jaglarz, Praca i jej znaczenie dla osób z niepełnosprawnością. Prawny i społeczny wymiar funkcjo-
nowania zawodowego osób z niepełnosprawnością, ,,Studia Socialia Cracoviensia” 2017, nr 2 (17), s. 183.
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1. Ekonomiczne, które można tłumaczyć jako tworzenie dóbr, mających postać 
materialną bądź niematerialną. W tym wypadku chodzi również o uzyskiwanie fi-
nansowych korzyści z wykonywanej przez jednostkę  pracy, które w efekcie stają się 
źródłem dochodu, mającego wpływ na podwyższenie standardu życia i uzyskiwanie 
satysfakcji materialnej.

2. Emocjonalne, które wpływa na poczucie własnej wartości, bezpieczeństwo jed-
nostki, byt o charakterze socjalnym, możliwości rozwoju jednostki, bądź wykorzysta-
nie przez jednostkę posiadanych już zasobów, np. zainteresowań lub  talentów.

3. Społeczne – w tym przypadku praca postrzegana jest jako ścieżka wyznacza-
jąca status w społeczeństwie, ale także coś, co pozwala rozwinąć różnego rodzaju 
kontakty o charakterze społecznym. W tym wypadku należy postrzegać pracę jako 
czynnik integrujący, dzięki któremu dana jednostka należy do konkretnego środo-
wiska, np. zawodowego czy lokalnego.

Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie ma możliwości wykonywania pracy za-
wodowej, wpływa to negatywnie na jej egzystencję, obniżając poziom życia. Jed-
nostka na skutek braku aktywizacji zawodowej może odczuwać wykluczenie, od-
cięcie społeczne6. 

2. Zasady zatrudnienia wspomaganego
 pracownika z niepełnosprawnością

  
Zatrudnienie wspomagane literatura przedmiotu tłumaczy jako ,,pracę, która ma 

charakter zarobkowy w  zintegrowanym środowisku na otwartym rynku pracy, przy 
zapewnieniu pracownikowi z  niepełnosprawnościami stałego wspomagania’’7. Zgod-
nie z tą definicją należy pamiętać, że zapłata za pracę o charakterze zarobkowym jest 
równoważna z  identyczną zapłatą jak ma to miejsce w przypadku pracownika pełno-
sprawnego. W Polsce w roku 2011 zdefiniowano pojęcie zatrudnienia wspomaganego. 
Zgodnie z tą definicją ,,należy udzielić wsparcia osobom niepełnosprawnym lub innym 
grupom zagrożonym wykluczeniem w uzyskaniu i utrzymaniu płatnego zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy’’8. Fundamentem zatrudnienia wspomaganego jest poszano-
wanie indywidualnych potrzeb jednostki i umożliwienie jej zatrudnienia na otwartym 
rynku pracy przy dostrzeżeniu jej aktualnych zasobów oraz skupianiu się na ich po-
szerzeniu. Literatura przedmiotu wymienia zasady zatrudnienia wspomaganego. Taki 
rodzaj zatrudnienia bazuje bowiem na niezmiennych i fundamentalnych zasadach9.

6  Ibidem, s. 185.
7  B. Cytowska, A. Wołowicz-Ruszkowska, Trener pracy. Dokument uwzględniający wiedzę zastaną na 
temat funkcjonowania trenera pracy – na podstawie polskich i zagranicznych opracowań, Wyd. Polskie 
Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2013, s. 22-23.
8  Ibidem.
9  B. Trochimiak, M. Wolan-Nowakowska, Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób 
z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017, s. 36-37.
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Jedną z nich jest praca za wynagrodzeniem, ponieważ każda jednostka ma prawo do 
pracy. W zatrudnieniu wspomaganym osoby z niepełnosprawnościami otrzymują za swo-
ją pracę wynagrodzenie współmierne do ich nakładu pracy. W myśl tej zasady wynagro-
dzenie nie może być niższe niż obowiązująca stawka wynagrodzenia minimalnego. 

