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WSTĘP

Szanowny Czytelniku!
Wydawcą niniejszej książki pod tytułem: „Spółdzielnia socjalna dla osób niepeł-
nosprawnych. Poradnik” jest Krajowy Związek Spółdzielni Inwalidów i Spółdziel-
ni Niewidomych. Został on założony 20 lat temu, w 1992 roku, w oparciu o nowe 
prawo spółdzielcze. Statutowa działalność Związku koncentruje się głównie na 
takich dziedzinach, jak:

 ■ reprezentowanie zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji pań-
stwowej i samorządu terytorialnego,

 ■ doradztwo, instruktaże i konsultacje na rzecz zrzeszonych i nowo powstają-
cych spółdzielni,

 ■ organizowanie działalności szkoleniowej i wydawniczej na potrzeby spół-
dzielni i spółdzielców,

 ■ przeprowadzanie lustracji spółdzielni.

Podstawowym obszarem naszych zainteresowań jest rehabilitacja zawodowa 
i społeczna osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza funkcjonowanie kooperatyw 
inwalidów i spółdzielni niewidomych. Popularyzujemy też inne tego rodzaju 
formy przyjazne osobom niepełnosprawnym.

Od kilku lat wspieramy rozwój podmiotów ekonomii społecznej, zwłaszcza 
spółdzielni socjalnych, jako nowej, dobrej formy aktywizowania i rehabilitowania 
zawodowego osób niepełnosprawnych.

W ramach Inicjatywy Wspólnotowej eQuaL uczestniczyliśmy w realizacji pro-
jektu pn. „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnospraw-
nych”, którego istotnym celem było tworzenie spółdzielni socjalnych, zatrud-
niających także osoby należące do wspomnianej grupy. Projekt finansowano 
ze środków efS, a  jego administratorem był PfRoN. Przy znaczącym wsparciu 
samorządów gmin udało się wówczas uruchomić proces zakładania dziesięciu 
spółdzielni socjalnych, głównie w małych miasteczkach. 

Przez trzy lata na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pełniliśmy 
rolę Ośrodka Wsparcia Spółdzielni Socjalnych (oWSS), udzielając istniejącym 
i nowo powstałym spółdzielniom socjalnym wsparcia doradczego, a także finan-
sowego. Od 2008 roku organizujemy szkolenia adresowane do potencjalnych 
założycieli kooperatyw. Dostarczają one wiedzy niezbędnej do utworzenia, a na-
stępnie prowadzenia tego typu organizacji. Uczestnikami wspomnianych szkoleń 
były osoby niepełnosprawne, zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej 
i skierowane na szkolenie przez PuP. 

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Warszawie pod nr. 2.14/00102/2008. Wydajemy również periodyk „Na-
sze Sprawy”, magazyn informacyjno-publicystyczny osób niepełnosprawnych. 
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Na jego łamach bardzo często omawiana jest działalność spółdzielni socjalnych, 
założonych przez inwalidów, a także zakładów aktywności zawodowej i warsz-
tatów terapii zajęciowej.

Bazując na zdobytym doświadczeniu, w ubiegłym roku opracowaliśmy projekt 
szerszego włączenia jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarzą-
dowych i lokalnego biznesu w proces promowania, inicjowania i organizowania 
spółdzielni socjalnych jako skutecznej metody ograniczania bierności zawodowej 
osób niepełnosprawnych. Nazwaliśmy go: Trójkąt pożytku publicznego, bowiem 
nasze doświadczenie podpowiada, że współpraca jednostek samorządowych, 
organizacji pozarządowych oraz miejscowych przedsiębiorców stanowi w tej 
dziedzinie niezbędny warunek osiągnięcia zakładanych w projekcie celów. 

Dlatego też rekomendujemy spółdzielnię osób prawnych, której członkami 
będą organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, a pa-
tronat nad nią będzie sprawował miejscowy biznes. Uważamy ten model za 
najbardziej korzystny ze względu na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Przy-
należność do spółdzielni osób prawnych, szczególnie gminy czy powiatu, będzie 
sprzyjać jej trwałości i sprawności ekonomicznej. Z doświadczenia wiemy, że tego 
rodzaju organizacje osób fizycznych są pod tym względem kruche, a ich żywot 
ekonomiczny często kończy się po roku, gdy wyczerpią się środki pomocowe na 
uruchomienie działalności gospodarczej. 

Nasz projekt uzyskał pozytywną ocenę i otrzymał dofinansowanie w otwar-
tym konkursie ofert, ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej na najlepsze projekty dotowane w 2010 r. ze środków krajowego Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Po fio). W ciągu 17 miesięcy 
jego realizacji, obok działań promocyjnych, zrealizowaliśmy trzy turnusy szko-
leniowe dla animatorów ekonomii społecznej oraz ogólnopolską konferencję 
podsumowującą projekt. Książka pod tytułem „Spółdzielnia socjalna dla osób 
niepełnosprawnych. Poradnik” jest zwieńczeniem merytorycznego dorobku 
przedsięwzięcia i została wydana w jego ramach. W realizacji projektu wspierał 
nas Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, a w ubiegłym roku 
honorowy patronat nad naszym przedsięwzięciem objęli Pełnomocnik Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Prezes Zarządu PfRoN.

□

Według danych Krajowej Rady Spółdzielczej z 2009 roku, w całym kraju funk-
cjonowało we wskazanym okresie prawie 11 tys. spółdzielni w 15 podstawowych 
branżach. W tej grupie było 300 spółdzielni inwalidów i 26 spółdzielni niewi-
domych, razem 326 spółdzielczych zakładów pracy chronionej. Spółdzielnie 
inwalidów i niewidomych zatrudniają około 42 tys. osób niepełnosprawnych, 
co stanowi prawie 78% ogółu pracujących w tych placówkach. Połowa zatrud-
nionych niepełnosprawnych to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. 

WStęP
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Zgodnie z prawem, spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem członków, a jej 
podstawowym celem jest zapewnienie pracy, a nie kreowanie zysku, jak ma to 
miejsce w spółkach prawa handlowego. Kooperatywa pracy to przedsiębiorstwo 
społeczne, w którym członkowie świadczą pracę osobiście, ponadto jest ona 
chroniona poprzez spółdzielczy stosunek pracy. Udziałowcy czy akcjonariusze 
spółek prawa handlowego nie gwarantują takiej osłony miejsc zatrudnienia, nie 
mają też obowiązku świadczenia pracy osobiście. 

Te odmienne podejścia prawne powodują, że spółdzielnie inwalidów i niewi-
domych, w odróżnieniu od spółek prawa handlowego, mają rozwinięte funkcje 
społeczne, demokratyczne formy zarządzania, a  ich podstawową misją jest re-
habilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie 
odpowiedniej pracy i jej warunków, kształcenie i doskonalenie zawodowe oraz 
opiekę medyczną i rehabilitację leczniczą. 

Nadal kilkadziesiąt spółdzielni prowadzi własne przychodnie rehabilitacji 
i opieki zdrowotnej. Niestety, nie wszystkie tego rodzaju placówki są w stanie 
sprostać konkurencji na rynku wyrobów i usług. Niektóre zaś dokonują restruk-
turyzacji i przekształcają się w spółki prawa handlowego. Temu ostatniemu pro-
cesowi sprzyja liberalizowane prawo gospodarcze. 

Te zjawiska powodują, że liczba spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewido-
mych maleje, a co za tym idzie – kurczy się spółdzielczy rynek pracy osób niepeł-
nosprawnych, który do 1990 roku był głównym obszarem aktywności zawodowej 
tej grupy. Funkcjonowało wówczas około 475 spółdzielni, zatrudniających ponad 
210 tys. osób ze schorzeniami. Warto wspomnieć, że ówczesne organizacje inwa-
lidów, aby otrzymać status spółdzielni i związane z tym przywileje, podobne do 
tych posiadanych przez współczesne zakłady pracy chronionej, musiały zatrud-
niać co najmniej 70% osób niepełnosprawnych i zapewnić im w miejscu pracy 
szeroką opiekę medyczną i rehabilitację leczniczą. W tych placówkach w dużym 
stopniu rozwinięte były społeczne funkcje kooperatywy, związane z kulturą, 
sportem, turystyką itp. 

Spółdzielnia socjalna jest stosunkowo młodą formą spółdzielczości. Wdrażając 
tę ideę na grunt polski, wzorowano się na rozwiązaniach zachodnioeuropejskich, 
głównie włoskich. Aktualnie tego rodzaju jednostki tworzone są na mocy Ustawy 
z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, znowelizowanej 7 maja 2009 r. 
Łączą one w sobie cechy spółdzielni pracy i pozarządowej organizacji pożytku 
publicznego.

Rozwój ilościowy tej formy przedsiębiorstwa jest dość pokaźny. Szacuje się, że 
liczba zarejestrowanych spółdzielni socjalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym 
przekroczyła 400. Niestety, brak pewnej informacji o liczbie kooperatyw, które 
faktycznie prowadzą działalność. Badania fragmentaryczne i potoczne obserwa-
cje zdają się wskazywać, że około połowy rejestrowanych spółdzielni po roku czy 
dwóch latach, kiedy wyczerpują się środki uzyskane na ich założenie i pojawiają 
się trudności rynkowe, zaprzestaje działalności.

WStęP



Nowelizacja z 2009 roku, wykorzystując doświadczenia pierwszych lat tworze-
nia i funkcjonowania kooperatyw, przyniosła szereg istotnych ułatwień w proce-
sie powstawania spółdzielni. Aktualnie obowiązujący stan prawny w tym zakresie 
jest obszernie omówiony w kolejnych rozdziałach naszej książki. Ponadto, w kilku 
opracowaniach zaprezentowano instrumenty wsparcia zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane przez spółdziel-
nie socjalne, by rozwiązać pojawiające się problemy.

Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na wprowadzoną w 2009 r. możliwość 
tworzenia spółdzielni socjalnych przez jednostki samorządu terytorialnego i or-
ganizacje pozarządowe. Kooperatywy osób prawnych są jeszcze rzadkością. 
Mamy nadzieję, że nasza propozycja ich tworzenia według modelu „trójkąta 
pożytku publicznego”, by zatrudnić osoby niepełnosprawne, spotka się z pozy-
tywnym odzewem ze strony jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych, działających na rzecz osób z trwałymi schorzeniami. 

Szczególnie cenne będzie zainteresowanie i aktywność organizacji, które już 
prowadzą warsztaty terapii zajęciowej. Kluczowe w projekcie jest bowiem to, aby 
ci uczestnicy warsztatu, którzy poprzez terapię zajęciową osiągnęli odpowiednią 
samodzielność, mogli podejmować pracę w „swojej” spółdzielni socjalnej z tym 
samym członkiem założycielem, znanym z prowadzenia „jego” Wtz. Spółdziel-
czy duet: od terapii zajęciowej do rehabilitacji zawodowej, działający w ramach 
spółdzielni socjalnej, otoczony dodatkowo patronatem miejscowego biznesu 
i lokalnego samorządu, może być modelową strukturą w polskim systemie reha-
bilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warsztaty terapii zajęciowej w pierwotnym zamyśle miały być nie tylko jed-
nostkami opiekuńczymi, ale przede wszystkim przysposabiać ciężko poszkodo-
wane osoby niepełnosprawne do podejmowania pracy. Niestety, wieloletnia prak-
tyka funkcjonowania Wtz wykazała, że poniżej 2% ich uczestników podejmuje 
zatrudnienie, co oznacza, że Wtz w istocie stają się jednostkami prawie wyłącznie 
opiekuńczymi. Upowszechnienie praktyki zgodnej z modelem „trójkąta pożytku 
publicznego” powinno przyczynić się do przywrócenia ich właściwego miejsca 
wśród instytucji rozwiązujących problemy wynikające z niepełnosprawności.

Warto też zaznaczyć, że spółdzielnie osób prawnych, tworzone przez działa-
jące od lat organizacje, powinny być trwalsze i bardziej odporne na zawirowania 
rynkowe.

WStęP
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Polityka społeczna  
wobec sektora  
ekonomii społecznej
cezaRy MiżejeWSki

Ostatnie dwudziestolecie w polityce społecznej to czas chaotycznego łączenia 
rozwiązań odziedziczonych w spadku po poprzednim systemie ze wszystkimi 
możliwymi metodami znanych modeli polityki społecznej, ale także i okres po-
szukiwań. Poszukiwań nie tylko narzędzi i instrumentów, lecz również nowych 
idei. Jak zaś stwierdził Tony Blair, „idee potrzebują etykiety, jeśli mają stać się 
popularne i powszechnie zrozumiałe” 1. Stąd pojawiły się w Polsce pojęcia wy-
kluczenia społecznego, integracji społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, 
społecznej gospodarki rynkowej czy solidarnego państwa. 

Jedną z takich etykiet ideowych jest termin „ekonomia społeczna”, która zgod-
nie z definicją europejskiej organizacji ceP-cMaf, obejmuje działalność stowa-
rzyszeń, spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i  fundacji 2. Zainte-
resowanie tą koncepcją, podobnie zresztą jak integracją społeczną, jest jednym 
z nowych elementów europejskiej polityki społecznej, wynikającym z wpływu 
solidarnościowej myśli francuskiej 3.

1 T. Blair, Trzecia droga. Nowa polityka na nowe stulecie, w: Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi, wybór 
i oprac. T. Kowalik, Scholar, Warszawa 2001.

2 Ekonomia społeczna, Kraków 2004, MPS, zLSP, Warszawa 2005.
3 J. Defourny, Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcje i rzeczywistość, „Rynek 

Pracy” nr 1, 2005.
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CEZARY MIŻEJEWSKI

1. Znaczenie ekonomii społecznej

Ekonomia społeczna spełnia trzy najważniejsze przesłanki, mające istotne znacze-
nie w myśleniu o nowej polityce społecznej. Po pierwsze, idea ta znakomicie wkom-
ponowuje się w koncepcję budowania demokracji uczestniczącej poprzez nową 
wizję ładu społecznego oraz integrację społeczności lokalnych. Rację ma Kazimierz 
Frieske, iż łatwiej głosić i prezentować argumenty na rzecz idei „dobrego państwa”, 
opartego na partycypacji obywateli w rządzeniu, trudniej natomiast je realizować 4. 
W tym kontekście rola ekonomii społecznej w budowie demokracji uczestniczącej 
jest nie do przecenienia, choćby z uwagi na nowe jakościowo powiązanie w obsza-
rze jednej instytucji zarówno więzi o charakterze społecznym, jak i ekonomicznym. 
Połączenie wartości solidarności i indywidualnego zaangażowania ekonomicznego, 
może, choć nie musi, budować nowe, aktywne formuły uczestnictwa lokalnego. 

Po drugie, ekonomia społeczna może stanowić istotny element polityki wzrostu 
zatrudnienia poprzez wypełnianie przestrzeni lokalnej w sferze usług społecz-
nych oraz umożliwienie przedstawicielom grup szczególnie zagrożonych na 
rynku (niepełnosprawni, długoterminowi bezrobotni) podjęcia pracy. Funkcje te 
nie stanowią oczywiście kompleksowego remedium na ograniczenie bezrobocia, 
lecz oferują nowe elastyczne formy przedsiębiorczości i rodzaje zatrudnienia, 
trudne do osiągnięcia w innych sektorach i umożliwiające aktywizowanie osób, 
które dla publicznych służb zatrudnienia stanowią najtrudniejszą grupę klientów.

Po trzecie, ekonomia społeczna stanowi również istotny instrument procesu 
integracji społecznej, kreujący przewartościowanie ról zawodowych i społecz-
nych (budowanie wspólnot opartych o solidarność zamiast zależności). Ponadto 
można uznać ją za odpowiedź na praktyczne urzeczywistnianie idei prymitywnie 
pojmowanego workfare state (dobrowolność podejmowanych działań zamiast 
restrykcji związanych z przymusem aktywizacyjnym). 

Po czwarte, omawiana idea stanowi znaczący element rozwoju usług społecz-
nych użyteczności publicznej, wokół których na obszarze Unii Europejskiej trwa 
intensywna debata. To właśnie podmioty ekonomii społecznej mogą, działając 
nie dla zysku, dostarczać usługi w kompleksowy i zindywidualizowany sposób, 
dostosowany do zróżnicowanych potrzeb, mający na celu zapewnienie podstawo-
wych praw człowieka i ochronę najbardziej podatnych na zagrożenia. Ekonomia 
społeczna jest silnie zakorzeniona w lokalnej tradycji kulturowej. Ta cecha często 
uzewnętrznia się w bliskim kontakcie między dostarczycielem i odbiorcą usług, 
pierwszy z nich umożliwia uwzględnienie szczególnych potrzeb tego ostatniego. 
To właśnie podstawowe elementy europejskiej definicji usług społecznych uży-
teczności publicznej 5.

4 K. Frieske, Dobre państwo. Doświadczenia i oczekiwania Polaków, w: O roztropną politykę społeczną, 
pod red. J. Auleytnera, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2002, s. 32.

5 Komunikat Komisji Europejskiej Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Usługi socjalne 
użyteczności publicznej w Unii Europejskiej COM (2006) 177 z 25.04.2006.
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2. Ekonomia społeczna w społecznej przestrzeni

Ekonomia społeczna nie istnieje jednak w abstrakcyjnej przestrzeni. Do jej rozwo-
ju potrzebna jest również myśl o miejscu i roli, jaką ma do spełnienia. Chodzi tu 
o sytuację, w której sektor ten staje się naturalnym i równoprawnym sojusznikiem 
dziedziny publicznej w kształtowaniu ładu społecznego, w usługach społecznych 
wobec sektora rynkowego. Jak pisze Jeremy Rifkin, społeczeństwo obywatelskie 
po latach zależności od rynku i państwa narodowego zmierza do odzyskania cen-
tralnej pozycji w strukturze życia publicznego 6. Tę specyfikę, mającą przełożenie 
zarówno na wymiar lokalny, jak i globalny, Rifkin odnosi do istotnych wartości 
europejskich, a także budowy nowego ładu społecznego i politycznego. 

W wymiarze Polski koncepcja partnerstwa publiczno-społecznego oznaczałaby 
zbudowanie przestrzeni obejmującej usługi społeczne jako obszaru zintegrowane-
go z sektorem publicznym, pozostawiając mu z czasem kompetencje programowa-
nia, koordynowania, finansowania i kontrolowania. Nie ulega zatem wątpliwości, 
że państwo jako instytucja musi zachować te elementy władztwa, odpowiada 
bowiem wobec obywateli za realizację ich konstytucyjnych praw socjalnych. 

Sektor ekonomii społecznej uczestniczyłby na takich samych zasadach w pro-
gramowaniu oraz wypełniałby przestrzeń realizacyjną, finansowaną ze środków 
publicznych. Sojusz obszaru publicznego i społecznego stanowi również skutecz-
ną zaporę wobec nadmiernego urynkowienia usług społecznych, uniemożliwia-
jąc kreowanie nowych nierówności czy niszczenie wspólnotowości i solidarności, 
przynależnej sektorowi społecznemu. Oznacza to nową formułę kooperacji i wza-
jemnego wspierania, a nie wypierania się z obszarów poszczególnych polityk.

W dyskusjach o przyszłej roli sfery ekonomii społecznej czy szerzej, sektora 
społecznego, dominują dwa poglądy. W pierwszym – kreowanym przez wie-
lu teoretyków i działaczy – przyszłość sektora wywodzi się wprost z modelu 
amerykańskiego lub jako skutek kryzysu europejskiego welfare state 7. Podkreśla 
się w tym przypadku daleko idącą autonomię i potrzebę niezależności finan-
sowej. Odwoływanie się do idei neoliberalnego kapitalizmu rzeczywiście nie 
doprowadzi do uzależnienia od finansów publicznych i publicznych polityk, czyli 
do tzw. upaństwowienia organizacji społecznych 8. Będzie skutkować jednak 
zatraceniem odrębności i swoistości w ramach szeroko rozumianych działań 
nierządowych i zrównaniem zasad funkcjonowania sektora komercyjnego i spo-
łecznego (jako przykład tego procesu może posłużyć Ustawa o partnerstwie 
publiczno-prywatnym). Spowoduje to daleko idące urynkowienie i utratę tego, 

6 J. Rifkin, Europejskie marzenie, Warszawa 2005, s. 287.
7 M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w teorii i w praktyce, w: W stronę aktywnej polityki społecznej, 

pod red. T. Kazimierczaka i A. Rymszy, iSP, Warszawa 2003, s. 23–24.
8 A. Rymsza, Partnerzy służby publicznej? Wyzwania współpracy sektora pozarządowego i administracji 

publicznej w świetle doświadczeń amerykańskich, „Trzeci Sektor” nr 3, 2005.
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co najcenniejsze – solidarnościowego kontekstu ekonomii społecznej w wymiarze 
zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. 

Odrębność europejskiego spojrzenia na sektor społeczny trafnie skomento-
wał Jeremy Rifkin, umieszczając kontekst kulturowy przed rynkowym. Widzą 
to również europejskie organizacje pozarządowe (Platforma Społeczna 2005). 
Nie zauważają tego natomiast nasi krajowi admiratorzy amerykańskiego wzorca.

W  drugim poglądzie 9 podkreśla się, że współpraca władz publicznych 
z  sektorem społecznym napędza reformy decentralizacyjne, powoduje two-
rzenie przewagi interesów partykularnych nad interesami wspólnymi oraz 
utratę kontroli władz publicznych nad realizowanymi politykami, przy jedno-
czesnej tradycyjnej postawie obywateli, oczekujących od rządzących odpo-
wiedzialności za ogólne przestrzeganie praw i realizację polityki społecznej.

Trzeba jednak zauważyć, że reforma decentralizacyjna stała się faktem, zaś 
partykularyzm okazał się raczej cechą charakterystyczną obecnie funkcjonu-
jącego wzorca zmian – gdy władza ustępuje w imię pokoju społecznego przed 
silnym zorganizowanym partnerem. Należy natomiast zgodzić się z konstatacją 
prof. Szarfenberga, iż jako obywatele mający na względzie dobro wspólne powin-
niśmy bardziej niepokoić się o stan sektora publicznego. To właśnie od zdolności 
aktywnego państwa do programowania, kreowania, nadzoru, finansowania czy 
wreszcie prezentowania własnej oferty instytucjonalnej sektora publicznego wo-
bec sektora społecznego zależy przyszłość polityki społecznej w Polsce. 

W obliczu ukształtowania się nowego „konsensu szlachetnych uczuć” 10, w któ-
rym troskliwość wobec potrzebujących, podniesiona do rangi cnoty moralnej, 
jest tak naprawdę bezsilnością wobec narastających problemów społecznych, 
niezbędne są solidne systemowe rozwiązania, do takich może zaliczyć się idea 
partnerstwa publiczno-społecznego i rola ekonomii społecznej. 

3. Uwarunkowania historyczne i funkcjonalne

Instytucje ekonomii społecznej nie są w Polsce nieznane. Co więcej, nasz kraj 
ma w tym zakresie tradycje, których mogłoby pozazdrościć mu wiele państw 
europejskich. Jeśli chodzi o czasy współczesne, instytucje ekonomii społecznej 
istniały bądź jako ciągłość sprzed 1990 r. (tradycyjny ruch spółdzielczy, banki 
spółdzielcze), bądź pojawiły się w początkach lat dziewięćdziesiątych (prawo 
o stowarzyszeniach, prawo o ubezpieczeniach – towarzystwa ubezpieczeń wza-
jemnych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe).

9 R. Szarfenberg , Słabości trzeciego sektora, „Trzeci Sektor” nr 4, 2005–2006.
10 J. Fitoussi, P. Rosanvalon, Czas nowych nierówności, Znak, Kraków 2000, s. 16.
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Jednak prawdziwy rozwój kwestii ekonomii społecznej to domena polskiej 
polityki XXi wieku. Pojawiła się wówczas nowa formuła sektora ekonomii spo-
łecznej – nie ukrywajmy – w związku z procesem integracji europejskiej. 

Ta formuła stworzyła nowy rozdział, oparty w dużej mierze na aspiracjach 
sektora obywatelskiego. Niestety, kontekst historyczny w dużym stopniu uwa-
runkowuje postawę państwa. Gdy spojrzymy na ostatnie piętnastolecie, widać 
wyraźne zróżnicowanie polityki państwa pomiędzy „starą” a „nową” ekonomią 
społeczną. Instytucje ekonomii społecznej sprzed 1990 r. nigdy nie cieszyły się 
poparciem organów państwowych 11. 

Spółdzielczość jeszcze w 1988 roku dawała pracę ponad 2 milionom osób, ale 
na początku lat dziewięćdziesiątych bardzo radykalnie zmniejszyła zatrudnienie 
o około jedną trzecią 12. Reformy rynkowe dotknęły również spółdzielni inwali-
dów i niewidomych, zatrudniających ponad 233 tys. osób. W 2005 spółdzielczość 
inwalidzka to zaledwie 270 placówek, ok. 30 tysięcy osób 13. Jednak w 2010 roku 
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych 
(kzRSiiSN) zrzeszał już zaledwie 130 spółdzielni, z czego tylko 25 wzięło udział 
w badaniu ewaluacyjnym związku 14. Trudno o bardziej wyraziste dane. Obo-
wiązki rehabilitacyjne i integracyjne, które obciążały zadania ekonomiczne, stały 
się przyczyną radykalnego ograniczenia udziału na rynku podmiotów, niegdyś 
uznawanych przez Międzynarodową Organizację Pracy za modelowe.

Instytucje „nowej ekonomii społecznej” traktowane są w sposób bardziej pozy-
tywny – choć zróżnicowany, w zależności od sfery prowadzonej działalności dane-
go podmiotu. Pojawia się druga płaszczyzna – zróżnicowanej z uwagi na pełnione 
funkcje polityki państwa. Roboczo można nazwać je funkcjami integracyjnymi 
(usług społecznych) i rynkowymi (usług ekonomicznych) w zależności od celu 
realizowanych działań. W pierwszym przypadku celem jest zaspokojenie potrzeb 
integracyjnych w aspekcie społecznym lub zawodowym dla osób lub wspólnot, 
w drugim realizowanie usług o charakterze rynkowym w podobny sposób do in-
stytucji komercyjnych. Integracyjne instytucje ekonomii społecznej są wspierane 
przez państwo, zaś wobec rynkowych zachowuje ono neutralność. Tu oczywiście 
również istnieją zróżnicowania. O ile w przypadku Spółdzielczych Kas Oszczęd-
nościowo-Kredytowych państwo nie wspiera ich działalności, to jednak zawarło 
w regulacjach prawnych łagodniejsze zapisy dotyczące kwestii kapitałowych, co 
wywołuje irytację banków komercyjnych, o tyle w przypadku towarzystw ubez-
pieczeń wzajemnych widać wyraźne potraktowanie jako instytucji komercyjnej, 
co skutecznie zniechęciło do szerszego rozwoju ubezpieczeń wzajemnych.

11 Z. Gotfalski, Spółdzielczość a możliwości partycypacji obywatelskiej i udziału w dialogu obywatelskim, 
„Biuletyn Rady Społecznej” nr 3, 2005.

12 T. Kowalak, Czy schyłek spółdzielczości?, w: Zagrożenia polityki społecznej w Polsce w okresie trans-
formacji, pod red. M. Księżopolskiego i J. Supińskiej, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1993.

13 J. Szreter, Spółdzielnie inwalidów a spółdzielnie socjalne, „Rynek Pracy” nr 1, 2005.
14 Wyniki ewaluacji stanu spółdzielczości inwalidów. Ocena sporządzona w 2010 r., pod red. L. Mizery, 

kzRSiiSN, Warszawa 2010.
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4. Sfery polityki państwa

Obecnie państwo realizuje politykę zorientowaną na ekonomię społeczną w czte-
rech obszarach: programowania polityk publicznych, instytucjonalno-regulacyj-
nym, finansowym oraz infrastrukturalnym.

4.1. Programowanie
Obszar programowy dotyczy uznania roli ekonomii społecznej w rozwoju spo-
łecznym i ekonomicznym Polski i jej politykach publicznych. Inicjatorem działań 
programowych było ówczesne Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-
nej i później Ministerstwo Polityki Społecznej. Po raz pierwszy zapisy o ekonomii 
społecznej znalazły się w planie działań Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej na 2003 r. jako zadanie o charakterze koncepcyjnym. W dokumentach 
rządowych problematyka ta pojawia się w Krajowym Planie Działań na rzecz Inte-
gracji Społecznej dla Polski na lata 2004–2006, przyjętym przez Radę Ministrów 
21 września 2004 r. Działanie na rzecz ekonomii społecznej potraktowane zostało 
jako inicjatywa służąca większej spójności i solidarności 15. 

Ekonomia społeczna znalazła swoje miejsce w Narodowym Planie Rozwoju 
(NPR 2005) jako element istotnego wzbogacenia sytuacji na rynku pracy. Zapo-
wiedziano kompleksową przebudowę i ożywienie spółdzielczości oraz nowe 
rozwiązania prawne dla lokalnych instytucji wzajemnych ubezpieczeń i mikro-
kapitałowych. Niestety, nie podano bliższych szczegółów. 

Bardziej precyzyjne były propozycje zawarte w priorytecie dotyczącym inte-
gracji społecznej – wskazywano na koncepcje zatrudnienia socjalnego i ekonomii 
społecznej. Problematykę tę podejmował także dokument towarzyszący pt. „Stra-
tegia Polityki Społecznej na lata 2007–2013”. Konkretne rozwiązania o charakte-
rze implementacyjnym zostały zapisane w projekcie „Programu Operacyjnego 
»Społeczeństwo Obywatelskie«” w jednym z czterech priorytetów „ekonomia 
społeczna” 16. Nowy rząd po wyborach 2005 r. wycofał się z Narodowego Planu 
Rozwoju oraz przeformułował zasady budowy programów operacyjnych. Kwe-
stie przypisane dotychczas programowi „Społeczeństwo obywatelskie” zostały 
włączone do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ostatecznie ekonomia 
społeczna znalazła swoje miejsce w ramach Po kL, a ponadto w Program Opera-
cyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wpisano komponent przedsiębiorczości 
społecznej. 

15 Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej dla Polski na lata 2004–2006, MPS, Warszawa 
2004.

16 K. Więckiewicz, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w nowym modelu świad-
czenia usług, w: Nowy model świadczenia usług publicznych – współpraca administracji publicznej 
z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Admi-
nistracji Publicznej w Łodzi”, Łódź 2005.
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Jednak najistotniejsze było to, że kwestia ekonomii społecznej została zapisa-
na w Strategii Rozwoju Kraju 2007–2013 – w Priorytecie iii Wzrost zatrudnienia 
i podniesienie jego jakości, zanotowano m.in. Wzmocniony zostanie udział sektora 
ekonomii społecznej – organizacji pozarządowych w procesie zatrudnienia, m.in. 
poprzez takie działania jak:

 ■ realizacja programów wspierania zatrudnienia oraz promocja organizacji po-
zarządowych jako pracodawców, a także.

 ■ łączenie zatrudnienia w organizacjach pozarządowych ze wsparciem grup za-
grożonych wykluczeniem społecznym.

Realizowane będą, przy jak najszerszym udziale organizacji pozarządowych, 
programy zatrudnienia socjalnego i przedsiębiorstw społecznych.

Ponadto, w Priorytecie iV Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i  jej 
bezpieczeństwa wskazano, iż: Promowana będzie integracja i aktywizacja spo-
łeczna, w szczególności rozwój instytucji zatrudnienia socjalnego, spółdzielczości 
socjalnej, budownictwa socjalnego, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób nie-
pełnosprawnych, jak też rozwój kontraktów socjalnych i  innych instrumentów ak-
tywizujących, stosowanych przez służby społeczne. Prowadzone będą działania na 
rzecz tworzenia integracyjnego rynku pracy dla osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tym samym rola eko-
nomii społecznej została ujęta w taki sposób, by uwzględnić zarówno kwestie 
prozatrudnieniowe jak i prointegracyjne. Warto jednak zwrócić uwagę, że obec-
nie w widoczny sposób poszerzyły się funkcje ekonomii społecznej. Zwrócili 
na to uwagę m.in. eksperci oecd, którzy w raporcie na temat Polski stwierdzili 
wyraźnie: Należy rozszerzyć koncepcję przedsiębiorstw społecznych tak, aby objęła 
towary i usługi świadczone w interesie ogółu. Pozwoliłoby to podmiotom ekonomii 
społecznej na wyjście z wąskich ram polityki zaprojektowanej w celu promowania 
integracji społecznej i umożliwiłoby im rozwijanie się w innych obszarach, w obrębie 
których istnieje duży popyt na towary i usługi obecnie nieosiągalne na rynku i nie-
dostarczane przez samorządy lokalne. Chociaż nie oznacza to, że przedsiębiorstwa 
społeczne zrezygnowałyby z zaangażowania w integrację społeczną, mogłoby to 
znacząco przyczynić się do zaspokojenia zapotrzebowania na obecnie nieświadczo-
ne dla ogółu usługi i zmniejszyć stygmatyzację wrażliwych grup docelowych przez 
ogół społeczeństwa. Pozwoliłoby to przedsiębiorstwom społecznym na dostarczanie 
towarów i usług zarówno osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a przez 
to niezdolnym do uzyskania takich usług mimo ich dostępności, jak i ogółowi lud-
ności w lokalnych społecznościach. W ten sposób o wiele więcej obywateli weszłoby 
w kontakt z ekonomią społeczną i nauczyłoby się doceniać jej zalety oraz rozumieć 
jej ograniczenia 17.

17 Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną, Raport 
oecd na temat Polski, MRR 2009, s. 69.
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Wydaje się jednak, że powstające obecnie strategie horyzontalne, obejmujące 
okres do 2020 r., sprzyjają takiemu patrzeniu na rozwój ekonomii społecznej. 

M.in. w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 18, jedynej dotychczas prze-
jętej, wskazano, iż: ważnym kierunkiem działań w tym celu jest rozwój zasobów 
ludzkich i kapitału społecznego na obszarach o najniższym poziomie i dynamice 
rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Polityka regionalna będzie integrować działania różnych podmiotów, koncen-
trować je i adresować terytorialnie, szczególnie w zakresie następujących działań:

 ■ aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy (aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu) – poradnictwa, pośrednictwa pracy, szkole-
nia i przekwalifikowania, prac interwencyjnych i  innych form tworzenia 
miejsc zatrudnienia, rozwoju ekonomii społecznej, form wczesnej interwen-
cji (w tym outplacementu), staży i praktyki zawodowych; 

 ■ rozwoju lokalnego (w tym kulturalnego) oraz rozwój kapitału społecznego – 
wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych;

 ■ przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym ograniczania zjawiska 
ubóstwa, w szczególności wśród dzieci i osób starszych, realizacji programów 
integracji społecznej, rozwoju działań ekonomii społecznej, w tym przedsię-
biorstw ekonomii społecznej, które spełniają funkcje integracyjne, poprawy 
bądź uzupełniania usług publicznych oraz rozwoju wspólnot lokalnych.

Wydaje się, że również w innych strategiach, w tym Strategii Rozwoju Kapitału 
Społecznego, ekonomia społeczna znajdzie swoje miejsce. Jednak bardzo uważ-
nie musi zostać przemyślany aspekt realizacji, który będzie operacjonalizowany 
przez programy operacyjne i programy rozwoju.

4.2. Regulacje prawne
Obszar instytucjonalno-regulacyjny obejmuje prawne zasady uznania gospodarki 
społecznej jako autonomicznej dziedziny niezależnej od sektora rynkowego i pu-
blicznego. W tym przypadku również impulsy płynęły ze strony administracji 
rządowej, zajmującej się pracą i zabezpieczeniem społecznym. Przełom nastąpił 
po uchwaleniu w 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego, która m.in. 
zdefiniowała pojęcie obszarów społecznej użyteczności i trybu kontraktowania 
usług oraz – co jest nadal nie w pełni doceniane – określiła pojęcie odpłatnej 
statutowej działalności (aktywność na pograniczu działalności gospodarczej, 
niebędąca przedmiotem zainteresowania pomocy publicznej).

Kolejnym aktem prawnym obejmującym swoim zakresem tematycznym prze-
strzeń społeczną jest Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 2003 r., która zdefi-
niowała pojęcie osób wykluczonych społecznie, zatrudnienia socjalnego jako 

18 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, przyjęta 13 lipca 2010 r., Warszawa 2010, s. 122.
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uczestnictwa w „inkubatorach społecznych” – centrach integracji społecznej 
i klubach integracji społecznej oraz wspieranego zatrudnienia socjalnego – w ra-
mach robót publicznych lub własnej działalności w formie spółdzielni. Warto 
przypomnieć, że do końca 2010 powstało 70 centrów integracji społecznej 19 – z ich 
wsparcia od 2007 do 2010 skorzystało ogółem 21 622 osób – oraz ponad 280 klu-
bów integracji społecznej 20.

Forma spółdzielcza jako najbardziej odpowiadająca solidarnościowemu du-
chowi ekonomii społecznej była dalej rozwijana. Prace koncepcyjne skupiały się 
na budowie specjalnego typu spółdzielni, łączącego zalety spółdzielczości i or-
ganizacji pozarządowej. Pojęcie „spółdzielnia socjalna” pojawiło się w Ustawie 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kwietniu 2004 r. W akcie 
tym znowelizowano ustawę Prawo spółdzielcze, wprowadzając możliwość stwo-
rzenia nowego typu kooperatywy – spółdzielni socjalnej jako specyficznego ro-
dzaju stowarzyszenia pracy nienastawionego na zysk (w tej formule pierwotnie 
powstało 39 spółdzielni socjalnych). 

Wprowadzono również formy wsparcia dla kooperatyw (dotacje na rozpoczę-
cie działalności i refundowanie przez 12 miesięcy składki zuS). Warunkiem utwo-
rzenia takiego podmiotu był wymóg co najmniej osiemdziesięcioprocentowego 
udziału osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w całościowym składzie członkowskim.

W 2004 roku uchwalono również Ustawę o pomocy społecznej, określającą 
procedury kontraktowania usług z zakresu wsparcia publicznego oraz wpro-
wadzającą nowe narzędzie pomocy społecznej – kontrakt socjalny wraz z  jego 
relacjami nowego rodzaju z sektorem gospodarki społecznej. Pojawiły się też 
innowacyjne instrumenty aktywizacyjne, m.in. inna formuła robót publicznych – 
jako zatrudnienia o charakterze reintegracyjnym, realizowanym w podmiotach 
niekomercyjnych.

Kolejnym i najistotniejszym działaniem legislacyjnym była uchwalona w kwiet-
niu 2006 roku Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Najistotniejszą zasadę rządzą-
cą nowym podmiotem ekonomii społecznej – spółdzielnią socjalną – stanowiła 
stanowiła możliwość prowadzenia dwojakiego rodzaju działalności: 

 ■ stricte gospodarczej, ale nienastawionej na zysk, z nadwyżką bilansową 
przeznaczaną na reintegrację zawodową i społeczną, wolnej od podatku oraz 

 ■ statutowej spółdzielni, prowadzonej na zasadach analogicznych do tych, 
które obowiązują w obszarze działalności pożytku publicznego na podsta-
wie ustawy o działalności tego rodzaju i wolontariacie. Istotnym elementem 
byłoby także to, że spółdzielnie mogą startować w konkursach na zlecanie 
zadań publicznych, tak samo jak organizacje pozarządowe. 

19 Instytucje Aktywnej Integracji Społecznej i Zawodowej. Centra Integracji Społecznej w 2010 roku (na 
podstawie sprawozdań wojewodów), MPiPS, Warszawa 2011, s. 18.

20 Centra i Kluby Integracji Społecznej – dorobek okresu 2004–2011, oprac. A. Trzeciecki, Instytut Roz-
woju Służb Społecznych, Warszawa 2011, s. 24.
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Niestety opór wobec ustawy w 2005 roku spowodował nałożenie licznych 
restrykcji i ograniczeń. Dlatego też już w 2006 roku w ramach prac nad projek-
tem Tu jest Praca, realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej eQuaL, 
rozpoczęto pracę nad zmianami legislacyjnymi. Zaowocowały one uchwaleniem 
7 maja 2009 r. aktu o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych. Znowelizowa-
na ustawa m.in.: 

 ■ zmieniła proporcje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym względem 
innych z 80 : 20 na 50 : 50 oraz określiła, co istotne, że nie tylko osoby zagro-
żone wykluczeniem społecznych mogą być założycielami;

 ■ umożliwiła powstanie zupełnie nowej formuły – spółdzielni socjalnej two-
rzonej przez osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu 
terytorialnego), które mają obowiązek zatrudnienia osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym, aby po 12 miesiącach dać im możliwość otrzymania 
praw członkowskich w spółdzielni;

 ■ określiła zasady angażowania pracowników, niebędących spółdzielcami, 
tak aby liczba osób zagrożonych wykluczeniem względem pozostałych nie 
mogła być nigdy mniejsza niż 50%, nawet w przypadku zatrudniania osób 
z zewnątrz;

 ■ rozszerzyła zasady refundacji składek na ubezpieczenie społeczne ze środ-
ków Funduszu Pracy – w pełnej wysokości przez 24 miesiące od dnia za-
trudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy do kwoty 
odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru 
jest suma minimalnego wynagrodzenia; 

 ■ uregulowała kwestie prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakre-
sie aktywności odpłatnej (a do 2011 również nieodpłatnej) oraz kwestie za-
sad udzielania pomocy publicznej w sposób bardzo przyjazny dla spółdzielni, 
a zarazem ułatwiający jednostkom finansów publicznych oferowanie wsparcia.

Zmiany te, poparte również przekształceniami o charakterze finansowym 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, spowodowały, że do końca 
2011 r. powstało łącznie 412 spółdzielni socjalnych 21. Należy mieć jednak świado-
mość, że część podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym 
zaprzestała swojej działalności. 

O ile funkcjonowanie spółdzielni socjalnych posiada już swoją regulację, o tyle 
duże trudności mają podmioty o  innym statusie prawnym. Nadal nie zostało 
zdefiniowane prawnie pojęcie podmiotu ekonomii społecznej czy też przedsię-
biorstwa społecznego.

W lipcu 2011 r. grupa prawna Zespołu ds. rozwiązań systemowych ekono-
mii społecznej przedstawiła projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym 

21 Dane ze strony Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych: www.ozrss.pl



PolIt YKA SPołECZnA

21

i przedsiębiorczości społecznej 22, który całościowo ureguluje zakres działań 
tego rodzaju w obszarze zatrudnieniowym oraz usług społecznych. Odbyły się 
też wstępne konsultacje eksperckie 23. Zabrakło jednak ostatecznego produktu. 
Przewiduje się, że projekt ten powinien zostać przyjęty w 2012 roku. Musi on 
określić nie tylko zakres przedmiotowy i podmioty funkcjonowania przedsię-
biorstwa społecznego, ale również, a może przede wszystkim, kwestie uprawnień 
podatkowych, pomocy publicznej, oraz relacje pomiędzy regulacjami (tryb kon-
traktowania, definiowania i określania systemu wsparcia).

4.3. Finanse
Obszar finansowy wiąże się ze stworzeniem stabilnych zasad sytemu wsparcia 
sektora ekonomii społecznej. W związku ze zmianami w obszarze regulacyjnym 
od 2004 roku pojawiały się nowe możliwości finansowania – Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy, inne środki samorządowe. 
W okresie 2005–2009 mieliśmy do czynienia ze specjalnym programem wspie-
rającym dzięki środkom Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który został 
zarzucony z nieznanych powodów. 

Obecnie najistotniejszym elementem finansowym w rozwoju ekonomii społecz-
nej są środki Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne od 2008 r. W ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet Vii Promocja integracji społecz-
nej przewidziano specjalne działania na rzecz opisywanego obszaru. Zostały one 
określone w Poddziałaniu 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej. Zapowiedziano, iż 
w ramach tego priorytetu i poddziałania realizowane będzie: tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi adaptacyjnych form zatrudnienia, w tym w sektorze ekono-
mii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów 
i niewidomych, spółdzielnie socjalne), która łącząc cele społeczne z ekonomicznymi, 
stanowić będą skuteczny instrument aktywizacji osób doświadczających trudności 
związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. 

Ponadto określono, iż wsparcie w ramach Priorytetu będzie zatem przeznaczone 
nie tylko dla podmiotów ekonomii społecznej, ale również dla instytucji powołanych 
do jej wspierania, które poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia 
w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania zasobami 
ludzkimi czy stosowania przepisów prawnych, umożliwiają rozwój i funkcjonowanie 
gospodarki społecznej  24. 

Pomimo tych zapowiedzi od 2008 r. do 1 czerwca 2010 wsparcie było przyzna-
wane w istocie wyłącznie na działania wspierające funkcjonowanie podmiotów 

22 Projekt ustawy dostępny jest na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl pod adresem http://www.
ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/akty_prawne/ustawa_es.pdf

23 Ustawa o przedsiębiorstwie społecznym po konsultacjach. Większość na tak, ale konieczne popraw-
ki, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/663360.html

24 Szczegółowy Opis Priorytetów Po kL z 13 marca 2008 r., s. 196.
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ekonomii społecznej, co oznaczało finansowanie instrukcji infrastrukturalnych. 
Na ten cel wydatkowano kwotę 163 055 136 euro (677 966 950 zł według obliczeń 
z listopada 2011). 

Środki na tworzenie podmiotów ekonomii społecznej przez osoby bezrobotne 
umieszczone były w Priorytecie Vi Rynek pracy otwarty dla wszystkich w działa-
niu 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Jednak 
pomoc w tym zakresie miała charakter śladowy. Według danych, w 2007 r. na 
założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnych środki z Funduszu Pracy 
przyznano w kwocie 705,7 tys. zł, dzięki której podjęło działalność 97 bezrobot-
nych. Natomiast w 2008 r. na opisany cel zostały przekazane środki w wysokości 
699 tys. zł, zaktywizowano 91 bezrobotnych 25. 

