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1. ZAGREGOWANY OPIS ZGŁOSZONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW UWAG, WNIOSKÓW I REKOMENDACJI  

Poniższe zestawienia uwag, komentarzy, pytań, wątpliwości i postulatów opracowano na podstawie raportów moderatorów poszczególnych moderowanych 

spotkań otwartych. W tabelach przyporządkowano również słowa kluczowe do danej uwagi. 

1.1. UWAGI ZGŁASZANE DO I PAKIETU ZMIAN 

Tabela 1 zawiera uwagi zgłaszane przez uczestników moderowanych spotkań otwartych do projektów aktów prawnych, wypracowanych w ramach I pakietu zmian 

w wybranych ustawach.  

Tabela 1 Uwagi uczestników moderowanych spotkań otwartych, zgłoszone do projektowanych aktów prawnych w pakiecie I 

L
P 

Dokument, do 
którego odnosi się 

uwaga 

Podmiot 
reprezentowany 

Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia problemowa 
Nr raportu – 

źródło 
uwagi 

Słowo kluczowe 

Projekt z dnia 27 marca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” 

1 

projekt z dnia 27 
marca 2017 r. 

ustawy o zmianie 
niektórych ustaw 

w związku z 
realizacją 

programu „Za 
życiem”  

uczestnik/czka 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17.05.2017 

Silny sprzeciw wobec tylko kategorii mieszkań chronionych bez kategorii mieszkania 
wspomagane. Dotychczasowa nomenklatura już się przyjęła w środowisku – nie warto 

wprowadzać nowych definicji już istniejących pojęć. 

konferencja 
ogólnopolsk

a w 
Warszawie -
17.05.2017 

mieszkalnictwo 
chronione 

2 
projekt z dnia 27 

marca 2017 r. 
ustawy o zmianie 

uczestnik/czka 
konferencji 

ogólnopolskiej w 

Do mieszkań wspomaganych powinny trafiać osoby: którym zastępują one pobyt w 
instytucji, dla osób wymagających całodobowego wsparcia, usług asystenckich wysokiej 

jakości. Tu postulowana idea, by docelowo było to „normalne mieszkanie bez 

konferencja 
ogólnopolsk

a w 

mieszkalnictwo 
chronione 
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niektórych ustaw 
w związku z 

realizacją 
programu „Za 

życiem”  

Warszawie w dniu 
17.05.2017 

regulaminu” w duchu usamodzielniania a także integracji społecznej osób 
niepełnosprawnych. e. Zgłaszane jest niebezpieczeństwo standaryzacji – w ofercie i w 
dostosowaniu lokali a tymczasem ważne jest indywidualne podejście do potrzeb danej 

niepełnosprawności.  

Warszawie -
17.05.2017 

3 

projekt z dnia 27 
marca 2017 r. 

ustawy o zmianie 
niektórych ustaw 

w związku z 
realizacją 

programu „Za 
życiem”  

uczestnik/czka 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17.05.2017 

postulat zniesienia ust. 14  

konferencja 
ogólnopolsk

a w 
Warszawie -
17.05.2017 

mieszkalnictwo 
chronione 

4 

projekt z dnia 27 
marca 2017 r. 

ustawy o zmianie 
niektórych ustaw 

w związku z 
realizacją 

programu „Za 
życiem”  

uczestnik/czka 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17.05.2017 

uwagi/zmiany dotyczące korekty projektu ustawy: 1. Ust. 10 – dodać „w stopniu 
umiarkowanym” jak jest na ulotkach reklamujących program. Np. Autyści często maja 

stopień lekki więc będą wykluczeni z tej oferty. 2. Ust. 3 rozszerzyć na organizacje 
pozarządowe (nie tylko OPP) 3. Ust. 14 kontrowersyjny punkt wiele osób postuluje po 
prostu wykreślenie – zadają pytanie Co z mieszkańcami DPS-ów, którzy też mogliby 

podjąć usamodzielnienie. 4. Ust 15 kontrowersję budzi zakres minimalnych wymogów 
ustalanych przez właściwego Ministra. Standard dostosowania powinien jednak 
uwzględniać rodzaj niepełnosprawności a nie być ogólnym standardem. Szereg 

argumentów: różne mają potrzeby różne niesprawności, dla Autystów pokonywanie 
barier wręcz jest wskazane jako element terapeutyczny, dostosowanie do wszystkich 
rodzajów jest bardzo drogie i wymaga najczęściej nowego budownictwa nie adaptacji 

zasobu mieszkaniowego gmin, który istnieje. 5. Korzyścią z nowelizacji wydaje się w ust 
10 poszerzenie katalogu odbiorców i ust 14 – że DPS mogłyby tworzyć mieszkania 

treningowe dla swoich podopiecznych. 6. Zagrożeniem wydaje się brak finansów do ust. 
10 

konferencja 
ogólnopolsk

a w 
Warszawie -
17.05.2017 

mieszkalnictwo 
chronione 

5 

projekt z dnia 27 
marca 2017 r. 

ustawy o zmianie 
niektórych ustaw 

uczestnik/czka 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

Ważne by dopracować art. 53 i ustanowić dwa typy (chronione i wspomagane) są 
postrzegane już jako dwa rodzaje oferty i nie warto iść pod prą terminologii która już jest 

osadzona w świadomości społecznej osób zajmujących się ta problematyką. Istnieje 
obawa przed tworzeniem wspólnot mieszkaniowych – warto raczej myśleć o 

konferencja 
ogólnopolsk

a w 
Warszawie -

mieszkalnictwo 
chronione 
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w związku z 
realizacją 

programu „Za 
życiem”  

17.05.2017 indywidualnych gospodarstwach domowych z dopisanymi do nich usługami. W innej 
grupie mocny głos dotyczący tego żeby nie tworzyć gettoizacji w przypadku oferty 

mieszkań.  

17.05.2017 

6 

projekt z dnia 27 
marca 2017 r. 

ustawy o zmianie 
niektórych ustaw 

w związku z 
realizacją 

programu „Za 
życiem”  

uczestnik/czka 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17.05.2017 

1. Ważne kwestie, których ustawa nie obejmuje a. Uczestnicy nie zgadzają się aby 
kwalifikacji do mieszkania dokonywał pracownik socjalny – musi to być Rada 

programowa lub ktoś merytoryczny z placówki, która prowadzi mieszkanie (najczęściej 
NGO które ma zadanie zlecone przez gminę). b. Wskazywano brak opisu finansowania 

Asystentów rodziny w mieszkaniach chronionych. c. Projekt ustawy wyklucza z treningu 
mieszkaniowego osoby, które wymagają całodobowej opieki (także w mieszkaniach 

wspomaganych) d. Należy rozszerzyć katalog organizacji która mogą prowadzić 
mieszkania – poza OPP. e. Katalog osób, które mogą być objęte mieszkaniami – 

szczególnie treningowymi – powinien być rozszerzony o osoby bezdomne. Są dla nich 
tworzone programy przywracania do społeczeństwa - szuka się im pracy reguluje inne 

świadczenia ale nie ma ja dać im miejsca do mieszkania a nie są to osoby 
niepełnosprawne a na pewno już bez orzeczeń. f. Postulat by starsi rodzice i dzieci nie 

były rozdzielane przy kierowaniu do mieszkań chronionych. Wydaje się jednak to 
postulat utopijny – w totku dyskusji wybrzmiał argument mówiący o prawie dorosłych 
osób niepełnosprawnych do usamodzielniania oraz mieszkalnictwo nie może być filią 

DPS-ów. Wydaje się więc, że dla osób starszych z dziećmi niepełnosprawnymi powinien 
być system asystentury mocno rozwinięty aniżeli kwestie mieszkań chronionych czy 
wspomaganych. g. Niepokojące jest dla odbiorców, że znowu nie ma rozróżnienia na 
specyficzne niepełnosprawności. Posługiwanie się jakimiś średnimi powoduje, że są 

grupy niepełnosprawności które przestają się „opłacać” ( gł. Autyści wymagają bardzo 
drogiego wsparcia). Już teraz istnieje podskórne zjawisko „castingów do WTZ czy ZAZ” 
gdzie przyjmowane są osoby tańsze w obsłudze. h. Postulat skreślenia wymogu 3 osób 
w mieszkaniu. i. Przydzielanie prowadzenia mieszkań chronionych w drodze konkursu 
ofert przez gminy jest pomyłką w tym sensie, że to sa formy wsparcia wieloletnie i nie 
można po 2 latach powiedzieć, że konkurs wygrała inna organizacja i teraz ma innych 

swoich podopiecznych. Kwestia ciągłości współpracy z podmiotem prowadzącym 
mieszkalnictwo bardzo istotna. To uwiarygadnia te organizacje ale też pozwala im robić 

dobra jakość swojej oferty. Nie pracują przecież z osobami „łatwymi”, których 

konferencja 
ogólnopolsk

a w 
Warszawie -
17.05.2017 

mieszkalnictwo 
chronione 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a7

 

St
ro

n
a7

 

dysfunkcje są możliwe do wyeliminowania czy szybkiej zmiany. j. Ważne by w tzw. 
miejscach interwencyjnych domach chronionych nie łączyć osób ze schorzeniami które 

będą sobie przeszkadzać - przykład autysta i depresant lub niepełnosprawny 
intelektualnie (krzyczący, głośny) k. Brakuje prawnej możliwości by gdy odejdzie rodzic 

dziecka niepełnoprawnego posiadający mieszkanie – mógł je formalnie (notarialnie) 
przekazać do zasoby gminy. BY w tym mieszkaniu jego dziecko mogło spokojnie 
funkcjonować wraz z opieką a niejako w zamian gmina zyska po śmierci tej osoby 

mieszkanie które mogłoby być mieszkaniem chronionym dla kolejnych potrzebujących. 
Powinna być stworzone prawnie taka możliwość.  

7 
Uwaga ogólna do 
ustawy o pomocy 

społecznej 

Anna Bączkowska, 
OPP, rodzic 

Dlaczego bierze się pod uwagę dochód całej rodziny w rodzinie z dzieckiem 
niepełnosprawnym, co często wyklucza korzystanie z wszystkich potrzebnych usług i 

świadczeń. Czy trzeba koniecznie się wyprowadzić z domu, żeby można było korzystać z 
terapii i rehabilitacji? 

konferencja 
regionalna w 

Gdańsku 
świadczenia 

8 
ustawa o pomocy 

społecznej 

uczestnik 
warsztatu "WTZ - 

diagnoza i kierunki 
zmian" podczas 

konferencji 
regionalnej w 
Bydgoszczy 

(4.7) - tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób 
niepełnosprawnych. Uwaga: w kwestii dostępności mieszkań chronionych dla osób z 
autyzmem - lista potencjalnych chętnych: osoby niepełnosprawne fizycznie, osoby w 

podeszłym wieku lub przewlekle chore, uchodźcy, osoby z innymi zaburzeniami 
psychicznymi niż rozwojowe jest bardzo szeroka, co w praktyce uzależni tę formę 

wsparcia od arbitralnej decyzji kierujących a jeśli nie, to będzie to forma dostępna dla 
bardzo nielicznych osób ze spektrum autyzmu.  

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

mieszkania 
chronione 

9 
ustawa o pomocy 

społecznej 
Pani Mariola 

Kotek, 

Finansowanie ŚDS jest za małe (1260 zł na uczestnika), brak instytucji, które wspierają 
ŚDS. Istnieje pustka w opiece osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną po 

ukończeniu przez nie dwudziestego piątego roku życia; do opieki nad osobami z głęboką 
niepełnosprawnością intelektualną trudno znaleźć pracowników za tak małe pieniądze. 

konferencja 
regionalna 

we 
Wrocławiu 

ŚDS 

10 

Art. 2. pkt 1. 
Ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w 
związku z realizacja 

programu „Za 
życiem” 

uczestnik 
warsztatu 

"Wsparcie dla 
osób z autyzmem" 

podczas 
konferencji 

regionalnej w 
Kielcach 

Pojawienie się wątpliwości co do możliwości zapewnienia wystarczającego poziomu 
realizacji obowiązków pracowników wobec osób z ASD pomimo zwiększonej dotacji w 

sytuacjach, gdy wymagana jest praca typu „jedne na jeden” (trudności ze 
sfinansowaniem dodatkowego – chociażby jednego – etatu dla specjalisty). 

konferencja 
regionalna w 

Kielcach 
ŚDS; autyzm 
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11 

Art. 2. pkt 1. 
Ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w 
związku z realizacja 

programu „Za 
życiem”/ 

uczestnik 
warsztatu 

"Wsparcie dla 
osób z autyzmem" 

podczas 
konferencji 

regionalnej w 
Kielcach 

Propozycja - w trosce o bezpieczeństwo innych uczestników ŚDS, związanych z 
zachowaniami trudnymi osób ze spektrum i ich szczególnych potrzeb – tworzenia 

wydzielonych czesci dedykowanych osobom z autyzmem wraz z postulatem 
zwiększenia środków na ten cel. 

konferencja 
regionalna w 

Kielcach 
ŚDS; autyzm 

12 
ustaw o pomocy 

społecznej 

Wioletta 
Umławska - 
prelegent w 

trakcie konferencji 
regionalnej w 

Szczecinie 

W programie „Za życiem”, brakuje rozwiązań odpowiednich dla osób z autyzmem, w 
szczególności osób dorosłych. Szereg przewidzianych w programie i ustawie rozwiązań 

dotyczących dzieci jest niedostosowana do charakteru tego zaburzenia. Wątpliwość 
budzi określenie grupy, która ma być objęta wsparciem w ramach programu „Za 

życiem”. Uchwała wskazuje na ograniczenie uprawnionych do rodzin z dziećmi oraz 
dzieci i młodzieży w pozostających w edukacji. W prawie polskim nie ma dosłownej 

definicji dziecka. Z reguły jednak przez dzieci rozumie się osoby do lat 18. Późniejsze 
zapisy uchwały, określające cele programu, słusznie przewidują wsparcie dla dorosłych, 

ale ta niejednoznaczność może stanowić przeszkodę w realizacji programu oraz 
wątpliwości co do interpretacji zapisów, np., dotyczących pomocy mieszkaniowej. 

Niepokojący jest fakt, że uchwała nie zajmuje się w równoważnym stopniu 
niepełnosprawnością dzieci i dorosłych. Widać zdecydowaną dysproporcję w 

rozwiązaniach kierowanych do dzieci oraz ich rodzin i opiekunów, a wspieraniu 
dorosłych z niepełnosprawnością. Ogólnikowość proponowanych zapisów, 

wynikających z charakteru programu, pozostawia szerokie pole do interpretacji 
przepisów, co może skutkować rozbieżnością późniejszych, szczegółowych regulacji.” 

konferencja 
regionalna w 

Szczecinie 
autyzm 

13 
ustawa o pomocy 

społecznej 

Wioletta 
Umławska - 
prelegent w 

trakcie konferencji 
regionalnej w 

Szczecinie 

Zapis o dostosowaniu ŚDS do potrzeb osób z autyzmem bardzo cieszy i jest bardzo 
oczekiwany. Nie zaspokoi natomiast potrzeb rodzin dorosłych osób z autyzmem na 

opiekę wytchnieniową. Dziś w ŚDS w całym kraju są pojedyncze osoby z autyzmem i 
żadna z nich nie korzysta z opieki całodobowej. Nawet za kilka lat tylko część osób 

dorosłych znajdzie miejsca w ŚDS, a tylko część z nich będzie miała szansę na miejsca 
całodobowego pobytu. 

konferencja 
regionalna w 

Szczecinie 
autyzm; ŚDS 

14 
ustawa o pomocy 

społecznej 
Wioletta 

Umławska - 
W programie brakuje propozycji dla często już bardzo dorosłych osób z autyzmem, 

które wypadają z systemu, a ze względu na specyfikę swojej niepełnosprawności mają 
konferencja 

regionalna w 
autyzm 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a9

 

St
ro

n
a9

 

prelegent w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Szczecinie 

problem z odnalezieniem się w placówkach opiekuńczych. Organizacje pozarządowe, w 
tym Porozumienie Autyzm-Polska sygnalizuje ten problem bezskutecznie od wielu lat. 

Obecnie problem stał się już bardzo palący, dlatego z niecierpliwością oczekujemy 
przyjęcia rozwiązań w tym zakresie. Istnieją gotowe rozwiązania – małe specjalistyczne 
domy dla osób z autyzmem (Gdańsk, Warszawa, Więckowice pod Krakowem), jednak 
brak jest rozwiązań prawnych umożliwiających finansowanie pobytu dorosłych osób z 

autyzmem w sposób odpowiadający ich faktycznym potrzebom. 

Szczecinie 

15 
ustawa o pomocy 

społecznej 

uczestnicy 
warsztatu 

"Wsparcie dla 
osób z autyzmem" 

w trakcie 
konferencji 

regionalnej w 
Szczecinie 

Zróżnicowanie poziomu funkcjonowania osób z autyzmem i dotkliwość objawów 
powoduje, że nie ma możliwości wypracowania jednego uniwersalnego modelu 
wsparcia dla tych osób. Konieczne jest zindywidualizowane podejście, uszyte niejako na 
miarę każdej osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Jest konieczne zapewnienie osobom z 
autyzmem ciągłości procesu rehabilitacji. W momencie uzyskania przez osoby z 
autyzmem pełnoletności w sposób diametralny zostaje ograniczona możliwość 
uzyskania wsparcia w zakresie rehabilitacji. Dzieci niepełnosprawne maja zapewnioną 
kompleksowa opiekę w tym zakresie, mogą korzystać z pomocy wyspecjalizowanych 
placówek. W chwili gdy formalnie stają się dorośli, tracą często tę możliwość, choć ich 
potrzeby nadal są w tym zakresie ogromne.  
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Organizacje wspierające osoby z autyzmem w większości funkcjonują w oparciu o 
finansowanie uzyskiwane w trybie konkursowym, co niesie ze sobą niepewność co do 
rezultatów rozstrzygnięć w kolejnych konkursach. Niepewność ta towarzyszy osobom 

zaangażowanym w tworzenie oferty, ale również opiekunom osób niepełnosprawnych, 
gdyż obawiają się oni czy ich podopieczni będą mieli zapewnioną ciągłość wysokiej 

jakości rehabilitacji. Wątpliwości budzi sposób, w jaki można eliminować z rynku 
podmioty oferujące usługi nie spełniające standardów oraz wchodzenie nowych w 

system opieki. Uczestnicy zaznaczali, że ważny jest sprawnie działający system kontroli 
nad placówkami. Ośrodki, które oferowałyby rehabilitację wysokiej jakości mogłyby się 
starać o finasowanie pozakonkursowe (stałe) a placówki nowe, chcące wejść na rynek 
stawałyby do cyklicznie organizowanych konkursów. Wdrażanie owych rozwiązań w 

ramach różnego rodzaju projektów również niesie ze sobą ryzyko związane z brakiem 
możliwości finansowania tych działań po zakończeniu danego projektu.  
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Środowiskowe domy samopomocy mogą nie podołać wyzwaniom, które niesie ze sobą 
opieka nad osobami z autyzmem. Trudności te mogą wynikać z samej specyfiki 
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"Wsparcie dla 
osób z autyzmem" 

w trakcie 
konferencji 

regionalnej w 
Szczecinie 

placówek, braku wyszkolonej kadry oraz zbyt małej ogólnie jej liczby. Dotacje w 
wysokości 20-30% na uczestnika to zbyt mało, żeby możliwe było zapewnienie nawet 
minimalnego wsparcia odpowiedniej jakości. Koniecznym może się okazać tworzenie 
wyspecjalizowanych placówek oferujących wsparcie wyłącznie dla tej grupy 
niepełnosprawnych, z finansowaniem adekwatnym do potrzeb podopiecznych. 

Szczecinie 
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Rodzice i osoby pracujące na rzecz OzA widzą konieczność systemowych zmian, 
szczególnie w zakresie wsparcia OzA po 24 r. ż. Problem osób z autyzmem jest 

wielopłaszczyznowy i wymaga współpracy pomiędzy organami rządowymi i 
samorządowymi m.in w zakresie zdrowia, edukacji, polityki społecznej. Jeden z 

kolejnych problemów leży w systemie kształcenia przyszłych lekarzy w tym pediatrów i 
psychiatrów, pielęgniarek, nauczycieli i in. osób w przyszłości pracujących na rzecz osób 

z autyzmem.  
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Co dalej po 24 roku życia a) zachowanie świadczeń po uzyskaniu pełnoletności (ulga na 
dojazdy, terapie) b) po 24 roku życia OzA kończy obowiązek szkolny , tym samym 

kończy się zwiększona subwencja oświatowa 9,5x. Autyzm trwa całe życie, terapia musi 
być prowadzona całe życie. c) obecnie w Domach Pomocy Społecznej (DPS) przebywa 

tysiące osób z autyzmem - często bez prawidłowej diagnozy i wieloletniego braku 
odpowiednio prowadzonej terapii. Z powodu braku terapii i odpowiednich warunków 
dostosowanych do specyfiki autyzmu są bardzo trudnymi podopiecznymi z licznymi 

zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi. W konsekwencji OzA są pacjentami 
szpitali psychiatrycznych i przymusu farmakologicznego. Dorosło kolejne pokolenie 
osób z autyzmem (obecni 20-30latkowie), którzy są potencjalnymi podopiecznymi 

DPSów a rodzice walczą o ich godne życie. Systemowe problemy placówek DPS: zbyt 
niskie finansowanie na podopiecznego z autyzmem, brak opieki terapeutycznej 1na1, 

brak odpowiedniej wiedzy (szkoleń behawioralnych) dla pracowników, brak możliwości 
wydzielenia pomieszczeń dla OzA i in. d) Pracownicy DPSów podkreślają, że osoby z 

autyzmem są „najtrudniejszymi” podopiecznymi na co składa się wiele czynników m.in. 
wg Raportu Fundacji Synapsis 60% dorosłych przebywa w domach, bez terapii, pod 

opieką starzejących się rodziców. OzA często po wielu latach przebywania w domu bez 
terapii kierowana jest do DPSów dla przewlekle i psychicznie chorych, które są bardzo 
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liczne! Dobrym przykładem wsparcia jest 3letnia współpraca pomiędzy dyrektor 
Aleksandrą Walejko DPSu w Szpęgawsku pow. starogardzki woj. pomorskie 

http://www.dpsszpegawsk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Ite
mid=44 a Programem „Zrozumieć Autyzm” realizowanym m.in. na terenie woj. 

pomorskiego www.zrozumiecautyzm.eu W krótkim czasie DPS w Szpęgawsku stał się 
nadzieją dla wielu rodzin, tam również pracownicy innych DPSów, ŚDSów szukali 

wsparcia dla swoich podopiecznych. Konieczne są również zmiany przepisów prawnych, 
podejścia urzędników każdego szczebla i samych pracowników DPS/ŚDS, zasad 

dofinansowania z PFRONu Porozumienie Autyzm Polska szacuje ilość dorosłych osób z 
autyzmem na ok 20 tysięcy obywateli. NAJWAŻNIEJSZYM obecnie problem dla 

rodziców i opiekunów OzA jest stworzenie całodobowego systemowego wsparcia po 
24r.ż. dla osób z autyzmem poprzez: - tworzenie i finansowanie małych 

specjalistycznych domów dla dorosłych osób (projekty realizowane przez 
stowarzyszenia skupione w Porozumieniu Autyzm Polska) - odpowiednie dostosowanie 

DPSów do potrzeb OzA - stworzenie rozróżnienia w nowym systemie odpowiedniego 
wsparcia dla OzA wysokofunkcjonujących i niskofunkcjonująych Całodobowa polityka 
wytchnieniowa może być realizowana w DPSach, które w największym stopniu są do 

tego przygotowane, które mają kadrę, zasoby i procedury przy konieczności w/w zmian 
finansowania. e) Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS), Warsztaty Terapii 

Zajęciowej (WTZ), Zakłady Aktywności Społecznej (ZAZ): rodzice OzA i pracownicy tych 
placówek mają ten sam problem – teoretycznie OzA mogą być ich podopiecznymi ale 

praktycznie w bardzo wielu przypadkach jest to niemożliwe (vide Raport Fundacji 
Sypapsis) Tak samo jak w przypadku DPSów placówki te wymagają dodatkowego 
wsparcia finansowego na podopiecznego z autyzmem (terapia behawioralna 1na1)  
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Wsparcie rodziny osoby z autyzmem (rodziców, rodzeństwa, środowiska w którym 
mieszka) : Wsparcie rodziny na różnych etapach życia OzA od diagnozy po dorosłość 
OzA a) nie ma koordynacji działań w zakresie pomocy medycznej, edukacji, polityki 

społecznej – po diagnozie rodzic/rodzina zostaje sama. Dużą rolę pełnią stowarzyszenia 
na rzecz OzA ale są one zazwyczaj w dużych wojewódzkich miastach. b) 

Zniesienie/obniżenie kryterium dochodowego: - prośba rodziców żeby wsparcie i pomoc 
na rzecz rodziny nie była zależna od dochodu – rodziny ponoszą wysokie koszty 

dodatkowych rehabilitacji, terapii, koniecznych i potrzebnych osobie z autyzmem przez 
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całe życie. Zazwyczaj matki rezygnują z pracy, często ojcowie odchodzą z rodzin. - w 
samym Programie za życiem - 500+ a dorosły niepełnosprawny, a niepełnosprawny 

jedynak 153zł wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 724 zł renta socjalna ok. 70zł/godzina 
specjalistycznej terapii Odciążenie w opiece c) Mniejsza biurokracja – problem komisji 

orzekających niepełnosprawność, stawnie przed komisją co 2 lata – dot. m.in. renty 
socjalnej, skierowania do ŚDS, Czasowość otrzymanych orzeczeń w przypadku 

autyzmu; Tendencje do zabierania orzeczeń Brak pokierowania rodziny, co dalej ma 
robić, gdzie może otrzymać wsparcie dla OzA np. skierowanie na WTZ, ŚDS Rynek pracy 

dla rodziców a finansowanie osoby niepełnosprawnej - umożliwienie podjęcia pracy w 
niepełnym wymiarze, bez zabierania świadczeń - praca dla rodziców jest terapią i 
wytchnieniem Konieczność tworzenia przez rodziców grup samopomocowych, 

stowarzyszeń NGO działające na rzecz OzA 
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Utrata świadczeń/statusu osoby bezrobotnej w przypadku przekazania opieki nad ON 
np. z powodu dalszej niezdolności o opieki nad nią /nie dotyczy śmierci ON lub utraty 
orzeczenia o niepełnosprawności/. Temat był szerzej dyskutowany, omawiano sytuacje 
typu pogorszenia się stanu zdrowia OON i konieczności przekazania osoby 
niepełnosprawnej pod opiekę instytucji państwowej lub innemu opiekunowi, w której 
dotychczasowy OON nie otrzymuje żadnego zabezpieczenia finansowego z powodu 
braku statusu osoby bezrobotnej.  
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Opieka nad dorosłym: Po ukończeniu edukacji szkolnej większość osób z autyzmem 
skazana jest na pobyt w domu rodzinnym, stopniowo tracąc zdobytą wiedzę i 

umiejętności. Odpowiednio dostosowane warunki pobytu w WTZ lub ŚDS stworzyłyby 
szansę z jednej strony na utrzymanie efektów wieloletniej edukacji i terapii, a z drugiej 
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strony dla niektórych uczestników umożliwiły podjęcie aktywności zawodowej. 
Stworzenie spójnego systemu, w którym oferty WTZ i ŚDS uzupełniałyby się, stwarzając 

możliwość przejścia uczestnika z jednego typu placówki do drugiej w zależności od 
aktualnego funkcjonowania. Niewątpliwą trudnością będzie zagwarantowanie 

bezpiecznych warunków pobytu osoby z autyzmem w w/w placówkach - czasami 
warunkiem niezbędnym będzie opieka w systemie: jeden na jeden lub małoliczne grupy 

z jednym opiekunem 
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Grupa osób przejawiających cechy ze spektrum autyzmu jest bardzo zróżnicowana. Są 
to zarówno osoby wysoko funkcjonujące jak i wymagające stałego wsparcia i opieki 
drugiej osoby. Dodatkowo osoby te mają różne symbole w orzeczeniach, co może być 
problemem w objęciu adekwatnym wsparciem. 

konferencja 
regionalna w 

Krakowie 

autyzm; 
orzecznictwo 

26 
ustawa o pomocy 

społecznej 

uczestnicy 
warsztatu 

"Wsparcie dla 
osób z autyzmem" 

w trakcie 
konferencji 

regionalnej w 
Krakowie 

Zaplanowane zwiększenie o maks. 30% dotacji na uczestnika z autyzmem (oraz na os. 
ze sprzężeniami) będzie pomocą dla ŚDS-ów obejmujących wsparciem te osoby i może 
stanowić pewną zachętę do przyjmowania do ŚDS tych osób. Należy pamiętać, że 
zdarza się, ze uczestnik z autyzmem wymaga ciągłego towarzyszenia 1 na 1, a 
niejednokrotnie także zapewnienia osobnego pomieszczenia, więc za tak 
wymagającymi osobami powinna iść dotacja, której wysokość pozwalałaby na 
zatrudnienie dodatkowego pracownika, który mógłby w sposób ciągły wspierać 
uczestnika, w czasie aktywności, przerwy, posiłku, toalety. Szczególnie ważne wydaje 
się zaoferowanie osobie z autyzmem indywidualnego wsparcia przy wprowadzaniu do 
nowego ośrodka, podczas etapu aklimatyzacji. Dobrą praktyką byłoby wyszukiwanie 
odpowiedniego miejsca dla dorastającej osoby z niepełnosprawnością już w ostatnich 
latach uczęszczania do szkoły, co ułatwiłoby wprowadzenie nowego uczestnika do 
ośrodka wsparcia adekwatnego do jego potrzeb. Jeśli planowane byłoby utworzenie 
nowych typów ŚDS dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji; autyzm, sprzężenia, to warto, by zwiększyć wskaźnik 
zatrudnienia np. 1 pracownik na 3 uczestników (choć doświadczenie pracy we 
szczególnie wymagającymi osobami pokazuje konieczność zatrudnienia na poziomie 2 
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pracowników na 3 uczestników, a czasem 1 na 1). Konieczne wydaje się zwiększenie 
dotacji, uzależnione od wskaźnika zatrudnienia, ponieważ większość dotacji 
przeznaczana jest na wynagrodzenia dla zespołu wspierająco-aktywizującego. Aktualnie 
dotacja jest taka sama dla ŚDS typu A, B i C, a wskaźniki zatrudnienia to 1 na 7 i 1 na 5. 
Dla osób wymagających stałego wsparcia i opieki, niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji, prezentujących często zachowania agresywne i autoagresywne, konieczne 
byłyby kameralne, specjalistyczne ośrodki z liczną kadrą. Widzimy potrzebę sieci takich 
ośrodków. Należy zauważyć, że osoby z autyzmem często nie są w stanie przebywać w 
większej grupie wyżej funkcjonujących osób, nie tolerują hałasu, zbyt wielu bodźców, 
zmian, oczekiwań społecznych. Jednocześnie bycie świadkiem zachowań agresywnych i 
autoagresywnych jest niekorzystne dla pozostałych uczestników w ośrodku. Potrzeba 
zwiększenia liczby miejsc w placówkach dla osób dorosłych w Małopolsce 
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Uczestnicy Warsztatów w trakcie wypowiedzi i dyskusji zgłosili następujące wnioski, 
uwagi, rekomendacje i propozycje: – odnośnie nowych regulacji związanych z 

finansowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy a w szczególności zapisu iż: 
"kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być zwiększona, nie więcej niż o 
30%, na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, 

którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze 
wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 

związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji" wskazywano 
na problemy i zagrożenia w zakresie zapewnienia bezpiecznego pobytu osób z ASD i 

innych korzystających z placówki - aby było to możliwe wskazana jest opieka 1 x 1 - co 
oczywiście generuje koszty przekraczające wysokość zwiększonej kwoty; wskazano na 

potrzebę i konieczność zwiększenia współczynnika zatrudnienia w ŚDS- ach 
świadczących wsparcie osobom z autyzmem; sygnalizowano, iż z przyczyn czysto 

ekonomicznych tworzenie tego typu placówek jest niemożliwe bez posiadania 
dodatkowych środków - dlatego może to być zasadniczą barierą w ich powstawaniu; 

wskazano iż nie ma możliwości zatrudnienia dodatkowego personelu na pełen etat, co 
byłoby konieczne; wskazywano na trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych w 

zakresie terapii autyzmu pracowników zwłaszcza w małych miejscowościach; wskazano 
na niespójność w przepisach: ŚDS-y to placówki świadczące "wsparcie" a w przypadku 

wielu osób z autyzmem zwłaszcza niżej funkcjonujących i niesamodzielnych istnieje 
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potrzeba opieki a więc placówek "opiekuńczych" - postuluje się zatem przedefiniowanie 
zadań ŚDS-ów w tym zakresie ponieważ tworzenie nowych typów placówek (form 

organizacyjnych) dla osób z autyzmem wdaje się nierealistyczne; 
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wskazywano iż wprowadzona zwiększona kwota to "do 30%" zatem realnie może być 
znacznie niższa, co stanowić będzie zagrożenie dla skuteczności wprowadzonych zmian; 

wskazano iż zapisy eliminują osoby z autyzmem i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, które jednak w większości wypadków także wymagają 

dodatkowego wsparcia i zwiększonych środków co wynika ze specyfiki zaburzenia; 
wskazano iż w wielu wypadkach braku zapisu odnośnie wskazania "konieczności stałej 

lub długotrwałej opieki" wymusi konieczność dodatkowego stawania na komisji 
orzekającej co stanowi istotne utrudnienie i jest związane z okresem oczekiwania i 

brakiem wsparcia w tym czasie; wskazano iż wiele osób z autyzmem posiada orzeczenie 
z kodem przyczyny niepełnosprawności PS lub U, co eliminuje ich od strony formalnej z 

tej formy dodatkowego finansowania i podobnie jak powyżej wymaga dodatkowego 
orzeczenia, co jest uciążliwe i czasochłonne; wskazano iż dodatkowe dofinansowanie 

jest bardzo korzystne i pozytywne jeśli chodzi o osoby z autyzmem, które już korzystają 
z ŚDS-ów czyli osoby te mają miejsce i są już zaadoptowane do warunków placówki, są 

to bowiem osoby stosunkowo samodzielne, natomiast w przypadku potencjalnych 
"nowych" klientów czyli kandydatów i tworzenia nowych miejsc, zwłaszcza gdy maja 

trudności w zachowaniu i trudności w adaptacji, proponowana pomoc jest 
niewystarczająca a mechanizm może być nieskuteczny; 

konferencja 
regionalna w 

Rzeszowie 
autyzm; ŚDS 

29 
ustawa o pomocy 

społecznej 

uczestnicy 
warsztatu 

"Wsparcie dla 
osób z autyzmem" 

w trakcie 
konferencji 

regionalnej w 
Rzeszowie 

w kontekście "mieszkalnictwa osób z autyzmem", wskazywano na duże potencjalne 
potrzeby w tym zakresie i konieczność (w przypadku osób z autyzmem) 

kompleksowego programu wsparcia i towarzyszenia w tym zamieszkiwaniu - co 
generuje dodatkowe koszty kadrowe i potrzebę wyspecjalizowanej kadry; 

konferencja 
regionalna w 

Rzeszowie 

mieszkania 
chronione; autyzm 

30 
ustawa o pomocy 

społecznej 

uczestnicy 
warsztatu 

"Wsparcie dla 

 "kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być zwiększona, nie więcej niż o 
30%, na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, 

którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze 

konferencja 
regionalna w 

Lublinie 
autyzm; ŚDS 
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osób z autyzmem" 
w trakcie 

konferencji 
regionalnej w 

Lublinie 

wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji" • wskazano iż 

kwota tej wysokości jest zbyt niska i nie będzie wystarczającą zachętą do przyjmowania 
osób z ASD do tego typu placówek, zwłaszcza tych osób które przejawiają zachowania 

trudne i wymagają dodatkowego odpowiednio przeszkolonego personelu, w takich 
wypadkach należy zwiększyć ilość personelu "dedykowanego" osobie z autyzmem co 

generuje dużo większe koszty niż zapisane w nowych regulacjach - istnieje zatem ryzyko 
że tego rodzaju zachęta finansowa "nie zadziała"; • wskazano też na obecne niskie 
wynagrodzenia personelu ŚDS-ów, a w związku z tym iż w przypadku osób z ASD 

wskazana jest praca wyspecjalizowanej kadry (wysokie kwalifikacje + doświadczenie w 
pracy), a co za tym idzie konieczne są większe wynagrodzenia tych osób, zatem realnym 

zagrożeniem jest niemożność pozyskania i utrzymania takiej specjalistycznej kadry, 
zwłaszcza w małych ośrodkach, wskazano też na dużą rotację kadry związaną z obecna 
sytuacją na rynku pracy, co jeszcze nasila trudności w tym zakresie; • wskazywano na 

obowiązujące w edukacji rozwiązania odnośnie osób z autyzmem (rozporządzenie MEN 
w sprawie subwencji oświatowej) gdzie kwoty są znacząco wyższe i postulowano aby tej 
wysokości finansowanie wprowadzono także w przypadku placówek typu ŚDS - bowiem 

autyzm to zaburzenie trwające przez całe życie, wymagające zatem jednolitego 
wsparcia także w wieku dorosłym, po zakończeniu edukacji; • wskazywano także na 

problem i koszty związane z dowozem osób z autyzmem do placówek, w podawanych 
przykładach dowóz ten obejmował teren całego powiatu, a więc odległości rzędu 30 km, 

kosztów tego typu dowozu nie da się pokryć tylko ze zwiększonej kwoty 
dofinansowania; • wskazywano też iż kwota to "do 30%" zatem realnie może być 

znacznie niższa; • wskazywano też iż w większości wypadków związanych z pracą z 
osobami z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi niezbędna jest praca 1X1 