Kolejna zasada dotyczy wykonywania pracy przez osobę niepełnosprawną na 
otwartym rynku pracy; tę zasadę potwierdza prawo wyboru, samostanowienia i po-
dejmowania decyzji w sprawie aktywności zawodowej. Co istotne, w myśl tej zasady 
osoba niepełnosprawna, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, z  jaką ją się 
boryka, powinna otrzymać możliwość pracy na otwartym rynku pracy. Podkreśla 
się, że osoba niepełnosprawna powinna być takim pracownikiem jak każdy inny 
pracownik w danym miejscu pracy, bowiem pracownik z niepełnosprawnością po-
winien mieć zapewnione takie same warunki jak każdy inny pracownik posiadający 
je w danym miejscu pracy, który wykonuje obowiązki zawodowe na owym stanowi-
sku. Należy pamiętać także o tym, że istotną rolą zatrudnienia wspomaganego jest 
przyznanie jednostce równych praw i  ich egzekwowanie. 

Podstawą zatrudnienia wspomaganego jest systematyczne wspieranie osoby 
z niepełnosprawnością. W myśl tej zasady każda osoba z niepełnosprawnością po-
winna otrzymać podstawowe wsparcie dostosowane do jej indywidualnych zawo-
dowych i społecznych potrzeb w miejscu pracy, po utrzymanie posady. Może to być 
pomoc w  uzyskaniu zatrudnienia, a potem wdrożenie osoby z niepełnosprawno-
ścią do zadań i obowiązków w pracy; mogą to być także szkolenia w konkretnych 
umiejętnościach związanych z zatrudnieniem czy pomoc w problemach, z  jakimi 
jednostka spotyka się w danym miejscu pracy. Wsparcie to powinno być dostoso-
wane do wymagań i oczekiwań zarówno pracownika, jak i jego pracodawcy10. 

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych to nie tylko szansa dla nich samych. S. Do-
mańska w artykule dotyczącym zatrudnienia wspomaganego podaje, iż w USA prze-
prowadzono badania dotyczącego właśnie tego rodzaju zatrudnienia. ,,W badaniach 
rozróżniono osoby z długo- i krótkotrwałą niezdolnością do pracy, które zostały po-
dzielone na dwie grupy: na osoby z długotrwałą niezdolnością do pracy przebywające 
w domach oraz te przebywające przez długi czas w zakładach opieki. Przyjęto, że osoby 
z drugiej grupy osiągają jedynie 10% produktywności przeciętnego pracownika. Dla 
osób z niepełnosprawnością czasową, które musiały odpoczywać w łóżku, także przy-
jęto wydajność 10% przeciętnej, zaś dla mniej niepełnosprawnych przyjęto 50% wy-
dajności pracowników zdrowych. Badanie w efekcie wykazało, że w związku z opieką 
instytucjonalną nad osobami z długotrwałą niepełnoprawnością straty w PKB wyniosły 
3,1 mld USD11. L. Domańska pisze, iż ,,straty związane z osobami trwale niezdolnymi do 

10  Ibidem, s. 36-37.
11  L. Domańska, Zatrudnienie wspomagane szansą dla osób niepełnosprawnych, „Opuscula Sociolo-
gica” 2016, nr 2,, file:///C:/Users/User/Downloads/89_PDFsam_Opuscula_Sociologica_2_2016.pdf,             
s. 94-95 [dostęp: 19.09.2019].
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pracy, przebywającymi w domach, wyniosły zaś 35,2 mld USD. Krótkotrwale niezdolni 
do pracy spowodowali koszty w kwocie 17,5 mld USD. W sumie dało to kwotę 55,8 mld 
USD, co stanowiło 7,7% PKB Kanady w 1993 roku. Analizy prowadzone innym meto-
dami szacunkowymi mówiły zaś o stratach w granicach od 48,6 do 63 mld USD, co daje 
wielkość od 6,7% do 8,69% ówczesnego PKB Kanady”12.