Dlatego też od 1 czerwca 2010 roku dokonano zmian, umożliwiając w ramach 
Priorytetu Vii Poddziałania 7.2.2. Wsparcie na utworzenie założenie spółdzielni 
socjalnej, przystąpienie do kooperatywy lub zatrudnienie w niej poprzez zasto-
sowanie co najmniej dwóch z następujących instrumentów: 

 ■ wsparcia szkoleniowego i doradztwa (indywidualnego i grupowego), pozwa-
lającego na uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub 
prowadzenia i/lub przystąpienia, i/lub pracy w spółdzielni socjalnej, w tym 
szkolenia zawodowego potrzebnego do pracy w tego rodzaju instytucji;

 ■ przyznania środków finansowych dla podmiotu na założenie spółdzielni 
socjalnej, przystąpienie do niej lub zatrudnienie w niej – do wysokości 20 tys. 
zł na założyciela, osobę przystępującą lub pracownika zatrudnionego w pla-
cówce utworzonej przez osoby prawne; 

 ■ wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej, świadczonej od 6 do 
12 miesięcy, połączonej z doradztwem oraz wspomaganiem w efektywnym 
wykorzystaniu przyznanych środków 26.

Z uwagi na fakt, iż zmiany te weszły w drugiej połowie 2010 roku, w istocie 
zaczęły faktycznie obowiązywać w 2011 roku. Dlatego brakuje kompleksowych 
danych o realizowanym wsparciu. Założono, iż do końca obecnego okresu pro-
gramowania pomoc otrzyma 300 spółdzielni socjalnych 27. 

Od 2012 ma się również pojawić nowy instrument, tworzony w ramach Priory-
tetu I Po kL jako nowe działanie 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwo-
ju ekonomii społecznej. Przewiduje ono preferencyjne pożyczki na rozwój działal-
ności podmiotów z tego obszaru. Na ten cel przeznaczono kwotę 7 502 437 euro.

25 Niestety brakuje danych dotyczących kolejnych lat. Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej na interpelację nr 12007 w sprawie braku środków finansowych w Funduszu Pracy na 
tworzenie nowych miejsc pracy w formie spółdzielni socjalnych z 5 listopada 2009 r. Tekst do-
stępny na stronie Sejmu RP. http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/2df80fe4116b3f62c12573be003cb-
40d/4584a100039367b1c12576870045b883?OpenDocument.

26 Szczegółowy Opis Priorytetów Po kL z 20 grudnia 2011 r., s. 239–240.
27 Tamże, s. 355. 
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4.4. Usługi infrastrukturalne

Obszar usług dotyczy systemu działań publicznych na rzecz wsparcia i rozwoju 
sektora gospodarki społecznej. Podstawowym elementem było wspomniane 
wcześniej Poddziałanie 7.2.2 w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, w ramach 
którego finansowano przedsięwzięcia mające na celu pomoc w utworzeniu i/lub 
funkcjonowaniu (w tym wzmocnieniu potencjału) co najmniej 40 instytucji wspie-
rających ekonomię społeczną 28. Projekt w sposób komplementarny i łączny oferuje:

 ■ dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;
 ■ doradztwo (indywidualne i grupowe świadczone w centrach doradztwa, inku-
batorach społecznej przedsiębiorczości, tworzących wspólną infrastrukturę 
rozwoju), w tym poradnictwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty eko-
nomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania, np. w postaci pożyczek;

 ■ szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;

 ■ usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz opisywanego sek-
tora (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu 
wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej);

 ■ promocja opisywanego sektora i zatrudnienia w nim.

Do końca listopada 2011, według reguł tego działania, podpisano 343 umowy 
o dofinansowanie na łączną kwotę 344 025 321,07 zł 29. Sprawozdania Po kL do-
noszą, że od początku realizacji programu do końca 2010 roku sfinansowano tym 
samym 196 projektów (wsparły one 4555 podmiotów ekonomii społecznej, zaś 
pomoc otrzymało ponad 38 tys. osób), z których według analiz w połowie 2011 
funkcjonowało blisko 100 30.

Już w 2009 zwrócono uwagę na niedoskonałość oferowanego systemu wspar-
cia 31. Obok przypadkowości wielu projektodawców, którzy realizowali dzia-
łania wyłącznie z uwagi na środki finansowe, pojawiła się kwestia trwałości 
realizowanych działań. Dlatego też w 2011 roku Instytucja Zarządzająca Po kL 
skonstatowała, iż: konkursowy tryb wyboru projektów, a przy tym niewystarczające 
wykorzystanie narzędzi w postaci kryteriów wyboru projektów, spowodowało, że:

 ■ w większości regionów liczba powołanych ośrodków wsparcia ekonomii społecz-
nej znacznie przewyższyła zakładane w PO KL wartości docelowe;

 ■ w wielu przypadkach nie udało się zapewnić kontynuacji działań przez poszcze-
gólne ośrodki, gdyż nie uzyskały one dofinansowania ze środków EFS na dalsze 

28 Od 1 stycznia 2012 wskaźnik ten został zwiększony do 44 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.
29 Stan wdrażania Po kL na dzień 30 listopada 2011 r. dostępny na stronie www.efs.gov.pl.:
 http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/Stan_wdrazania_PO_

KL_30_11_2011.pdf
30 System wsparcia ekonomii społecznej, fiSe, Warszawa 2011.
31 Struktura infrastruktury ekonomii społecznej – zaproszenie do dyskusji, Pracownia Badań i Innowacji 

Społecznych Stocznia, Warszawa 2009.
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prowadzenie działań, co prowadziło do tego, że potencjał zdobyty przez te pod-
mioty nie był wykorzystywany;

 ■ znaczna część ośrodków zaprzestała realizacji działań wspierających ekonomię 
społeczną wraz z zakończeniem dofinansowania ze środków EFS. Tymczasem, 
zgodnie z logiką interwencji EFS, beneficjenci powinni zapewnić trwałość pro-
jektów po zakończeniu ich realizacji ze środków unijnych. Często jednak ośrodki 
wsparcia ekonomii społecznej prowadzone są przez podmioty zaliczane do ob-
szaru ekonomii społecznej, np. przez organizacje pozarządowe, które nie mają 
wystarczających zasobów do prowadzenia działań wspierających wspomniany 
sektor bez pomocy państwa  32.

Zaproponowano działania naprawcze, w 2012 preferowane będą następujące:
 ■ w danym subregionie ma działać tylko jeden ośrodek (aby uniknąć dublo-
wania wsparcia, a jednocześnie zapewnić podmiotom ekonomii społecznej 
łatwy dostęp do usług świadczonych przez ośrodek);

 ■ wsparcie będzie adresowane do ośrodków już działających i pozwoli im na 
kontynuację aktywności wspierającej rozwój ekonomii społecznej;

 ■ pomoc będzie świadczona minimum 24 miesiące.

Wprowadzono ponadto wymóg trwałości działań – co najmniej dwa lata po 
zakończeniu projektu – oraz poddania się procesowi standaryzacji tak, by otrzy-
mały one akredytację przed nowym okresem programowania. Jeżeli zostanie on 
wdrożony, będzie można mówić o stworzeniu spójnego systemu infrastruktural-
nego wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. 

5. Przyszłość ekonomii społecznej w polityce społecznej

Przyszłość sektora ekonomii społecznej zależna jest oczywiście od wyboru ide-
owego. Jak twierdzi prof. Ewa Leś, rozwój instytucji tego rodzaju stwarza realną 
szansę przezwyciężenia w Polsce mitu gospodarki wolnorynkowej jako jedyne-
go mechanizmu rozwoju, a także odejścia od antysolidarnościowej wizji ładu 
społecznego w kierunku bardziej partycypacyjnej i demokratycznej gospodarki 
rynkowej oraz modelu polskiej polityki społecznej opartej na partnerstwie 33.

Budowa partnerstwa publiczno-społecznego i roli ekonomii społecznej wy-
maga trzech działań. Po pierwsze, upowszechnienia aksjologii nowego modelu 
partnerstwa zarówno po stronie sektora publicznego, jak i po stronie sfery spo-
łecznej. Wielu działaczy sektora publicznego do dzisiaj uważa przedstawicieli ob-
szaru społecznego w usługach społecznych za „petentów” czy wręcz „młodszych 

32 Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za i półrocze 2011 r., MRR, War-
szawa 2011, s. 100–101.

33 E. Leś, Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, „Trzeci Sektor” nr 2, 2005.
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braci”, na pewno zaś za podejrzane i nieprofesjonalne grupy, które marnują 
pieniądze publiczne. Z drugiej zaś strony należy pamiętać, że sektor społeczny 
w Polsce powstawał w opozycji do państwa czy nawet wbrew państwu, dlatego 
przedstawiciele sfery publicznej uważani są za osoby z gruntu „niechętne” i „nie-
rozumiejące” problemów społecznych 34. Istotna jest również różnica w ocenie 
demokratycznej legitymizacji pomiędzy sektorem publicznym i społecznym, 
czyli odrębności pomiędzy demokracją reprezentatywną a partycypacyjną.

Po drugie, idea ta wymaga istotnej modernizacji publicznego sektora usług 
społecznych. Potrzebne są nowe lub zmodyfikowane regulacje umożliwiające 
realizację partnerstwa. Nie ulega wątpliwości, że istotnej korekty wymaga Ustawa 
o finansach publicznych, Ustawa – Prawo zamówień publicznych, skorelowane 
z przepisami o działalności pożytku publicznego, Ustawa o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa o pomocy 
społecznej oraz inne ustawy regulujące kwestie partnerstwa oraz mechanizmy 
finansowania. 

Władze publiczne w ramach tego procesu muszą określić brakujące standar-
dy usług (w tym kwalifikacyjne), niezbędne do realizacji zadań przez sektor 
społeczny i co najważniejsze, doprowadzić do przebudowy publicznych służb 
społecznych, wprowadzając nowe wzorce kwalifikacji i kompetencje w zakresie 
programowania, koordynowania, finansowania i nadzoru realizacji usług spo-
łecznych (kwestie wewnętrznej kurateli to również problem tego sektora).

Po trzecie, idea ta wymaga kompleksowej polityki państwa na rzecz wspiera-
nia rozwoju sektora ekonomii społecznej. Kwestia, czy polityka państwa może 
kreować postawy społeczne i nadawać kształt ładowi społecznemu, wydaje się 
oczywista. Powstaje raczej pytanie, w jaki sposób państwo powinno kreować 
taką politykę. 

Podstawowe zadanie, jakie musimy wykonać, to umiejscowić ekonomię spo-
łeczną w nowej perspektywie programowej, co przełoży się następnie na konkret-
ne działania polityk publicznych w postaci instrumentów prawnych, finansowych 
i edukacyjnych. Wiadomo, że wśród pięciu celów europejskiej strategii „Europa 
2020” znajduje się zarówno kwestia zatrudnienia, jak i ubóstwa. Wiadomo, że 
w dokumencie do strategii pt. „Europejska platforma współpracy w zakresie wal-
ki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności 
społecznej i terytorialnej z 16 grudnia 2010” koM(2010) 758 wyraźnie wskazano 
wykorzystanie potencjału gospodarki społecznej. To oznacza, że ze strony UE 
możemy liczyć na wsparcie. Pytanie, jak to określimy w naszych dokumentach 
strategicznych. 

Dzisiejsze działania możemy ocenić dość ambiwalentnie. W zasadzie nikt 
nie jest przeciwko rozwojowi ekonomii społecznej, ale też nikt jej nie popiera. 

34 K. Szczerski, Partnerstwo obywatelskie. Problematyka relacji administracji publicznej z organizacjami 
obywatelskimi, „Służba Cywilna” nr 5, 2002–2003, s. 156.
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Przykład inercji w sprawie paktu na jej rzecz pokazuje, jak można zlekceważyć 
i stłumić zapał nowych inicjatyw. I w zasadzie do końca nie wiadomo, dlaczego 
pakt nie ujrzał światła dziennego, choć paradoksalnie jego postanowienia są 
w pełnym zakresie realizowane. Problem braku wsparcia dotknął nie tylko decy-
dentów, ale również sektor pozarządowy. Można odnieść wrażenie, że wszyscy 
cierpią na syndrom technokratyczny – najważniejsze jest realizowanie projektów 
i wydatkowanie środków, a nie refleksja nad osiągniętymi i przewidywanymi 
rezultatami. 

Ostatnie decyzje Komisji Europejskiej z 6 października 2011 w sprawie projektu- 
-rozporządzenia o Europejskim Funduszu Społecznym na lata 2014–2020 tym 
bardziej mogą nastrajać optymistycznie. Postawiono sobie za cel promowanie 
włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa, wskazano z nazwy priorytet wspie-
rania gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Jednak to, w  jaki 
sposób zostanie on wdrożony w działaniach krajowych, leży zarówno w gestii 
władz publicznych, jak i samych instytucji sektora ekonomii społecznych. Szansą 
na realizację działania są projektowane zapisy strategii rozwoju, programu Dłu-
gookresowa Polityka Rozwoju Ekonomii Społecznej 2020 oraz wdrażane obecnie 
instrumenty finansowe i infrastrukturalne. 

Obywatelstwo ekonomii społecznej w Polsce zostało już uznane. Jednak stwo-
rzenie aktywnego partnerstwa publiczno-społecznego wciąż pozostaje raczej 
w sferze możliwości niż rzeczywistości. Decentralizacja i zasadnicze składniki 
funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej już istnieją. Jak dalej będzie wy-
glądać przyszłość partnerstwa publiczno-społecznego, sektora ekonomii społecz-
nej i ładu społecznego, zależy od nas wszystkich.
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Trójkąt pożytku publicznego  
– model spółdzielni socjalnej  
dla osób niepełnosprawnych
LudWik MizeRa

Dobiegła końca formalna realizacja projektu pod nazwą Trójkąt pożytku publicz-
nego. Zachęcamy Państwa do jego kontynuowania w swojej gminie, mieście i po-
wiecie, do wykorzystywania w praktyce płynących z niego propozycji i wniosków. 
Podejmowaliśmy w jego ramach działania na rzecz szerszego włączenia jednostek 
samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu w pro-
ces promowania, inicjowania i organizowania spółdzielni socjalnych osób praw-
nych jako nowej i skutecznej formy ograniczania bierności zawodowej, zwłaszcza 
osób ze szczególnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Projekt ten opracowaliśmy z myślą o organizacjach pozarządowych i jednost-
kach samorządu terytorialnego, które zajmują się rehabilitacją społeczną i zawo-
dową osób niepełnosprawnych, przede wszystkim o tych, które już prowadzą 
warsztaty terapii zajęciowej. Przedsięwzięcie to określiliśmy mianem Trójkąta 
pożytku publicznego, bowiem nasze doświadczenia pokazują, że współpraca 
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz miej-
scowych przedsiębiorców stanowi w tej dziedzinie niezbędny warunek osiągnię-
cia zakładanych celów. Nadszedł czas na praktyczne wykorzystanie i wdrożenie 
wypracowanych propozycji i nasuwających się wniosków, a przede wszystkim 
upowszechnienie nowego modelu spółdzielni socjalnej dla osób niepełnospraw-
nych, budowanej według formuły „trójkąta pożytku publicznego”. 

Nasz projekt uzyskał pozytywną ocenę w otwartym konkursie ofert, ogłoszo-
nym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na projekty dofinansowywane 
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w 2010 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich (Po fio), i otrzymał dofinansowanie. Zyskał uznanie Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Prezesa Zarządu PfRoN, którzy objęli nad 
jego realizacją honorowy patronat.

1. Problemy podejmowane w ramach projektu

Niska aktywność zawodowa i  towarzyszące jej wysokie bezrobocie jest nadal 
głównym problemem społecznym w naszym kraju. Znaczącą część niepracują-
cych stanowią osoby niepełnosprawne, które dodatkowo cechuje wysoka bier-
ność zawodowa. Konsekwencją tego jest zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Według badań prowadzonych przez guS na temat aktywności eko-
nomicznej ludności (BaeL), w ii kwartale 2011 r. w Polsce było 2036 tys. osób 
niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, ale zaledwie 542 tys. z nich wyka-
zywało się aktywnością zawodową (26,6%), z czego 464 tys. pracowało. 

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym  
(II kwartał 2011)

aktywni 
zawodowo

27%

bierni  
zawodowo

73%

Pozostali, czyli prawie 1,5 mln osób, pozostawali w tej sferze życiowej bierni 
(74,7%). Mówiąc obrazowo, w naszym kraju tylko co czwarta osoba niepełno-
sprawna w wieku produkcyjnym przejawia aktywność zawodową, podczas gdy 
w bardziej rozwiniętych krajach europejskich wykazuje ją ponad 40% osób nie-
pełnosprawnych w tym przedziale wiekowym. Oto wyzwanie dla nas – zaktywi-
zować zawodowo w najbliższych latach dodatkowo około 300 tys. osób niepełno-
sprawnych, które dziś pod tym względem pozostają bierne. Osiągniemy wówczas 
wielkości zapisane w programach strategicznych rozwoju Polski i dyrektywach 
Unii Europejskiej (Strategia Lizbońska) i dorównamy w tym zakresie rozwiniętym 
krajom europejskim. 
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Niska aktywność zawodowa jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym, bowiem 
w procesie rehabilitacji omawianej grupy praca odgrywa kluczową rolę. W wa-
runkach wysokiego bezrobocia osoby te popadają w bierność zawodową, dotyka 
je defaworyzacja na rynku pracy i w konsekwencji ubóstwo oraz wykluczenie 
społeczne.
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Obok niskiej aktywności zawodowej istotnym problemem jest także niedosta-
teczna podaż miejsc pracy oraz słaba drożność systemu rehabilitacji zawodowej 
omawianej grupy. Pracodawcy, których firmy posiadają status zakładu pracy 
chronionej, dostosowują strukturę i poziom zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych do własnych możliwości, kierując się logiką gospodarki rynkowej. Od kilku 
lat obserwuje się stabilizację stanu zatrudnienia członków opisywanej grupy na 
chronionym rynku pracy na poziomie około 200 tys. osób. 
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Brak drożności systemu odczuwają zwłaszcza ci, których dotknął szczególny 
rodzaj niepełnosprawności, w tym uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. 
Utworzenie po 1990 roku ponad 660 tego rodzaju pakietów aktywizacyjnych jest 
niewątpliwym dorobkiem polskiego systemu rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych. Obecnie na zajęcia uczęszcza ponad 23 tys. osób z głębszymi dysfunkcja-
mi, które nie kwalifikują się do wykonywania obowiązków zawodowych nawet 
w zakładach pracy chronionej. Dzięki warsztatom terapeutycznym część z nich 
jest w stanie podołać wymaganiom danej profesji. 

Niestety, obecny system rehabilitacji nie oferuje tym osobom systemowej 
możliwości kontynuowania procesu rehabilitacji zawodowej w przyjaznym im za-
kładzie pracy. Pierwotna idea, aby takim naturalnym zapleczem dla warsztatów 
terapii zajęciowej stały się spółdzielnie inwalidów, nie została zrealizowana. Dziś 
zaledwie 28 warsztatów funkcjonuje przy spółdzielniach inwalidów i spółdziel-
niach niewidomych. Niestety, przez 20 lat ustawowego wspierania rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych nie wypracowaliśmy systemo-
wej propozycji „ciągu dalszego” dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, 
co spowoduje, że tylko znikoma ich liczba (poniżej 2%) podejmuje pracę.
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Za ten stan trudno obwiniać warsztaty terapii zajęciowej. Zabiegi ich organi-
zatorów o pozyskanie potencjalnych pracodawców dla swoich podopiecznych 
z reguły kończą się niepowodzeniem. W nikłym stopniu na te potrzeby reagują 
zakłady pracy chronionej, a otwarty rynek pracy w ilościach śladowych. Natural-
nym miejscem zatrudnienia dla absolwentów warsztatów terapii zajęciowej po-
winny być zakłady aktywności zawodowej. Jest ich jednak za mało (63 zatrudniają 
około 2300 osób niepełnosprawnych), a ponadto wymagają one dużego wsparcia 
finansowego, aby mogły odegrać w tej sprawie znaczącą rolę.

2. Cele projektu

Doświadczenia wielu krajów europejskich, ale także nasze krajowe wskazują, że 
w procesie przełamywania bierności zawodowej dobrze sprawdzają się podmioty 
ekonomii społecznej, zwłaszcza spółdzielnie socjalne, dla których głównym ce-
lem jest zapewnianie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej, zaś wypracowany 
zysk służy finansowaniu dalszej realizacji tego społecznego celu. 

Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw o cechach społecznych, a zwłaszcza 
spółdzielni socjalnych, nie są dostatecznie znane i doceniane przez władze i spo-
łeczności lokalne. Samorządy gminne i organizacje pozarządowe jeszcze w małym 
stopniu uczestniczą w procesie tworzenia w tej formie nowych miejsc pracy dla 
osób niepełnosprawnych. A przecież zmiana z dnia 7 maja 2009 r. w Ustawie 
o spółdzielniach socjalnych umożliwia założenie tego rodzaju placówki przez co 
najmniej dwie osoby prawne. Tymi osobami, w myśl ustawy, mogą być organizacje 
pozarządowe, kościelne osoby prawne oraz jednostki samorządu terytorialnego. 
To rozwiązanie tworzy nową jakość w obszarze ekonomii społecznej, umożliwia 
bowiem bezpośredni udział gminy (powiatu) i organizacji pozarządowej w spół-
dzielni socjalnej w charakterze jej członka. Do tej pory podmioty te mogły jedynie 
pośrednio wpływać na rozwój spółdzielczości socjalnej.

Celem projektu było dostarczenie aktualnej wiedzy o ekonomii społecznej, 
wykorzystanie tej formy działalności gospodarczej do rehabilitacji oraz integracji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wypracowanie odpowied-
niego do tego celu modelu spółdzielni socjalnej. W działaniach edukacyjnych 
uczestniczyło prawie 70 osób, a w ogólnopolskiej konferencji podsumowującej 
projekt 86 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędów pracy 
i miejskich centrów pomocy rodzinie. Podczas trzech pięciodniowych sesji szko-
leniowych omówiliśmy 14 tematów z zakresu prawnych i praktycznych aspektów 
organizowania spółdzielni socjalnych oraz problematyki rehabilitacji społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Na podstawie naszych doświadczeń oraz opinii uczestników szkoleń i kon-
ferencji rekomendujemy organizowanie spółdzielni socjalnych osób praw-
nych jako nowego ogniwa w systemie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
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niepełnosprawnych. Członkami tych instytucji powinny być organizacje poza-
rządowe prowadzące warsztaty terapii zajęciowej oraz miejscowy samorząd 
terytorialny (gmina i/lub powiat). W statucie spółdzielni obowiązkowo należy 
umieścić zapis o działalności na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych.

Zachęcamy do budowania wokół powstających podmiotów ekonomii spo-
łecznej przyjaznego otoczenia, składającego się z samorządu gminy, lokalnego 
biznesu i organizacji pozarządowych, a także instytucji powiatowych, takich jak 
PcPR i PuP. Ważne jest, aby nad spółdzielniami objął patronat lokalny biznes. 

Ostatecznym celem projektu jest ograniczanie bierności zawodowej tych osób 
niepełnosprawnych, które są najgłębiej wykluczone i defaworyzowane nie tylko 
z powodu obciążenia funkcjonalnymi deficytami, ale również ze względu na brak 
odpowiednich szans. Tą szansą, według założeń projektu, może być spółdzielnia 
socjalna budowana według formuły „trójkąta pożytku publicznego”, która 
jako skuteczne narzędzie będzie przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu miejscowych osób niepełnosprawnych. 

Formuła „trójkąta pożytku publicznego”

SPÓŁDZIELNIA
SOCJALNA

LOKALNY BIZNES

GMINA
ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA

3. Cechy wyróżniające spółdzielnię socjalną 

Zgodnie z prawem, spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem członków, a jej 
podstawowym celem jest zapewnienie pracy, a nie kreowanie zysku, jak ma to 
miejsce w spółkach prawa handlowego. Spółdzielnia socjalna jest stosunkowo 
młodą formą spółdzielczości. Została wprowadzona w 2004 r. Ustawą o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kooperatywy tworzone są na mocy 
Ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, znowelizowanej 7 maja 
2009 r. 
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Spółdzielnia socjalna łączy cechy spółdzielni pracy i pozarządowej organi-
zacji pożytku publicznego. Prowadzi ona działalność o dwojakim charakterze:

 ■ społecznym – poprzez reintegrację zawodową i społeczną swoich członków,
 ■ gospodarczym – poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa w oparciu o wspól-
ną pracę, przy czym działalność ta podlega zasadzie non profit. 

Ta właściwość, polegająca na łączeniu funkcji społecznej z gospodarczą, po-
woduje, że spółdzielnia socjalna staje się bardzo atrakcyjnym bytem prawnym 
z punktu widzenia rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 
który na szeroką skalę powinien być wykorzystywany w tym procesie.

Taką jednostkę może założyć co najmniej pięć osób fizycznych z grupy bez-
robotnych, zagrożonych marginalizacją lub niepełnosprawnych. Po nowelizacji 
ustawy spółdzielnię socjalną mogą utworzyć także co najmniej dwie osoby praw-
ne, będące organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorial-
nego lub kościelnymi osobami prawnymi. Organy te, na etapie zakładania, a na-
stępnie funkcjonowania, korzystają z wielu form wsparcia finansowego ze strony 
państwa. Dotyczy to głównie spółdzielni socjalnych osób fizycznych, w których 
członkowie mogą uzyskać środki publiczne na wniesienie wkładu do spółdzielni 
(tzw. fundusz startowy). Niestety, tej pomocy są pozbawione spółdzielnie osób 
prawnych. 

Według danych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych 
w aktualnie zarejestrowanych jednostkach w skali kraju znajdują się 374 spół-
dzielnie socjalne. Znakomita większość to podmioty, których członkami są osoby 
fizyczne. Szacuje się, że w co trzeciej spółdzielni socjalnej co najmniej jeden z jej 
członków to osoba z niepełnosprawnościami. Jednostek, których członkami są 
osoby prawne, póki co jest mało. Zakładają je organizacje pozarządowe, które 
mają już bogate doświadczenie w działalności z osobami niepełnosprawnymi, 
najczęściej dzięki temu, że prowadzą warsztat terapii zajęciowej lub zakład ak-
tywności zawodowej. 

Jak już podkreślaliśmy, dla organizacji pozarządowych prowadzących warsz-
taty terapii zajęciowej rekomendujemy spółdzielnie socjalne osób prawnych 
z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.

4. Nasz model spółdzielni

W naszym modelu spółdzielnia socjalna powinna powstawać w wyniku umowy 
społeczno-samorządowej, zawieranej pomiędzy organizacjami pozarządowymi 
i jednostkami samorządu terytorialnego. Aktowi temu towarzyszyłoby podpisa-
nie umowy patronackiej z lokalnymi przedsiębiorcami, nawiązującej do społecz-
nej odpowiedzialności biznesu.
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Liczba podmiotów ekonomii społecznej

warsztaty terapii 
zajęciowej

zakłady aktywności 
zawodowej

spódzielnie inwalidów, 
niewidomych

spódzielnie socjalne

663

68

204

374

Należy podkreślić, że proponowany model spółdzielni socjalnej osób praw-
nych, w odróżnieniu od spółdzielni socjalnych osób fizycznych, jest bytem eko-
nomicznie znacznie trwalszym, a miejsca pracy są bardziej stabilne, co dla rehabi-
litacji zawodowej osób niepełnosprawnych ma bardzo duże znaczenie. Wkład do 
spółdzielni osób prawnych nie musi mieć formy finansowej, może być wniesiony 
także w formie rzeczowej lub świadczenia wykonywanego na rzecz spółdzielni 
przez pracownika tej instytucji prawnej.

Pamiętajmy, że omawiana jednostka, jak każdy pracodawca zatrudniający 
osoby niepełnosprawne, korzysta ze wszystkich przysługujących mu ustawowych 
instrumentów wsparcia ze środków PfRoN, w tym z dofinansowania do wynagro-
dzeń i ubezpieczenia społecznego zatrudnionych w niej osób niepełnosprawnych. 
Ten instrument wsparcia ma ogromne znaczenie w ekonomice spółdzielni i bez-
względnie należy z niego korzystać. 

Jeżeli zaś jednostka spełni określone warunki może także uzyskać status zakła-
du pracy chronionej, co przy koncentracji zatrudnienia ponad 50% osób niepeł-
nosprawnych nie powinno być trudne. Wówczas też pomoc publiczna jest wyższa. 
Uwaga ta odnosi się tylko do zatrudnionych w sferze działalności gospodarczej. 
Funkcjonowanie warsztatu terapii zajęciowej jest bowiem finansowane ze środ-
ków publicznych w ramach innego instrumentu.

Nasza spółdzielnia posiada również cechy organizacji pożytku publicznego, 
może zatem ubiegać się o zadania zlecane przez jednostki samorządu terytorial-
nego, kontrakty socjalne, korzystanie z klauzul społecznych przy zamówieniach 
publicznych itp. Jednostka ta, wedługg formuły tPP, jest w stanie prowadzić także 
warsztat terapii zajęciowej, jeżeli, zgodnie z przepisami prawa, otrzyma na to 
zgodę i dofinansowanie. 

Wydaje się, że standardowym zakresem aktywności omawianych podmiotów 
powinno być prowadzenie przez nie jednostki działalności gospodarczej o sta-
tusie zakładu pracy chronionej oraz warsztatu terapii zajęciowej. Spółdzielczy 
tandem: warsztat terapii zajęciowej – zakład działalności gospodarczej, objęty 
dodatkowo patronatem miejscowego biznesu i lokalnego samorządu, może być 
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modelową strukturą w polskim systemie rehabilitacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych. Tylko tak możliwa jest organizacja procesu rehabilitacji 
od terapii zajęciowej do pracy zawodowej. 

Na tym poziomie powinno też odbywać się indywidualne diagnozowanie 
predyspozycji zawodowych osób niepełnosprawnych i na tej podstawie dobór 
charakteru pracy. Zauważmy, że spółdzielnia pełni również rolę inkubatora 
przedsiębiorczości, co może mieć duże znaczenie dla niektórych jej pracowników 
w przejściu na otwarty rynek pracy. Ważne są także aspekty ekonomiczne i spo-
łeczne tego rozwiązania. Nasza spółdzielnia będzie korzystała ze standardowego 
wsparcia finansowanego ze środków publicznych, warsztaty terapii zajęciowej 
na dotychczasowym poziomie, a zakład działalności gospodarczej na ogólnych 
zasadach dotyczących pracodawców osób niepełnosprawnych. W odróżnieniu 
od komercyjnych jednostek pracy chronionej wypracowany w naszej spółdziel-
ni zysk będzie służył jej rozwojowi i działalności społecznej, a nie przychodom 
jej właścicieli. Efektem społecznym będzie stworzenie dla wielu osób z głębszą 
niepełnosprawnością perspektywy uzyskania zdolności do wykonywania samo-
dzielnie pracy zawodowej i zwiększenie rotacji uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej.

5. Rola partnerów projektu

Gorąco zachęcamy organizacje pozarządowe, które prowadzą warsztaty terapii 
zajęciowej, aby stały się liderami organizowania spółdzielni socjalnych dla osób 
niepełnosprawnych wg formuły tPP. Wasza aktywność i przywództwo w tym 
procesie jest niezbędne. Pamiętajmy, że omawianą jednostkę tworzymy po to, aby 
swoim podopiecznym i innym osobom niepełnosprawnym zapewnić nie tylko 
warunki do terapii zajęciowej, ale także przyjazne im miejsca pracy w otoczeniu, 
które już znają. 

Na początku opracujcie koncepcję swojej spółdzielni, wstępny biznesplan, 
określcie pożądane partnerstwo tego przedsięwzięcia i udajcie się z tymi projek-
tami do swoich działaczy samorządowych. Przedstawcie im korzyści wynikające 
z tego projektu dla lokalnej społeczności. Warto zauważyć, że w spółdzielni so-
cjalnej mogą znaleźć zatrudnienie (w charakterze pracowników lub wolontariu-
szy) także członkowie Waszej organizacji. Jest to szczególnie ważne dla rodziców 
osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Porozmawiajcie z  lokalnymi 
przedsiębiorcami o społecznej wrażliwości i patronackiej pomocy dla waszej spół-
dzielni. Podkreślajcie, że tego typu przedsięwzięcie integruje lokalną społeczność, 
wzmacniają jej więzy i postawy społeczeństwa obywatelskiego.

Do samorządów wszystkich gmin apelujemy o pozytywną odpowiedź na ini-
cjatywę waszych organizacji pozarządowych, dotyczącą utworzenia spółdzielni 
socjalnej osób prawnych z udziałem gminy w charakterze jej członka. Wasz udział 
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w tym przedsięwzięciu jest niezbędny. Wzmocni bowiem stabilność i prestiż spół-
dzielni oraz jej ekonomiczny wizerunek. Tworząc proponowaną jednostkę jako 
ośrodek rehabilitacji zawodowej i społecznej, zyskacie nowe skuteczne narzędzie 
do rozwiązywania problemów społecznych w wymiarze lokalnym. Niepełno-
sprawnym, zagrożonym ubóstwem będziecie mogli zaoferować aktywne formy 
uzyskiwania dochodów z własnej pracy. To propozycja pomocy w formie przysło-
wiowej wędki zamiast ryby. Nie bez znaczenia jest i to, że taka spółdzielnia gene-
ruje miejsca pracy nie tylko dla osób niepełnosprawnych, i że zwiększa popyt na 
lokalnym rynku, co przekłada się między innymi na większe wpływy z podatków. 

Do tworzenia omawianego podmiotu może przystąpić kilka gmin, a nawet 
powiat. Zakres terytorialny działalności spółdzielni powinien wynikać z analizy 
miejscowych potrzeb. Liczymy, że samorząd terytorialny odda w użytkowanie 
lub wniesie aportem do spółdzielni odpowiedni lokal na jej działalność. Jesteśmy 
przekonani, że gminy będą zlecać jej różne usługi i zamawiać produkty, że do 
podobnych działań będą zachęcać miejscowy biznes. Utworzona spółdzielnia 
będzie wyrazem trwałego partnerstwa społeczno-samorządowo-prywatnego na 
rzecz rozwiązywania problemów niepełnosprawnych mieszkańców gminy.

Do lokalnych przedsiębiorców apelujemy o wspieranie spółdzielni socjalnych 
osób prawnych, tworzonych z myślą o rehabilitacji przez pracę osób niepełno-
sprawnych. Obejmujcie je patronatem zarówno na etapie tworzenia, jak i później, 
gdy będą prowadzić własną działalność gospodarczą. Niech tego rodzaju sprawo-
wanie pieczy będzie zwieńczone odpowiednią umową. Nie chodzi o darowizny, 
możecie im pomóc, zlecając różne usługi czy zamówienia na wytwarzane przez 
nie produkty. Niewątpliwie wiele firm ma różne potrzeby, których zaspokojeniem 
może zająć się „ich” spółdzielnia socjalna. Bardzo cenne będzie Wasze doradztwo 
we wstępnej fazie budowania spółdzielni, kiedy to kształtuje się jej profil i tworzy 
biznesplan. Niech te patronaty będą przejawem społecznej odpowiedzialności 
polskiego biznesu.

6. Rola instytucji wspierających

Kluczową rolę w rehabilitacji osób niepełnosprawnych odgrywają instytucje 
samorządu powiatowego, a zwłaszcza powiatowe urzędy pracy, powiatowe cen-
tra pomocy rodziny, pełnomocnicy starostów oraz prezydentów miast ds. osób 
niepełnosprawnych. Bardzo liczymy na ich pomoc i udział w realizacji projektu. 
Oczekujemy, że będą krzewili ideę ekonomii społecznej jako ważnej formy akty-
wizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na swoim terenie, że będą pomagać 
organizacjom pozarządowym i gminom w budowaniu spółdzielni socjalnych, że 
będą zachęcać przedsiębiorców do obejmowania patronatami powstające spół-
dzielnie socjalne. W ten sposób zaistnieją swoiste klastery wspierające rozwój 
ekonomii społecznej na lokalnych rynkach.
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Do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Prezesa Zarządu PfRoN 
apelujemy o dalsze wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych i jednostek 
samorządu terytorialnego w tym zakresie. Udział proponowanych spółdzielni so-
cjalnych osób prawnych w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób nie-
pełnosprawnych należy wyraźniej określić w przepisach prawa. W jednostkach, 
które obok zakładu działalności gospodarczej będą prowadziły również warsztaty 
terapii zajęciowej, wskazane jest umożliwienie elastycznych form zatrudnienia 
uczestników warsztatów z możliwością ich ewentualnego powrotu na zajęcia. 

Przedsięwzięcie ma charakter innowacyjny, dlatego też proponujemy wes-
przeć je nowym programem PfRoN, który umożliwiałby, na wniosek założycieli 
spółdzielni, uzyskanie bezpośrednio z Funduszu środków na fundusz startowy 
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń i wyposaże-
nia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w tworzonych spółdziel-
niach socjalnych. Z satysfakcją odnotowujemy informację, że w PfRoN wstępne 
prace nad tą kwestią już się rozpoczęły. 

Wskazane jest także finansowe wsparcie organizacji szkoleń dla kluczowej 
kadry omawianego modelu spółdzielni socjalnych. Należy też systematycznie 
monitorować rezultaty i problemy tych spółdzielni, aby na czas usuwać różne 
bariery na drodze ich rozwoju. 

Do dysponentów środków UE apelujemy o stworzenie ram organizacyjnych 
i finansowych, preferujących tworzenie podmiotów ekonomii społecznej, zapew-
niających kompleksowy i drożny proces rehabilitacji zawodowej osób niepełno-
sprawnych – od diagnozy, poprzez terapię zajęciową, do osobiście wykonywanej 
pracy. 

Do ministra administracji oraz ministra finansów apelujemy o stworzenie 
prawnych i finansowych warunków zachęcających jednostki samorządu teryto-
rialnego (zwłaszcza gminy) do zakładania spółdzielni socjalnych osób prawnych 
wg formuły „trójkąta pożytku publicznego” i uczestniczenia w ich działalności 
w charakterze członka.

Jesteśmy przekonani, że na tej drodze wspólnym wysiłkiem możemy stworzyć 
nową jakość w polskim systemie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób nie-
pełnosprawnych, która w praktyce przełoży się na znaczący przyrost aktywnych 
zawodowo w tej grupie społecznej.

Opracował: Ludwik Mizera – kierownik projektu  
pod nazwą Trójkąt pożytku publicznego





41

Warsztaty terapii zajęciowej 
i spółdzielnie socjalne  
jako uzupełniające się  
komponenty procesu rehabilitacji  
społecznej i zawodowej  
osób niepełnosprawnych
zBigNieW WaSiak

1. Rehabilitacja osoby niepełnosprawnej – jej przedmiot i zakres

W świetle postanowień Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1, proces ten można 
określić jako zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, 
psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecz-
nych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, 
możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji 
społecznej. 

W przyjętej definicji mamy do czynienia nie z jednym określonym działaniem, 
ale całym ich szeregiem – tworzą one wzajemną całość, służącą osiągnięciu spre-
cyzowanego celu. Wyodrębnienie niektórych z tych działań, co podkreśla użycie 
sformułowania w szczególności, nie oznacza, że stanowią one niezależne części. 
Wręcz przeciwnie, składają się na jeden skoordynowany i kompleksowy proces, 
na co wskazuje podkreślenie zespołowości podejmowanych działań.

Warto zwrócić uwagę na wyraźnie zarysowane dwa aspekty przyjętej defini-
cji. Pierwszy z nich dotyczy działań, jakie ustawodawca uznaje za mieszczące 
się w pojęciu rehabilitacji. Przyjęta definicja nie daje odpowiedzi na to pytanie, 
ponieważ posługuje się katalogiem otwartym. Działania organizacyjne, lecznicze, 

1 Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.
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psychologiczne, techniczne, szkoleniowe, edukacyjne i społeczne – wymienione 
w treści definicji – to tylko przykłady, na co wskazuje użycie wyrażenia w szcze-
gólności. Można jedynie domyślać się, że ich wyodrębnienie służy podkreśleniu 
znaczenia, jakie z punktu widzenia całości procesu przypisuje im ustawodawca. 
Nie należy jednak na tej podstawie twierdzić, że tylko te działania mieszczą się 
w pojęciu rehabilitacji. 

Drugi aspekt definicji wiąże się z postulowanym zespołowym charakterem 
przedsięwziętych działań. W tym sensie oderwanych od siebie i podejmowa-
nych indywidualnie czynności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, 
technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych czy społecznych nie sposób określić 
mianem rehabilitacji. Każde z tych działań pozostanie tylko edukacją, leczeniem 
czy też szkoleniem osoby niepełnosprawnej. Rehabilitację będzie stanowiło połą-
czenie tych lub jeszcze innych czynności, nie tylko wypełniających treść pojęcia 
zespół (co najmniej dwa działania), ale i powodujących uruchomienie procesu, 
którego celem jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do życia i pracy wspól-
nie z innymi.

Reasumując, podstawową zasadą rehabilitacji na gruncie obowiązującej 
definicji jest kompleksowość, czyli uwzględnienie wszystkich potrzeb rehabi-
litacyjnych osoby niepełnosprawnej, zarówno wyraźnie określonych, jak też 
niewyszczególnionych.

Istotę omawianego zagadnienia stanowi polepszanie funkcjonowania osób, 
które zostały dotknięte przez niepełnosprawność, we wszystkich sferach, 
a mianowicie w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. Chodzi o przywró-
cenie w możliwie najwyższym stopniu sprawności funkcjonowania organizmu 
(Majewski 1999).

Zaproponowana w ustawie o rehabilitacji definicja koncentruje się na uspraw-
nianiu fizycznym i społeczno-zawodowym. Pierwsze z nich zakłada poprawę 
działania uszkodzonych układów. Z kolei polepszenie funkcjonowania w drugiej 
omawianej sferze pozwala powrócić do wykonywania czynności dnia codzien-
nego w kontekście społecznym (ról społecznych) oraz czynności zawodowych, 
lub też je rozwinąć. W zależności od tego, jakie działania są podejmowane i któ-
rego z obszarów dotyczą, mamy do czynienia z rehabilitacją leczniczą, zawodo-
wą oraz społeczną (posługując się nomenklaturą przyjętą przez ustawodawcę). 
Aspekt leczniczy, niewątpliwie istotny, nie jest przedmiotem działań podejmo-
wanych przez warsztaty terapii zajęciowej czy też przez spółdzielnie socjalne, 
wobec tego rolę obydwu tych podmiotów należy rozpatrywać na płaszczyźnie 
społecznej i zawodowej.

Zgodnie z postanowieniami omawianej ustawy, rehabilitacja w pierwszym ze 
wspomnianych zakresów ma na celu umożliwienie osobom niepełnospraw-
nym uczestnictwa w życiu społecznym. Jest ona realizowana jest przede 
wszystkim przez:
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 ■ wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej 
osoby niepełnosprawnej;

 ■ rozwijanie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
 ■ likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, 
transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do in-
formacji;

 ■ kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyja-
jących integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Podstawowym celem, jaki ustawodawca stawia przed rehabilitacją społeczną, 
jest stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości uczestniczenia w życiu 
wspólnotowym w rodzinie, środowisku lokalnym oraz publicznym. Ważne jest 
włączenie osób niepełnosprawnych do życia domowego, szkolnego, zawodowego, 
rodzinnego, koleżeńskiego oraz towarzyskiego. Rehabilitacja społeczna dotyczy 
więc zarówno sfery prywatnej, jak i publicznej, w której osoba niepełnosprawna 
występuje w roli członka wspólnoty samorządowej, obywatela państwa i każdo-
razowo podmiotu praw i obowiązków. 

W procesie wyrabiania zaradności osobistej i zdolności pełnienia ról społecz-
nych osoby niepełnosprawne powinny móc w jak największym stopniu korzystać 
ze wsparcia rodziny i przenosić nabyte na tym gruncie wzorce na inne pola ak-
tywności społecznej. Rodzina stanowi nie tylko ośrodek wsparcia, ale pozwala 
także nabywać pierwsze doświadczenia społeczne. Jej szczególna rola polega na 
kształtowaniu osobowości, a także wpływaniu na sposób widzenia świata i kon-
taktowania się z innymi.

Z różnych względów nie każda osoba niepełnosprawna może korzystać z po-
mocy środowiska rodzinnego, dlatego też rolą ustawodawcy było stworzenie 
takich instrumentów, które pomagałyby w wyrabianiu zaradności osobistej 
i umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. Ustawodawca zapro-
ponował dwie podstawowe formy aktywności wspomagającej proces rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: 

 ■ warsztaty terapii zajęciowej, 
 ■ turnusy rehabilitacyjne. 

Analizując to rozwiązanie, należy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierw-
sza z nich dotyczy znaczenia obydwu proponowanych rozwiązań dla procesu 
rehabilitacji. W świetle przepisów mają one charakter podstawowy, co może 
oznaczać, że odgrywają pierwszoplanową rolę w całym procesie rehabilitacji, 
ale też to, że stanowią wstęp do innych bardziej wyspecjalizowanych działań. 
Drugi bardzo ważny aspekt sprowadza się do faktu, że omawiane rozwiązania 
nie zamykają drogi do realizacji innych form aktywności wspomagającej proces 
rehabilitacji, nie tworzą katalogu zamkniętego w odniesieniu do podejmowanych 
działań. Zostały wymienione wprost po to, by mając na uwadze ich znaczenie, 
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móc szczegółowo określić sposób ich funkcjonowania, a co za tym idzie, finan-
sowania ze środków publicznych, ale nie po to, by ograniczać działania wspoma-
gające tylko do tych dwu form.

W świetle przepisów ustawy rehabilitacja zawodowa dąży z kolei do tego, 
by ułatwić osobie niepełnosprawnej uzyskanie oraz utrzymanie odpowied-
niego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania 
z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Do 
realizacji celu, o którym mowa, niezbędne jest:

 ■ dokonanie oceny zdolności do pracy, w szczególności przez:
 — przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych, pozwalających 

określić sprawność fizyczną, psychiczną i umysłową niezbędną do wy-
konywania profesji oraz ocenić możliwości zwiększenia tej sprawności;

 — ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i zaintere-
sowań;

 ■ prowadzenie poradnictwa zawodowego, uwzględniającego ocenę zdolności 
do pracy oraz umożliwiającego wybór odpowiedniej profesji i szkolenia;

 ■ przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia;
 ■ dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie;
 ■ określenie środków technicznych umożliwiających lub ułatwiających wyko-
nywanie pracy, a w razie potrzeby przedmiotów ortopedycznych, środków 
pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego itp. 