(jeden pracownik, jedna osoba niepełnosprawna), zatem przy obecnych proporcjach 1X5 
(jeden opiekun, pięciu uczestników) nie sposób jest zapewnić bezpieczeństwa zarówno 

osobie z autyzmem, jak i innych uczestników zajęć, podjęcie tego typu 
odpowiedzialność jest wielkim ryzykiem i nie można tego wymagać od kierujących i 
pracowników placówki; • wskazywano też na braki w zakresie zaplecza lokalowego - 

osoby z autyzmem wymagają właściwego zaaranżowania przestrzeni, nie tolerują 
dużych grup, nadmiaru bodźców sensorycznych i interakcji społecznych bo to może 
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generować problemy z ich zachowaniem, placówki nie dysponują jednak takimi 
warunkami a działania przystosowawcze generują koszty; Podsumowując: kwota 

zwiększona jest niewystarczająco, placówki nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa; • 
problemem są kwalifikacje kadry i specjalistyczne szkolenie kadry ŚDS-ów; • wskazane 

jest organizowanie specjalistycznych ŚDS-ów dla osób z autyzmem i 
niepełnosprawnościami sprzężonymi; • odpowiadając na ostatni z tych postulatów, 

obecna na warsztatach przedstawicielka administracji rządowej wskazała na możliwość 
tworzenia "dużych" ŚDS-ów w których działają małe filie dla ww. grup osób 

niepełnosprawnych; wskazała też że kwestia specjalistycznych placówek wzbudza 
zastrzeżenia strony rządowej; • podsumowując stwierdzono iż wprowadzone zmiany 

jakkolwiek pozytywne i obiecujące skierowane są do podgrupy osób z autyzmem a 
mianowicie osób samodzielnych, lepiej funkcjonujących, natomiast dla osób z 

nasilonymi głębszymi cechami autystycznymi są one zdecydowanie niewystarczające i 
osoby te pozostaną poza systemem wsparcia; 

31 
ustawa o pomocy 

społecznej 

uczestnicy 
warsztatu 

"Wsparcie dla 
osób z autyzmem" 

w trakcie 
konferencji 

regionalnej w 
Lublinie 

• kolejnym zagadnieniem były kwestie związane z nowymi typami mieszkań 
chronionych w kontekście "mieszkalnictwa osób z autyzmem", wskazywano na 

niewystarczające środki na budowę lub wynajem tych mieszkań w skali kraju i szeroką 
grupę potencjalnych korzystających z tej formy wsparcia, oraz brak regulacji 

dotyczących zakresu towarzyszenia osobom niepełnosprawnych w czasie 
zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym szczególnie w kontekście specjalnych 

potrzeb osób z autyzmem w tym zakresie; 

konferencja 
regionalna w 

Lublinie 

mieszkania 
chronione; autyzm 

32 

art. 36 Ustawy o 
rehabilitacji 
zawodowej i 
społecznej. 

Ks. Stanisław 
Słowik 

Tworzenie przez OPP własnych programów uzupełniających zdrowotnych i społecznych, 
na przykład nieuprawniony jest fizjoterapeuta zatrudniony w środowisku otwartym, 

zdaniem pracowników PFRON). Postulat ujednolicenia usługi społeczne i zdrowotne, 
potraktować je kompleksowo. 

konferencja 
regionalna w 

Kielcach 

ochrona zdrowia, 
pomoc społeczna, 

usługi 
rehabilitacyjne 

33 

Rozporządzenie 
Ministra 

Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej 
z dnia 15 lipca 2003 

r. w sprawie 

Halina Czarnecka, 
ON 

Jakie standardy powinna spełniać osoba, która otrzyma stopień niepełnosprawności 
znaczny i jakie są możliwości odwołania się tego orzeczenia i jego zmiana.  

konferencja 
regionalna w 

Kielcach 

ochrona zdrowia 
psychicznego, 
orzecznictwo o 

niepełnosprawnoś
ci. 
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orzekania o 
niepełnosprawnośc

i i stopniu 
niepełnosprawnośc

i (Dz. U. z dnia 8 
sierpnia 2003 r.) 

34 

Uwaga na temat 
koordynacji 

przepływu środków 
finansowych na 

rehabilitację 
leczniczą 

Stefan Duś, OPP 

Podniesiono kwestię dorosłych osób niepełnosprawnych ruchowo i przewlekle chorych, 
które wymagają ciągłej specjalistycznej rehabilitacji leczniczej. Warunkuje ona 

rehabilitację społeczną i zawodową. PFRON często odmawia finansowania rehabilitacji 
leczniczej, odsyłając do NFZ. 

konferencja 
regionalna w 

Kielcach 

Rehabilitacja 
lecznicza, 

rehabilitacja 
społeczna, 

rehabilitacja 
zawodowa 

35 

Art. 2. pkt 1. 
Ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w 
związku z realizacja 

programu „Za 
życiem” 

uczestnik 
warsztatu 

"Wsparcie dla 
osób z autyzmem" 

podczas 
konferencji 

regionalnej w 
Kielcach 

Niedoszacowanie liczby miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy (placówki 
przeciążone), co utrudnia lub wręcz uniemożliwia poszerzenie oferty dla osób ze 

spektrum autyzmu, pomimo zwiększonej kwoty dotacji. 

konferencja 
regionalna w 

Kielcach 
ŚDS; autyzm 

36 

Art. 2. pkt 1. 
Ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w 
związku z realizacja 

programu „Za 
życiem”/ 

uczestnik 
warsztatu 

"Wsparcie dla 
osób z autyzmem" 

podczas 
konferencji 

regionalnej w 
Kielcach 

„Wyspecjalizowanie” się poszczególnych placówek (ŚDS-ow) w pracy z określonymi 
grupami uczestników, co generuje braki kadrowe (nie ma osób - specjalistów 

wykwalifikowanych do pracy z osobami z ASD), niedostosowanie przestrzeni oraz 
warunków gwarantujących adekwatne wsparcie i rozwój oraz bezpieczeństwo 

wszystkich uczestników ŚDS-ow – kwestie te wymagać będą dodatkowych nakładów 
finansowych oraz czasu niezbędnego na poszerzenie kwalifikacji kadry lub pozyskanie 

nowych specjalistów, a także modyfikacje samych budynków. 

konferencja 
regionalna w 

Kielcach 
ŚDS; autyzm 

37 

Ustawa z dnia 
24.08.2017r w 

sprawie objęcia 
opieką dziecka z 

uczestnik 
warsztatu 

"Skoordynowana 
opieka medyczna, 

Niespójność między rozporządzeniem a obowiązująca dotychczas ustawą oświatową, z 
której wynikało objęcie dzieci wczesnym wspomaganiem. 

konferencja 
regionalna w 

Siedlcach 

Wczesne 
wspomaganie  
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niepełnosprawnośc
ią od urodzenia 

rola asystenta 
rodziny" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Siedlcach 

38 

ustawa o 
świadczeniach 

rodzinnych; ustawa 
o świadczeniach 

pieniężnych 

Reprezentant 
NGO 

Rodzic otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1406 zł powinien mieć 
możliwość uzyskiwania dochodów; możliwość otrzymywania świadczenia 

pielęgnacyjnego przez osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad 
dzieckiem (uwaga uczestnika: niezbędna zmiana przepisów w celu zrównanie praw 

rodziców opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem) 

konferencja 
regionalna w 

Łodzi 
świadczenia 

39 
Ustawa o 

świadczeniach 
rodzinnych 

uczestnik 
warsztatu "Zmiany 

w prawie pracy i 
zatrudnieniu 

opiekunów osób 
niepełnosprawnyc

h" podczas 
konferencji 

regionalnej w 
Łodzi 

Umożliwienie łączenia aktywności zawodowej z pobieraniem świadczenia 
pielęgnacyjnego 

konferencja 
regionalna w 

Łodzi 

zmiany w kodeksie 
pracy; świadczenia 

40 
ustawa o pomocy 

społecznej 

uczestnik 
konferncji 

regionalnej w 
Poznaniu 

ŚDS Kamyk, Stowarzyszenie „Na Tak” - zadano pytanie o standardy lokali – jakie 
zostaną w tej materii przyjęte rozwiązania, - zapytano o wskaźnik zatrudnienia w 

kontekście osób autystycznych, informując, że osoby te funkcjonują często w relacji 
jeden na jeden tzn. jedna osoba autystyczna – jeden opiekun, - zwrócono uwagę, że 
potrzebne są niezbędnie środki finansowe na transport i szkolenia, - zauważono, że 

system oświaty otrzymuje już dodatkowe środki np. na integrację sensoryczną, a ŚDS-y 
nie i zaproponowano zrównanie tych możliwości, 

konferencja 
regionalna w 

Poznaniu 
ŚDS 

41 
Rehabilitacja osób 

dorosłych 

uczestnik 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17/10/2017 

Konieczność zwiększenia limitów rehabilitacji i przysługujących uprawnień z ustawy na 
osoby dorosłe niepełnosprawne 

konferencja 
ogólnopolsk

a w 
Warszawie -
17.10.2017 

Rehabilitacja osób 
dorosłych 
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42 
zatrudnienie ON; 

orzecznictwo 

uczestnik 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17/10/2017 

niemożność otrzymywania dofinansowań do zatrudnienia pracownika w przypadku 
wygaśnięcia terminu ważności orzeczenia i długotrwałego oczekiwania na nowe w 

przypadku zaskarżenia jakiegokolwiek zapisu w nowo wydanym orzeczeniu (zaskarżenie 
tylko jednego punktu w orzeczeniu powoduje nieważność całego orzeczenia) 

konferencja 
ogólnopolsk

a w 
Warszawie -
17.10.2017 

zatrudnienie ON; 
orzecznictwo 

43 Karta Nauczyciela 

uczestnik 
warsztatu 
"Wsparcie 

opiekunów osób 
niepełnosprawnyc
h na rynku pracy" 

na konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

Wprowadzenie możliwości składania przez nauczyciela, który jest jednocześnie 
opiekunem dziecka niepełnosprawnego wiążącego wniosku o uelastycznienie czasu 

pracy w szkole 

konferencja 
ogólnopolsk

a w 
Warszawie -
17.10.2017 

elastyczne formy 
zatrudnienia 

44 
ustawa o pomocy 

społecznej 

uczestnicy 
warsztatu 

"Wsparcie dla 
osób z autyzmem" 

w trakcie 
konferencji 

regionalnej w 
Krakowie 

 Potrzeba wczesnej, szybkiej i rzetelnej diagnozy pod kątem zaburzeń ze spektrum 
autyzmu. 

konferencja 
regionalna w 

Krakowie 

autyzm; 
orzecznitwo 

45 
ustawa o pomocy 

społecznej 

uczestnicy 
warsztatu 

"Wsparcie dla 
osób z autyzmem" 

w trakcie 
konferencji 

regionalnej w 
Krakowie 

Potrzeba specjalistycznego szkolenia dla Asystentów Osób Niepełnosprawnych – z 
zakresu oligofrenopedagogiki i autyzmu. 

konferencja 
regionalna w 

Krakowie 
autyzm 
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46 
ustawa o pomocy 
społecznej; inne 

uczestnicy 
warsztatu 

"Wsparcie dla 
osób z autyzmem" 

w trakcie 
konferencji 

regionalnej w 
Krakowie 

Zgłoszony problem objęcia profesjonalną opieką lekarską (psychiatryczną) osób z 
autyzmem ( i szerzej – osób z niepełnosprawnością intelektualną), oraz zwrócenie uwagi 
na ich specyficzne potrzeby podczas hospitalizacji (np. obecność opiekuna, osoby 
towarzyszącej w szpitalu). 

konferencja 
regionalna w 

Krakowie 

autyzm; opieka 
medyczna 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. Zm.) 

47 

ustawa o promocji 
zatrudnienia i 

instytucjach rynku 
pracy 

uczestnik 
warsztatu "Zmiany 

w prawie pracy i 
zatrudnianie 

opiekunów osób 
niepełnosprawnyc

h" podczas 
konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Zwrócono uwagę na fakt, iż proponowane zmiany w zakresie ułatwień prowadzenia 
działalności gospodarczej mogły by również dotyczyć szerszego grona osób, które 

często faktycznie sprawują opiekę, tj. np. rodzeństwo czy tez wstępni. 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

zmiany w kodeksie 
pracy 

48 

ustawa o promocji 
zatrudnienia i 

instytucjach rynku 
pracy 

Wioletta 
Umławska - 
prelegent w 

trakcie konferencji 
regionalnej w 

Szczecinie 

Zapisy mówiące o dodatkowych programach aktywizacji zawodowej powracających na 
rynek pracy bezrobotnych rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych traktuje tych 

rodziców i opiekunów jako grupę docelową, jeśli pozostająca pod ich opieką osoba 
niepełnosprawna ma orzeczenie o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie 

jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Opiekun osoby z takim orzeczeniem może wrócić 
na rynek pracy, jeśli ktoś za niego podejmie funkcje opiekuńcze. 

konferencja 
regionalna w 

Szczecinie 

zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnyc
h 

49 
ustawa o promocji 

zatrudnienia i 
instytucjach rynku 

uczestnicy 
warsztatu "Zmiany 

w prawie pracy i 

Opiekunowie osób niepełnosprawnych borykają się z problemem niewystarczającej 
opieki nad osobą niepełnosprawną, adekwatnie odpowiadającą na potrzeby rodziny, w 
wymiarze który pozwoliłby im podjąć pracę. Brak zapewnienia wystarczającej liczby 

konferencja 
regionalna w 

Szczecinie 

wsparcie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnyc
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pracy zatrudnieniu 
opiekunów osób 

niepełnosprawnyc
h " w trakcie 
konferencji 

regionalnej w 
Szczecinie 

godzin opieki dla osoby niepełnosprawnej świadczonej przez wykwalifikowaną kadrę. h 

50 

ustawa o promocji 
zatrudnienia i 

instytucjach rynku 
pracy 

uczestnicy 
warsztatu "Zmiany 

w prawie pracy i 
zatrudnieniu 

opiekunów osób 
niepełnosprawnyc

h " w trakcie 
konferencji 

regionalnej w 
Szczecinie 

Należy rozwinąć taki system wsparcia, który będzie wspierał opieunów osób z 
niepełnosprawnościami w zakresie zmiany postaw, motywowania do aktywizacji 
zawodowej i podjęcia pracy, stałego dostępu i opieki ze strony: psychologa, doradcy 
zawodowego, trenera pracy (pomoc w znalezieniu odpowiedniej pracy i kontakt z 
pracodawcą), asystenta opiekuna: wspierającego i towarzyszącego w procesie 
aktywizacji zawodowej. 

konferencja 
regionalna w 

Szczecinie 

wsparcie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnyc
h 

51 

ustawa o promocji 
zatrudnienia i 

instytucjach rynku 
pracy 

uczestnicy 
warsztatu "Zmiany 

w prawie pracy i 
zatrudnieniu 

opiekunów osób 
niepełnosprawnyc

h " w trakcie 
konferencji 

regionalnej w 
Szczecinie 

Podjęcie działań skierowanych do pracodawców i pracowników w celu zmiany postaw 
wobec opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy są postrzegani jako mniej 
dyspozycjyjni, mniej wydajni. Brak dobrej woli i otwartości ze strony pracodawcy w 
zatrudnieniu opiekunów osób niepełnosprawnych. Należy rozszerzyć katalog zachęt i 
gratyfikacji dla pracodawcy zatrudniającego opiekuna osób niepełnosprawnych. 
Wprowadzenie takich regulacji prawnych, które w sposób przejrzysty umożliwiłyby 
dostosowanie czasu pracy do potrzeb związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną. 
Wprowadzenie dodatkowego urlopu dla zatrudnionego opiekuna osoby 
niepełnosprawnej. 

konferencja 
regionalna w 

Szczecinie 

wsparcie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnyc
h 

52 

ustawa o promocji 
zatrudnienia i 

instytucjach rynku 
pracy 

uczestnicy 
warsztatu "Zmiany 

w prawie pracy i 
zatrudnieniu 

opiekunów osób 

1. Wykluczono z grona osób poszukujących pracy w myśl art. 49 pkt 7 opiekunów osób 
niepełnosprawnych, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 
opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. Postulat: umożliwienie podjęcia zatrudnienia 
opiekunom osób niepełnosprawnych pobierającym ww. zasiłki w formie „złotówki za 
złotówkę”. 2. Wykluczono opiekunów osób niepełnosprawnych pobierających ww. 

konferencja 
regionalna w 

Szczecinie 

wsparcie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnyc
h 
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niepełnosprawnyc
h " w trakcie 
konferencji 

regionalnej w 
Szczecinie 

świadczenia z możliwości korzystania z usług rynku pracy lub instrumentów rynku pracy 
jak w art. 61a.a. Postulat: umożliwienie opiekunom osób niepełnosprawnych 
pobierającym ww. świadczenia dostępu do usług rynku pracy lub instrumentów rynku 
pracy w celu nabycia lub podniesienia kwalifikacji. 

53 

ustawa o promocji 
zatrudnienia i 

instytucjach rynku 
pracy 

uczestnicy 
warsztatu "Zmiany 

w prawie pracy i 
zatrudnieniu 

opiekunów osób 
niepełnosprawnyc

h " w trakcie 
konferencji 

regionalnej w 
Szczecinie 

Powinna być możliwość zawieszenia działalności gospodarczej bez konieczności zwrotu 
otrzymanych środków; 

konferencja 
regionalna w 

Szczecinie 

wsparcie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnyc
h 

54 

ustawa o promocji 
zatrudnienia i 

instytucjach rynku 
pracy 

uczestnicy 
warsztatu "Zmiany 

w prawie pracy i 
zatrudnieniu 

opiekunów osób 
niepełnosprawnyc

h " w trakcie 
konferencji 

regionalnej w 
Szczecinie 

Powinien zostać rozszerzony katalogu gratyfikacji i zachęt dla pracodawców 
zatrudniających opiekunów osób niepełnosprawnych. 

konferencja 
regionalna w 

Szczecinie 

wsparcie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnyc
h 

55 

ustawa o promocji 
zatrudnienia i 

instytucjach rynku 
pracy; ustawa o 
świadczeniach 
pieniężnych; 

ustawa o 

uczestnicy 
warsztatu "Zmiany 

w prawie pracy i 
zatrudnieniu 

opiekunów osób 
niepełnosprawnyc

h " w trakcie 

Problemy wskazane przez uczestników warsztatów utrudniające/ograniczające 
aktywność zawodową opiekunów osób niepełnosprawnych (OON): a) Bardzo dużym 

problem w świadomości uczestników jest utrata świadczenia pielęgnacyjnego z chwilą 
rejestracji jako osoba poszukująca pracy. Temat ten był szeroko omawiany przez 

dłuższy czas. Ekspert wyjaśnił, jakie ułatwienia obejmą OON w procesie zatrudnienia 
w/z z ustawą „Za życiem”, jednak nie dotyczyły one świadczeń pielęgnacyjnych. 

Wskazano na znaczenie pracy dla OON w obszarze finansów dla rodziny, okresowego 

konferencja 
regionalna w 

Ełku 

zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnyc
h 
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świadczeniach 
rodzinnych 

konferencji 
regionalnej w Ełku 

wypoczynku od trudów opieki nad ON i kontaktów społecznych opiekuna. Uczestnicy 
zaproponowali kilka rozwiązań w tym obszarze: - limit kwotowy/godzinowy, czyli 

otrzymywanie zmniejszonej kwoty świadczeń pielęgnacyjnych w przypadku pracy na 
część etatu regulowanej w zależności od liczby godzin pracy w tygodniu; - limit etatowy, 
czyli dzielenie etatu między ojcem i matką np. 1/3 matka, 2/3 ojciec w przypadku, kiedy 

jest to możliwe od strony zawodowej.  

56 

ustawa o promocji 
zatrudnienia i 

instytucjach rynku 
pracy 

uczestnicy 
warsztatu "Zmiany 

w prawie pracy i 
zatrudnieniu 

opiekunów osób 
niepełnosprawnyc

h " w trakcie 
konferencji 

regionalnej w Ełku 

 Mimo, że nie ma rozbieżności między ustawami „Za życiem” oraz „O promocji 
zatrudnienia” to jednocześnie brak jest skoordynowania między nimi, co powoduje 
utrudnienia w zastosowaniu proponowanych rozwiązań. Uczestnicy postulowali 
przyjrzenie się temu tematowi i dokonanie zmian ułatwiających wprowadzanie w życie 
rozporządzeń wynikających z ustaw; 

konferencja 
regionalna w 

Ełku 

zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnyc
h 

57 

ustawa o promocji 
zatrudnienia i 

instytucjach rynku 
pracy 

uczestnicy 
warsztatu "Zmiany 

w prawie pracy i 
zatrudnieniu 

opiekunów osób 
niepełnosprawnyc

h " w trakcie 
konferencji 

regionalnej w Ełku 

Refundacja wynagrodzenia dla OON może być zbyt niska z punktu widzenia 
pracodawcy – dyskusja na tym punktem nie została rozwinięta, temat był 
zasygnalizowany; 

konferencja 
regionalna w 

Ełku 

zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnyc
h 
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ustawa o promocji 
zatrudnienia i 

instytucjach rynku 
pracy 

uczestnicy 
warsztatu "Zmiany 

w prawie pracy i 
zatrudnieniu 

opiekunów osób 
niepełnosprawnyc

h " w trakcie 
konferencji 

Koszty wprowadzanych zmian będą ponoszone w ramach limitów. Nadal nie wiadomo, 
kto poniesie koszty dodatkowych urlopów OON.  

konferencja 
regionalna w 

Ełku 

zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnyc
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regionalnej w Ełku 

59 

ustawa o promocji 
zatrudnienia i 

instytucjach rynku 
pracy 

uczestnicy 
warsztatu "Zmiany 

w prawie pracy i 
zatrudnieniu 

opiekunów osób 
niepełnosprawnyc

h " w trakcie 
konferencji 

regionalnej w Ełku 

Postulowano zaistnienie możliwości preferencji OON przy zatrudnianiu, szczególnie 
w przypadku kilku kandydatów mających takie samo wykształcenie i doświadczenie.  

konferencja 
regionalna w 

Ełku 

zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnyc
h 

60 

ustawa o promocji 
zatrudnienia i 

instytucjach rynku 
pracy 

Przedstawicielka 
Dolnośląskiego 

Stowarzyszenia na 
rzecz 

Upowszechniania 
Kultury i Sztuki 

Osób 
Niepełnosprawnyc

h „Widnokrąg” 

Problem finansowania zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych na stanowiskach niezgodnych z kwalifikacjami (wysokie kwalifikacje 

a niskie, najczęściej pomocnicze lub robocze stanowisko): - jest realny problem z 
zatrudnieniem osób niepełnosprawnych nawet wykształconych (na własnym przykładzie 

– jestem psychologiem i znam trzy języki obce), - powinno się wspierać organizacje 
pozarządowe w zatrudnianiu osób odchodzących z WTZ, - należy skuteczniej 

dofinansowywać płace osób niepełnosprawnych. 

konferencja 
regionalna 

we 
Wrocławiu 

zatrudnienie ON 
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Tabela 2 zawiera analizę uwag zgłaszanych przez uczestników konsultacji za pośrednictwem platformy on-line do projektów aktów prawnych, zawartych w ramach 

I pakietu zmian w wybranych ustawach.  

Tabela 2 Analiza uwag uczestników konsultacji za pomocą platformy on-line, zgłoszonych do projektowanych aktów prawnych w pakiecie I 

LP Treść uwagi Postulat, wynikający z treści 

Numer uwagi, 

zawierającej 

postulat 

I pakiet zmian 

Projekt z dnia 27 marca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” 

1.  Art. 49, pkt. 7 Dobrze przyjęte rozwiązanie, uznane za potrzebne przez rodzinę z dzieckiem 5-letnim z zespołem Downa w 

kontekście zaciągania kredytów hipotecznych 

10 

2.  Art. 53 ustawa o pomocy 

społecznej 

Proponuje się dopisanie w ustawie o pomocy społecznej wspomaganych wspólnot mieszkaniowych. 

Powinna to być usługa społeczna niezależna od tego, kto jest właścicielem domu lub mieszkania i czy są w 

nim bariery architektoniczne. Wiele osób z niepełnosprawnością nie potrzebuje likwidacji barier, bo nie są 

niepełnosprawne ruchowo. Gminy mają niewykorzystane mieszkania, które mogą przeznaczyć na 

wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Dużo rodziców buduje domy dla kilku lub kilkunastu osób, ale nie 

może dostać środków na ich prowadzenie, bo nie są to ani mieszkania chronione, ani rodzinne domy pomocy. 

Nie mogą to być domy pomocy społecznej, bo konieczne jest spełnienie standardów, które bardzo podnoszą 

koszty stałe. Dom pomocy społecznej bilansuje się dopiero przy kilkudziesięciu mieszkańcach. 

11,14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 145 

3.  Postulat wprowadzenia w ustawie o pomocy społecznej zapisu o finansowaniu mieszkań chronionych i 

wspomaganych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

89 

4.  Ustęp 13 powinien brzmieć: „Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego (w porozumieniu z 

Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych jeżeli takowy jest) określi, w drodze 

rozporządzenia, minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach chronionych oraz minimalne 

109 
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standardy pomieszczeń w mieszkaniu chronionym, kierując się potrzebą zapewnienia właściwych usług i 

pomocy oraz uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne osób kierowanych do 

mieszkania chronionego odpowiedniego rodzaju.” 

5.  Postulat ogólny Postulat wprowadzenia placówek, które będą zapewniać dzienne wsparcie dla osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności i sprzężeniami (w tym osób leżących) powyżej 25 roku życia w formie placówek pobytu 

dziennego  

89 

6.  Rządowy projekt ustawy o 

zmianie ustawy o 

promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy 

oraz niektórych innych 

ustaw z dnia 12 kwietnia 

2017 

Należy wprowadzić zatrudnienie wspomagane (usługę trenera pracy), przeznaczoną dla tzw. „osób z 

zaburzeniami psychicznymi”, czyli: osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób z autyzmem i osób chorych 

psychicznie. Te osoby nie mają szans by poradzić sobie ze znalezieniem i utrzymaniem pracy bez pomocy 

drugiej osoby (trenera pracy), w tym na stałe, czasami w bardzo małym zakresie. 

11, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 89, 145 

7.  art. 2 pkt 16b;  

Rządowy projekt ustawy o 

zmianie ustawy o 

promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy 

oraz niektórych innych 

ustaw z dnia 12 kwietnia 

2017 

wyklucza: 

1. osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej dla niepełnosprawnego dziecka, niebędące opiekunem 

prawnym, które nie złożyły wniosku o przysposobienie- na mocy definicji rodziny z art.3 ustawy „Za życiem” 

2. opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy nie są uprawnieni do pobierania świadczenia 

pielęgnacyjnego (zaznaczone łącznie punkty 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności) 

3. opiekunów osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności- w tej grupie w 

znacznej mierze znajdują się osoby z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego stopnia oraz osoby z 

zespołem Downa, a więc absolutnie niesamodzielne i wymagające opieki, tym samym będą ce w sytuacji 

wykluczenia opiekuna z rynku pracy przez konieczność sprawowania opieki 

4. opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

9,  
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propozycja zmian: 

„16b) opiekunie osoby niepełnosprawnej – oznacza to członków rodziny, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 

4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Poz. 1860), oraz osoby pełniące 

funkcję niezawodowych rodzin zastępczych, opiekujących się dzieckiem z orzeczeniem o 

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz lub konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą 

niepełnosprawną ze znacznym lub umiarkowanym * stopniem niepełnosprawności;”, 

8.  art. 49 pkt 7 Rządowy 

projekt ustawy o zmianie 

ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy oraz 

niektórych innych ustaw z 

dnia 12 kwietnia 2017 

w art. 49 w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu opiekunom osoby niepełnosprawnej, z 

wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny 

zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na 

podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”; 

7a) opiekun osoby niepełnosprawnej pobierający świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna zrzeka się go w dniu podpisania umowy (zlecenia, o pracę, środków 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej itp.) 

*) zasadne może być zawężenie tej grupy do osób z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi 

zaburzeniami rozwoju (autyzmem) 

uzasadnienie: 

zastosowanie zapisów zaproponowanych w projekcie zmian ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, wykluczając absolutnie wszystkich opiekunów osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia 

w powrocie na rynek pracy sprawi, że są to działania pozorne, nie mające absolutnie żadnego znaczenia dla 

tej grupy odbiorców... 

9 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1530072:part=a71u2p9:nr=3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1530072:part=a71u2p9:nr=4&full=1
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1.2. UWAGI ZGŁASZANE DO II PAKIETU ZMIAN 

Tabela 2 zawiera uwagi zgłaszane przez uczestników moderowanych spotkań otwartych do projektów aktów prawnych, wypracowanych w ramach II pakietu zmian w 

wybranych ustawach.  

Tabela 3 Uwagi uczestników moderowanych spotkań otwartych, zgłoszone do projektowanych aktów prawnych w pakiecie II 

LP 
Dokument, do 

którego odnosi się 
uwaga 

Podmiot 
reprezentowany 

Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia problemowa 
Nr raportu – 
źródło uwagi 

Słowo kluczowe 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666 ze zm.) 