3. Znaczenie trenera pracy w procesie wsparcia 
osób z niepełnosprawnością

Pod koniec lat 70. uznano, że dotychczasowe metody stosowane w rehabilita-
cji zawodowej nie do końca są trafne, gdyż nie skutkują zwiększeniem aktywno-
ści zawodowej jednostek, które borykają się z niepełnosprawnościami. Dlatego też 
pojawiły się pierwsze pomysły dotyczące tego, na jakich zasadach funkcjonował 
będzie zawód job coach czy trenera pracy. W tamtym okresie trener zatrudnienia 
miał wspierać osoby niepełnosprawne w   zakładzie pracy poprzez szkolenia kie-
rowane do osób niepełnosprawnych, które miały prowadzić do zyskania nowych 
umiejętności zawodowych przez ludzi z niepełnosprawnościami w  zakładzie pra-
cy, w którym zatrudniona zostanie dana jednostka z niepełnosprawnością. Trener 
pracy wówczas mógł organizować transport dla osoby z niepełnosprawnością do 
zakładu pracy. Współpraca trenera zatrudnienia, jego podopiecznego i pracodawcy 
miała prowadzić do tego, aby funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością w śro-
dowisku pracy było jak najlepsze. Trener pracy miał udzielać koniecznego wsparcia, 
co miało skutkować udanym procesem zatrudnienia z punktu widzenia zarówno 
pracodawcy, jak i  pracownika z dysfunkcjami zdrowotnymi13. Obecnie trener pracy 
to osoba, która poprzez szereg wspólnych działań ze swoim klientem ma doprowa-
dzić do podjęcia pracy przez osobę z niepełnosprawnością oraz przyczyniać się do 
zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych14. 

Nie istnieje jednolity, odgórnie ustalony system rekrutacji osób, które starają się o pra-
cę na stanowisku trenera pracy. Jednak ze względu na specyfikę tego zawodu osoba, która 
rekrutowana jest na to stanowisko pracy, często musi posiadać wykształcenie w zawodzie 
pracownika socjalnego, który ma już doświadczenie zawodowe w pracy z osobami, które 
borykają się z problemem braku zatrudnienia. W ten sposób osoba obejmująca stanowi-
sko trenera pracy zyskuje możliwość rozwoju zawodowego poprzez podniesienie kwalifi-
kacji zawodowych15. Osoby starające się o stanowisko trenera pracy często z wykształcenia 

12  Ibidem, s. 94-95.
13  H. Drachal, Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego. Broszura informacyjna i standardy jako-
ści, Wyd. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2013, s. 14.
14  M. Gorący, Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. Zestaw narzędzi do rekrutacji 
trenerów pracy, Wyd. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, s. 8-9.
15  M. Sosnowski, Trener pracy, [w.] A. Górak, M. Sosnowski, I. Wowra, B. Flak (red.), Nowatorskie 
instrumenty w pracy z klientami pomocy społecznej, Wrocław 2011, s. 11.
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są również pedagogami, psychologami, terapeutami zajęciowymi. Te osoby muszą także 
posiadać doświadczenie zawodowe w  pracy z  osobami niepełnosprawnymi. Literatura 
przedmiotu podaje, że często przyszłych trenerów pracy rekrutuje się spośród osób emery-
towanych, które posiadają już doświadczenie zawodowe, jeśli chodzi o nauczanie zawodo-
we, ale także spośród osób, które wyrażają chęć, aby dodatkowo pracować na stanowisku 
trenera pracy. Jest to zasadne na etapie, w którym trener zawodowy nie musi pomagać już 
klientowi tak często, jak miało to miejsce w początkowych fazach współpracy. Trenerem 
pracy mogą również zostać osoby, które pracowały w różnorodnych placówkach, eduka-
cyjnych albo w instytucjach o profilu rehabilitacyjnym, ale również osoby, które trudniły 
się zatrudnieniem w takich instytucjach jak urzędy pracy16. 

Od kandydata na trenera pracy wymaga się w zakresie kompetencji m.in. ko-
munikatywności, empatii, umiejętności aktywnego słuchania, obowiązkowości, 
dyspozycyjności. taktu, umiejętności dyplomatycznych, samodzielnej umiejętności 
organizacji powierzonej pracy i umiejętności pracy z grupami. Zwraca się uwagę na 
to, że trener zatrudnienia musi mieć na uwadze to, że celem jego działań jest akty-
wizacja osób niepełnosprawnych i to wokół tej specyficznej grupy osób skupiać się 
ma jego praca. Osoba pracująca na tym stanowisku musi pamiętać o tym, że ponosi 
odpowiedzialność za swoje dotychczasowe działania, ale też ich brak, jeśli chodzi 
o niełatwy proces, jakim jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 17.