Podmiotem działań podejmowanych w ramach omawianej formy rehabilitacji 
jest osoba zawodowo niepełnosprawna, czyli jednostka, której szanse uzyskania 
i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu są poważnie ograniczone na 
skutek fizycznej lub psychicznej niepełnosprawności oficjalnie orzeczonej 2. 

Realizując cele nakreślone przez ustawodawcę w stosunku do tej osoby, warto 
pamiętać o pewnych ogólnych zasadach. W świetle pierwszej z nich wykonywa-
nie pracy zawodowej przez osobę niepełnosprawną uwarunkowane jest różnymi 
czynnikami, wśród których wymienia się cechy osobowości, posiadane zdolności 
i umiejętności, możliwość wykonania danej czynności i stopień jego biegłości. 
Żadna jednak profesja nie wymaga od trudniącej się nią osoby, by w takim sa-
mym zakresie legitymowała się różnymi umiejętnościami. Istnieją bowiem prace 
o różnym stopniu trudności, a więc też o różnym stopniu wymagań. 

Druga z zasad zwraca uwagę na możliwość uruchomienia tkwiących w oso-
bach niepełnosprawnych mechanizmów kompensacyjnych. Cierpiący na różne 
schorzenia mogą zastępować defektywne czynności swoich organizmów innymi 
czynnościami, których rozwój jest następstwem zdolności przystosowawczych 
tkwiących w ciele ludzkim. 

2 Zalecenie MoP nr 168 z 1983 r. 
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Uruchomieniu mechanizmów kompensacyjnych organizmu powinny towa-
rzyszyć działania zewnętrzne, związane ze środowiskiem pracy. Chodzi przede 
wszystkim o przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnospraw-
nej. Można tego dokonać w dwojaki sposób. Po pierwsze chorzy mogą zostać 
wyposażeni w specjalny sprzęt umożliwiający wykonywanie czynności zawodo-
wych, po drugie może nastąpić fizyczne zaadaptowanie stanowiska pracy. Jest 
to trzecia z opisanych zasad – w oparciu o nie powinna następować realizacja 
nakreślonego celu.

2. Miejsce i rola warsztatów terapii zajęciowej  
w procesie rehabilitacji

Warsztaty terapii zajęciowej są instrumentem służącym przede wszystkim rozwo-
jowi procesu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i to pomimo zapisu 
ustawy, wskazującego, iż do podstawowych form aktywności wspomagającej 
proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza 
się uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej. Za faktem tym 
przemawiają różne okoliczności. Pierwsza z nich to powierzenie realizacji zadań 
w tym zakresie powiatowym centrom pomocy rodzinie (art. 35a ust. 2 pkt 1 usta-
wy o rehabilitacji), które trudno uznać za podmioty koordynujące proces rehabili-
tacji zawodowej osób niepełnosprawnych. To również te instytucje przeprowadza-
ją co najmniej raz do roku kontrolę warsztatów. Druga to przedmiot i zakres zadań 
podejmowanych przez same warsztaty, wskazany przepisami ustawy o rehabi-
litacji, a kolejny to beneficjenci tej formy wsparcia, czyli uczestnicy warsztatów. 

Ustawa o rehabilitacji określa warsztat jako wyodrębnioną organizacyjnie 
i finansowo placówkę, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do 
podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozy-
skania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 
Celem warsztatu jest więc:

 ■ aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych,

 ■ umożliwianie osobom niepełnosprawnym, niebędącym w stanie uczest-
niczyć w życiu zawodowym, pozyskania lub przywrócenia umiejętności 
koniecznych do podjęcia pracy.

W świetle przyjętych celów podstawowymi formami rehabilitacji prowadzonej 
w ramach warsztatu jest rehabilitacja społeczna oraz rehabilitacja zawodowa. 
Wskazana w definicji omawianego pojęcia kolejność rodzajów rewalidacji jest, 
co warto podkreślić, różna w stosunku do konwencji przyjętej w tytule ustawy. 
Można zatem stwierdzić, iż ustawodawca uznaje za istotne w działaniu warsztatu 
obydwa rodzaje rehabilitacji, ze wskazaniem na tę społeczną. Znajduje to swoje 
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uzasadnienie, jeżeli przyjrzeć się uczestnikom warsztatów, ale w żaden sposób 
nie uprawnia do ograniczania lub co gorsza pomijania elementów zawodowych 
w omawianym procesie. 

W tym kontekście jako nieuprawnione i nieobiektywne należy ocenić wszyst-
kie te twierdzenia, które jako kryterium negatywnej oceny działalności warsz-
tatów przyjmują niedostateczną liczbę osób niepełnosprawnych poddanych re-
habilitacji i podejmujących potem zatrudnienie bądź opuszczających warsztat 
z cenzusem osoby zdolnej do samodzielnej egzystencji. Zdaniem zwolenników 
tego poglądu, taki efekt powinny przynosić wszystkie warsztaty, by uznać ich 
organizację za zasadną. W pierwszej kolejności należy bowiem pamiętać o celu 
postawionym warsztatom terapii zajęciowej.

W świetle postanowień ustawy rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwie-
nie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Omawiana 
definicja wskazuje więc na działania, które należy podejmować wspólnie z nimi. 
Warsztaty realizują przedsięwzięcia służące wyrabianiu zaradności osobistej, 
pobudzaniu aktywności na polu grupowym oraz kształtowaniu umiejętności 
samodzielnego wypełniania ról społecznych. Efektem rehabilitacji na tym polu 
powinno być z jednej strony przygotowanie osoby niepełnosprawnej do funkcjo-
nowania w społeczeństwie, a z drugiej strony przygotowanie społeczeństwa na 
przyjęcie osoby niepełnosprawnej. Ważne, by warsztat realizował ten cel poprzez 
różne formy włączania swoich uczestników w życie społeczności lokalnej. 

Z kolei rehabilitacja zawodowa zmierza do ułatwienia niepełnosprawnemu uzy-
skania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia, a także awansu zawodowego 
przez umożliwienie mu korzystania z odpowiedniego poradnictwa i szkolenia na 
tym polu oraz pośrednictwa pracy. Do realizacji celu, o którym mowa, niezbędne 
jest dokonanie oceny zdolności do wykonywania obowiązków w danym zawodzie, 
w szczególności poprzez przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych, 
pozwalających określić sprawność fizyczną, psychiczną i umysłową. Konieczne 
jest również wydanie opinii dotyczącej szans zwiększenia tej sprawności oraz 
ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i zainteresowań 
badanego. Nie należy zapominać o poradnictwie zawodowym, które uwzględ-
niałoby ocenę zdolności do pracy oraz pozwalało wybrać odpowiednią profesję 
i szkolenia, wdrożyć w przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw 
zatrudnienia, jak również dokonać wyboru odpowiedniego miejsca pracy i jego 
wyposażenia. Duże znaczenie ma określenie środków technicznych umożliwia-
jących lub ułatwiających wykonywanie pracy, a w razie potrzeby przedmiotów 
ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego itp. 

Tę formę rehabilitacji w ramach warsztatu należy realizować m.in. poprzez 
wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności i nawyki związane z pra-
cą (co umożliwiają zajęcia prowadzone w pracowniach), pomoc uczestnikom, 
którzy dzięki rehabilitacji mogą podjąć pracę, w znalezieniu odpowiedniego za-
trudnienia. Bardzo istotna jest także współpraca z pracodawcami przyjmującymi 
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lub zamierzającymi przyjąć do swojej firmy osoby niepełnosprawne (należy 
przygotować ich do tego poprzez wskazanie potrzeb i oczekiwań uczestników 
warsztatu). 

Jednocześnie nie jest wskazane, by oceniać efektywność procesu rehabilitacji 
zawodowej, posługując się jako wskaźnikiem liczbą uczestników warsztatu, któ-
rzy podjęli pracę, przede wszystkim dlatego, że ta forma aktywizacji nie została 
wyposażona w  instrumenty ułatwiające osobie niepełnosprawnej uzyskanie 
i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego wymienione 
powyżej. Jeżeli zatem ustawodawca chciałby uznać zatrudnienie uczestników 
warsztatu za cel podstawowy (wówczas zastosowanie powyższego miernika by-
łoby uprawnione), to niewątpliwie wyposażyłby warsztat we wszystkie niezbędne 
do tego instrumenty, ponieważ zawsze przyjmuje się domniemanie racjonalności 
ustanawiającego prawo. Innymi słowy, nie byłoby zasadne wskazywanie dążeń, 
których realizacji się nie oczekuje.

W kontekście rozważań nad celami działania warsztatu nie można też zapo-
minać – pomijając oczywisty fakt, że ustawodawca odróżnia zatrudnienie od 
rehabilitacji zawodowej w samym tytule ustawy – o adresatach zajęć. Definicja 
ustawowa warsztatu pozwala także określić krąg osób, które mogą być jego 
uczestnikami. Pomaga w tym ten z jej elementów składowych, który nawiązuje 
do niezdolności do pracy. W świetle przepisów ustawy o rehabilitacji uczestnika-
mi warsztatu mogą być osoby posiadające zarówno znaczny, jak i umiarkowany 
stopień niepełnosprawności. Zgodnie z postanowieniami prawa, pierwszy z nich 
przypisuje się choremu z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnemu do 
pracy albo zdolnemu do niej jedynie w warunkach chronionych i wymagającemu 
(w celu pełnienia ról społecznych) stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych 
osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Natomiast umiarkowany stopień niepełnosprawności charakteryzuje się na-
ruszoną sprawnością organizmu, niezdolnością do pracy czy też zdolnością do 
niej jedynie w warunkach chronionych, lub wymaganiem czasowej albo częścio-
wej pomocy innych ludzi, by umożliwić osobie niepełnosprawnej pełnienie ról 
społecznych.

W celu doprecyzowania kręgu potencjalnych uczestników warsztatu, ustawa 
posługuje się instrumentem w postaci zawartego w orzeczeniu o stopniu niepeł-
nosprawności wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Powinno ono być 
umieszczone w dokumentach tych tylko osób niepełnosprawnych, które nie są 
zdolne do podjęcia zatrudnienia. Zachowanie zdolności do pracy w warunkach 
chronionych powinno wyłączać możliwość uczestnictwa w warsztacie terapii za-
jęciowej. Przy ocenie konieczności wzięcia udziału w terapii zajęciowej bierze się 
pod uwagę, czy upośledzenie organizmu w przypadku danej osoby uniemożliwia 
jej podjęcie zatrudnienia oraz to, czy dysponuje ona pewnym potencjałem, który 
przy zastosowaniu odpowiednich technik terapeutycznych pozwoli pozytywnie 
rokować w zakresie osiągnięcia w tym przypadku celów warsztatowych.
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Podsumowując aspekt uczestnictwa w połączeniu z celami działania warsztatu, 
trzeba wyraźnie podkreślić, że:

 ■ wskazane jest jednoczesne stosowanie obydwu wymienionych form rehabi-
litacji, należy dostosować ich cele i metody do indywidualnych możliwości 
osoby niepełnosprawnej;

 ■ celem warsztatu jest usamodzielnienie uczestników poprzez wdrożenie ich 
w czynności życia codziennego oraz ukształtowanie ich zaradności osobistej, 
a także umożliwienie im rozwoju sprawności psychofizycznych oraz podsta-
wowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, pozwalających na 
uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Realizacja powyższych celów odbywa się przy zastosowaniu różnych technik 
terapii zajęciowej (której rodzajów ustawodawca nie określa, wychodząc ze zdro-
worozsądkowego założenia, że form terapii może być tyle, ilu jest niepełnospraw-
nych, a na pewno tyle, ilu jest terapeutów zajęciowych).

Uczestnictwo w warsztatach wiąże się z realizacją przez każdą osobę niepeł-
nosprawną indywidualnego procesu rehabilitacji. W ustawie wymienione zostały 
podstawowe elementy programu. Jest on rodzajem planu działań, przewidzia-
nych do wykonania w określonym czasie, dlatego też należy ująć w nim zakładany 
zakres i formy rehabilitacji uczestnika. Program musi również określać poziom 
wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, który ma 
zostać osiągnięty w określonym czasie, ze wskazaniem metod, przy pomocy któ-
rych uczestnik powinien posiąść lub rozwinąć wspomniane umiejętności. 

Nieodzowny przy konstruowaniu planu jest taki dobór technik i metod, które 
pozwolą na wyposażenie uczestnika w umiejętności niezbędne do podjęcia pracy 
lub nauki zawodu. Warto zaznaczyć, że w obszarze praktyk terapeutycznych za-
wierają się nie tylko zajęcia z instruktorami i terapeutami lub rehabilitantami, ale 
także oddziaływanie środowiska osoby niepełnosprawnej, jej rodziny, najbliższe-
go otoczenia oraz instytucji i organizacji działających na jej rzecz we wszystkich 
aspektach życia. Dlatego też indywidualny program musi uwzględniać sposoby 
współpracy z bliskimi i otoczeniem uczestnika warsztatów. Ostatnim elementem 
omawianego harmonogramu jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za jego reali-
zację, która będzie monitorowała jego wykonywanie. 

Ocena urzeczywistnienia indywidualnego programu rehabilitacji, a w kon-
sekwencji zaopiniowanie celowości dalszego udziału w procesie rehabilitacji 
w ramach warsztatów terapii zajęciowej, należy do rady programowej warsztatów. 
Zgodnie z postanowieniami ustawy, organ ten dokonuje okresowej (nie rzadziej 
niż co 3 lata) oraz kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu 
rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii poczynionych 
przez niego postępów w rehabilitacji. Będą one uzasadniać:

 ■ podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warun-
kach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy;
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 ■ potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia (w ro-
zumieniu przepisów o pomocy społecznej) ze względu na brak postępów 
w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości podjęcia zatrudnienia i kon-
tynuowania rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na 
rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie;

 ■ przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:
 — pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożli-

wiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej 
w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,

 — okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,
 — okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrod-

ka wsparcia.

Przeprowadzana ocena stanowi podsumowanie działań zaplanowanych w ra-
mach programu w odniesieniu do założonego czasu ich realizacji. Powinna ona 
uwzględniać m.in. postępy uczestnika w procesie rehabilitacji, adekwatność 
działań w stosunku do możliwości i potrzeb osoby biorącej udział w warsztatach 
oraz powody niezrealizowania założonych celów.

Tak przeprowadzona analiza pozwala radzie programowej na podjęcie decyzji 
w sprawie dalszej realizacji programu, jego modyfikacji (rozszerzeniu zakresu 
działań lub jego ograniczeniu) lub też zarzucenia harmonogramu w przyjętym 
kształcie i opracowania nowego. Konsekwencją wydanej opinii jest wreszcie 
dalsze uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w terapii, utrzymanie lub utrata 
statusu uczestnika warsztatu terapii zajęciowej.

Ustawa rozróżnia dwa rodzaje oceny dokonywanej przez radę programową, 
a mianowicie:

 ■ ocenę okresową,
 ■ ocenę kompleksową.

Ocena okresowa, jak sama nazwa wskazuje, powinna być dokonywana w przy-
jętych przez radę terminach (np. co trzy miesiące, co pół roku), które pozwolą na 
sformułowanie opinii, dokonanie analiz i przyjęcie wniosków. Długość czasokre-
sów pozostawiono uznaniu rady, co nie tyle jest wyrazem jej autonomii w tym 
zakresie, ale przejawem zaufania do rady jako ciała stanowiącego o metodzie, 
formie i zakresie rehabilitacji poszczególnych uczestników. 

Przepisy rozporządzenia w sprawie warsztatów precyzują maksymalny czas 
na wydanie opinii i ustalają go na jeden rok. Należy zauważyć, że ocena okresowa 
ma charakter zindywidualizowany, czyli może być dokonywana w różnym cza-
sie dla poszczególnych uczestników, zakłada ponadto możliwość różnicowania 
długości indywidualnych czasokresów. 

Ocena kompleksowa ogranicza autonomię rady w zakresie wyznaczania cykli 
opiniowania, ponieważ ustawodawca określa wyraźnie czas, po upływie którego 
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należy jej dokonać – w tym wypadku wynosi on trzy lata. Głównym przedmiotem 
każdej z ocen są postępy danej osoby w procesie rehabilitacji oraz planowanie 
długookresowych działań w stosunku do konkretnego uczestnika. 

Dokonywanie tego rodzaju podsumowania powinno służyć rozpoznawaniu 
umiejętności nabywanych przez osobę niepełnosprawną dzięki uczestnictwu 
w warsztatach. Dzięki temu będzie możliwe podjęcie decyzji o kierunkach dal-
szych działań terapeutycznych, szkoleniu zawodowym czy wreszcie wejściu oso-
by niepełnosprawnej na rynek pracy. W tym przypadku chodzi zarówno o moż-
liwość zatrudnienia w instytucjach pracy chronionej, zakładach aktywności 
zawodowej (czyli w ramach zatrudnienia chronionego), jak też na otwartym rynku 
pracy (przy zachowaniu wymogu dotyczącego przystosowania stanowiska pracy). 

Warto jednak zaznaczyć, że warsztat terapii zajęciowej nie ma żadnego realne-
go wpływu na uzyskanie etatu dla osoby niepełnosprawnej. O tym decyduje pod-
miot zatrudniający, zajęcia mają jedynie wyposażyć uczestnika w takie atrybuty, 
które pozwolą ubiegać się bezpośrednio albo przy wykorzystaniu dodatkowo 
innych instrumentów (np. szkoleń) o pracę. Jeżeli rada programowa na podstawie 
wyników procesu rehabilitacji uczestnika warsztatów stwierdza, że nie rokuje on 
w zakresie usamodzielnienia się ani tym bardziej podjęcia zatrudnienia, organ ten 
powinien rozważyć skierowanie tej osoby do placówki, która zapewni mu dalszy 
udział w życiu społecznym oraz potrzebne wsparcie. Przepisy wskazują na ośrod-
ki, którymi w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej są różnego typu 
formy pomocy półstacjonarnej, służące utrzymaniu podopiecznych w ich natu-
ralnym środowisku i przeciwdziałające instytucjonalizacji. Zaliczyć można do 
nich środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, świetlice i kluby. 

Kompleksowa ocena umożliwia także podejmowanie decyzji w zakresie prze-
dłużenia uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania co do 
przyszłych postępów, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie 
rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy.

Wreszcie na jej podstawie może nastąpić warunkowe przedłużenie uczest-
nictwa w procesie terapeutycznym ze względu na brak możliwości uzyskania 
zatrudnienia lub skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia – 
jednak owa niemożność zatrudnienia czy umieszczenia w ośrodku musi mieć 
charakter okresowy, a więc przemijający. W przypadku, gdy cechuje ją trwałość, 
dalsze przedłużanie uczestnictwa w zajęciach stoi w sprzeczności z istotą i funk-
cją warsztatu oraz zapisami ustawy.

3. Spółdzielnie socjalne jako jedno z ogniw procesu 
zatrudniania osób niepełnosprawnych

Jeżeli w ocenie rady programowej uczestnik warsztatu jest już gotowy do pod-
jęcia zatrudnienia i kontynuowania rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy 
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chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy, to przejście do tego etapu 
następuje poza warsztatem terapii zajęciowej i jest od niego niezależne. Nie musi 
być jednak oderwane od osoby prowadzącej warsztat terapii zajęciowej.

Analiza obydwu tych aspektów w kontekście adresatów i celów działań spół-
dzielni socjalnych, określonych przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
o spółdzielniach socjalnych 3, pozwala potraktować te instytucje jako potencjalne 
miejsca realizacji kolejnej fazy rozwoju uczestników warsztatów terapii zajęcio-
wej, a mianowicie etapu ich zatrudnienia.

Zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach socjalnych, ośrodki te działają 
na rzecz:

 ■ społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania 
mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia 
w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, 
zamieszkania lub pobytu;

 ■ zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania 
mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego 
świadczenia pracy na rynku pracy.

Wytyczne te nie są wcielane w życie w ramach prowadzonej przez spółdzielnię 
socjalną działalności gospodarczej.

Trudno nie odnieść wrażenia, iż mamy do czynienia z kontynuacją praktyki 
warsztatów w sferze rehabilitacji zarówno społecznej, jak i zawodowej, uwzględ-
niającą dodatkowo aspekt niedostępny dla zajęciowej formy wspomagania osób 
niepełnosprawnych, a mianowicie ich zatrudnianie.

Spółdzielnie socjalne mogą być zakładane zarówno przez osoby niepełno-
sprawne, jak i organizacje pozarządowe (co najmniej dwie) – te same jednostki, 
które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej. Pozwala to tym instytucjom na 
długofalowe wspieranie procesu rehabilitacji podopiecznych oraz efektywne 
wykorzystywanie działań warsztatów w zakresie przygotowania uczestników 
do podjęcia zatrudnienia. W tym kontekście spółdzielnie socjalne można po-
strzegać jako alternatywę dla zakładów aktywności zawodowej, które do tej pory 
postrzegane są jako miejsca kolejnego etapu rehabilitacji uczestników warsztatów, 

„naturalnego” podejmowania przez nich pracy. 
Oczywiście trzeba też pamiętać, że spółdzielnie socjalne nie zostały powołane, 

by stworzyć miejsca pracy dla uczestników warsztatów, dlatego nie są idealnie 
dopasowanym komponentem, ale ciekawą, choć niezbyt często wykorzystywaną, 
możliwością dalszych działań osób niepełnosprawnych w sferze zawodowej.

3 Dz.U. nr 94, poz. 651 z późn. zm.
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1. Przedsiębiorstwo społeczne – podstawy prawne

 ■ Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych – określa zasady 
funkcjonowania i tworzenia spółdzielni socjalnych (zmiana Ustawy z 7 maja 
2009 r.).

 ■ Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o organizacjach pożytku publicznego i wo-
lontariacie – definiuje reguły współpracy organów administracji publicznej 
z organizacjami pozarządowymi.

 ■ Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – określa zasady dzia-
łania centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej.

 ■ Prawo spółdzielcze z 16 września 1982 r.
 ■ Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy.

 ■ Prawo o stowarzyszeniach – Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. 1989 nr 20 
poz. 104 z późn. zm.).

 ■ Ustawa o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. nr 19/1984 poz. 82 z późn. 
zm. Dz.U. nr 46).

 ■ Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 z 2000 r., poz. 1037).
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2. Przedsiębiorstwo społeczne – definicja

Przedsiębiorstwo społeczne – jego głównym zamierzeniem jest realizacja celów 
społecznych, prowadzi systematyczną i zorganizowaną działalność gospodarczą 
i osiąga przychody, zatrudnia pracowników.

Przedsiębiorstwo społeczne może funkcjonować w ramach różnych form 
prawnych: spółdzielni, spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej prowa-
dzącej działalność gospodarczą (fundacja, stowarzyszenie), spółki prawa han-
dlowego o statusie non for profit. 

3. Przedsiębiorstwo społeczne – partnerskie działanie

Przedsiębiorstwo społeczne zakłada partnerskie działanie osób i organizacji. Jego 
cel społeczny jest najważniejszy. W trakcie tworzenia konieczne jest stosowanie 
sprawdzonych zasad i metod, dotyczących nie tylko partnerstwa, ale także mo-
delu biznesowego. 

Współpraca taka wymaga zrozumienia i przyjęcia wspólnych wartości, które 
zagwarantują trwałe relacje oraz systematyczne działania, przygotowywanie 
i realizację przedsięwzięcia. Do podstawowych zasad obowiązujących w part-
nerstwie należą: 

 ■ ZauFaNie (konstytutywna wartość i fundament sukcesów we współdziała-
niu, tworzy warunki trwałej i długookresowej współpracy, buduje wzajemne 
relacje pomiędzy uczestnikami inicjatywy).

 ■ JaWNOŚĆ (decyzje powinny być jawne, podejmowane z udziałem wszystkich 
partnerów).

 ■ JaSNO SFORMuŁOWaNe CeLe (partnerstwo precyzuje cele swojego utworze-
nia i funkcjonowania, korzyści płynące dla wszystkich uczestników, zgodnie 
z zasadą „win–win” – „wygrany–wygrany”, oraz dokładnie określa zakresy 
praw i odpowiedzialności partnerów).

 ■ JaSNO OKReŚLONe PROCeDuRY (wszelkie działania partnerskie powinny 
być oparte na jasnych, zrozumiałych dla kooperantów i przejrzystych pro-
cedurach).

 ■ ZaaNGaŻOWaNie (wszyscy partnerzy przedsięwzięcia – osoby indywidualne, 
organizacje i  instytucje – powinni być zaangażowani w proces tworzenia 
przedsiębiorstwa społecznego poprzez udostępnianie swoich zasobów).

 
Kluczem do sukcesu projektów partnerskich w inicjatywach ekonomii spo-

łecznej jest:
 ■ zapewnienie uczestnictwa priorytetowych podmiotów, odpowiednich do 
specyfiki realizowanego projektu, 

 ■ włączenie różnorodnych zasobów partnerów,
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 ■ zapewnienie sprawnego zarządzania na każdym etapie przygotowania i re-
alizacji projektu,

 ■ wspólne planowanie i monitoring projektu w każdej fazie,
 ■ inwestowanie w ludzi,
 ■ zapewnienie jak najwyższej jakości wszystkich zadań, usług, produktów.

Partnerzy powinni wnieść do projektu posiadane zasoby:
 ■ organizacyjne;
 ■ materialne: finansowe, techniczne;
 ■ ludzkie: wiedzę, umiejętności, doświadczenia;
 ■ inne: kontakty i relacje, dostęp do informacji, wizerunek, czas.

Konieczne jest także zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy partnera-
mi. Jasno określone procedury, podział zadań i obszarów zaangażowania, system 
monitoringu oraz określenie oczekiwanych rezultatów są niezbędnymi elemen-
tami sprawnie funkcjonującej współpracy.

Kluczowymi partnerami w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych będą za-
wsze lokalne instytucje rynku pracy i integracji społecznej (ośrodki pomocy spo-
łecznej, centra pomocy rodzinie, urzędy pracy, samorządy lokalne), a organizacje 
pozarządowe i partnerzy biznesowi stworzą zaplecze bardzo ważnego wsparcia. 

Projekty, takie jak tworzenie przedsiębiorstw społecznych, realizowane w part-
nerstwie nabierają wyjątkowego znaczenia obecnie, w okresie gospodarczego 
kryzysu, w którym szczególnie potrzebne będą działania zwiększające aktywność 
społeczną, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, wsparcie w przekwalifikowaniu 
lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich. Na starcie 
inicjatywy warto więc zbudować mapę potencjalnych partnerów przedsięwzięcia 
pt. przedsiębiorstwo społeczne, zaplanować wspólnie kolejne etapy tworzenia 
nowej, specyficznej firmy.

4. Przedsiębiorstwo społeczne – krok po kroku

4.1. Koncepcja
Przedsiębiorstwo społeczne jest jednocześnie przedsięwzięciem w rynkowym 
rozumieniu oraz inicjatywą społeczną – firmą, której główną przesłankę utwo-
rzenia stanowi realizacja celu społecznego. Projekt wymaga zatem określenia 
jasnej misji i zamierzeń o charakterze społecznym oraz zaplanowania biznesowej 
projekcji przyszłego przedsiębiorstwa: celów i strategii marketingowych. 

W koncepcji należy zarysować wizję firmy i jej rozwoju, uwarunkowania spo-
łeczne, ekonomiczne i prawne, z wyborem formy prawnej włącznie (spółdzielnia 
socjalna, stowarzyszenie, fundacja, spółka prawa handlowego o statusie non for 
profit), lokalizację, zatrudnienie, zasoby, branże. Odnalezienie miejsca dla firmy 
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społecznej na rynku jest kluczowe. To właściwe zdefiniowanie niszy rynkowej, 
określenie ekonomicznego sensu funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, 
realizującego potrzeby klientów, jest podstawą sukcesu gospodarczego. Liczy się 
więc pomysł na tego rodzaju przedsięwzięcie.

4.2. Przygotowanie biznesplanu
Warunkiem ekonomicznego powodzenia przedsiębiorstwa społecznego jest przy-
gotowanie biznesplanu działalności, w którym zawarty będzie szczegółowy opis 
aktywności przedsiębiorstwa i projekcja jego rozwoju. Dokument ten należy 
opracować zarówno dla nowo tworzonej firmy, jak i dla tej, która funkcjonuje już 
na rynku. Biznesplan musi być przygotowany także dla każdej instytucji finan-
sowej, do której założyciele przedsiębiorstwa zwrócą się o finansowe wsparcie 
(pożyczka, kredyt, poręczenie, dotacja).

Biznesplan spełnia kilka bardzo istotnych funkcji:
 ■ pozwala dokonać analizy wewnętrznych czynników przedsiębiorstwa (moc-
ne i słabe strony) oraz czynników zewnętrznych (szanse i zagrożenia),

 ■ umożliwia określenie potrzeb przyszłych nabywców (firma ma szansę funk-
cjonować na rynku, jeżeli będzie spełniała zidentyfikowane potrzeby klien-
tów),

 ■ ułatwia osiągnięcie wyznaczonych celów gospodarczych i społecznych,
 ■ pomaga dostrzec problemy i niedostatki, 
 ■ uświadamia realność przedsięwzięcia.

Celem wykonania biznesplanu jest przedstawienie analizy opłacalności inwe-
stycji. Dzięki temu założyciele przedsiębiorstwa społecznego otrzymują informa-
cję nt. opłacalności realizacji planowanego przedsięwzięcia, a  instytucja finan-
sująca, partnerzy społeczni i gospodarczy otrzymują wszelkie dane niezbędne 
do oceny inwestycji. 

Biznesplan umożliwia nam:
 ■ przedstawienie sytuacji, w  jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, celów, do 
których dąży i środków, z pomocą których zamierza je osiągnąć; 

 ■ zbudowanie argumentacji koniecznej do pozyskiwania środków finansowych;
 ■ sprawowanie kontroli i planowanie działań;
 ■ określenie środków potrzebnych na realizację danej inwestycji;
 ■ przedstawienie informacji innym osobom; stanowi ponadto podstawę do 
opracowania ewentualnej propozycji finansowania;

 ■ właściwe zarządzanie dzięki szczegółowemu zdefiniowaniu celów, pomaga 
dokonać przyszłej oceny ich realizacji.
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Struktura biznesplanu powinna zawierać minimum poniższe informacje:
 ■ Streszczenie.
 ■ Opis przedsiębiorstwa i jego działalności (rodzaj działalności, branże, forma 
prawna, uzasadnienie wyboru działalności).

 ■ Zarząd i  pracownicy (ich kompetencje, przygotowanie i  doświadczenia, 
umiejętności).

 ■ Analiza SWot przedsiębiorstwa (słabe i mocne strony – zasoby techniczne, 
finansowe i  ludzkie, szanse i zagrożenia – uwarunkowania i  trendy, lokal-
ny klimat dla ekonomii społecznej, brak dostępu do zewnętrznych źródeł 
finansowania).

 ■ Analiza rynku (klienci i ich potrzeby, konkurencja, relacje z klientami, ich 
wartości, pojemność i chłonność rynku).

 ■ Plan marketingowy (produkty, usługi, strategie cenowe, dystrybucja, pro-
mocja).

 ■ Informacje finansowe (plan inwestycyjny, wielkość produkcji i skala usług, 
planowane koszty i przychody).

 ■ Wymagane załączniki (oświadczenia, potwierdzenie uprawnień i wykształ-
cenia, itp.).

4.3. Przygotowanie uczestników przedsięwzięcia
Słabość ekonomiczna wielu przedsiębiorstw społecznych spowodowana jest 
często brakiem kompetencji biznesowych uczestników takiego przedsięwzięcia. 
Konieczne jest więc przygotowanie założycieli w zakresie edukacji ekonomicz-
nej. Już na etapie tworzenia wszyscy uczestnicy powinni wspólnie sformułować 
biznesplan, uwzględniając mechanizmy rynkowe, mikroekonomiczne i makro-
ekonomiczne uwarunkowania. 

Warto ukierunkować proces przygotowawczy na wykorzystanie nowatorskich 
pomysłów w celu generowania korzyści na rynku, warto uwzględniać kreatyw-
ność i  innowację, wcielać w życie oryginalne pomysły, wykorzystywać okazje 
i szanse rynkowe oraz podejmować pewne ryzyko (licząc się z niepewnością). 
Na tym etapie założyciele przedsiębiorstwa społecznego powinni poznać w prak-
tyce podstawowe zasady ekonomiczne i potrafić odpowiedzieć sobie na pytanie: 
skąd się biorą pieniądze?

Doradca biznesowy i wiedza z zakresu edukacji ekonomicznej powinni towa-
rzyszyć pracownikom przedsiębiorstwa społecznego także po rozpoczęciu dzia-
łalności. Brak wyspecjalizowanych opiekunów biznesowych, znających specyfikę 
aktywności w zakresie przedsięwzięć społecznych, powoduje, że omawiane 
podmioty nie potrafią wykorzystać efektywnie posiadanych zasobów. Mają tak-
że problemy z działaniami marketingowymi: kształtowaniem produktów, cen, 
określeniem kanałów dystrybucji i skuteczną promocją. Nie dokonują również ko-
niecznych analiz ekonomicznych, nie wykorzystują nowoczesnych instrumentów 
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biznesowych: benchmarkingu, outsourcingu, marketingu społecznego, społecz-
nościowego i społecznie zaangażowanego etc. 

Dobrą praktyką są cykliczne warsztaty z ekonomii dla pracowników przedsię-
biorstwa społecznego. W przedsiębiorstwie społecznym Garncarska Wioska zajęcia 
takie odbywają się raz na kwartał. Omawiane są analizy ekonomiczne jego działal-
ności, nowe produkty, formy promocji, rentowność poszczególnych przedsięwzięć, 
analiza SWOT przedsiębiorstwa.

Rozumienie zasad ekonomicznych i mechanizmów rynkowych przez zało-
życieli i pracowników przedsiębiorstwa społecznego, reagowanie na potrzeby 
rynku i trendy, systematyczna edukacja ekonomiczna wpływają na podnoszenie 
jakości produktów firmy i dostosowanie ich do potrzeb klientów oraz wzrost 
wydajności przedsięwzięcia. Już w fazie kreowania warto zaplanować formy do-
skonalenia zawodowego pracowników przedsiębiorstwa społecznego oraz system 
podnoszenia wiedzy nt. ekonomii i mechanizmów rynkowych.

4.4. Lider 
Jakie cele stawiają sobie osoby i organizacje, tworząc przedsiębiorstwa społeczne? 
Główne przesłanki są różnorodne, w zależności od statusu inicjatorów czy miejsca 
realizacji przedsięwzięcia. Najogólniej mówiąc, w tego rodzaju działaniach i ini-
cjatywach chodzi o dokonanie zmian społecznych: wzrost aktywności, zorgani-
zowanie pracy dla osób bezrobotnych, włączenie do różnych przedsięwzięć osób 
niepełnosprawnych itp. Te zmiany są możliwe (jest na to wiele dawnych i nowych 
przykładów), są potrzebne – odpowiadają na konkretne problemy i potrzeby osób 
wykluczonych społecznie, zagrożonych marginalizacją. Dokonują ich ludzie. 

Potrzebny jest więc lider, który zainicjuje działania na rzecz ekonomii spo-
łecznej, zachęci lokalnych partnerów do współpracy, stworzy fundament pod 
ich wzajemne zaufanie. Warto, by był „lokalnie zakorzeniony” i znał swoją rolę 
w przedsięwzięciu. 

Można również zastosować model animatora z zewnątrz i skorzystać na przy-
kład z doświadczeń programu „Budujemy nowy Lisków”, w którym tworzeniu 
przedsiębiorstwa społecznego towarzyszyła animacja lokalna. Jeśli społeczność 
jest za słaba, to nie ma innego wyjścia: inspiracja zmiany musi przyjść z zewnątrz 
(Tomasz Kaźmierczak, Instytut Spraw Publicznych).

W sprzyjających warunkach współpracy lokalnej, w dobrym klimacie społecz-
nym liderzy pojawią się sami, mając możliwości rozwijania swoich umiejętności, 
zagospodarowania aktywności. Środowiska, w których brakuje kapitału finanso-
wego, powinny tym bardziej zaangażować się w tworzenie przyjaznych warun-
ków dla odkrywania, szkolenia, rozwoju i działania lokalnych liderów. To oni, 
włączając do współpracy środowiskowych partnerów, budując wzajemne zaufa-
nie, pokazując sens współpracy, doprowadzają do trwałych zmian społecznych. 
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Mądra, dojrzała do swojej roli władza lokalna będzie sprzyjała działaniom 
liderów społecznych, będzie ich wspierała i z nimi współpracowała. Rządzący, 
którzy nie zrozumieją roli lidera ani znaczenia ekonomii społecznej, wybierają 
drogę wiecznych zasiłków i wiecznego uzależnienia osób potrzebujących od 
wsparcia pomocy społecznej.

Inicjatorzy tworzenia przedsiębiorstwa społecznego powinni więc poszukać 
lidera w lokalnej społeczności, być blisko niego i wspierać go w realizacji wspól-
nego przedsięwzięcia.

4.5. Marketing
Bardzo istotnym warunkiem skutecznego działania każdego przedsiębiorstwa 
społecznego jest marketing, a w jego obrębie skuteczna promocja. Chodzi o pro-
wadzenie działań, dzięki którym będzie możliwe wywieranie wpływu na postawy 
i zachowania potencjalnych klientów oraz osiąganie swoich celów. Przygotowanie 
strategii promocyjnej to zwiększenie szans na sukces gospodarczy. 

Jeżeli już uczyniliśmy kilka ważnych kroków: zdecydowaliśmy się założyć 
przedsiębiorstwo społeczne, utworzyliśmy je, mamy ludzi przygotowanych do 
wykonywania pracy, prowadzimy działalność (produkcja, usługi, handel), to 
zadbajmy o klientów. To dla spełniania ich potrzeb uruchomiliśmy firmę. To oni 
jako odbiorcy są weryfikatorem naszej działalności. Jeżeli kupią nasze produkty, 
to znaczy, że jesteśmy na rynku potrzebni, jeżeli nie spełniamy ich oczekiwań, 
powodzenie naszego przedsięwzięcia staje pod znakiem zapytania. Powinniśmy 
więc zadbać o promocję swoich działań, dotrzeć do nabywców z informacjami 
o tym, co mamy do zaoferowania. Musimy jednak spełniać, oprócz wielu innych 
wymogów, warunek najważniejszy, który da się streścić w słowach: jakość, jakość 
i jeszcze raz jakość.

Najwyższej klasy wykonanie naszych produktów będzie jedną z podstaw wize-
runku marki nie tylko naszego przedsiębiorstwa. Jakość tych wyrobów złoży się 
także na stworzenie renomy ekonomii społecznej, a z kolei jej wizerunek będzie 
podstawą sukcesów w perspektywie długookresowej.

Musimy zadbać o PR (public relations), który sprowadza się do budowania re-
lacji przedsiębiorstwa społecznego z otoczeniem. Wygląd naszej firmy (czystość, 
porządek, estetyka), rzetelność w interesach, kultura obsługi klientów – to wszyst-
ko buduje nasz wizerunek w otoczeniu i zaufanie do naszego przedsiębiorstwa.
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5. Warunki skutecznego startu i działania 
przedsiębiorstwa społecznego

5.1. Klimat dla funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego
Niezbędnym warunkiem sukcesu w budowaniu i właściwym funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw lokalnych jest zrozumienie istoty ekonomii społecznej i stwo-
rzenie lokalnego klimatu oraz instrumentów wsparcia dla jej rozwoju. Głównym 
podmiotem odpowiedzialnym za kreowanie pozytywnej atmosfery wokół tego 
hasła jest samorząd lokalny oraz samorządowe instytucje – ośrodki pomocy spo-
łecznej, starostwo i powiatowy urząd pracy, centra pomocy rodzinie oraz orga-
nizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy społecznej, rozwoju lokalnego, 
przedsiębiorczości. 

Pojawia się alternatywa: ekonomia społeczna czy nieustanne wypłacanie za-
siłków? Na skutek dotychczasowej polityki osoby potrzebujące uzależniały się 
od świadczeń społecznych. Tymczasem przedsiębiorstwa obywatelskie powinny 
być traktowane nie tylko jako bardzo ważny czynnik polityki społecznej, ale 
także jako dodatkowe narzędzie w rozwijaniu rynku zatrudnienia. Budują one 
dodatkowe, pozazarobkowe funkcje pracy. Dają możliwość integracji społecznej, 
są zachętą do aktywności dla osób wykluczonych, marginalizowanych lub za-
grożonych marginalizacją. 

Inicjatorzy utworzenia przedsiębiorstwa tego rodzaju w środowisku, w którym 
główni partnerzy społeczni współpracują ze sobą i wspierają takie działania, będą 
mieli ogromne szanse na doprowadzenie nie tylko do formalnego utworzenia 
i zarejestrowania firmy. Będą skuteczniej funkcjonowali na rynku, zagospodaro-
wując nisze oraz tworząc dostosowane do potrzeb nabywców produkty i usługi.

5.2. Opiekun biznesowy
Jednym z warunków skutecznego tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw 
społecznych jest zapewnienie tym inicjatywom profesjonalnego doradztwa 
biznesowego. Funkcja opiekuna w tym zakresie zapewni właściwą pracę nad 
przygotowaniem biznesplanu, analizy ekonomiczne, przeprowadzenie badań 
marketingowych, prawidłową projekcję finansowej działalności przyszłego 
przedsiębiorstwa. Inicjatorzy takiego przedsięwzięcia powinni więc nawiązać 
kontakt z ośrodkiem wspierania inicjatyw ekonomii społecznej, które zapewnią 
bezpłatne wsparcie doradcze. 

5.3. Dostęp do finansowania zewnętrznego
Jednym z najważniejszych warunków skutecznego utworzenia, a później działa-
nia przedsiębiorstwa społecznego jest dostęp do finansowania zewnętrznego. Ze 
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względu na specyfikę tych firm (prymat celu społecznego nad gospodarczym) 
istniejące instrumenty finansowe, stosowane przez banki i inne instytucje para-
bankowe, nie są dostrojone do tych uwarunkowań. 

W fazie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego i otrzymywania finansowego 
wsparcia konieczne są także zabezpieczenia pożyczki lub dotacji. Funkcje takie 
mogą spełniać, poza poręczeniem osób fizycznych, wyspecjalizowane instytucje 
finansowe lub samorządy lokalne. W tym przypadku ponownie na plan pierwszy 
wysuwa się znaczenie społecznego klimatu wokół ekonomii społecznej, w którym 
będą tworzone instrumenty wsparcia przedsiębiorstw obywatelskich. Dodatko-
wo, występują inne czynniki ograniczające pozyskiwanie przez przedsiębiorstwa 
społecznego finansowania:

 ■ nieznajomość zagadnień ekonomii społecznej po stronie instytucji finanso-
wych,

 ■ słabe badanie możliwości finansowania przez same przedsiębiorstwa spo-
łeczne.

Powoduje to, że instytucje fiskalne nie postrzegają jeszcze omawianych pod-
miotów jako potencjalnego klienta, a same przedsiębiorstwa społeczne nie wierzą 
we własne możliwości i pozycję na rynku.

Konieczność indywidualnego podejścia przy ocenie ryzyka finansowania 
zadań przedsiębiorstw społecznych wymaga wzajemnej edukacji, wsparcia ze 
strony instytucji finansowych i utworzenia specjalnych instrumentów, przysto-
sowanych do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstw społecznych.

Trzeba więc korzystać z doświadczeń organizacji oferujących obecnie po-
życzki przedsiębiorstwom społecznym oraz z doradztwa i informacji ośrodków 
wspierania inicjatyw ekonomii społecznej, które współpracując z centrami eko-
nomii społecznej, tworzą bazy danych nt. funkcjonujących programów wsparcia 
dla omawianego rodzaju przedsiębiorstw.
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Współpraca samorządu lokalnego  
z podmiotami ekonomii społecznej,  
w tym ze spółdzielniami socjalnymi 
PaWeł WąSiak

Aby podmioty ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne, mogły się swo-
bodnie rozwijać, niezbędne jest aktywne włączenie się samorządu lokalnego, i to 
nie tylko poprzez werbalne popieranie inicjatyw tworzenia tego rodzaju podmio-
tów, ale przede wszystkim poprzez świadome kupowanie usług czy produktu, 
zlecanie zadań publicznych czy też wspieranie promocyjne. 

Warunkiem sine qua non zaistnienia właściwej współpracy przedsiębiorstw 
społecznych z samorządem lokalnym jest aktywny model obywatelstwa. Rze-
czywiste partnerstwo oznacza sprawiedliwy podział praw i obowiązków między 
podmiotami administracji samorządowej i ekonomii społecznej. Sektor samo-
rządowy wnosi do partnerstwa ład administracyjny, tzn. jest skoncentrowany na 
prawach i obowiązkach, i gwarantuje przestrzeganie podstawowych norm, sta-
bilność oraz zaspokojenie potrzeb obywateli. Z kolei sektor ekonomii społecznej 
wnosi elastyczność i dynamikę kreowania rozwoju. Wspiera osoby potrzebujące, 
zagrożone wykluczeniem i marginalizacją społeczną. Co istotne, poszukuje i wy-
pracowuje nowe, bardziej ekonomiczne rozwiązania w zakresie realizacji usług 
publicznych, co umożliwia odciążenie struktur administracyjnych. 

Z pewnością budowanie takiego partnerstwa nie jest zadaniem łatwym, jed-
nak można przyjąć pewien katalog warunków efektywnej i trwałej współpracy, 
zaliczając do niego następujące kategorie: 

 ■ Spójność  – partnerstwo jest traktowane jako pewna całość polityki danej 
jednostki samorządu terytorialnego. 
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 ■ Zrozumiałość – jasno przedstawione, zrozumiałe warunki i cele determinu-
jące obustronną współpracę. 

 ■ Przejrzystość – czytelne i jawne procesy decydowania. 
 ■ Trwałość i stabilność – działania oparte o uprzednio przygotowany plan.
 ■ Efektywność  – wspólne maksymalizowanie obustronnego potencjału 
partnerów. 

 ■ Skuteczność  – oparcie partnerstwa o  mierzalne wskaźniki i  użyteczne 
działania. 

 ■ Kompletność – umożliwienie sprawnego funkcjonowania. 