1 Kodeks pracy 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych." 
podczas konferencji 

regionalnej w Gdańsku 

Opinia dotycząca nieefektywności proponowanych zmian w zakresie 
elastycznych form pracy oraz telepracy; 

konferencja 
regionalna w 

Gdańsku 

zmiany w 
kodeksie pracy; 

elastyczne formy 
zatrudnienia 

2 kodeks pracy 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Rozważenie możliwości umożliwienia opiekunom pobierającym 
świadczenie pielęgnacyjne częściowego powrotu na rynek pracy bez 

utraty tego świadczenia, wcześniejszego nabycia praw do emerytury dla 
opiekunów osób niepełnosprawnych, uznanie opieki nad osobą 

niepełnosprawną jako praca i przyznanie takim opiekunom uprawnień z 
tym związanych. 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

zmiany w 
kodeksie pracy 
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3  Kodeks pracy 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych." 
podczas konferencji 

regionalnej w Gdańsku 

Pozytywne opinie dotyczące elastycznego czasu pracy oraz pracy w 
formie telepracy; 

konferencja 
regionalna w 

Gdańsku 

zmiany w 
kodeksie pracy; 

elastyczne formy 
zatrudnienia 

4 

kodeks pracy; 
Ustawa o 

emeryturach i 
rentach 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Zwrócenie uwagi na nieefektywność proponowanych rozwiązań w 
zakresie telepracy, konieczność wprowadzenia wydłużonego, w stosunku 

do opiekunów dzieci zdrowych okres pełnopłatnej opieki, rozważenie 
przyznania prawa do renty dla opiekunów osób niepełnosparwnych. 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

zmiany w 
kodeksie pracy; 

świadczenia 

5 kodeks pracy 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnieniu 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych" 
podczas konferencji 
regionalnej w Łodzi 

Umożliwienie pobierania na dodatkowym urlopie wychowawczym 
świadczenia pielęgnacyjnego 

konferencja 
regionalna w Łodzi 

zmiany w 
kodeksie pracy 

6 Kodesk pracy 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie opiekunów 

osób 
niepełnosprawnych na 

rynku pracy" na 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17/10/2017 

Objęcie skróconą normą czasu pracy opiekunów dzieci 
niepełnosprawnych 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

zmiany w prawie 
pracy 
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7 Kodesk pracy 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie opiekunów 

osób 
niepełnosprawnych na 

rynku pracy" na 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17/10/2017 

Wprowadzenie możliwości zwalniania opiekuna osoby niepełnosprawnej 
w godzinach pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu 
udania się ze swoim podopiecznych nie niezbędne badania i zabiegi, 

których nie można przeprowadzić poza godzinami pracy 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

zmiany w prawie 
pracy 

Projekt ustawy z dnia 29 września 2017 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych 
innych ustaw 

8 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

Małgorzata Wolczak, 
OPP 

Kwestia jak potraktować osoby niepełnosprawne pracujące doraźnie przy 
organizacji spektakli teatralnych. Ich czas pracy to 4 godzin w miesiącu (w 

piątki i soboty). Czy to wyklucza ich udział w WTZ, bo są zatrudniane 
doraźnie, nie na stała umowę o prace? 

konferencja 
regionalna w 

Gdańsku 
WTZ 

9 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

Iwona Pietraszkiewicz, 
WTZ 

Kto będzie pokrywał koszty przygotowania ON do pracy – szkoleń BHP, 
umundurowania, badań lekarskich, wtedy, gdy wejdą do systemu 

praktyki dla ON 

konferencja 
regionalna w 

Gdańsku 
WTZ 

10 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

Iwona Pietraszkiewicz, 
WTZ 

Autyzm występuję również w WTZ, dlaczego dofinansowuje się w ŚDS, a 
nie w WTZ. 

konferencja 
regionalna w 

Gdańsku 
WTZ 
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11 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

Mieczysław Barczak, 
WTZ 

Transport do WTZ w środowisku wiejskim stwarza trudności; 
Standaryzacja WTZ jest wskazana i potrzebna. 

konferencja 
regionalna w 

Gdańsku 
WTZ 

12 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

Maciej Puc, ŚDS, WTZ 
Dlaczego nie ma ochrony pracowników WTZ i ŚDS, nie mają takich 

przywilejów jak nauczyciele.  

konferencja 
regionalna w 

Gdańsku 
WTZ 

13 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik konferencji 
regionalnej w 
Bydgoszczy 

artterapia jest ważna w WTZ 
konferencja 

regionalna w 
Bydgoszczy 

WTZ 

14 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

Pełnomocnik zarządu 
województwa ds. osób 

niepełnosprawnych 

czy proponowane rozwiązania(WTZ, ZAZ, ŚDS) będą się przenikały; jak 
ma wyglądać przejście z WTZ do ZAZ, czy to jest pewna ścieżka, czy 

odrębnie funkcjonujące placówki? 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

WTZ, ZAZ, SDŚ 

15 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

Mama 
niepełnosprawnego 

dziecka 
brak miejsc w warsztatach terapii zajęciowej 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

WTZ 
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16 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Uczestnicy, którzy przychodzą do warsztatu w wieku 22 lat są „za starzy” 
na rozwój – w kontekście zatrudnienia 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

WTZ 

17 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Brak jest pieniędzy na remonty WTZ 
konferencja 

regionalna w 
Bydgoszczy 

WTZ 

18 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Waloryzacja algorytmów co sześć lat jest nieporozumieniem 
konferencja 

regionalna w 
Bydgoszczy 

WTZ 

19 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Brak pieniędzy na utrzymanie dobrze pracujących, wykształconych 
pracowników 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

WTZ 

20 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Odprawy emerytalne nie są ujęte w budżecie WTZ 
konferencja 

regionalna w 
Bydgoszczy 

WTZ 
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21 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Status pracowników WTZ jest mniejszy niż nauczycieli 
konferencja 

regionalna w 
Bydgoszczy 

WTZ 

22 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Zbyt krótki czas urlopu dla uczestników WTZ w kontekście ferii zimowych 
i nie kursujących w tym czasie autobusów 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

WTZ 

23 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Na obszarach wiejskich i miejskich trudno zatrudnić osobę z 
niepełnosprawnością 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

WTZ 

24 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Obawy przed obniżeniem 90% dotacji w sytuacji zwiększenia 
dofinansowania przez wójtów 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

WTZ 

25 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

ks. Marek Bieńkowski  

 - rola trenera pracy w utrzymaniu zatrudnienia przez osobę 
niepełnosprawną jest bardzo ważna. Utrata motywacji do pracy, złe jej 

wykonywanie prowadzi do zwolnienia takiej osoby, - niepokoi zapis 
mówiący, że w przypadku absencji uczestników, zmniejszana będzie 
dotacja, - dobrym pomysłem są mieszkania chronione, - cokolwiek 

czyniąc, człowieka musimy stawiać na pierwszym miejscu, - za mało 
pieniędzy otrzymuje rodzina na dziecko niepełnosprawne (tysiąc dwieście 
złotych) w stosunku do kwoty na dziecko pełnosprawne (tysiąc złotych), - 

konferencja 
regionalna w 

Siedlcach 
WTZ 
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brak możliwości otworzenia drugiego warsztatu (pozyskania środków) w 
sytuacji, gdy starostwo nie wpisze takiego celu do programu na dany rok 

26 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik konferencji 
regionalnej w Siedlcach 

 niepokoi zapis mówiący o zmniejszeniu dotacji za absencje uczestników 
WTZ, - zatrudnienie na wsi jest trudne, bo grono pracodawców jest 
niewielkie, - kto będzie ponosił koszty bhp, czy badań lekarskich w 
przypadku uruchomienia staży rehabilitacyjnych, - urząd skarbowy 

wymaga od nas płacenia podatku VAT od wytworzonych przez Warsztat 
prac, - finansowanie WTZ jest niewystarczające, brakuje pieniędzy, 

konferencja 
regionalna w 

Siedlcach 
WTZ 

27 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik konferencji 
regionalnej w Siedlcach 

 proponowany zapis o umiejscowieniu trenera pracy oraz opiekuna osoby 
pracującej, nie jest zrozumiały, 

konferencja 
regionalna w 

Siedlcach 
WTZ 

28 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik konferencji 
regionalnej w Siedlcach 

 - rola trenera pracy na prowincji będzie duża, ma działać na rzecz WTZ, 
ale powinien być pracownikiem bardzo dobrze opłacanym z innych 

środków, bo istnieje małe prawdopodobieństwo, że ktoś za niskie stawki 
będzie chciał pracować gdzieś na wsiach. Powinien być wyposażony w 
samochód. Na głosy z sali odpowiedział pan Krzysztof Michałkiewicz – 

Sekretarz Stanu w MRPiPS: - zaistnienie trenera pracy w ramach 
zatrudnienia wspomaganego ma wynikać z potrzeb – może być 

umiejscowiony w Warsztacie, może na zewnątrz, - proponowane 
rozwiązania muszą być siłą rzeczy uśrednione i ogólne, nie da się 
uwzględnić specyfiki każdego problemu, - chcemy by odejście z 

Warsztatu nie oznaczało zerwania z nim, stąd pomysł klubów absolwenta, 
- za sprzedawane prace wytworzone przez WTZ nie płaci się VAT, - 
propozycja zmniejszenia dotacji dotyczy sytuacji, gdy nieobecność 
przekracza pięćdziesiąt procent czasu w kwartale, - wprowadzane 

programem zmiany będą monitorowane i w przyszłości doprecyzowane. 

konferencja 
regionalna w 

Siedlcach 
WTZ 
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29 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Siedlcach 

 - zwrócenie uwagi, że propozycja, iż to pracownik Warsztatu poszukuje 
zatrudnienia dla uczestnika, to przerzucenie pracy z Urzędów Pracy na 

WTZ-y, - skonkludowanie, że ZAZ-y są oblegane, 

konferencja 
regionalna w 

Siedlcach 
WTZ 

30 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Siedlcach 

 - zaproponowanie, że skoro to urzędy pracy posiadają środki pieniężne, 
to trenera pracy należałoby tam umiejscowić, - zapytanie o finansowanie 
planowanej standaryzacji, - poruszenie sprawy kontroli i konsekwencji w 

kontekście dotychczasowej praktyki i np. braku podstawowego 
zainteresowania wynikami pracy z uczestnikami opartej o Indywidualne 

Plany Działań, czy własne badania warsztatowe, - zawnioskowanie o 
oddelegowywanie z urzędów pracy do WCPR-ów doradców zawodowych 

„od wsi i prowincji”, 

konferencja 
regionalna w 

Siedlcach 
WTZ 

31 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Siedlcach 

 - zaproponowanie zmiany prawa w ten sposób, aby nie skreślać z listy 
WTZ osoby, która idzie na staż z urzędu pracy, bo gdy go kończy trzeba ją 
formalnie z powrotem przyjmować do Warsztatu, - wyrażenie obawy, że 
ujednolicona dokumentacja będzie niedopasowana do potrzeb różnych 

grup uczestników WTZ, np. przewlekle psychicznie chorych, - poruszenie 
problemu wydawanych orzeczeń, szczególnie w kontekście osób 

przewlekle psychicznie chorych, 

konferencja 
regionalna w 

Siedlcach 
WTZ 

32 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Siedlcach 

 - poruszenie kwestii finansowych (możliwości wzrostu płac) - 
zaproponowanie okresu karencji na uzupełnienie kwalifikacji stosownie 

do projektowanych wymagań, 

konferencja 
regionalna w 

Siedlcach 
WTZ 

33 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Siedlcach 

 - poruszenie tematu dowozu uczestników z oddalonych miejscowości i 
wsi, co zabiera dużo czasu na same przejazdy, 

konferencja 
regionalna w 

Siedlcach 
WTZ 
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niepełnosprawnych  

34 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Siedlcach 

 - poruszenie kwestii obciążenia pracą psychologów w WTZ i propozycja 
określenia ich obowiązków, 

konferencja 
regionalna w 

Siedlcach 
WTZ 

35 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Siedlcach 

 wyrażenie opinii, że pozbawianie środków z powodu nieobecności 
uczestników jest krzywdzące, ponieważ pracownicy Warsztatów nie mają 
na to wpływu, a rodzicom nie przeszkadza, że nie przynoszą zwolnień od 

lekarza, - zaproponowanie wprowadzenia do ustawy jednoznacznego 
zapisu, że od prac wytworzonych i sprzedawanych przez WTZ nie płaci się 

podatku VAT, - wysunięto pomysł zwiększenia udziału PFRON-u np. w 
dofinansowaniu samochodów. Uczestniczący, od pewnego momentu, w 

pracach warsztatowych dyrektor Mirosław Przewoźnik odniósł się do 
tematów poruszanych przez zgromadzonych i mówił m.in. że: - na 

trenerów pracy i asystentów planuje się wyasygnować środki z Funduszu 
Pracy, - formuła Klubowicza pozwoli traktować (w sensie 

uprawomocnienia jego odwiedzin w Warsztacie i czasu mu poświęconego 
przez kadrę) byłego uczestnika Warsztatu, a dziś już pracownika jak, w 

pewnych aspektach, obecnego uczestnika, - praktyki warsztatowe mają 
mieć wymiar czternastu godzin tygodniowo, - staże rehabilitacyjne (nie 
mylić z zawodowymi) mają mieć wymiar trzy- lub sześciomiesięczny (?), 
do dwudziestu ośmiu godzin w tygodniu, - zarówno w czasie stażu, jak i 

praktyk osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają pozostawać 
uczestnikami WTZ, - koszty bhp planuje się po stronie pracodawcy, - 
trener pracy ma być usytuowany przy Warsztacie, przez urzędy pracy 

raczej nie da się osiągnąć zamierzonych celów, - trzy razy będzie mogła 
się nie powieść próba podjęcia pracy, z tym że u jednego pracodawcy 

konferencja 
regionalna w 

Siedlcach 
WTZ 
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jeden raz, w takiej sytuacji uczestnik, jeśli zdarzy się to w czasie 
dziewięćdziesięciu dni, będzie mógł powrócić do WTZ, - na Klubowicza 

miesięcznie ma być przeznaczona kwota dwustu złotych, jako jego 
finansowanie, - sposób funkcjonowania klubu absolwenta ma być 

regulowany umową ze starostą, - planuje się zwiększenie liczby 
uczestników na jednego instruktora do siedmiu, bo i tak frekwencja wśród 

uczestników na Warsztatach wynosi osiemdziesiąt – dziewięćdziesiąt 
procent, a to da Warsztatowi dodatkowe dochody, - wzrost płac będzie 
możliwy dopiero po zbilansowaniu środków i sprawdzeniu, czy starczy 

pieniędzy, - na Mazowszu jest małe zagęszczenie ŚDS, stąd długie 
dojazdy, optymalny dowóz osób, to dowóz z odległości maksymalnie 
dwudziestu – trzydziestu kilometrów, - w przyszłorocznym budżecie 
planuje się ok siedemdziesiąt dwa miliony złotych na ŚDŚ-y, - nowe 

zasady działania warsztatowych Rad Programowych i ocen uczestników 
mają dotyczyć tylko nowych, starzy pozostają na dotychczasowych 

zasadach, - ŚDS jest powoływany do działania przez samorząd, a jego 
zorganizowanie powierza on jakiejś organizacji, np. Caritas-owi, - na 

utworzenie ŚDS można otrzymać dofinansowanie w wysokości ok miliona 
złotych, - standaryzacja ma dotyczyć m.in. likwidacji barier 

architektonicznych, - Marszałek województwa mazowieckiego ma na 
likwidację barier architektonicznych budżet ok dwudziestu milionów 

złotych, - mają powstać wzory podstawowej wspólnej dokumentacji dla 
WTZ, w tym Indywidualne Plany Działania, - w sprawie orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności został powołany przez Prezesa Rady Ministrów, pod 

przewodnictwem prezesa ZUS, zespół, który teraz nad tym zagadnieniem 
pracuje, - w kwestii diagnozy - ma być wypracowane jednolite narzędzie 
diagnostyczne oparte na ICF, - ciężko jest uregulować zakresy czynności 

w każdym zawodzie, ale rola psychologa w WTZ jest podstawowa, - 
wymagania odnośnie kwalifikacji zawodowych będą dotyczyły nowych 

pracowników (dotychczasowi posiadają prawa nabyte) - członek zarządu 
organizacji tworzącej WTZ nie będzie mógł być kierownikiem Warsztatu, 

- w odniesieniu do zwracania środków za nieobecność uczestnika, to 
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będzie liczona i ta usprawiedliwiona i ta nieusprawiedliwiona. Ponad to w 
ramach wypowiedzi po zakończeniu prac warsztatowych pan dyrektor 

Mirosław Przewoźnik powiedział, że: - obowiązek podnoszenia 
kwalifikacji pracowników WTZ-y i ŚDS-y będą miały wpisany do ustawy, - 
ŚDS-y np. tylko dla osób ze spectrum autyzmu są mało realne, bo byłyby 
bardzo drogie, - są pewne pomysły na zwiększenie funduszów PFRON, 

ale na razie nie ma możliwości ich realizacji, - asystenci rodziny muszą być 
wyposażeni w dobrą informację, ma być przygotowany przewodnik z 

adresami placówek oraz portal informacyjny.  
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnicy warsztatu 
"Asystent rodziny" na 

konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

Dlaczego ON w WTZ przebywają najdłużej? (o 1 godz. dłużej niż w ZAZ) 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnicy warsztatu 
"Zajęcia klubowe w 
warsztatach terapii 

zajęciowej" na 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17/10/2017 

Osobny problem to WTZ na wsi – w przypadku takiej lokalizacji pojawia 
się problem z odbywaniem staży (nie ma ich gdzie odbyć), problem z 

dowozem uczestników do miejsca praktyk, staży (organizowanie dowozu, 
koszty dowozu). 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnicy warsztatu 
"Zajęcia klubowe w 
warsztatach terapii 

zajęciowej" na 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17/10/2017 

Pozycja WTZ jest gorsza niż ŚDS, biorąc pod uwagę zasady finansowania 
placówek (stabilność finansowania oraz waloryzację dla ŚDS) 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnicy warsztatu 
"Zajęcia klubowe w 
warsztatach terapii 

zajęciowej" na 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17/10/2017 

Zagrożeniem jest zasada odbierania pieniędzy za nieobecnego 
uczestnika, gdyż nieobecność z uwagi na stan zdrowia uczestników jest 

zjawiskiem bardzo częstym, typowym. 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnicy warsztatu 
"Zajęcia klubowe w 
warsztatach terapii 

zajęciowej" na 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17/10/2017 

Należy rozważyć możliwość waloryzowania dotacji na uczestnika WTZ 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnicy warsztatu 
"Zajęcia klubowe w 
warsztatach terapii 

zajęciowej" na 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17/10/2017 

Zajęcia klubowe powinny mieć bardzo elastyczną formułę, nie wszyscy 
byli uczestnicy WTZ zechcą z nich korzystać, mogą zaistnieć przeszkody 

w postaci braku ruchomego czasu pracy kadry, problemów 
komunikacyjnych związanych z możliwością dotarcia ON do miejsca tych 

zajęć, zainteresowania byłych uczestników przede wszystkim (lub 
wyłącznie) towarzyskim kontaktem (spotkania byłych uczestników z 

innymi osobami z WTZ „przy kawie”, co w wielu WTZ już się dzieje bez 
specjalnego przygotowania, programu zajęć).  

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

Wiesław Antosz - 
prelegent w trakcie 

konferencji regionalnej 
w Gorzowie Wlkp. 

Przedstawiono praktyki nazywane próbami otwierania świata dla 
niepełnosprawnych, które mogą być i są realizowane: - góry i wspinaczka 

skałkowa – pokazują, że o życie trzeba się bić, że życie boli, a każdy ma 
szansę jeśli podejmie wysiłek, potrzebna jest także w praktyce pracy z 

niepełnosprawnymi obecność innego, który nie wie o tym, że tego 
niepełnosprawnym robić nie wolno – a taka jest często postawa 

specjalistów od rehabilitacji; - potrzebne jest miejsce na podjęcie ryzyka, 
wypuszczenia dorosłych niepełnosprawnych spod wszechstronnej i 

konferencja 
regionalna w 

Gorzowie Wlkp. 
WTZ 
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tłumiącej opieki miejsce na ryzyko bo nie są dziećmi i nie są naszą 
własnością; - wolontariat – nie tylko ty potrzebujesz pomocy jako 

niepełnosprawny, możesz także coś z siebie dać; - obiady w plecaku – 
Gorzów tworzą ludzie – pokazanie, że niepełnosprawni są w mieście, są 

ważnymi osobami, potrafiącymi zmieniać miasto; - mieszkania 
chronione; - spółdzielnia socjalna; - kaplica i cmentarz. 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnicy warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 
kierunki zmian" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w Gorzowie 
Wlkp. 

najważniejszą kwestia podnoszoną od wielu lat przez warsztaty są sprawy 
finansowe; - prośba o większe pieniądze nie jest tylko roszczeniowa, lecz 
wynika z diagnozy i analizy realnej praktyki pracy warsztatów: następuje 

niszczenie substancji materialnej, nie można kupić odpowiednich pomocy 
i narzędzi rehabilitacyjnych, nie można ograniczać zjawiska porzucenia 

instytucjonalnego w małych miejscowościach przez brak środków na 
dowóz niepełnosprawnych; - brakuje pieniędzy na podwyżki dla 

pracowników, niskie płace powodują zaś obniżenie jakości pracy w 
warsztatach, poprzez zjawisko negatywnej selekcji do zawodu. Można 
zauważyć brak chętnych do pracy lub porzucania pracy i przechodzenie 

do innych zawodów; - warsztaty są placówkami przygotowującymi 
niepełnosprawnych do życia i radzenia sobie w życiu społecznym. Jest tu 

świadczona pomoc i opieka wychodząca daleko poza oczekiwania i 
standardy wypisane w rozporządzeniach. Warsztaty są cenione przez 
niepełnosprawnych, a także przez ich rodziców. Nie powinno się ich 
oceniać tylko z perspektywy aktywizacji zawodowej. Zwłaszcza, że 
uczestnicy w każdym warsztacie mają różne problemy i specyfikę 

niepełnosprawności. Padały postulaty, by pozwolić zindywidualizować 
pracę warsztatów; - zwrócono uwagę, że szczegółowe postulaty i 

rozwiązania będzie można przedstawiać w czasie roboczych konferencji; - 
ważna zmiana jaką zauważono w ostatnim czasie to zmiana języka, 
którym władza mówi o warsztatach. Przestają pojawiać się oznaki 

niezadowolenia czy groźby likwidacji tej formy rehabilitacji. Mówi się 
więcej o zaangażowaniu placówek i terapeutów w proces rehabilitacji i 

dobrych efektach tej pracy.  

konferencja 
regionalna w 

Gorzowie Wlkp. 
WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnicy warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 
kierunki zmian" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Szczecinie 

WTZ powienien być przejściowym miejscem pracy przed zatrudnieniem 
poza warsztatem. Powinny byćpłatne i legalne staże i praktyki w 

zakładach pracy. Rodzice powinni traktować WTZ jako przejściowe 
miejsce pracy i rozwoju zawodowego. Kadra powinna mieć stabilizację w 

zakresie wynagradzania, szkoleń i możliwość rozwoju osobistego i 
zawodowego oraz powinna pracować w placówkach, w 

którychobowiązują standardy.  

konferencja 
regionalna w 

Szczecinie 
WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnicy warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 
kierunki zmian" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Szczecinie 

O długości pobytu w placówce powinna decydować Rada Programowa 
placówki i zadeklarowana chęć osoby niepełnosprawnej. WTZ powinien 
aktywizować osoby niepełnosprawne do pracy poprzez staże, praktyki i 
realizację zatrudnienia wspomaganego. Liczebność kadry ws. do liczby 
osób niepełnosprawnych powinna zależeć od rodzaju prowadzonej 
terapii. Schemat 1 na 5 nie zawsze jest właściwy.  

konferencja 
regionalna w 

Szczecinie 
WTZ 

46 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnicy warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 
kierunki zmian" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Szczecinie 

Należy wprowadzać standardy lokalowe, ale muszą one być finansowane 
ze środków PFRON a nie z pieniędzy pochodzących z dotacji na 
funkcjonowanie placówki. Zatrudniona kadra powinna mieć 
przygotowanie kierunkowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Niekoniecznie, np., stolarskie czy gastronomiczne. WTZ powinny być 
finansowane z PFRON z możliwością prowadzenia sprzedaży własnych 
wyrobów. WTZ powinny prowadzić dotychczasową dokumentację z 
rozszerzeniem o prowadzenie ewidencji kontaktów z pracodawcami, 
odbywanych praktyk i działań czysto prozatrudnieniowych. 

konferencja 
regionalna w 

Szczecinie 

standary 
lokalowe WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

Łukasz Pisarski - 
prelegent na 

konferencji regionalnej 
w Białymstoku 

Aktualna konstrukcja przepisów dotyczących funkcjonowania warsztatów 
terapii zajęciowej (WTZ) nie sprzyja ani przygotowaniu uczestników WTZ 
do pracy, ani ukształtowaniu wzorów pomocy im w wejściu na rynek 
pracy, brakuje spójnej koncepcji przygotowania ON do zatrudnienia 

konferencja 
regionalna w 
Białymstoku 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnicy konferencji 
regionalnej w 
Białymstoku 

W trakcie konferencji ze strony publiczności zwrócono uwagę na 
następujące kwestie: a) skuteczność rzecznictwa (przekonanie o wysokiej 
efektywności rzecznictwa własnych interesów przez środowisko ON), b) 
znaczenie społecznego modelu niepełnosprawności dla praktyki wsparcia 
ON i ich rodzin (co znajdowało wyraz w wypowiedziach publiczności 
zwracającej uwagę na takie sprawy jak konieczność dalszego niwelowania 
barier ograniczających włączanie ON i ich rodzin; znaczenie i rola oraz 
potrzeba nowych identyfikacji dla opiekunów ON), c) znaczenie 
staranności w przygotowaniu dobrych regulacji prawnych dla usług 
oferowanych przez trenera pracy, d) potrzeba wskazania zakresu 
rehabilitacji podstawowej w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej 
ON, w odniesieniu do specyficznych potrzeb i problemów wynikających z 
charakteru niepełnosprawności, e) konieczność ograniczenia luk i 
nieścisłości w przepisach prawnych, f) konieczność podejmowania 
inicjatyw oddolnych i pożytki z tego płynące.  

konferencja 
regionalna w 
Białymstoku 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnicy warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 
kierunki zmian" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Białymstoku 

Patrząc na słabe strony funkcjonowania WTZ z perspektywy terapeuty 
należy brać pod uwagę przede wszystkim pensum godzinowe – nie bez 
znaczenia są tu trudne warunki pracy – długi czas pracy i nieadekwatne 
(zbyt niskie) do wykonywanych obowiązków wynagrodzenie. Terapeuci 
zauważają brak spójności w wymaganiach dotyczących dokumentów ze 
strony licznych instytucji sprawujących nadzór. Zdarza się przy tej okazji 
brak znajomości przepisów ze strony urzędników sprawujących nadzór, 

także interpretacja prawa na wiele sposobów. Problemem są 
ograniczenia finansowe. 

konferencja 
regionalna w 
Białymstoku 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnicy warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 
kierunki zmian" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Białymstoku 

Uczestnicy WTZ mają trudności z podporządkowaniem się regulaminowi. 
Często nie potrafią panować nad swoimi emocjami wchodząc tym samym 

w konflikty oraz silne związki uczuciowe, są przy tym bardzo 
zaangażowani emocjonalnie. Czasami nie mogą realizować swoich pasji, 

rozwijać talentów, ponieważ brakuje dla nich miejsca w pracowniach, 
które są najbliższe ich możliwościom rozwojowym. Dla większości 

uczestników tygodniowy czas pobytu w WTZ jest zdecydowanie zbyt 
krótki, chętnie przychodziliby tu nawet w weekendy. 
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regionalna w 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnicy warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 
kierunki zmian" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Białymstoku 

1. Zmiana podejścia rodziców osób niepełnosprawnych – rozmowy w 
formie coachingu motywujące do zgody i pracy nad rozwojem własnego 

dziecka. Wyjaśniające przy tym jak ważne dla podopiecznego jest 
podjęcie pracy zawodowej. 2. Dążenie do skrócenia całościowego czasu 

pobytu uczestnika w WTZ poprzez właściwą diagnozę jego predyspozycji 
do pracy oraz weryfikację umiejętności nabytych na terenie warsztatów. 
3. Zmiana myślenia kadry z opiekuńczego na wspierające – motywujące 

do podjęcia pracy zawodowej. Miałoby się to odbywać przede wszystkim 
poprzez obligowanie do odbywania szkoleń, udziału w konferencjach. 

Zwiększenie ogólnych kwalifikacji kadry. Istotny jest tu także samorozwój 
np. poprzez superwizję własnej pracy. 4. Likwidacja pracowni, które nie 

wpisują się w rehabilitację zawodową uczestników – nie przygotowują do 
pracy w konkretnym zawodzie. Zwiększenie liczby miejsc w „obleganych” 

pracowniach, które dają możliwość rozwoju zawodowego i są 
dopasowane do zdiagnozowanych predyspozycji zawodowych 

uczestników. 5. Zatrudnienie trenerów pracy. 6. Zwiększenie budżetu na 
wynagrodzenia terapeutów poprzez stworzenie „widełek finansowych” 
oraz regulacji prawnych porządkujących system wynagrodzeń. W tym 

także adekwatny do wykonywanej pracy (w trudnych warunkach) dobór 
czasu pracy, wydłużenie urlopu. 7. Wzmocnienie pozycji WTZ w lokalnym 

środowisku poprzez nawiązanie współpracy z potencjalnymi 
pracodawcami. Organizacja praktyk zawodowych w przyszłych miejscach 

pracy. Poszerzanie świadomości pracodawców na temat zatrudniania 
osoby niepełnosprawnych z wykazaniem korzyści, jakie mogą z tego 

czerpać. 8. Położenie nacisku na stuprocentowe wykorzystanie 
oferowanej rehabilitacji zawodowej, tak aby uczestnicy mieli możliwość 
wyjścia na rynek pracy zgodnie ze swoimi predyspozycjami. 9. Położenie 

nacisku na rzetelne orzecznictwo, tak, aby do WTZ były kierowane osoby, 
które można poddać rehabilitacji zawodowej. 10. Stworzenie jednolitych, 
spójnych wymagań dotyczących dokumentacji prowadzonej przez WTZ – 

uregulowanie tego ustawą. 11. WTZ powinny być nadzorowane przez 
jedną instytucję. 12. Wytwory rękodzielnicze – ich „produkcja” powinna 
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być podporządkowana rehabilitacji zawodowej. Niewłaściwym 
kierunkiem jest skupianie się na wytwarzaniu wyrobów w celu zarobienia 

na atrakcyjny wyjazd. Próba zagospodarowania zarobionych w ten 
sposób środków na wyposażenie WTZ (np. 50% zarobionych środków). 

13. Uregulowanie przepisów prawnych związanych z nieobecnością 
uczestnika w WTZ, dotyczy to zwłaszcza przepisów związanych ze 

zwrotem dotacji. 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnicy warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 
kierunki zmian" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w Krakowie 

Słabe strony funkcjonowania WTZ z perspektywy terapeuty to przede 
wszystkim zdominowanie poprzez działalność artystyczną. Przy tym 

wyraźny brak instrumentów aktywizacji zawodowej. Dużą trudnością jest 
brak możliwości indywidualnego podejścia do uczestników, ponieważ w 

pięcioosobowych grupach są często osoby z różnymi 
niepełnosprawnościami, dlatego nie można im zwykle proponować tych 

samych form pracy. Dłuższa dyskusja wywiązała się na temat problemów 
we współpracy z rodzicami, która jest z wielu powodów nieodzowna, 

jednak terapeuci nie czują się do niej odpowiednio przygotowani. Mówili 
o tym, że są kształceni na terapeutów osób niepełnosprawnych, dlatego 

nie potrafią współpracować z trudnymi rodzicami, którzy często 
potrzebują profesjonalnego wsparcia, a nawet terapii. 
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Wnioski z dyskusji oparte o pracę podgrupy planującej WTZ marzeń 
okazały się realnymi propozycjami zmian: 1. Stworzenie jednolitych 

przepisów prawnych, ze zrozumiałymi dla wszystkich instytucji 
komentarzami oraz spójnych wymagań dotyczących dokumentacji 

prowadzonej przez WTZ. 2. Podwyższenie kwoty dofinansowania na 
uczestnika odpowiednio do efektów pracy WTZ, którego to dotyczy. 3. 

Zwiększenie środków na remonty oraz doposażenie pracowni. 4. 
Zatrudnienie trenerów i asystentów pracy (przy tym głos rodzica mówiący 
o tym, że powinny to być osoby wcześniej znane uczestnikom WTZ, tak, 

aby nie towarzyszył takiej współpracy lęk). 5. Stworzenie możliwości 
zindywidualizowania pracy terapeuty z uczestnikiem oraz dopasowania 

pracowni do potencjału poszczególnych uczestników. 6. Zwiększenie 
kompetencji Rady Programowej WTZ. Tu podano przykład skierowania 
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przygotowanego uczestnika do pracy, na co odpowiedzią rodziców było 
dostarczenie orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu dziecka. Jest wiele 

sytuacji, w których Rada Programowa ma związane ręce. 7. Stworzenie 
możliwości większej rotacji uczestników pomiędzy placówkami. 8. 
Położenie nacisku na rzetelne orzecznictwo, tak, aby do WTZ były 
kierowane osoby, które można poddać rehabilitacji zawodowej. Tu 
szeroka dyskusja nad tym, jak można to zrobić? Propozycja, aby za 

orzekanie o niepełnosprawności była odpowiedzialna jedna instytucja. 
Także zasugerowano stworzenie osobie niepełnosprawnej większych 

możliwości samodzielnego wyboru formy rehabilitacji zawodowej i 
społecznej dla siebie. Tak, aby orzeczenie nie determinowało drogi 

rozwoju –negatywny przykład to skierowanie tylko do WTZ lub jedynie do 
ŚDS. 9. Poprawa współpracy z pomocą społeczną – zwiększenie liczby 
asystentów rodzin. 10. Takie instytucje jak MOPR, PCPR nie powinny 

mieć możliwości tak dużej ingerencji w pracę WTZ, jak do tej pory. Osoby 
odpowiedzialne za funkcjonowanie WTZ czują się w pewien sposób przez 

te instytucje ograniczane. 
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Prelegent: a) zauważył zachwianie proporcji w rodzajach pracowni w 
warsztatach, określając warsztaty, jako instytucje zdominowane przez 

artterapię. Zastanawiał się nad przyczynami tego stanu, lokując je w 
stanie orzecznictwa („żadna praca” w zapisie orzeczenia), w lęku rodziców 

przed utratą świadczeń socjalnych, w czasowym charakterze orzeczeń o 
niepełnosprawności. b) Podkreślił ograniczenia osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną w realizacji swoich marzeń, w tym 
związanych z pracą. c) Zastanawiał się nad przyczynami, dla których ON 

nie wychodzą na otwarty rynek pracy i dla których WTZ nie realizują 
celów ustawowych, wynikającymi z zapisów prawnych (dla pracowników 
WTZ nie jest jasne uzasadnienie dla strategii wysyłania uczestników WTZ 

na otwarty rynek pracy, zastanawia brak sprawności UP w tej kwestii). 
Zwrócił uwagę na wpływ społecznych kontekstów: rodzinnego 

(przekonania rodziców i interesy rodziców ograniczają możliwości 
podejmowania aktywności zawodowej ON), zawodowego (specjaliści 
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rozwijają w określonym kierunku potencjał ON, a w szczególności 
poprzez artoterapię), orzeczniczego (niesprawność systemu 

orzeczniczego oraz rozbieżności w systemie orzeczniczym), na 
podtrzymywanie przekonania, że osoba z niepełnosprawnością 

intelektualną nie nadaje się do pracy. 
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praktyczne kwestie organizowania zatrudnienia na rynkach pracy: a) 
prawo nie jest złe, ale powinno być bardziej czytelne i promować wysiłek 

włączenia ON na rynek pracy, b) bez wsparcia rodziny nie ma szans na 
zatrudnienie ON w jakiejkolwiek formie, c) należy diagnozować potencjał 