Warto podkreślić, co należy do zadań trenera zatrudnia. Trener pracy może po-
móc swojemu klientowi w napisaniu profesjonalnego CV albo listu motywacyjnego. 
Osoba pracująca na tym stanowisku ma też za zadanie określić preferencje zawodowe 
jednostki, która poszukuje zatrudnienia. Jednym z zadań trenera pracy jest również 
poszukiwanie odpowiednich ofert pracy adresowanych do osób z niepełnosprawno-
ściami oraz nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami osób niepełno-
sprawnych. Trener zatrudnienia może też skupiać się na analizowaniu zasad umów 
zatrudnienia zarówno z pracodawcą, jak i z klientem niepełnosprawnym, z którym 
pracuje. Ma za zadanie również współuczestniczyć w spotkaniu finalizującym podpi-
sanie umowy o pracę, albo organizować spotkania tzw. trójstronne, czyli pracodawca 
– beneficjent – trener. Trener pracy może organizować również rozmowy kwalifika-
cyjne i różnorodnie wspierać osobę w niepełnosprawną w miejscu zatrudnienia, asy-
stując jej w przyswajaniu nowych obowiązków zawodowych18.

16  T. Majewski, Pośrednictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych. Poradnik dla 
urzędów pracy, Wyd. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2011, s. 72.
17  A. Cytowska, A. Wołowicz-Ruszkowska, Trener pracy. Dokument uwzględniający wiedzę zastaną na 
temat funkcjonowania trenera pracy – na podstawie polskich i zagranicznych opracowań, Polskie Forum 
Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2013, s. 50.
18  M. Bałtowska-Jucha, M. Głaz-Skirzyńska, Raport z badania funkcjonujących modeli świadczenia 
usług przez trenera pracy Millward Brown S.A., Wyd. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, War-
szawa, s. 102, https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Publikacje_UE/Trener_pracy/6104_raport_z_ba-
dania.pdf  [dostęp: 5.12.2019]. 
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Profesja trenera zatrudnienia19 różni się od profesji innych specjalistów, takich 
jak np. doradcy zawodowi20, którzy trudnią się wspomaganiem ludzi poszukujących 
pracy lub pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy. Tabela 1 prezentuje róż-
nice w pracy doradcy zawodowego oraz trenera pracy.

Tabela 1. Główne różnice zauważalne w  specyfice pracy trener zatrudnienia i doradcy za-
wodowego 
Table 1. The main differences noticeable in the specificity of work are the employment tra-
iner and the career counselor

Specyfika pracy trenera zatrudnienia Specyfika doradcy zawodowego
 Trener pracy skupia się na tym, w jakim 

stopniu należy przystosować miejsce, 
w którym zostanie zatrudniona osoba nie-
pełnosprawna oraz stanowisko pracy, aby 
było ono zgodne z potrzebami danej jed-
nostki, które wynikają z  rodzaju i stopnia 
niepełnosprawności osoby poszukującej 

zatrudnienia. 

Doradca zawodowy skupia się na udzie-
laniu porad dotyczących pracy, bazując 

na metodach, które mają na celu ułatwić 
wybór ścieżki zawodowej albo zmianę 

dotychczasowego zawodu wykonywanego 
przez osoby pełnosprawne.

Trener pracy może udzielać wsparcia i po-
mocy pracownikom niepełnosprawnym 
w miejscu zatrudnienia, zwłaszcza w po-

czątkowej fazie pracy. 

 Doradca zawodowy nie udziela swojemu 
klientowi wsparcia i pomocy w  miejscu 

zatrudnienia. 