Współpraca na szczeblu lokalnym, oparta na powyższych kategoriach, wyma-
ga dużego zaangażowania obu stron. Niemniej podjęty wysiłek na rzecz budo-
wania bardziej lub mniej sformalizowanego partnerstwa lokalnego przyczynia 
się do łamania stereotypów i barier mentalnych – m.in. braku dobrych praktyk 
takiego współdziałania. 

Jako trafny przykład może posłużyć przypadek gminy Bałtów, która dzięki 
aktywności mieszkańców i zaangażowaniu władz lokalnych ożywiła region z po-
mocą dinozaurów i flisaków na rzece. Warto wspomnieć także o „Garncarskiej 
wiosce” w Kamionce na Mazurach – dzięki współpracy organizacji pozarządo-
wych, samorządu lokalnego oraz przedstawicieli biznesu powstało świetnie pro-
sperujące przedsiębiorstwo społeczne, specjalizujące się w weselach mazurskich. 
Do kanonu dobrych praktyk dołącza również „Dolina Strugu” w województwie 
podkarpackim jako mikroregion stworzony na potrzeby wspólnych przedsię-
wzięć czterech gmin – dzięki zaangażowaniu mieszkańców i władz samorządo-
wych powstaje tam lokalny produkt turystyczny. 

Współpraca samorządu lokalnego z  podmiotami ekonomii społecznej, 
a w szczególności ze spółdzielniami socjalnymi, ze względu na wspólnotę inte-
resów przybiera różne formy. Z jednej strony możliwe jest podejmowanie współ-
działania o charakterze niefinansowym, tzn. poprzez m.in. wymianę informacji, 
współtworzenie dokumentów strategicznych albo udzielanie wsparcia polegają-
cego na tworzeniu przez władze lokalne pozytywnego klimatu wokół aktywności 
spółdzielni socjalnych etc. 

Z drugiej strony owa współpraca może opierać się o finanse, stać się bardziej 
ambitna i zaawansowana. Tego rodzaju kooperacja pojawia się przede wszystkim 
na gruncie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). W art. 3 ust. 3 niniej-
szego przepisu ustawodawca poza organizacjami pozarządowymi wymienia m.in. 
spółdzielnie socjalne, pozwalając na stosowanie w stosunku do nich regulacji 
dotyczących organizacji pozarządowych w zakresie przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert. 

W artykule 4 określone zostały zadania publiczne, których realizacja może być 
dotowana przez samorząd lokalny. Część z nich wpisuje się w szeroko rozumiane 
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działania na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy i ak-
tywizacji społeczno-zawodowej różnych grup społecznych. Mowa o aktywności 
z zakresu: 

 ■ pomocy społecznej, w tym wsparcia udzielanego rodzinom i osobom w trud-
nej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin; 

 ■ działalności na rzecz mniejszości narodowych; 
 ■ działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 ■ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

 ■ upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równości 
kobiet i mężczyzn; 

 ■ aktywności wspomagającej progres gospodarczy, w tym postęp w zakresie 
przedsiębiorczości; 

 ■ działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 ■ nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
 ■ porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 
społecznym. 

W ustawie przez zlecanie realizacji zadań publicznych pojmuje się dwa moż-
liwe działania, po pierwsze, powierzanie zadań wraz z udzielaniem dotacji na 
ich wykonanie, po drugie, wspieranie takich prac oraz dotowanie ich realizacji. 
W obu przypadkach powierzanie zadania powinno nastąpić w oparciu o postę-
powanie konkursowe, po przeprowadzeniu którego spółdzielnia socjalna będzie 
przyjmować zlecenia prac publicznych w zakresie i na zasadach określonych 
w umowie. Dokument ten potwierdza przekazanie zadania lub wsparcie w jego 
realizacji, zaś samorząd lokalny zobowiązuje się w nim do przekazania publicz-
nych środków finansowych w formie dotacji. 

W kontekście problematyki współpracy samorządu terytorialnego ze spółdziel-
nią socjalną pozytywnie ocenić należy art. 12 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, ponieważ sprzyja on pobudzaniu aktywności po 
stronie podmiotów, w tym przedsiębiorstw społecznych, o których mowa, chcą-
cych przejąć zleconą pracę. Co istotne, spółdzielnia socjalna nie musi czekać na 
ofertę ze strony samorządu, ale sama (z własnej inicjatywy) może zgłosić się do 
realizacji zadań publicznych, także tych, które dotychczas były wykonywane 
w inny sposób, również przez organy administracji publicznej. 

Jednocześnie istotnym uzupełnieniem tej regulacji prawnej staje się wyzna-
czenie terminu nieprzekraczającego jednego miesiąca na podjęcie decyzji o prze-
kazaniu zlecenia do realizacji. Podczas tej procedury bierze się pod uwagę z jed-
nej strony stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, 
z drugiej zaś dostępne środki finansowe na wykonanie określonych prac, a także 
korzyści płynące z oferty. 
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Ponadto, Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie reguluje możliwość 
współpracy o charakterze niefinansowym, a mianowicie: 

 ■ wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współ-
działanie w celu zharmonizowania tych kierunków; 

 ■ konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej organizacji; 

 ■ tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 

Na szczęście po możliwości te sięga się już na etapie samego tworzenia pro-
gramów współpracy. 

Kolejny obszar kooperacji to podejmowanie działań w zakresie Ustawy z dnia 
28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 
1420 z późn. zm.). Przedmiotem współdziałania jest w tym przypadku realizacja 
przez partnera prywatnego przedsięwzięcia za wynagrodzenie na rzecz podmio-
tu publicznego. Według ustawy „partnerem prywatnym” może być: 

 ■ przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospo-
darczej,

 ■ organizacja pozarządowa,
 ■ Kościoły lub inne wyznania, 
 ■ podmioty zagraniczne. 

Natomiast w zakres pojęcia „podmiot publiczny” włączone zostały m.in. or-
gany administracji samorządowej. Co istotne, informacje o planowanym prze-
prowadzeniu przedsięwzięcia na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego 
ogłasza się w Biuletynie Zamówień Publicznych i Biuletynie Informacji Publicznej. 
Ponadto podmiot prywatny, zainteresowany wykonaniem pracy, może zgłosić 
wniosek do podmiotu publicznego z propozycją realizacją zadania. 

Kolejnym aktem prawnym, istotnym z punktu widzenia współpracy samo-
rządu lokalnego ze spółdzielnią socjalną, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Kwestię przekazywania 
zadań publicznych rozwija art. 25, stanowiąc, iż organy administracji samorzą-
dowej mogą zlecać wykonanie pracy z zakresu pomocy społecznej na zasadzie 
partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, Kościołem i  innymi związkami 
wyznaniowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi. 

Podobnie jak w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, następuje 
w tym przypadku zlecenie zadania w ramach procedury konkursowej, z możli-
wością złożenia oferty (samodzielnej inicjatywy) przez zainteresowany podmiot. 
Ustawa daje również możliwość prowadzenia domu pomocy społecznej lub cało-
dobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej przez m.in. organizacje społeczne, 
fundacje i stowarzyszenia po uzyskaniu stosownego zezwolenia wojewody.

Nie bez znaczenia dla współpracy samorządu lokalnego z podmiotami ekono-
mii społecznej pozostaje Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
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w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 
z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkoma-
nii (Dz.U. z 2003 r. nr 24, poz. 198 z późn. zm.). Zadania w zakresie zapobiegania 
wspomnianym nałogom wykonywane są poprzez leczenie, rehabilitację i reinte-
grację osób uzależnionych, która pojmowana jest jako reintegracja społeczna i za-
wodowa w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym. Co istotne, istnieje 
możliwość częściowego finansowania działalności centrów integracji społecznej 
z funduszu antyalkoholowego.

Na szczeblu samorządu powiatu i województwa marszałek województwa lub 
starosta, odpowiednio do kompetencji, może w trybie konkursu otwartego zlecić 
instytucjom rynku pracy, zdefiniowanym w ustawie o promocji zatrudnienia, 
zadania wynikające ze wspomnianych regulacji prawnych. 

Co ważne, do katalogu instytucji rynku pracy wymienionych w ustawie zalicza 
się organizacje pozarządowe, natomiast spółdzielnie socjalne już nie. Jednakże 
tworząc mniej lub bardziej sformalizowane partnerstwo z instytucją rynku pracy, 
omawiane przedsiębiorstwo społeczne może ubiegać się o środki na potrzeby re-
alizacji zadania. Fakt, iż wykonana praca musi zakończyć się zerowym wynikiem 
finansowym, obniża atrakcyjność tej formy w odbiorze instytucji rynku pracy, 
nastawionych na zysk, jednak stwarza szanse na to, że środki finansowe trafią do 
organizacji społecznych. Zadania, które mogą być zlecone, to:

 ■ pośrednictwo pracy,
 ■ poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
 ■ pomoc w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia,
 ■ organizacja szkoleń.

Środki na wykonania zleconej pracy przekazywane są w formie dotacji. Proce-
durę konkursową, w tym warunki ogłoszenia konkursu, zakres ofert i sposób ich 
wyboru oraz warunki realizacji zadania definiuje ustawa o promocji zatrudnienia 
w art. 24–32.

W powiatowym urzędzie pracy, na mocy art. 46 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o promo-
cji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy, osoba bezrobotna może otrzymać 
jednorazowo środki finansowe z Funduszu Pracy na założenie bądź przystąpienie 
do spółdzielni socjalnej, w wysokości nieprzekraczającej czterokrotnej wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka założyciela spółdzielni socjalnej 
oraz trzykrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka 
przystępującego do już istniejącej spółdzielni socjalnej. Środki te mogą być przy-
znane osobie bezrobotnej, która spełni warunki określone w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyzna-
wania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych 
dla spółdzielni socjalnych. Do najważniejszych warunków należą:

 ■ Osoba bezrobotna w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wnio-
sku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 
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odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przy-
gotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub 
robót publicznych.

 ■ Ubiegający się o dotację nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z in-
nych zasobów publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalno-
ści gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni 
socjalnej.

 ■ Osoba bezrobotna nie prowadziła działalności gospodarczej oraz nie posia-
dała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających złożenie wniosku.

 ■ Ubiegający się o dotację w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku 
nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ro-
zumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

 ■ Złożony wniosek o przyznanie środków jest kompletny i prawidłowo spo-
rządzony.

Osoby bezrobotne, które zamierzają założyć spółdzielnię socjalną, mogą 
przedstawić w powiatowym urzędzie pracy wspólny wniosek o przyznanie środ-
ków, w skład którego wchodzi:

 ■ kwota wnioskowanych środków;
 ■ rodzaj planowanej działalności (wraz z symbolem klasy i podklasy Pkd);
 ■ kalkulacja kosztów oraz sposób finansowania;
 ■ specyfika i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, 
przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, 
maszyn, materiałów, usług i reklamy, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego 
lub wkładu do spółdzielni socjalnej;

 ■ proponowana forma zabezpieczenia.

Ważne! Warto jeszcze przed złożeniem wniosku udać się do powiatowego 
urzędu pracy celem uszczegółowienia warunków dofinansowania, ponieważ 
każdy urząd pracy może mieć jeszcze swoje dodatkowe warunki, określające 
przyznanie dotacji.

Powiatowy urząd pracy wg art. 46 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o promocji zatrudnie-
nia i  instytucjach rynku pracy może zrefundować spółdzielni socjalnej koszty 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 
w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż sześciokrotność wyso-
kości przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako 
bezrobotne bądź poszukujące pracy, mogą otrzymać z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na wniesienie wkładu do spółdziel-
ni socjalnej w wysokości do piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 
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Warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać bezzwrotną dotację, zostały określo-
ne w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 
2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni 
socjalnej.

Najważniejszy obszar współpracy na linii samorząd lokalny – spółdzielnie so-
cjalne wyznacza Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 
(Dz.U. z 2006 r. nr 94, poz. 651), która określa prawa, obowiązki i przywileje, 
związane z tworzeniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych. 

Na etapie funkcjonowania spółdzielnia socjalna na mocy art. 12 ust. 3a–3d 
Ustawy o spółdzielniach socjalnych może otrzymać refundację składek na ubez-
pieczenie społeczne z Funduszu Pracy, tj. część wynagrodzenia, odpowiadającą 
składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i cho-
robowe, oraz część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą składce na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. 

Refundacja możliwa jest na podstawie umowy zawartej między starostą wła-
ściwym dla siedziby spółdzielni a spółdzielnią, w pełnej wysokości przez 24 mie-
siące od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy. 
Podstawą wymiaru składki jest kwota minimalnego wynagrodzenia. Ponadto 
refundacja dokonywana jest w okresach kwartalnych i co ważne, można ubiegać 
się o comiesięczną zaliczkę.

Artykuł 15 Ustawy o spółdzielniach socjalnych pozwala na wsparcie działal-
ności placówki ze środków budżetu państwa lub samorządu lokalnego, w szcze-
gólności poprzez:

 ■ dotacje;
 ■ pożyczki;
 ■ poręczenia;
 ■ usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, 
prawnym i marketingowym;

 ■ zrefundowanie kosztów lustracji.

Wsparcie to udzielane jest w formie uchwały i stanowi pomoc de minimis. 
Jednakże, jeśli wsparcie przeznaczone zostanie na realizację zadań z zakresu re-
integracji społecznej i zawodowej, wówczas nie stanowi ono pomocy publicznej, 
z zastrzeżeniem, iż kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 
równowartość kosztów działania spółdzielni socjalnej, pomniejszonej o przychód 
uzyskany z działalności gospodarczej. Wsparcie to może być również współfinan-
sowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych dała jeszcze jedną możliwość 
współdziałania samorządu lokalnego z opisywanym przedsiębiorstwem spo-
łecznym. W artykule 4 ustawy czytamy, iż dwa podmioty: jednostka samorządu 
terytorialnego i organizacja pozarządowa mają możliwość założenia spółdzielni 
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socjalnej osób prawnych. Oczywiście, mogą to być dwie jednostki samorządu 
np. dwie gminy, może to być samorząd i organizacja pozarządowa lub dwie orga-
nizacje pozarządowe. Tak powstały podmiot ma jednak jeden obowiązek – musi 
zatrudnić co najmniej pięć osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub z innych 
grup z problemami, wymienionych w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym. [Więcej 
na ten temat można przeczytać w następnym rozdziale, poświęconym zakładaniu 
spółdzielni socjalnych.]

Całościowy obraz współpracy dopełnia Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pra-
wo zamówień publicznych, która w artykule 29 wprowadza klauzulę społeczną, 
co oznacza, iż zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wy-
magania związane z zatrudnieniem osób: 

 ■ bezrobotnych lub młodocianych (w celu przygotowania zawodowego), o któ-
rych mowa w przepisach Ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach 
rynku pracy;

 ■ niepełnosprawnych – na podstawie przepisów Ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 ■ innych, o których mowa w przepisach Ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Jeżeli zamawiający przewiduje zastosowanie ww. przepisów, wówczas w art. 36 
ust. 2 pkt. 9 ustawy określa się:

 ■ liczbę osób i okres wymaganego zatrudnienia,
 ■ sposób udokumentowania zatrudnienia tych osób,
 ■ uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę 
wymagań art. 29 oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia.

Co istotne, odnośnie osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy, 
zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o jego zrealizowanie 
mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych 
pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o re-
habilitacji zawodowej i społecznej.

Ważne! Więcej o stosowaniu „klauzul społecznych” można przeczytać w do-
kumencie pomocniczym, dostępnym na stronie internetowej www.uzp.gov.pl 
pod nazwą „Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Zamówień 
Publicznych, dotyczące stosowania klauzul społecznych w  zamówieniach 
publicznych”.
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Regulacje prawne, związane z poszukiwaniem nowych form aktywizacji osób 
bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, pojawiły się w Polsce 
wraz z uchwaleniem Ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 
Zdefiniowała ona pojęcie osób wykluczonych społecznie, zatrudnienia socjal-
nego jako formy uczestnictwa w centrach i klubach integracji społecznej oraz 
tzw. wspieranego zatrudnienia socjalnego, m.in. w formie własnej działalności 
w ramach spółdzielni. Po raz pierwszy zwrócono wówczas uwagę na możliwość 
aktywizacji zawodowej omawianej grupy osób, opuszczających centra integracji 
społecznej, poprzez założenie spółdzielni pracy. 

Samo pojęcie „spółdzielnia socjalna” po raz pierwszy pojawiło się w Ustawie 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy. Akt ten znowelizowano dokumentem pt. „Prawo spółdzielcze”, wprowadza-
jąc możliwość stworzenia nowego typu spółdzielni jako specyficznego rodzaju 
jednostki pracy, nienastawionej jednak na maksymalizację zysku. 27 kwietnia 
2006 r. uchwalono Ustawę o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006 nr 94 poz. 
651 z późn. zm.), tworząc nowy podmiot prawny, którego celem głównym jest 
działalność na rzecz:

 ■ społecznej reintegracji jego członków – chodzi o dążenia mające na celu 
odbudowanie i podtrzymanie zdolności do uczestniczenia w życiu  społecz-
ności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania 
lub pobytu;
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 ■ zawodowej reintegracji jej członków – należy rozumieć ją w kategoriach 
poczynań zmierzających ku odbudowaniu i podtrzymaniu zdolności do 
samodzielnego świadczenia pracy na rynku zatrudnienia; a działania te nie 
są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działal-
ności gospodarczej.

1. Założyciele spółdzielni socjalnej

1.1. Osoby fizyczne
Założycielami spółdzielni socjalnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby 
prawne. Jeżeli chodzi o te pierwsze, ich liczba nie może być mniejsza niż pięć 
i większa niż 50 1. Zgodnie z obowiązującym prawem, w kręgu osób fizycznych 
uprawnionych do tworzenia spółdzielni socjalnej znajdują się przede wszystkim:

 ■ osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 ■ osoby, o których mowa w Ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym, czyli:

 — uzależnione od alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzają-
cych, po zakończeniu leczenia;

 — bezdomni, którzy realizują indywidualny program wychodzenia z bez-
domności;

 — byli więźniowie, mający trudności w integracji ze środowiskiem;
 — osoby chore psychicznie;
 — uchodźcy mający problemy z integracją;
 — niepełnosprawni w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-

litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 ■ inne osoby pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza 50% ogólnej liczby 
założycieli.

1.2. Osoby prawne
Od 2009 r. spółdzielnię socjalną mogą również założyć co najmniej dwie spośród 
następujących osób prawnych:

 ■ organizacje pozarządowe w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie;

 ■ jednostki samorządu terytorialnego;
 ■ kościelne osoby prawne.

1 Jedynym wyjątkiem są spółdzielnie socjalne powstałe w wyniku przekształcenia się spółdzielni 
inwalidów lub spółdzielni niewidomych.
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Tabela 1. Przykłady spółdzielni socjalnych osób prawnych

Nazwa Typ osoby prawnej Główny profil działalności

Spółdzielnia Socjalna OPOKA 
w Kluczach

Organizacje pozarządowe Catering, usługi szkoleniowe

Spółdzielnia Socjalna GRÓD 
w Byczynie

Samorząd gminny, 
organizacja pozarządowa

Usługi hotelowo-turystyczne

Spółdzielnia Socjalna 
BYDGOSZCZANKA 
w Bydgoszczy

Samorząd gminny, 
samorząd powiatowy

Usługi remontowo-budowlane, 
usługi porządkowe, pielęgnacja 
terenów zielonych

Spółdzielnia Socjalna HERAKLES 
w Poznaniu

Organizacje pozarządowe Usługi remontowo-budowlane, 
stolarskie, porządkowe

Źródło: opracowanie własne.

Osoby prawne po założeniu spółdzielni socjalnej zobowiązane są do zatrud-
nienia co najmniej pięciu osób spośród tych wymienionych w art. 4 ust. 1 Ustawy 
o spółdzielniach socjalnych w terminie sześciu miesięcy od zarejestrowania spół-
dzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po 12 miesiącach nieprzerwanej pracy 
w kooperatywie osoby te mogą stać się jej pełnoprawnymi członkami. 

2. Członkowie spółdzielni socjalnej 

Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą uzyskać:
 ■ osoby fizyczne uprawnione do założenia tego rodzaju podmiotu, wymienio-
ne w art. 4 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach socjalnych, posiadające ograniczo-
ną zdolność do czynności prawnych;

 ■ inne osoby, pod warunkiem, że ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wy-
maga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie 
kooperatywy i ich liczba nie przekracza 50% ogólnej liczby członków;

 ■ organizacje pozarządowe w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie;

 ■ kościelne osoby prawne;
 ■ jednostki samorządu terytorialnego;
 ■ osoby wspomniane w art. 4 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach socjalnych, za-
trudnione nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy w kooperatywie, której 
założycielami były osoby prawne.
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3. Procedura tworzenia spółdzielni socjalnej

3.1. Biznesplan spółdzielni socjalnej
Punktem wyjścia do stworzenia spółdzielni socjalnej powinien być pomysł na 
działalność gospodarczą, który ukonstytuuje realne podstawy utrzymania człon-
ków i pracowników przyszłej kooperatywy. Na etapie przygotowań warto zdia-
gnozować umiejętności, jakie posiadają przyszli zatrudnieni i/lub członkowie 
spółdzielni socjalnej. Czas poświęcony na omówienie pomysłów na działalność 
gospodarczą i na wstępne rozpoznanie rynku, czyli przeanalizowanie do kogo 
i z jakimi produktami czy usługami chcemy trafić z naszą ofertą, jest bardzo ważny, 
bo od niego w dużej mierze zależeć będzie sukces tworzonego przedsiębiorstwa. 

O tym, jak zróżnicowany może być profil działalności spółdzielni socjalnej pokazu-
ją przykłady już ponad 414 zarejestrowanych podmiotów w Polsce (stan na dzień 
2 stycznia 2012 r.) 2. Świadczą one usługi remontowo-budowlane (Spółdzielnia So-
cjalna PRAGA z Warszawy, Osiedlowa Spółdzielnia Socjalna POKOLENIE z Legiono-
wa), cateringowe (Spółdzielnia Socjalna ARKADIA ze Żmigrodu), usługi porządkowe 
i pielęgnacji terenów zielonych (Spółdzielnia Socjalna KOZIOŁEK z Lublina, Spół-
dzielnia Socjalna BYDGOSZCZANKA, Spółdzielnia Socjalna TAJEMNICZY OGRÓD 
z Poznania), a także bardziej wyspecjalizowane, takie jak: produkcja zabawek eduka-
cyjnych (Spółdzielnia Socjalna Ośrodek Szkolno-Zawodowy w Prostkach), renowacja 
mebli stylowych, skup surowców wtórnych, opieka nad dziećmi i osobami starszymi 
(Spółdzielnia Socjalna KREATYWNI z Bydgoszczy, Spółdzielnia Socjalna POMOCNA 
DŁOŃ z Bystrzycy Kłodzkiej, Spółdzielnia Socjalna 50+ z Gdyni), prowadzenie kąpie-
liska strzeżonego (Spółdzielnia Socjalna PRZYSTAŃ z Poznania) czy gospodarstwa 
agroturystycznego (Spółdzielnia Socjalna AUSTERIA KROKUS z Rzeczki k. Walimia). 

Samodzielne zmierzenie się z przygotowaniem biznesplanu, analizą ustaw 
i rozporządzeń oraz wymaganych formularzy i wniosków może być trudne i wy-
maga dużej determinacji. Dlatego też szczególnie na początkowym etapie przygo-
towań warto poszukać wsparcia w instytucjach i organizacjach, które świadczą 
tego typu pomoc, np. ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej, funkcjonujących 
w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Nieocenioną pomocą może być również doświadczenie już funk-
cjonujących spółdzielni socjalnych. 

Już na etapie przygotowań warto nawiązać kontakt z powiatowym urzędem 
pracy, w którym można uzyskać informacje na temat ewentualnego wsparcia 

2 Pełny katalog spółdzielni socjalnych znajduje się na stronie: http://www.ozrss.pl/katalog.htm
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finansowego, niezbędnego do wprowadzenia naszego planu w życie. Do instytucji 
tej możemy zwrócić się z wnioskiem o przyznanie środków na dofinansowanie dzia-
łalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej z zasobów Funduszu Pracy. 

Przy tworzeniu spółdzielni socjalnych można ubiegać się o jednorazową dotację na 
podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej czterokrotności 
przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka założyciela spółdzielni socjalnej 
oraz trzykrotności przeciętnej płacy na każdego członka przystępującego do już 
istniejącej spółdzielni socjalnej. 

Osoba, która jednorazowo otrzymała z Funduszu Pracy środki na założenie lub 
przystąpienie do kooperatywy, musi być jej członkiem przez co najmniej 12 miesię-
cy, w przeciwnym razie będzie zobowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz 
z odsetkami.

Z kolei osoba niepełnosprawna, zarejestrowana jako bezrobotna albo poszu-
kująca pracy, może otrzymać środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 
w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, jednak nie większej niż pięt-
nastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. 

We wniosku o przyznanie środków należy m.in. określić:
 ■ kwotę wnioskowanego dofinansowania; 
 ■ rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć, w ro-
zumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

 ■ symbol podklasy rodzaju działalności, określony zgodnie z Polską Klasyfika-
cją Działalności (Pkd);

 ■ kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła jej 
finansowania;

 ■ szczegółową specyfikację wydatków, na które zostanie przeznaczone dofi-
nansowanie, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, ma-
teriałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, 
pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych 
z podjęciem działalności gospodarczej; 

 ■ proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków (poręczenie, weksel 
z poręczeniem wekslowym – aval, gwarancja bankowa, zastaw na prawach 
lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się 
egzekucji przez dłużnika) 3.

3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokony-
wania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności 
gospodarczej (Dz.U. nr 155, poz. 922).
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Z kolei spółdzielnie socjalne osób prawnych mogą ubiegać się o refundację 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bez-
robotnego, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach prowadzania działalności 
gospodarczej.

Dodatkowo, osoby i  instytucje zainteresowane utworzeniem spółdzielni so-
cjalnej mogą otrzymać wsparcie w ramach projektów współfinansowanych ze 
środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 (Poddziałanie 7.2.2 
Wsparcie ekonomii społecznej) w postaci 4:

 ■ usług prawnych, księgowych i marketingowych;
 ■ doradztwa indywidualnego i grupowego;
 ■ szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do za-
łożenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej, w tym szkoleń zawodowych;

 ■ środków finansowych na utworzenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do 
niej lub zatrudnienie w niej – do wysokości 20 000 zł na: 

 — założyciela spółdzielni socjalnej osób fizycznych,
 — osobę fizyczną przystępującą do spółdzielni socjalnej,
 — osobę zatrudnianą w spółdzielni socjalnej osób prawnych;

 ■ wspomożenia pomostowego, obejmującego pomoc finansową, połączoną 
z doradztwem oraz wsparciem w efektywnym wykorzystaniu przyznanych 
środków.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych, ich działalność może być rów-
nież wspierana środkami z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w szcze-
gólności poprzez:

 ■ dotacje;
 ■ pożyczki;
 ■ usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, 
prawnym i marketingowym;

 ■ zrefundowanie kosztów lustracji.

3.2. Statut spółdzielni socjalnej
Jeżeli zebraliśmy już wymaganą liczbę osób lub podmiotów zainteresowanych 
założeniem spółdzielni socjalnej, które mają wyraźnie sformułowane wspólne 
cele oraz ekonomicznie uzasadniony pomysł na działalność, możemy przystąpić 
do pracy nad przygotowaniem statutu, czyli najważniejszego dokumentu okre-
ślającego podstawowe cele oraz zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnej.

4 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, styczeń 2012, s. 239–240.
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Statut spółdzielni socjalnej musi zawierać niezbędne elementy, którymi są:
 ■ nazwa kooperatywy, uwzględniająca oznaczenie „spółdzielnia socjalna”;
 ■ przedmiot działalności spółdzielni (rodzaje aktywności w ramach działalności 
gospodarczej, wymienione zgodnie z kategoriami opisanymi w Polskiej Klasy-
fikacji Działalności, oraz informacja, że podmiot pracuje na rzecz reintegracji 
społecznej i zawodowej);

 ■ teren działania;
 ■ czas trwania, o ile spółdzielnia została założona na czas określony;
 ■ prawa, obowiązki oraz zasady przyjmowania, odwoływania, wykreślania czy 
wykluczania członków kooperatywy;

 ■ zasady wyboru, odwoływania oraz kompetencje władz spółdzielni, w tym: za-
rządu, walnego zgromadzenia członków oraz rady nadzorczej (organ kontroli 
wewnętrznej wybierany, jeśli liczba członków jest większa niż 15 osób);

 ■ zasady wprowadzania zmian w statucie;
 ■ sposób podziału, połączenia się, a także likwidacji spółdzielni socjalnej;
 ■ reguły podziału nadwyżki bilansowej oraz pokrywania strat;
 ■ wysokość wpisowego, wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest 
zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki nieuiszczenia opłaty 
udziałowej w terminie;

 ■ możliwość wnoszenia wkładów.

Wszystkie osoby i/lub instytucje powołujące spółdzielnię socjalną powinny 
znać i dobrze rozumieć treść przygotowanego statutu, gdyż na walnym zebraniu 
założycielskim przyjęty dokument będą musieli podpisać wszyscy członkowie 
założyciele. 

Stworzenie statutu spółdzielni socjalnej nie jest rzeczą prostą, ale można 
wykorzystać tego rodzaju akty już zarejestrowanych kooperatyw, choć ich bez-
krytyczne kopiowanie nie jest zalecane. 

3.3. Zebranie założycielskie
Kiedy przyszli twórcy spółdzielni socjalnej mają już za sobą etap przygotowań, 
przychodzi czas na zorganizowanie oficjalnego spotkania założycielskiego, na 
którym zostanie powołana spółdzielnia. Do momentu zarejestrowania w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym nie posiada ona jeszcze osobowości prawnej. Po 
zakończeniu spotkania rozpoczyna się proces ewidencji i dopiero po nim można 
faktycznie rozpocząć działalność na rynku. 

Na początku walnego zebrania założycielskiego członkowie inicjatorzy podpi-
sują listę obecności, zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania lub zamel-
dowania oraz numer PeSeL.

W przypadku spółdzielni socjalnej osób prawnych procedurę zakładania ko-
operatywy rozpoczyna podjęcie uchwał przez podmioty, które będą inicjatorami 
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jej powstania, dotyczących ustanowienia pełnomocników w procesie powoływa-
nia do życia spółdzielni socjalnej osób prawnych. Owi reprezentanci będą m.in. 
uczestniczyć z czynnym prawem głosu w zebraniu walnym. 

Pierwszym dokumentem, który powinien być przedstawiony na zebraniu 
założycielskim, jest porządek obrad. Warto, by przewidywał on m.in. otwarcie 
zebrania, przedstawienie projektu statutu i dyskusję nad nim, podjęcie niezbęd-
nych uchwał, m.in. uchwały o powołaniu spółdzielni, przyjęciu statutu, wyborze 
władz oraz wolne wnioski. 

Po przedstawieniu celu zebrania i zatwierdzeniu porządku obrad należy wy-
brać przewodniczącego i sekretarza. Kandydaci mogą być zgłaszani przez uczest-
ników spotkania lub zgłosić się sami. Wybory odbywają się w trybie jawnym. 

Przewodniczący zebrania prowadzi spotkanie, natomiast sekretarz odpowiada 
za sporządzenie protokołu z zebrania. Dokument ten ma zawierać informacje 
nt. przebiegu spotkania, podjętych uchwał, sposobu głosowania, liczby głosów 
oraz streszczenie toku ewentualnej dyskusji. Następnie należy podjąć uchwałę 
o powołaniu spółdzielni socjalnej. 

Kolejnym etapem zebrania jest dyskusja nad statutem, przedstawienie uwag 
i poprawek, po czym następuje podjęcie uchwały o przyjęciu jednolitego tekstu 
statutu spółdzielni. Po przyjęciu aktu wybiera się komisję skrutacyjną (uchwała), 
której członkowie będą odpowiedzialni za liczenie głosów oddawanych w wybo-
rach tajnych. Następnie zgłaszamy kandydatów na członków zarządu i wybieramy 
w głosowaniu tajnym ten organ spółdzielni. 

W przypadku, gdy statut spółdzielni przewiduje powołanie rady nadzorczej 5, 
należy podjąć uchwałę o  jej powołaniu. W takim przypadku to jej członkowie 
uchwalają wybór członków zarządu.

Po wybraniu władz spółdzielni przychodzi czas na wolne wnioski, następ-
nie przewodniczący zamyka zebranie, by wraz z sekretarzem podpisać się pod 
wszystkimi podjętymi rozporządzeniami oraz pod protokołem. Należy pamiętać, 
iż uchwały powinny być ponumerowane w odpowiedniej kolejności, zawierać 
datę podjęcia oraz tytuł. Wszyscy członkowie założyciele muszą złożyć podpis 
na liście obecności z zebrania oraz podpisać statut nowo powołanej spółdzielni.

Wykaz niezbędnych dokumentów z walnego zebrania założycielskiego:
 ■ lista obecności;
 ■ lista członków założycieli z pełnymi danymi osób i/lub instytucji (w przypadku 
spółdzielni socjalnej osób prawnych uchwały o powołaniu pełnomocników);

 ■ statut spółdzielni socjalnej;
 ■ protokół z zebrania założycielskiego;

5 W przypadku spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby fizyczne obowiązek powołania rady nad-
zorczej dotyczy wyłącznie spółdzielni, w których liczba członków założycieli przekracza 15 osób.
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 ■ protokół komisji skrutacyjnej;
 ■ uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej;
 ■ uchwała o przyjęciu statutu;
 ■ uchwała o powołaniu zarządu spółdzielni i ewentualnie o powołaniu rady nad-
zorczej;

 ■ deklaracje członkowskie;
 ■ oświadczenie członkowskie w sprawie wpisowego i udziałów.

3.4. Rejestracja
Kompletną dokumentację, potrzebną do zarejestrowania spółdzielni, należy 
złożyć w ciągu 7 dni w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do dokumentów sformuło-
wanych w trakcie walnego zebrania założycielskiego należy dołączyć formularze: 

 ■ kRS-W5: zgłoszenie, rejestracja podmiotu;
 ■ kRS-Wk: załącznik służący do zgłaszania organów podmiotu;
 ■ kRS-WM: załącznik służący do zgłaszania zakresu działalności podmiotu (Pkd);
 ■ wzory podpisów członków zarządu;
 ■ NiP-2, dzięki któremu uzyskamy od urzędu skarbowego Numer Identyfikacji 
Podatkowej (NiP);

 ■ Rg-1, dzięki któremu otrzymamy numer RegoN;
 ■ zaświadczenia członków założycieli o uzyskanych numerach NiP i RegoN 
(w przypadku spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne);

 ■ aktualne odpisy z kRS członków założycieli (w przypadku spółdzielni socjal-
nej zakładanej przez osoby prawne).

W przypadku spółdzielni socjalnej tworzonej przez osoby fizyczne członkowie 
założyciele, w zależności od swojej sytuacji, powinni dodatkowo zdobyć odpo-
wiednie zaświadczenie uwierzytelniające fakt, że każdy z nich należy do jednej 
z grup uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej i dołączyć je do wniosku 
o rejestrację. Chodzi o następujące dokumenty:

 ■ zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, potwierdzające, że osoba za-
mierzająca założyć spółdzielnię socjalną jest bezdomna i  realizuje indy-
widualny program poprawy sytuacji, w której się znalazła, w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej, lub została zwolniona z zakładu karnego 
i ma trudności w integracji ze środowiskiem, o których mowa w art. 1 ust. 2 
pkt 1 i pkt 6 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 
(Dz.U. nr 122, poz. 1143, z późn. zm.);

 ■ dokument z zakładu lecznictwa odwykowego, uwierzytelniający fakt, że 
osoba zamierzająca założyć kooperatywę jest uzależniona od alkoholu, po 
zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego – 
o sytuacji tej mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. nr 122, poz. 1143, z późn. zm.);
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 ■ zaświadczenie zakładu opieki zdrowotnej, potwierdzające, że osoba zamie-
rzająca założyć spółdzielnię socjalną jest uzależniona od narkotyków lub 
innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego 
w zakładzie opieki zdrowotnej, lub choruje psychicznie w rozumieniu prze-
pisów o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 
3 i pkt 4 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 
nr 122, poz. 1143, z późn. zm.);

 ■ dokument z powiatowego centrum pomocy rodzinie, poświadczający, że 
osoba zamierzająca stworzyć kooperatywę jest uchodźcą realizującym indy-
widualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o za-
trudnieniu socjalnym (Dz.U. nr 122, poz. 1143, z późn. zm.);

 ■ zaświadczenie powiatowego urzędu pracy, potwierdzające, że osoba zamie-
rzająca założyć spółdzielnię socjalną jest bezrobotna w rozumieniu przepi-
sów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 ■ dokument z centrum integracji społecznej, uwierzytelniający fakt, że osoba 
zamierzająca stworzyć spółdzielnię socjalną jest osobą, o której mowa w art. 
1 ust. 2 pkt 1–4, 6 i 7 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjal-
nym (Dz.U. nr 122, poz. 1143, z późn. zm.);

 ■ zaświadczenie powiatowego centrum pomocy rodzinie, potwierdzające, że 
osoba zamierzająca założyć kooperatywę jest niepełnosprawna w rozumie-
niu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r., nr 14, poz. 92).

Zgodnie z zapisami ustawy, spółdzielnie socjalne są zwolnione z opłaty sądowej 
od wniosku o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz nie uiszczają 
należności za ogłoszenie tej rejestracji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

3.5. Kolejne kroki
Proces ewidencji spółdzielni socjalnej kończy się wraz z nabyciem przez nią oso-
bowości prawnej. Dzieje się to w momencie jej zarejestrowania (datę rozpoczęcia 
działalności gospodarczej wskazujemy w formularzu NiP-2). Moment zapocząt-
kowania aktywności nowego podmiotu jest bardzo ważny, bo stanowi również 
datę rozpoczęcia rozliczeń z urzędem skarbowym. 

Rozpoczynający działalność spółdzielcy socjalni muszą również pamiętać, że 
są zobowiązani do zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia pracowników 
odpowiednich informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (poprzez wypeł-
nienie odpowiednich druków, np. zuS zua, zuS zza). 

O powstaniu nowego podmiotu powinna zostać poinformowana również Kra-
jowa Rada Spółdzielcza, która jako naczelny organ samorządu spółdzielczego 
w Polsce prowadzi rejestr wszystkich działających spółdzielni.
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4. Struktura organizacyjna spółdzielni socjalnej

Najważniejszym organem spółdzielni socjalnej jest walne zgromadzenie. Członko-
wie spółdzielni socjalnych biorą w nim udział osobiście, natomiast osoby prawne 
poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Co ważne, każdemu z nich 
przysługuje jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. 

Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy m.in.:
 ■ uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej 
i kulturalnej; 

 ■ rozpatrywanie sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do pro-
jektów i zgłoszeń członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach, udzie-
lanie absolutorium członkom zarządu; 

 ■ analiza wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego 
z działalności spółdzielni oraz formułowanie postanowień w tym zakresie; 

 ■ podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogól-
nego) lub sposobu pokrycia strat; 

 ■ formułowanie postanowień dotyczących zbycia nieruchomości, zakładu lub 
innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej; 

 ■ podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospo-
darczych oraz występowania z nich; 

 ■ oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć; 
 ■ podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, jej podziału lub 
likwidacji; 

 ■ uchwalanie zmian statutu; 
 ■ decydowanie w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku 
oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.

Organem odpowiedzialnym za bieżące kierowanie działalnością spółdzielni 
socjalnej, w tym za podejmowanie decyzji niezastrzeżonych dla innych organów 
oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, jest zarząd spółdzielni. Liczbę członków 
tego organu oraz sposób ich wybierania określa statut spółdzielni. 

Nadzór nad działalnością podmiotu może sprawować rada nadzorcza, która 
składa się z co najmniej trzech członków spółdzielni. Jedynie w przypadku, gdy 
członkiem kooperatywy jest osoba prawna, dopuszcza się wybór osoby niebędą-
cej członkiem spółdzielni, wskazanej przez osobę prawną.
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Zakres działań rady nadzorczej obejmuje m.in.:
 ■ uchwalanie planów gospodarczych i  programów działalności społecznej 
i kulturalnej;

 ■ nadzór i kontrolę działalności spółdzielni poprzez: a) badanie sprawozdań okre-
sowych oraz finansowych; b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez 
spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prze-
strzegania przez kooperatywę praw jej członków; c) przeprowadzanie kontroli 
nad sposobem rozpatrywania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej 
członków;

 ■ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz na-
bycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;

 ■ formułowanie postanowień w sprawie przystępowania do organizacji społecz-
nych oraz występowania z nich;

 ■ zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;
 ■ rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;
 ■ składanie walnemu zgromadzeniu raportów zawierających w szczególności wy-
niki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;

 ■ podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych, dokonywanych między 
spółdzielnią a członkiem zarządu lub przeprowadzanych przez spółdzielnię w in-
teresie członka zarządu, a także reprezentowanie spółdzielni przy tych czynno-
ściach (do występowania w imieniu podmiotu wystarczy dwóch członków rady 
przez niego upoważnionych).

Możliwe jest również powołanie innych organów, w skład których wchodzi-
liby członkowie spółdzielni socjalnej, pod warunkiem, że przewiduje to statut 
kooperatywy, który jednocześnie powinien w takim przypadku określić zakres 
uprawnień tych organów wraz z zasadami wyboru i odwoływania ich członków.

5. Finanse i księgowość w spółdzielni socjalnej

Podstawą prawną prowadzenia księgowości spółdzielni socjalnej jest Ustawa 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami. Rachun-
kowość spółdzielni socjalnej składa się z:

 ■ księgowości;
 ■ kalkulacji w przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność produkcyjną;
 ■ sprawozdawczości finansowej.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o spółdzielniach socjalnych, obowiązek 
prowadzenia pełnej księgowości spoczywa na podmiotach, których przychody 
netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni 
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rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1 mln 200 tys. euro. Warto 
jednak podkreślić, iż zadanie prowadzenia pełnej księgowości przez spółdzielnię 
socjalną może wynikać z innych przepisów prawnych, przede wszystkim, gdy ko-
rzystają one ze środków publicznych, np. zasobów unijnych lub Funduszu Pracy.

Zgodnie z zapisami ustawy o spółdzielniach socjalnych, nadwyżka bilansowa 
wypracowana przez podmiot dzielona jest na podstawie uchwały walnego zgro-
madzenia i przeznacza się ją na:

 ■ fundusz zasobowy (co najmniej 40%);
 ■ cele związane z reintegracją społeczno-zawodową jej członków – tzw. fun-
dusz reintegracyjny (co najmniej 40%);

 ■ fundusz inwestycyjny. 

Dochody spółdzielni socjalnej, wydatkowane w roku podatkowym na społecz-
ną lub zawodową reintegrację jej członków, w części niezaliczonej do kosztów 
uzyskania przychodów, wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych.

6. Zatrudnienie w spółdzielni socjalnej

Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze, kooperatywa, podobnie jak inne typy 
spółdzielni, ma obowiązek równomiernie rozdzielać zadania pomiędzy swoich 
członków, z uwzględnieniem ich kwalifikacji. Stosunek pracy pomiędzy spół-
dzielnią socjalną a jej członkiem nawiązuje się przede wszystkim na podstawie 
spółdzielczej umowy o pracę. Jednak jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działal-
ności podmiotu, można zatrudnić wszystkich lub niektórych jego członków na 
podstawie:

 ■ umowy o pracę nakładczą,
 ■ umowy zlecenia,
 ■ umowy o dzieło.

W razie gospodarczej konieczności walne zgromadzenie w celu zapewnie-
nia zatrudnienia wszystkim członkom może skrócić równomiernie czas pracy 
i zmniejszyć odpowiednio ich wynagrodzenie bez wypowiedzenia spółdzielczej 
umowy o pracę lub jej warunków. 

Co istotne, spółdzielnia socjalna ma możliwość ubiegania się o sfinansowanie 
ze środków Funduszu Pracy składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe 
i wypadkowe od kwoty minimalnego wynagrodzenia osób, o których mowa w art. 
4 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach socjalnych, w pełnej wysokości przez okres 
24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 
12 miesięcy. Podmiot może się starać o comiesięczne zaliczkowe wypłacanie 
refundacji.
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7. Reintegracja społeczna i zawodowa 
w spółdzielni socjalnej

Zgodnie z zapisami prawa, każda spółdzielnia socjalna oprócz prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej zobowiązana jest do podejmowania aktywności z zakresu 
reintegracji społeczno-zawodowej swoich członków, czyli takiej, która ma na celu 
odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności 
lokalnej oraz odgrywania ról społecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu, 
np. poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń, grup wsparcia, wyjazdów in-
tegracyjnych itp.

Działalność statutowa kooperatywy w zakresie reintegracji społecznej i zawo-
dowej jej członków oraz działalność społeczna i oświatowo-kulturalna nie jest 
aktywnością gospodarczą i może być prowadzona jako statutowa działalność 
odpłatna. Wówczas na spółdzielni socjalnej spoczywa obowiązek rachunkowego 
wyodrębnienia ww. form działalności tak, by możliwe było określenie przycho-
dów, kosztów i wyników. Środki na podjęcie tego typu działań mogą pocho-
dzić z nadwyżki bilansowej spółdzielni 6 lub środków zewnętrznych, np. dotacji 
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Co ważne, środki w części niezaliczonej do 
przychodów, wydatkowane na realizację zadań z zakresu reintegracji społecznej 
i zawodowej, w danym roku podatkowym są zwolnione z opodatkowania.

6 Zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych, nie mniej niż 40% nadwyżki bilansowej spółdzielni 
socjalnej musi zostać przekazane na działalność mającą na celu reintegrację społeczną i zawodową 
członków spółdzielni.
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najważniejsze akty prawne

 ■ Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 94, 
poz. 651 z późn. zm.).

 ■ Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r., nr 188, poz. 
1848 z późn. zm.).

 ■ Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 nr 122, poz. 
1143 z późn. zm.).

 ■ Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).

 ■ Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepeł-
nosprawnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

 ■ Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

 ■ Ustawa z 3 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 
nr 37, poz. 887 z późn. zm.).