(umiejętności) ON, d) trener pracy szuka pracodawcy, który mógłby 
zatrudnić osobę z tymi umiejętnościami (oraz przekonuje pracodawcę do 
zatrudnienia), e) pracownik odbywa praktyki zawodowe (w konkretnym 
środowisku, na konkretnym stanowisku w ramach praktyk; praktyki te 

uczą pracy ON oraz mają na celu „oswojenie” pracodawcy i innych 
pracowników z ON), f) trener pracy towarzyszy ON w pracy dzieląc z ON 

obowiązki na stanowisku pracy, stopniowo ograniczając swoje 
zaangażowanie, g) w opinii pracodawców zatrudnienie ON poprawia 

klimat w pracy, h) po podpisaniu umowy o pracę rolą trenera pracy jest 
permanentny monitoring, i) zasada elastycznego wsparcia ON przez 
trenera pracy powinna obowiązywać w zatrudnieniu j) powinno się 

wskazać, że koniecznie trzeba zatrudniać w WTZ trenera pracy, który 
powinien mieć wsparcie całego zespołu. 
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Jedną z propozycji mogącą pomóc w podjęciu pracy przez osobę z 
niepełnosprawnością jest model zatrudnienia wspomaganego. Z 

powodzeniem można go realizować w ramach pracy WTZ. Oczywiście 
trzeba mieć do tego przeszkolonego pracownika – trenera pracy, którego 

można „pozyskać” np. ograniczając etaty artterapeutów. W skrócie 
pomysł (amerykański z końca lat 70 ubiegłego wieku) polega na: - 

bazowaniu na chęci podjęcia pracy przez uczestnika, - zdiagnozowaniu 
jego potencjał (tego co potrafi, jego mocnych stron), - szukaniu 

pracodawcy, u którego te posiadane umiejętności będzie można 
wykorzystać na konkretnym stanowisku pracy (tylko wtedy 
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niepełnosprawny pracownik będzie mógł mieć zbliżoną wydajność do 
osoby pełnosprawnej), - wprowadzaniu przez trenera pracy na stanowisko 

pracy osoby niepełnosprawnej, - powolnym odchodzeniu (tzn. z każdej 
czynności, zadania, które jest opanowane przez osobę niepełnosprawną 
trener się wycofuje), - monitorowaniu pracy osoby niepełnosprawnej (w 

razie potrzeby aktywniejsze wspieranie w trudnościach). Do zadań 
trenera należy również współpraca z rodzinami, wsparcie związane z 

dokumentami powiązanymi z zatrudnieniem, nauczenie drogi do pracy, 
zapoznanie zespołu pracowniczego z tematem niepełnosprawności itp. 
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Dostrzeżono dużą rotację wśród wykwalifikowanej kadry, która zmienia 
miejsca pracy tym samym opuszczając WTZ ze względu na bardziej 

korzystne propozycje związane z wyższym wynagrodzeniem w innych 
placówkach. Zauważono tutaj także możliwość ewentualnego 

finansowania szkoleń pracowników. Brakuje programów dotyczących 
planowania wdrażania na rynek pracy absolwentów WTZ, stwierdzono, że 

do formułowania tego typu programów powinni być zobligowani 
odgórnie kierownicy WTZ. Powinny być zwiększone wymagania 
wystosowane do osób pełniących funkcje kierownicze, tak aby 

zobligować je do większej wydajności w przygotowaniu uczestników do 
wyjścia na rynek pracy. Tego typu program powinien zawierać plan 

dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ale także 
współpracę z rodzicami, dodatkowe szkolenia oraz zatrudnienie osoby 
wspomagającej podjęcie pracy zawodowej. Zaznaczono przy tym dużą 

potrzebę uregulowania finansowania zatrudnienia asystentów i trenerów 
pracy, np., zatrudnienie z Funduszu Pracy. Przy tym umożliwienie 

powrotu uczestników do WTZ z powodu różnych okoliczności (mimo 
wcześniejszego skreślenia z listy uczestników), tworzenie klubów 

absolwenta, będących alternatywą dla osób pracujących potrzebujących 
wsparcia i kontaktu z placówką, którą opuścili. Rodzice uczestników to 

także duża grupa potrzebująca przede wszystkim coachingu w drodze do 
zmiany, tak, aby przeorganizowali myślenie na temat ewentualnego 

podjęcia pracy przez swoje dzieci. Brakuje współpracy między 
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placówkami – mogłoby dochodzić nawet do wymiany uczestników, jeśli 
byłoby to dla nich korzystne. Także z instytucjami nadzorującymi, których 

jest zbyt dużo współpraca nie układa się najlepiej, brak jest spójności 
wymagań. Stąd wskazanie na finansowanie działań WTZ przez jeden 

organ. Wskazano potrzebę zmiany standardów orzeczniczych, położenie 
nacisku na rzetelne orzecznictwo, tak, aby do WTZ były kierowane osoby, 

które można poddać rehabilitacji zawodowej. Wskazania do szkolenia 
zespołów orzekających. Padła sugestia wzmocnienia pozycji WTZ w 

lokalnym środowisku poprzez nawiązanie współpracy z potencjalnymi 
pracodawcami. Organizacja praktyk zawodowych w przyszłych miejscach 

pracy. Poszerzanie świadomości pracodawców na temat zatrudniania 
osób niepełnosprawnych z wykazaniem korzyści, jakie mogą z tego 

czerpać. Jest duża potrzeba uruchomienia możliwości zarobkowych dla 
WTZ, tak, aby mogły finansować nie tylko rehabilitację społeczną ze 

środków zarobionych na kiermaszach, ale także wyposażenie, czy inne 
potrzeby uczestników. 
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zapis w orzeczeniu o niepełnosprawności mówiący, że osoba nie może 
wykonywać żadnej pracy bardzo utrudnia proces zatrudniania wielu 
Warsztatom, 
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Warsztaty Terapii Zajęciowej powinny ściśle współpracować z Zakładami 
Aktywności Zawodowej, ponieważ można w nich znacznie podnieść 
poziom umiejętności zawodowych wykorzystując znajdujące się w nich 
maszyny, 

konferencja 
regionalna w 

Rzeszowie 
WTZ 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a5

1
 

St
ro

n
a5

1
 

60 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnicy warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 
kierunki zmian" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Rzeszowie 

 Trener Pracy powinien funkcjonować w ramach WTZ z kompetencjami 
pozwalającymi mu na wspieranie osób niepełnosprawnych już 
zatrudnionych w sytuacji, gdy w ich pracy pojawią się jakieś problemy, 
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praca zawodowa może dotyczyć tylko określonej grupy osób 
niepełnosprawnych, a ważne jest by i pozostali podlegali systemowemu 
wsparciu, 
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trzeba wziąć pod uwagę, że możliwości zatrudnienia, ze względu na 
wielkość rynku pracy, zależą od miejsca zamieszkania osób 
niepełnosprawnych i usytuowania ich Warsztatu. 
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W trakcie dyskusji wybrzmiał postulat, by projektując jakiekolwiek 
rozwiązania systemowe różnicować je w zależności od środowiska. Inne 
rozwiązania sprawdzą się w mieście, gdzie działa dobrze transport 
miejski, gdzie są duże możliwości wyboru ścieżki edukacyjnej, gdzie 
stosunkowo dużo jest możliwości pracy, a inne na małych wioskach, na 
terenie popegeerowskim, z dużym bezrobociem i słabą infrastrukturą. 
Przyczynkiem do tych rozważań było wystąpienie poświęcone roli 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Bardzo ważne postulaty by WTZ były 
rzeczywiście miejscami przygotowującymi do pracy, a nie miejscami 
stałego pobytu, wygłaszane z perspektywy osób prowadzących takie 
miejsca w miastach, były podważane przez osoby mające doświadczenia 
z małych miejscowości i wiosek, gdzie takie założenie jest utopijne. 
Rozważano również inne możliwości usprawnienia działania WTZ jak 
możliwość sprzedawania przez nie tworzonych przez podopiecznych 
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wytworów itp. pod warunkiem przeznaczania zysków na ich 
funkcjonowania. 
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Podczas dyskusji zwrócono uwagę na: - potrzebę wsparcia WTZ przez 
PUP i inne agendy publiczne w odchodzeniu na rynek pracy osób z 

niepełnosprawnościami. 
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Zwrócono uwagę na problem - jeśli trener pracy jest pracownikiem WTZ, 
w momencie zatrudnienia osoba niepełnosprawna nie jest już 

uczestnikiem warsztatu - nie ma podstawy, do świadczenia trenera pracy 
na rzecz tej osoby niepełnosprawnej i wynika ono wyłącznie z dobrej woli. 
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To, czego brakuje w WTZ to stymulowania rozwoju zawodowego, w tym 
także przygotowania do roli pracownika. Ograniczona ilość kadry 

specjalistycznej (doradca zawodowy, trener pracy). Utrudnieniem w pracy 
jest konieczność utrzymania odpowiedniej liczebności uczestników, która 
jest warunkiem równowagi finansowej WTZ. Nieograniczony czas pobytu 

uczestnika w WTZ, który obniża motywację do dalszego rozwoju, 
powoduje stagnację. Uczestnicy zwykle nie są traktowani jak ludzie 

dorośli. 
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Wnioski oparte o pracę podgrupy planującej zmiany w WTZ, których 
zasadność dodatkowo przedyskutowano na forum: 1. Wprowadzenie 
ograniczenia czasowego pobytu uczestnika w WTZ (od 3 do 6 lat). 2. 

Ujednolicenie diagnozy możliwości, potencjału oraz oceny predyspozycji 
zawodowych uczestników – ta sama forma kwestionariusza stosowana 

we wszystkich placówkach. 3. Wprowadzenie tabeli wynagrodzenia 
pracowników WTZ. 4. Przypisanie punktów procentowych 
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poszczególnym pozycjom w preliminarzu, zgodnie z zasadą, że 
wynagrodzeniom powinna być przypisana przeważająca liczba punktów – 

jest to nieodzowne. 5. Wdrożenie czytelnych zasad wydatkowania 
środków na usługi remontowe. 6. Poszerzenie zadań WTZ o współpracę z 

pracodawcami. 7. Zabezpieczenie określonej liczby wskaźników –liczba 
osób, które mają rozpocząć pracę po WTZ w określonym przedziale 

czasowym. 8. Stworzenie możliwości organizowania staży zawodowych i 
praktyk dla uczestników WTZ. 9. Zwiększenie liczby uczestników w 

pracowni do siedmiu, co mogłoby mieć przełożenie na wzrost 
wynagrodzenia terapeutów. 10. Zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 

osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. 
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regionalnej w Lublinie 

W głosach ze strony publiczności zwrócono uwagę na następujące 
kwestie: a) Praktyczne sposoby zapewnienia opieki przez WTZ nad osobą 

nie będącą już uczestnikiem WTZ, b) Praktyczne aspekty monitoringu i 
oceny skuteczności programu przygotowania do pracy w WTZ, c) 
Wypracowane w społecznościach lokalnych praktyczne modele 

kompleksowych usług na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
(przykład Tomaszowa Lubelskiego), d) Puste pola na mapie wsparcia – 

brak koncepcji i oferty wsparcia dla osób niepełnosprawnych, które nigdy 
nie podejmą pracy e) Niepełność lokalnych systemów wsparcia (brak 

ZAZ, ŚDS, WTZ) oraz konflikty między tymi instytucjami, f) Niepełność 
oferty wsparcia (brak wsparcia dla opiekunów bezpośrednich ON, 

niedostateczne wsparcie rodziny i ON, np. w zakresie „oprzyrządowania 
ON” ), g) Prawne i organizacyjne bariery wsparcia, uwidaczniające się w 
funkcjonowaniu orzekania o niepełnosprawności, w konstrukcji dodatku 

do rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnicy warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 
kierunki zmian" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w Lublinie 

• usługi rehabilitacyjne dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
powinny mieć stały i powszechny charakter, tj. być dostępne dla 

wszystkich, ale dobierać należy je w zależności od fizycznych potrzeb 
uczestników, • warto wspierać osoby z niepełnosprawnością ćwiczeniami 

odnoszącymi się do sfery rozwoju poznawczego – pamięci i myślenia, • 
dobrze byłoby ujednolicić dokumentację warsztatową, • należy 
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WTZ 
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wprowadzić do Warsztatów Trenerów Pracy, których kompetencje 
obejmowałyby nie tylko prowadzenie praktyk zawodowych i 

poszukiwanie pracy dla uczestników WTZ, ale także obejmowałyby 
działania wspierające i monitorujące tych byłych uczestników WTZ, 

którzy odeszli do pracy, • należy faktycznie ukierunkować pracę 
Warsztatów na kwestie zawodowe, tj. naukę umiejętności potrzebnych 
na rynku pracy, ale przy uwzględnieniu różnic wynikających z miejsc ich 

usytuowania – w mieście, na wsi, • pomysł cofnięcia dotacji po 
trzymiesięcznej nieobecności (łącznie) uczestnika WTZ może być 

krzywdzący dla Warsztatu z uwagi na osoby, które często chorują. 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

uczestnicy warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Kielach 

Postulaty zgłoszone przez kierowników WTZ, a zawarte w piśmie, które 
są jednocześnie wnioskami z pracy warsztatowej, były następujące: - 

odrzucono pomysł zwracania środków finansowych w przypadku nawet 
długotrwałej nieobecności uczestników w WTZ, ponieważ kadra nie ma 

wpływu na to, że uczestnicy nie przychodzą (choroby), a pozbawienie 
tych środków uszczuplałoby i tak bardzo skromny budżet, - odrzucono 

propozycję wyrażania zgody przez drugą stronę umowy na wykorzystanie 
części środków finansowych pochodzących ze sprzedanych prac 

wykonywanych w WTZ, ponieważ to pracownicy Warsztatów a nie 
urzędnicy mają lepszą wiedzę na co potrzebne są te pieniądze, - 

krytycznie ustosunkowano się do pomysłu jednej listy kandydatów do 
WTZ prowadzonej przez PCPR-y, które miałyby decydować o kierowaniu, 

przyjmowaniu i powrocie osób do Warsztatów z uwagi na to, że 
decydujący głos w tej sprawie powinna mieć osoba z 

niepełnosprawnością, - za dyskryminujący uznano fakt braku zwiększenia 
dofinansowania do WTZ analogicznego do tego, jaki otrzymują ŚDS-y 

(30%) w przypadku uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
lub spectrum autyzmu, - wątpliwości wzbudził pomysł stażu 

rehabilitacyjnego w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z 
pracodawcą, z powodu pytań m.in. o koszty opłat za badania lekarskie, 

szkolenia bhp, odzież ochronną i opiekuna, w kontekście tego kto będzie 
je ponosił – pracodawca, czy warsztat, - przychylność wzbudziła idea 
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klubu absolwenta, choć uznano za absolutnie niewystarczającą kwotę 
dwustu złotych, jako wysokość finansowania jednego klubowicza z 
powodu nie pokrywania przez nią całości kosztów, - za zły, a wręcz 

niemożliwy uznano pomysł rozdzielenia rehabilitacji społecznej i 
zawodowej ponieważ terapia zajęciowa prowadzona podczas 
codziennych zajęć, sama w sobie, ma założony cel w postaci 

przygotowania osoby niepełnosprawnej do podjęcia pracy, - niepewność 
wzbudził niesprecyzowany sposób finansowania wprowadzenia 

standardu dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych przez 
urzędy marszałkowskie tj. jaka będzie wysokość tych środków i jaka 

kolejność ich przyznawania, oraz czy narzucenie standardu nie 
doprowadzi do likwidacji niektórych warsztatów, - aprobatę wzbudził 

pomysł określenia kwalifikacji jakie powinna posiadać kadra warsztatowa, 
- uznano, że obecny wskaźnik zatrudnienia kadry merytorycznej w 

stosunku do liczby uczestników jest dobry, zaś zwiększenie go mogłoby 
spowodować konflikt z przepisami sanepidowskimi, budowlanymi etc. np. 

z powodu zbyt małej liczby łazienek, za dużego zagęszczenia itp., - w 
sprawie dokumentacji postulowano wprowadzenie konkretnych wzorów 
np. programów terapeutycznych, ocen, sprawozdań, - w kwestii sposobu 

dokonywania oceny działalności WTZ uznano, ze ważne są jasne i 
przejrzyste kryteria jej przyznawania oraz, że konieczna jest informacja 

do kogo w przypadku negatywnej oceny można się odwołać, - 
zaproponowano, aby środki finansowe pochodzące ze sprzedaży prac 

były wykorzystywane na potrzeby warsztatu, a decyzja, na które, była w 
gestii organu prowadzącego warsztat, - zgłoszono postulat wzrostu 

algorytmu o kwotę co najmniej dwustu pięćdziesięciu złotych z coroczną 
waloryzacją o wskaźnik inflacji w stosunku do każdego uczestnika, - 

zaproponowano rozważenie możliwości zaliczenia pracowników WTZ do 
grupy zawodowej, której przysługuje dodatek za pracę w warunkach 
specjalnych, a co za tym idzie możliwość wcześniejszego odejścia na 

emeryturę. 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

Przedstawicielka 
jednego z Warsztatów 

Terapii Zajęciowej 

Po czyjej stronie będą koszty BHP i koszty badań lekarskich w przypadku 
zatrudniania na staż w WTZ? 

konferencja 
regionalna we 

Wrocławiu 
WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 
ustawa o pomocy 

społecznej  

Pan Zbigniew 
Godlewski 

Postulat zmiany systemowej – zamiast rozróżniać formuły placówek 
(WTZ, ŚDS), połączyć je w jedną placówkę, bo pieniądze powinny iść za 

człowiekiem niepełnosprawnych. 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 
ustawa o promocji 

zatrudnienia i 
instytucjach rynku 

pracy 

Pan Dariusz Jankowski 

Postulat zwiększenia algorytmu na WTZ, kształcenie bezrobotnych osób 
niepełnosprawnych rzez urzędy pracy pod potrzeby pracodawców – 

wprowadzenie wymogu, że osoba niepełnosprawna, jeśli skorzystała z 
kursu musi go „odpracować”. - nie zrealizowano zeszłorocznej obietnicy 
pana ministra, że zwiększy się środki z algorytmu na WTZ, - ŚDS mają za 
mało pieniędzy i płace pracowników są bardzo niskie, - pracodawcy będą 
zatrudniać osoby niepełnosprawne, jeśli otrzymają „dobre’ pieniądze, a 

jak nie, to nie zatrudnią, bo nie są filantropami, - pieniądze na staże z 
urzędu pracy są wyrzucane w błoto, bo po skończeniu stażu pracownik 

kończy pracę. 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnieniu 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych" 
podczas konferencji 
regionalnej w Łodzi 

Wprowadzenie w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowania do wynagrodzenia 

opiekuna osoby niepełnosprawnej 

konferencja 
regionalna w Łodzi 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnieniu 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych" 
podczas konferencji 
regionalnej w Łodzi 

Umożliwienie korzystania ze zwolnienia na turnus rehabilitacyjny również 
przez pracowników – opiekunów osób niepełnosprawnych 

konferencja 
regionalna w Łodzi 

zmiany w 
kodeksie pracy 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 
ustawa o pomocy 

społecznej  

uczestnicy warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 
regionalnej w Łodzi 

W czasie obradowania grupy skupiono uwagę na wpływie działań 
wynikających z Programu „Za Życiem” w zakresie priorytetu III - usługi 

wspierające i rehabilitacyjne (ze szczególnym uwzględnieniem 
funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej i rehabilitacji społeczno-

zawodowej uczestników). Wiele miejsca w dyskusji poświęcono 
zagadnieniom orzecznictwa do celów rentowych i pozarentowych, a 
także wskazań w orzeczeniu dotyczących możliwości uczestnictwa w 
terapii zajęciowej. Uczestnicy spotkania zasygnalizowali konieczność 

ujednolicenia orzecznictwa oraz uwzględniania dokumentów 
zgromadzonych przez petentów w różnych organach. Następnie poddano 

analizie zagadnienia będące przedmiotem planowanych zmian oraz 
ewentualnych nowych intencji (stanowiących przemyślenia uczestników 

spotkania) w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczyły one następujących 

obszarów tematycznych: - definiowanie rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz działanie warsztatów terapii zajęciowej (czasu pobytu w 

wtz, rotacja uczestników, obowiązek zwrotu kosztów w przypadku 
długotrwałej absencji, określenie zasad kierowania i przyjmowania 

uczestników); - organizacja warsztatów i zwiększenie liczby uczestników 
w zależności od liczby osób oczekujących (zarejestrowanych na liście 

oczekujących prowadzonej przez PCPR); - dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, standardy lokalowe wtz umożliwiające prawidłową 

realizację terapii; - kwalifikacja kadry, wynagrodzenia pracowników, 
określenie wskaźnika kadry merytorycznej wobec liczby uczestników; - 
rozwiązania wspierające aktywizację zawodową uczestników (praktyki i 
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staże rehabilitacyjne, czas ich trwania oraz źródła finansowania, zasady 
funkcjonowania trenera pracy, finansowanie klubu rehabilitacji 

działającego przy warsztacie jako nowe zadanie samorządu powiatu); - 
zmiany w zakresie przeznaczenia części dochodu ze sprzedaży produktów 

i usług wykonywanych przez uczestników w ramach programu terapii. 
Dyrektor M. Przewoźnik podkreślił, iż w wkrótce rozpoczną się 

konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 
zakresie działania warsztatów terapii zajęciowej, a także niektórych 

innych ustaw w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla 
rodzin „Za życiem”. 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik konferncji 
regionalnej w Poznaniu 

Mama trzydziestoletniej osoby z niepełnosprawnością, WTZ Grońsk - 
przedstawiła opinię, że w małych gminach wiejskich, bez przemysłu, bez 

sieci handlowych, w których nie ma szklarni, ani gospodarstw 
wielohektarowych jest ciężko znaleźć pracę dla osób niepełnosprawnych. 

Trener pracy bardzo by się przydał, ale skąd brać środki na jego 
sfinansowanie, a pieniędzy brakuje już np. na wielokilometrowe 

dowożenie osób do Warsztatu, 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 
ustawa o pomocy 

społecznej  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej we 
Wrocławiu 

Uznano, że roczna budżetowa perspektywa finansowa jest zbyt krótka, 
żeby z poczuciem stabilności zarządzać wydatkami. Stabilność finansową 

dawałby okres trzyletni, a najlepiej pięcioletni. 

konferencja 
regionalna we 

Wrocławiu 
WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej we 
Wrocławiu 

Zaproponowano, żeby wpisać do ustawy partycypację gmin w kosztach 
transportu (kwestię utrzymania kierowcy i samochodu). 
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regionalna we 

Wrocławiu 
WTZ 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a5

9
 

St
ro

n
a5

9
 

ustawa o pomocy 
społecznej  

80 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 
ustawa o pomocy 

społecznej  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej we 
Wrocławiu 

1. Zgłoszono postulat wpisania do rozporządzenia dot. działalności WTZ, 
że od sprzedaży wytworów warsztatowych nie płaci się podatku VAT, 
argumentując, że przychód z tego rodzaju działalności nie jest duży i 
wynosi kilka tysięcy złotych. 2. Zgłoszono postulat obligatoryjnego 
obowiązywania prawa wszędzie tak samo, wskazując na podstawie 

przykładu wypłaty przez PFRON kwoty stu złotych po wzroście 
algorytmu, że tak się nie działo, bo niektóre Warsztaty zaczęły 

otrzymywać pieniądze z powiatów od lipca, inne od listopada, a inne w 
ogóle. 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 
ustawa o pomocy 

społecznej  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej we 
Wrocławiu 

Zgłoszono pomysł, że w przypadku długotrwałej nieobecności uczestnika 
Warsztatu jeśli już zwracać jakąś część kosztów, to tylko tę z ich części 

ruchomej. 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 
ustawa o pomocy 

społecznej  

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej we 
Wrocławiu 

Zaproponowano, aby kwestię przyjmowania siedmiu osób na jednego 
instruktora, a tym samym potencjalnego zwiększenia liczby uczestników 

WTZ zawrzeć w rozporządzeniu, tak aby starosta nie mógł odmówić 
podpisania umowy w tym zakresie 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

Andrzej Ciesielski, WTZ 

Ograniczenia wsparcia ON przez trenerów pracy ze strony pracodawców, 
ze względu na brak szkolenia BHP, ubezpieczenia trenera pracy. 

Należałoby ujednolicić prawnie obecność trenera pracy na terenie zakładu 
pracy.  
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik konferncji 
regionalnej w Poznaniu 

WTZ Wilczyn, PSONI - zadano pytanie o szansę na przeznaczenie 
większych środków finansowych na działanie WTZ-ów, - stwierdzono, że 

dobre funkcjonowanie Warsztatów to wynik doświadczenia i umiejętności 
menadżerskich kierowników, ale wsparcie finansowe jest niezbędne, bo 

jest tak mało pieniędzy, że np. kadra bierze udział wyłącznie w 
szkoleniach bezpłatnych, - sformułowano opinię, że nie można mówić, iż 

Warsztaty na wsiach działają gorzej, gdyż dają one bardzo wiele w 
zakresie rozwoju społecznego, - sformułowano pogląd, że jest taka 

społeczna mentalność, która powoduje, że ludzie boją się osób z 
niepełnosprawnością i to skutkuje tym, że trudno jest znaleźć miejsca 

pracy dla takich osób, 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik konferncji 
regionalnej w Poznaniu 

 - zapytano, czy będą dodatkowe pieniądze na kluby absolwentów, 
konferencja 

regionalna w 
Poznaniu 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik konferncji 
regionalnej w Poznaniu 

 - zaproponowano, żeby zapisać w ustawie, że WTZ-y są zwolnione z 
odprowadzania podatku VAT od sprzedaży wyrobów zrobionych przez 

uczestników Warsztatów. 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Poznaniu 

1. Uznano, że wykształcenie pracowników Warsztatów powinno być 
generalnie wyższe, ale jednostka prowadząca Warsztat powinna posiadać 

prawo rekomendacji do PCPR-u w przypadku kogoś kto takiego nie 
posiada. 2. Wyrażono pogląd, że przyjęcie do Warsztatu nie powinno być 

decyzją administracyjną. 
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regionalna w 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Poznaniu 

Zgłoszono postulat, przyznawania specjalnych środków finansowych na 
dowozy uczestników. 
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regionalna w 

Poznaniu 
WTZ 

89 

ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Poznaniu 

Zgłoszono postulat pozostawienia, a nawet rozszerzenie kompetencji 
obecnych Rad Programowych Warsztatów podając za argument 

doświadczenie w pracy i w kontaktach z uczestnikami, o problemach 
których z racji wielu codziennie spędzanych razem godzin wiedzą 
najwięcej. Jako przykład zwiększenia kompetencji Rady podano 

możliwość nieodwołalnego skreślenia uczestnika z listy jeśli Rada uzna, że 
nie rokuje na rozwój społeczny lub zatrudnienie. Uznano, że działania 

polegające na odbieraniu kompetentnym osobom uprawnień, a 
przekazywanie ich w ręce osób bez kompetencji i doświadczenia jest 

zwyczajnie demotywujące. 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Poznaniu 

1. Zgłoszono pomysł uznania pracowników WTZ za osoby pracujące w 
szczególnie trudnych warunkach, co pozwalałoby przechodzić 

pracownikom Warsztatów na wcześniejsze emerytury. 2. 
Zaproponowano, aby w ustawie o VAT zapisać pakiet podmiotów 

zwolnionych z tego podatku, w tym WTZ-y do określonej limitowanej 
kwoty 

konferencja 
regionalna w 

Poznaniu 
WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Poznaniu 

Zaproponowano ujednolicenie przepisów odnośnie sprzedaży wyrobów 
wytwarzanych przez WTZ-y, tak aby były jednakowe dla wszystkich 

Warsztatów niezależnie od statusu jednostki, do której należy. 
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regionalna w 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Poznaniu 

1. Zaproponowano, aby w ramach aktywizacji zawodowej wsparciem 
objąć osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. 2. Złożono wniosek, 
o ustanowienie jasnego podziału kompetencji między WTZ-ami, a ŚDS-

ami, bo zdarza się, ze dochodzi do rywalizacji między nimi o uczestników. 
3. Zaproponowano, aby w ślad za stażami rehabilitacyjnymi poszły środki 

finansowe (stypendia stażowe) 4. Zaproponowano standaryzację 
Indywidualnych Programów Rehabilitacji, 5. W odniesieniu do kwestii 

związanych z kierowaniem, przyjmowaniem i powrotem do Warsztatu to 
zaproponowano okres buforowy trzech - sześciu miesięcy dla absolwenta, 

który trafia na rynek pracy, a potem powraca do WTZ. Okres ten 
uwzględnia sytuację, w której ktoś podjął pracę sezonową. 6. 
Poinformowano o braku zgody na zwrot środków do PFRON, 

argumentując, że uczestnikami są często ludzie schorowani, ze 
sprzężeniami i ich stan zdrowia może nie pozwalać na wymagane 

uczestnictwo w rehabilitacji warsztatowej, zaś odebranie pieniędzy może 
skutkować brakiem środków na wynagrodzenia. 7. Zaproponowano, aby 

za wprowadzeniem minimalnych standardów dostępności szły środki 
finansowe na modernizowanie, oraz zwrócono uwagę na rodzący się 

problem gdy budynku obecnej siedziby Warsztatu nie da się dopasować 
do tej nowej normy. 8. Zaproponowano, aby o przeznaczeniu pieniędzy 

ze sprzedaży wyrobów warsztatowych decydowała kadra WTZ w 
porozumieniu z uczestnikami, a nie strony umowy, tak aby te środki 

zwiększały budżet Warsztatów. 9. Zgłoszono postulat wzrostu 
wynagrodzeń dla kadry, bo jest wykształcona, pracuje często za najniższą 

stawkę krajową, a wykonywana przez nią praca jest pracą w ciężkich 
warunkach. 10. Zgłoszono postulat wprowadzenia przynajmniej 
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czterdziestopięciodniowej przerwy wakacyjnej dla uczestników. 11. 
Zgłoszono postulat aby PCPR nie mogły prowadzić kontroli doraźnych, a 
tylko obligatoryjne oraz aby czas trwania kontroli był ściśle określony. 12. 

Uznano, że wprowadzenie trenera pracy to dobry pomysł, ale muszą za 
tym działaniem pójść dodatkowe środki finansowe. 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Poznaniu 

1. Zwrócono uwagę, że dotychczasowe rozporządzenie mówi o 
przygotowaniu do pracy, a nie o zatrudnieniu w odniesieniu do zadań 
stawianych przed WTZ-em i w związku z tym zaproponowano, aby w 

definicji podstawowych zadań Warsztatowych zostało zapisane 
„uzawodowienie” uczestników. 2. Zaproponowano, aby do grona 

rehabilitowanych w Warsztatach można było włączyć osoby, które 
czasowo lub częściowo utraciły możliwość wykonywania pracy – w tym 

gronie osoby z lekką niepełnosprawnością. 3. Zaproponowano, żeby 
niepełnosprawna osoba kończąca szkołę otrzymywała kompletną, 

całościową informację o możliwościach jakie są przed nią, tak aby rodzina 
nie zostawiała jej w domu. 4. Przypomniano, że starosta może wydać 

decyzje uchylającą przyjęcie do Warsztatu i zaproponowano, żeby można 
było skierować do starosty wniosek o przyjęcie do WTZ. 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Poznaniu 

1. Zgłoszono zastrzeżenie do propozycji, aby przyjęcie do warsztatu było 
decyzją administracyjną, ponieważ wiąże się to z określonymi 

konsekwencjami np. uchyleniem, czy zmianą decyzji. 2. Zaproponowano, 
aby w rozporządzeniu jednoznacznie uporządkować kwestie związane z 

odejściem jednych uczestników, a przyjściem na ich miejsce innych, z 
okresem, który dzieli te dwie sytuacje i kwestią finansowania odnoszącą 

się do tego okresu, uznano, że powinien być jednoznacznie podany 
sposób jak ewentualnie obliczać zmniejszenie środków tj., np. o ile, o 

jakie koszty, czy na uczestnika, czy na osobodzień itd. 3. Wyrażono 
opinię, że jedynym dokumentem dołączanym do wniosku o przyjęcie do 

WTZ powinno być orzeczenie o niepełnosprawności, a inne dokumenty są 
zbędne. 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Poznaniu 

Stwierdzono, że proponowany zapis o nie łączeniu funkcji kierownika 
WTZ z członkostwem w zarządzie może być trudny w realizacji dla 

małych fundacji. 
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regionalna w 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w Poznaniu 

Zgłoszono postulat przekazywania co określony czas środków 
finansowych z PFRON via PCPR-y na wymianę zużytego sprzętu i 

doposażenie. 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

Aleksander Podgórny, 
PCPR 

Analiza ilościowa zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest rzeczywiście 
niezadawalająca. Brak analizy jakościowej problemu zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. Postulat, aby wpisać w zadania WTZ i co za tym idzie 
sfinansować dodatkowe działania prozawodowe, takie jak promocja 

zatrudnienia ON, podnoszenia świadomości pracodawców, zatrudniania 
trenera pracy. 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 
regionalnej w Opolu 

Komisje powołane przy PCPR nie będą znały potrzeb konkretnych 
uczestników WTZ a co za tym idzie nie będą mogły odpowiedzieć na 

rzeczywiste potrzeby osób z niepełnosprawnościami 

konferencja 
regionalna w 

Opolu 
WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 
regionalnej w Opolu 

Możliwość opieszałej pracy takiej komisji 
konferencja 

regionalna w 
Opolu 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 
regionalnej w Opolu 

Proponowane kluby powinny być również dedykowane osobom, które 
opuszczą WTZ ze względu na złe rokowania i będą oczekiwać na przyjęcie 

do ŚDS po to, aby mieść kontakty społeczne i nie cofać się w rozwoju 

konferencja 
regionalna w 

Opolu 
WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 
regionalnej w Opolu 

godziny i zakres czasowy działania klubów 
konferencja 

regionalna w 
Opolu 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 
regionalnej w Opolu 

możliwości świadczenia usług w ramach klubu poza wtz 
konferencja 

regionalna w 
Opolu 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 
regionalnej w Opolu 

Sugestia mówiąca o tym, że warto do zapisów ustawowych przemycić 
zapisy mówiące o wspieraniu uczestnika w odchodzeniu na rynek pracy 

oraz po podjęciu zatrudnienia 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 
regionalnej w Opolu 

możliwość prowadzenia praktyk zawodowych w większej ilości godzin niż 
to zapisane jest w propozycji zmian ustawowych zaproponowanej przez 

mrpips 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

konieczność podniesienia rangi zawodu instruktora terapii 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

brak wskazań/wytycznych w zapisach ustawowych dotyczących środków, 
które można przeznaczyć na remonty oraz sposobów wydatkowania 

środków wypracowanych przez WTZ 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

brak wskazań z jakich środków będzie finansowany staż aktywizacyjny 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

brak środków finansowych, które będzie trzeba wydatkować na remonty 
związane ze standaryzacją budynków 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

brak szczegółowych wytycznych związanych z klubami dla osób, które 
zakończyły uczestnictwo w warsztacie i podjęły zatrudnienie 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

Art. 10b ust 1f nowelizacji ustawy - zapis związany z niemożnością 
łączenia funkcji pracownika WTZ i członka zarządu jednostki 

organizacyjnej może być krzywdzący dla małych organizacji w małych 
miejscowościach gdzie nie ma wykształconych specjalistów 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

sytuację finansową WTZ określono mianem zapaści 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

brak wyjaśnień co mrpips ma na myśli mówiąc o zatrudnieniu 
wspomaganym 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

konieczność uwzględnieniu przez PCPR głosu organu prowadzącego WTZ 
w decyzji o przyjęciu do ośrodka nowego uczestnika 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

duży krok do przodu w kontekście możliwości powrotu do warsztatu w 
razie niepowodzenia związanego z podjęciem zatrudnienia oraz 

utworzenia klubu 
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ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

WTZ 
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ustawa o 
rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

uczestnik konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

PCPR – decyzje o przyjęci uczestnika WTZ: z jednej strony dobrze, że 
będzie wydawana decyzja o przyjęciu nowego uczestnika przez PCPR 

jednak może się okazać, że w PCPR nie będzie pracownika 
przygotowanego merytorycznie oraz można spodziewać się opieszałości 

w działaniach 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

WTZ 

 

 

 

Zestawienie uwag, komentarzy, pytań, wątpliwości i postulatów opracowanych na podstawie raportów moderatorów poszczególnych bezpośrednich spotkań roboczych 

zawiera tab. 5 W tabeli przyporządkowano również słowa kluczowe do danej uwagi. 

Tabela 4 Uwagi, komentarze, pytania, kwestie wątpliwe, postulaty zgłoszone w ramach II pakietu zmian na bezpośrednich spotkaniach roboczych  

LP 
Dokument, do którego odnosi się 

uwaga 

Podmiot 

reprezent

owany 

Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia problemowa 
Nr raportu – 

źródło uwagi 
Słowo kluczowe 

1.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

Rodzic, 

WTZ 

Głos rodzica osoby niepełnosprawnej, uczestnika WTZ, w 

sprawie dobrowolności przyjmowania propozycji pracy, 

składanych ze strony WTZ oraz pytanie o to, czy okres 90 dni 

ochrony miejsca w WTZ dotyczy również uczestnika WTZ, 

który znalazł pracę samodzielnie lub z pomocą rodziców. 

32 i zał. do r. 32 WTZ, 

rehabilitacja 

zawodowa, 

powrót do WTZ, 

rodzice 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a6

9
 

St
ro

n
a6

9
 

2.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

WTZ Postulat, żeby podobne konsultacje społeczne zorganizować 

na potrzeby dyskutowania projektu rozporządzenia w sprawie 

WTZ-tów. 