 Trener pracy skupia się na tzw. aktywnym 
pośrednictwie zatrudnienia, które bazuje 

na poszukiwaniu stanowiska pracy dla 
osoby niepełnosprawnej w  istniejących za-
kładach pracy. Nie może on bazować jedy-
nie na zgłoszonych ofertach pracy. W tym 
przypadku trener pracy samodzielnie musi 

poszukiwać odpowiedniego stanowiska 
pracy, które będzie dostosowane do rodza-
ju niepełnosprawności jednostki oraz do 
orzeczonego stopnia niepełnosprawności. 

 Doradca zawodowy organizuje i  skupia 
się na prowadzeniu zajęć grupowych oraz 

porad zawodowych dla osób bezrobotnych 
i tych, które poszukują zatrudnienia. Do-
radca zawodowy może bowiem trudnić 
się udzielaniem pomocy pracodawcom 

w  doborze kandydatów do pracy, którzy 
zgłoszą ofertę pracy do danej instytucji. 

W przypadku pełnosprawnych beneficjen-
tów urzędów pracy często bazuje się na 

poszukiwaniu odpowiedniego pracownika 
dla pracodawcy na zgłoszony do urzędu 

pracy wakat. 

19  T. Majewski, Pośrednictwo zawodowe…, s. 61-64.
20  A. Oleszczyk Ustawowe i rzeczywiste zadania doradcy zawodowego w powiatowym urzędzie pra-
cy, [w:] E. Siarkiewicz, B. Wojtasik (red.), Być doradcą, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej, Wrocław 2008, s. 52.
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Trener pracy skupia się na doborze stano-
wiska pracy odpowiedniego do potrzeb 

fizycznych i kwalifikacji oraz indywidual-
nych oczekiwań osób niepełnosprawnych. 
Działania trenera pracy muszą być zaak-
ceptowane przez osobę niepełnosprawną. 

Trener pracy skupia się również na dokład-
nym zapoznaniu się z potencjałem zawo-
dowym niepełnosprawnego beneficjenta 

zatrudnienia, ale także musi posiadać 
choćby ogólną znajomość badań lekarskich 

danej osoby niepełnosprawnej, po to aby 
osoba niepełnosprawna mogła sprostać 

wymaganiom, jakie niesie ze sobą poten-
cjalne stanowisko pracy. 

Doradca zawodowy może skierować 
osobę pełnosprawną na różnego rodzaju 
badania psychologiczne i lekarskie, które 

mają poświadczyć o  zdolności zawodowej 
danej jednostki. Może także wskazać od-
powiednią ścieżkę szkoleniową dla danej 

jednostki. 

Źródło: oprac. własne na podst.: T. Majewski, Pośrednictwo zawodowe i pośrednictwo pracy 
dla osób niepełnosprawnych. Poradnik dla urzędów pracy, Wyd. Ministerstwo Pracy i Polity-
ki Społecznej. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 
2011, s. 61-64; A. Oleszczyk Ustawowe i rzeczywiste zadania doradcy zawodowego w powia-
towym urzędzie pracy, [w:] E. Siarkiewicz, B. Wojtasik (red.), Być doradcą, Wydawnictwo 
Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008, s. 52.

 Pracując z  osobą niepełnosprawną, trener pracy bazuje na katalogu danych, 
które podlegają stałej obserwacji. Trener pracy, rozpoczynając pracę z osobą poszu-
kującą zatrudnienia, bierze pod uwagę cechy osoby z  niepełnosprawnością, czyli 
klienta usługi. Należy pamiętać, że baza klientów usługi zatrudnienia wspomaga-
nego jest tworzona w oparciu o formularze zgłoszeniowe. Przy ich budowie bierze 
się pod uwagę status na rynku pracy, jaki aktualnie posiada osoba niepełnosprawna 
poszukująca pracy, ale także miejsce jej zamieszkania. Ważne jest także wykształce-
nie danej osoby z  niepełnosprawnością oraz doświadczenie zawodowe, jakie posia-
da, ale również rodzaj i stopień niepełnosprawności21.