 ■ Ustawa z 3 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 
i płatników (Dz.U. z 1995 r. nr 42, poz. 702 z późn. zm.).

 ■ Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 
z późn. zm.).

 ■ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 lipca 2011 r. w sprawie 
dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposaże-
nia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezro-
botnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 155, poz. 922).

 ■ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 grudnia 2000 r. w sprawie okre-
ślenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz.U. nr 8, poz. 247).

 ■ Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 stycznia 2004 r. o Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (Pkd).
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Instrumenty wsparcia zatrudnienia  
oraz rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych,  
finansowane ze środków PFRON
PaWeł WoźNiak

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwić osobie niepełnosprawnej uzyskanie 
i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego dzięki porad-
nictwu zawodowemu, szkoleniu zawodowemu i pośrednictwu pracy (art. 8 ust. 1 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Rehabilitacja społeczna zmierza do włączenia osób niepełnosprawnych w życie 
społeczne (art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Warszawa, grudzień 2011

1. Pomoc PFRON udzielana osobom niepełnosprawnym, 
rozpoczynającym działalność gospodarczą

Podjęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bez-
robotna albo poszukująca pracy, niepozostająca w stosunku zatrudnienia, może 
jednorazowo otrzymać od Funduszu środki na podjęcie działalności gospodar-
czej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej maksymalnie do 
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wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała 
bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Możliwe jest również otrzymanie z PfRoN wsparcia finansowego na ponowne 
podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo ponowne wniesienie wkładu 
do spółdzielni socjalnej, jeżeli, zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy, upłynę-
ło co najmniej 12 miesięcy od zakończenia tego przedsięwzięcia lub od ustania 
członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Wniosek o udzielenie dotacji składa się do starosty właściwego ze względu na 
miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszuku-
jącej pracy, niepozostającej w stosunku zatrudnienia.

Wzór wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej stanowi załącznik 
do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 
2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni 
socjalnej.

PodStaWa PRaWNa:
Art. 12a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. 

w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. 
nr 194 poz. 1403).

2. Pomoc PFRON udzielana osobom niepełnosprawnym, 
prowadzącym działalność gospodarczą

2.1. Kontynuowanie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną
Osoba niepełnosprawna, prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub 
dzierżawione gospodarstwo rolne, może otrzymać ze środków Funduszu dofinan-
sowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego, zaciągniętego 
na kontynuowanie tego przedsięwzięcia, jeżeli:

 ■ nie korzystała z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolni-
czej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona;

 ■ nie otrzymała bezzwrotnych środków na rozpoczęcie wspomnianych wyżej 
przedsięwzięć albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące 
od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą.
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PodStaWa PRaWNa:
Art. 13 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721).

2.2. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
Fundusz refunduje (pod warunkiem terminowego opłacenia składek w całości): 

 ■ osobie niepełnosprawnej, wykonującej działalność gospodarczą – obowiąz-
kowe opłaty na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

 ■ niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania 
składek za niepełnosprawnego domownika – opłaty na ubezpieczenia spo-
łeczne rolników: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-
-rentowe.

Refundacja składek osobie niepełnosprawnej, prowadzącej działalność gospo-
darczą, przysługuje w wysokości:

 ■ 100% kwoty obowiązkowych opłat na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 
w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności;

 ■ 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we – w przypadku osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności;

 ■ 30% kwoty obowiązkowych opłat na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 
w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o lekkim stopniu niepeł-
nosprawności.

Realizatorem tego zadania jest Biuro PfRoN.

PodStaWa PRaWNa:
Art. 25a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. 

w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych 
(Dz.U. z 2009 r. nr 8 poz. 42 z późn. zm.).

3. Pomoc PFRON udzielana pracodawcy 
zatrudniającemu osoby niepełnosprawne

3.1. Wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 
Pracodawca, który przez co najmniej 36 miesięcy zatrudnia osobę niepełno-
sprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo 
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poszukująca pracy, niepozostająca w stosunku zatrudnienia, może otrzymać 
(na wniosek) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Dokonywany jest 
on do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Nie podlegają 
mu jednak te koszty, które zostały poniesione przez pracodawcę przed datą pod-
pisania umowy. Zwrotu wydatków na wniosek pracodawcy dokonuje starosta 
powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii PiP.

Wzór wniosku o przyznanie opisywanej refundacji stanowi załącznik do Roz-
porządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w spra-
wie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

PodStaWa PRaWNa:
Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w spra-

wie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. 
z 2011 r. nr 62 poz. 317).

3.2. Przystosowanie tworzonych lub istniejących  
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
Pracodawca, który zatrudnia przez co najmniej 36 miesiące osoby niepełno-
sprawne:

 ■ bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w stosunku zatrudnienia, 
skierowane na dane stanowisko przez powiatowy urząd pracy,

 ■ pozostające w stosunku zatrudnienia u pracodawcy występującego o zwrot 
kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnie-
nia u rzeczonego zatrudniającego, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną 
pojawienia się schorzenia było naruszenie przepisów, w tym przepisów pra-
wa pracy, z winy pracodawcy lub pracownika

może otrzymać na wniosek zwrot kosztów:
 ■ adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych 
lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do ich wymagań 
wynikających z niepełnosprawności;

 ■ adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wy-
konywanie obowiązków lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

 ■ zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełno-
sprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych 
do wymagań wynikających z ich niepełnosprawności;

 ■ rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej.
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Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych wydatków pracodawcy, wy-
nikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nie może on przekraczać 
dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane sta-
nowisko pracy. Nie podlegają mu ponadto koszty poniesione przez pracodawcę 
przed datą podpisania umowy. Zwrotu wydatków na wniosek pracodawcy doko-
nuje starosta powiatu.

Wzór wniosku o przyznanie opisanej refundacji stanowi załącznik do Rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w spra-
wie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników 
niepełnosprawnych.

PodStaWa PRaWNa:
Art. 26 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w spra-

wie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepeł-
nosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 62 poz. 316).

3.3. Zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika  
pomagającego zatrudnionemu niepełnosprawnemu
Pracodawca może otrzymać zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracow-
ników pomagających niepełnosprawnemu koledze w pracy w zakresie czynności 
ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także działań niemożliwych 
lub trudnych do samodzielnego wykonania dla osoby z trwałym schorzeniem na 
stanowisku pracy.

Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu 
liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi 
niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin aktywności zawodowej osoby 
niepełnosprawnej w miesiącu. Zastrzega się jednak, że liczba godzin zarezer-
wowanych wyłącznie na wsparcie pracownika niepełnosprawnego nie może 
przekraczać 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Zwrotu kosztów na wniosek pracodawcy dokonuje starosta powiatu. Wzór 
wniosku o przyznanie przedstawionej wyżej refundacji stanowi załącznik do 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 marca 2011 r. w spra-
wie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników 
niepełnosprawnych.

PodStaWa PRaWNa:
Art. 26d Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721).
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w spra-
wie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepeł-
nosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 62 poz. 316).

3.4. Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacane jest na tych pracowni-
ków, którzy zostali wpisani do prowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. 

Miesięczna opisana wyżej dotacja przysługuje w kwocie: 1
 ■ 180% najniższego wynagrodzenia* – w przypadku osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 ■ 100% najniższego wynagrodzenia* – w przypadku osób niepełnosprawnych le-
gitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

 ■ 40% najniższego wynagrodzenia* – w przypadku osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Powyższe kwoty zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku 
osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledze-
nie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. 

Miesięczne dofinansowanie wypłacane jest w wysokości proporcjonalnej do 
wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej. Nie przysługuje ono pracodawcy, 
który angażuje co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na etaty i jednocze-
śnie nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 
co najmniej 6%.

Ograniczenia dofinansowania:
 ■ Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie 
poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy pro-
wadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o postępowa-
niu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.

 ■ Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników legitymujących 
się orzeczeniem o umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, 
którzy posiadają ustalone prawo do emerytury.

 ■ Jeśli pracownik niepełnosprawny jest zatrudniony u więcej niż jednego pra-
codawcy w zakresie nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pra-
cy, miesięczną dotację przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest 
ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do jej wymiaru czasu pracy. 

* Zobacz również: Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2010 r. 
nr 226 poz. 1475).
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 ■ Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu, 
przekraczające ogółem kwotę 100 złotych, Prezes Zarządu Funduszu wydaje 
decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowa-
nia zaległości przez pracodawcę.

Realizatorem tego zadania jest Biuro PfRoN.

PodStaWa PRaWNa:
Art. 26 a–c Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721).

3.5. Szkolenia zawodowe organizowane przez pracodawcę
Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych 
osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane do wysokości:

 ■ 55% wydatków na szkolenie specjalistyczne, kwalifikujące się do objęcia 
pomocą i 80% kosztów szkolenia ogólnego, kwalifikującego się do objęcia 
pomocą – w odniesieniu do małych przedsiębiorców; 

 ■ 45% kosztów instruktażu specjalistycznego, kwalifikującego się do objęcia 
pomocą i 80% kosztów szkolenia ogólnego, kwalifikującego się do objęcia 
pomocą – w odniesieniu do średnich przedsiębiorców; 

 ■ 35% wydatków na instruktaż specjalistyczny, kwalifikujący się do objęcia 
pomocą i 70% kosztów szkolenia ogólnego, kwalifikującego się do objęcia 
pomocą – w odniesieniu do dużych przedsiębiorców.

Refundacja nie może jednak wynosić więcej niż do wysokości dwukrotnego 
przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. 

Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych 
w umowie zawartej z pracodawcą. Nie podlegają mu wydatki poniesione przez 
zatrudniającego przed datą podpisania umowy. Pracodawca, chcąc otrzymać 
tego rodzaju wsparcie, składa wniosek do starosty właściwego ze względu na 
miejsce siedziby pracodawcy.

Wniosek o zwrot kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych 
powinien zawierać w szczególności: nazwę i adres siedziby pracodawcy, status 
prawny i podstawę jego działania, numery NiP i RegoN pracodawcy, numer 
rachunku bankowego, wnioskowaną kwotę refundacji, informację o planowa-
nych kosztach szkolenia, dane o szkoleniu wraz z uzasadnieniem jego wyboru, 
informację o liczbie osób niepełnosprawnych, które wezmą w nim udział, dane 
o stanie zatrudnienia ogółem, w tym osób niepełnosprawnych, oświadczenie 
o zaleganiu lub niezaleganiu z zobowiązaniami wobec PfRoN.
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PodStaWa PRaWNa:
Art. 41 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. 

w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowni-
ków niepełnosprawnych (Dz.U. z 2009 r. nr 57 poz. 472).

4. Pomoc PFRON udzielana osobom niepełnosprawnym 
zarejestrowanym w powiatowych urzędach pracy

4.1. Instrumenty rynku pracy
Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako 
poszukująca pracy, niepozostająca w stosunku zatrudnienia, korzysta z dofi-
nansowanych ze środków Funduszu usług lub instrumentów rynku pracy na za-
sadach określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), tj. ze:

 ■ szkoleń,
 ■ stażu,
 ■ prac interwencyjnych,
 ■ przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
 ■ badań lekarskich, 
 ■ zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy sta-
żu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywa-
nia zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kosztów ewentualnego 
zakwaterowania.

Realizatorem wymienionych wyżej usług lub instrumentów rynku pracy są 
urzędy pracy.

Wszyscy zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat usług lub in-
strumentów rynku pracy, z których korzystać mogą osoby niepełnosprawne, 
zarejestrowane w PuP jako bezrobotne lub poszukujące pracy, niepozostające 
w stosunku zatrudnienia, powinny zgłosić się do właściwego urzędu pracy.

PodStaWa PRaWNa:
Art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-

łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. nr 69 poz. 415).
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5. Pomoc PFRON udzielana w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych

5.1. Zadania realizowane przez samorząd powiatowy
Do zadań powiatu należy w szczególności dofinansowanie: 

 ■ uczestnictwa osób niepełnosprawnych i  ich opiekunów w  turnusach 
rehabilitacyjnych;

 ■ zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie od-
rębnych przepisów;

 ■ likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 
związanych z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Realizatorem wymienionych wyżej zadań są powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ad 1 – uczestnictwo osób niepełnosprawnych  
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
Zgodnie z zapisami art. 10 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, turnus reha-
bilitacyjny należy do podstawowych form aktywności wspomagającej proces 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Pojęcie turnusu należy rozumieć jako zorganizowaną formę aktywnej rehabi-
litacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa 
psychofizycznej sprawności oraz rozwój umiejętności społecznych uczestników, 
między innymi przez nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych, 
realizację i rozbudowę zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach, 
przewidzianych programem turnusu.

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Organizuje się je wyłącznie 
na terenie kraju, w grupach zorganizowanych, liczących nie mniej niż 20 uczest-
ników, w formie: 

 ■ stacjonarnej,
 ■ niestacjonarnej.

Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie waż-
nego orzeczenia o: niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (lub 
orzeczenia równoważnego), całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na 
podstawie odrębnych przepisów, stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy 
w gospodarstwie rolnym.
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Organizator turnusów jest obowiązany w szczególności do: 
 ■ zabezpieczenia ich od strony organizacyjnej, technicznej i  kadrowej 
w sposób gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki 
uczestnictwa; 

 ■ opracowania i realizacji programu turnusu; 
 ■ udostępniania właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności 
powiatowego centrum pomocy rodzinie informacji o nazwie ośrodka i miej-
scowości, w której będą się odbywały turnusy, dacie ich rozpoczęcia i zakoń-
czenia, warunkach pobytu w ośrodku, w którym organizuje się turnusy, jego 
programie turnusu i koszcie uczestnictwa; 

 ■ przesłania do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie informacji 
o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od dnia jego zakończenia.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie przez Fundusz 
uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu 
przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspól-
nym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc 
złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 

 ■ 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie 
domowym; 

 ■ 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

Jeśli wspomniane wyżej kwoty dochodu zostaną przekroczone, wysokość 
dofinansowania pomniejsza się o sumę, o którą dochód ten został przewyższony. 

W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby 
niepełnosprawnej dofinansowanie przez Fundusz uczestnictwa w turnusie tej 
osoby lub jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinan-
sowania pomimo przekroczenia powyższych kwot dochodu. 

Wysokość dofinansowania wynosi: 
 ■ 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku 
życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat, uczącej się i nie-
pracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności; 

 ■ 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności; 

 ■ 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z lekkim stopniem niepełno-
sprawności; 

 ■ 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej; 
 ■ 18% przeciętnego wynagrodzenia  – dla osoby niepełnosprawnej zatrud-
nionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia 
niepełnosprawności. 
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W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby nie-
pełnosprawnej dofinansowanie dla niej (lub dopłata do pobytu jej opiekuna na 
turnusie rehabilitacyjnym) może zostać podwyższone do wysokości 35% prze-
ciętnego wynagrodzenia. 

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za 
pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek  
o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca jej zamieszkania. 

Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są przez centrum pomocy w terminie 
30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

PodStaWa PRaWNa:
Art. 10c–10f Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-

nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. 

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 230 poz. 1694).

Ad 2 – zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 
mogą się ubiegać: 

 ■ osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełno-
sprawności, jeżeli:  

 — przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach 
rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie 
domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, 
nie przekracza kwoty: 

 - 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodar-
stwie domowym, 

 - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,  
 — zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych 

przy użyciu tego sprzętu.
 ■ raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby 
prawne i  jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, je-
żeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych 
przez co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku oraz udokumen-
tują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfi-
nansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze 
środków Funduszu.
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Wysokość dofinansowania zaopatrzenia: 
 ■ w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej 
jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,  

 ■ w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:   
 — do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalo-

nym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;  
 — do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w punkcie a), wyznaczonego 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia; wymagany jest także udział 
własny osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, 
jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Funduszu 
następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzi-
nie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków Funduszu 
powinien zawierać w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer 
PeSeL i numer NiP w przypadku ich nadania, przedmiot dofinansowania, oświad-
czenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospo-
darstwie domowym.

Osoba niepełnosprawna może w każdym czasie złożyć wniosek o dofinanso-
wanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze.

Dotacja ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający 
się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub był w ciągu trzech lat 
przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie z zasobów Funduszu, 
rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat dofinansowania 
ze środków PfRoN zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny powinny zgłosić się do 
właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie.

PodStaWa PRaWNa:
Art. 35a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. 

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2002 r. 
nr 96 poz. 861 z późn. zm.).
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Ad 3 – likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
oraz technicznych, związanych z indywidualnymi potrzebami  
osób niepełnosprawnych
O dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działań, jeżeli ich realizacja 
umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie 
podstawowych, codziennych czynności lub utrzymywanie kontaktów z otocze-
niem, mogą ubiegać się: 

 ■ na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które 
mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub 
użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela 
lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;

 ■ na likwidację barier w  komunikowaniu się  i  technicznych  – osoby nie-
pełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi 
z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia (likwidacji 
barier), nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wy-
nagrodzenia. Pozostałe 20% wnioskodawca (osoba niepełnosprawna) pokrywa 
ze środków własnych.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w  komunikowaniu 
się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania. Nie przysłu-
guje ono osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem 
wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Fundu-
szu. Dotacja nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed 
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze 
środków Funduszu.

Dofinansowanie ze środków Funduszu likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych, związanych z indywidualnymi potrzebami 
osób niepełnosprawnych następuje na pisemny wniosek, złożony do powiato-
wego centrum pomocy rodzinie, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej.

PodStaWa PRaWNa:
Art. 35a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. 

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2002 r. 
nr 96 poz. 861 z późn. zm.).
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5.2. Programy Rady Nadzorczej PFRON

Wśród programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PfRoN, których adre-
satami są osoby indywidualne, należy wyróżnić przede wszystkim:

 ■ program „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”;
 ■ program „PEGAZ 2010” (moduł I);
 ■ program „KOMPUTER DLA HOMERA 2010”.

Ad 1 – program „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”
Jego adresaci to w szczególności osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:

 ■ studentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo studentami jedno-
litych studiów magisterskich, prowadzonych przez szkoły wyższe;

 ■ posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych, kształcącymi się na 
studiach podyplomowych, prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez 
inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie od-
rębnych przepisów;

 ■ uczestnikami studiów doktoranckich, prowadzonych przez szkoły wyższe 
lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na pod-
stawie odrębnych przepisów;

 ■ słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczyciel-
skich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych;

 ■ uczniami szkół policealnych;
 ■ studentami uczelni zagranicznych;
 ■ studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów 
Unii Europejskiej;

 ■ pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowa-
nia kosztów nauki. Wysokość dotacji uzależniona jest od średnich miesięcznych 
dochodów brutto wnioskodawcy. W 2011 roku mógł on uzyskać w jednym pół-
roczu dofinansowanie do maksymalnej wysokości pięciokrotnego najniższego 
wynagrodzenia.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w danym roku akademickim (szkol-
nym) składane są w oddziałach PfRoN, właściwych terytorialnie dla siedziby 
szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę wnioskodawca, czy też dla 
siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej szkoły w terminie od 10 wrze-
śnia do 10 października każdego roku realizacji programu.
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Ad 2 – program „PEGAZ 2010” (moduł I)
Moduł I programu realizowany jest w ramach pięciu obszarów:

 ■ obszar a – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu. 
Adresatami programu w obszarze a są pełnoletnie, aktywne zawodowo 

lub uczące się osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności czy też orze-
czenie równoważne, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu 
oraz legitymujące się prawem jazdy.

Na dopłatę do zakupu/montażu oprzyrządowania maksymalnie można 
uzyskać sześciokrotność najniższego wynagrodzenia za pracę.

 ■ obszar B – pomoc w zakupie podstawowego i/lub specjalistycznego sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Adresatami obszaru B są:
 — pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące się osoby niepełnospraw-

ne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych, 
posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;

 — uczące się osoby niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego nie-
dowładu obu kończyn górnych w wieku do lat 18, posiadające aktualne 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;

 — uczące się osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo 
orzeczenie równoważne) lub aktualne orzeczenie o niepełnospraw-
ności;

 — osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełno-
sprawności albo o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujące 
obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego.

Maksymalne dofinansowanie do zakupu podstawowego sprzętu kompu-
terowego wraz z oprogramowaniem wynosi półtora najniższego wynagro-
dzenia za pracę. Maksymalna dopłata do zakupu specjalistycznego sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem wynosi sześciokrotność najniż-
szego wynagrodzenia za pracę.

 ■ obszar c – pomoc w nabyciu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycz-
nym wraz z dodatkowym wyposażeniem, umożliwiającym jego właściwą 
eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata 
programu.
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Adresatami obszaru c są:
 — pełnoletnie osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie 

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, 
u których występuje dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną 
dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych albo, u których mamy do 
czynienia z dysfunkcją obu kończyn górnych z jednoczesną dysfunkcją 
jednej lub obu kończyn dolnych – wszystko to uniemożliwia im poru-
szanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym;

 — osoby niepełnosprawne w wieku do lat 18, posiadające aktualne orze-
czenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo aktualne orze-
czenie o niepełnosprawności, u których wystąpiła dysfunkcja obu 
kończyn dolnych z  jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn 
górnych albo, u których mamy do czynienia z dysfunkcją obu kończyn 
górnych z  jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn dolnych, 
a wszystko to uniemożliwia im poruszanie się na wózku inwalidzkim 
o napędzie ręcznym.

Maksymalne dofinansowanie do zakupu wózka wynosi pięciokrotność 
najniższego wynagrodzenia za pracę.

 ■ obszar d – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, 
akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego 
niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji 
i renowacji.

Adresatami obszaru d są:
 — pełnoletnie osoby niepełnosprawne, których dysfunkcja uniemożliwia 

poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posia-
dają ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczenie równoważne i wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym,

 — osoby niepełnosprawne w wieku do lat 18, których dysfunkcja unie-
możliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, 
jeśli posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia 
niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 
i wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym. 

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów utrzymania sprawności 
technicznej wózka wynosi 3500 zł, do wykorzystania w ciągu pięciu lat.

 ■ obszar e – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (dofinansowanie kosz-
tów kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B oraz pozostałych kosztów 
uzyskania prawa jazdy kategorii B).

Adresatami programu w obszarze e są pełnoletnie, aktywne zawodo-
wo lub uczące się osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie 
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o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzecze-
nie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.

Maksymalne dofinansowanie kosztów kursu prawa jazdy i egzaminów 
wynosi 1,75 najniższego wynagrodzenia za pracę. Maksymalna dopłata do 
pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy wynosi jednokrotność najniż-
szego wynagrodzenia za pracę.

Wnioski o dofinansowanie w ramach obszarów a–e przyjmowane są w oddzia-
łach PfRoN, w terminach wyznaczonych przez Zarząd PfRoN.

Ad 3 – program „KOMPUTER DLA HOMERA 2010”
Adresatami programu są:

 — pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące się osoby, niepełnosprawne 
z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub tegoż i  innych sprzężonych 
niedomagań, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

 — osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dys-
funkcji narządu wzroku i  innych sprzężonych niedomagań w wieku do 
lat 18, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawno-
ści, realizujące obowiązek szkolny lub uczące się.

W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania do zakupu:
 — podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 — specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urzą-

dzeń lektorskich) i oprogramowania;
 — urządzeń brajlowskich.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:
 — w przypadku podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania – 

dwukrotność najniższego wynagrodzenia;
 — w przypadku specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego 

(w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania – ośmiokrotność najniż-
szego wynagrodzenia;

 — w przypadku urządzeń brajlowskich – piętnastokrotność najniższego wy-
nagrodzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wymienionych wyżej programów 
dostępne są na stronie internetowej PfRoN: www.pfron.org.pl
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6. Wsparcie ze środków PFRON działalności fundacji 
oraz organizacji pozarządowych, realizujących zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

6.1. Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
obejmuje:

 ■ prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w  różnych typach 
placówek,

 ■ organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowi-
skowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełno-
sprawnych – aktywizujących te osoby zawodowo i społecznie;

 ■ organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków 
rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpo-
średnio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej 
osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień doty-
czących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowi-
sku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności 
osobistej oraz niezależności ekonomicznej, kształtowania umiejętności pracy 
z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzie-
lania pomocy w procesie ich rehabilitacji;

 ■ prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz 
udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, 
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;

 ■ prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: 
 — mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności nie-

zbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
 — rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób 

z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością 
intelektualną;

 — usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełno-
sprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych 
środowiskach;

 ■ organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania 
osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: 

 — doradztwo zawodowe;
 — przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawo-

dowej;
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 — prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa 
pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania za-
trudnienia i utrzymania go przez osoby niepełnosprawne;

 ■ zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla 
osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową;

 ■ organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz 
tłumaczy-przewodników;

 ■ organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kultural-
nych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnospraw-
nych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;

 ■ promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach 
życia społecznego i zawodowego;

 ■ prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełno-
sprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;

 ■ opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wy-
dawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach 
elektromagnetycznych i elektronicznych: 

 — dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
 — kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych dru-

kiem powiększonym, pismem Braille’a  lub publikowanych w tekście ła-
twym do czytania,

Wyżej wymienione zadania mogą być realizowane na zlecenie Funduszu przez 
fundacje oraz organizacje pozarządowe. Podjąć się ich wykonania przy wykorzy-
staniu środków PfRoN mogą także fundacje i organizacje pozarządowe, również 
na zlecenie samorządu województwa lub powiatu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o środki PfRoN w ramach tego tytułu 
określone zostały w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowy zasady ubiegania się o środki 
w ramach tego tytułu określa każdorazowo ogłoszenie o konkursie. 

Konkurs na zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 Ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może zostać 
ogłoszony przez PfRoN lub przez samorządu województwa/powiatu.

PodStaWa PRaWNa:
Art. 36 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w spra-

wie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełno-
sprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2008 r. 
nr 29 poz. 172).
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6.2. Programy Rady Nadzorczej PFRON

Wśród programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PfRoN, których ad-
resatami są fundacje oraz organizacje pozarządowe, należy wyróżnić przede 
wszystkim:

 ■„Program wyrównywania różnic między regionami ii”,
 ■ Program „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”,
 ■„Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepeł-
nosprawnych, organizowanych na terenie Polski”.

Ad 1 – „Program wyrównywania różnic między regionami II”
Program realizowany jest w ramach pięciu obszarów:

 ■ obszaru a (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych w konieczny sprzęt), który adresowany jest do podmiotów pro-
wadzących obiekty służące rehabilitacji, takich jak: 

 — organizacje pozarządowe,
 — jednostki samorządu terytorialnego,
 — państwowe uczelnie medyczne,
 — zakłady opieki zdrowotnej,

 ■ obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placów-
kach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 
poruszania się i komunikowania), który adresowany jest do zakładów opieki 
zdrowotnej oraz podmiotów prowadzących placówki edukacyjne;

 ■ obszaru d (likwidacja barier transportowych poprzez zakup lub przystoso-
wanie pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych), 
który adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz gmin i powiatów; 

 ■ obszaru e (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach 
dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, realizo-
wanych w ramach programów operacyjnych, finansowanych ze środków 
europejskich), który adresowany jest do gmin, powiatów oraz organizacji 
pozarządowych; 

 ■ obszaru f (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej), który adresowany jest 
do jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Zasady realizacji programu w danym roku określane są każdorazowo przez 
Zarząd PfRoN.

Ad 2 – program „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”
Program adresowany jest do jednostek prowadzących placówki, które uczestni-
czyły w realizowanym w latach 2005–2007 rządowym programie pilotażowym 
WWkSc, wymienionych w „Wykazie placówek zarekomendowanych do Programu 
Rządowego – Pilotaż 2005–2007 WWkSc”.
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Pomocą oferowaną w ramach programu mogą być objęte: 
 ■ dzieci niepełnosprawne w wieku 0–7 lat, posiadające orzeczenie o niepełno-
sprawności, oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni;

 ■ dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które 
w trakcie realizacji zadania w danym roku kalendarzowym ukończyły 7 lat, 
oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Dofinansowanie obejmuje w szczególności koszty związane z prowadzeniem 
rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych (z wyłączeniem rehabilitacji medycznej), 
koszty organizowania i prowadzenia kursów i szkoleń dla rodziców (opiekunów 
prawnych), grup środowiskowego wsparcia dla rodziców i opiekunów prawnych 
dzieci niepełnosprawnych, indywidualnych zajęć w celu nabywania i rozwijania 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, koszty eksploata-
cji pomieszczeń placówki.

Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać w ramach programu, sta-
nowi iloczyn liczby dzieci wskazanych we wniosku (mających zostać objętych 
wczesną pomocą) oraz kwoty 2500 zł.

Podmioty, do których adresowany jest omawiany program, składają wnioski 
o dofinansowanie w oddziałach PfRoN, w terminach wyznaczonych przez Zarząd 
PfRoN.

Ad 3 – „Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych 
dla osób niepełnosprawnych, organizowanych na terenie Polski”
Adresatami programu są organizacje pozarządowe działające na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, 
które przygotowują się do organizacji lub organizują międzynarodowe imprezy 
sportowe.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest m.in. przedstawienie dokumentu 
międzynarodowej organizacji sportu, potwierdzającego przyznanie prawa do 
urządzania imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych o charakterze mię-
dzynarodowym, której dotyczy wniosek. 

Pomoc finansowa udzielana jest jako dofinansowanie w formie zaliczki i/lub 
refundacji kosztów związanych w szczególności z:

 ■ organizacją i prowadzeniem imprezy sportowej;
 ■ udziałem osób zaangażowanych w organizację i prowadzenie międzynaro-
dowej imprezy sportowej w szkoleniach związanych z obsługą logistyczną 
i techniczną imprezy;

 ■ wolontariatem oraz usługami informacyjnymi, realizowanymi na rzecz 
uczestników międzynarodowej imprezy sportowej oraz ich opiekunów;

 ■ promocją imprezy przy wykorzystaniu materiałów informacyjnych w wersji 
papierowej i elektronicznej (broszury, banery internetowe, przewodniki, 
gadżety).
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Subwencje płacowe 
do wynagrodzeń zatrudnionych 
osób niepełnosprawnych 
na chronionym i otwartym  
rynku pracy
HuBeRt PoRa

1. Dofinansowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych  
w latach 2011–2013

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie fi-
nansowe w wysokości od 401 zł do 3150 zł miesięcznie. Oczywiście wysokość tej 
subwencji jest uzależniona od kilku czynników, ale na tyle znaczna, że stanowi 
skuteczne narzędzie wsparcia zatrudnienia przedstawicieli omawianej grupy. 
Spółdzielnie socjalne przyjmujące do pracy osoby niepełnosprawne również 
mogą korzystać z tej formy pomocy, oczywiście po spełnieniu kilku warunków.

W Polsce system wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest oparty 
na tzw. systemie kwotowym. Ustawa o rehabilitacji nakłada na pracodawców, któ-
rzy zatrudniają powyżej 25 osób (w przeliczeniu na etaty), dodatkowy obowiązek 
zatrudniania minimum 6% niepełnosprawnych pracowników. Niespełnianie tego 
obowiązku skutkuje każdorazową koniecznością wpłacania kary na rachunek 
bankowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Za 
każdy brakujący etat pracodawca zobowiązany jest przekazać kwotę stanowiącą 
40,65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Środki z tych wpłat stanowią 
źródło finansowania subwencji płacowej dla pracodawców, którzy realizują wspo-
mniane zobowiązanie. Z tej formy wsparcia zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych aktualnie korzysta ponad 15 tysięcy podmiotów, które angażują łącznie 
ponad 200 tysięcy przedstawicieli omawianej grupy. 
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Na lata 2012–2013 zostało przewidziane stopniowe zmniejszanie subwencji pła-
cowej na rzecz pracowników, u których występuje niepełnosprawność w stopniu 
lekkim lub umiarkowanym. Dofinansowanie ma na celu pokrycie dodatkowych 
kosztów ponoszonych przez pracodawców, związanych z zatrudnieniem osób 
z różnego rodzaju schorzeniami – chodzi między innymi o krótszy czas pracy, 
dodatkowy urlop czy też niższą wydajność. 

Wysokość subwencji płacowej zróżnicowana jest w zależności od stopnia i ro-
dzaju niepełnosprawności pracującego, a także od rodzaju podmiotu zatrudniają-
cego daną osobę. W latach 2010 i 2011 pracodawcy otwartego rynku pracy otrzy-
mywali dofinansowanie obniżone do 70% kwot przewidzianych dla zakładów 
pracy chronionej. Zrównanie dotacji dla obu rodzajów podmiotów planowane 
jest już od 2013 r., ale ze względu na istniejące ograniczenia budżetowe realiza-
cja tych zamierzeń może być nadal przesuwana w czasie. Główną komplikację 
w tej kwestii stanowią różnice w zakresie obowiązków, jakie spełniają zakłady 
pracy chronionej i otwartego rynku pracy. Na tych pierwszych wciąż spoczywają 
dodatkowe powinności w zakresie zapewnienia podstawowej i specjalistycznej 
opieki medycznej, a także realizowania rehabilitacji zawodowej w miejscu pracy. 

System wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych dostosowany jest 
do wytycznych, wynikających z  rozporządzenia Komisji Europejskiej (We) 
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne ze wspólnym rynkiem. Krajowe regulacje prawne w sposób szczegóło-
wy normują warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania. System ten 
funkcjonuje bez większych zmian od roku 2004. Ulegał on już kilkakrotnie prze-
kształceniom, a najbliższa nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012. 

Głównym elementem wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest 
subwencja płacowa, zwana również dofinansowaniem SodiR. Zastąpiło ono re-
fundację składek zuS oraz dopłatę do wynagrodzeń. Przedsiębiorcy zatrudnia-
jący osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać nową subwencję, wynikającą 
ze znowelizowanej w dniu 29.10.2010 r. ustawy o rehabilitacji, a szczegółowe 
rozwiązania dotyczące tej dotacji znajdują się w znowelizowanym 22.02.2011 r. 
rozporządzeniu w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pra-
cowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 50 poz. 261).

W Polsce subwencja płacowa przekazywana jest przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie składanych elektronicznie 
wniosków. Aby pracodawca mógł skorzystać z tej formy wsparcia, musi się zareje-
strować w Państwowym Funduszu Rehabilitacji, w którym uzyska indywidualny 
login, pozwalający na obsługę wniosków przy pomocy elektronicznej wymiany 
informacji. Wszelkie dane dotyczące systemu SodiR oraz wsparcie techniczne 
można uzyskać, korzystając ze strony PfRoN: www.pfron.org.pl.

Dofinansowanie w 2011 r. liczone było od płacy minimalnej z 2009 r., czyli od 
kwoty 1276 zł. Art. 10 nowelizacji ustawy o rehabilitacji przewiduje zamrożenie 
tej kwoty jeszcze na rok 2012. W roku 2013 podstawą do wyliczania subwencji 
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będzie płaca minimalna z grudnia 2012, o ile nie pojawi się kolejna aktualizacja. 
Szansę na zmianę bazy do ustalenia dofinansowania już od roku 2012 niesie 
deklaracja Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o przywróceniu 
stosowania podstawy z roku poprzedniego.

Dofinansowanie maksymalne w roku 2011 dla podmiotów otwartego rynku 
pracy wynosiło odpowiednio:

2011 rok
Stopień lekki: 0,7 × 60% płacy minimalnej × 1276 = 535,92 zł
Stopień umiarkowany: 0,7 × 140% płacy minimalnej × 1276 = 1250,48 zł
Stopień znaczny: 0,7 × 160% płacy minimalnej × 1276 = 1429,12 zł
Stopnie ze schorzeniami specjalnymi, potwierdzonymi w orzeczeniu: 
Stopień lekki: 0,9 × 100% płacy minimalnej × 1276 = 1148,40 zł
Stopień umiarkowany: 0,9 × 180% płacy minimalnej × 1276 = 2067,12 zł
Stopień znaczny: 0,9 × 200% płacy minimalnej × 1276 = 2296,80 zł

Wymienione kwoty są kwotami maksymalnymi, bowiem subwencja uzależ-
niona jest również od wysokości płacy osiąganej. 

Osoby niepełnosprawne ze schorzeniami specjalnymi to takie, w odniesieniu 
do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe 
zaburzenia rozwojowe lub epilepsję. Zaliczają się do nich także niewidomi.

Na wysokość dofinansowania będzie miał również wpływ koszt płacy w da-
nym miesiącu. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji wprowadza jego nową definicję. 
Kosztem płacy jest więc osiągane za dany miesiąc wynagrodzenie, powiększone 
o składkę emerytalną i rentową w części płaconej przez pracodawcę, ubezpiecze-
nie wypadkowe, składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych. 

Nowe regulacje unijne wymusiły zastosowanie ogranicznika w zakresie wyso-
kości dopuszczalnej pomocy. Zgodnie z nim, przedsiębiorca nie może otrzymać 
subwencji większej niż wysokość 75% kosztu płacy danego pracownika. U pra-
codawcy nieprowadzącego działalności gospodarczej ogranicznik ten wynosi 
90% kosztu płacy. Należy przyjąć, że spółdzielnie socjalne prowadzą działalność 
gospodarczą i w odniesieniu do nich wartość limitu wynosi 75%. Poprzednie 
rozwiązanie z lat 2004–2008 wyznaczało wspomniany ogranicznik na poziomie 
100% kosztu pracy. 

Limitowanie kosztu płacy ma istotny wpływ na wysokość subwencji, szczegól-
nie w odniesieniu do dofinansowania miejsca pracy osoby z niepełnosprawnością 
w stopniu znacznym lub ze schorzeniami specjalnymi.

Jeśli chodzi o stopień lekki, pracodawca otwartego rynku pracy może liczyć 
w i połowie 2012 r. na kwotę 446,60 zł przy zatrudnieniu na pełnym etacie, bo 
przy płacy minimalnej 1500 zł (w 2012 r.) ogranicznik kosztu płacy w wysokości 
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75% nie będzie działał. Koszt płacy przy wynagrodzeniu minimalnym w 2012 r. 
w kwocie 1500 zł wynosi około 1800 zł (może się różnić w zależności od wyso-
kości składki ubezpieczenia wypadkowego). Ogranicznik 75% od takiego kosztu 
płacy wynosi 1350 zł i nie blokuje wypłaty dofinansowania w wysokości 446,60 zł.

Gdy mowa o przypadku niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, mak-
symalne dofinansowanie może liczyć 1116,50 zł. Przy pensji minimalnej na po-
ziomie 1500 zł koszt płacy wynosi 1800 zł. Przy takim poziomie ogranicznik 75% 
liczy 1350 zł i nie zablokuje przysługującego dofinansowania w kwocie 1116,50 zł.

Natomiast w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności maksymalne 
dofinansowanie otrzyma tylko ten przedsiębiorca, który wypłaca wynagrodzenie 
wyższe niż 1700 zł. Przy pensji minimalnej 1500 zł subwencja będzie niestety 
ograniczona przez limit 75% kosztu płacy. Wyniesie ona 1350 zł (koszt płacy 
1800 zł × 0,75 = 1350 zł), do takiej też kwoty będzie ograniczone dofinansowanie. 
Ustawowo maksymalne przysługujące dofinansowanie w i połowie 2012 r. może 
wynosić nawet 1518,44 zł.

W przypadku miejsc pracy dla osób ze schorzeniami specjalnymi, na które 
pomoc może być wyższa o 40% płacy minimalnej, dysproporcje między maksy-
malną pomocą a rzeczywistą mogą być jeszcze większe, szczególnie przy niskich 
wynagrodzeniach.

Tego rodzaju niedomagania, uprawniające do dodatkowych 40% płacy mini-
malnej w ramach Sod, muszą być od 2011 r. udokumentowane w formie orze-
czenia wydanego przez miejskie lub powiatowe centrum pomocy rodzinie, a nie 
zaświadczeń od specjalistów. W poprzednim brzmieniu ustawy dodatkowe 40% 
kwoty przysługiwało na osoby niepełnosprawne, u których stwierdzono chorobę 
psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz na niewidomych. W no-
wym brzmieniu dodatkowe 40% przysługuje na osoby, w odniesieniu do których 
orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia 
rozwojowe, epilepsję lub utratę wzroku. 

Na osoby niepełnosprawne, które nie mają tak udokumentowanych schorzeń, 
nie można uzyskiwać dodatkowego dofinansowania. Nie jest wykluczona korekta 
po uzyskaniu stosownego orzeczenia potwierdzającego występowanie ww. scho-
rzeń, ale dopiero od dnia dostarczenia ww. orzeczenia do pracodawcy.

Od 2012 roku Sod będzie przekazywany w ciągu 14 dni od przesłania pra-
widłowo wypełnionego wniosku, czyli zawierającego także załączniki iNf-d-P 
i informację o pomocy innej niż de minimis.

2. Wysokość dofinansowań na lata 2012–2013

Regulacje wynikające z nowelizacji Ustawy o rehabilitacji z dnia 29.10.2010 r. 
(Dz.U. nr 226, poz. 1475) zakładają stopniowe zmniejszanie dofinansowań do wy-
nagrodzeń pracowników z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności, 
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a  jednocześnie podwyższają dofinansowanie dla zatrudnionych ze stopniem 
znacznym. W ciągu 2012 r. przewidziane są dwie zmiany wysokości dotacji. 

Od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 maksymalne kwoty subwencji, przysłu-
gujące na miejsca pracy osób cierpiących na poszczególne schorzenia (z uwzględ-
nieniem „zamrożonej” podstawy wyliczeń, czyli 1276 zł) wynoszą:

Stopień lekki: 0,7 × 50% płacy minimalnej × 1276 = 446,60 zł
Stopień umiarkowany: 0,7 × 125% płacy minimalnej × 1276 = 116,50 zł
Stopień znaczny: 0,7 × 170% płacy minimalnej × 1276 = 1518,44 zł
Stopnie ze schorzeniami specjalnymi, potwierdzonymi w orzeczeniu:
Stopień lekki: 0,9 × 90% płacy minimalnej × 1276 = 1033,56 zł
Stopień umiarkowany: 0,9 × 165% płacy minimalnej × 1276 = 1894,86 zł
Stopień znaczny: 0,9 × 210% płacy minimalnej × 1276 = 2411,64 zł

Od 30.06.2012 do końca 2012 r. maksymalne kwoty dofinansowań (z uwzględ-
nieniem „zamrożonej” podstawy wyliczeń – czyli 1276 zł) wynoszą:

Stopień lekki: 0,7 × 45% płacy minimalnej × 1276 = 401,94 zł
Stopień umiarkowany: 0,7 × 115% płacy minimalnej × 1276 = 1027,84 zł
Stopień znaczny: 0,7 × 180% płacy minimalnej × 1276 = 1607,76 zł
Stopnie ze schorzeniami specjalnymi, potwierdzonymi w orzeczeniu:
Stopień lekki: 0,9 × 85% płacy minimalnej × 1276 = 976,14 zł
Stopień umiarkowany: 0,9 × 155% płacy minimalnej × 1276 = 1780,02 zł
Stopień znaczny: 0,9 × 210% płacy minimalnej × 1276 = 2411,64 zł

Od 1.01.2013 r. maksymalne kwoty subwencji (przy kwocie minimalnego 
wynagrodzenia z roku 2012 na poziomie 1500 zł) mogą wynosić odpowiednio: 

Stopień lekki: 40% płacy minimalnej × 1500 = 600 zł
Stopień umiarkowany: 100% płacy minimalnej × 1500 = 1500 zł
Stopień znaczny: 180% płacy minimalnej × 1500 = 2700 zł
Stopnie ze schorzeniami specjalnymi, potwierdzonymi w orzeczeniu:
Stopień lekki: 80% płacy minimalnej × 1500 = 1200 zł
Stopień umiarkowany: 155% płacy minimalnej × 1500 = 2325 zł
Stopień znaczny: 210% płacy minimalnej × 1500 = 3150 zł

Obliczenia dotyczące 2013 r. zostały sporządzone przy założeniu, że dojdzie 
do zrównania dofinansowań dla tzw. otwartego i chronionego rynku.



114

HUbERt PoRA

Subwencja płacowa przysługuje tylko na etaty pracowników niepełnospraw-
nych, zatrudnionych zgodnie z przepisami prawa pracy. Dopłaty nie są więc 
przeznaczone na stanowiska osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne 
(o dzieło, umowa zlecenie). 

Do omawianej grupy osób w rozumieniu ustawy o rehabilitacji należą te, które 
ze względu na stan zdrowia zostały zaliczone orzeczeniem, wydanym przez od-
powiedni organ orzekający, do jednej z trzech ze zbiorowości ludzi cierpiących na 
niepełnosprawność w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Uwzględ-
nia się w tym przypadku także orzeczenie równoważne. 

W Polsce decyzje o uznaniu niepełnosprawności lub równoważne są wydawa-
ne przez kilka instytucji – dla różnych celów. Nie zawsze dają takie same upraw-
nienia, jak postanowienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw 
orzekania o niepełnosprawności.

Zatem osoba niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych to taka, której niedoma-
ganie zostało potwierdzone orzeczeniem:

 ■ o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednej z  trzech grup ze 
stwierdzonym stopniem niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym 
lub lekkim) lub

 ■ o całkowitej czy częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych 
przepisów, lub

 ■ o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Od 1 stycznia 1998 r. podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną w rozu-
mieniu ustawy o rehabilitacji jest wyłącznie orzeczenie, wydane przez powiatowy 
lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub orzeczenie 
lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzje innych organów 
(np. KRuS, wojskowych komisji lekarskich lub komisji lekarskich MSWia), 
wydane po 31 grudnia 1997 r., nie stanowią podstawy do uznania osoby za 
niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji. 

Mowa o orzeczeniach lekarza orzecznika zuS o:
 ■ całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji – traktuje się je 
na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 ■ całkowitej niezdolności do pracy – uznaje się je za równorzędne orzeczeniu 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

 ■ częściowej niezdolności do pracy – traktuje się je na równi z orzeczeniem 
o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem stwierdzeń częściowej 
niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 
1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności.
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3. Orzeczenia wydane przed 1 stycznia 1998 r. 

Decyzje o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydane przed 1 stycznia 1998r., 
jeżeli nie utraciły ważności, traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności. 