32 i zał. do r. 32 Uwaga techniczna 

3.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

ŚDS i WTZ 

Pszczyna 

Poruszono kwestię tych uczestników WTZ, którzy pomimo 

wieloletniego udziału w warsztatach osiągnęli już maksimum 

swoich możliwości i te możliwości nie przekładają się na 

podjęcie pracy. Jaki jest zamysł ustawodawcy działań wobec 

tych osób? Czy należy ich z WTZ usuwać? A jeśli tak to dokąd? 

32 i zał. do r. 32 WTZ, uczestnicy, 

współpraca 

4.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

PCPR Poruszono kwestię, tego kto ma prowadzić listę w miastach na 

prawach powiatu (takich jak na przykład Bielsko-Biała). 

Organem prowadzącym WTZ jest powiat bielski, ale WTZ 

mieści się na terenie miasta Bielsko-Biała. Czy osoba 

niepełnosprawna ma składać wniosek o przyjęcie do WTZ w 

mieście Bielsko-Biała. Czy taki był zamysł ustawodawcy. 

32 i zał. do r. 32 WTZ, rekrutacja 

PCPR,  

5.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

PCPR Propozycja, żeby środki uzyskane z potracenia dotacji z 

powodu nieobecności uczestników (ponad 50% w kwartale) 

przeznaczać na zajęcia w klubie, działającym przy WTZ. 

31 WTZ, frekwencja, 

klub 
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ro

n
a7

0
 

St
ro

n
a7

0
 

6.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

OPP, WTZ Postulat odnośnie wykształcenia kadry zatrudnionej w WTZ, 

szczególnie odnośnie kierownika. Dotychczas nie był 

przepisów prawa, żeby kierownik WTZ posiadał wykształcenie 

wyższe, w niniejszej propozycji to jest, ale nie będzie 

dotyczyło tych kierowników, którzy już są zatrudnieni w 

warsztatach. Postuluje się, żeby oni też podlegali temu 

wymogowi i w zapewnionym okresie np. 5 lat uzupełnili swoje 

wykształcenie. 

31 WTZ, kadra,  

7.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

WTZ W stosunku do nowo przyjmowanych uczestników będą 

obowiązywały decyzje o przyjęciu bądź skreśleniu, 

przygotowane przez Starostę. A co będzie obowiązywało w 

stosunku do uczestników, którzy już są w WTZ. Czy na 

przykład skreślenie z listy uczestników też będzie wydawane 

decyzją Starosty? Czy jest przewidziany jakiś tryb 

nadzwyczajny odnośnie skreślenia z listy uczestników, na 

przykład w sytuacji, gdy uczestnik zagraża zdrowiu i życiu 

innych osób? 

31 WTZ, rekrutacja, 

PCPR 

8.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

OPP Zadano pytanie o tryb odbywania się zajęć klubowych dla 

absolwentów WTZ, którzy wyszli na rynek pracy? Kto ma 

realizować zajęcia w tym klubie? 

31 WTZ, klub 
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n
a7
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9.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

WTZ Odnośnie powrotu uczestnika do warsztatu (90 dni), czy to 

chodzi o dni robocze czy kalendarzowe? Wymagałoby to 

doprecyzowania. 

30 WTZ, powrót do 

WTZ 

10.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

WTZ Odnośnie powrotu uczestnika do WTZ po 3 miesiącach, czy 

można przyjmować na to miejsce innego uczestnika? Czy też 

trzymamy to miejsce i jest ono w pełni finansowane przez 3 

miesiące? 

30 WTZ, powrót do 

WTZ 

11.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

WTZ Odnośnie frekwencji na zajęciach WTZ czy pobyt w szpitalu 

uczestnika WTZ może zwalniać z konieczności zwrotu 

pieniędzy? 

30 WTZ, frekwencja, 

dotacja 

12.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

WTZ Czy w ustawie lub rozporządzeniu znajdą się wzory 

porozumień z pracodawcami, które będzie zawierał warsztat 

na praktyki czy staże? Postulat ujednolicenia takiego wzoru 

30 WTZ, staże 

rehabilitacyjne, 

praktyki, 

dokumentacja 
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13.  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw (projekt z 
dnia 29 września 2017) 

• Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 

sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w 

wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162) 

 

WTZ W związku ze stwierdzeniem o pozyskiwaniu dodatkowych 

środków, poza dotacjami powiatu i PFRON-u, czy środki te 

mają być objęte podatkiem VAT, jeśli jednostka prowadząca 

warsztat jest płatnikiem VAT-u i czy w związku z tym WTZ ma 

mieć kasę fiskalną, wystawiać faktury. W związku z 

niejasnościami sprzedaż w WTZ się zatrzymała. 

Co w sytuacji, gdy uczestnik WTZ odchodzi z dnia na dzień. 

WTZ składa zapotrzebowanie do PCPR-u. Czy PCPR jest jakoś 

zobligowany do tego, żeby pozyskać uczestnika na wolne 

miejsce? 

Odnośnie zajęć klubowych, jak je ujmować w preliminarzu, 

gdyż WTZ nie jest w stanie przewidzieć, ilu uczestników 

odejdzie do zatrudniania, ilu będzie zainteresowanych 

udziałem w klubie. W jaki sposób będzie to finansowane? Czy 

w trakcie roku budżetowego, czy do przodu, czy rozliczane po 

upływie danego roku budżetowego? Jak wygląda 

występowanie o środki? 

Jeśli chodzi o staże rehabilitacyjne, co w sytuacji, gdy 

uczestnik zmarnuje materiały, nie wywarzając od razu 

produktu pełnowartościowego. W jakim stopniu WTZ ma 

pokrywać straty pracodawcy w związku z tym stażem? Czy za 

staż WTZ będzie zobligowany do wypłaty stażowego dla 

uczestnika? 

W zakresie orzecznictwa WTZ ma problem z osobami, które 

maja wskazanie do pracy. Takie wskazanie wyklucza z 

uczestnictwa w WTZ, a są osoby, które mając takie wskazanie, 

chciałyby uczestniczyć w WTZ. Czy można jakoś unormować 

rozwiązania, żeby zapis o pracy nie wykluczał z udziału w 

WTZ, biorąc pod uwagę główny cel WTZ. 

30 WTZ, 

finansowanie, 

preliminarz, 

sprzedaż 

wyrobów, PCPR 

rekrutacja, klub, 

staż 

rehabilitacyjny, 

orzecznictwo 
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14.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

WTZ Zgodnie z projektem ustawy warsztaty będą miały czas do 

2023 roku na dostosowanie warsztatu do standardów, w tym 

lokalowych. Co w sytuacji, gdy jednostką prowadząca 

warsztat jest OPS, który w swoich zadaniach nie ma nigdzie 

możliwości dostosowywania lokali, a co za tym idzie, 

finansowania takiego dostosowywania. 

30 WTZ, standardy 

lokalowe, OPS, 

finansowanie 

15.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

OPS Jeśli celem warsztatu jest w szczególności aktywizacja 

zawodowa, tak mówi projekt, to czy to nie umożliwi 

warsztatom przyjmowanie osób, dla których aktywizacja 

społeczna jest niezbędnym i pożądanym aspektem ich 

aktywizacji? 

30 Aktywizacja 

zawodowa, 

aktywizacja 

społeczna, WTZ 

16.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

WTZ Pomimo tego, że eksperci Ministerstwa twierdzą, że odstąpili 

od rozdzielenia aktywizacji zawodowej od społecznej, ten 

podział jest i może w sytuacji wejścia w życie konsultowanej 

ustawy prowadzić do sytuacji, w której w WTZ będą się 

znajdowały osoby, które mają być aktywizowane zawodowo, 

a w ŚDS tylko osoby, które się „nie nadają” do pracy. Zespół 

terapeutyczny ma dokonywać oceny kompleksowej, która ma 

na celu zweryfikowanie możliwości osiągniecia przez osobę 

niepełnosprawną celu, zawartego w art. 10a ustawy o 

rehabilitacji zawodowej, czyli aktywizacji zawodowej.  

29 WTZ, ŚDS, 

rehabilitacja 

społeczna, 

rehabilitacja 

zawodowa, 

ocena, ocena 

kompleksowa,  
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17.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

WTZ Zadano pytania odnośnie sposobu prowadzenia listy chętnych 

do Warsztatów przez powiat 

2. Jak będą organizowane staże rehabilitacyjne – dla kogo sią 

przeznaczone te staże, jakie środki zostaną przeznaczone na 

organizacje staży? 

28 WTZ, rekrutacja, 

staż 

rehabilitacyjny, 

PCPR, 

finansowanie 

18.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

WTZ Czy w świetle przedstawionego projektu ustawy w dalszym 

ciągu dominująca funkcją WTZ jest rehabilitacja zawodowa, 

tak jak to było przedstawiane na początku procesu 

konsultacyjnego? Oczywiście przy uwzględnieniu rehabilitacji 

społecznej nie można mówić o rehabilitacji zawodowej. 

Poruszono kwestię obniżania dofinansowania i 

usprawiedliwiania nieobecności uczestników WTZ w sytuacji, 

gdy ze względu na posiadane niepełnosprawności nie mogą 

uczestniczyć w zajęciach, gdyż na przykład przebywają w 

szpitalu albo na turnusie rehabilitacyjnym 

Chodzi o zapis, że funkcje zarządcze może pełnić ktoś, kto nie 

jest członkiem zarządu stowarzyszenia. Zadano pytanie z 

czego wynika ten zapis. Zasygnalizowano, że jest to duże 

utrudnienie organizacyjne dla WTZ. 

28 WTZ, 

rehabilitacja 

zawodowa, 

rehabilitacja 

społeczna, 

frekwencja, 

organizacja 

pozarządowa 
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19.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

WTZ Prośba o podanie zasad rozliczania przychodów ze sprzedaży 

wytworów uczestników WTZ podczas różnorodnych 

kiermaszów. W jaki sposób ma przebiegać wspólna decyzja o 

wydatkowaniu 50% tych przychodów przez WTZ i PCPR. 

W związku z centralizacją podatku VAT część WTZ istnieje 

przy podmiotach, które są płatnikami VAT-u, a inna część przy 

takich, które z tego VAT-u są zwolnione. Te WTZ, które 

funkcjonują np. przy DPS, które są płatnikami VAT nie wiedzą 

dokładnie jak powinny rozliczać tą sprzedaż. Otrzymują 

informacje, że powinny mieć kasy fiskalne. Postulat odnośnie 

doprecyzowania sytuacji WTZ w kontekście podatku VAT. 

28 WTZ, sprzedaż 

wyrobów, PCPR, 

finansowanie 

20.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

ZAZ Co w sytuacji, gdy ZAZ przyjmie uczestnika z WTZ. Kto się 

będzie opiekował tym uczestnikiem (czy instruktor w ZAZ-

ie?), kto zapłaci za jego ubezpieczenie, szkolenia BHP. 

28 WTZ, ZAZ, 

rehabilitacja 

zawodowa 

21.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw (projekt z dnia 29 

września 2017) 

ZAZ Odnośnie 3 miesięcy na powrót do WTZ w przypadku 

nieudanego wejścia na rynek pracy oraz 90 dni ochronnych od 

utraty orzeczenia. Postulat, żeby podobne rozwiązanie było 

zastosowane wobec uczestników ZAZ, w przypadku ich 

wychodzenia na otwarty rynek pracy. 

28 Powrót do WTZ, 

rynek pracy dla 

ON, ZAZ, 

rehabilitacja 

zawodowa 
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22.  Materiał roboczy pt. „Planowane 

zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw” 

Rodzice, 

WTZ 

Zdefiniowanie długotrwałej i krótkotrwałej nieobecności 

usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej. Kwestia ta powinna 

być uregulowana przepisami prawa. Pozostawienie 

niezmiennych przepisów w zakresie czasu przebywania w 

WTZ.  

25 WTZ, frekwencja,  

23.  Materiał roboczy pt. „Planowane 

zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw” 

Rodzice, 

WTZ 

Główne postulaty artykułowane przez rodziców i kadrę 

zatrudnioną w WTZ: 

- zwiększenie dofinansowania na uczestnika (poprzez 

coroczną waloryzację) w celu uniknięcia sytuacji nadmiernej 

rotacji kadry (poszukiwania lepiej płatnego miejsca 

zatrudnienia)  

- szukanie możliwości dofinansowania przez gminy 

- zastosowanie podobnego mechanizmu finansowania w 

wysokości 30% jak w przypadku ŚDS 

- wskazania rodzicom szczegółowego planu wsparcia 

udzielanego ich dzieciom w przyszłości (po ich śmierci) 

25 WTZ, dotacja, 

finansowanie, 

waloryzacja, 

algorytm, kadra, 

wsparcie 

dorosłych osób 

niepełnosprawnyc

h 

24.  Materiał roboczy pt. „Planowane 

zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw” 

Rodzice, 

ŚDS 

zwiększenie dofinansowania na uczestnika (poprzez coroczną 

waloryzację) w celu uniknięcia sytuacji nadmiernej rotacji 

kadry (poszukiwania lepiej płatnego miejsca zatrudnienia)  

25 ŚDS, dotacja, 

finansowanie, 

kadra, 
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25.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 

sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w 

wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162) 

 

Rodzice, 

WTZ 

Aspekty rozwoju sieci ŚDS oraz jej finasowania, a także 

problemów z frekwencją uczestniczenia w zajęciach. Duży 

niepokój budzą: 

- niestabilna sytuacja finansowa, 

- brak skoordynowanego orzecznictwa, 

- koszt pobytu całodobowego nieadekwatny do wysokości 

dotacji, 

- niskie wynagrodzenie specjalistycznej kadry, brak dodatków 

(np. zwiększonej liczy dni urlopu wypoczynkowego) dla kadry 

bezpośrednio pracującej z osobami z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Mobilność osób niepełnosprawnych na terenach wiejskich 

(problemy z dowożeniem uczestników do ŚDS, problemy z 

ewentualnym dojazdem osób niepełnosprawnych do pracy)" 

25 ŚDS, frekwencja, 

finansowanie, 

orzecznictwo, 

kadra, 

wynagrodzenia, 

transport 
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26.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 

sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w 

wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162) 

 

Rodzice, 

WTZ 

Orzecznictwo do celów pozarentowych i wskazanie w 

orzeczeniu o potrzebie uczestnictwa w WTZ. Uczestnicy 

spotkania zasygnalizowali konieczność ujednolicenia 

orzecznictwa. Podkreślono także, że meritum nie powinien 

stanowić symbol ale opis funkcjonalny choroby, pozwalający 

na kwalifikację do odpowiedniej placówki w systemie 

środowiskowego wsparcia.  

Listy osób oczekujących - stwierdzono, że nie mają one racji 

bytu na terenach wiejskich, a wyłącznie w miastach. 

24 WTZ, 

orzecznictwo, 

rekrutacja, PCPR 

27.  Materiał roboczy pt. „Planowane 

zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw” 

Rodzice, 

WTZ 

Dookreślony trzykrotny powrót uczestnika z rynku pracy do 

WTZ oraz brak limitu liczby osób wychodzących na rynek 

pracy spotykał się z ogólną aprobatą zebranych. Podkreślono, 

że udział w praktykach i stażach powinien być możliwością a 

nie przymuszaniem. Zaakceptowano też sugestię, że pierwsza 

form powinna być bezpłatna, druga zaś finansowana w postaci 

stypendium stażowego. 

24 Rehabilitacja 

zawodowa, WTZ, 

powrót do WTZ, 

staż 

rehabilitacyjny 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a7

9
 

St
ro

n
a7

9
 

28.  Materiał roboczy pt. „Planowane 

zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw” 

Rodzice, 

WTZ 

Zdaniem uczestników spotkania nie należy doprecyzowywać 

wymagań odnośnie kwalifikacji pracowników warsztatu oraz 

zwiększać proporcji 1 opiekun na 7 uczestników. Stwierdzono, 

że wprawdzie można ten mechanizm wykorzystać w 

zwiększeniu liczby uczestników, ale dla instruktorów byłoby to 

zbyt obciążające ze względu na indywidualne możliwości 

uczestników.  

24 WTZ, kadra, 

uczestnicy 

29.  Materiał roboczy pt. „Planowane 

zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw” 

Rodzice, 

WTZ 

Słuszna zdaje się być idea wprowadzenie trenera pracy, który 

powinien stanowić podstawową kadrę warsztatu. Do 

podstawowych zadań trenera należałyby rozmowy z 

uczestnikami, diagnoza w zakresie ograniczeń i potencjałów, 

pomoc w aplikowaniu do pracy. Trudna pod względem 

prawnym byłaby współpraca z prawodawcą, mediację i 

interwencje w miejscu pracy, bowiem osoby zatrudnione nie 

będąc już uczestnikami WTZ nie stanowiłyby grupy docelowej.  

Źródła finansowania działalności WTZ nie są przez 

uczestników spotkania akceptowalne, wielokrotnie 

dyskutowana była kwestia zbyt małego zaangażowania 

finansowego samorządu powiatowego i gminnego. 

Zaakceptowana w pełni została propozycja przeznaczenia 

50% dochodu ze sprzedaży produktów i usług na integrację 

uczestników oraz działalność WTZ.  

24 WTZ, trener 

pracy, 

aktywizacja 

zawodowa, 

pracodawcy, 

finansowanie, 

sprzedaż 

wyrobów 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a8

0
 

St
ro

n
a8

0
 

30.  Materiał roboczy pt. „Planowane 

zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw” 

Rodzice, 

WTZ 

Kwestie dostępności WTZ - uczestnicy spotkania jednogłośnie 

opowiedzieli się za unikaniem standaryzacji, uznając, iż nie 

jest w ogóle słuszne posunięcie (ze względów finansowych 

oraz dużej rozbieżności w niepełnosprawności uczestników 

przebywających w jednej placówce). 

24 WTZ, rekrutacja,  

31.  Materiał roboczy pt. „Planowane 

zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw” 

Rodzice, 

ŚDS 

Duży niepokój budzą: 

- brak granicy czasowej przebywania w WTZ, co uniemożliwia 

sprawną rekrutację w ŚDS, 

- niska dotacja powodująca trudności w pozyskiwaniu 

specjalistów, 

- dojazdu uczestników z kilku gmin (kwestia braku dotacji do 

gminnych domów), 

- niska frekwencja uczestnictwa, brak doprecyzowania 

sposobów usprawiedliwiania nieobecności, 

- brak wykorzystywania wszystkich miejsc w placówce, 

- aktualnie możliwość opieki wyłącznie dziennej (dotyczy 

placówek, w których są zatrudnieni uczestnicy grupy 

roboczej), 

- pozostawione bez wsparcia rodziny uczestników ŚDS.  

24 ŚDS, WTZ, 

uczestnicy, 

dotacja, 

finansowanie, 

dostęp do 

specjalistów, 

frekwencja, 

rodzice, wsparcie 

opiekunów ON,  
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32.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 

sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w 

wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162) 

 

WTZ W chodzi o problemy z dotychczasowym systemem wsparcia, 

nierzadko mają przez komisje orzekające? Kto będzie 

odpowiedzialny za weryfikację dokumentów? Czy będzie 

istniał wzór wniosku?  

23 WTZ, rekrutacja, 

PCPR, 

orzecznictwo, 

dokumentacja 

33.  Materiał roboczy pt. „Planowane 

zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw” 

PCPR 

Ciechanów 

W jaki sposób ma działać klub przy WTZ? Czy będą jakieś 

sztywne ramy działania tego klubu? Czy można do działalności 

kluby wliczać koszty transportu? Czy turnus rehabilitacyjny 

jest nieobecnością nieusprawiedliwioną? 

23 WTZ, klub, 

transport, 

frekwencja 
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34.  Materiał roboczy pt. „Planowane 

zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw” 

ŚDS Cenne jest określenie kwalifikacji pracowników WTZ. Prawa i 

obowiązki uczestników zazwyczaj są określone w 

regulaminach. Należałoby zadbać o to, żeby w regulaminach 

były określane zasady uczęszczania do WTZ. Podniesiono 

kwestię nieobecności, list rezerwowych dla WTZ-ów. 

Odnośnie wzorów dokumentacji – czy można uwspólnić wzór 

planu z działalności WTZ oraz indywidualnego planu 

rehabilitacji? Czy wzory dokumentacji będą uwspólnione? 

23 WTZ, kadra, 

frekwencja, 

dokumentacja 

35.  Materiał roboczy pt. „Planowane 

zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw” 

ŚDS Odnośnie tworzenia list kandydatów w PCPR-ach, czy będzie 

dotyczyło również ŚDS-ów? Czy pracownicy ŚDS będą mogli 

brać udział i angażować się w poszukiwanie osób chętnych do 

ŚDS? 

23 Rekrutacja WTZ, 

PCPR, ŚDS 

36.  Materiał roboczy pt. „Planowane 

zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw” 

ŚDS Na co można przeznaczać zwiększoną o 30% dotację dla osób 

ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi? Jaki będzie system zgłaszania do Ministerstwa 

osób, które mogą się ubiegać o zwiększoną dotację? 

23 ŚDS, 

niepełnosprawnoś

ć sprzężona, 

autyzm, dotacja 

37.  Materiał roboczy pt. „Planowane 

zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw” 

WTZ Czy będą jakieś wytyczne odnośnie wymogów lokalowych dla 

WTZ? Czy będzie jakiś okres przejściowy potrzebny do 

dostosowania bazy lokalowej? Skąd wziąć środki na remonty i 

dostosowywanie lokali? 

23 WTZ standardy 

lokalowe, 

finansowanie 
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38.  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o 
zmianie ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, 
nr 127, poz. 721) brzmienie od 1 
lutego 2013r. 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

OPP 

Zielona 

Góra 

Kwestia turnusów rehabilitacyjnych, czy mają być 

organizowane w ramach posiadanego przez uczestnika 

urlopu. 

21 WTZ, uczestnicy 

39.  Materiał roboczy pt. „Planowane 

zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw” 

OPP Kwestia elastyczności w przyjmowaniu osób do WTZ-ów, na 

przykład w sytuacji, w której jeden uczestnik odchodzi na 

rynek pracy, zwalnia się miejsce w trakcie roku, w WTZ-cie i w 

jakiejś uproszczonej procedurze (bez konieczności 

wnioskowania o zwiększenie liczby uczestników) 

21 WTZ, rekrutacja, 

dotacja, 

finansowanie, 

aktywizacja 

zawodowa 

40.  • art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy 
społecznej 

 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

ŚDS Kwestia dokumentowania zatrudnienia przez uczestnika WTZ 

na rynku pracy też w trakcie 3 miesięcy okresu, w którym 

miejsce „czeka” na tego uczestnika.  

W kwestii uzyskiwania rozszerzenia dotacji na uczestników z 

niepełnosprawnością sprzężoną, którzy już są uczestnikami 

ŚDS, czy w oparciu o Program dotacja jest obligatoryjna czy 

można jej nie otrzymać. 

21 WTZ, aktywizacja 

zawodowa, rynek 

pracy dla ON, 

dokumentacja, 

powrót do WTZ, 

niepełnosprawnoś

ć sprzężona, 

dotacja, ŚDS 
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41.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.2 

ŚDS w 

Pszczewie 

odnośnie źródeł finansowania – problem płynnego przepływu 

środków z dotacji. 

20 Finansowanie 

dotacja, ŚDS 

42.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
IV, punkt 4.7  

WTZ w 

Grońsku 

Zadano pytania odnośnie wsparcia pracodawców, którzy chcą 

zatrudniać ON. Czy będą w jakimś szerszym zakresie niż do tej 

pory zachęcani w jakiś sposób do zatrudniania osób 

niepełnosprawnych? Czy będą powstawały na przykład nowe 

ZAZ-y? 

20 Pracodawcy, ZAZ, 

rehabilitacja 

zawodowa,  
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43.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw”; 
PROGRAM ZA ŻYCIEM 

• Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 
sprawie orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 
8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 
2002 r. w sprawie kryteriów oceny 
niepełnosprawności u osób w 
wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 
nr 17 poz. 162) 

WTZ, ŚDS Pracownicy WTZ uczestniczący w spotkaniu wyrazili 

aprobujące stanowisko wobec zapisów prawnych dotychczas 

regulujących tryb przyjmowania uczestników, ale też 

ewentualnego wprowadzenia listy rankingowej osób 

oczekujących (prowadzonej przez powiat). Pozytywne 

stanowisko zajęto także wobec obecnych zapisów 

ustawowych (art. 10a, ust. 5) dotyczących drożności w 

obszarze aktywizacji i rehabilitacji zawodowej. Należałoby ich 

zdaniem jedynie zastanowić się nad wydłużeniem terminu 

dokonywania oceny indywidualnych efektów rehabilitacji z 

półrocznego na roczny oraz uregulować sposób powrotu 

uczestnika do warsztatu (z ośrodków wsparcia oraz otwartego 

bądź chronionego rynku pracy). Zasygnalizowano potrzebę 

wprowadzenia formalnych regulacji pozwalających 

precyzyjnie wyszczególnić, która osoba powinna być 

uczestnikiem WTZ, a która ŚDS (podkreślono, że wskazanie w 

orzeczeniu jest zbyt ogólne i niewystarczające). 

19 WTZ, ocena, 

rekrutacja, PCPR, 

rynek pracy ON, 

powrót do WTZ, 

orzecznictwo 
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44.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.2 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ,  Zgłoszono następujące postulaty (środowisko pracowników 

WTZ) 

• zadbania o kadrę WTZ – zwiększenie zarobków oraz 

środków na dokształcanie kadry; 

• planowane ze względu na niską frekwencję (po trzech 

miesiącach ciągłej nieobecności) obniżenie kwoty 

dofinansowania powinno dotyczyć jedynie materiałów do 

terapii, ponieważ tak samo korzysta się z mediów i kadry 

gotowej do pracy; 

• trener pracy – osoba, jak najbardziej potrzebna uczestnikom 

WTZ, dlatego istotne jest wskazanie źródła finansowania jego 

wynagrodzenia (ze środków dodatkowych spoza WTZ); 

• zaproponowany został okres próbny na jaki mógłby być 

zatrudniany absolwent WTZ – jeden miesiąc – bez wykreślania 

go w tym czasie z listy uczestników WTZ, ewentualnie mógłby 

to być tzw. staż; 

• uczestnicy WTZ to często absolwenci SOSzW, dlatego 

istnieje duża potrzeba poprawienia współpracy między tymi 

placówkami np. przekazywanie opinii o uczniach przez szkoły. 

18 WTZ, kadra, 

wynagrodzenie, 

środki finansowe, 

frekwencja, trener 

pracy, staż 

rehabilitacyjny, 

powrót do WTZ, 

system edukacji 

specjalnej, 

współpraca 
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45.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.2 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ, ŚDS Zgłoszono potrzebę szkoleń dla terapeutów pracujących z 

dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – obecnie jest 

bardzo skromna i kosztowna oferta. Brakuje dofinansowań do 

takich form kształcenia terapeutów. 

18 Kadra, autyzm, 

szkolenia, WTZ, 

ŚDS 

46.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• PROGRAM ZA ŻYCIEM 

WTZ, ŚDS Istnieje potrzeba wygospodarowania środków na zatrudnianie 

psychiatry (kilka godzin w miesiącu) na potrzeby ŚDS w celu 

zdiagnozowania na terenie placówki podopiecznych 

(poprawiło by to jakość diagnozy). 

17 Diagnostyka 

medyczna, WTZ, 

ŚDS 

47.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw”;  

• PROGRAM ZA ŻYCIEM 

WTZ, ŚDS Zwrócono uwagę na fakt, że wiele ośrodków, które 

powstawały kilkanaście lat temu, są dostosowane do realiów i 

liczebności z tamtego czasu. Często pojawia się sytuacja, że 

potrzebnych byłoby kilka miejsc więcej, ale nie można ich 

utworzyć ze względu na braki lokalowe. 

17 Standardy 

lokalowe, WTZ, 

ŚDS 
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48.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, pkt. 3.2. 

WTZ, ŚDS Uczestnicy zwracali uwagę na fakt, że planowane 

dofinasowanie na uczestników z autyzmem lub sprzężeniami 

będzie niewystarczające. 30% nie pozwoli na zatrudnienie 

wykwalifikowanej kadry, która w przypadku osób z taki 

zaburzeniami powinna pracować właściwie 1 na 1. Brak 

pewności co do dofinasowania (cofnięcie dotacji w przypadku 

odejścia uczestnika) dodatkowo utrudnia podjęcie decyzji o 

zatrudnianiu dodatkowych osób. 

17 Dotacja, 

niepełnosprawnoś

ć sprzężona, 

autyzm, 

finansowanie, 

kadra 

49.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• PROGRAM ZA ŻYCIEM 

WTZ, ŚDS Postulowano przedłużenie czasu wyznaczonego na 

wydzielenie ŚDS. Mówiono o ograniczeniach wynikających z 

konieczności posiadania 6 m-cy doświadczenia w pracy z ON 

w przypadku kandydatów do pracy. Postulowano zwiększenie 

wymiaru urlopu dla pracowników oraz umożliwienie 

zamknięcia ośrodka na pojedyncze dni w ciągu roku np. długie 

weekendy, przerwa świąteczna. 

17 ŚDS, staż 

zawodowy, środki 

finansowe, 

wynagrodzenie 
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50.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• PROGRAM ZA ŻYCIEM 
• Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 
sprawie orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 
8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 
2002 r. w sprawie kryteriów oceny 
niepełnosprawności u osób w 
wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 
nr 17 poz. 162) 

WTZ, ŚDS Zwracano uwagę na dużą liczbę absolwentów OREW, których 

ośrodki nie będą w stanie przyjąć, bo ze względu na ich liczne 

niepełnosprawności nie będą im w stanie zapewnić należytej 

opieki. Proponowano zastosowanie w przypadku osób z 

autyzmem i ze sprzężeniami analizy funkcjonalnej, zamiast 

standardowych opisów z orzeczeń, tak aby móc zdiagnozować 

ich potrzeby. Takie podejście może doprowadzić do 

wniosków, że być może potrzebne byłyby placówki nowego 

typu, dotychczas nieistniejące. 

16 OREW, autyzm, 

diagnozowanie 

potrzeb, 

orzecznictwo 

51.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• PROGRAM ZA ŻYCIEM, priorytet 
III, pkt 3.3. 

WTZ, ŚDS Zapewnienie możliwości powrotu do WTZ w razie 

niepowodzenia w zatrudnieniu – szybki powrót lub 

uczestnictwo w klubie 

16 WTZ, klub, 

aktywizacja 

zawodowa,  
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52.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, pkt. 3.2. 

• Ustawa o pomocy społecznej 

WTZ, ŚDS • Zmiana standardów zatrudnienia (w przypadku osób z 
autyzmem i zaburzeniami otępiennymi potrzeba więcej 
osób) – oczywiście w miarę możliwości 

• Ujednolicenie stawek ŚDS/WTZ 
• Uwzględnienie specyfiki ŚDS-ów „mieszanych” – różne 

rodzaje niepełnosprawności, szeroki katalog problemów 
generuje większe koszty 

• Przedłużenie okresu dochodzenia do standardów i 
wydzielania się ŚDS-ów jako samodzielnych jednostek 
organizacyjnych; 

• Usankcjonowanie praw terapeutów – nie ma ustawy o 
zawodzie terapeuty; 

• Wydłużenie urlopu wypoczynkowego pracowników 
powyżej 26 dni, jak u pracowników socjalnych; 

• Zmiana opłat za całodobowy pobyt (70% jest bardzo 
krzywdzące) 

• Doprecyzowanie zasad funkcjonowania klubów w 
ramach ŚDS-ów. 

15 WTZ, ŚDS, 

dotacja, 

finansowanie, 

kadra, autyzm, 

ŚDS typu D i E, 

kluby, placówki 

całodobowe 

53.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, pkt 3.3. 

WTZ, ŚDS Wśród przedstawicieli grupy roboczej WTZ nie było pełnej 

zgodności co do tego kto i jak długo powinien korzystać z 

WTZ. Z jednej strony pojawiła się sugestia, że nie powinno się 

tam przebywać „w nieskończoność” i w tym świetle przydałby 

się jakiś limit (np. 10 lat). Z drugiej strony pojawiało się pytanie 

z sali, co jeśli wprowadzono by np. granicę 10 lat, a uczestnik 

po tym okresie nadal nie jest w stanie wyjść na rynek pracy? 

Pojawił się też głos mówiący o tym, żeby nie ograniczać 

odgórnie, a w sposób zindywidualizowany rozstrzygać te 

kwestie w ramach konkretnego WTZ. 

15 Uczestnicy, 

aktywizacja 

zawodowa, 

aktywizacja 

społeczna 
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54.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, pkt 3.1. 

WTZ, ŚDS W wypowiedziach reprezentantów grupy WTZ bardzo mocno 

wybrzmiała też potrzeba zorganizowania opieki 

wytchnieniowej. Dodali jednak zastrzeżenie, że trzeba byłoby 

określić kto miałby ją świadczyć i na jakich zasadach.  

14 Opieka 

wytchnieniowa, 

rodzice, opieka 

nad dorosłymi ON 

55.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• art. 51 ust.5 ustawy o pomocy 
społecznej 

• Ustawa o pomocy społecznej 

WTZ, ŚDS Grupa ŚDS postulowała, aby zmienić zapis art. 51 ust.5 ustawy 

o pomocy społecznej. Jej zdaniem kwota dotacji ustalona na 

jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy 

powinna być zwiększona o 30/%, to znaczy powinna być 

konieczność, a nie tylko możliwość podwyższenia kwoty 

dotacji na uczestnika z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. Innym postulatem było 

zwiększenie finansowania na 1 uczestnika ŚDS ogólnie 

14 Dotacja, 

finansowanie, 

niepełnosprawnoś

ć sprzężona, 

autyzm,  

56.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, pkt. 3.2. 

WTZ, ŚDS Postulowano zmianę zapisów rozporządzenia dotyczącego 

środowiskowych domów samopomocy w zakresie kryteriów 

jakie musi spełnić osoba pracująca w ŚDS. Jest tam wymagane 

posiadanie półrocznego doświadczenia. Zdaniem uczestników 

grupy należy zmienić ów warunek na wymóg kompetencyjny. 

14 ŚDS, kadra, staż 

pracy,  
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57.  • Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• Program Za Życiem, Priorytet 3.2, 
3.3. 

WTZ, ŚDS ujednolicenie opisu stanowiska do wykonywania zawodu z 

osobami z zaburzeniami psychicznymi – oczekiwano dodatku 

do pensji takich pracowników jako pracujących w warunkach 

szczególnych. 

 

14 Kadra, WTZ, ŚDS, 

wynagrodzenie 

58.  Program Za Życiem, Priorytet III, pkt. 

3.1.  

ŚDS Domagano się także wypracowania modelu całodobowej 

opieki wytchnieniowej wraz ze stworzeniem mechanizmu jej 

finansowania w warunkach środowiskowego domu 

samopomocy. 

 

14 Placówka 

całodobowa, 

opieka 

wytchnieniowa, 

finansowanie 

59.  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. (Dz.U. 1997 nr 
123 poz. 776) 

• Program Za Życiem, priorytet III  

WTZ, ŚDS • jeśli chodzi o aktywizację społeczną powinna ona być 
prowadzona bezterminowo, natomiast jeśli chodzi o 
aktywizację zawodową, to zależy od indywidualnego 
przypadku.  

• Akcentowano, że potrzebne jest indywidualne podejście, a 
także elastyczność względem uwarunkowań lokalnego 
rynku pracy czy obecność innych instytucji wspierających. 