Wsparcie bezpośrednie ze strony trenera pracy obejmuje następujące formy22:
1. Pierwszy etap obejmuje spotkanie rekrutacyjne, autoprezentację trenera pra-

cy i klienta, gromadzenie wstępnych informacji o kandydacie przez trenera pracy. 
Ten etap to również prezentacja programu zatrudnienia wspomaganego przygoto-
wanego przez trenera pracy, wypracowanie i zawarcie kontraktu.

21  Zestaw narzędzi do monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy „Trener pracy jako sposób na 
zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”, Wyd. PFRON, Warszawa 2013, s. 3-4.
22  K. Kaca, P. Woźniak, Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. Zestaw narzędzi 
do monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy, Wyd. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, 
Warszawa 2015, s. 9-10.
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2. Drugi etap to tworzenie profilu zawodowego przez trenera zatrudnienia, obej-
mujące diagnozę doradczą ze strony trenera zatrudnienia. Może także obejmować 
wsparcie w organizacji podczas tzw. „próbek pracy’’, albo organizację warsztatów 
grupowych z możliwością dookreślenia zakresu tematycznego, np. z zakresu kom-
petencji społecznych czy z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy. Ten 
etap obejmuje także zbadanie przez trenera zatrudnienia preferencji i predyspozycji 
zawodowych danego klienta. Na ten etap może składać się również diagnoza kom-
petencji społecznych klienta. 

 3. Kolejny etap to stworzenie przez trenera zatrudnienia tzw. Indywidualnego 
Profilu Zawodowego i Planu Działania. Plan Działania jest bowiem wypracowanym 
skutkiem trenera pracy i klienta z niepełnoprawnością poszukującego zatrudnienia. 
Plan ma formę pisemną, składają się na niego cele zawodowe, działania i terminy 
realizacji celów, ale też cykliczne spotkania klienta z trenerem zatrudnienia. 

4. Następny etap obejmuje znajdowanie pracy; tu proponuje się takie rodzaje 
wsparcia, jak: wsparcie osoby z niepełnosprawnością w tworzeniu dokumentów apli-
kacyjnych, np. CV albo listu motywacyjnego, aktywne pośrednictwo pracy, wspar-
cie w  formalnościach związanych z  organizacją staży zawodowych, bądź wsparcie 
podczas odbywania stażu. Na tym etapie ma miejsce także identyfikacja potencjal-
nych wolnych miejsc pracy dla osoby z niepełnosprawnością, wsparcie w organizacji 
praktyk osoby z niepełnoprawnością, ale także np. wsparcie osoby niepełnosprawnej 
podczas wykonywanych przez nią praktyk. Trener zatrudnienia wspomaganego może 
także organizować indywidualne spotkania z klientem, trening komunikacyjny z oso-
bą niepełnosprawną poszukującą pracy, warsztaty grupowe z możliwością dookreśle-
nia zakresu tematycznego przez osobę niepełnosprawną poszukującą pracy.

5. Kolejny etap to zaangażowanie pracodawcy. To etap obejmujący następujące for-
my wsparcia: wsparcie potencjalnego pracownika niepełnosprawnego w przygotowa-
niu do rozmowy rekrutacyjnej, przygotowanie samego pracodawcy i środowiska pra-
cowniczego do współpracy z potencjalnym pracownikiem niepełnosprawnym. Na tym 
etapie może pojawić się także wsparcie potencjalnego pracownika niepełnosprawnego 
i pracodawcy w procedurach zatrudnienia czy pomoc w  procedurach towarzyszących 
podjęciu zatrudnienia; może to być np. podpisanie umowy z pracodawcą. 

Trener zatrudnienia wspomaganego może też zająć się przygotowaniem spo-
tkania trójstronnego (kandydat do pracy, trener, pracodawca). Może też nastąpić 
indywidualne spotkanie potencjalnego pracodawcy z osobą niepełnosprawną – na 
tym etapie może także dojść do zapoznania potencjalnego pracownika niepełno-
sprawnego z warunkami zatrudnienia na danym stanowisku.