Postanowienie o zaliczeniu do:
 ■ i grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności.

 ■ ii grupy inwalidzkiej uznaje się za równoważne orzeczeniu o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności.

 ■ iii grupy inwalidzkiej uważa się za równorzędne z aktem dotyczącym lekkie-
go stopnia niepełnosprawności.

Wyjątek stanowi orzeczenie o zakwalifikowaniu do iii grupy inwalidztwa, 
wydane przez organy orzecznicze Ministerstwa Obrony Narodowej (wojskowe 
komisje lekarskie) i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (komisje 
lekarskie MSWia). Traktowane jest ono jako stwierdzenie braku niepełnospraw-
ności, ponieważ dotyczy osób zdolnych do pracy poza służbą. 

Zaliczenie do grupy osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim może mieć 
miejsce tylko wtedy, gdy orzeczenie dotyczące iii grupy inwalidzkiej z tytułu nie-
zdolności do służby mundurowej zawiera równocześnie postanowienie dotyczące 
iii grupy inwalidztwa względem ogólnego stanu zdrowia.

Osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rol-
nym uznaje się za niepełnosprawne, z tym że:

 ■ te, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do 
grupy ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

 ■ pozostałe uważa się za posiadające lekki stopień niepełnosprawności.

Wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, wydane w postępowaniu od-
woławczym, również stanowią podstawę do uznania niepełnosprawności danej 
osoby. W przypadku uzyskania wyroku sądowego, który w części modyfikuje 
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, dokumentami 
potwierdzającymi status osoby są: wyrok sądu oraz orzeczenie zespołu w części 
nieobjętej rozstrzygnięciem sądu zawartym w wyroku. Dzieje się tak dlatego, że 
przy obowiązującym stanie prawnym nie występuje procedura „wpisywania” 
wyroków sądowych w orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-
sprawności. Więcej szczegółów dotyczących orzecznictwa można znaleźć na 
stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.niepelnosprawni.gov.pl/
niepelnosprawnego.

Termin wystąpienia o dofinansowanie Sod mija 20. dnia każdego miesiąca, 
a pracodawcy mogą starać się o nie dopiero po wypłaceniu wynagrodzenia oso-
bie niepełnosprawnej. Wnioskowanie o comiesięczne dofinansowanie polega na 
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przesłaniu drogą elektroniczną (za pomocą programu SodiR2 w wersji online lub 
offline) wypełnionego formularza Wnd, wraz z załącznikami iNf-d-P, odnoszący-
mi się do każdego niepełnosprawnego pracownika, oraz z załącznikiem iNf-oPP. 

W celu wypełnienia druku iNf-d-P konieczne będą informacje o wysokości 
osiąganego wynagrodzenia, składkach z nim związanych, wielkości etatu, stop-
niu niepełnosprawności pracownika oraz o ewentualnym orzeczonym prawie do 
emerytury. Od 2009 r. do lutego 2011 r. dofinansowanie przyznawane było na 
etaty pracowników posiadających również orzeczone prawo do emerytury. Nie-
stety okazało się to zbyt kosztowne dla PfRoN i od marca 2011 subwencja będzie 
przysługiwała wyłącznie na stanowiska pracujących emerytów, posiadających 
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. 

System informatyczny PfRoN, w oparciu o bazę emerytów z zuS i MSWia, jest 
w stanie na bieżąco sprawdzić wszelkie dane i odmówić dofinansowania na osobę 
figurującą w tych rejestrach. Pracodawcy pozostaje przyjąć to do wiadomości, bo 
subwencja jest automatycznie pomniejszana. W przypadku wątpliwości, które się 
zdarzają, pozostaje droga odwoławcza.

Załączniki iNf-d-P należy wypełnić i przesłać wyłącznie, jeśli chodzi o pracow-
ników uprawnionych do uzyskiwania dofinansowania. Ci, którzy nie otrzymują 
wynagrodzenia, będącego kosztem pracodawcy w danym okresie, również nie 
powinni być zgłaszani do PfRoN. Nie należy wnioskować o dotację zatrudnienia 
osób bez ważnego potwierdzenia ich stopnia niepełnosprawności. W przypadku 
dostarczenia orzeczenia, które podtrzymuje prawne uznanie ich statusu, możli-
we jest zgłaszanie takich pracowników. 

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie do wysokości jednego etatu oraz tylko 
pracodawcy, który zatrudnił wcześniej daną osobę. Jeśli pracownik zatrudniony 
jest u więcej niż jednego pracodawcy, a przy tym w wymiarze przekraczającym 
jeden etat, to dofinansowanie zostanie ograniczone u tego pracodawcy, który 
zatrudnił daną osobę w terminie późniejszym. Nastąpi to oczywiście w sytuacji, 
gdy oba podmioty zgłoszą pracownika do dofinansowania. 

Od 1 stycznia 2009 wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji 
i nowych zasad, dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełno-
sprawnych, pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą liczyć na 
subwencję płacową, ale pod warunkiem osiągnięcia efektu zachęty netto. 

Nowe zasady w tym zakresie wymogły przepisy unijne. Dopłata do pensji osób 
niepełnosprawnych, w myśl art. 8 rozporządzenia ke nr 800/2008, możliwa jest, 
pod warunkiem że pomoc ta przyniesie efekt zachęty. Tak więc dofinansowanie 
w odniesieniu do nowych pracowników nie jest już automatyczne. Jeśli chodzi 
o subwencje, osiągnięcie wspomnianego efektu może być potwierdzone na dwa 
sposoby:

 ■ Metodą ilościową, która polega na ustaleniu, czy przyjęciu pracownika to-
warzyszył wzrost netto stanu zatrudnienia ogółem i stanu zatrudnienia osób 
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niepełnosprawnych. Efekt zachęty uznaje się za osiągnięty, jeżeli pomoc 
prowadzi do łącznego wzrostu netto obu stanów zatrudnienia.

 ■ Metodą jakościową – należy wykazać, że osoba, na którą pracodawca zamie-
rza uzyskać dofinansowanie, została zatrudniona w miejsce innej, której 
etat został w dowolnym okresie zwolniony w okolicznościach określonych 
w art. 26b ust. 4 pkt 1–6 lub ust. 5 ustawy, a więc gdy:

 — umowa o pracę zawarta z poprzednikiem: uległa rozwiązaniu za wypo-
wiedzeniem złożonym przez pracownika, na mocy porozumienia stron, 
wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy, 
z upływem czasu, na który została zawarta lub z dniem ukończenia pracy, 
dla której wykonania była zawarta,

 — umowa o pracę zawarta z poprzednikiem wygasła;
 — zmniejszono wymiar czasu pracy pracownika (poprzednika) na jego 

wniosek.

Efekt zachęty ustala się jednokrotnie – na miesiąc podjęcia zatrudnienia przez 
pracownika. Jeżeli pracodawca stwierdzi, że przyjęcie danej osoby wywołało 
efekt zachęty, to dofinansowanie na tego pracownika będzie mogło być wypła-
cane za cały okres zatrudnienia. 

Zwolnione z obowiązku ustalania efektu zachęty są podmioty:
 — niebędące uczestnikami rynku, dla których subwencja nie stanowi po-

mocy publicznej w rozumieniu art. 87 tWe; 
 — które przed 1 stycznia 2009 r. korzystały z subsydiów płacowych na pod-

stawie rozporządzenia ke nr 2204/2002 (np. z pomocy, o której mowa 
w art. 26f ustawy) – nie osiągają one wspomnianego efektu, ponieważ 
musiał już on zaistnieć jako warunek uzyskania uprzednio udzielonej 
pomocy. Ma to zastosowanie do wszystkich pracowników niepełnospraw-
nych, zatrudnionych przed datą wejścia w życie tych przepisów.

Przepisy ustawy o rehabilitacji są w tej kwestii lakoniczne i uzyskanie efektu 
zachęty w wielu przypadkach budzi wątpliwości. Nie jest jasny sposób liczenia, 
zastosowanie wyjątków czy też dokumentowanie osiągania efektu zachęty. Więk-
szość przedsiębiorców uzyskuje go netto w oparciu o tzw. metodę jakościową, 
bowiem w obecnej sytuacji gospodarczej wzrost zatrudnienia ogółem oraz za-
trudnienia osób niepełnosprawnych wykazują tylko niektóre branże. 

Znaczna część pracodawców zatrudnia osoby niepełnosprawne w miejsce 
pracowników, z którymi stosunek pracy rozwiązany został w przypadkach prze-
widzianych w art. 26b ust 4 i 5. Ustawodawca nie wskazał, w jakim okresie od 
zwolnienia innego zatrudnionego można na jego miejsce przyjąć osobę niepeł-
nosprawną. Brak regulacji w tej kwestii oznacza pewną dowolność i pracodawca 
może nawet po kilku miesiącach zatrudnić pracownika, na którego etat uzyska 
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dofinansowanie, na miejsce poprzedniego. Ustawodawca nie nakazał jednoznacz-
nie zatrudnienia na to samo stanowisko, a  jedynie na miejsce pracy powstałe 
w związku ze zwolnieniem. W praktyce oznaczać to może, że nie ma konieczności 
zatrudnienia na miejsce zwolnione przez np. ślusarza osoby wykonującej ten sam 
zawód. Ważne jest, aby zatrudnienie dotyczyło tego samego miasta czy oddziału 
firmy i w miarę możliwości zbliżonej grupy pracowniczej (tj. pracownicy fizyczni, 
administracja). Jednak przyjęcie odmiennej interpretacji oznaczałoby wyłączenie 
możliwości otrzymywania dofinansowania na nowo przyjętą osobę niepełno-
sprawną na stanowisko, którego do tej pory nie było u pracodawcy, np.: infor-
matyka, grafika komputerowego czy innego specjalisty ds. nowych technologii. 

Kwestia dokumentacji zatrudnienia nie jest określona ustawą, ale warto przy-
gotować stosowne zestawienie nowo przyjętych pracowników niepełnospraw-
nych w powiązaniu ze zwolnieniem innych, wraz podaniem przyczyny wymie-
nionej w punkcie 4 lub 5 artykule 26b ustawy. 

Metoda ilościowa budzi nieco mniej wątpliwości i sprowadza się do porów-
nania stanu zatrudnienia ogółem i stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w bieżącym miesiącu do średniej tych wartości z poprzedzających 12 miesięcy. 
Jeżeli te z bieżącego są miesiąca są wyższe od średnich z 12 miesięcy, to przedsię-
biorca będzie otrzymywał dofinansowanie na wszystkich pracowników niepeł-
nosprawnych. Jeśli choćby jedna średnia jest niższa, to uznaje się, że efekt nie 
został w tym okresie osiągnięty i na nowych pracowników niepełnosprawnych 
dofinansowanie można otrzymać ewentualnie tylko przy zastosowaniu metody 
jakościowej. Natomiast jeśli w danym okresie firma nie zatrudnia nowych pracow-
ników, to nie ma obowiązku badania osiągania efektu zachęty netto.

Od 1 stycznia 2012 pracownicy, u których stwierdzono umiarkowany i znacz-
ny stopień niepełnosprawności, mają pracować 8 godzin na dobę i 40 godzin ty-
godniowo. Jeżeli lekarz prowadzący badania profilaktyczne lub lekarz sprawujący 
opiekę wyda zaświadczenie o celowości stosowania skróconego czasu pracy, to od 
tego dnia ww. osoby mogą pracować do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

Obecnie nie ma dodatkowych regulacji i wytycznych dla lekarzy co do zasad 
lub wzoru zaświadczenia. Jeśli nadal się nie pojawią, należy przyjąć, że od 1 stycz-
nia 2012 konieczne jest poinformowanie tej grupy pracowników o zmianie godzin 
pracy. Wydłużenie czasu codziennej aktywności zawodowej w tym przypadku 
nie niesie konieczności zmiany wynagrodzenia zatrudnionych.

Podmioty otwartego rynku pracy, które przekroczą liczbę zatrudnionych 
dwudziestu pięciu osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz osiągną stosowny 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mogą się starać u wojewody 
o nadanie statusu zakładu pracy chronionej. Od 1 stycznia 2012 warunkiem 
uzyskania tego statusu jest:

 ■ angażowanie minimum 50% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 
20% ogółu w stopniu znacznym lub umiarkowanym, lub 
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 ■ zatrudnianie co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo 
upośledzonych umysłowo, legitymujących się znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności.

Zakłady pracy chronionej już istniejące mają czas do 30 czerwca 2012 na osią-
gnięcie wyżej wymienionych wskaźników.

Od roku 2009 na dofinansowanie nie będą mogli liczyć przedsiębiorcy znaj-
dujący się trudnej sytuacji ekonomicznej oraz jeśli występuje u nich zadłużenie 
wobec PfRoN w kwocie powyżej 100 zł. W przypadku uchybień wobec terminu 
złożenia wniosku o dofinansowanie pracodawca może wystąpić o przywrócenie 
terminu, ale pod warunkiem poświadczenia wystąpienia przyczyn, na które nie 
miał wpływu. Rok 2009 był pierwszym, w którym nie było wymagane rozliczenie 
roczne z pomocy otrzymanej w formie dofinansowania.

Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia unijnego oraz wskazówkami uokik-u 
(Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji), organy przyznające pomoc pu-
bliczną powinny zadbać, aby pomoc nie trafiła do podmiotów znajdujących się 
w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wytyczna unijna wskazuje, że nie mogą one 
korzystać z pomocy systemowej bez wcześniejszego postępowania naprawczego. 

Dotychczas podmiotom udzielającym pomoc wystarczało oświadczenie przed-
siębiorstwa o sytuacji ekonomicznej. Od połowy roku 2010 Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził obowiązek przedstawiania 
przez pracodawcę ubiegającego się o pomoc publiczną sprawozdań za ostatnie 
trzy lata. Z kolei przedsiębiorcy „mali” oraz mikroprzedsiębiorcy zwolnieni są 
z konieczności przesyłania bilansów rocznych do PfRoN. 

Na podstawie sprawozdań finansowych PfRoN dokonuje analizy kondycji 
finansowej podmiotu oraz ocenia stopień ryzyka wystąpienia jego bankructwa. 
Jako narzędzie oceny kondycji finansowej PfRoN wybrał model aLtMaNa. Jest on 
obecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych schematów przy ocenie sytuacji 
finansowej firm.

Udzielanie pomocy publicznej w formie subwencji podlega stałej kontroli ze 
strony PfRoN oraz wymaga przechowywania dokumentacji przez 10 lat. W przy-
padku nieprawidłowości w uzyskiwaniu tej pomocy lub braków w dokumentacji 
kadrowo-płacowej może pojawić się obowiązek zwrotu pomocy wraz z odsetkami. 
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W ostatnich latach w Polsce i w Unii Europejskiej coraz bardziej dostrzegalne są 
przeobrażenia, które dokonują się w mentalności dojrzałego i młodego pokolenia 
osób niepełnosprawnych intelektualnie (dawna nazwa: upośledzonych umy-
słowo). Stają się one czynnymi, odpowiedzialnymi obywatelami społeczeństw, 
a nie jedynie klientami systemu opieki społecznej. Coraz głośniej manifestują 
swoje zmieniające się potrzeby, oczekiwania oraz pragnienie „bycia podobnym 
do innych”. 

W ostatnich latach wyraźne są też starania, aby umożliwić osobom niepeł-
nosprawnym intelektualnie korzystanie ze wszystkich praw obywatelskich 
i pełnienie różnych ról społecznych – ucznia, pracownika, partnera w związku 
małżeńskim itp. Celem długoterminowej polityki realizowanej w krajach Unii 
Europejskiej (także w Polsce) jest zapewnienie im godnego i sprawiedliwego 
traktowania, niezależności oraz równych szans uczestnictwa w życiu społecznym 
i zawodowym. Ważną rolę odgrywa szczególnie Europejska Strategia Zatrud-
nienia, która skupia się na promowaniu idei pełnej obecności osób z różnego 
rodzaju niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy – tzn. w instytucjach 
publicznych, organizacjach pozarządowych oraz firmach, które nie mają statusu 
zakładów pracy chronionej. 

Każdy człowiek – a zatem i osoba niepełnosprawna intelektualnie – ma prawo 
do aktywności zawodowej, wyboru formy i miejsca zatrudnienia, korzystnych 
dla niego i bezpiecznych warunków świadczenia pracy, godziwej płacy, ochrony 
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przed bezrobociem. Gwarantują to polskie i międzynarodowe akty prawne – 
m.in. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Kodeks pracy, Ustawa o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a  także 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (oNz).

Prawo do pracy Polakom z niepełnosprawnością intelektulną gwarantują: 

 ■ Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 65 §1 - „Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz 
wyboru miejsca pracy”. 

 ■ Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z nowelizacjami 
Art. 10 §1: „Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy”.
Art. 183a. § 1.: „Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania 
i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu 
do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez 
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania 
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację 
seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony 
albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”.

 ■ Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. z nowelizacjami

 ■ Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (ONZ, 1948 r.) 
Art. 23 zapewnia: prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do odpowiednich 
i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem.

 ■ Europejska Karta Społeczna (zrewidowana w 1996 r.), ratyfikowana przez Pol-
skę w 1997 r. 
Art. 15 zapewnia: prawo osób niepełnosprawnych do samodzielności, integracji 
społecznej i do udziału w życiu wspólnoty. 

 ■ Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (ONZ, 
1993 r.) 
Zapewniają prawo do pracy wszystkim osobom niepełnosprawnym, także tym ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz niedyskryminowanie osób niepeł-
nosprawnych w zatrudnieniu. 

 ■ Deklaracja Madrycka (Europejski Kongres na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, 
2002 r.) 

 — zabrania określania ludzi mianem „zależnych” lub „nienadających się do pracy”,
 — nakłania do podkreślania uzdolnień osób niepełnosprawnych i tworzenia dla 

nich aktywnych form wsparcia także na rynku pracy.
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1. Zatrudnienie wspomagane szansą na trwałą aktywność 
zawodową osób z niepełnosprawnościami 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej w swojej polityce, dotyczącej zatrudnie-
nia pracowników niepełnosprawnych, prezentują zasadę tzw. integracji zawo-
dowej. Według tej reguły każdy niepełnosprawny obywatel Unii powinien mieć 
prawo i możliwość podjęcia aktywności zawodowej w przedsiębiorstwach z tzw. 
otwartego rynku pracy. Nie oznacza to jednak, że kraje te rezygnują z tzw. zatrud-
nienia chronionego osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zakłady pracy 
chronionej i zakłady aktywności zawodowej wciąż dają szansę osobom z umiarko-
wanym i znacznym stopniem niepełnosprawności na podjęcie zatrudnienia w fir-
mach i na stanowiskach specjalnie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. 

Jedną z  form wdrażania integracji zawodowej osób niepeł nosprawnych, 
zwłaszcza tych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, 
z niepełnosprawnością złożoną oraz ze schorzeniami współtowarzyszącymi, jest 
zatrudnienie wspomagane (ang. supported employment). Jego koncepcja została 
wypraco wana i wprowadzona w życie na początku lat 80. ubiegłego wieku. Była 
ona odpowiedzią na rosnące wymagania osób niepełnosprawnych i  ich adwo-
katów w zakresie stworzenia omawianej grupie warunków równego dostępu do 
wszelkich aspektów życia społecznego – w tym także do zatrudnienia. 

Ideę dopasowano także do ówczesnych (i obecnych) trendów gospodarczych 
i politycznych. Rządy wielu krajów borykały się z rosnącymi kosztami prowadze-
nia „państwa opiekuńczego” i dlatego z dużą otwartością odniosły się do prób 
włączenia osób niepełnosprawnych do społeczeństwa jako aktywnych pracowni-
ków i płatników podatków, nie zaś biernych beneficjentów rent i zasiłków. Zatrud-
nienie wspomagane stanowiło nie tylko nową możliwość obok rehabilitacji przez 
zatrudnienie, mogło zastępować także zatrudnienie chronione i terapię zajęciową. 

Światowe Stowarzyszenie do Spraw Zatrudnie nia Wspomaganego definiuje 
opisywaną formę aktywności zawodowej jako „pracę zarobkową w zintegrowa-
nym środowisku na otwartym rynku pracy, przy zapewnieniu pracownikowi 
niepełnosprawnemu stałego wspomagania”. Chodzi o taką samą zapłatę za taką 
samą pracę, jak w przypadku pracownika pełnosprawnego.

Koncepcja zatrudnienia wspomaganego jest skierowana do wszystkich grup 
niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj ich niedomagania. Metoda ta jest 
szczególnie chętnie wykorzystywana przy przyjmowaniu do pracy osób z nie-
pełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością 
sprzężoną. 

Z polskich doświadczeń wynika, że zatrudnienie wspomagane to forma wspar-
cia idealnie dopasowana do zróżnicowanych potrzeb m.in. osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, poszukujących pracy. Zapewnia ona m.in. odpo-
wiednią diagnozę psychologiczno-doradczą, systematyczne szkolenie w miejscu 
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zatrudnienia, dobór stanowiska zgodnego z preferencjami i możliwościami osoby 
niepełnosprawnej oraz pomoc w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia. 

Istotą za trudnienia wspomaganego jest wspieranie osoby niepełnosprawnej 
w miejscu wykonywania obowiązków zawodowych przez asystenta – tre nera 
pracy. Współdziała on z podopiecznym tak długo, jak wymaga tego sytuacja 
społeczno-zawodowa. W początkowym okresie zatrudnienia, który zwykle ma 
charakter szkolenia stanowiskowego, wsparcie trenera jest najintensywniej-
sze. Od momentu ustabilizowania się pozycji pracownika niepeł nosprawnego 
w przedsiębiorstwie instruktor prowadzi stały monitoring zatrudnienia – udziela 
wsparcia również w zakresie pozazawodowym (np. obserwując interakcje ze 
środowiskiem pracy, wymieniając informacje z pracodawcą, rozwiązując po-
jawiające się trudności). Podstawowe zasady zatrudnienia wspomaganego to: 
praca na rynku otwartym, za takie samo wynagrodzenie, jakie pobierają inni 
w przedsiębiorstwie, stałe wsparcie w wyborze, zalezieniu i utrzymaniu posady, 
szkolenie w miejscu pracy. 

1.1. Wartości, na których opiera się idea zatrudnienia wspomaganego 
 ■ Normalizacja  – termin po raz pierwszy użyty w 1967 r. przez Duńczyka, 
Nielsa Erika Bank-Mikkelsena. Jest ona opisywana na wiele sposobów, ale 
w każdej definicji podkreśla się, że polega na zapewnieniu grupom margi-
nalizowanym społecznie – m.in. osobom niepełnosprawnym – takich praw 
oraz możliwości życia i rozwoju, jak innym obywatelom. W idei tej nie chodzi 
o sprawienie, by wszyscy stali się „normalni”, uznaje ona fakt, że ludzie są 
różni, ale podkreśla, że odmienność nie może być powodem ich wykluczenia.

 ■ Waloryzacja roli społecznej – rozszerzenie idei normalizacji. Waloryzacja 
koncentruje się na mechanizmach, które prowadzą do dyskryminacji i szuka 
przyczyn tego zjawiska. Wskazuje, że metody wykorzystywane do wspierania 
osób wyłączonych powinny być bardziej naturalne i dopasowane do sytuacji, 
powszechnie stosowane i zgodne z ogólnymi standardami panującymi w spo-
łeczeństwie; innymi słowy, w przypadku osób wykluczonych należy postępo-
wać naturalnie - tak, jakbyśmy mieli do czynienia z każdym innym członkiem 
społeczności. Im więcej nowych metod, tym bardziej wyraźne zaznacze-
nie odmienności osób i potrzeb udzielenia im specjalistycznego wsparcia.

 ■ Włączanie – to więcej niż integracja, polega na powstrzymywaniu się od dzie-
lenia ludzi na grupy i zapewnieniu im pełnego włączenia w życie społeczne 
w każdym jego aspekcie.

 ■ Idea Empowerment – ta wartość ma ogromne znaczenie dla koncepcji zatrud-
nienia wspomaganego. Chodzi o ofiarowanie ludziom możliwości wyboru 
i kontroli nad własnym życiem. Według tej idei, osobom niepełnosprawnym 
należy stworzyć takie warunki, aby samodzielnie decydowały o wyborze 
miejsca pracy, zakresu zadań, godzinach pracy, środowisku społecznym, 
rodzajach wsparcia, jakiego potrzebują. 
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1.2. Podstawowe zasady zatrudnienia wspomaganego 
 ■„Zero odrzucenia” – według tej reguły model zatrudnienia wspomaganego 
jest otwarty – na wsparcie mogą liczyć wszystkie osoby, bez względu na 
rodzaj i stopień ich niepełnosprawności. Otrzymają pomoc o tak szerokim 
zakresie, jaki tylko będzie potrzebny.

 ■ Właściwe wsparcie we właściwym otoczeniu.
 ■ Koncentracja na sprawności (a nie niepełnosprawności) – aby wspierać 
osoby niepełnosprawne, należy dokładnie poznać, określić i nazwać ich 
umiejętności. Wtedy staną się dla przedsiębiorców kandydatami do pracy 
o klarownych kwalifikacjach.

 ■ Odrzucenie koncepcji „gotowości” do pracy  – tradycyjne ujęcie kwestii 
przeszkolenia w miejscu pracy zakłada, że umiejętności zawodowe pracowni-
ka można rozwinąć do określonego poziomu, wymaganego na zajmowanym 
przez niego stanowisku. Ta koncepcja nie sprawdza się w przypadku osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, które, jak to się często zdarza, nie osiąga-
ją stanu „pełnej gotowości do pracy” i wymagają systematycznego szkolenia 
w trakcie całego okresu zatrudnienia.

 ■ Realne płace i świadczenia  – według tej zasady osoby niepełnosprawne 
powinny być wynagradzane tak samo jak osoby sprawne i otrzymywać od 
pracodawcy takie same świadczenia socjalne.

 ■ Najważniejsza jest jednostka i jej indywidualność – dawniej zatrudnienie 
wspomagane obejmowało także model pracy grupowej, teraz koncentruje się 
przede wszystkim na wymiarze indywidualnym, czyli wsparciu jednej osoby 
na jednym stanowisku pracy.

2. Planowanie kariery i marketing zatrudnienia wspomaganego 

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną często wymagają bardziej 
intensywnego wsparcia w wyborze i rozwoju kariery, bo nie otrzymały go na 
etapie dorastania. Potrzebują też wielu doświadczeń zawodowych, aby podjąć 
ostateczną decyzję o profesji, którą chcą wykonywać. Często zdarza się też, że 
muszą od podstaw zrozumieć i zaakceptować fakt, że praca to odpowiedzialność 
i obowiązki, np. konieczność codziennego wstawania, bycia punktualnym, wy-
pełniania poleceń. 

Zatrudnienie wspomagane nie sprowadza się zatem do zapewnienia jednej 
pracy, ale kilku i (być może) więcej niż jednej ścieżki kariery – jeśli uznajemy, że 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają takie same potrzeby rozwoju 
zawodowego jak reszta społeczeństwa. Mogą zaczynać swoją drogę od niskopłat-
nych, prostych prac, ale pragną też z czasem przejść do ambitniejszych, bardziej 
złożonych zajęć, z większym zakresem obowiązków, zapewniającym ich wyższy 
status społeczny, lepsze samopoczucie i płacę. Jak osiągnąć taki stan? Najpierw 
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należy zrozumieć, że wsparcie udzielane w ramach zatrudnienia wspomaganego 
koncentruje się na jednostce i jej indywidualnych zainteresowaniach, umiejętno-
ściach i preferencjach. Jeśli zostaną one określone i uświadomione, osoba niepeł-
nosprawna będzie dokonywać racjonalnych wyborów zawodowych. 

2.1. Etapy planowania skoncentrowanego na jednostce 
(ang. Person-Centred Planning, PCP)

Krok 1 – określenie motywacji do pracy 
Zanim zaczniemy planować drogę zawodową osoby niepełnosprawnej (Klienta), 
najpierw musimy upewnić się, czy rzeczywiście chce być wspierana w procesie 
poszukiwania stałej pracy, czy potrafi określić powody, dla których zamierza 
znaleźć zatrudnienie, i czy jest to jej własna, niewymuszona przez osoby trzecie, 
decyzja. Pewność tę możemy uzyskać, zadając Klientowi szereg pytań, wśród 
których najważniejsze brzmi: „Dlaczego Pani/Pan chce pracować?”. Odpowiedź 
na nie dostarcza nam informacji o rodzaju jego motywacji. 

Pozostałe dane uzyskane podczas rozmowy będą użyteczne przy wspieraniu 
Klienta w podejmowaniu decyzji dotyczących profesji, która go interesuje. Jeśli 
np. chciałby w miejscu pracy poznawać nowych ludzi, trzeba szukać dla niego 
takiego zajęcia, które ułatwiałoby nawiązywanie znajomości. Zawód sprzątacza 
biura w godzinach wieczornych i nocnych byłby w tym wypadku przysłowiowym 
trafieniem kulą w płot.

Krok 2 – tworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD) 
Dokument ten dostarcza informacji m.in. o doświadczeniu zawodowym, szkole-
niach, kwalifikacjach formalnych, wykształceniu, ambicjach, umiejętnościach, 
preferowanych warunkach pracy, dostępnych zawodach etc. Dane można zebrać 
podczas rozmów z samą osobą niepełnosprawną, ale także od ludzi z jej najbliż-
szego otoczenia. Istotne jest, aby w tworzeniu iPd skupić się na pozytywach, czyli 
na zdolnościach i sprawnościach Klienta, a nie na jego ograniczeniach. Jeśli mamy 
odpowiednio przedstawić pracodawcy zalety osoby niepełnosprawnej jako pra-
cownika, musimy mieć kompletną wiedzę, co ona potrafi. 

Krok 3 – identyfikacja potrzeb oraz stworzenie strategii 
wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej klienta 
Podczas planowania kariery bardzo ważne jest zidentyfikowanie przeszkód i ba-
rier Klienta w procesie aktywizacji zawodowej oraz stworzenie strategii wsparcia. 
Czasem marzenia dotyczące pracy wydawać się mogą osobom z kręgu wsparcia 
nierealne. Bardzo ważne, by nie dusić tych aspiracji w zarodku, trzeba się nimi 
uważnie zająć. Być może z odpowiednią pomocą marzenie nie okaże się już takie 
nierealne. Z drugiej strony jednak, Klient musi zrozumieć i zaakceptować swój 
poziom umiejętności w kontekście wymarzonej kariery, a to może potrwać.
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Aby dokonać realistycznego wyboru kariery, należy mieć:
 ■ wiedzę dotyczącą wymagań związanych z drogą określonej kariery zawodo-
wej: informacje o koniecznych umiejętnościach, kwalifikacjach, doświadcze-
niu oraz etapach kariery,

 ■ wiedzę na temat umiejętności i zainteresowań danej osoby pod kątem spro-
stania wymaganiom ścieżki wybranej profesji.

Krok 4 – zrozumieć, czym jest kariera 
Końcowym elementem planowania drogi zawodowej osoby niepełnosprawnej 
jest udzielenie jej wszelkich informacji na temat potencjalnych etapów wybranej 
kariery: poszukiwań, praktyk, staży, zatrudnienia, zmiany miejsca pracy, pod-
noszenia lub zmiany kwalifikacji itp. Ważne jest, aby Klient miał świadomość, 
że droga ta może okazać się dla niego trudna, wymagająca wiele cierpliwości 
i zaangażowania. Należy określić potencjalne przeszkody, które mogą się pojawić 
na ścieżce zawodowej Klienta, oraz sposoby ich pokonania. Trudności te mogą 
być różnego rodzaju: np. w jaki sposób Klient zatrudniony w recepcji będzie wy-
dawać klucze do biur, skoro nie rozpoznaje liczb? Czy straci rentę, jeśli zostanie 
zatrudniony za oferowaną przez pracodawcę stawkę? Jak dojedzie do miejsca 
pracy, skoro nie porusza się samodzielnie? 

2.2. Marketing zatrudnienia wspomaganego,  
czyli jak dobrze „sprzedać” Klienta pracodawcy 
W przypadku zatrudnienia wspomaganego marketing oznacza zebranie mak-
simum informacji o preferencjach i potrzebach Klienta, aby następnie wykorzy-
stać je w skutecznym dotarciu do pracodawców i znalezieniu dla poszukującego 
zatrudnienia stałego, przynoszącego zadowolenie miejsca pracy. 

Badanie rynku pracodawców 
Aby odpowiednio zaspokajać oczekiwania Klientów poszukujących pracy, ko-
nieczne jest zdobycie wiedzy o  lokalnym rynku zatrudnienia. Warto znaleźć 
odpowiedzi na następujące pytania: 

 ■ Kim są pracodawcy? (Branża, wielkość, typ: produkcja, usługi, instytucja 
publiczna etc.).

 ■ Jak stabilne ekonomicznie są ich przedsiębiorstwa?
 ■ Jakie oferują stanowiska pracy i  jakich kompetencji oczekują od osób je 
zajmujących? 

 ■ Jaką mają opinię wśród pracowników?
 ■ Czy są zaangażowani w działania prospołeczne, a jeśli tak, to jakiego rodzaju?

Jakie są ich obecne oraz potencjalnie przyszłe potrzeby w zakresie zatrudnienia? 

Dobre rozpoznanie rynku pracodawców zwiększa szanse na szybkie znalezie-
nie dla Klienta stałej posady. Nawiązując kontakty z przedsiębiorcami z rynku 
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otwartego, trzeba jednak pamiętać, że większość z nich ani nie zatrudniała osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, ani nawet nie brała pod uwagę takiego roz-
wiązania. Podczas rozmów z pracodawcami posługujmy się zatem prostymi, 
konkretnymi komunikatami: 

 ■„Osoby z niepełnosprawnością intelektualną chcą i mogą pracować”.
 ■„Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą pracować także poza za-
kładami pracy chronionej”.

 ■„Pracownicy niepełnosprawni intelektualnie są rzetelni, dokładni, skupieni 
na wykonywanym zadaniu”.

 ■„Osoby niepełnosprawne intelektualnie sprawdzają się doskonale na stanowi-
skach pomocniczych – w pracach, które pracownikom sprawnym wydają się 
monotonne i z tego powodu są przez nich wykonywane niechętnie”.

 ■„Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej intelektualnie ma pozytywny wpływ 
na pracowników i atmosferę przedsiębiorstwa”.

 ■„»Zarządzenie różnorodnością« to ogólnoświatowy, nowoczesny trend w po-
lityce kadrowej, a przejawiać się może również w zatrudnieniu osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie”.

 ■„Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej intelektualnie przynosi pracodaw-
cy wymierne korzyści finansowe, np. uzyskuje on dotację na wynagrodze-
nie pracownika ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych”.

 ■„Obawy pracodawców co do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej intelek-
tualnie są zrozumiałe, dlatego oprócz wykwalifikowanego pracownika ofe-
rujemy także stałe wsparcie informacyjne oraz pomoc w rozwiązywaniu 
problemów, które mogą się pojawić”. 

Marketing zatrudnienia wspomaganego nie polega na jednostkowych działa-
niach w celu znalezienia posady dla jednej, konkretnej osoby, ale na upowszech-
nieniu idei. Celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której pracodawca 
dysponujący wakatami sam zgłosi się do placówki/agencji zajmującej się pośred-
nictwem pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i znajdzie czas na 
rozmowy, ustalenia z jej przedstawicielami. 

Kanały dystrybucji informacji, czyli jak dotrzeć do pracodawców z ideą za-
trudnienia wspomaganego?

 ■ Kontakty telefoniczne i spotkania z pracownikami działu kadr, kierownikami 
lub właścicielami.

 ■ Spotkania grup pracodawców z pracownikami agencji pośrednictwa pracy 
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, Klientami już pracującymi i pra-
codawcami, którzy ich zatrudniają.

 ■ Uczestnictwo pracowników agencji pośrednictwa pracy w spotkaniach grup 
lokalnych biznesmenów, np. w izbie handlowej; pokazywanie tzw. dobrych 
praktyk w zakresie zatrudnienia wspomaganego.
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 ■ Kontakty z  lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja, Internet) – tworze-
nie dla nich tzw. case study – gotowych publikacji, w których w przystępny 
sposób opisano metodę zatrudnienia wspomaganego oraz zamieszczono 
wypowiedzi konkretnych bohaterów: pracodawcy zatrudniającego osoby 
niepełnosprawne intelektualnie i samego pracownika. 

Walory spółdzielni socjalnej wg modelu TPP 
Łatwo zauważyć, że w spółdzielniach socjalnych osób prawnych, organizowa-
nych według modelu „trójkąta pożytku publicznego”, proces zatrudnienia wspo-
maganego pracowników niepełnosprawnych intelektualnie powinien przebiegać 
znacznie łatwiej. Będzie on najczęściej polegał na stopniowym przechodzeniu 
z pomocą trenera pracy od warsztatu terapii zajęciowej do wykonywania obo-
wiązków zawodowych w zakładzie działalności gospodarczej. Ponieważ zarówno 
Klient, jak i potencjalne miejsce pracy dla niego są w spółdzielni dobrze znane, 
cały proces powinien przebiegać bezproblemowo. 

Przewodnik po stanowiskach pracy dla osób  
niepełnosprawnych intelektualnie 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną najlepiej wykonują czynności proste, 
powtarzalne i uporządkowane w czasie i przestrzeni. Najchętniej zatrudniane są na 
stanowiskach pomocniczych w takich branżach, jak: administracja, handel, ogrod-
nictwo, hotelarstwo, gastronomia, catering, budownictwo, usługi introligatorskie, 
opiekuńcze, fryzjerskie itp.

 ■ Pomoc biurowa – czynności: kserowanie, porządkowanie i niszczenie doku-
mentów, stemplowanie listów, nalepianie znaczków, adresowanie kopert, prze-
pisywanie tekstów i wprowadzanie danych do komputera, segregowanie i roz-
noszenie korespondencji.

 ■ Pomoc kuchenna – czynności: obieranie warzyw, przygotowywanie sałatek, 
kanapek, sosów, ciast, soków, potraw, nakładanie posiłków, zmywanie, segre-
gowanie naczyń.

 ■ Pomoc kelnera – czynności: nakrywanie do stołu: układanie naczyń, sztućców, 
karty dań, serwetek, kwiatów, polerowanie sztućców, zawijanie sztućców w ser-
wetki, parzenie kawy, herbaty.

 ■ Pomoc bibliotekarza – czynności: układanie książek na półkach i kart katalo-
gowych, przywożenie zamówionych książek z magazynu, układanie czasopism, 
naprawianie zniszczonych książek, odkurzanie książek.

 ■ Pomoc magazyniera – czynności: pakowanie towaru do pudełek, naklejanie 
etykiet na opakowania, układanie towaru w magazynie, załadunek towaru do 
samochodu, utrzymanie porządku w magazynie.
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 ■ Pomoc ogrodnika – czynności: grabienie liści, sadzenie, podlewanie roślin, wy-
rywanie chwastów, koszenie trawy, przycinanie krzewów, żywopłotów, dbanie 
o czystość trawników, alejek.

 ■ Pomoc sprzedawcy – czynności: przynoszenie towaru z magazynu, układanie 
towaru na półkach, układanie koszyków na zakupy w odpowiednim miejscu, 
pomoc klientom w pakowaniu zakupów, przyklejanie cen na opakowania, czyn-
ności porządkowe na terenie sklepu. 

 ■ Pomoc piekarza – czynności: krojenie pieczywa, pakowanie pokrojonego pie-
czywa do worków, ważenie i wsypywanie bułki tartej do torebek, formowanie 
ciasta na pieczywo, układanie gotowego pieczywa na półkach, w koszykach.

 ■ Pracownik porządkowy – czynności: zamiatanie, mycie podłogi, ścieranie ku-
rzu, mycie okien, szyb, luster, wyrzucanie śmieci, odkurzanie dywanów, utrzy-
mywanie porządku w toaletach, uzupełnianie przyborów toaletowych (papieru 
toaletowego, mydła, ręczników).

 ■ Pracownik produkcji – czynności: segregowanie produktów, wkładanie produk-
tów do opakowań, składanie produktów z kilku części w jedną całość, naklejanie 
etykiet na opakowania, układanie zapakowanych produktów w magazynie.

 ■ Kolporter – czynności: rozdawanie gazet lub ulotek na ulicy, przed urzędami, 
roznoszenie ulotek po osiedlach, klatkach schodowych.

 ■ Opiekun zwierząt – czynności: sprzątanie pomieszczeń, w których przebywają 
zwierzęta, wyprowadzanie psów na spacer, karmienie zwierząt, pielęgnacja 
zwierząt (mycie, czesanie).

 ■ Pomoc mechanika – czynności: pomoc w naprawie maszyn, urządzeń, pojaz-
dów, montowaniu części, podawanie mechanikowi narzędzi, dbanie o czystość 
urządzeń, maszyn, pojazdów.

 ■ Pomoc pokojowej – czynności: ścielenie łóżek i wymiana pościeli, prasowanie 
pościeli, wycieranie kurzu, odkurzanie dywanów, zamiatanie, mycie podłogi, 
utrzymanie porządku w toaletach.

 ■ Pomoc szatniarza – czynności: pobieranie odzieży od klienta, wieszanie jej 
w odpowiednim miejscu, wręczenie klientowi numerka odpowiadającego sztuce 
odzieży.

 ■ Konfekcjoner – czynności: segregowanie produktów, naklejanie etykiet na opa-
kowania, wkładanie ulotek do gazet, pakowanie gotowych produktów.

 ■ Pomoc fryzjera – czynności: zamiatanie, zmywanie podłogi, wyrzucanie śmieci, 
wycieranie kurzu ze sprzętów i mebli znajdujących się w salonie, czyszczenie 
grzebieni i szczotek do włosów, mycie głów klientom, przygotowanie materiałów 
potrzebnych fryzjerowi.

 ■ Opiekun osoby starszej – czynności: pomoc w ubieraniu się, ścielenie łóżka, 
karmienie, pojenie, robienie zakupów, sprzątanie, towarzyszenie podczas space-
rów, czytanie książek lub gazet, towarzyszenie podczas wizyty u lekarza, pomoc 
w załatwianiu spraw urzędowych.
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 ■ Pomoc portiera – czynności: witanie osób wchodzących do budynku, wpisy-
wanie gości do książki, udzielanie informacji osobom wchodzącym do budynku, 
wydawanie kluczy.

 ■ Pracownik budowlany – czynności: przybijanie gwoździ, rozrabianie farby, 
zaprawy, malowanie, przewożenie na taczkach różnych przedmiotów, przygo-
towanie pomieszczenia do remontu, kopanie. 

3. Wprowadzenie osoby niepełnosprawnej intelektualnie 
na otwarty rynek pracy z wykorzystaniem 
metody zatrudnienia wspomaganego 

Na podstawie doświadczeń: Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum DZWONI w Warszawie – projekt 
realizowany przez Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Vi, Działanie 
6.1, Poddziałanie 6.1.1. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Centrum DZWONI w Warszawie to jedyna licencjonowana agencja pośrednic-
twa pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stolicy. Działa od 2006 r. 

Aktywizacja zawodowa osoby niepełnosprawnej intelektualnie, przygotowa-
nie jej do podjęcia pracy w firmach/instytucjach/organizacjach z rynku otwartego 
to złożony proces, w którym główną rolę odgrywają indywidualne możliwości 
poszukującego zatrudnienia. 

Głównym celem działań agencji pośrednictwa pracy dla osób z tym rodza-
jem niepełnosprawności jest udzielnie pomocy jak największej liczbie Klientów 
w znalezieniu i utrzymaniu posady. Ważne, by dane stanowisko było jak najlepiej 
dostosowane do wiedzy, kompetencji, umiejętności Klienta. 

W opisywanym procesie biorą aktywny udział: osoba niepełnosprawna inte-
lektualnie poszukująca pracy, ponadto psychologowie, doradcy zawodowi, tre-
nerzy pracy – wspierają ją oni we wszystkich działaniach. Istotną rolę spełniają 
też rodzice/opiekunowie oraz fachowcy spoza agencji, np. terapeuci z placówki 
terapeutycznej, do której uczęszcza Klient.
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Od diagnozy po zatrudnienie – etapy aktywizacji

3.1. Poradnictwo indywidualne

Konsultacje z doradcą zawodowym 
Doradca zawodowy pomaga osobie niepełnosprawnej intelektualnie w podjęciu 
decyzji dotyczącej pracy i wyboru drogi zawodowej. Podczas spotkań określa on 
umiejętności i predyspozycje Klienta, poznaje jego oczekiwania i potrzeby szko-
leniowe. Działania te służą wyborowi najlepszego dla niego miejsca na warsztaty 
praktyczne, praktyki zawodowe, staż, ale też na stałe zatrudnienie. Doradca 
wspólnie z Klientem ustala, jakie stanowisko pracy byłoby dla niego jednocześnie 
interesujące i zgodne z oczekiwaniami. 

Efektem spotkań ze specjalistą jest stworzenie Indywidualnego Planu Działa-
nia (iPd), w którym określony został cel zawodowy i społeczny Klienta oraz formy 
wsparcia, służące jego realizacji. iPd zawiera również bilans mocnych i słabych 
stron poszukującego zatrudnienia (jako pracownika i człowieka) oraz metody 
rozwiązywania problemów, wynikających z ograniczeń Klienta i mogących się 
pojawić podczas pracy. Zaplanowane w iPd etapy działania, z których każdy koń-
czy się realizacją określonego celu, mobilizują Klienta do przyjmowania aktywnej 
postawy, uczą samodzielności, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji 
i brania odpowiedzialności za swoje życie zawodowe. 

Konsultacje z psychologiem
Służą zebraniu jak największej liczby informacji o Kliencie – poziomie jego funk-
cjonowania społecznego, stanie emocjonalnym, samopoczuciu, doświadczeniach 
życiowych, sposobach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, umiejętnościach 
edukacyjnych (czy dana osoba potrafi liczyć, pisać, czytać), orientacji w czasie 
i miejscu. Celem spotkań jest też zbadanie poziomu motywacji Klienta do podję-
cia pracy, jak również jego zdolności przystosowywania się do zmian. 

Psycholog udziela także porad związanych z bieżącymi kłopotami, które sy-
gnalizuje Klient – nie tylko zawodowymi. Sytuacja osobista i rodzinna Klienta 
może mieć bowiem bezpośredni wpływ, negatywny lub pozytywny, na jego 
zaangażowanie w proces poszukiwania pracy. 