• Pojawił się postulat, że ocena uczestnika powinna być w 
elastycznym trybie czasowym, tzn. by nie była dla 
wszystkich co trzy lata, ale w zależności od sytuacji 

13 Aktywizacja 

społeczna, 

aktywizacja 

zawodowa, 

elastyczne formy 

zatrudnienia, 

ocena 

kompleksowa 
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60.  • Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 

sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w 

wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162) 

 

WTZ • okres oczekiwania na orzeczenie nie może wiązać się z 
utratą statusu uczestnika WTZ (gdy kończy się ważność 
orzeczenia, uczestnik WTZ traci możliwość uczestniczenia 
– ważne, by tej straty nie było;  

• jest problem, że często ON mogą uczestniczyć w WTZ 
tylko gdy mają wpis o udziale. Z tym wpisem jest problem. 
Osoba ma ten stopień, który trzeba, te symbole, które 
trzeba, ale nie może być uczestnikiem. Proponujemy 
likwidację wpisu w orzeczeniu, a przyjmowanie na 
podstawie samego stopnia i symboli; 

13 Orzecznictwo, 

WTZ,  

61.  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. (Dz.U. 1997 nr 
123 poz. 776) 

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1952) 

• Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów (Dz. U. z dnia 30 
kwietnia 2014 r., poz. 567) 

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu 

WTZ, ŚDS, 

DPS, 

rodzice 

Jeśli chodzi o problemy z dotychczasowym systemem 

wsparcia, nierzadko mają one charakter materialno-

finansowy.  

 Wymieniono między innymi zasady dofinansowania 
sprzętu rehabilitacyjnego i uciążliwy i trudny do 
spełnienia wymóg wkładu własnego na poziomie 20%, a 
także zbyt ograniczone dofinansowanie do turnusów 
rehabilitacyjnych. 

 Nadmieniono zbyt niską kwotę zasiłku pielęgnacyjnego 
na poziomie 153 złotych i wyrażono ubolewanie, że od 
lat kwota ta nie została podwyższona.  

 Wskazano również, że dodatki do zasiłku rodzinnego z 
tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka 
niepełnosprawnego nie powinny być limitowane 

7 Finansowanie, 

rehabilitacja, 

świadczenia 

pielęgnacyjne, 

zasiłek 

pielęgnacyjny, 

zasiłek 

opiekuńczy, ŚDS, 

wcześniejsza 

emerytura dla 

opiekunów ON 
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i trybu postępowania w sprawach 
o przyznanie świadczeń 
rodzinnych oraz zakresu 
informacji, jakie mają być zawarte 
we wniosku, zaświadczeniach i 
oświadczeniach o ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych (Dz. U. 
poz. 1466) 

• Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 
sprawie orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 
8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 
2002 r. w sprawie kryteriów oceny 
niepełnosprawności u osób w 
wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 
nr 17 poz. 162) 

• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
z 2013, poz. 1440, z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie 
wykazu wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie (Dz. U. 
2017 poz. 1061 

wiekiem ukończenia 24 lat życia przez dziecko. 
Wskazywano, że konieczność rehabilitacji nie kończy się 
wraz z uzyskaniem pełnoletności ani ukończeniem wieku 
szkolnego.  

 Rodzice pytali, dlaczego konieczne jest płacenie za 
pobyt w środowiskowych domach samopomocy oraz 
usługi specjalistyczne.  

 Również refundacja pieluchomajtek na poziomie 60 
sztuk w miesiącu jest ich zdaniem niewystarczająca, 
gdyż w praktyce trzeba dopłacać z własnej kieszeni.  

 Postulat przyznawania wcześniejszych emerytur dla 
rodziców niepełnosprawnych dzieci, a także domagano 
się wyrównania wysokości świadczeń emerytalnych 
rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy przeszli na 
niegdyś przyznawane wcześniejsze emerytury z tego 
tytułu.  

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 
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Tabela 2 zawiera analizę uwag zgłaszanych przez uczestników konsultacji za pośrednictwem platformy on-line do projektów aktów prawnych, zawartych w ramach 

II pakietu zmian w wybranych ustawach.  

Tabela 5 Analiza uwag uczestników konsultacji za pomocą platformy on-line, zgłoszonych do projektowanych aktów prawnych w pakiecie II 

LP Treść uwagi Postulat, wynikający z treści 

Numer uwagi, 

zawierającej 

postulat 

II pakiet zmian 

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636) 

9.  10. Art. 3 Postuluje się wydłużenia zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, ale nie do 18 roku życia 

tylko do końca jego życia, gdyż po 18 roku życia stan osoby się nie poprawia. 

141, 166 

Projektu ustawy z dnia 29 września 2017 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 

niektórych innych ustaw 

11.  art. 2 w pkt 11 

 

wniosek o doprecyzowanie pojęć z punktu 13-17. Artykuł ten powinien brzmieć: „12) stażu aktywizacyjnym – 

oznacza to nabywanie przez osobę niepełnosprawną umiejętności praktycznych przez wykonywanie zadań w 

miejscu pracy oraz majętności społecznych niezbędnych do wykonywania czynności zawodowych, bez 

nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą", 

„13) praktykach zawodowych – oznacza ...", 

„14) trenerze pracy – oznacza ... ", 

„15) rehabilitacji – każdorazowo oznacza zarówno rehabilitację społeczną  

i zawodową, zwaną dalej rehabilitacją", 

177, 178, 197, 198, 

192, 200, 218, 

250, 252, 286, 

289, 290, 295, 

298, 302, 303, 

348, 336, 337, 338, 

339, 351,  
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„16) zajęciach klubowych – oznacza ...", 

„17) innej pracy zarobkowej – oznacza ...". 

12.  Art. 2 ust. 2a Postuluje się zapis: „W przypadku przedstawienia w trakcie zatrudnienia u danego pracodawcy kolejnego 

orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych, na zasadach ostatnich orzeczenia, w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień 

przedstawienia tego orzeczenia.” 

Zmiana ta jest ważna z perspektywy ZAZ-ów 

297 

13.  Art. 10a, ust. 1 definicja praktycznie nie ulega zmianie, więc postulat o pozostawieniu brzmienia tego art. z ustawy o 

rehabilitacji zawodowej w dotychczasowym brzmieniu 

138, 259, 260, 

261, 262, 263, 

264, 265, 266, 

267, 268, 269, 

270, 271, 272, 273, 

352, 353, 354, 355, 

14.  Art. 10a, ust. 1  

 

„1. Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę utworzoną w celu zapewnienia 

osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej, w 

szczególności w celu pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”. 

177, 178, 192, 197, 

198, 200, 218, 

250, 252, 257, 

258, 276, 279, 

286, 290, 303, 

336, 337, 338, 339, 

351, 

15.  Postuluje się zapis: 

“Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę utworzoną w celu zapewnienia 

osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym możliwość rehabilitacji społecznej i 

zawodowej w szczególności w celu pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia.” 

295, 302, 306, 

320, 333, 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a9

7
 

St
ro

n
a9

7
 

Uzasadnienie:  

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wskazuje że każda osoba z niepełnosprawnością 

powinna mieć zagwarantowane prawo do pracy. 

16.  1. Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom 
niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w 
zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

2. Warsztat umożliwia osobom poważnie niepełnosprawnym wykonywanie minimum pracy użytecznej 
gospodarczo na miarę ich możliwości. 

3. Warsztat prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu przedmiotów i/lub usług użytecznych 

społecznie i gospodarczo celem ich sprzedaży. 

317  

17.  Postulat skreślenia zapisu: „w szczególności w celu pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych 

do podjęcia zatrudnienia”, skoro wcześniej równocześnie mówi się zarówno o rehabilitacji społecznej jak i 

zawodowej 

346 

18.  Art. 10a ust. 1a i 1b –  

 

Proponuje się dodanie pkt 6) o brzmieniu 

np. „innych danych jeżeli są niezbędne ze względu na objęcie uczestnika i jego rodziny bardziej kompleksową 

pomocą organizatora WTZ” 

259, 260, 261, 

262, 263, 264, 

265, 266, 267, 

268, 269, 270, 

271, 272, 273, 352, 

353, 354, 355,  

19.  Art. 10a, ust. 1a  Postuluje się następujący zapis: 

„1a. Jednostka prowadząca w zakresie realizacji celu, o którym mowa  

w ust. 1 ma prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników warsztatu, w szczególności: 

1) imię i nazwisko, 

2) wiek, 

177, 178, 197, 198, 

192, 200, 218, 

235, 236, 247, 

250, 257, 258, 

252, 276, 286, 

290, 292, 303, 

336, 337, 338, 339, 
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3) nr PESEL, 

4) stopień niepełnosprawności i symbol przyczyny niepełnosprawności, 

5) dane kontaktowe, 

6) wywiad i dokumentację medyczną, 

7) wywiad środowiskowy. 

351,  

 

20.  Katalog wskazanych danych osobowych, którymi może dysponować Warsztat jest zbyt wąski. Konieczność 

uzyskania dodatkowych danych (w tym danych wrażliwych) np.; dotyczących stanu zdrowia, poziomu 

funkcjonowania psychospołecznego, opinii psychologicznych, danych medycznych –jest niezbędna do 

zdiagnozowania potrzeb uczestnika oraz stworzenia indywidualnego programu rehabilitacji. Ograniczenie 

tego katalogu danych może sparaliżować działalność rehabilitacyjną WTZ. 

Proponuje się poszerzenie katalogu danych o dane dotyczące stanu zdrowia, sytuacji prawnej, bytowej, 

ekonomicznej oraz dane kontaktowe członków rodziny i opiekunów prawnych. 

Zakres danych udostępnionych do przetwarzania przez WTZ powinien być tożsamy z zakresem danych 

przetwarzanych przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Pozwoli to na usprawnienie procesu 

przyjmowania uczestników do WTZ. Sugerowane jest ponadto wprowadzenie jako obligatoryjnego elementu 

dokumentacji WTZ formularza z oświadczeniem uczestnika WTZ/opiekuna prawnego uczestnika WTZ o 

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w w/w zakresie. 

227, 228, 230, 

231, 237, 238, 

246, 249, 251, 

253, 255, 254, 

283, 281, 282, 

284, 297, 298, 

348, 247, 311,  

21.  Art. 10a ust 1b.  

 

Do zmiany – drugie zdanie (35 na 30 godzin) 

Zapis ten funkcjonuje w rozporządzeniu w sprawie WTZ i budzi wiele problemów interpretacyjnych jak 

również organizacyjnych szczególnie w tych placówkach które dowożą uczestników, prowadząc często do 

takich anomalii, że uczestnik razem z dojazdem pozostaje ok. 10 godzin poza domem a warsztaty wydłużają 

czas funkcjonowania co wiąże się z nadgodzinami czy zatrudnianiem dodatkowych osób na co niestety 

placówek przy obecnym dofinansowaniu nie stać. Zmiana drugiego zadnia w taki sposób, że zamiast 35 

godzin wprowadzi się limit 30 godzin da WTZ elastyczność nie powodując obawy obcięcia dofinansowania 

165, 169, 177, 178, 

196, 259, 260, 

261, 262, 263, 

264, 265, 266, 

267, 268, 269, 

270, 271, 272, 273, 

289, 292, 293, 

345, 346, 352, 
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przez nadgorliwych kontrolujących (czasami ze względu na imprezy wyjazdowe praca w weekend) 

Dotychczasowy zapis o 7-godzinnym pobycie uczestnika na zajęciach, dla niektórych osób (często mniej 

sprawnych lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi) jest prawdziwym wyzwaniem, bowiem czas od 

opuszczenia domu do jego powrotu wynosi 9 lub nawet ponad 9 godzin. Opisany problem dotyka głównie 

dowozów na terenach wiejskich, gdzie są duże odległości do pokonania. 

353, 354, 334, 355,  

22.  Zmienić „Czas trwania zajęć w warsztacie” na "Czas trwania zajęć w ramach pracy warsztatu…" 304, 311 

23.  Postulat dodania kolejnego ustępu w brzmieniu: „do czasu trwania zajęć wlicza się czas dowozu uczestników, 

max. 2 godz. dziennie, jeżeli warsztat zapewnia taki dowóz ze względu na bariery transportowe.” 

Przemawia za tym trudna sytuacja komunikacyjna osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich! Czas 

dowozu na takich obszarach zajmuje sporo czasu tak, że osoba niepełnosprawna. będąca uczestnikiem 

spędzałaby poza domem większą część dnia, przeważnie bez obiadu. A dla większości warsztatów 

zmniejszenie dofinansowania ze względu na krótszy wymiar czasu zajęć, będzie dodatkowym problemem 

finansowym przy i tak trudnej już często sytuacji budżetowej wielu placówek. 

347 

24.  Art. 10a, ust. 1c Postulat pozostawienia nazwy rady programowej działającej w warsztacie. Nową nazwę (np. „Zespół 

konsultacyjny do spraw warsztatów terapii zajęciowej”) można zastosować w odniesieniu do organu 

powoływanego przy staroście.  

Od początku istnienia WTZ-ów działała w nich rada programowa i nie ma potrzeby zmieniania jej dobrze 

utrwalonej już nazwy - proponowany obecnie zapis spowoduje niepotrzebne zamieszanie. 

181, 182, 183, 

184, 185, 186, 

187, 188, 189, 

191, 195, 239, 

247,248, 293, 341, 

342, 348,  

25.  Art. 10a, ust. 3 Niepokojące jest zawężenie zakresu kompetencji rady programowej. Obecnie rada oprócz opracowywania 

w/w dokumentów była ciałem zarządzającym WTZ – em, wspierającym kierownika i jednostkę prowadzącą 

warsztat w decyzjach dotyczących uczestników. Zmiany zaproponowane odbierają te kompetencje radzie 

przekazując je staroście, a w praktyce PCPR. 

136,137, 138, 139, 

140, 259, 260, 

261,262, 263, 

264, 265, 266, 

267, 268, 269, 

270, 271, 272, 273, 
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352, 353, 354, 355 

 

26.  Zmiana nazewnictwa na „Zespół do spraw opracowywania i oceny indywidualnego programu rehabilitacji 

(IPR) zwany dalej „zespołem” wprowadzi niejasności, powoduje konieczność zmiany w wielu dokumentach, a 

co za tym idzie generuje koszty nie wnosząc przy tym żadnej merytorycznej wartości. 

Postuluje się zachowanie dotychczasowej nazwy Rady Programowej WTZ. 

214, 227, 228, 

230, 231, 234,237, 

238, 240, 243, 

246, 249, 254, 

255, 281, 282, 

283, 284, 340 

27.  Postuluje się poszerzenie zakresu indywidualnego programu rehabilitacji o następujące elementy: 

- planowany czas osiągnięcia efektów rehabilitacji; 

- metody monitoringu postępów uczestnika. 

Powyższe elementy są niezbędne, aby właściwie zaplanować działania rehabilitacyjne i mierzyć ich efekty. 

Realizacja IPR co najmniej raz do roku podlega ocenie, nie oznacza to jednak, że dokument ten powinien 

corocznie być sporządzany od początku. Określenie planowanego czasu osiągnięcia efektów oraz metod 

monitorowania postępów rehabilitacji wpłynie pozytywnie na planowanie działań wobec uczestników WTZ. 

297, 298  

28.  w art. 10a ust. 3a-3d -  Postulat rozważenia, żeby praktyki i staże były tożsame z praktykami w szkołach zawodowych i na podstawie 

stosownych przepisów oświatowych zaproponować uczestnikom WTZ stosowne praktyki. Rozwiązało by to 

również drugi problem, czyli kto ma ponosić koszty takiej praktyki. Do kosztów takich należy chociażby 

przeszkolenie BHP praktykanta czy jego dowóz na taka praktykę co przy obecnych finansach WTZ może 

okazać się dużym problemem. 

Postulat, żeby WTZ był miejscem staży i praktyk 

259, 260, 261, 

263, 264, 265, 

266, 267, 268, 

269, 270, 271, 

272, 273, 289, 

352, 353, 354, 355  

29.  Praktyki mają trwać 15 h tygodniowo przez 3-6 miesięcy Czas trwania praktyk jest za krótki, żeby 

przygotować osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do podjęcia stażu/pracy. Ponadto, po 

tym okresie trzeba zmienić pracodawcę. Postulat rozważenia tego zapisu ponownie w kontekście dostępu 

217 
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WTZ do liczby przedsiębiorców, którzy w ramach odpowiedzialności społecznej udostępniają nam u siebie 

stanowiska pracy umożliwiające odbywanie praktyk. W wyjątkowo złej sytuacji znajdą się placówki, które 

ustawodawca chce zachęcić do podjęcia praktyk, ale na ich terenie (mniejsze miejscowości, wsie) 

pracodawców jest niewielu, a społecznie odpowiedzialnych szczególnie mało. 

30.  Art. 10a, ust. 3 

 

Postuluje się dodać ust. 3 w brzmieniu: 

3) Z tytułu realizacji staży aktywizacyjnych i praktyk zawodowych jednostce prowadzącej warsztat, 

przysługują dodatkowe środki, na: 

- koszt zakupu odzieży ochronnej, 

- koszt badań lekarskich oraz szkolenia BHP, 

- wynagrodzenie trenera pracy, 

- zwiększenie kosztów transportu uczestników do zakładu pracy,  

w którym uczestnik będzie odbywał praktyki lub staże, 

- odpłatność dla pracodawcy, u którego uczestnik WTZ będzie odbywał praktyki lub staże. 

177, 178, 192, 197, 

198, 200, 218, 

245, 247, 250, 

252, 257,258,275, 

277, 280, 286, 

290, 303, 307, 

336, 337, 338, 339, 

351  

31.  Art. 10a, ust. 3a-3e Wnioskuje się o uszczegółowienie zasad organizacji praktyk i stażów, poziomu odpowiedzialności za 

uczestnika oraz wskazania finansowania dodatkowych kosztów tych rozwiązań (szkolenie BHP, delegacje 

pracowników lub zatrudnienie asystentów dla potrzeb uczestników realizujących praktykę i staż). 

Postuluje się również o wydłużenie okresu praktyk i staży do 12 miesięcy. 

Postulat zaznaczenia, że nie są to działania obligatoryjne dla WTZ 

105, 138, 139, 140, 

219, 227, 228, 

230, 231, 237, 238, 

240,243, 246, 

249, 251, 253, 

254, 255, 281, 

282, 283, 284, 

293, 295, 302, 

306, 307, 340, 347,  

32.  Rekomendowanie jest wprowadzenie instytucji umowy trójstronnej poprzez dodanie jako strony umowy 311 
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uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika w kontekście praktyk zawodowych i staży aktywizacyjnych  

33.  Art. 10a, ust. 3a Realną szansą na poszerzenie instrumentów służących rehabilitacji zawodowej w WTZ jest umożliwienie 

uczestnictwa uczestnikom warsztatów w płatnych stażach zawodowych analogicznych do stażów 

zawodowych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Taki staż może 

skutecznie przygotować uczestnika do pracy, a także pokazać, że za wykonywaną pracę będzie otrzymywał 

wynagrodzenie. Ten ostatni element stażu, tj. wynagrodzenie, jest niezbędny dla promowania zatrudniania, 

motywuje do jego utrzymania. 

138, 139, 140, 

320, 333 

34.  Postulat zwiększenia wymiaru praktyk/stażu do 35 h tygodniowo (jest to zgodne z wymiarem czasu pracy 

osoby z niepełnosprawnością, a także odpowiada tygodniowemu wymiarowi czasu zajęć uczestnika w WTZ);  

Stan zdrowia, poziom funkcjonowania uczestników warsztatu oraz specyfika sytuacji na lokalnym rynku 

pracy są na tyle różnorodne, że wymagają bardzo indywidualnego podejścia do kwestii określenia wymiaru 

godzin i okresu trwania praktyk/staży. Ograniczenie praktyk do 15 h, a stażu do 30 h może odbić się 

niekorzystnie na procesie aktywizacji uczestników WTZ. 

Ponadto:  

 umowa o praktykę zawodową (prowadzoną indywidualnie lub grupowo) powinna być zawierana 
maksymalnie na rok (tyle samo, co okres realizacji/oceny IPR danego uczestnika), z możliwością 
ponawiania współpracy z pracodawcą w odniesieniu do tego samego uczestnika;  

 staż aktywizacyjny (którego form realizacji, założeń organizacyjnych nie wymienia się w ustawie, 
więc nie jest znany) powinien obejmować okres od 3 do 9 miesięcy (analogicznie, jak staże 
absolwenckie i inne, organizowane przy udziale PUP); biorąc pod uwagę specyfikę 
niepełnosprawności uczestników warsztatów (najliczniej reprezentowaną grupą wśród uczestników 
WTZ są osoby z niepełnosprawnością intelektualną), okres trwania stażu nie powinien być krótszy, 
niż w przypadku pełnosprawnych osób korzystających z podobnych instrumentów aktywizacji 
zawodowej. 

181, 182, 183, 

184, 185, 186, 

187, 188, 189, 

191, 193, 195, 

196, 214, 234, 

239, 240, 243, 

248, 340, 341, 

342, 344, 345,  

35.  Proponuje się wprowadzenie możliwości odbywania staży i praktyk w ZAZ. Postuluje się następujący zapis: 

„Na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnik warsztatu może brać udział w: 

297 
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1. Nieodpłatnych praktykach zawodowych u pracodawcy, w tym w spółdzielni socjalnej lub zakładzie 
aktywności zawodowej w wymiarze 15 godzin tygodniowo przez okres do 3 miesięcy, z możliwością 
przedłużenia do 6 miesięcy, 

2. Stażach aktywizacyjnych u pracodawcy, w tym w spółdzielni socjalnej lub zakładzie aktywności 
zawodowej w wymiarze 30 godzin tygodniowo przez okres do 3 miesięcy, z możliwością 
przedłużenia do 6 miesięcy. 
- odbywających się na podstawie umowy……” 

36.  Art. 10a, ust. 3b Dopuszczenie możliwości odbywania praktyk zawodowych bądź stażu zawodowego u tego samego 

pracodawcy maksymalnie trzykrotnie nie jest celowe. Celem praktyki i stażu jest nabycie umiejętności 

praktycznych w miejscu ich wykonywania. Odbycie jednokrotnych praktyk i stażu na określonym stanowisku 

przy właściwym wsparciu i odpowiednim dobraniu stanowiska pracy winno być wystarczające do spełniania 

zakładanego celu. Brak merytorycznych podstaw, aby celowe było kierowanie jednego uczestnika aż 

trzykrotnie na praktyki bądź staż na tym samym stanowisku u tego samego pracodawcy. Stanowić to może 

również zagrożenie wykorzystywania uczestników jako „darmowych pracowników” i wykonywanie tych 

samych czynności mimo nabycia umiejętności przez uczestników warsztatu. 

320, 333  

37.  Postuluje się usunięcie z zapisu słowa jednokrotnie i przyjęcie treści ustępu w brzmieniu: 

„Art. 10a ust. 3b. Uczestnik warsztatu może wziąć udział w praktykach zawodowych lub stażu 

aktywizacyjnym u tego samego pracodawcy maksymalnie trzykrotnie.” 

Treść artykułu w obecnym zapisie wprowadza nadmierną konieczność uzasadniania potrzeby realizacji 

praktyk u tego samego pracodawcy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że tego typu pozytywne opinie 

zespołu/rady programowej są jedynie formalnością. Zakres praktyk i ich konieczność powinien wynikać z 

opracowanego przez zespół IPR, a długość realizacji (jedno, dwu lub trzykrotna) praktyk zawodowych lub 

staży powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczestnika warsztatu. 

297 

38.  Art. 10a, ust. 3c To warsztat terapii zajęciowej powinien ustalać liczbę uczestników biorących udział w praktykach i stażach w 

sposób adekwatny do potrzeb i swoich możliwości organizacyjnych; 

181, 182, 183, 

184, 185, 186, 

187, 188,189, 190, 

191, 195, 196, 
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214, 217, 234, 

239,240, 243, 

248, 340, 341, 

342, 344, 345 

39.  Art. 10a, ust. 3d Postulat zmiany zapisu: „czas trwania zajęć w ramach pracy WTZ” 304 

40.  Art. 10 a ust. 4a  Dookreślić z jakich środków będzie finansowane stanowisko trenera pracy oraz asystenta pracy 193, 245, 295, 

302, 306, 307 

41.  Art. 10a, ust. 4 Postulat dodania zapisu: „psycholog w miarę potrzeb” 347 

42.  Art. 10 a, ust. 4 pkt 5 

(uchylony) 

Pozostawić zapis (!) instruktorów zawodu i doradców zawodowych w składzie rady programowej działającej 

w WTZ (wg ustawy „zespołu”); wszyscy pracownicy merytoryczni WTZ powinni mieć prawo czynnego i 

pełnego udziału w radzie programowej WTZ („zespole”), tym bardziej osoby, które planują i realizują 

działania z zakresu przygotowania uczestników do pracy. Wprowadzane rozwiązanie utrudni organizację 

pracy i funkcjonowanie WTZ. 

160, 181, 182,183, 

184, 185, 186, 

187, 188, 189, 

190, 191, 195, 

196, 239, 

245,248, 297, 

298, 305, 311, 341, 

342, 344, 345,  

43.  Art. 10a ust. 6  Postulat, żeby pierwsza ocena kompleksowa odbyła się po 5 latach. Beneficjentami WTZ są osoby o 

szczególnych potrzebach, a system pracy w większości WTZ nie pozwala w pełni odkryć wszystkich 

umiejętności uczestnika w tak krótkim czasie jakim są 3 lata dlatego 5 –letni okres do czasu pierwszej oceny 

kompleksowej byłby bardziej adekwatny. Natomiast kolejne oceny kompleksowe w stosunku do osób którym 

przedłużono uczestnictwo mogło by odbywać się co 3 lata. 

259, 260 261, 

263, 264, 265, 

266, 267, 268, 

269, 270, 271, 

272,273, 352, 353, 

354, 355 

44.  Art. 10a, ust.6 pkt.1 –  

 

Postuluje się zapis: 

„1) podjęcie zatrudnienia lub kontynuowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej,” 

177, 178, 192, 197, 

198, 200, 218, 

250, 252, 286, 

290, 303, 336, 337, 
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338, 339, 351  

45.  Art. 10a, ust. 7 Wyrażono wątpliwości, w jakim celu WTZ ma powiadamiać PCPR o wynikach oceny kompleksowej, czy 

należy rozumieć, że PCPR będzie odpowiadał za znalezienie miejsca w ośrodku wsparcia dla uczestnika, który 

nie ma pozytywnych rokowań co do przyszłych postępów w rehabilitacji czy też miejsca pracy dla uczestnika, 

który zrealizował program i jest gotowy do podjęcia zatrudnienia? Jeżeli tak to należy jednoznacznie 

doprecyzować zapis lub w przeciwnym razie go wykreślić. 

306, 320  

46.  Art. 10aa, ust. 1 Postuluje się zapis: 

„Warunkiem uczestnictwa osoby z niepełnosprawnością w warsztacie jest posiadanie aktualnego orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności z zaliczeniem go do stopnia niepełnosprawności: umiarkowanego lub 

znacznego” 

138, 293, 295, 

298, 302, 306,  

47.  Art. 10aa ust. 2  

 

Postuluje się zapis: 

„Osoba niepełnosprawna składa wniosek w sprawie uczestnictwa w warsztacie do jednostki prowadzącej 

warsztat w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, który podejmuje decyzję o przyjęciu 

osoby niepełnosprawnej do WTZ.” 

156, 177, 178, 192, 

193, 197, 198, 

200, 218, 228, 

230, 231, 237, 238, 

246, 249, 250, 

251, 252, 253, 

255, 257, 258, 

280, 286, 290, 

303, 304, 336, 337, 

338, 339, 351  

48.  Postulat doprecyzowania w zakresie informacji przekazywanych przez PCPR do warsztatu terapii zajęciowej, 

do którego kierowana jest dana osoba niepełnosprawna. Wniosek w sprawie uczestnictwa w warsztacie 

zawiera wiele danych, które są niezbędne kadrze warsztatu w opracowaniu IPR i prowadzeniu rehabilitacji 

społecznej i/lub zawodowej. W związku z tym osoba niepełnosprawna nie powinna być zobligowana do 

wielokrotnego przestawiania tych samych informacji, a PCPR powinien mieć możliwość przekazania danych z 

wniosku do WTZ. 

297, 298 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a1

0
6

 

St
ro

n
a1

0
6

 

49.  Art. 10aa, ust. 3, 5, 6 Wnioskuje się o utrzymanie w mocy dotychczasowych procedur kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w 

WTZ z dodaniem ostatniego etapu tej procedury tj. wydanie decyzji o przyjęciu przez Starostę. Będzie to 

bardziej optymalne dla wszystkich stron zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym. 

Równocześnie popiera się pomysł prowadzenia przez PCPR-y centralnych list kandydatów i wolnych miejsc w 

Warsztatach.  

Uzasadnienie: Problemem może okazać się wydłużona procedura związana z przyjęciem nowego uczestnika 

do danego WTZ (w związku z proponowanym zapisem istnieje obawa konieczności zwrotu przez WTZ 

środków finansowych). Często osoby z niepełnosprawnością szukają miejsca w warsztatach w powiecie 

sąsiednim. Dlatego też postuluje się utrzymanie dotychczasowej praktyki stosowania umów wzajemnych 

pomiędzy powiatami w przypadku uczestnictwa w WTZ osób z różnych powiatów. 

140, 171, 173, 

203,285, 287, 

289, 307, 311, 322, 

346,348,  

50.  Art. 10aa, ust. 2 i ust. 3  

 

Pozytywne jest to że teraz PCPR miały by prowadzić listę osób chętnych do uczestnictwa w WTZ, jednakże w 

zapisie tym są pewne obawy i braki, takie jak: 

- brak wymagania w ppkt. 3 wskazań do terapii co jak wynika z wyżej zamieszczonych zapisów konieczne jest 

do uczestnictwa w WTZ. 

- brak możliwości składania takiego wniosku przez WTZ – często zdarza się, że opiekunowie z osobą 

aspirującą do bycia uczestnikiem WTZ pojawia się w placówce chcąc się zapoznać ze specyfiką tej placówki i 

często na miejscu decydują o uczestnictwie więc powinna być możliwość złożenia wniosku o uczestnictwo do 

PCPR za pośrednictwem WTZ 

Ponadto zastanowić się należy czy w powiatach, gdzie znajduje się jedne warsztat potrzeba, żeby listy 

prowadziły PCPR, skoro może to robić dalej warsztat co zmniejszy biurokrację, jak i przesyłanie wrażliwych 

danych pomiędzy tymi placówkami. 

352, 353, 354, 355, 

259, 260, 261, 

262, 263, 264, 

265, 266, 267, 

268, 269, 270, 

271, 272, 273, 293, 

333  

51.  Postulat, aby zapis zastąpiono takim samym wpisem jak w przypadku innych placówek działających na rzecz 

osób z niepełnosprawnością, tj. na przykład – osoba może być uczestnikiem na podstawie skierowania 

odpowiedniego lekarza specjalisty – neurolog, psychiatra, itp. 

307 

52.  Art. 10aa, ust. 4 i ust. 5  WYKREŚLIĆ 173, 259, 260, 
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 PCPR ani starosta nie ma kwalifikacji podważać wskazań do terapii które wydał stosowny zespół (wyrok SN z 

2009 roku) więc jeżeli są wskazania tzn. niezwłocznie należy wpisać osobę na listę osób oczekujących (art. 10f 

lub zmieniony powyżej ) niezgodne zarówno z prawem jak i kompetencjami jest oddanie staroście prawa do 

decydowania o kwalifikacji do WTZ. Zastanowić się należy nad rozszerzeniem kompetencji tego zespołu. 

Ponadto podejrzewać należy, że starosta osobiście nie będzie dokonywał kwalifikacji tylko upoważni do tego 

najprawdopodobniej PCPR jako jednostkę zajmującą się WTZ. PCPR nie ma w swoich zasobach kadrowych 

osób posiadających kwalifikację czy kompetencje pozwalające dokonywać oceny kto powinien a kto nie być 

uczestnikiem WTZ. Nawet same WTZ mają (pomimo posiadanej odpowiedniej kadry) problem dokonać 

takiej oceny szybciej niż po upływie roku. Zatem oddanie takich kompetencji PCPR czy staroście będzie 

implikowało: 

- dodatkowe koszty i to nawet w kwocie kilku czy kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie dla poszczególnego 

powiatu spowodowane zatrudnieniem odpowiednich osób mających chociażby kwalifikacje do dokonywania 

takiej oceny. Jednak te osoby nadal nie będą wstanie otrzymać stosownej wiedzy i kompetencji do dokonania 

tej oceny 

- lub ocena będzie dokonywana fikcyjnie na zapotrzebowanie pewnych grup, których się bardziej lubi lub 

niekorzyść innych osób bez poparcia w dowodach czy kompetencjach. 

Zatem należy pozostawić zapis mówiący o wskazaniach i osobę posiadającą takie wskazania niezwłocznie 

wpisywać na listę osób oczekujących 

261, 262, 263, 

264, 265, 266, 

267, 268, 269, 

270, 271, 272, 273, 

352, 353, 354, 355 

53.  Art. 10aa, ust. 5  Postuluje się zapis: 

5. Wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku. 

150, 173, 177, 178, 

181, 182,183, 184, 

185, 186, 187,188, 

189, 190, 191, 

192, 195,197, 198, 

200, 218, 

248,250, 252, 

286, 290, 293, 

295, 296, 
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302,303, 306, 310, 

333, 239, 336, 337, 

338, 339, 341,342, 

344, 351 

54.  Art. 10aa, ust. 6  

 

Postulat wykreślenia ust. 6 177, 178, 192,197, 

198, 200, 203, 

218, 250, 252, 

300,304, 306,320, 

351,  

55.  Brak w projekcie ustawy delegacji do wydawania decyzji w imieniu starosty przez osoby przez niego 

upoważnione. 

Sprzeczność pomiędzy 10ab ust.1 Z projektu wynika, że kwalifikacja następuje w drodze decyzji wydanej 

przez starostę. Kwalifikacja nie jest równoznaczna z rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach WTZ i 

uzależniona jest od wolnych miejsc w warsztatach. Zasadne jest uregulowanie i doprecyzowanie kwestii 

kwalifikacji i skierowania do udziału w WTZ. 

205, 287, 292, 

298, 300 

56.  Art. 10aa, ust. 7 Postuluje się dodać ust. 7 w brzmieniu: „Warsztat może prowadzić działania zmierzające do pozyskania osoby 

niepełnosprawne do warsztatu, w szczególności informowania o procedurach obowiązujących przy składaniu 

wniosków do powiatowego centrum pomocy rodzinie. W tym celu ośrodki pomocy społecznej, szkoły, urzędy 

uprawnione są do przekazywania danych osobowych osób niepełnosprawnych” 

347 

57.  Art. 10 ab  Proponuje się zapis: 

1. Powiatowe centrum pomocy rodzinie współpracując z WTZ prowadzi listę osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w warsztacie oraz po uzyskaniu informacji o dostępnym miejscu w warsztacie, informuje 
niezwłocznie osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa w warsztacie o możliwości rozpoczęcia terapii we 
wskazanym warsztacie i terminie. 