Na wymienionych etapach nie kończy się jednak rola trenera zatrudnienia 
wspomaganego. W  dalszych etapach trener pracy może udzielać w  różnorodny 
sposób wsparcia w miejscu pracy i poza nim pracownikowi z niepełnosprawnością, 
bądź udzielać swojemu klientowi szeroko pojętego wsparcia, np. w kwestiach for-
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malnych. Trener pracy może także zajmować się monitorowaniem przebiegu pracy 
i być w stałym kontakcie z pracodawcą, może również dokonywać dogłębnej oceny 
okresowej swojego klienta bądź być jego coachem. Trener pracy może udzielać pra-
cownikowi niepełnosprawnemu także wsparcia poza miejscem zatrudnienia. Może 
zająć się także udzielaniem wsparcia pracownikowi niepełnosprawnemu w wyko-
nywaniu obowiązków pracowniczych, organizować dla niego szkolenia stanowisko-
we albo szkolenia uzupełniające lub interwencyjne23.

Raport z badań dotyczących funkcjonowania trenerów pracy w praktyce z roku 
2015 obrazuje, jakie korzyści niesie współpraca z  trenerem zatrudnienia. Raport 
pokazuje, jak współpracę z trenerem pracy oceniają nie tylko beneficjenci poszcze-
gólnych projektów, w które są zaangażowane zarówno osoby niepełnosprawne, jak 
i  trener zatrudnienia, ale także inne podmioty. Beneficjenci, korzystający z usług 
trenera pracy, w  pierwszej kolejności poddali ocenie efektywność i  skuteczność 
świadczenia usług trenera pracy. Osoby badane korzystające z usług trenera pracy 
zauważają, że współpraca z trenerem pracy przynosi wiele korzyści24. W raporcie 
wskazano, że w wyniku korzystania z usług trenera zatrudnienia osoby badane mo-
gły aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, co skutkowało możliwością nawią-
zania kontaktów społecznych. Pojawiała się również okazja, aby wziąć udział w spo-
tkaniach kulturalnych, takich jak np. piknik25. 

Drugi obszar badań dotyczył najbliższego otoczenia. Raport pokazał, że współ-
praca z trenerem pracy pozwalała na zobrazowanie tego, jak osoba niepełnospraw-
na funkcjonuje w społeczeństwie, zarówno w odniesieniu grupowym, jak i jednost-
kowym. Przeprowadzone badania dowiodły, że rodzice osób niepełnosprawnych 
w wyniku tego, że ich dzieci podjęły współpracę z trenerem zatrudnienia, przełama-
li swoje lęki, które dotyczyły tego, że ich pociechy borykające się z niepełnospraw-
nością, nie poradzą sobie w środowisku pracy26. 

Kolejny obszar badań dotyczył korzyści, jakie uzyskały organizacje angażujące 
w swoje projekty trenerów pracy. Badania wykazały, że w wyniku współpracy z tre-
nerem zatrudnienia dane organizacje odniosły liczne sukcesy, bowiem udało im 
się zdobyć nowe środki finansowe, a ich pracownicy poznali nowoczesne metody 
pracy z osobami borykającymi się niepełnosprawnością. Kolejną korzyścią według 
badanych organizacji jest to, iż nawiązano kontakty zagraniczne w celu pracy nad 
doskonaleniem procesu zatrudnienia wspomaganego. Współpraca między trene-
rem pracy a badanymi organizacjami przyczyniła się również do poszerzenia umie-
jętności pracowników badanych organizacji, a także pozwoliła rozszerzyć ich ofertę 
szkoleniową. Raport pokazuje również, iż działania trenera zatrudnienia sprawiły, 

23  Ibidem, s. 9-10.
24  M. Bałtowska-Jucha, M. Głaz-Skirzyńska, Raport z badania funkcjonujących modeli…, s. 194-196. 
25  Ibidem.
26  Ibidem.
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że osoby niepełnosprawne często podejmowały pracę oraz że w wyniku współpracy 
z trenerem zatrudnienia został zminimalizowany lęk i stres płynący z powodu pod-
jęcia zatrudnienia przez ludzi borykających się niepełnosprawnościami. Z  pomocą 
trenera pracy udawało się łagodzić także trudne sytuacje w miejscu pracy27. 