3.2. Warsztaty grupowe z zakresu nabywania kompetencji 
społecznych i technik aktywnego poszukiwania pracy
Warsztaty te prowadzone są przez doradcę zawodowego i psychologa. Odbywają 
się w grupach dziesięcioosobowych i trwają 7 dni. Podejmuje się na nich kwestie 
nabywania kompetencji potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, 
bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Podczas zajęć 
Klienci zapoznają się również z takimi zagadnieniami, jak: komunikacja interper-
sonalna, samoocena (odkrywanie własnych możliwości i umiejętności), rynek 
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pracy i jego instytucje, szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia, 
metody aktywnego poszukiwania pracy. 

Część warsztatów poświęcona jest na zajęcia z zakresu wizerunku, podczas 
których uczestnicy zdobywają wiedzę na temat skutecznej autoprezentacji i przy-
gotowują się do rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie spotkań poznają również 
miejsca, w których najczęściej zatrudnione są osoby niepełnosprawne intelek-
tualnie. Omawiają wymagania i predyspozycje, jak również przeciwwskazania 
do wykonywania konkretnych zawodów, co pozwala im realnie ocenić swoje 
możliwości na rynku pracy. 

Głównym założeniem warsztatów jest odkrywanie potencjału tkwiącego 
w każdym Kliencie, jego predyspozycji i umiejętności zawodowych, wzmocnienie 
wiary we własne możliwości oraz zmotywowanie go do aktywnego uczestnictwa 
w procesie aktywizacji zawodowej. Zajęcia pozwalają również ocenić gotowość 
poszczególnych uczestników do wejścia do nowego środowiska, jakim jest miej-
sce pracy. 

3.3. Indywidualne pośrednictwo pracy
Prowadzi je doradca zawodowy przy współpracy z trenerami pracy. Klient bierze 
udział w tzw. „spotkaniach z gazetą”, podczas których wyszukuje i analizuje ofer-
ty zatrudnienia, publikowane w lokalnej prasie i Internecie. Doradca pomaga mu 
m.in. znaleźć oferty posad najlepiej dopasowanych do jego wiedzy, umiejętności 
i kompetencji, wspiera go w nawiązaniu pierwszego kontaktu - telefonicznego 
bądź osobistego – z pracodawcą, wypełnieniu dokumentów związanych z reje-
stracją w urzędzie pracy. 

Głównym celem tej formy wsparcia jest wyćwiczenie u Klienta umiejętności 
korzystania z technik poszukiwania pracy i przygotowanie go do samodzielnego 
poruszania się po rynku zatrudnienia. 

3.4. Zajęcia praktyczne w miejscu pracy

Warsztaty praktyczne
Odbywają się w przedsiębiorstwach otwartego rynku pracy, a trwają od jedne-
go do dwóch dni, po cztery godziny dziennie. Każdy z Klientów bierze udział 
w warsztatach u  trzech różnych pracodawców. Stanowiska dobierane są do 
umiejętności zawodowych i predyspozycji indywidualnych Klienta, służą ich 
weryfikacji. 

Tego rodzaju warsztaty pozwalają specjalistom z agencji pośrednictwa pracy 
realnie ocenić także zachowania społeczne Klienta – w tym sposób i tempo przy-
stosowania się do nowych warunków. Dzięki zajęciom praktycznym osoby nie-
pełnosprawne intelektualnie poznają różne stanowiska, miejsca pracy, struktury 
organizacyjne przedsiębiorstw/instytucji/organizacji, sposoby komunikowania 
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się ze współpracownikami i przełożonymi. Podczas warsztatów Klient jest cały 
czas wspierany przez trenera pracy.

Indywidualne zajęcia praktyczne
Po warsztatach każdy Klient kierowany jest na indywidualne zajęcia praktyczne 
w określonym zakładzie pracy. Trwają one min. 40 godzin w trybie ciągłym – zwy-
kle około jednego miesiąca, po kilka godzin dziennie. Stanowisko pracy na zajęcia 
wybiera Klient po konsultacji z doradcą zawodowym, a bezpośredniego wsparcia 
podczas wykonywania obowiązków udziela mu trener pracy. Zadaniem tego 
specjalisty jest powtórna ocena Klienta pod kątem umiejętności społecznych i za-
wodowych, a także wskazanie form wsparcia, któregych potrzebuje podopieczny. 

Zajęcia praktyczne służą przede wszystkim przygotowaniu osoby niepełno-
sprawnej intelektualnie do wejścia w rolę pracownika. Ponadto, pracodawca ma 
możliwość zorientowania się, jak osoba niepełnosprawna wykonywałaby zlecone 
zadania – czy poradziłaby sobie z czynnościami na danym stanowisku, czy byłaby 
w stanie robić, co trzeba zgodnie ze wskazówkami, jakie byłyby efekty jej pracy, 
czy nawiązałaby dobry kontakt ze współpracownikami itp. Sam Klient może też 
zadecydować, czy praca, którą wybrał, rzeczywiście mu odpowiada, czy chciałby 
spróbować innego zajęcia. 

3.5. Staże zawodowe
To kolejny etap procesu aktywizacji zawodowej. Staże realizowane są po indywi-
dualnych zajęciach praktycznych. Kierowane są na nie osoby niepełnosprawne 
intelektualnie z najniższym poziomem wykształcenia, najmniejszym lub zero-
wym doświadczeniem zawodowym oraz wysokim poziomem motywacji do pracy. 
Rekomendacji do odbycia stażu udziela doradca zawodowy w konsultacji z trene-
rem pracy, który wspierał Klienta. 

Staże trwają trzy miesiące – w tym czasie Klient otrzymuje stypendium – wy-
nagrodzenie pieniężne. Stażyście towarzyszy również trener pracy, który m.in. 
zapoznaje go z miejscem wykonywania obowiązków, pomaga w zintegrowa-
niu się z pozostałymi pracownikami, uczy wykonywania czynności na danym 
stanowisku. 

3.6. Zatrudnienie
Zatrudnienie jest uwieńczeniem całego procesu aktywizacji zawodowej. Zazwy-
czaj propozycję objęcia danej posady na stałe Klient otrzymuje od pracodawcy 
po zajęciach praktycznych albo po stażu, który u niego odbył. Jeśli któraś ze 
stron – pracodawca lub pracownik - nie jest zainteresowana kontynuacją współ-
pracy, zadaniem specjalistów z agencji pośrednictwa pracy jest wsparcie Klienta 
w dalszych poszukiwaniach posady.

Zatrudniony Klient nadal otrzymuje pomoc od specjalistów z agencji. Trener 
pracy nie tylko wspiera go w załatwieniu formalności prawnych i medycznych 
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przy przyjęciu do pracy, ale także monitoruje jej przebieg – np. stopień samo-
dzielności Klienta przy wykonywaniu czynności, jakość jego działań, relacje ze 
współpracownikami i przełożonymi itp. Staje się też mediatorem w sytuacjach 
kryzysowych, które mogą wystąpić na linii pracownik niepełnosprawny inte-
lektualnie–pracodawca. Głównym celem stałego monitoringu jest utrzymanie 
dobrego standardu pracy wykonywanej przez Klienta i  jak najdłuższego jego 
zatrudnienia. 

3.7. Grupowe wsparcie psychologiczne
Mogą z niego korzystać wszyscy Klienci, na każdym etapie procesu aktywizacji 
zawodowej i po zatrudnieniu. Spotkania odbywają się w grupach sprofilowanych – 
dla Klientów poszukujących pracy i dla tych, którzy ją znaleźli. Celem zajęć jest 
zmotywowanie zebranych do działania, rozwiązywanie sygnalizowanych przez 
nich problemów, także osobistych i rodzinnych, kształtowanie postaw i relacji 
interpersonalnych. 
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System orzekania  
o niepełnosprawności
BaRBaRa dyBoWSka

1. Wprowadzenie do problematyki niepełnosprawności

1.1. Definicje niepełnosprawności

Ponad 650 milionów osób na świecie jest niepełnosprawnych w następstwie 
psychicznych, fizycznych i sensorycznych niedomagań. Stanowi to około 10% 
całej populacji, w krajach Unii Europejskiej ok. 15%. Według Narodowego Spisu 
Powszechnego, w 2002 roku w Polsce liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 
5 456 700, co stanowi 14,3% ludności kraju. Co siódmy jego mieszkaniec jest oso-
bą niepełnosprawną lub za taką się uważa. Ludziom tym należą się równe szanse 
oraz takie same prawa, jakie posiadają pozostali członkowie społeczeństwa. 

oNz zajmuje się problematyką niepełnosprawności od 50 lat. Trzynastego 
grudnia 2006 r. Zgromadzenie Ogólne oNz przyjęło Konwencję Praw Osób Nie-
pełnosprawnych. W momencie jej ratyfikacji dane państwo zobowiązuje się do 
równego traktowania osób niepełnosprawnych wobec prawa oraz ich ochrony 
przed wykluczeniem i marginalizacją społeczną. Polska wraz z 80 państwami-
-członkami i Wspólnota Europejska podpisały kartę 30 marca 2007 r.

W 2001 roku w dokumencie Światowego Zgromadzenia Zdrowia stwierdzono, 
że niepełnosprawność dotyczy całej ludzkości i nie można obarczać problemami 
związanymi z  tą kwestią mniejszości społecznych – każdy człowiek może do-
świadczyć pogorszenia stanu zdrowia i stać się osoba niepełnosprawną.
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Nie istnieje jedna powszechnie uznana definicja opisywanego problemu. Świa-
towy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Standardowe Zasa-
dy Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych podkreślają, że tego rodzaju 
niedomaganie jest kwestią społeczną i nie ogranicza się do konkretnej osoby. 
Mówiąc o niepełnosprawności, mamy na względzie relacje między zdrowiem 
człowieka (uwzględniając jego wiek, płeć i wykształcenie) a społeczeństwem 
i środowiskiem, które go otacza.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHo) wprowadziła następujące pojęcia nie-
pełnosprawności, wziąwszy pod uwagę stan zdrowia człowieka:

 ■ każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjono-
waniu organizmu pod względem psychicznym, psychofizycznym czy 
anatomicznym;

 ■ każde ograniczenie bądź niemożność prowadzenia aktywnego trybu życia 
w sposób lub w zakresie uznawanym za typowe dla człowieka;

 ■ ograniczenia w pełnieniu ról społecznych – ułomność określonej osoby wy-
nikająca z niepełnosprawności lub niesprawność ograniczająca lub uniemoż-
liwiająca pełną realizację roli społecznej, odpowiadającej wiekowi, płci oraz 
zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami.

Jednym z podstawowych dokumentów dotyczących osób niepełnosprawnych 
jest Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. To akt ogólny, który nie stanowi źródła 
prawa, nie gwarantuje konkretnych uprawnień, można jednak powoływać się na 
niego jako na dokument uchwalony przez Sejm RP.

W karcie stwierdza się, że osoby niepełnosprawne (czyli takie, których niedo-
maganie fizyczne, psychiczne czy też umysłowe trwale albo okresowo utrudnia, 
ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz wypełnianie ról 
społecznych), zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do 
niezależnego, samodzielnego i aktywnego egzystowania oraz nie mogą podlegać 
dyskryminacji. Dalsze wymienione w karcie prawa to dostęp do opieki medycznej 
i rehabilitacji, nauki w szkołach wspólnie z osobami sprawnymi (integracyjnych) 
oraz pełne uczestnictwo w życiu publicznym.

Ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawiera definicję opisywanego problemu 
(podobną do cytowanej), dotyczącą ludzi, którzy nie ukończyli 16 roku życia, 
oraz definicję stopni niepełnosprawności u osób powyżej 16 roku życia. Według 
tych objaśnień do omawianej grupy należy każdy, kto został uznany za niepeł-
nosprawnego zgodnie z prawem lub ten, u kogo rozpoznano poważne fizyczne, 
umysłowe lub psychiczne niedomaganie.

Natomiast zgodnie z Konstytucją RP, ustawa ma zapewnić:
 ■ nienaruszalność i poszanowanie godności człowieka,
 ■ wolność działalności gospodarczej,
 ■ wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy,
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 ■ prawo do zabezpieczenia społecznego, 
 ■ prawo do ochrony zdrowia,
 ■ prawo do równego traktowania przez władze i niedyskryminowania w życiu 
społecznym, gospodarczym i publicznym.

Warto postawić pytanie, kto jest niepełnosprawny? Co przesądza o uznaniu 
danej osoby za należącą do omawianej grupy? Odpowiedzi na te pytania znaj-
dziemy w orzecznictwie rentowym i pozarentowym. 

Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane dwoma róż-
nymi ustawami (jw.) i prowadzone przez różne instytucje. Mowa o orzecznic-
twie rentowym i pozarentowym.

2. Orzecznictwo pozarentowe

2.1. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Orzecznictwo pozarentowe realizowane jest przez zespoły miejskie i powiatowe – 
jako pierwszą instancję, i wojewódzkie – jako drugą instancję, odwoławczą.

Na mocy nowelizacji ustawy o rehabilitacji od 1 stycznia 2007 r. jest tworzony 
Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, 
w którym przetwarza się dane w celu usprawnienia i podniesienia jakości orze-
kania. Administratorami informacji w prowadzonych przez siebie bazach danych 
są miejskie, powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełno-
sprawności oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Prezydent lub starosta powołuje przewodniczącego, który staje na czele takiej 
grupy orzekającej, natomiast wojewoda mianuje lidera zespołu wojewódzkiego. 
Zatrudnia się pracowników oraz członków składów orzekających (orzeczników). 
Na czele składu orzekającego (który musi liczyć zawsze co najmniej dwie osoby, 
zależnie od treści wniosku osoby starającej się o rozstrzygnięcie sprawy, jej wieku, 
wykształcenia, celu i przedstawionej dokumentacji medycznej) stoi zawsze lekarz 
specjalista. W poczet komisji wydającej decyzję, poza lekarzem specjalistą, może 
być zaliczony także doradca zawodowy, pedagog, pracownik socjalny lub psycho-
log. Przewodniczący zespołu i członkowie składów muszą posiadać certyfikaty 
wydane przez Biuro Pełnomocnika ds. oN.

Wniosek o wydanie orzeczenia należy złożyć w miejskim lub powiatowym 
zespole, właściwym dla stałego miejsca pobytu lub co najmniej dwumiesięcz-
nego przebywania. Nie w każdym powiecie jest powołany zespół ds. orzekania, 
dlatego warto pytać, dokąd trzeba się zwrócić, w urzędzie gminy, powiatu, PCPR, 
ośrodku pomocy społecznej – może się okazać, że należy udać się w tej sprawie 
do sąsiedniego powiatu.
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2.2. Jak wypełnić wniosek i przygotować dokumentację medyczną, która 
będzie złożona w zespole do spraw orzekania. Rozpatrywanie wniosku

Zespół orzeka zawsze na wniosek:
 ■ osoby zainteresowanej,
 ■ ustawowego przedstawiciela wnioskodawcy,
 ■ ustawowego przedstawiciela dziecka.

Wniosek można również złożyć za pośrednictwem danego centrum pomocy 
rodzinie lub ośrodka pomocy społecznej, wówczas osoba zainteresowana albo 
jej przedstawiciel musi wyrazić pisemną zgodę na złożenie wniosku w jej imieniu.

W celu uzyskania orzeczenia od zespołu powiatowego składa się: 
 ■ wniosek o wydanie decyzji (druki otrzymujemy w biurze zespołu lub pobie-
ramy z internetu, uwaga: te przeznaczone dla dzieci mają inną postać) – po-
winien zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer 
dowodu osobistego, PeSeL, cel lub cele uzyskania orzeczenia, uzasadnienie 
wniosku, czyli określenie sytuacji społecznej i zawodowej wnioskodawcy, 
informację, czy ubiegał się on poprzednio o ustalenie stopnia niepełnospraw-
ności, i czy pobierał świadczenia z ubezpieczenia społecznego;

 ■ zaświadczenie lekarskie (druk zespołu) o stanie zdrowia, wydane przez 
lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca; może być ono wy-
pisane przez dwóch lekarzy, np. rodzinnego i specjalistę.
Uwaga! Dokument należy wypełnić dokładnie, zawrzeć w nim informacje 
na temat czasu trwania choroby, rozpoznania, zastosowanego leczenia, ro-
kowań itp.
Złożone zaświadczenie nie może liczyć sobie więcej niż 30 dni. Za drugim 
razem wniosek przedstawiamy nie wcześniej niż na 30 dni przed datą 
zakończenia ważności posiadanego orzeczenia.

 ■ inne dokumenty, w tym medyczne, umożliwiające ocenę stopnia niepełno-
sprawności, czas jej powstania i trwania, przebieg leczenia, karty szpitalne, 
wizyty lekarskie, przebytą rehabilitację, wyniki aktualnych badań, także 
specjalistycznych, opisy rtg itp.; składamy kopię dokumentów, ale na posie-
dzenie przynosimy oryginały i zdjęcia rtg.

To głównie od wnioskodawcy, od staranności wypełnienia wniosku, przy-
gotowania i złożenia dokumentacji medycznej zależy sprawne otrzymanie 
orzeczenia.

Wniosek jest rozpatrywany nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia 
jego złożenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych (np. potrzeba uzupeł-
nienia dokumentacji) analizuje się go do dwóch miesięcy.
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Osoba niepełnosprawna może posiadać dwa niezależne orzeczenia, np. z zuS 
i zespołu powiatowego. Obecnie, mając aktualny dokument tego rodzaju z zuS, 
kRuS, można złożyć do zespołu wniosek dotyczący uzupełnienia go o niezbędne 
wskazania do ulg i uprawnień. Zespół do spraw orzekania o niepełnospraw-
ności zwraca się do właściwego organu rentowego o udostępnienie kopii aktu 
rozstrzygającego o niezdolności do pracy lub o zaliczeniu określonej osoby do 
jednej z grup inwalidzkich. Jeśli przedłożona wraz z wnioskiem dokumenta-
cja jest niewystarczająca do wydania decyzji o niepełnosprawności, jej stopniu 
lub o wskazaniu do ulg i uprawnień, przewodniczący zawiadamia na piśmie 
o konieczności jej uzupełnienia. Wyznacza także termin złożenia brakujących 
zaświadczeń czy aktów. Niedostarczenie ich w terminie powoduje, że wniosek 
pozostanie bez rozpatrzenia.

2.3. Rozpatrywanie wniosku
Wnioskodawca bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego. O jego terminie 
jest powiadamiany na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Podczas posiedze-
nia przeprowadza się badanie – ocenę stanu zdrowia dziecka lub osoby dorosłej. 
Może być ona również dokonana z pominięciem tej procedury, jeśli lekarz-prze-
wodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za 
wystarczającą do zaopiniowania wniosku. 

Jeśli zainteresowany nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego 
z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby lub jest osobą leżącą, co 
uniemożliwia jej osobiste stawiennictwo, potwierdzone w zaświadczeniu lekar-
skim badanie przeprowadza się w miejscu jej pobytu.

Jeśli wnioskodawca wezwany na posiedzenie składu orzekającego, nie stawi się 
w wyznaczonym terminie, jego zgłoszenie pozostanie nierozpatrzone. W przy-
padku gdy nieobecność została usprawiedliwiona ważnymi przyczynami lub 
zdarzeniami losowymi, przewodniczący zespołu wyznaczy nowy termin. 

Miejskie i powiatowe zespoły przy orzekaniu biorą pod uwagę:
 ■ zaświadczenie lekarskie oraz inne posiadane dokumenty medyczne, mogące 
mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności;

 ■ ocenę stanu zdrowia, której dokonuje badający lekarz orzecznik, określający 
trwałe lub czasowe naruszenie organizmu;

 ■ wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje;
 ■ zdolności do wykonywania pracy z uwzględnieniem warunków, w jakich 
określone czynności mogą być wykonywane (np. czy dana osoba może być 
aktywna zawodowo jedynie w sytuacji pracy chronionej). 
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Oceniając zachowanie zdolności do pracy wnioskodawcy, który nie był wcze-
śniej zatrudniony, bierze się pod uwagę: 

 ■ czy i jaki zawód mógłby wykonywać, uwzględniając jego wykształcenie i po-
siadane kwalifikacje, przy obniżonej sprawności organizmu, porównując go 
do osoby o podobnym wykształceniu i kwalifikacjach w pełni sprawności 
psychicznej i fizycznej;

 ■ możliwość przywrócenia zdolności wnioskodawcy do pracy wykonywanej 
do tej pory lub innej – poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie 
zawodowe;

 ■ ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu 
społecznym;

 ■ możliwość poprawy funkcjonowania danej osoby na co dzień oraz w pełnie-
niu ról społecznych (dzięki leczeniu, rehabilitacji, zaopatrzeniu w przedmio-
ty ortopedyczne i środki pomocnicze, specjalistyczne, usługi opiekuńcze). 

W razie konieczności skład orzekający w czasie posiedzenia może skierować 
wnioskodawcę na dodatkowe specjalistyczne lub psychologiczne badanie do 
zespołu wojewódzkiego. Po jego przeprowadzeniu wyniki przekazane są do 
zespołu powiatowego i dopiero wówczas podejmowana jest decyzja o uznaniu 
niepełnosprawności lub jej stopnia.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera:
 ■ oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;
 ■ datę wydania orzeczenia;
 ■ datę złożenia wniosku;
 ■ podstawę prawną wydanej decyzji;
 ■ imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
 ■ datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres jej zamieszkania 
lub pobytu;

 ■ numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość;

 ■ ustalenie lub odmowę ustalenia stopnia niepełnosprawności;
 ■ symbol przyczyny niepełnosprawności;
 ■ okres, w którym będzie obowiązywało orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
ności;

 ■ datę lub okres pojawienia się niepełnosprawności;
 ■ datę lub okres powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności;
 ■ wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, określone przez skład 
orzekający;

 ■ uzasadnienie;
 ■ pouczenie o przysługującym odwołaniu;
 ■ podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekające-
go oraz pozostałych członków.
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Podobną postać ma orzeczenie wydawane w sprawie dzieci do 16 roku życia, 
jednak nie określa się w nim stopnia niepełnosprawności, a rozstrzygnięcie do-
tyczące wskazań do ulg i uprawnień nie zawiera zapisu, na jaki okres orzeczono 
stopień niepełnosprawności – pokrywa się on z okresem, w jakim obowiązuje 
orzeczenie.

Jeśli kończy się termin czasowego orzeczenia, należy na miesiąc wcześniej 
złożyć komplet dokumentów – jak na początku.

W przypadku zmiany stanu zdrowia, np. pogorszenia, można w każdej chwili 
wystąpić z wnioskiem do zespołu o ponowne wydanie decyzji, uwzględniającej 
nowe okoliczności.

2.4. Stopnie niepełnosprawności
Ustawa z  dnia 27 sierpnia 1997 roku o  rehabilitacji zawodowej i  społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadza trzy stopnie 
niepełnosprawności:

 ■ znaczny,
 ■ umiarkowany,
 ■ lekki.

Znaczny stopień niepełnosprawności występuje u osób z naruszoną spraw-
nością organizmu, niezdolnych do pracy albo zdolnych do niej jedynie w warun-
kach zatrudnienia chronionego, wymagających stałej lub długotrwałej opieki 
i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 
Oznacza ona naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym 
samodzielne zaspokajanie takich podstawowych potrzeb życiowych, jak samo-
obsługa, poruszanie się oraz komunikacja.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności stwierdza się u osób z naruszoną 
sprawnością organizmu, niezdolnych do pracy albo zdolnych do niej jedynie 
w warunkach zatrudnienia chronionego lub wymagających czasowej albo czę-
ściowej pomocy innych, by móc pełnić role społeczne.

Lekki stopień niepełnosprawności występuje u osób z naruszoną sprawno-
ścią organizmu, powodującą w sposób istotny obniżenie zdolności do wykony-
wania pracy (w porównaniu do osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych, 
w pełni sprawnej psychicznie i fizycznie) lub też posiadających ograniczenia 
w pełnieniu ról społecznych, które można kompensować przy pomocy wyposa-
żenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub techniczne.

Uwaga! Orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
nie stanowi przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 
Pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki wykonywania obowiązków, 
uwzględniające potrzeby wynikające z niepełnosprawności.
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2.5. Postępowanie odwoławcze w orzecznictwie pozarentowym
Odwołanie od orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnospraw-
ności przysługuje do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wniosek składa się za pośred-
nictwem zespołu powiatowego, który wydały orzeczenie. Z kolei odwołanie od 
rozstrzygnięcia dokonanego przez zespół wojewódzki można skierować do Sądu 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem organu, który podjął po-
przednią decyzję, tj. zespołu wojewódzkiego. Postępowanie w sprawach odwołań 
jest wolne od kosztów i opłat sądowych. 

Zespół powiatowy, który wydał orzeczenie, zobowiązany jest przesłać odwo-
łanie wraz z aktami sprawy do zespołu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wniosku. Jeżeli natomiast zespół powiatowy uzna, że odwołanie 
zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje nowe rozstrzygnięcie, w którym 
uchyla lub zmienia zaskarżoną decyzję.

W postępowaniu odwoławczym przed zespołem wojewódzkim w sprawach 
o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stosuje się taki 
sam tryb postępowania jak przed zespołem powiatowym.

2.6. Cele, uprawnienia i ulgi, o jakie ubiegają się osoby niepełnosprawne
Posiadane orzeczenie o niepełnosprawności, zależnie od stopnia, symbolu przy-
czyn niedomagania i konkretnych wskazań w orzeczeniu, wydanym przez po-
wołany do tego zespół, pozwala korzystać z następujących form pomocy bądź 
uprawnień:

 ■ w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania od-
powiedniej pracy, w tym w ZAZ, korzystania ze szkoleń (także specjalistycz-
nych), podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych;

 ■ możliwość uczestnictwa w spółdzielniach socjalnych na prawach członka;
 ■ korzystanie z systemu dofinansowania do prowadzonej działalności gospo-
darczej i rolniczej;

 ■ w zakresie rehabilitacji: możliwość uczestnictwa w Wtz i turnusach rehabi-
litacyjnych, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego;

 ■ możliwość korzystania z programów PfRoN, pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do samochodu;

 ■ dotacje na pokonywanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych;

 ■ uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego;
 ■ uzyskanie zwiększonej powierzchni mieszkaniowej oraz dodatku 
mieszkaniowego; 

 ■ zwolnienie od podatków lokalnych;
 ■ rabaty na usługi telekomunikacyjne oraz radiowo-telewizyjne,
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 ■ uzyskanie karty parkingowej na bezpłatne parkowanie, możliwość niestoso-
wania się do niektórych znaków drogowych;

 ■ ulgi na telefony komórkowe;
 ■ zwolnienia od podatków od czynności cywilnoprawnych;
 ■ ulga w opłacie paszportowej;
 ■ ulgi na przejazdy PkP i PkS oraz przejazdy komunikacją miejską; 
 ■ ulgi na wejścia do muzeum, teatru, kina, na imprezy sportowe;
 ■ przywileje w usługach pocztowych;
 ■ ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych;
 ■ stypendia specjalne dla studentów;
 ■ korzystanie z systemu pomocy społecznej – opieka, stałe dodatki itp.;
 ■ korzystanie z pomocy licznych organizacji pozarządowych.

Uwaga! Korzystanie z powyższych ulg i uprawnień regulują odpowiednie 
przepisy prawne.

Posiadanie orzeczenia poświadcza legitymacja osoby niepełnosprawnej. Wnio-
sek o jej wydanie wraz z aktualnym zdjęciem zainteresowany składa w powiato-
wym zespole ds. orzekania – druk udostępnia ten organ.

2.7. Symbole przyczyn niepełnosprawności
01-u – upośledzenie umysłowe
02-P – choroby psychiczne
03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
04-o – choroby narządu wzroku
05-R – upośledzenie narządu ruchu
06-e – epilepsja
07-S – choroby układu oddechowego i krążenia
08-t – choroby układu pokarmowego
09-M – choroby układu moczowo-płciowego
10-N – choroby neurologiczne
11-i – inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia 

enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu 
krwiotwórczego

12-c – całkowite zaburzenia rozwojowe

Orzeczenie może zawierać od jednego do trzech symboli. Od czasu istnienia 
tego systemu orzeczniczego kody były już kilka razy zmieniane.

Uwaga! Projektowane jest rozporządzenie z kodem 13-g głucho-ślepota. 
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3. Orzecznictwo rentowe

3.1. Orzecznictwo lekarskie ZUS, KRUS, MON i MSWiA
Orzecznictwo do celów rentowych prowadzą lekarze orzecznicy zuS oraz komisje 
lekarskie zuS. Szczególną grupę stanowią rolnicy oraz ich rodziny – podlegają oni 
lekarzom rzeczoznawcom i komisjom lekarskim kRuS, a także tzw. służby mun-
durowe (policjanci, żołnierze, celnicy) oraz ich rodziny – ich wnioski rozpatrują 
komisje lekarskie MoN lub MSWia.

W 1997 roku wprowadzono procedurę orzekania niepełnosprawności i  jej 
stopnia. Nie ma już komisji lekarskich ds. inwalidztwa i zatrudnienia przy zuS, 
tzw. kiz. Wycofano również oznaczenia i, ii i iii grupy inwalidzkiej, ale ci, których 
zaliczono do którejś z nich, nadal pozostali w świetle prawa osobami niepełno-
sprawnymi i zachowali swoje uprawnienia, chyba że orzeczenie o ich inwalidz-
twie utraciło moc albo zostało zmienione.

Orzekaniem o niezdolności do pracy do celów rentowych zajmuje się lekarz 
orzecznik ZuS. Wydaje także stosowne rozstrzygnięcia, na podstawie których 
zuS podejmuje decyzje w sprawie świadczeń rentowych. Osoba składająca wnio-
sek o rentę z  tytułu niezdolności do pracy dokonuje tego we właściwym dla 
miejsca zamieszkania oddziale zuS.

Orzeczenie lekarza zuS stanowi dla organu rentowego podstawę do wydania 
decyzji w sprawie świadczeń rentowych. Prawo do nich uzależnione jest od 
stwierdzenia niezdolności do pracy.

3.2. Przygotowanie dokumentacji do celów rentowych
Lekarz orzecznik wydaje decyzję na podstawie bezpośredniego badania osoby 
ubiegającej się o świadczenie rentowe oraz posiadającej dokumentację medyczną 
wraz z wypełnionym wnioskiem, zaświadczeniem lekarskim i wywiadem zawo-
dowym (odpowiednie druki do pobrania w zuS).

Wniosek o uznanie niezdolności do pracy, który wypełnia się dla lekarza 
orzecznika, stanowi podstawę do ubiegania się o rentę. Zawiera on nie tylko sfor-
mułowanie celu jego wystawienia i okoliczności, które orzecznik ma ustalić, ale 
także dane personalne oraz historię choroby zainteresowanego (druk zuS Rp-1).

Do wniosku dołączamy:
 ■ Zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką 
znajduje się osoba ubiegająca się o świadczenie rentowe. Powinno być ono 
przygotowane starannie i wnikliwie. Dokument jest ważny na miesiąc przed 
złożeniem wniosku. Zaświadczenie ma odzwierciedlać aktualny stan zdro-
wia oraz przebieg choroby wnioskodawcy, zastosowane leczenie, następstwa 
schorzenia, rokowania co do dalszego stanu zdrowia itp.
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 ■ Zaświadczenie z miejsca pracy wraz z wywiadem zawodowym, zawierają-
cym charakterystykę rodzaju i miejsca pracy.

 ■ Dokumentację medyczną i rentową, wskazaną przez urzędników zuS oraz 
inne dokumenty poświadczające stan zdrowia, a mające znaczenie dla wyda-
nia orzeczenia (np. poprzednie orzeczenie, zaświadczenie ze szpitala, karty 
badań profilaktycznych, karty pacjenta od lekarza rodzinnego, dokumenta-
cję rehabilitacji leczniczej i zawodowej).

 ■ Kwestionariusz i dokumenty dotyczące okresów składkowych i nieskładko-
wych (druk Rp-6) – świadectwa pracy, akty urodzenia dzieci, zaświadczenie 
z uczelni itp.

 ■ Zaświadczenie o zarobkach (druk zuS Rp-7), legitymację ubezpieczeniową. 
Jeśli mamy naliczony kapitał początkowy, podajemy jego numer sprawy, 
tj. numer zamieszczony w decyzji zuS po symbolu kPu.

 ■ Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli ubezpieczony zgła-
sza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, spowodowanej takim 
wypadkiem.

Przed wydaniem decyzji lekarz orzecznik może zlecić uzupełnienie dokumen-
tacji, w szczególności o opinię lekarza konsultanta lub psychologa albo o wyniki 
badań dodatkowych czy też obserwacji szpitalnej.

3.3. Orzeczenie pierwszorazowe i ponowne do celów rentowych
Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy. Oznacza to, że 
odpowiednio do stanu zdrowia, sprawności organizmu, wieku, zawodu, wyko-
nywanej pracy zarobkowej, możliwości dalszego jej wykonywania, a także przy-
wrócenia zdolności do pracy przez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie 
zawodowe, klasyfikuje osobę jako:

 ■ całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji  – stopień 
naruszenia sprawności organizmu powoduje konieczność stałej lub długo-
trwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
życiowych (stopień znaczny według powiatowego zespołu do spraw orzeka-
nia o niepełnosprawności i dawna grupa i kiz);

 ■ całkowicie niezdolną do pracy – nastąpiła utrata zdolności do wykonywa-
nia jakiegokolwiek zajęcia zarobkowego (oznacza to stopień umiarkowany 
według powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności i dawną 
grupę ii kiz);

 ■ częściową niezdolność do pracy  – orzeka się ją, gdy dochodzi do utraty 
możliwości wykonywania obowiązków zawodowych w znacznym stopniu, 
biorąc pod uwagę poziom posiadanych kwalifikacji (oznacza to stopień lekki 
według powiatowego zespołu i dawną iii grupę kiz).
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Uwaga! Paradoks tego zapisu prawnego polega na tym, iż zgodnie z brzmieniem 
Ustawy o emeryturach i rentach z fuS Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. 
zm., nawet jeśli w orzeczeniu uznano, że dana osoba „nie może wykonywać ja-
kiejkolwiek pracy”, wcale nie wyklucza to jednoczesnego pobierania świadczeń 
i aktywności zawodowej, zatrudnienia. Ostatecznie decyduje lekarz medycyny 
pracy i inspektor pracy.

Okres, na jaki może być orzeczona niezdolność do pracy
Przy ocenie stopnia i czasu trwania niezdolności do wykonywania obowiązków 
zawodowych oraz rokowań, jeśli chodzi o powrót do aktywności, lekarz orzecz-
nik bierze pod uwagę:

 ■ stopień naruszenia organizmu oraz możliwość przywrócenia sprawności 
dzięki leczeniu i rehabilitacji,

 ■ możliwość wykonywania dotychczasowej lub podjęcia innej pracy oraz celo-
wość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę m. in. dotychczas 
wykonywaną profesję, wykształcenie, wiek. 

Lekarz orzecznik może stwierdzić niezdolność do pracy na okres nie dłuższy 
niż pięć lat. Jedynie w przypadku, gdy według wiedzy medycznej nie ma szans na 
wyzdrowienie na tyle, by wrócić do swojej profesji przed upływem tego okresu, 
niezdolność może być orzeczona na dłuższy czas.

Osobie uprawnionej do renty z  tytułu niezdolności do pracy, przez co naj-
mniej ostatnie 5 lat, w przypadku zgłoszenia wniosku o przedłużenie prawa 
do świadczenia na dalszy okres, może być orzeczona niezdolność do pracy na 
okres nie dłuższy niż 5 lat i nie dłużej niż do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, 
wynoszącego obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ustaje z upływem okresu, 
na jaki świadczenie to zostało przyznane.

Samo orzeczenie o niemożności podjęcia zatrudnienia nie jest równo-
znaczne z przyznaniem świadczenia.

3.4. Postępowanie odwoławcze od decyzji lekarza orzecznika 
Niekorzystne orzeczenie zuS można zmienić. Od 1 stycznia 2005 r. obowiązują 
nowe zasady składania wniosków o zmianę decyzji w sprawach dotyczących rent 
i orzekania o niezdolności do pracy. Od rozstrzygnięcia lekarza orzecznika zuS 
przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej ZuS. Sprzeciw należy zgłosić przed 
upływem 14 dni od dnia otrzymania (doręczenia) orzeczenia. Trzeba zrobić to 
za pośrednictwem tej samej jednostki zuS.

Na podstawie pomyślnego rozstrzygnięcia lekarza orzecznika zuS lub de-
cyzji komisji lekarskiej ZuS orzeka przyznanie świadczeń, do których prawo 
uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy. Postanowienie lekarza 
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orzecznika może być podważone przez wnioskodawcę, tzn. osobę ubiegającą się 
o rentę, ale może ono także zostać przekazane do rozpatrzenia komisji lekarskiej 
przez sam zuS, który ma na to 14 dni. W tym terminie ma prawo zgłosić zarzut 
wadliwości orzeczenia, zawiadamiając o tym fakcie osobę zainteresowaną.

Odwołanie do sądu na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego
Od rozstrzygnięcia zuS w sprawie renty można odwołać się do sądu pracy i ubez-
pieczeń społecznych, właściwego dla okręgu z daną siedzibą zuS, który wydał 
zaskarżoną decyzję. Apelacja w sądzie nie będzie skuteczna, jeśli w pierwszej 
kolejności nie skorzystamy z drogi odwoławczej w zuS, nie zgłaszając sprzeciwu 
do komisji lekarskiej.

Postępowanie sądowe jest wolne od opłat. Odwołanie do sądu wnosi się na 
piśmie za pośrednictwem oddziału ZuS, który wydał niekorzystną decyzję, 
w terminie miesiąca od doręczenia odpisu postanowienia. Jeśli oddział zuS uzna 
odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla zaskarżoną decyzję i sprawa nie trafia 
już do sądu. Jeśli odwołanie nie zostanie uwzględnione, sprawa znajdzie finał 
w sądzie. W razie gdyby organ rentowy nie wydał pierwszej decyzji w terminie 
dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia, apelację można wnieść 
w każdym momencie po upływie tego terminu.

3.5. Weryfikacja orzeczenia ZUS, czyli badanie kontrolne
Uzyskanie zadowalającego nas orzeczenia oraz przyznana renta nie oznaczają, że 
już zawsze będziemy otrzymywać świadczenie. Zdają sobie z tego sprawę osoby, 
u których stwierdzono niezdolność do pracy, ale nawet prawne uznanie tego 
faktu nie gwarantuje, że już nigdy nie będziemy musieli poddać się ocenie zuS. 

Zakład ma prawo wezwać nas na badanie kontrolne. Sprawdza, czy lekarze 
orzecznicy i komisje pracują prawidłowo, a orzeczenia wydawane są według 
jednolitych zasad. Jeśli doszuka się anomalii, może zlecić ponowne badanie. 
Prawdopodobne konsekwencje kontroli będą nieprzyjemne dla osoby niepełno-
sprawnej. Dotychczasowe orzeczenie może zostać zmienione – wówczas rencista 
zostanie pozbawiony świadczenia. Od tej decyzji przysługują opisane wyżej 
środki odwoławcze.

3.6. Komu przysługuje renta?
Prawo do renty ma osoba, która spełni jednocześnie następujące warunki:

 ■ jest niezdolna do pracy – według orzeczenia lekarza orzecznika zuS;
 ■ posiada wymagany okres zatrudnienia (tzw. okresy składkowe i nieskład-
kowe);

 ■ niezdolność do aktywności zawodowej powstała w czasie zatrudnienia (okre-
sie składkowym) lub w czasie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, 
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świadczenia rehabilitacyjnego (w okresie nieskładkowym), ale nie później 
niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. 

Ostatniego warunku nie stosuje się do osoby, która udowodniła posiadanie 
okresu składkowego i nieskładkowego – dla kobiet 20 lat, dla mężczyzn 25 lat – 
oraz jest ona całkowicie niezdolna do pracy.

Po spełnieniu wszystkich wymienionych powyżej warunków przysługuje:
 ■ renta okresowa,
 ■ renta stała,
 ■ lub renta szkoleniowa.

3.7. Renta szkoleniowa
Renta szkoleniowa to szczególny rodzaj świadczenia. Przysługuje, jeśli wobec 
danej osoby orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego, ponieważ nie 
może ona pracować w dotychczasowej profesji. Renta szkoleniowa jest wypłacana 
przez 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia tego okresu o 30 miesięcy (o ile jest 
to niezbędne do przekwalifikowania). 

Maksymalny okres wypłaty świadczenia wynosi 36 miesięcy. Zarówno skró-
cenie, jak i wydłużenie okresu pobierania renty szkoleniowej następuje na pod-
stawie wniosku starosty. Jego informacja o braku możliwości przekwalifikowania 
powoduje, że zuS wszczyna dalsze postępowanie w celu ustalenia uprawnień do 
renty z tytułu niezdolności do pracy. 

Opisywane świadczenie nie przysługuje w razie osiągania przychodu z tytułu 
działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz służby 
lub innej pracy zarobkowej – bez względu na wysokość osiąganego przychodu. 
Wysokość renty szkoleniowej nie jest uzależniona od posiadanego okresu skład-
kowego i nieskładkowego. Wynosi ona 75% podstawy wymiaru świadczenia. Nie 
może być niższa od najniższej renty dla osoby częściowo niezdolnej do pracy.

3.8. Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej 
wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy
Artykuł 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej z fuS zawiera szczególną regulację, 
przewidującą możliwość przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w przy-
padku, gdy nie został udowodniony okres składkowy i nieskładkowy, wymagany 
do przyznania tej renty. Z sytuacją tą mamy do czynienia, gdy częściowa lub cał-
kowita niezdolność do aktywności zawodowej jest skutkiem wypadku w drodze 
do pracy lub z pracy, zaistniałego po 31.12.2002 r.

Osoba ubiegająca się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy z wy-
żej wymienionego powodu nie musi spełniać warunku posiadania wymaganych 
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lat składkowych i nieskładkowych, stosownie do wieku, w którym powstała ta 
niezdolność.

Do przyznania świadczenia wymagane jest za to zaistnienie dwóch pierwszych 
okoliczności – posiadanie orzeczonej niezdolności do pracy (całkowitej lub czę-
ściowej), która jest skutkiem opisanego wypadku, oraz pojawienie się owej nie-
zdolności w okresach składkowych lub nieskładkowych, wskazanych w ustawie 
emerytalnej lub w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.

3.9. Renta socjalna
Do końca września 2003 r. organami właściwymi do przyznania i wypłaty renty 
socjalnej były ośrodki pomocy społecznej. Na podstawie Ustawy z dnia 27 czerw-
ca 2003 r. o rencie socjalnej od 1 października 2003 r. instytucją przyznającą 
i wypłacającą tego rodzaju świadczenia jest właściwa jednostka organizacyjna 
zuS. W szczególnych przypadkach renta socjalna może być przekazywana także 
przez inne organy emerytalno-rentowe, np. kRuS.

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wszczyna się na wniosek 
osoby ubiegającej się o nie lub jej przedstawiciela ustawowego albo na wniosek 
innej osoby, kierownika ośrodka pomocy społecznej, działających za zgodą zain-
teresowanego lub jego przedstawiciela ustawowego. Zgoda musi być wyrażona na 
piśmie lub zaprotokołowana. Wniosek składa się w jednostce zuS według miejsca 
zamieszkania wraz z obowiązującą dokumentacją:

 ■ zaświadczeniem o stanie zdrowia, wystawionym przez lekarza prowadzące-
go, dokumentacją medyczną oraz innymi dokumentami mającymi znaczenie 
dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy;

 ■ zaświadczeniem o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej;
 ■ zaświadczeniem jednostki prowadzącej studia doktoranckie o okresie odby-
wania tych studiów;

 ■ zaświadczeniem o okresie odbywania aspirantury naukowej oraz innymi 
dokumentami mającymi wpływ na prawo do renty socjalnej.

Uprawnione do opisywanego świadczenia są osoby zamieszkałe na teryto-
rium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające obywatelstwo polskie, cudzoziemcy 
przebywający na obszarze RP na podstawie różnych zezwoleń lub posiadający 
status uchodźcy, obywatele państw członkowskich UE, którzy znajdują się na 
terytorium RP i je zamieszkują.

Renta socjalna przysługuje osobie, która:
 ■ jest pełnoletnia (ukończyła 18 lat lub jest zamężną kobietą po ukończeniu 16 
lat, a nie ukończyła 18 roku życia);

 ■ jest uznana za całkowicie niezdolną do pracy z powodu naruszenia spraw-
ności organizmu, które powstało:



152

bARbARA DYboWSKA

 — przed ukończeniem 18 roku życia albo
 — w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku 

życia, albo
 — w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Opisywane świadczenie przysługuje zatem wyłącznie osobie, która osią-
gnęła pełnoletniość, i która jest całkowicie niezdolna do pracy.

Uznania całkowitego braku możliwości wykonywania obowiązków zawodo-
wych i ustalenia przewidywanego okresu jego trwania dokonuje lekarz orzecznik 
zuS na zasadach i trybie określonym w Ustawie o emeryturach i rentach z fuS 
z 17 grudnia 1998 r. W myśl tego aktu za całkowicie niezdolną do aktywności 
zawodowej uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkol-
wiek pracy. Przy ocenie prawa do renty nie jest istotne, kiedy powstała całkowita 
niezdolność do spełniania obowiązków zawodowych, lecz to, czy była ona skut-
kiem naruszenia sprawności organizmu, powstałego we wskazanych okresach.

Renta może być przyznana na stałe, jeżeli niezdolność do pracy jest trwała, 
a jeśli ta okaże się czasowa, świadczenie otrzymuje się we wskazanym okresie.

Brak możliwości wykonywania obowiązków zawodowych orzeka się na czas 
nie dłuższy niż 5 lat, chyba że według wiedzy medycznej nie ma szans na odzy-
skanie zdolności do pracy przed upływem tego okresu. Po pierwszorazowym 
orzeczeniu mogą następować kolejne, jeśli są wydawane na okresy trzyletnie.