2. Przyjęcie osoby zakwalifikowanej do uczestnictwa w warsztacie następuje po uzyskaniu jej zgody. 
3. Warsztat przyjmuje uczestników warsztatu na trzymiesięczny okres próbny. 
4. Po trzymiesięcznym okresie próbnym zespół zajmuje stanowisko dotyczące możliwości realizacji przez 

126, 177, 178, 

192,197, 198, 200, 

218, 250, 252, 

257, 258, 286, 

290, 303, 306, 

336, 337, 338, 339, 

351,  



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a1

0
9

 

St
ro

n
a1

0
9

 

uczestnika celu warsztatu, o którym mowa w art. 10a ust. 1 oraz powiadamia o swoim stanowisku 
powiatowe centrum pomocy rodzinie. 

5. Negatywne stanowisko zespołu stanowi podstawę do wydania przez jednostkę prowadzącą warsztat 
decyzji o skreśleniu z listy uczestników informując powiatowe centrum pomocy rodzinie o podjętej 
decyzji. 

6. Wykreślić. 
7. Pozytywne stanowisko zespołu umożliwia kontynuację uczestnictwa w warsztacie. 

58.  Art. 10 ab, ust. 1 Postulat zamiany zapisu na: „Warsztat terapii zajęciowej prowadzi listę osób zakwalifikowanych do 

uczestnictwa w warsztacie. UZASADNIENIE: są przykłady na to, że listę osób niepełnosprawnych 

zakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej prowadzi WTZ, który każdorazowo czy w 

przypadku rezygnacji uczestnika, przyjęcia nowej osoby, skreślenia z listy uczestników informuje o tym PCPR 

prosząc o akceptację. Jest to sprawdzony system od lat, który dobrze funkcjonuje. 

317, 351 

59.  Art. 10ab, ust. 2 Sprzeczność - Zakłada się, że przyjęcie osoby zakwalifikowanej do uczestnictwa w warsztacie następuje po 

uzyskaniu jej zgody; zgodnie z projektem ustawy wyrażenie zgody następuje po wydaniu decyzji o 

zakwalifikowaniu do WTZ. 

205 

60.  Art. 10ab, ust. 3-4 Postulat zmiany zapisu na: Kierownik warsztatu przyjmuje uczestników na trzymiesięczny okres próbny.  165, 351 

61.  Zauważono, że jest to zbyt krótki okres, aby Zespół mógł podjąć rzetelną ocenę i zająć stanowisko dotyczące 

możliwości realizacji przez uczestnika celu warsztatu, o którym mowa w art. 10a ust. 1. Postulat wydłużenia 

okresu próbnego do 6 miesięcy. 

162, 165, 169, 179 

62.  Postulat modyfikacji zapisu: na okres próbny trwający do 3-miesięcy. Ta niewielka zmiana wprowadzi 

elastyczność i urealni warunki pracy placówek. Sprawa dotyczy osób kierowanych do WTZ, które są 

niebezpieczne dla siebie/innych uczestników i wymagają podjęcia leczenia specjalistycznego lub 

umieszczenia w placówce zamkniętej, a także osób, które na Komisji ds. orzekania o stopniu 

niepełnosprawności otrzymały wskazanie do terapii zajęciowej jednak ich stan zdrowia jest tak poważnie 

zachwiany, że wymagają opieki i pielęgnacji nie będąc w stanie podjąć rehabilitacji zawodowej, a społeczną 

na bardzo podstawowym poziomie zapewnianym m.in. przez ŚDS.  

217 
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63.  Art.10 ab, ust. 5 Negatywne stanowisko zespołu powinno stanowić podstawę do uchylenia decyzji przez Starostę. 285, 304, 306, 

320, 351 

64.  Art. 10ab, ust. 6 -  

 

WYKREŚLIĆ - Teoretycznie są inne możliwości wsparcia jednak obecnie są one niezależne od starostwa i 

PCPR zatem efekt będzie identyczny jak jest obecnie z tą różnicą, że obecnie próbują to robić WTZ a po 

zmianie będą tak samo postępować PCPR 

177, 178, 259, 260, 

261, 263, 264, 

265, 266, 267, 

268, 269, 271, 

272, 273, 306, 

351,352, 353, 354, 

355,  

65.  Art. 10ab ust. 7 i Art. 10 

ac ust. 1-3  

 

WYKREŚLIĆ 

W praktyce oznaczało będzie to ingerencję PCPR w prace WTZ a co za tym idzie WTZ nie będą samodzielną 

placówką a działem PCPR więc jaki sens ma ich odrębność, a nie bycie wydziałem starostwa czy PCPR??? Już 

obecnie jest problem w nadmiernych interwencjach PCPR w codzienną pracę WTZ a ten zapis spowoduje, że 

kierownik PCPR w praktyce będzie kierował WTZ a odpowiedzialność będzie WTZ. Ponadto skreślenia do tej 

pory dokonywała Rada Programowa jako organ posiadający kompetencję i wiedzę w tym zakresie. 

Przeniesienie tych uprawnień na starostę a w praktyce na PCPR spowoduje: 

 Krzywdę dla osób z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie nigdy nie 
występują o skreślenie wywalczonych uprawnień i ograniczenie zakresu dostępnych form 
rehabilitacji; procedury otrzymania takiego wskazania są czasochłonne i trudne dla osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów. Jeśli uczestnik straci pracę w 4 miesiącu po uzyskaniu 
zatrudnienia będzie musiał podjąć długą walkę o odzyskanie wskazań. Wydłuża to czas oraz 
zmniejsza szansę na ponowny kontakt z placówką wspierającą i ma efekt dyskryminujący oraz 
utrudniający korzystanie z odpowiedniego wsparcia. 

 odebranie autonomii WTZ 

 zdeprecjonowanie roli Rady programowej WTZ co w konsekwencji spowoduje spadek morale kadry 
WTZ i spadek odczulanego przez nich znaczenia ich pracy 

 nadmierna ingerencja jednostki, która powinna mieć nadzór nad prawidłowym funkcjonowanie, a 
będzie miała kompetencje do decydowania i wtrącania się w najważniejsze zadania WTZ 

217, 259, 260, 

261, 262, 263, 

264, 265, 266, 

267, 268, 269, 

270, 271, 272, 273, 

352, 353, 354, 355 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a1

1
1

 

St
ro

n
a1

1
1

 

 wprowadzi dodatkowe koszty min. poprzez konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji 

 naruszą może ustawę o ochronie danych osobowych poprzez ciągłe przesyłanie danych uczestników 
również tych szczególnie wrażliwych 

Ponadto nowe przepisy nie mówią nic o możliwości oddelegowania tego uprawnienia na inne jednostki co w 

praktyce będzie powodować fikcję i nadmierne obciążenie samego starosty, a w konsekwencji rozpocznie 

lawinę pozwów sądowych poczynając od zaskarżania decyzji starosty. 

66.  Art. 10ac Proponuje się zapis: 

„1. Jednostka prowadząca Warsztat, wydaje decyzję uchylającą kwalifikację do uczestnictwa w warsztacie: 

1) na wniosek uczestnika warsztatu; 
2) w przypadku podjęcia zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej, po 90 dniach od dnia 
podjęcia przez uczestnika warsztatu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

2. Jednostka prowadząca Warsztat, wydaje decyzję uchylającą kwalifikację do uczestnictwa w warsztacie po 

zapoznaniu się ze stanowiskiem zespołu, o którym mowa w art. 10a ust. 6 lub w przypadku nieprzestrzegania 

przez uczestnika regulaminu warsztatu i naruszania zasad bezpieczeństwa. 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 i ust. 2 mogą być wydane również bez zgody uczestnika 

warsztatu. 

138, 192, 197, 

198, 200, 250, 

252, 177, 178, 218, 

286,290, 297, 

298, 303, 304, 

336, 337, 338, 339, 

351 

67.  Zapis nie reguluje również kwestii związanych z kompetencjami starosty w przypadku odmowy udziału w 

WTZ przez uczestnika wskazanym w decyzji administracyjnej wydanej przez starostę. 

205 

68.  Art. 10ad Postuluje się zapis: 

„1. Warsztat może prowadzić zajęcia klubowe dla osób, które zakończyły uczestnictwo w warsztacie. w 

związku z podjęciem zatrudnienia. 

2. Zajęcia klubowe mają na celu wspieranie osób, o których mowa w ust. 1, w aktywnym funkcjonowaniu 

społecznym. 

3. Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala warsztat.” 

89, 105, 173, 177, 

178, 192,197, 198, 

200, 218, 219, 

250, 252, 286, 

290, 293, 303, 

336, 337,338, 339, 

351,  
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69.  Rekomendowane jest uzupełnienie proponowanej nowelizacji o zapis umożliwiający uczestnictwo w klubach 

przez absolwentów WTZ, którzy opuścili warsztat celem podjęcia zatrudnienia, ale je utracili po upływie 

terminu 90 dni oraz przez kandydatów do WTZ. 

31, 228, 230, 231, 

237, 238, 246, 

249, 251, 253, 

255,  

70.  Postuluje się zrezygnowanie z zajęć klubowych na rzecz zwiększenia finansowania WTZ, które będą udzielały 

wsparcia swoim zatrudnionym absolwentom. Zajęcia klubowe dla osób, które ukończyły uczestnictwo w WTZ 

w związku z podjęciem zatrudnienia są mało trafionym pomysłem - głównie z uwagi na projektową (przez 

wnioskowanie do PFRON) propozycję ich finansowania, a jak wskazuje rzeczywistość, wsparcie kierowane 

miałoby być zaledwie w stosunku do kilku osób z danego WTZ. Niejasność formuły, zasad funkcjonowania 

klubu i złożoność pozyskania finansowania (zapewne na niewielkim poziomie) nie będzie stanowiła zachęty 

do organizacji tej formy wsparcia. 

181, 182, 183, 

184, 185, 186, 

187, 188, 189, 

190, 191, 195, 

239,248, 295, 

302, 306, 341,342, 

344  

71.  Art. 10ad, ust. 1 Niejasność formuły, zasad funkcjonowania klubu i złożoność pozyskania finansowania (zapewne na 

niewielkim poziomie), nie będzie stanowiła zachęty do organizacji tej formy wsparcia. 

131, 137, 138, 139, 

140, 203, 298, 

304, 308, 319, 333  

72.  Proponuje się zapis umożliwiający uczestnictwo w klubach przez absolwentów WTZ, którzy opuścili warsztat 

celem podjęcia zatrudnienia, ale je utracili po upływie terminu 90 dni, opuścili WTZ z powodów innych niż 

podjęcie zatrudnienia oraz przez kandydatów do WTZ.  

348,  

73.  Art. 10ae Proponuje się zapis: „Podmiot organizujący warsztat może realizować w stosunku do osób, o których mowa 

w art. 10ad. pomoc we wspomaganiu w zatrudnieniu.” 

178, 192, 197, 198, 

200, 218, 250, 

252, 286, 290, 

303, 336, 337,338, 

339, 351,  

74.  Brak definicji zatrudnienia wspomaganego. Trudno zatem określić, w jaki sposób będzie to realizowane i kto 

będzie ponosił tego koszty. Organizacja zatrudnienia wspomaganego wymaga podniesienia nakładów 

finansowych! Bez zwiększenia nakładów finansowych na WTZ organizacja tej formy wsparcia będzie 

niemożliwa do realizacji (zapewnienie wynagrodzenia dla trenera pracy, który "poświęca uwagę" w ściśle 

89, 181,182, 183, 

184, 185, 186, 

187, 188,189, 190, 

191, 195, 239, 

248, 293, 295, 
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określony sposób i ściśle określonej grupie uczestników). 302, 306, 320, 

333, 341, 342, 344 

75.  Art. 10b, ust. 1, pkt.1  Postulat, aby do listy jednostek prowadzących konieczne dopisanie kościelnych osób prawnych. W 

przeszłości brak takiego precyzyjnego zapisu powodował trudności w tworzeniu warsztatów przez te 

podmioty. 

 Wskazane byłoby również rozstrzygnięcie, czy osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą tworzyć 

WTZ-y. 

296 

76.  Postulat wprowadzenia zapisu, w którym zrównano by możliwości WTZ organizowanych przez samorządy i 

organizacje społeczne z WTZ organizowanymi przez zakłady pracy chronionej. 

307 

77.  Art. 10b, ust. 1a Należy koniecznie wykreślić zapis mówiący o warunkowaniu możliwości utworzenia WTZ w danym powiecie 

oraz zwiększenia liczby uczestników w funkcjonującym WTZ od zapisów w powiatowej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych. Jeżeli powiatowe strategie rozwiązywania problemów społecznych 

nie zawierają wymaganych tym zapisem wskazań (ponieważ np. liczba WTZ w danym powiecie jest 

optymalna, choć nie oznacza to, że liczba miejsc w nich jest odpowiednia do bieżących potrzeb), korzystanie 

z tego przepisu może rodzić duże problemy – trudno będzie warsztatowi zdobyć akceptację władz/środowisk 

lokalnych (zwłaszcza, że zwiększenie liczby miejsc w WTZ generuje wzrost wydatków w budżecie powiatu), 

trudno będzie WTZ-om doprowadzić do wymaganych zmian w obowiązującej strategii. Wystarczającym 

argumentem dla zwiększenia liczby uczestników w WTZ powinna być lista osób oczekujących powyżej 3 

miesięcy na przyjęcie do warsztatu, którą będą prowadziły PCPR-y. 

196, 181, 182, 

183, 184, 185, 

186, 187, 188, 

189, 190,191, 195, 

227, 239, 341, 

344, 248, 254, 

281, 282, 283, 

284, 293, 333, 

345, 342, 

78.  Postulat wykreślenie zwrotu „jeśli taka lista jest prowadzona”. Bowiem zgodnie z art. art. 10 ab ust. 1 

„Powiatowe centrum pomocy rodzinie prowadzi listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie 

oraz po uzyskaniu informacji o dostępnym miejscu w warsztacie o możliwości rozpoczęcia terapii we 

wskazanym warsztacie i terminie”. Ustawa nakłada więc na PCPR obowiązek prowadzenia takiej listy, a nie 

jedynie możliwość, która uzasadniałaby użycie zwrotu „jeśli taka lista jest prowadzona”. 

297, 298 

79.  Art. 10b, ust. 1d Proponuje się, aby umowę po stronie organu administracji publicznej zawierał starosta, tak jak ma to miejsce 285 
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w przepisach z zakresu zabezpieczenia społecznego. 

80.  Art. 10b, ust. 1e Postulat dodania po średniku zapisu w brzmieniu: wykształcenie średnie z 5-letnim stażem pracy na 

warsztacie średnie z 3-letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym” 

347 

81.  Art. 10b, ust. 1f  

 

- WYKREŚLIĆ 

Niezgodne z ustawą o pożytku publicznym wyłączenie osób kierujących jednostką prowadzącą do pracy w 

WTZ i spowoduje duże komplikacje dla większości WTZ w Polsce. Ponadto narusza ten zapis swobodę 

zatrudnienia i równouprawnienie do pracy. prowadzi również do patologii, w której osoby działające non 

profit muszą wykonywać zadania pracownika bo to one odpowiadają za placówkę. Właściwiej było by 

ograniczyć możliwość wpływania na dwa różne aspekty funkcjonowania jednostek nadrzędno-podrzędnych 

wyłączeniem w postaci wyłączenie z decydowania os sprawach WTZ osoby będącej równocześnie osobom 

będącą we władzach organizatora WTZ i pracownikiem WTZ. 

Zamiast tego powinno być zastrzeżenie, że jeżeli osoba pełniąca funkcje zarządcze w jednostce prowadzącej 

równocześnie pracuje w placówce podległej powinna być wyłączona z podejmowania decyzji dotyczących tej 

placówki 

Zaproponowany zapis ustawą w konsekwencji spowoduje likwidację ponad 50% warsztatów w Polsce w ciągu 

najbliższych lat. 

Zapis ma charakter dyskryminujący (pełniąc funkcje zarządcze w organizacji, osoba nie może podjąć 

zatrudnienia w niej) - narusza to prawo do stowarzyszania się (Art. 6 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach: 

"Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze 

stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo 

pozostawania poza nim."). 

129, 153, 177, 178, 

181, 182, 183, 

184, 185, 186,187, 

188, 189, 190, 

191, 195, 197, 198, 

192, 200, 209, 

210, 216, 218, 

222, 227, 239, 

247,248, 250, 

252, 254, 

259,260, 261, 

263, 264, 265, 

266, 267, 268, 

269, 270, 271, 

272, 273, 281, 

282, 283,284, 

288,289, 295, 

296, 302, 307, 

311, 317, 320, 

333,341, 342, 344, 

346,348, 304, 306, 

352, 353, 354, 355 

  

82.  Projekt nowelizacji może zostać uznany za ograniczający nie tylko zasadę autonomii stowarzyszeń, ale 228, 230, 231, 
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przede wszystkim konstytucyjne prawo do zrzeszania się. 

Postuluje się o zmianą zapisu z proponowanej na zapis o treści: 

„Osoby pełniące funkcje z jednostce prowadzącej warsztat nie mogą być równocześnie pracownikami tego 

warsztatu, za wyjątkiem sytuacji, gdy pełniona funkcja zarządcza w organizacji prowadzącej jest sprawowana 

społecznie.” 

237, 238, 246, 

249, 251, 253, 255 

83.  zapis jest niezgodny z Ustawą o Stowarzyszeniach. Cytat z poradnika dla organizacji pozarządowych: 

http://poradnik.ngo.pl/wybory-do-wladz-organizacji-pozarzadowych „Od strony prawnej nie ma przeszkód, 

aby osobą zatrudnioną przez stowarzyszenie był członek zarządu. Stowarzyszenia często zatrudniają 

pracowników pełniących funkcje kierownicze na różne formy umowy o pracę. Niezależne jednak od rodzaju 

umowy zawartej z pracownikiem (który jest także członkiem zarządu) należy zadbać, aby wynikało z niej 

jasno, że jego obowiązki pracownicze nie pokrywają się z obowiązkami jako członka zarządu (lub organu 

kontroli wewnętrznej, np. komisji rewizyjnej). Nie można podpisać z członkiem zarządu umowy o pracę, w 

której w zakresie obowiązków wpisane są zadania wynikające z postanowień statutu organizacji (zadania 

określające kompetencje zarządu lub komisji rewizyjnej). Te kompetencje muszą być rozdzielone, ponieważ 

członkowie władz nie mogą pobierać wynagrodzenia za działania społeczne w zarządzie. Niewłaściwe jest 

pobieranie wynagrodzenia np. za reprezentowanie organizacji na zewnątrz, tworzenie planów działalności 

itp. (tak samo, jak pobieranie wynagrodzenia przez członków organu kontroli wewnętrznej). Ustawa Prawo o 

stowarzyszeniach nie zabrania zatrudniania członków zarządu stowarzyszenia. Jest to w dużej mierze decyzja 

dotycząca polityki stowarzyszenia i wymaga szczególnej dbałości o oddzielenie obowiązków członka zarządu 

od obowiązków pracownika (np. poprzez wyraźne zapisanie w zakresie obowiązków).” 

175 

84.  Postulat wykluczenia członków rodzin osób z zarządów stowarzyszeń z zatrudniania w kadrze WTZ 176 

85.  Postuluje się następujący zapis: „Osoby pełniące funkcje zarządcze w jednostce prowadzącej warsztat nie 

mogą być równocześnie kierownikiem warsztatu”.  

Zauważono, że istnieją przesłanki ku temu, iż członek zarządu organizacji powołującej warsztat nie powinien 

jednocześnie pełnić funkcji zarządczej w warsztacie prowadzonym przez tą organizację. Jednakże 

uniemożliwienie członkom zarządu pracy w warsztacie na stanowiskach inne niż kierownicze może 

297,298  
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negatywnie wpłynąć na zaplecze kadrowe warsztatów, zwłaszcza utworzonych w mniejszych 

miejscowościach, przez lokalne organizacje pozarządowe. Ponadto w tym zakresie (oraz w zakresie ust. 1 e) 

powinny obowiązywać przepisy przejściowe umożliwiające rozwiązanie stosunku pracy z kierownikiem 

warsztatu, który jednocześnie pełni funkcje zarządcze w organizacji prowadzącej warsztat i zatrudnienie 

nowej kadry. 

86.  Art. 10b, ust. 1g, 1h Wnioskuje się o wydłużenie okresu dostosowania standardów dostępności budynków i pomieszczeń w 

okresie nie mniejszym niż 10 lat (okres do 2025r. jest wg naszej opinii zbyt krótki). 

Jednocześnie wniosek o zapisanie informacji i zapewnienie o źródłach finansowania tej standaryzacji oraz o 

planowanym uruchomieniu dodatkowych centralnych bądź samorządowych programów celowych, 

projektów grantowych pozwalających na dofinansowanie wszelkich prac budowlanych związanych z 

podniesieniem standardów dostępności np. program wyrównywanie różnic między regionami. 

162, 219,227, 228, 

230, 231, 237, 238, 

245, 246, 247, 

249, 253, 254, 

255, 295, 281, 

282, 283, 284, 

289, 293, 302, 

304, 305, 306, 

307, 311, 317, 348,  

 

 

87.  Art. 10b, ust. 2-2b Postuluje się dodanie zapisu „Dochody ze sprzedaży produktów i usług winny być wydatkowane w minimum 

50% na integrację społeczną uczestników. Pozostałą część tych środków warsztat może przeznaczyć na 

pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania. O sposobie wydatkowania tych środków decyduje kierownik 

WTZ”. 

Rekomendowane jest uzupełnienie zapisu o dopuszczenie możliwości wydatkowania 50% przychodów ze 

sprzedaży wytworów i usług WTZ na działalność bieżącą warsztatu o innym charakterze niż działania w 

zakresie reintegracji społecznej uczestników (np. remonty infrastruktury lokalowej). 

105, 122, 138, 

227, 228, 230, 

231, 237, 238, 

245, 246, 249, 

251, 253, 255, 

254, 281, 282, 

283, 284, 311, 

348. 

88.  Wskazane byłoby umieszczenie w planowanym rozporządzeniu szczegółowej regulacji dotyczącej tej formy 

działalności, w szczególności w odniesieniu do placówek, których organem założycielskim są instytucje 

budżetowe. Warsztaty funkcjonują bowiem przy różnorodnych organach założycielskich: stowarzyszeniach, 

105 
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parafiach, domach pomocy, urzędach gminy, itd. Część z tych podmiotów jest, a część nie jest płatnikiem 

podatku VAT. Wskazane byłoby umieszczenie w planowanym rozporządzeniu regulacji dotyczącej tej formy 

działalności, mówiące konkretnie w jaki sposób ma przebiegać dokumentowanie sprzedaży, czy konieczne 

jest prowadzenie kasy fiskalnej, itd. 

89.  Postuluje się zapis: „Procentowy udział w koszach o których mowa w ust. 2a może być zmniejszony pod 

warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania, przy czym dodatkowe źródło finansowania kosztów 

działania warsztatu, nie wpływa na wysokość finansowania o którym mowa w art. 2a oraz w art. 68c ust. 1 

292 

90.  Art. 10b, ust. 6b-6e  

 

- WYKREŚLIĆ 

osoby z niepełnosprawnością są osobami z podwyższonym ryzykiem chorobowości, często leczą się w 

różnych sanatoriach i szpitalach a koszty stałe trzymania dla nich miejsca trzeba opłacać. Ten zapis 

spowoduje patologię i problemy finansowe 

Postuluje się zapis, że możliwa jest nieobecność do trzech miesięcy, ale: 

 Tyko jednorazowa w czasie pobytu uczestnika na WTZ 

 nieobecność wyłącznie NIEUSPRAWIEDLIWIONA zwolnieniem lekarskim lub innym regulaminowym 
usprawiedliwieniem 

 jednocześnie nie dopuszczając usprawiedliwienia osobistego uczestnika ani rodzica lub opiekuna - 
my mamy urlopy takie jak każdy pracownik w ograniczonej ilości co uczy uczestnika zachowań 
pracowniczych i dbania o usprawiedliwianie nieobecności w sposób zbieżny z pracownikiem. 

105, 137, 139, 140, 

162, 173, 182,183, 

184, 185, 186,187, 

188, 189, 190, 

191, 195, 214, 217, 

228, 230, 231, 

234, 237, 238, 

239, 240, 243, 

248,249, 251, 

253, 255, 256, 

259, 260, 261, 

262, 263, 264, 

265, 266, 267, 

268, 269, 270, 

271, 272, 273, 293, 

295, 296, 302, 

304, 306, 307, 

308, 320, 333, 

340, 341,342, 344, 

348, 352, 353, 354, 

355  
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91.  Art. 10b, ust. 6b-6e 

Art. 10b, ust. 6b 

Postuluje się brzmienie: „6b) W przypadku ustalenia, w okresie kwartału, frekwencji uczestnika niższej niż 

50% wymaganej obecności, zmniejsza się proporcjonalnie dofinansowanie w wysokości 10% stawki dziennej 

za każdy dzień nieobecności poniżej wymaganej frekwencji, z pominięciem zaświadczenia lekarskiego oraz 

leczenia szpitalnego. 

126, 139, 140, 

165, 169, 177, 178, 

179, 180, 192, 

193, 196, 197, 

198, 200, 212, 

218, 223, 224, 

225, 226, 227, 

232, 247, 250, 

252, 254, 257, 

258, 276, 277, 

278, 280, 281, 

282, 283, 284, 

286, 287, 290, 

303, 310, 336, 337, 

338, 339, 345, 351,  

92.  Rekomendowane jest uzupełnienie zapisu dotyczącego nieobecności o warunek „nieobecności 

spowodowanej inna przyczyną niż stan zdrowia niepozwalający na udział w zajęciach terapii zajęciowej” oraz 

rozważenie zmiany okresu rozliczeniowego z kwartalnego na 6-miesięczny. W przypadku uczestników terapii 

zajęciowej ze względu na ich niepełnosprawności długotrwała nieobecność będąca efektem choroby nie 

należy do rzadkości. WTZ ponosi pewne kategorie kosztów (np. koszty utrzymania lokalu) niezależnie od 

frekwencji uczestników. Proponowana zmiana zmniejszy negatywny wpływ nowelizowanego przepisu na 

sytuację finansową WTZ, ograniczając zmniejszenie dofinansowania do przypadków nieusprawiedliwionych 

nieobecności uczestników. 

245, 311, 348  

93.  Co oznacza pojęcie „wymagana obecność”? Proponuje się określenie tegoż pojęcia. 285 

94.  Zauważono, że zapis jest nieprecyzyjny.  

Z treści artykułu nie wynika: 

 czy frekwencja niższa niż 50% wymaganej obecności dotyczy pojedynczego uczestnika  

297, 298  
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 (np. uczestnik przez kilka miesięcy przebywa w szpitalu i w okresie od stycznia do marca danego roku 
uczęszcza do warsztatu przez 10 dni) 

 czy frekwencja dotyczy obecności wszystkich uczestników, np. w związku z realizacją praktyk 
zawodowy/ staży aktywizacyjnych do warsztatu uczęszcza mniej niż 50% uczestników 

 w jaki sposób należy ustalić stawkę dzienną – czy należy dofinansowanie przypadające na jednego 
uczestnika w miesiącu podzielić przez liczbę dni kalendarzowych w tym miesiącu czy przez liczbę dni 
roboczych w tym miesiącu czy przez 30. 

95.  Art. 10b, ust 6c Postuluje się zapis: „W przypadku upływu terminu ważności orzeczenia, o którym mowa w art. 10aa ust. 1, 

uczestnik warsztatu ma prawo do dalszego uczestnictwa w terapii zajęciowej nie dłużej niż 90 dni od czasu 

upływu terminu ważności tego orzeczenia. W sytuacji nieuzyskania orzeczenia nieumożliwiającego 

kontynuację uczestnictwa w WTZ, jednostka nie zwraca kosztów poniesionych w związku z rehabilitacją 

społeczną i zawodową uczestnika.” 

295, 302, 306, 311 

96.  Art. 10b, ust 6e Postulat wykreślenia zapisu. 

Zgodnie z zapisami zmienianej ustawy, po upływie 3 miesięcy starosta wydaje decyzję uchylającą 

zakwalifikowanie do uczestnictwa w WTZ i formalnie miejsce w warsztacie się zwalnia – tym samym kończy 

możliwość wspierania uczestnika (i to jest niezgodne z ideą zatrudnienia wspomaganego,  

które powinno trwać tyle, ile potrzeba – w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną CIĄGLE – w 

adekwatnym wymiarze). Niejasne jest, czy uczestnik, który utraci zatrudnienie po upływie 3 miesięcy także 

będzie miał prawo powrotu do WTZ? 

162, 181, 182,183, 

184, 185, 186,187, 

188, 189, 190, 

191, 193, 195, 

196,239, 248, 

294, 341,342, 344, 

345,  

97.  Art. 10b, ust. 7, pkt. 7, 

1b. 

Nie ma przepisów wykonawczych w tym zakresie, ale najrozsądniejszą formą składania sprawozdania byłaby 

forma elektroniczna - w opracowanym generatorze, który ujednolici treść i formę jej prezentacji, pozwoli na 

szybki dostęp i analizę danych. Dostęp do generatora powinien być bezpłatny. 

181, 182, 183, 

184, 185, 186, 

187, 188, 189, 

191, 195, 190, 

239, 245, 248, 

295, 302,306, 341, 

342, 344 
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98.  Należy rozszerzyć wachlarz proponowanych wzorów o: 

 Sposób dokonywania oceny uczestników (np. wprowadzenie mierników) 

 Sposób prowadzenia dokumentacji współpracy z rodziną 

 Sposób prowadzenia dokumentacji realizacji indywidualnych programów rehabilitacji (IPR) 

287 

99.  Postulat standaryzacji dokumentacji merytorycznej prowadzonej przez WTZ tj. indywidualnego programu 

rehabilitacji, oceny rocznej, oceny kompleksowej a także dokumentacji działań rehabilitacyjnych / przebiegu 

rehabilitacji jaką winni prowadzić wszyscy zatrudnieni pracownicy merytoryczni (karty pracy, dzienniki zajęć).  

219 

100.  Art. 10ba Jednostka prowadząca warsztat składa samorządowi powiatowe sprawozdanie. Proponuje się, żeby WTZ 

składały sprawozdania do PCPR-u, a sprawozdania podlegały ocenie dokonywanej przez PCPR – tak jak 

dotychczas. Ewentualnie proponuje się, żeby sprawozdania WTZ składane były na ręce starosty/prezydenta 

miasta, który składa sprawozdania z całej swojej działalności radzie powiatu/miasta. 

285, 287 

101.  W proponowanym przepisie mowa jest o minimalnej liczbie przeprowadzonych kontroli rocznie, wydaje się 

zasadne określenie maksymalnego czasu trwania wszystkich kontroli prowadzonych przez PCPR w danym 

WTZ np. nie więcej niż łącznie 20 dni w roku. Taki zapis pozwoliłby na zniwelowanie ryzyka nadmiernych 

kontroli utrudniających funkcjonowanie WTZ 

219, 304  

102.  Postulat dopuszczenia możliwości zmniejszenia liczby kontroli w roku. Warsztaty są systematycznie 

monitorowane przez analizę składanych sprawozdań, ocen uczestników, poprzez analizę realizacji zaleceń 

pokontrolnych. W warsztatach są dokonywane ponadto systematyczne wizytacje tematyczne/problemowe. 

219,287 

103.  Art. 10ba, ust. 3 Wnioskuje się o zmianę zapisu w art. 10ba pkt 3 na „sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, wraz z informacją 

o wynikach kontroli przeprowadzonych w danym roku przedstawiane jest do wiadomości zarządu powiatu”. 

Sugerowana zmiana wynika z faktu, że nad właściwym funkcjonowaniem WTZ oraz prawidłowym 

wydatkowaniem środków finansowych czuwa PCPR oraz organ prowadzący poprzez systematyczną kontrolę 

merytoryczno – finansową oraz sprawozdawczość. 

228, 230, 231, 

237, 238, 246, 

249, 253, 255, 

348, 311 

104.  Art.10ba, ust. 4 Należy doprecyzować w jakich przypadkach Rada Powiatu może wydać negatywną ocenę działalności WTZ. 219, 295, 302, 

306, 320  
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105.  Art. 10ba, ust. 6 Dla zachowania poczucia sprawiedliwej oceny, w ustawie powinna być wskazana procedura odwoławcza od 

negatywnej oceny działalności warsztatu, który z przyczyn innych, niż uzasadnione merytorycznie, może być 

celowo doprowadzony do zamknięcia lub przekazania innej, bardziej odpowiadającej lokalnym władzom 

jednostce. 

138, 181, 182, 183, 

184,185, 186, 187, 

188, 189, 190,191, 

195, 196, 214, 

234, 239, 240, 

243, 245, 248, 

287, 307, 333, 340, 

341, 342,344, 345 

106.  Art. 10bb, ust 1-2 POSTULAT WYKRESLENIA ZAPISU 

Powołanie „nowej” Rady Programowej Warsztatów, która byłaby zupełnie nowym ciałem i jednoczesna 

zamiana aktualnej Rady Programowej WTZ w Zespół może wprowadzić niejasności i zamieszanie. Można by 

tego uniknąć powołując nową Radę pod inną nazwą np. rada ds. WTZ.  

135, 136, 137, 138, 

139, 140, 157, 162, 

193, 196, 227, 

228, 230, 231, 

237, 238, 

246,249, 251, 

253, 254,255, 281, 

282, 283, 284, 

295, 302, 306, 

311320,333, 345, 

346,  

107.  Zauważa się, że planowane zadania proponowanego ciała są zbieżne z zadaniami i celami funkcjonujących 

obecnie Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Postuluje się, żeby Rada ta miała charakter doradczy i konsultacyjny a nie koordynujący działalność WTZ-

tów. Szczegółowe zasady działalności WTZ-tów opisują bowiem zawarte między stronami (Powiat – 

jednostka organizacyjna) umowy.  

Sugerowane jest rozszerzenie formuły tego gremium w taki sposób, aby stanowiło ono organ doradczo-

opiniodawczy przy staroście, obejmujący swym zakresem cały system wsparcia ON na poziomie powiatu 

(ŚDS, WTZ, ZAZ, ZPCh i innych pracodawców itp.). 

135, 136, 137, 138, 

139, 140, 157, 162, 

193, 196, 227,228, 

230, 231, 237, 238, 

246, 249, 251, 

253, 254, 255, 

281, 282, 283, 

284,295, 298, 

297, 302, 306, 

311, 320, 333, 345, 
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346  

108.  W punkcie 2 po średniku postuluje się dodać: „kierownik warsztatu terapii zajęciowej”, ze względu na jego 

znajomość specyfiki działalności WTZ 

154, 293 

109.  Postulat wprowadzenia do składu Rady przedstawicieli PCPR, pracowników merytorycznych WTZ, a także 

wprowadzenie zapisu o uczestnictwie w Radzie członków Komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 

czy przedstawicieli Urzędu Pracy, radnych, pracowników socjalnych, dyrektorów szkół oraz rodziców. 

217, 285, 287 

110.  Art. 5 Propozycja zmian art. 5: tj . kropkę zastąpić przecinkiem i dodać wyrazy: "z zastrzeżeniem, że w okresie do 5 

lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ukończą studia wyższe". 