Kolejnym badanym obszarem był rynek pracy. Tu osoby badane także zwra-
cały uwagę na korzyści, jakie niosła współpraca z trenerem zatrudnienia, bowiem 
z raportu wynika, że nastąpiła pozytywna zmiana w postrzeganiu aktywizacji za-
wodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz że zauważalnie 
wzrosło zainteresowanie lokalnych pracodawców osobami niepełnosprawnymi. 
Pracodawcy deklarowali stworzenie miejsc pracy, które będą specjalnie kierowane 
do pracowników borykających się z  niepełnosprawnością. W  przeprowadzonych 
badaniach pracodawcy zwracali uwagę, że w wyniku współpracy z trenerem pracy 
zyskają odpowiednio rekrutowanych pracowników, a w razie potrzeby będą mogli 
liczyć na pomoc i wsparcie ze strony trenera zatrudnienia28. Raport dowodzi, że są 
także słabe strony, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, ich zatrudnienie i trenera 
pracy. Upatrywać ich należy w problemach finansowych, z jakimi borykają się róż-
norodne projekty, w których przewidziany jest udział trenera zatrudnienia29. Wiąże 
się to z tym, że zakontraktowane projekty mogą zostać przerwane z  powodu braku 
środków finansowych. Może również nastąpić spadek motywacji trenerów pracy, 
a także uczestnicy projektów mogą poczuć się zdemotywowani tym, jak w wyniku 
pomyślnej rekrutacji oraz zachęceniu ich do udziału w danym projekcie zostaną bez 
wsparcia ze strony trenera pracy, co w przypadku niektórych osób niepełnospraw-
nych jest koniecznością. Wszystko to w konsekwencji wiąże się podważaniem sensu 
działań w zakresie aktywizacji zawodowej i może skutkować dużą frustracją i  inny-
mi odczuciami nacechowanymi negatywnie, które w konsekwencji mogą odczuwać 
ludzie borykający się z niepełnosprawnościami.

Podsumowanie

Trener pracy odgrywa dużą rolę w  pozyskaniu zatrudnienia przez osoby z nie-
pełnosprawnością. Analiza źródeł literaturowych i przedstawione badania skłaniają 
do następujących wniosków: 

−	 czynności trenera pracy przyczyniają się do pozyskania zatrudnienia przez 
osoby niepełnosprawne, a w efekcie oddziaływają na zwiększenie aktywności zawo-
dowej tej grupy osób, 

−	 działania trenera zatrudnienia znacznie umożliwiają uzyskanie przez oso-
by niepełnosprawne nie tylko zatrudnienia, ale też pozwalają tej grupie jednostek 

27  Ibidem.
28  Ibidem.
29  Ibidem.
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na kontakt społeczny, który jest fundamentalnym czynnikiem w przeciwdziałaniu 
izolacji owej grupy, 

−	 proces zatrudnienia, wspierany przez trenera pracy, rozszerza informacje 
na temat specyficznego i nie każdemu znanego problemu niepełnosprawności, oraz 
zachęca pracodawców do podjęcia współpracy z ludźmi niepełnosprawnymi. 

Konkludując, można także stwierdzić, iż rola trenera pracy w  pozyskaniu za-
trudnienia przez osoby z niepełnosprawnością jest istotna, a jego wsparcie zasadne. 
Rodzi optymizm angaż trenera pracy w proces zatrudnia osób niepełnosprawnych, 
bowiem przyczynia się on znacznie do zwiększenia aktywności zawodowej na ryn-
ku pracy tej grupy osób. Badania naukowe pokazują, iż osoby niepełnosprawne przy 
odpowiednim wsparciu mogą być w pełni aktywne zawodowo, a  funkcja trenera 
zatrudnienia w procesie pozyskiwania pracy zarówno dla pracodawców, jak i osób 
niepełnosprawnych generuje liczne korzyści. 

Dzięki działaniom trenera pracy osoba niepełnoprawna może uzyskać zatrud-
nienie na otwartym rynku pracy, rozwinąć swoje kompetencje oraz poszerzyć moż-
liwości. Działania te przekładają się potem na pełniejsze uczestnictwo osoby z nie-
pełnosprawnością w życiu społecznym, kulturalnym czy ekonomicznym.
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