Renta socjalna nie przysługuje jednak osobie, która:
 ■ ma ustalone prawo do emerytury, renty inwalidzkiej, renty z tytułu niezdol-
ności do pracy, renty strukturalnej, zasiłku lub świadczenia emerytalnego, 
uposażenia w stanie spoczynku;

 ■ ma ustalone prawo do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej 200% 
kwoty najniższej z rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (jeśli kwota 
jest niższa, można otrzymywać oba świadczenia – rodzinne i socjalne);

 ■ pobiera świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych;
 ■ jest tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawienia wolności;
 ■ jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym albo zależnym) nierucho-
mości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeli-
czeniowych czy też jako współwłaściciel ma udział w nieruchomości, której 
powierzchnia przekracza 5 ha przeliczeniowych.

Od 1.03.2011 r. renta socjalna wynosi 611,67 zł. Jej ryczałtowa wysokość to 
84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Prawo do opisywanego świadczenia ulega zawieszeniu w przypadku, gdy 
osoba je otrzymująca osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 30% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał, ogłoszonego przez 
guS dla celów emerytalnych. Od 1.12.2011 do 31.12.2011 r. kwota ta wynosiła 
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1024,80 zł. W związku ze zmianą przepisów, od 1.01.2012 r. do 28.02.2012 r. pra-
wo do renty socjalnej zawiesza się, jeśli zostały osiągnięte przychody w łącznej 
kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał 
kalendarzowy, tj. 2391,20 zł.

3.10. Świadczenie rehabilitacyjne
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie po-
bierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie 
lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje ono przez 
czas niezbędny do przywrócenia zdolności do wykonywania obowiązków za-
wodowych, nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Świadczenia nie otrzyma osoba 
uprawniona do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla 
bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego albo urlopu na po-
lepszenie zdrowia.

Dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do świadczenia jest wniosek 
o świadczenie rehabilitacyjne, zapisany na druku zuS Np 7. Potrzebę przyznania 
świadczenia stwierdza lekarz orzecznik ZuS. 

Jeśli wypłaca je zuS, to do przekazania należności niezbędne jest zaświadcze-
nie płatnika składek, wystawione na druku zuS z-3 w przypadku pracowników 
oraz zuS z-3a w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 90% wynagrodzenia lub przychodu, 
który stanowił podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90 
dni pobierania świadczenia, a jeśli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży 
(świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego) oraz gdy brak możli-
wości wykonywania obowiązków zawodowych został spowodowany wypadkiem 
przy pracy lub chorobą zawodową (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia 
wypadkowego) – w wysokości 100% tego wynagrodzenia, w pozostałych wy-
padkach 75%. Aby obliczyć wysokość świadczenia rehabilitacyjnego, stosuje się 
waloryzację podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od pierwszego dnia okresu, 
na który zostało ono przyznane.
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koNRad MaLec

Warto przyjrzeć się sposobom powstania, pomysłom na biznes, ale i trudnościom 
w funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych, w których pracę znalazły osoby niepeł-
nosprawne (SSoN). Pozwoli to uchwycić czynniki, które mają wpływ na szanse 
powodzenia tego typu przedsięwzięć, stanowiących dla wspomnianej grupy 
unikalną okazję przełamania marginalizacji na rynku zatrudnienia, ale także 
zaspokojenia innych potrzeb społecznych.

Na dobry początek

Impuls do założenia wielu wzorcowych SSoN wyszedł od organizacji pozarządo-
wych o wieloletnim doświadczeniu w walce z wykluczeniem społecznym. Wspar-
cie ze strony fundacji czy stowarzyszenia, posiadającego własną infrastrukturę 
oraz praktyczną wiedzę na temat możliwości i ograniczeń osób niepełnospraw-
nych, to dla zatrudniającego je przedsiębiorstwa bezcenny kapitał. Dobrych 
przykładów można tutaj podać sporo. Odrzańska Spółdzielnia Socjalna z Krosna 
Odrzańskiego (woj. lubuskie) ma oparcie w Stowarzyszeniu „Przystań”. Członko-
wie stołecznej Spółdzielni Socjalnej PetRio trafili tam z Warszawsko-Praskiego 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, zespół konińskiej Spółdzielni Socjalnej 

„Otwarci” współtworzą wolontariusze i podopieczni Fundacji na Rzecz Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”, która wspiera merytorycznie młodą inicjatywę. 
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Cieszyński „Nowy Horyzont” ma korzenie w Stowarzyszeniu Pomocy Wzajem-
nej „Być Razem” i Cieszyńskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

„Więź”, „Integracja”z Bielska Podlaskiego jest „dzieckiem” tamtejszego Stowarzy-
szenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”, z kolei Spółdzielnię Socjal-
ną „Republika Marzeń” powołali niepełnosprawni, bezrobotny i Fundacja Anny 
Dymnej „Mimo Wszystko”. Doświadczenia zdobyte w toku prowadzenia centrum 
integracji społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy umożliwiły 
Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
kLucz i Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu stworzenie w Klu-
czach (woj. małopolskie) wzorcowego, a zarazem pionierskiego podmiotu ekono-
mii społecznej. – Byliśmy pierwszą spółdzielnią socjalną w Polsce powołaną przez 
dwie osoby prawne – mówi z dumą Agnieszka Ścigaj, wiceprezes oPoki. Wspomnia-
ne organizacje nadal ściśle współpracują – ze sobą oraz spółdzielnią. – Jesteśmy 
jedną wielką rodziną – zapewnia pani Anita, pracownica jednego ze stowarzyszeń. 

Inicjatorem SSoN bywa także samorząd. Wyszkowska Wielobranżowa Spół-
dzielnia Socjalna SzRoN nie powstałaby, gdyby nie burmistrz Grzegorz Nowo-
sielski i  jego pełnomocnik Artur Laskowski. Obiecali oni niepełnosprawnym 
zlecenia, jeśli tylko zorganizują się w formie kooperatywy i zarejestrują w sądzie. – 
Mieliśmy zagwarantowaną pracę, ale długie oczekiwanie mogło spowodować utratę 
zaklepanego kontraktu. To nas mobilizowało. Jeśli KRS rano domagał się poprawek 
w dokumentach, to w południe już byliśmy tam ponownie – wspomina wiceprezes 
Iwona Kowalewska. 

Dzięki pomysłowi i wsparciu władz miejskich powstała również Spółdzielnia 
Socjalna Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej. Samorzą-
dowcy zapewnili spółdzielcom lokal i pomogli im przebrnąć przez trudny proces 
rejestracji.

Zdarzają się jednak także godne naśladowania SSoN powstające zupełnie od-
dolnie i będące dowodem na to, że trudne doświadczenia osobiste można wspól-
nie przekuć w coś konstruktywnego. Dobre przykłady stanowią tutaj Spółdzielnia 
Socjalna „50+, założona przez grupę gdyńskich „amazonek” (kobiet po amputacji 
piersi), czy Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Supermediafon” z Wrocławia – 
efekt samoorganizacji grupy niewidomych.

Warto dodać, że czasami stworzenie niepełnosprawnym przestrzeni samore-
alizacji jest nawet ważniejsze niż umożliwienie im zarobkowania. – Spółdzielnia 
powstała po to, by osoby niepełnosprawne mogły realizować swoje pasje, przy okazji 
zarabiając – mówi Paulina Łysiak, wiceprezes zarządu „Republiki Marzeń”.

Z czym do ludzi?

Choć spółdzielnia socjalna jest czymś więcej niż zwykłe przedsiębiorstwo, ko-
niec końców o jej przetrwaniu i rozwoju również decyduje satysfakcja klientów. 
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Dobrze działające spółdzielnie socjalne wygrywają na rynku ceną, jakością bądź 
unikalnością swoich towarów i usług – a najczęściej kombinacją tych cech. 

Posiłki z oPoki są smaczne, bo przyrządzane tak jak w domu, dla rodziny: 
z użyciem pełnowartościowych produktów, bez „ulepszaczy” czy oszukiwania 
na proporcjach. Co więcej, wcale nie są drogie. – To, że jesteśmy socjalni, nie ozna-
cza, że nie stajemy w szranki z normalnymi podmiotami. Wygrywamy przetargi na 
obsługę szkoleń i dostarczanie cateringu dla dużych firm, nawet w Krakowie – chwali 
się p. Agnieszka. – Pierwsze zamówienie zrobiliśmy z przekonania, że powinni-
śmy wspierać ekonomię społeczną. Dziś już nie korzystamy z usług innych firm, 
a mamy w regionie kilka naprawdę dobrych. Zamawiamy w OPOCE, bo nikt inny nie 
zapewni nam równie wysokiej jakości w takiej cenie – zachwala Kazimierz Ściążko, 
wójt gminy Klucze. Podobnie było ze SzRoN-em. – Już nie potrzebujemy się nawet 
reklamować, klienci sami przychodzą, bo wiedzą, że można się po nas spodziewać 
solidności – wyjaśnia p. Iwona. 

Na dłuższą metę „branie na litość” jako pomysł na biznes raczej się nie spraw-
dza, poza tym spółdzielcy mają większe ambicje. – Nie chcemy zleceń na zasadzie 
dajmy im, bo to spółdzielnia socjalna. Nasze produkty mają być dobre i konkuren-
cyjne – deklaruje wiceszefowa „Republiki Marzeń”, producenta m.in. kartek oko-
licznościowych, ilustrowanych pracami artystów współpracujących ze spółdziel-
nią. Wtóruje jej Angelika Chrapkiewicz-Gądek, druga wiceprezes społecznego 
przedsiębiorstwa: Z rysunków, które otrzymujemy, staramy się wybrać te najlepsze 
i najciekawsze. Liczy się wartość artystyczna, a nie sam fakt, że są to prace osób nie-
pełnosprawnych. Bywa, że wzory trafiające na kartki, kubki, koszulki czy torby 
powstają na specjalne zamówienie firm czy instytucji.

Przystępna cena i wysoka jakość mogą nie wystarczyć, jeśli na dany towar 
bądź usługę najzwyczajniej w świecie nie ma zapotrzebowania. Dlatego wśród 
SSoN, które przetrwały starcie z rynkiem, przeważają te, które bardzo świadomie 
wybrały przedmiot działalności. Świetnym przykładem jest tutaj „Nowy Hory-
zont”. Początkowy pomysł na firmę opierał się na przerobie odpadów z tworzyw 
sztucznych, jednak kryzys uczynił go nieopłacalnym. Spółdzielcy zareagowali 
na tę sytuację zmianą profilu działalności, wykazując się niezbędną w biznesie 
elastycznością. Obecnie oferują usługi porządkowe, o charakterze odróżniają-
cym spółdzielnię od całej lokalnej konkurencji. – Naszym atutem jest to, że jako 
jedyni świadczymy usługi kompleksowo, tzn. nie tylko posprzątamy biuro, ale jeżeli 
jest w nim krzesło ze złamanym oparciem czy wisząca klamka, to my je naprawimy. 
Oczywiście sprzątamy również na zewnątrz – wyjaśnia prezes spółdzielni, Paweł 
Przybyło, dodając, że na tle konkurencji wyróżnia jego ekipę także dokładność. 

Szczególnie wyrazisty przykład trafnej identyfikacji niezaspokojonych potrzeb 
lokalnego otoczenia stanowi „50+”. Spółdzielczynie wynajmują się jako opiekunki 
środowiskowe bądź asystentki osób schorowanych lub samotnych. Bezpośrednią 
inspiracją była tutaj historia jednej z  ich koleżanek, która poprosiła o towarzy-
szenie jej w męczących dojazdach na zabiegi w sąsiednim województwie. – Nie 
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wymagała stałej opieki, tylko pomocy jednego dnia w tygodniu – wyjaśnia Grażyna 
Skorupka, liderka spółdzielni. Wówczas panie zdały sobie sprawę, że w ich oto-
czeniu jest więcej osób potrzebujących wsparcia czy wyręki w części życiowych 
czynności, a jednocześnie chcących i mających możliwość za nią zapłacić.

Nierzadko identyfikację niszy rynkowej umożliwiają własne doświadczenia 
niepełnosprawnych członków spółdzielni. Supermediafon” posiada w ofercie 
m.in. innowacyjny produkt, jakim są etykietki i wizytówki pisane alfabetem Bra-
ille’a. – Jako niewidomi najlepiej rozumiemy potrzeby osób takich, jak my. Przykła-
dowo, nie każdy materiał w równym stopniu nadaje się do zapisu brajlem – zauważa 
prezes spółdzielni, Paweł Bogdała. Ofertę przedsiębiorstwa uzupełniają m.in. 
szkolenia informatyczne dla niewidomych: mając za prowadzącego osobę im 
podobną, łatwiej im uwierzyć, że nauczenie się obsługi komputera leży w zasięgu 
ich możliwości.

Na doświadczeniu swoich niepełnosprawnych członków bazuje także spół-
dzielnia z Konina, szyjąca odzież adaptacyjną dla niepełnosprawnych ruchowo, 
praktycznie nieobecną na polskim rynku. Osoby w pełni sprawne nie zdają sobie 
nawet sprawy, że dodatkowy suwak może przesądzić o możliwości samodzielne-
go ubrania się, a nieco zmodyfikowany krój – ułatwić poruszanie się na wózku. – 
Nasza produkcja ma być nie tylko wygodna, ale także atrakcyjna i modna – podkreśla 
Andżelika Smorawska, szefowa „Otwartych”, specjalistka w zakresie projekto-
wania odzieży, a „w cywilu” – wolontariuszka Fundacji „Otwarcie”. W pracy 
Angeliki Chrapkiewicz-Gądek, zajmującej się kontaktami z niepełnosprawnymi 
współpracownikami spółdzielni, poruszanie się na wózku okazuje się atutem. – 
O niektórych sprawach trudno jest nam mówić. Dzięki podobnym doświadczeniom 
czasem wystarczy wymienić spojrzenie, by wiedzieć, o co chodzi – mówi. – Angelika 
doskonale rozumie osoby w podobnej sytuacji, dzięki czemu łatwiej jej do nich do-
trzeć – potwierdza p. Paulina.

Przedstawiciele wszystkich SSoN, które z powodzeniem odnalazły się na ryn-
ku, kładą szczególny nacisk na konieczność dobrego przemyślenia koncepcji 
biznesowej. Lekcję tę dobrze odrobili „Otwarci”, którzy właściwą działalność, 
znajdującą się nadal w fazie rozruchu, poprzedzili rzetelnymi badaniami mar-
ketingowymi. Są jednak i antyprzykłady. – Niestety, spotkaliśmy się z postawami: 
najpierw weźmiemy dotację, a potem będziemy myśleć, lub ze świetnymi pomy-
słami, jednak bez rozpoznania rynku. Ten drugi przypadek dotyczył naszych znajo-
mych, niepełnosprawnych matematyków i informatyków. Przykro było patrzeć, jak 
bankrutowali – wzdycha p. Iwona. Paulina Łysiak zwraca uwagę na jeszcze jedną 
kwestię: Trzeba intensywnie działać, np. pozyskiwać zlecenia, już na pół roku przed 
rejestracją spółdzielni, bowiem startujemy mając 0 zł na koncie, a po miesiącu trzeba 
wypłacić pierwsze pensje. 

Rzecz jasna pomysł na biznes musi mieć oparcie w realnych możliwościach 
spółdzielni, na czele z kompetencjami jej członków; idealnie, gdy stanowią one 
punkt wyjścia podczas tworzenia biznesplanu. – Po szkoleniach usiedliśmy i każdy 
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powiedział, co umie i co chciałby robić – wyjaśnia Justyna Kiwert, prezes Odrzań-
skiej Spółdzielni Socjalnej z Krosna Odrzańskiego (woj. lubuskie). W efekcie ko-
operatywa prowadzi sklep papierniczy, wykonuje usługi poligraficzne, masaże, 
sprzątanie oraz czyszczenie tapicerki, cieszące się największą popularnością. – 
Ludzie o naszej ofercie dowiadują się głównie pocztą pantoflową, co świadczy o za-
dowoleniu klientów – przekonuje Kiwert.

Dla każdego coś potrzebnego

O ile „chwytanie zbyt wielu srok za ogon” nie jest w biznesie zalecane, mądre po-
szerzanie zakresu działalności zwykle wychodzi firmom na zdrowie. Tym tropem 
poszła m.in. spółdzielnia z Wyszkowa, której jeszcze przed rejestracją burmistrz 
obiecał powierzyć obsługę lokalnej sieci wideomonitoringu. Kooperatywa chciała 
dodatkowo świadczyć usługi ochroniarskie, jednak rozpoznanie rynku wykazało, 
że konkurencja byłaby mordercza; z podobnych względów nie włączono do oferty 
usług manikiurzystki. Zauważono natomiast, że w pobliżu urzędu miasta brakuje 
punktu ksero. – Dzięki uprzejmości burmistrza udało nam się uzyskać powierzchnię 
w samym urzędzie, wykrojoną z jego własnej kancelarii – wspomina Kowalewska. To 
nie koniec dywersyfikacji źródeł dochodów: w dalszej kolejności SzRoN otworzył 
wypożyczalnię rowerów, którą z czasem poszerzył o kajaki.

Pracownice kluczewskiej spółdzielni, pięć kobiet po trzymiesięcznym kur-
sie przygotowawczym, rozpoczęły od przygotowywania dań jednogarnkowych. 
Rozwój oferty był możliwy dzięki zaradności ich szefowych – sprowadziły do 
spółdzielni jednego z małopolskich mistrzów kucharskich, który spędził z pod-
opiecznymi oPoki kilka dni. Od tamtej pory podobne zaproszenia są co jakiś 
czas wysyłane do specjalistów z zakresu gastronomii, jednak kuchmistrzynie 
również same wyszukują i testują nowe przepisy. Zwieńczeniem rozwoju „dzia-
łu kulinarnego” będzie otwarcie pierwszej w gminie restauracji, planowane na 
początek 2012 r. – Wiele osób pracuje do późna, a kiedy wracają do domu, nie mają 
czasu na gotowanie. Chcemy im zaoferować możliwie duży wybór dań w przystęp-
nych cenach – mówi Agata Swędzioł, prezes oPoki. Podobnie jak w przypadku 
cateringu, każdego dnia menu będzie liczyło zaledwie kilka pozycji, za to nie 
powtórzą się one przynajmniej przez dwa tygodnie. Póki co lokal przewidziany 
na restaurację wymaga kapitalnego remontu – wykonają go… wyszkoleni przez 
spółdzielnię budowlańcy, którzy mają już za sobą pierwsze zlecenia zewnętrzne. 
W dalszej perspektywie oPoka ma zamiar prowadzić usługi opiekuńcze dla senio-
rów, stworzyć zakład rehabilitacyjny, zajmować się sprzątaniem mieszkań oraz 
utrzymywaniem porządku na terenach komunalnych. Rozwój SSoN następuje 
m.in. dzięki sprawnemu pozyskiwaniu odpowiednich dotacji oraz stałemu pod-
noszeniu kompetencji kadr. – W normalnej firmie przez 6 lat byłam na jednym szko-
leniu, u nas proporcje są odwrotne – podkreśla p. Angelika z „Republiki Marzeń”. 
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Dla gdyńskich amazonek, które poza usługami opiekuńczymi zajmowały się 
dystrybucją miejskich materiałów promocyjnych, dodatkowym polem działal-
ności stało się rękodzieło, „odkryte” podczas spotkań towarzyskich. Panie wy-
twarzają m.in. korale oraz kapelusze z filcu. – Rozwijamy swoje pasje i przy okazji 
zarabiamy – podsumowuje p. Grażyna. 

Korzyści z współpracy

Choć dobry biznesplan to podstawa, nie sposób przecenić wagi przyjaznego 
otoczenia instytucjonalnego. – Gmina bardzo wiele zawdzięcza paniom Agacie 
i Agnieszce. Pokazały nam obszary rozwoju, których wcześniej nie dostrzegaliśmy – 
mówi wójt Kluczy, podkreślając zwłaszcza istotny wkład oPoki w ograniczanie 
lokalnego bezrobocia. – Z naszej symbiozy wszyscy odnoszą korzyści, dlatego stara-
my się stwarzać dobre warunki do rozwoju spółdzielczości socjalnej. 

Wsparcie samorządu dla SSoN może mieć postać m.in. nieodpłatnego przeka-
zywania budynków (tak było choćby w przypadku oPoki), ale przede wszystkim – 
zleceń. Dla kooperatywy z Józefowa (woj. lubelskie) stanowią one wręcz podstawę 
funkcjonowania. – Spółdzielnię oparliśmy na prostych pracach, które może wyko-
nać każdy. Głównym filarem naszej działalności jest szeroko rozumiane sprzątanie: 
zbieranie śmieci z koszy miejskich, ich segregacja, dbanie o czystość w szkołach oraz 
innych instytucjach publicznych. Nasza firma obsługuje stadion miejski (oddelego-
wana osoba m.in. kosi tam trawę), szalet publiczny oraz dworzec autobusowy. La-
tem dbamy o tereny zielone, zimą o odśnieżanie – relacjonuje wiceprezes Jarosław 
Dziura. Burmistrz był tak zadowolony z jakości i cen usług świadczonych przez 
niepełnosprawnych na rzecz społeczności miasteczka, że zainicjował powstanie 
kolejnej spółdzielni socjalnej. 

Rozwój SSoN w istotnym stopniu zależeć będzie od rosnącego zrozumienia 
przez samorządowców idei ekonomii społecznej. Coraz więcej z nich dostrzega, 
że wspierając spółdzielnie socjalne, mogą nie tylko obniżyć koszty realizacji czę-
ści zadań publicznych, ale i trwale rozwiązywać problemy społeczne, zwłaszcza 
te związane z długotrwałym bezrobociem. 

Znakomitym instrumentem wsparcia spółdzielni są tzw. klauzule społeczne. – 
Startujemy w przetargach, ale nieczęsto udaje nam się wygrać. Bardzo pomogłyby 
nam zapisy przyznające dodatkowe punkty podmiotom ekonomii społecznej lub 
firmom, które zobowiążą się część pracy wykonać na zasadzie usługi podzleconej 
spółdzielni socjalnej – wyjaśnia Tomasz Knepka, prawnik zatrudniony w Spółdziel-
ni Socjalnej „Kreatywni” z Bydgoszczy, do której trafił szukając miejsca, w któ-
rym mógłby spełniać się jako wolontariusz. – Startowaliśmy w dwóch przetargach, 
oba przegraliśmy. Ustawodawca nałożył na nas obowiązki społeczne, które chętnie 
spełnimy, ale władze Warszawy nie widzą różnicy między raczkującym przedsię-
biorstwem społecznym a potężną, międzynarodową korporacją i zmuszają nas do 
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konkurowania z gigantami – mówi Cezary Tomasz Bykowski, szef SS PetRio, który 
żali się także na politykę lokalową stolicy (przywileje przysługują stowarzysze-
niom, fundacjom czy partiom politycznym, ale nie spółdzielniom socjalnym). 
Zmiana myślenia urzędników w znacznej mierze zależeć będzie od postawy sa-
mych kooperatystów. – Podstawowym problemem na początku naszej działalności 
była niska świadomość administracji publicznej w zakresie spółdzielczości socjalnej – 
równolegle do działań rejestracyjnych musieliśmy prowadzić działania edukacyjne. 
Z czasem zaczęły one przynosić efekty – ocenia Paweł Przybyło.

Znacznie rzadszym przypadkiem jest wsparcie ze strony sektora biznesowego. 
Cieszą się nim „Otwarci”, których strategicznym partnerem jest Grupa Konimpex, 
będąca także głównym fundatorem Fundacji „Otwarcie”. PPH Konimpex-Plus 
Sp. z o.o. („dziecko” Konimpexu), duży dystrybutor oraz producent odzieży tu-
rystyczno-sportowej z siedzibą w Koninie, przekazał na rzecz spółdzielni sklep 
internetowy wraz z „autorską” marką Feel Free, zaś cała Grupa służy kooperaty-
wie pomocą w dziedzinie marketingu, zarządzania i księgowości.

Klucze do pracy

SSoN to obiecująca idea, ale także realnie istniejące miejsca pracy. SS „Kreatywni” 
zatrudnia ponad 30 osób, w większości niepełnosprawnych w stopniu umiarkowa-
nym bądź znacznym. – Są wśród nas osoby dotknięte wszelkimi typami dysfunkcji, od 
ruchowej po upośledzenia umysłowe – informuje Knepka. Spółdzielnia z Krosna Od-
rzańskiego liczy 6 członków, w większości niepełnosprawnych ruchowo. – Mamy 
nadzieję w najbliższym czasie zatrudnić więcej osób niepełnosprawnych, ponieważ 
liczymy na duży kontrakt na sprzątanie klatek schodowych – zdradza prezes Kiwert. 
SzRoN daje pracę 9 osobom, z czego 6 posiada orzeczenie o znacznej bądź umiar-
kowanej niepełnosprawności. PetRio liczy 7 osób, w tym jedną pełnosprawną, 
długotrwale bezrobotną, 5 z 6 członków „Supermediafonu” jest niewidomych, 

„Integrację” współtworzyły 3 osoby niepełnosprawne i 2 bezrobotne, z kolei 
„Nowy Horyzont” skupia przede wszystkim osoby po kryzysach psychicznych. – 
W większości są to osoby, które pracowały zawodowo, natomiast w wyniku zdiagno-
zowania bądź pogłębienia choroby tę pracę straciły – wyjaśnia p. Paweł. Wyjątkowo 
dużym pracodawcą jest oPoka – zatrudnia 40 osób, z których większość ma orze-
czenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Oprócz nich 
w spółdzielni pracuje pięć osób mających za sobą doświadczenie długotrwałego 
bezrobocia.

Kluczem do sukcesu jest dostosowanie pracy do rodzaju niepełnosprawności 
i odpowiednie nią kierowanie. – Przykładowo, nasz niesłyszący pracownik budow-
lany wykonuje większość prac, nie jest jedynie dopuszczany do tych maszyn, których 
obsługa wymaga sprawnego słuchu – wyjaśnia Ścigaj. – Nowoczesne kserokopiarki 
są bardzo wysokie, mają wielkie pojemniki na papier, przystawki do bindowania, 
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zszywania i innych cudów. By mogła je obsługiwać osoba na wózku, musieliśmy po-
czekać trzy miesiące, aż w fabryce ucięto spód maszyny, a jej przystawki funkcjonują 
osobno – wyjaśnia wiceprezes SzRoN-u. W budynku Fundacji „Mimo Wszystko”, 
z którego korzysta „Republika Marzeń”, udogodnienia – i to dla każdego rodzaju 
niepełnosprawności – widać na każdym kroku. – Duże korporacje często nie respek-
tują konieczności dostosowania miejsca do możliwości swoich niepełnosprawnych 
pracowników. To jest firma, która pamięta, kogo zatrudnia – zapewnia p. Paulina. 
Od początku cały pomysł na spółdzielnię opierał się na możliwościach osób z dys-
funkcjami. – Oczywiście są rzeczy, których nie wykona osoba niepełnosprawna, ale 
po to zatrudniamy pełnosprawnych.

Specyfiką osób niepełnosprawnych są także częstsze i bardziej dotkliwe trud-
ności zdrowotne. – Kiedy zachoruję, nie ma mnie w pracy 2–3 tygodnie, podczas gdy 
Pauliny nie byłoby 2–3 dni. Wówczas reszta ekipy jest automatycznie bardziej obcią-
żona – ubolewa Angelika Chrapkiewicz-Gądek. W SSoN chorzy mogą jednak liczyć 
na zrozumienie dla tego typy sytuacji. – Oczywiście jeśli wiemy, że ktoś kombinuje, 
wymagamy zaświadczenia lekarskiego – zastrzega Agnieszka Ścigaj.

Również organizacja pracy SSoN musi uwzględniać potrzeby wszystkich za-
trudnionych. – Działamy na dwie zmiany, ale jeśli ktoś nie może pracować popołu-
dniami, np. z powodu rehabilitacji, wówczas pracuje od rana. Do problemów i po-
trzeb naszych podopiecznych podchodzimy indywidualnie – zapewnia p. Agnieszka. 
Większość zespołu, w tym pełnosprawni, korzysta także z dowozu do pracy, 
finansowanego przez spółdzielnię. – Gmina jest rozległa, a nie wszędzie jeżdżą au-
tobusy – wyjaśnia szefowa oPoki. Firmowy kierowca również posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności.

Przyjęta formuła i zakres świadczonych usług dobrze współgrają z potrzebami 
kooperatystek z SS „50+”. – Przykładowo, zawsze mogę się umówić z podopiecznym, 
że przyjdę na 10:00, dzięki czemu między 8 : 00 a 9 : 00 będę mogła uczestniczyć 
w zajęciach rehabilitacyjnych – konkretyzuje Grażyna Skorupka. Z kolei np. prowa-
dzenie księgowości w spółdzielni – a więc „na własnym” – można sobie rozłożyć 
na więcej godzin, wykonując tę pracę spokojniej. Kobiety kładą nacisk na jeszcze 
jedną, ważną zaletę spółdzielczej, a więc solidarnej formuły ich firmy: jeśli któraś 
gorzej się czuje, zawsze może liczyć na zastępstwo ze strony koleżanki.

Większość SSoN podkreśla, że tworzone przez nie miejsca pracy mają unikal-
ny charakter. – Naszym szwaczkom niepełnosprawność umysłowa bądź fizyczna 
uniemożliwia znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku – podkreśla prezes Smo-
rawska. Zanim nie trafili do „Otwartych”, zajęcia nie mogli znaleźć także niepeł-
nosprawni informatycy, gdyż pracodawców odstraszała ich „inność”, np. silna 
spastyka, będąca efektem mózgowego porażenia dziecięcego. – Nasza niedoszła 
manikiurzystka, obecnie obsługująca punkt ksero, wcześniej zgłosiła się do kilku 
salonów. Nigdzie jej nie chciano, argumentując, że miejsce jest nieprzystosowane do 
potrzeb osoby na wózku – relacjonuje p. Iwona. W przypadku członkiń SS „50+”, 
których szanse na rynku pracy ogranicza nie tylko niepełnosprawność, ale i wiek 
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oraz płeć, ważną motywacją do założenia spółdzielni była niewielka liczba prze-
pracowanych lat w związku z perturbacjami wywołanymi chorobą. Podjęcie przez 
panie pracy wydłuża okres składkowy i daje lepsze zabezpieczenie na przyszłość. 

Niezwykle istotne jest przemyślane dobranie zespołu, w tym spośród osób 
pełnosprawnych. – Kluczem do sukcesu naszego nowego pionu okazał się kierownik 
budowy. Świetny specjalista, który jednak po powrocie z zagranicy nie mógł znaleźć 
pracy – mówi Agata Swędzioł. W kontekście polityki kadrowej poszukiwaną zaletą 
liderów spółdzielni staje się umiejętność dostrzegania ukrytego bądź zaniedba-
nego potencjału. – Przez wiele lat mogłam sobie pozwolić, by nie pracować. Niestety, 
w pewnym momencie zostałam zmuszona samodzielnie zapewniać byt trójce dzieci. 
Kiedyś pracowałam w banku, ale przez 20 lat wszystko się zmieniło. Na początku 
pracy w OPOCE, kiedy miałam wysłać faks, chciałam zapakować urządzenie i posłać 
je w paczce do Warszawy – półżartem wspomina p. Grażyna. Dziś w spółdzielni zaj-
muje się prowadzeniem biura, rachunków oraz sprawami kadrowymi, a szefowe 
bardzo ją cenią. – Dostałam szansę. Nie zawiodłam i mam nadzieję, że nie zawiodę.

Sobie i innym

– Spółdzielnie socjalne mają misję społeczną, tak jak stowarzyszenia i fundacje, a jed-
nocześnie są podmiotem biznesowym. Ta dwoistość daje ciekawe możliwości popra-
wiania jakości życia osób, dla których zostały powołane – zauważa Paweł Bogdała. 

Szczególnie dobry przykład stanowi tutaj SS „50+”.  – Jedna osoba to mało, 
a w kupie jest siła  – podkreśla z przekonaniem prezes Skorupka. Spółdzielczy-
niom udało się m.in. zorganizować turnus rehabilitacyjny, z którego skorzystały 
także inne kobiety po mastektomii. Z kolei dzięki udanemu startowi w miejskim 
konkursie na organizację czasu wolnego osób 55+, członkinie kooperatywy oraz 
ich sąsiadki z osiedla Karwiny mogą uczęszczać na zajęcia taneczno-ruchowe (fit-
ness), których cena i intensywność jest dopasowana do ich możliwości. Podobnie, 
dzięki uczestnictwu „Nowego Horyzontu” jako partnera w jednym z unijnych 
projektów, cieszyńscy spółdzielcy mają stały dostęp do prawnika i psychologa, na 
których usługi nie byłoby ich stać, gdyby mieli ich szukać na rynku komercyjnym. 
Samoorganizacja w formie spółdzielni ułatwia także realizowanie swoich pasji. – 
Wspólnie jeździmy na zawody sportowe i mamy sporo sukcesów na swoim koncie – nie 
kryje dumy wiceprezes SzRoN-u. 

Spółdzielczość to wreszcie możliwość samorealizacji poprzez działania na 
rzecz innych. I  tak, SzRoN stał się nieformalnym pośrednikiem pracy.  – Nie 
chcemy wyręczać urzędników, ale często przychodzą do nas ludzie poszukujący za-
trudnienia, szczególnie niepełnosprawni. Nie mamy tyle pracy, by dać ją wszystkim, 
ale często wiemy, kto poszukuje pracowników, co umożliwia nam komunikowanie 
zainteresowanych  – opowiada pani Iwona. Krośnieńscy spółdzielcy aktywnie 
współpracują z miejscowymi stowarzyszeniami (Wspólnie organizujemy szkolenia 
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i warsztaty – wyjaśnia p. Justyna), zaś kooperatyści z „Republiki Marzeń” społecz-
nie wspomagają przedszkole dla niepełnosprawnych, np. organizując imprezy 
okolicznościowe. – Te dzieci widzą, że jesteśmy do nich podobni, a mimo tego pra-
cujemy i funkcjonujemy jak każdy inny. To im pokazuje, że kiedy dorosną, też będą 
mogły normalnie żyć – przekonuje p. Angelika.

oPoka występuje w charakterze sponsora niektórych wydarzeń lokalnych, 
np. zapewniając catering. Wspiera obchody Dnia Seniora w sołectwach, zaś dla 
młodzieży zorganizowała warsztaty taneczne z udziałem gwiazdy jednej z edycji 
popularnego programu „You Can Dance”. Te ostatnie są obecnie jedyną formą 
działalności spółdzielni w 90% finansowaną z tzw. grantu, do realizacji całej 
reszty celów społecznych firma dąży, wykorzystując wypracowywane środki 
własne. Podobnie jest z „Republiką Marzeń”, która uzyskała dofinansowanie na 
warsztaty fotograficzne dla niepełnosprawnych umysłowo, ale już ogólnopolski 
konkurs poetycki zamierza przeprowadzić „o własnych siłach”. – Naszym celem 
jest promocja sztuki osób niepełnosprawnych – podkreśla Paulina Łysiak. – Znam 
wiele osób niepełnosprawnych, niesamowicie zdolnych, które swoje prace chowały do 
szuflady, wstydziły się. – Pomagamy im wyjść z cienia – uzupełnia druga wiceszefo-
wa spółdzielni. I pokazuje piękny obraz namalowany ustami.

Więcej niż praca

Dla niepełnosprawnych praca ma jeszcze większe znaczenie psychologiczne niż 
dla osób zdrowych. – Pozwala przełamać nawyk siedzenia w domu, w najlepszym 
razie w towarzystwie najbliższych. Wielokrotnie widziałam osoby mające problem 
w kontakcie z  ludźmi, cierpiące na silne natręctwa. Dzięki pracy udawało im się 
przełamać ograniczenia, a nawet zmniejszyć wiele objawów chorobowych, a w konse-
kwencji poprawić codzienne funkcjonowanie i zwiększyć samodzielność – mówi Beata 
Kurczewska, psycholog z łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, 
przy którego wsparciu powstała Spółdzielnia Socjalna „Ksero Zawisza”, zrzesza-
jąca osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym. Potwierdza to Grażyna 
Skorupka: Gdybyśmy nie założyły spółdzielni, to tłumacząc się chorobą, mogłybyśmy 
do godziny 13:00 chodzić w szlafroku, bo to mnie boli, tamto mnie boli… Odkąd 
podjęłyśmy pracę, nie mamy takiej możliwości i już nic nas nie boli. Również w „No-
wym Horyzoncie” spółdzielcy zauważają, że odkąd mają po co rano wstać i z kim 
się spotkać, czują się znacznie lepiej. 

To, że w SSoN zazwyczaj pracują również „normalne” osoby, sprzyja integracji 
społecznej. – Po paru miesiącach obserwowaliśmy, że wszyscy traktują się po part-
nersku i z szacunkiem – zauważa psycholog. – Dla osób z dysfunkcjami ważne jest 
samo wyjście z domu, praca i kontakt z innymi osobami – potwierdza Tomasz Knep-
ka, opowiadając, jak między pracownikami rodzą się przyjaźnie, które owocują 
świetną atmosferą w spółdzielni.
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Panie z SS „50+” nieustannie podkreślają, że dzięki swojej działalności miały 
okazję poznać tyle wspaniałych osób z całej Polski. Co więcej, opieka nad starszymi 
osobami pozwala im częściowo zaspokoić potrzeby rodzinne. – Jesteśmy w takim 
wieku, że część z nas straciła już rodziców. Jak się ma 60 lat, to fajnie jest, kiedy pani 
mająca 80 nas przytuli – mówi p. Grażyna. 

Również liderka „Otwartych” przekonuje, że spółdzielnia to dla jej podopiecz-
nych nie tylko miejsce pracy. – To możliwość urzeczywistnienia swoich pasji. Tym, 
czym do tej pory zajmowały się po kątach, w domu, mogą się obecnie zajmować 
zawodowo, a efekty ich pracy są widoczne. Na dodatek dają coś innym, co jest dla 
nich bardzo ważne.

Dotknąć zarządzania

Spółdzielcze ideały zakładają partycypację w zarządzaniu wspólnym przedsię-
wzięciem. Ze SSoN, zwłaszcza zakładanymi przez osoby prawne, bywa nieco 
inaczej. Bardzo często pracują w nich osoby, które nie są w stanie kierować 
nawet własnymi losami. „Ideowe” spółdzielnie dokładają jednak starań, by na 
miarę swoich ograniczeń wszyscy pracownicy brali współodpowiedzialność 
za siebie oraz firmę. W józefowskiej spółdzielni, współtworzonej przez osoby 
cierpiące na schorzenia związane z psychiką, znaczną część decyzji podejmu-
je zarząd, do którego wybrano osoby o  najwyższych kompetencjach w  gru-
pie, jednak wiele spraw jest konsultowanych na forum całej kooperatywy. 

W oPoce szczególnie pielęgnowane są ideały demokratyczne. – Chcemy, by 
każdy, kto jest do tego zdolny, dotknął zarządzania. Dlatego niemal wszyscy nasi 
pracownicy rotacyjnie pełnią funkcje kierowników, np. kuchni czy zaopatrzenia. I to 
działa: kiedy mnie ani Agnieszki nie ma, a często wyjeżdżamy, wszystko tutaj nor-
malnie funkcjonuje – cieszy się pani prezes. Na korytarzu spółdzielni wisi tablica, 
z której można się dowiedzieć, kto w danym tygodniu koordynuje poszczególne 
zadania. Warto podkreślić, że wszyscy kierownicy zaczynali od pójścia na szko-
lenie z zarządzania spółdzielnią, by zyskać szerszy obraz swojego społecznego 
przedsiębiorstwa. – To bardzo porządne szkolenia, kilkudniowe, z zajęciami warsz-
tatowymi – zachwala wiceprezes Ścigaj.

Umiejętne włączanie pracowników w życie spółdzielni przekłada się na jej 
sukces. – Na początku byliśmy my i oni, szefostwo i pracownicy; każde pięć minut 
dłużej było przez nich liczone do nadgodzin. Dziś mówią: nasza oPoka, a odkąd 
spłacamy kredyt, pracują jeszcze, by go spłacić. Poczuli, że OPOKA należy do nich, że 
są jej częścią – uśmiecha się pani Agnieszka.

W „Republice Marzeń” wszystkie ważne decyzje podejmowane są w gronie 
pięciu osób fizycznych należących do spółdzielni. – Postanowiłam przystąpić do 
spółdzielni, ponieważ podoba mi się model demokratycznego podejmowania decyzji 
i robienia czegoś dla ludzi – wyznaje p. Angelika. – Spółdzielnia to najlepsza forma 
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dla przedsiębiorstwa społecznego – dodaje p. Paulina. Także „Kreatywni” dokła-
dają wszelkich starań, by ich firma była autentyczną spółdzielnią. – Nie chcemy, 
by ktokolwiek miał poczucie, że jest tylko trybikiem w maszynie, niemającym nic 
do powiedzenia – wyjaśnia p. Tomek. W „Nowym Horyzoncie” ton nadaje trzy-
osobowa „rada starszych”, stanowiąca jednocześnie zarząd przedsiębiorstwa, 
jednak wszyscy spółdzielcy mają zagwarantowany współudział w podejmowaniu 
kluczowych decyzji. Również w „Integracji”, która posiada jednoosobowy zarząd, 
podstawowym sposobem podejmowania decyzji jest konsensus.

Łyżki dziegciu

Kluczewska spółdzielnia czyni starania o utworzenie Zakładu Aktywizacji Za-
wodowej – miejsca, w którym niepełnosprawni przechodziliby rehabilitację za-
wodową i społeczną. Według rozporządzenia ministra pracy, zaz-y mogą być 
zakładane przez gminy, powiaty, fundacje, stowarzyszenia i  inne organizacje 
społeczne. Niestety, urzędnicy uznali oPokĘ za zwykłą firmę i odmówili zgody na 
prowadzenie zaz-u. Szefowe spółdzielni nie złożyły broni: wojewodę już udało się 
przekonać, następny w kolejce jest samorząd województwa. To przykład na to, ja-
kim problemem bywa dla spółdzielni niezrozumienie idei przedsiębiorczości spo-
łecznej, spotykane nawet na wysokich szczeblach administracji. Z kolei bariery, 
jakie napotkał SzRoN, miały przede wszystkim charakter mentalny. – Komendant 
chciał, by monitoring obsługiwali emerytowani policjanci. Nie wyobrażał sobie, jak 
to będzie, kiedy do komendy wjadą osoby na wózkach, obawiał się ponadto wycieku 
informacji, które nie powinny wyjść poza jej mury. Po dłuższym przeciąganiu liny 
zaprosiliśmy go na kawę. Po rozmowie lody puściły – relacjonuje Kowalewska.

Sporo spółdzielni narzeka na powiatowe urzędy pracy. – Chcieliśmy nawiązać 
współpracę i wysłać niepełnosprawnych na szkolenia, po których mieliby rzeczy-
wiste szanse na zatrudnienie na otwartym rynku. Niestety, urząd woli trzymać ich 
u siebie, by w kółko organizować nieprzydatne szkolenia, dzięki czemu może pobie-
rać pieniądze na aktywizację wykluczonych z rynku pracy  – mówi wiceszefowa 
SzRoN-u. – PUP-y mogą dawać pieniądze na tworzenie w spółdzielniach miejsc pracy 
dla niepełnosprawnych; mogą, ale nie muszą. I nie dają: żadna znana mi spółdzielnia 
socjalna nie otrzymała takich środków – dodaje. Paweł Bogdała uzupełnia ten obraz 
relacją ze swoich starań o pożyczkę na rozpoczęcie działalności: Okazało się, że 
będziemy musieli ją oddać także w razie niepowodzenia naszej inicjatywy.

SSoN narzekają również na trudności z pozyskiwaniem dotacji. Jeśli w spół-
dzielni oraz jej najbliższym otoczeniu brakuje osoby mającej doświadczenie 
w pisaniu wniosków, nawet najlepsza inicjatywa przegra konkurencję ze starymi 
wyjadaczami z „pozarządówek” oraz… innych spółdzielni socjalnych, z których 
część uczyniła z dotacji sposób na życie. Podczas licznych spotkań z grupami 
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inicjatywnymi nowych spółdzielni Kowalewska doradza ich członkom: Nie liczcie 
na pieniądze z projektów, zaróbcie je sami.

Zupełnie inną kategorię wyzwań, z którym na pewnym etapie musi się zmie-
rzyć wiele SSoN, stanowią roszczenia oraz brak umiejętności bądź motywacji do 
pracy ze strony długotrwale bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych. – Noto-
rycznie przychodzą do nas osoby, które nic nie robią. Na szczęście większość z nich 
udaje nam się wyprostować – przekonuje p. Agnieszka. W skrajnych przypadkach 
nie są przedłużane umowy o pracę. Pokrewnym problemem jest „odpadanie” 
spółdzielców, którzy nie zawsze są przygotowani psychicznie na trudną drogę 
rozkręcania własnej firmy. – Dlatego wszystkim zaczynającym zalecam większą 
liczbę członków niż wymaganych ustawą pięciu, żeby uniknąć sytuacji, kiedy wykru-
szenie się jednej osoby powoduje likwidację spółdzielni – radzi p. Iwona.

Źródłem kłopotów bywają także… lekarze. – Jeśli ktoś ma w orzeczeniu niezdolny 
do pracy, zwykle lekarz z automatu wystawia zaświadczenie o niemożności podjęcia 
pracy, a to nieprawda! Takie osoby mogą pracować, tylko na stanowisku dostosowa-
nym do ich możliwości. Najlepszy, medialny przykład to Janusz Świtaj – chłopak jest 
niemal całkowicie sparaliżowany, ale jak chwilę pomyślano, to i  jemu znaleziono 
pracę – nie ukrywa złości p. Agnieszka.

O wszelkich trudnościach spółdzielcy socjalni na ogół mówią niechętnie; wolą 
koncentrować się na osiągnięciach swoich inicjatyw. – Jeśli jest dobry zespół, moż-
na przejść przez wszystkie problemy  – deklaruje p. Justyna. – Wiele osób, które 
były u nas na wizytach studyjnych, przekonało się, że to możliwe. Z większością 
mamy żywy kontakt, dzięki czemu wiemy, że im się udało – mówi z dumą Grażyna 
Skorupka.

Współpraca: Michał Sobczyk