151 

111.  Art. 6 Postulat określenia przez kogo i z jakich środków mają być sfinansowane te działania przystosowawcze do 

standardu 

304 

112.  Art. 21, ust. 2b Postulat dodania centrów integracji społecznej jako podmiotów zaangażowanych prowadzenie reintegracji 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych 

297 

113.  Art. 22, ust. 5 Dodanie ustępu 5a w brzmieniu: „Przepisu ust. 5 punkt 2 nie stosuje się do zakładów aktywności zawodowej 

utworzonych na podstawie art. 29 ustawy”  

297 

114.  Wniosek o dodanie 

zapisu dotyczącego 

wzrostu algorytmu i 

mechanizmu waloryzacji 

na kolejne lata. 

Negatywnie ocenia się brak jakichkolwiek zapisów o zwiększeniu algorytmu wg, którego finansowana jest 

działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz o jego corocznej waloryzacji. 

Wysokość finansowania nie zmieniła się praktycznie od 2009r. Pomimo zwiększenia w roku 2016 o 100 zł 

miesięcznej kwoty dofinansowania kosztów działalności WTZ, nie wprowadzono zasad rewaloryzacji tej 

kwoty. Koszty płacy minimalnej brutto wzrosły w tym czasie z 1276 zł na 2000 zł.  

W skutek tego WTZ muszą ograniczać zatrudnienie, bo nie są w stanie wypłacać nawet minimalnych 

wynagrodzeń. Nie został zahamowany odpływ kadry, posiadającej wysokie kwalifikacje i wieloletnie 

doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Obowiązujący i planowany w przyszłości wzrost płacy 

minimalnej zmusza do redukcji lub ograniczeń w tym zakresie. WTZ mają też olbrzymie kłopoty z wymianą 

zużytego wyposażenia, remontami obiektów czy dowozem osób niepełnosprawnych na zajęcia. 

71, 89, 105, 115, 

135, 136, 138, 139, 

140, 162, 165, 

169, 179,180, 181, 

182,183, 184, 185, 

186, 187, 188, 

189, 190, 191, 

195, 227, 228, 

230, 231, 237, 238, 

239, 246, 

248,249, 251, 
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253, 254, 255, 

281, 282,283, 

284, 289, 

290,295, 296,302, 

304, 305, 306, 

307, 310, 333, 341, 

342, 344, 247, 

322, 235, 236, 348  

 

 

115.   Postulat wyodrębnienia wynagrodzeń pracowników WTZ z algorytmu i ustalić je na poziomie 
pracowników z wykształceniem wyższym.  

 Pozostałe pozycje preliminarza określić w %.  

 Zabezpieczyć kwoty finansowe na czynsz-jeśli WTZ je płaci.  

 Rewaloryzować kwoty na działalność co roku, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji 

158, 305, 307 

116.  Zwiększenie kwot 

dofinansowania 

uczestnictwa w WTZ 

Warsztaty terapii zajęciowej otrzymują obecnie dofinansowanie w wysokości 1.481 zł (z tego 10% zapewnia 

powiat) na uczestnika. Pracownik ze znacznym stopniem niepełnosprawności i upośledzeniem umysłowym to 

obciążenie budżetu państwa kwotą 2.400 zł. Skoro ustawodawca jest gotów ponieść znacznie większe koszty 

adaptacji zawodowej, to jest to istotny argument za podniesieniem dofinansowania na uczestnika WTZ, co 

najmniej do wysokości dofinansowania zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika. Warsztat mógłby 

otrzymywać dofinansowanie w wysokości 1.725 zł na uczestnika z umiarkowanym i 2.400 zł na uczestnika ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności co odpowiada kwotom dofinansowania zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych (przy założeniu dofinansowania zwiększonego o dopłatę na rzecz pracowników ze 

schorzeniami specjalnymi: chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami 

rozwoju, epilepsją oraz niewidomych). 

245, 306, 307, 

310,317, 322  

117.  Transport w algorytmie Wielu z uczestników WTZ, zwłaszcza zamieszkujących tereny wiejskie, jest całkowicie pozbawiona 

możliwości dojazdu do WTZ, dlatego bez możliwości ich dowozu nie będzie można zorganizować im wsparcia 

na zajęciach klubowych. Jednocześnie nadmieniamy, że brak komunikacji miejskiej jest bardzo często 

305, 322,348 
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przyczyną niepodejmowania pracy przez uczestników WTZ. Osoby te nie są w stanie uzyskać prawa jazdy i 

kupić sobie samochód, a innej możliwości wydostania się ze swoich miejscowości nie mają. Konieczne jest 

znalezienie jakiegoś rozwiązania tej kwestii, np. udostępnienie pojazdów dostosowanych, będących w 

posiadaniu powiatów. 

118.  Inny postulat odnośnie transportu to, żeby nałożyć obowiązek na gminy w zakresie dowożenia uczestników 

wsparcia WTZ i ŚDS do ośrodka. 

126 

119.  Zwiększenie dotacji o 

30% na uczestników ze 

spektrum autyzmu i 

niepełnosprawnością 

sprzężoną w WTZ 

W celu zapewnienia właściwego procesu terapeutycznego dla uczestników WTZ należałoby uwzględnić 

finansowanie na poziomie 100 procent płacy minimalnej. Jednocześnie wnioskujemy o zastosowanie 

przelicznika zwiększającego to finansowanie o wskaźnik korygującego na poziomie 1,3 (+30%) w odniesieniu 

do osób z niepełnosprawnością sprzężoną lub spektrum autyzmu, podobnie jak ma to miejsce w 

Środowiskowych Domach Samopomocy. 

115, 139, 140, 

245, 289 

120.  Terminologia 

„Osoba z 

niepełnosprawnością” 

Wniosek o zmianę terminów „osoba niepełnosprawna” na „osoba z niepełnosprawnością” 181,182,183, 184, 

185, 186, 

187,188,189, 190, 

191, 195, 239, 

248, 289, 333, 

341, 342,344 

121.  Kompleksowość 

rehabilitacji społecznej i 

zawodowej 

Postulat, aby zarówno w ustawie, jak i w aktach wykonawczych, nie rozdzielać rehabilitacji zawodowej od 

społecznej, lecz traktować ją kompleksowo. 

289 

122.  Górna granica wieku 

uczestników 

Postuluje się określenie górnej granicy wieku uczestników WTZ, ze względu na konieczność ich aktywizacji 

zawodowej raz określenia okresu, po którym uzna się, że dana osoba nie rokuje wejścia na rynek pracy. 

287 

123.  Terminologia „osoba 

posiadająca wskazania 

do terapii zajęciowej” 

Wniosek o zmianę terminu „osoba niezdolna do pracy”, „osoba niezdolna do podjęcia pracy” na „osoba 

posiadająca wskazania do terapii zajęciowej” 

227, 254, 281, 

282, 283,284, 333 
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124.  Kampanie na rzec 

zatrudnienia 

wspomaganego 

Postulat organizowania kampanii społecznych przez samorząd gminny, samorząd powiatowy, PCPR wspólnie 

z WTZ powinien prowadzić kampanie wśród pracodawców promującą zatrudnianie, branie na staż zawodowy 

czy praktyki osób z niepełnosprawnością intelektualną ze stopniem umiarkowanym lub znacznym. Dobrym 

pomysłem jest tworzenie listy pracodawców chętnych na zatrudnienie, staż zawodowy czy praktyki osób 

z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzenie miejsc pracy, staży dla uczestników WTZ przez samorząd 

lokalny oraz przez PUP 

138, 139, 140 

125.  Uwagi odnośnie kadry 

WTZ 

Postulat, aby ustalić status zawodowy pracownika WTZ, a jego pracę zaliczyć do pracy w tzw. warunkach 

szczególnych dających pracownikom WTZ pakiet uprawnień: 

1. Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. 
2. Dłuższy wymiar urlopu (dodatkowe 10 dni). 
3. umożliwić zatrudnianie pracowników WTZ na umowy zlecenie 
4. Wprowadzenie wzorem rozwiązań istniejących w strefie jednostek budżetowych 13 pensji oraz 

dodatku stażowego liczonego według zasady 1% za każdy przepracowany rok od 4 roku stażu pracy, 
jednak nie więcej niż 20%. 

5. Skrócenie o 1 godzinę czasu pracy w kontakcie instruktor – uczestnik dla poprawy rozwoju 
zawodowego instruktorów 

Osobliwością w rzeczywistości warsztatowej jest fakt, że wiele osób z wieloletnim doświadczeniem 

zawodowym i wyższym wykształceniem kończy w tej chwili szkoły policealne (kierunek Terapia Zajęciowa), 

ponieważ zostało jasno powiedziane przez organy kontrolujące WTZ - iż osoby prowadzące zajęcia 

terapeutyczne na stanowisku instruktor terapii zajęciowej powinny mieć skończony taki kierunek. Wskazany 

jest zapis jasno określający jakie należy mieć wykształcenie - w przypadku wszystkich pracowników 

merytorycznych warsztatów. 

115, 140, 155, 158, 

162, 165,169, 179, 

180, 227, 235, 

236, 247, 254, 

256,283, 281, 

282, 284, 290, 

300, 304, 307, 346 

126.  Postulat wpisania wykształcenia pracowników WTZ w ustawę lub rozporządzenie - zawód -instruktor terapii 

zajęciowej; dokonania zapisów odnośnie kwalifikacji instruktorów, a co za tym idzie wyznaczenia tzw. 

„widełek" wynagrodzenia oraz konieczność ustalenia ścieżki rozwoju 

71, 158, 179, 180, 

235, 236,247 

127.  Uzależnienie wzrostu dotacji na jednego uczestnika oraz wynagrodzeń pracowniczych od procentowego 

wzrostu krajowej płacy minimalnej 

256 
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128.  Szeroko opisany zestaw proponowanych wymagań od kadry WTZ, z uwzględnieniem takich stanowisk jak: 

 Kierownik WTZ 

 Zastępca kierownika WTZ 

 Specjalista ds. rehabilitacji 

 Specjalista ds. rewalidacji 

 Psycholog 

 Instruktor terapii zajęciowej 

 Terapeuta zajęciowy 

 Pielęgniarka 

 Lekarz 

 Pracownik socjalny 

 Instruktor zawodu 

 Trener pracy/ asystent pracy 

 Doradca zawodowy 

 Asystent osoby niepełnosprawnej 

 Pracownik biurowy 

 Księgowa 

 Kierowca 

 Kasjer 

 Pracownik gospodarczy 

 Pomoc biurowa 

292 

129.  Postulat zapisu, żeby wynagrodzenie kierownika WTZ finansowane było ze środków samorządu gminnego 159 

130.   Sprecyzowanie zadań i zakresu obowiązków Kierowników WTZ. 

 Kadencyjność kierowników w WTZ maksymalnie 2 kadencje po 4 lata (sprawozdania z własnej pracy 
tak, by nie traktowali oni placówki jak własnej prywatnej firmy). 

 Konkurs na stanowisko kierownika WTZ prowadzony w Urzędach odpowiedzialnych za WTZ. 

235, 236 

131.  Postulat ogólny Postulat doprecyzowania, czy urlopowanie uczestników WTZ dotyczy 30 dni kalendarzowych czy roboczych. 172, 300 

132.  Centralny rejestr Wprowadzenie centralnego informatycznego rejestru listy kandydatów do WTZ z zachowaniem 256 
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informatyczny pierwszeństwa w przyjęciu uczestnika w oparciu o rejonizację 

133.  Postulat zatrudniania 

ON w instytucjach 

publicznych 

Postuluje się wprowadzenie zapisu o możliwości uzyskania pomocy finansowej dla instytucji publicznych w 

formie dofinansowania do wynagrodzenia zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, 

215 

134. S Wykazanie 

niekonstytucyjnie 

charakteru projektu 

MEMORANDUM dla Polskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej w sprawie nowelizacji ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie zmiany 

normatywnej instytucji warsztatów terapii zajęciowej 

289 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 
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1.3. UWAGI ZGŁASZANE DO PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” 

Poniższa tabela (tab. 3) uwagi zgłaszane przez uczestników moderowanych spotkań otwartych do Programu „Za życiem”, wprowadzonego jako rozwiązanie 

kompleksowe, tworzące założenia systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością.  

Tabela 6 Uwagi uczestników moderowanych spotkań otwartych, zgłoszone do Programu „Za życiem”  

 lp 
Dokument, do 

którego odnosi się 
uwaga 

Podmiot 
reprezentowany 

Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia problemowa 
Nr raportu – źródło 

uwagi 
Słowo kluczowe 

Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. poz. 1250) 

Priorytet I 

1 
Program „Za 

życiem” Priorytet I, 
1.1 

uczestnicy warsztatu 
"Skoordynowana 
opieka medyczna, 

rola asystenta 
rodziny" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Kielcach 

Świadczona opieka psychologiczna w okresie ciąży (przy ciąży 
zagrożonej) często nie jest w stanie sprostać problemowi – z 

różnych czynników, przede wszystkim z braku doświadczenia osób 
świadczących tę pomoc. Postulowano aby taką pomoc 

psychologiczno – psychoterapeutyczną mogły świadczyć osoby z 
doświadczeniem własnym lub też psychoterapeuci. Głos zabierali 
uczestnicy, w szczególności osoby z doświadczeniem zagrożonej 

ciąży; 

konferencja regionalna w 
Kielcach 

asystent rodziny 

2 
Program "Za 

życiem", priorytet 
I, 1.1 

Piotr Gratkowski - 
moderator 
warsztatu 

"Skoordynowana 
opieka medyczna 

Opieka nad pacjentką ciężarna z dzieckiem chorym terminalnie 
wymaga czasu. Z mojego doświadczenia i wiedzy wynika, że wizyty 

ciężarnej w AOS są niezwykle krótkie (poniżej 10 minut). W takim 
czasie nie sposób omówić zagadnienia związane z ciążą zagrożoną 
śmiercią dziecka jeszcze w ciąży lub krótko po porodzie. Potrzebny 

konferencja regionalna w 
Gorzowie Wlkp. 

Skoordynowana 
opieka medyczna 
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nad kobietą w ciąży, 
rola asytetna 

rodziny" w Gorzowie 
Wlkp. 

czas na taką wizytę szacuję na 40 - 60 minut. W tym czasie 
omawiane są wszystkie problemy z jakimi pacjentka ciężarna się 

zgłasza, a zwłaszcza śmierci wewnątrzmacicznej, śmierci po 
porodzie, problemy dotyczące żałoby, kwestie pochówku, 

dokumentacji dotyczącej pogrzebu. Jest to czas, kiedy należy 
przygotować ciężarną i ojca dziecka na odejście bliskiej osoby i 

przygotować ich do przeżywania żałoby. Proponuję Model Opieki 
Podwójny. A) Opieka podstawowa nad ciężarną (AOS, gabinet 
prywatny): ciężarna jest pod stałą kontrolą ginekologiczną ze 
wszystkimi badaniami przewidzianymi umową z NFZ lub jest 

prowadzona według jej woli w gabinecie prywatnym. Ciężarna 
odbywa wszystkie przewidziane wizyty z badaniem 

ginekologicznym, badaniami krwi i moczu innymi badaniami 
przewidzianymi do prowadzenia ciąży B) Opieka Hospicyjno – 

Prenatalna - ciężarna uzyskuje stały i bezpłatny dostęp do Poradni 
Hospicyjno-Prenatalnej, gdzie postawiono lub potwierdzono ciężką 
wadę dziecka. Konieczne przekształcenie obecnie funkcjonujących 

Poradni Prenatalnych USG w Poradnie Hospicyjno-Prenatalne i 
poszerzenie składu osobowego dotychczasowej Poradni 

Prenatalnej (oprócz lekarzy ultrasonografistów) o: 1. Lekarza 
ginekologa-położnika ze stażem 3 tygodni w hospicjum 

stacjonarnym dla dorosłych lub dzieci oraz w poradni dla chorych z 
hospicjum (dla dorosłych lub dzieci). Taki staż ma wyedukować 

lekarza ginekologa w zagadnieniach wsparcia osoby terminalnie 
chorej i jej rodziny. 

 Program, który rząd RP ma zamiar wprowadzić celem ochrony 
dziecka poczętego, a terminalnie chorego powiedzie się tylko w 

oparciu o wykształconą kadrę lekarską i psychologiczną. Niezwykle 
ważnym elementem dla ciężarnej (na podstawie mojego 
skromnego doświadczenia opieki zaledwie nad kilkoma 

pacjentkami ciężarnymi z dziećmi chorymi) jest stworzenie takich 
warunków dla ciężarnej, aby była przeświadczona, że nie jest 
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pozostawiona sama z faktem ciężkiej wady u poczętego dziecka. 
Takiego wsparcia udziela cały zespół: lekarz, psycholog, lekarz 

anestezjolog, ksiądz-duszpasterz - najlepiej pracujący w hospicjum. 
2. Psychologa - najlepiej ze stażem pracy w hospicjum. Uważam, że 
doświadczenie pracy w hospicjum daje pewną wiedzę o potrzebach 

kobiety ciężarnej w omawianej sytuacji. 3. Lekarza z rocznym 
stażem pracy w hospicjum. 4. Księdza – będącego jednocześnie 

kapelanem w hospicjum 

3 
Program "Za 

życiem", priorytet I 

Zofia Lisiecka - 
prelegent w trakcie 

konferencji 
regionalnej w 

Krakowie 

LECZENIE I POBYTY W SZPITALU 1. Znaczna część dzieci z 
niepełnosprawnością/chorobą przewlekłą wraz z 

rodzicem/opiekunem prawnym zmuszona jest ze względu na stan 
zdrowia do częstych, dłuższych pobytów w szpitalu. Warunki 

zapewniane w szpitalach rodzicom są często nie do 
zaakceptowania. Wielomiesięczne spanie kątem na krzesełku przy 
ciężko chorym dziecku wzmaga wyczerpanie fizyczne i psychiczne. 

Konieczne jest wyposażenie pokoi szpitalnych w specjalne 
rozkładane fotele. Sprzęty takie posiadają wszystkie konieczne 

certyfikaty, poddają się łatwo dezynfekcji (w odróżnieniu od 
stosowanych gdzieniegdzie zwykłych łóżek polowych) i zajmują po 

złożeniu tyle miejsca co krzesło. 2. Za niedopuszczalne należy 
uznać pobieranie opłat przez szpitale za pobyt rodzica/opiekuna 

prawnego z dzieckiem. Osoby te znacząco odciążają personel 
medyczny i są gwarantem znacznie lepszej codziennej opieki nad 

dzieckiem, a ich obecność ułatwia dziecku pogodzenie się z 
zaistniała sytuacją. 3. Wsparcie psychologa dziecięcego z 

uprawnieniami do prowadzenia terapii psychologicznej powinno 
być dostępne na wszystkich oddziałach pediatrycznych. 

Uprawnienia i doświadczenie w pracy terapeutycznej są kluczowe - 
psychologowie bez takiego przygotowania nie są w stanie 

efektywnie pomóc dziecku. 4. Nie można zapominać o dzieciach 
porzuconych – należy dążyć do zapewniania im w trakcie pobytów 

w szpitalu wsparcia wolontariuszy/ek, którzy/które zbudują z 

konferencja regionalna w 
Krakowie 

opieka medyczna 
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dzieckiem relację i będą dla niego/niej wsparciem w tym trudnym 
dla dziecka doświadczeniu jakim jest pobyt w obcym miejscu i 

nierzadko przykra terapia. To samo dotyczy dzieci, których 
rodzice/opiekunowie prawni nie mogą ich często odwiedzać z 

powodu odległości szpitala od miejsca zamieszkania, stanu zdrowia 
rodzica/opiekuna prawnego itp. 5. Dostęp do specjalistów i 

uzyskanie kompletnej diagnozy wraz z planem leczenia powinno 
być jak najszybsze. Liczba lekarzy specjalistów jest ciągle 

niewystarczająca co powoduje bardzo długie okresy oczekiwania i 
skracanie czasu wizyt do minimum co uniemożliwia uzyskanie 

przez rodzica/opiekuna prawnego kompleksowej wiedzy 
potrzebnej do efektywnego wspierania przez niego procesu 

leczenia. 

4 
Program „Za 

życiem” Priorytet I, 
1.1 

uczestnik warsztatu 
"Skoordynowana 
opieka medyczna, 

rola asystenta 
rodziny" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Siedlcach 

1. Jak zmotywować – zachęcić szpitale położnicze do przystąpienia 
do nowego programu w związku z ustawą Za życiem? 2. Wielka 

potrzeba szerokiej informacji z jednoczesnym rozumieniem, że jest 
to proces, który musi być rozłożony w czasie. 3. Musi być konkretna 

informacja dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością, gdzie się 
udać, gdzie można skorzystać z pomocy. 4. Objęcie 

wspomaganiem dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, również 
takich, które nie mają żadnego orzeczenia czy opinii ( dzieci np. z 
opóźnionym rozwojem psychoruchowym). 5. Na jakiej podstawie 

będą określane tzw. Najcięższe schorzenia? 6. Potrzeba 
zorganizowania szkoleń dla asystentów ze względu na zwiększone 
ich obowiązki. 7. Potrzeba wydania oddzielnego rozporządzenia, 
które określałoby szczegółowo zadania asystentów 8. Potrzeba 

wsparcia dla asystentów w postaci np. superwizji. 9. Postawienia 
asystenta na równi z pracownikiem socjalnym ( np. dodatkowy 

urlop itd.). Diagnostyka dzieci z fas jako oddzielny temat.  

konferencja regionalna w 
Siedlcach 

asystent rodziny; 
skoordynowana 

opieka medyczna 

5 
Program „Za 

życiem” Priorytet I, 
1.1 

uczestnicy warsztatu 
"Skoordynowana 
opieka medyczna, 

1. godne wynagrodzenie dla asystentów rodziny w związku z tym, 
że program „Za życiem” przewiduje zwiększenie ich obowiązków i 

kompetencji 2. dodatkowy, 10-dniowy urlop dla asystentów 3. 

konferencja regionalna w 
Poznaniu 

asystent rodziny; 
skoordynowana 

opieka medyczna 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a1

3
2

 

St
ro

n
a1

3
2

 

rola asystenta 
rodziny" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Poznaniu 

umowa z asystentami w oparciu o kodeks pracy 4. zorganizowanie i 
dofinansowanie kursów doszkalających asystentów rodziny 5. 

wczesne wspomaganie dziecka i kobiet w ciąży od „O” – czyli od 
momentu poczęcia; opieka na oddziałach położniczych 6. 

zwiększenie jakości i dni fizjoterapii w oddziałach dziennych 7. 
szeroko rozumiana informacja rozpowszechniana za pomocą 

mediów i innych kampanii 

6 
Program „Za 

życiem” Priorytet I, 
1.1 

uczestnicy warsztatu 
"Skoordynowana 
opieka medyczna, 

rola asystenta 
rodziny" podczas 

konferencji 
regionalnej w Opolu 

Świadczona opieka psychologiczna w okresie ciąży (przy ciąży 
zagrożonej) często nie jest w stanie sprostać problemowi – z 

różnych czynników, przede wszystkim z braku doświadczenia osób 
świadczących tę pomoc. Postulowano aby taką pomoc 

psychologiczno – psychoterapeutyczną mogły świadczyć osoby z 
doświadczeniem własnym lub też psychoterapeuci. Głos zabierali 
uczestnicy, w szczególności osoby z doświadczeniem zagrożonej 

ciąży; 

konferencja regionalna w 
Opolu 

skoordynowana 
opieka medyczna 

7 
Program "Za 

życiem", priorytet 
I, 1.2 

Piotr Gratkowski - 
moderator 
warsztatu 

"Skoordynowana 
opieka medyczna 

nad kobietą w ciąży, 
rola asytetna 

rodziny" w Gorzowie 
Wlkp. 

Częstość spotkań: 1. Proponuję spotkania comiesięczne głównie w 
oparciu o lekarza zatrudnionego w hospicjum na zmianę z lekarzem 
ginekologiem. 2. Dwa do trzech spotkań z psychologiem. 3. Jedno 

lub dwa spotkania z księdzem (w zależności od potrzeb zgłaszanych 
przez ciężarną). Częstość spotkań: 1. Proponuję spotkania 

comiesięczne głównie w oparciu o lekarza zatrudnionego w 
hospicjum na zmianę z lekarzem ginekologiem. 2. Dwa do trzech 

spotkań z psychologiem. 3. Jedno lub dwa spotkania z księdzem (w 
zależności od potrzeb zgłaszanych przez ciężarną). 

konferencja regionalna w 
Gorzowie Wlkp. 

Skoordynowana 
opieka medyczna 

8 
Program "Za 

życiem", priorytet 
I, 1.3 

Piotr Gratkowski - 
moderator 
warsztatu 

"Skoordynowana 
opieka medyczna 

nad kobietą w ciąży, 
rola asytetna 

rodziny" w Gorzowie 

Opieka nad ciężarną z dzieckiem chorym terminalnie w Polsce 
wymaga zorganizowania kilkunastu oddziałów stacjonarnych 

hospicyjnych dla dzieci z wadami wrodzonymi (jeden do dwóch 
oddziałów hospicyjnych w każdym województwie). W pewnej 
części matki po porodzie będą chciały zająć się swoim chorym 

dzieckiem uznając, że najlepszym miejscem dla tego celu jest dom. 
Kiedy matka nie zechce się zaopiekować chorym dzieckiem lub stan 
dziecka uniemożliwia opiekę domową należy zabezpieczyć opiekę 

konferencja regionalna w 
Gorzowie Wlkp. 

Skoordynowana 
opieka medyczna 
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Wlkp. stacjonarną w hospicjum . Prowadzenie ciężarnej z dzieckiem 
chorym terminalnie wymaga wiedzy i odpowiedniego 

przygotowania. Należy za wszelką cenę uniknąć sytuacji w której 
„dziecko terminalne” będzie poddawane uporczywej terapii i w tym 

przypadku znaczącą rolę odegra lekarz hospicjum. Lekarze 
pracujący na co dzień w szpitalu i niemający kontaktu z praktyką 
hospicyjną nie posiadają należytej wiedzy w oznaczeniu granicy, 

poza którą rozpoczyna się uporczywa terapia. Zadaniem 
psychologa byłoby między innymi przygotowanie ciężarnej do 

odejścia dziecka i przeżywania okresu żałoby. Lekarz pracujący w 
Hospicjum (min 1 rok pracy) jest osobą kompetentną w rozmowie z 

ciężarną o procesie odchodzenia i o trudnym okresie żałoby.  

9 
Program "Za 

życiem", priorytet 
I, 1.3 

Zofia Lisiecka - 
prelegent w trakcie 

konferencji 
regionalnej w 

Krakowie 

PRZEKAZANIE INFORAMCJI O CHOROBIE I WSPARCIE 
PSYCHOLOGICZNE 1. Informacja o poważnej chorobie lub 

niepełnosprawności dziecka powinna być podawana w sposób 
przemyślany. Obecnie odczuwany jest boleśnie przez rodziców 

brak jakichkolwiek standardów w tym względzie. Należałoby 
przygotować kampanię edukacyjną do personelu medycznego w 
tym zakresie. 2. Potrzebne jest wsparcie psychologa dla rodziców 

otrzymujących informację o poważnej chorobie lub 
niepełnosprawności dziecka bezpośrednio po jej uzyskaniu oraz w 

okresie późniejszym. 3. Przydatne byłoby uruchamianie „Szkół 
Rodziców i Wychowawców” dedykowanych specjalnie rodzicom 

wychowującym dzieci z niepełnosprawnością/chorobą przewlekłą, 
by od początku zapobiegać kształtowaniu nieprawidłowych postaw 

u dzieci (np. wyuczona bezradność); 

konferencja regionalna w 
Krakowie 

Skoordynowana 
opieka medyczna 

10 
Program "Za 

życiem", priorytet 
I, 1.3 

Piotr Gratkowski - 
moderator 
warsztatu 

"Skoordynowana 
opieka medyczna 

nad kobietą w ciąży, 

brak ogniwa łączącego pomiędzy organami dysponującymi 
środkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie kobiet w ciąży 
a później matek i dzieci niepełnosprawnych a placówkami które to 

wsparcie mogłyby realizować, tak w zakresie wsparcia medycznego 
jak i socjalnego, - brak komunikacji zakresie przepływu rzetelnych 

informacji na temat wprowadzonych nowych procedur, - 

konferencja regionalna w 
Krakowie 

Skoordynowana 
opieka medyczna 
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rola asytetna 
rodziny" w Krakowie 

nieznajomość stosownych procedur przez osoby chcące brać udział 
w realizowaniu programu „ Za życiem” , - brak świadomości 

placówek o możliwości współpracy –współdziałania w zakresie 
programu „Za zżyciem”, - brak informacji o toczących się 

działaniach na rzecz kobiet w ciąży powikłanej oraz pomocy 
dzieciom niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem 

środowisk poza większymi miastami. 

11 
Program "Za 

życiem", priorytet 
I, 1.3 

Uczestnicy 
warsztatu 

"Skoordynowana 
opieka medyczna 

nad kobietą w ciąży, 
rola asytetna 

rodziny" w 
Częstochowie 

W takcie warsztatu wysunięte zostały wnioski iż kobietom 
zwłaszcza w ciąży zagrożonej niezbędna jest: • kompleksowa 

informacja dotycząca placówek medycznych w których mogłaby 
otrzymać wsparcie, • szybki dostęp do specjalistów i badan 

diagnostycznych, • właściwe - empatyczne podejście od 
pracowników Służby Zdrowia – lekarz ginekolog prowadzący, 

położna zwłaszcza w zakresie pierwszych informacji dotyczących 
powikłań, • wyposażenie lekarzy w informację o systemie 

wspierania kobiet z powikłaniami ciąży /instrukcja w zakresie 
wdrożenia programu za życiem/. 

konferencja regionalna w 
Częstochowie 

Skoordynowana 
opieka medyczna 

12 
Program "Za 

życiem", priorytet 
I, 1.3 

Uczestnicy 
warsztatu 

"Skoordynowana 
opieka medyczna 

nad kobietą w ciąży, 
rola asytetna 

rodziny" w 
Częstochowie 

W temacie potrzeb w zakresie pomocy socjalnej kobietom w ciąży 
ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej: • brak 
podstawowych informacji, instrukcji, do przejęcia osoby 

niepełnosprawnej, • brak szkoleń pracowników socjalnych przez co 
nie są oni przygotowani merytorycznie do pracy, • niskie 

uposażenie oraz brak dodatków finansowych za pracę w terenie dla 
osób zajmujących się niepełnosprawnymi, • rażąco niskie - 

nieadekwatne do potrzeb - wsparcie finansowe /120 zł zasiłek 
pielęgnacyjny/, • brak bazy danych o placówkach specjalistycznych 

w konkretnych schorzeniach, • brak uregulowań prawnych dla 
rodziny wspomagającej niepełnosprawnych, • brak transportu osób 
niepełnosprawnych, • zbyt długo trwająca procedura uzyskiwania 

orzeczeń o niepełnosprawności. 

konferencja regionalna w 
Częstochowie 

Skoordynowana 
opieka medyczna 

13 
Program "Za 

życiem", priorytet 
Uczestnicy 
warsztatu 

W zakresie pomocy psychologicznej potrzebne jest: • zwiększenie 
uwagi na sposób i formę przekazywania niepomyślnych diagnoz 

konferencja regionalna w 
Częstochowie 

Skoordynowana 
opieka medyczna 
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I, 1.3 "Skoordynowana 
opieka medyczna 

nad kobietą w ciąży, 
rola asytetna 

rodziny" w 
Częstochowie 

osobom chorym i ich rodzinom, • stworzenie bazy danych z 
placówkami, fundacjami stowarzyszeniami, grupami wsparcia, • 
niezbędnym jest towarzyszenie psychologa, psychoterapeuty w 

całym procesie od usłyszenia diagnozy poprzez urodzenie dziecka 
aż do opieki nad dzieckiem chorym, • konieczna jest terapia całej 

rodziny – ojca dziecka, rodzeństwa, dziadków. 
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Program "Za 
życiem", priorytet 

I; o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za 

życiem” 

Uczestnicy 
warsztatu 

"Skoordynowana 
opieka medyczna 

nad kobietą w ciąży, 
rola asytetna 

rodziny" w 
Rzeszowie 

Z dyskusji warsztatowej przebiegającej z udziałem przedstawicieli 
placówek bezpośrednio związanych z pomocą osobom 

niepełnosprawnym i ich rodzinom, oraz z udziałem osób 
bezpośrednio zajmujących się osobami niepełnosprawnymi 

wyłoniono następujące wnioski i postulaty dotyczące 
następujących kwestii: 1. Konieczności poszerzenia zakresu 

informacji i dostępności tej informacji dla osób będących 
bezpośrednio adresatem Programu ,,Za życiem'' – w szczególności 

opracowania i udostępnienia informatora o uprawnieniach 
przysługujących na podstawie ustawy. 2. Rozszerzenia pomocy 
psychologicznej i psychoterapeutycznej w okresie ciąży oraz po 

urodzeniu i w trakcie opieki nad dzieckiem lub osobą 
niepełnosprawną – w szczególności w zakresie zwiększenia 

dostępności i kompetencji personelu medycznego oraz dostępności 
do placówek specjalistycznych i specjalistów (psychologów i 

psychoterapeutów). 3. Zwiększenia limitów rehabilitacyjnych 
wobec dzieci niepełnosprawnych oraz objęcie zwiększoną opieką 

rehabilitacyjną dorosłe osoby niepełnosprawne. 4. Odpowiedniego 
przeszkolenia asystenta rodziny w zakresie obowiązków 

nałożonych ustawą, w szczególności zaplanowanie warsztatów 
/szkoleń dotyczących aktualnego stanu prawnego pozwalającego 

kompetentnie opracować katalog możliwego do uzyskania 
wsparcia dla rodzin i osób niepełnosprawnych. 5. Uwzględnienia 

konieczności zwiększenia obowiązków asystentom rodziny i 
zabezpieczenia w tym zakresie odpowiedniej kadry personalnej i 

odpowiednich kwalifikacji. 6. Uwzględnienia przy kryterium 

konferencja regionalna w 
Rzeszowie 

Skoordynowana 
opieka medyczna; 

świadczenia 
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dochodowym warunkującym udzielenie pomocy rodzinom i 
osobom niepełnosprawnym ponoszonych koniecznych kosztów 
leczenia i rehabilitacji, z uwagi na fakt, że faktycznie ponoszone 
koszty nie mogą być w całości odliczane od kosztów w podatku 

dochodowym, i faktyczne dochody uzyskiwane przez te rodziny są 
znacznie mniejsze niż wskazują to wyliczenia przedstawione na 

podstawie obowiązujących wytycznych do obliczenia dochodu na 
członka rodziny. 7. Odpowiednich szkoleń i kwalifikacji przy 

doborze osób delegowanych do pomocy w opiece nad osobami 
niepełnosprawnymi - aktywizacja osób bezrobotnych w ramach 

prac społecznie użytecznych. 8. Zniesienia limitu czasowego 
dotyczącego wypłaty jednorazowego świadczenia 4000 zł z tytułu 

urodzenia dziecka niepełnosprawnego – poprzez objęcie tym 
świadczeniem wszystkie rodziny, które mają dzieci 

niepełnosprawne (nie tylko urodzone do 12 miesięcy wstecz). 9. 
Wsparcia instytucjonalengo innego niż placówki publiczne – z 

uwzględnieniem fundacji i organizacji ( w tym kościelnych), które w 
ramach własnych działań mogłyby przystąpić do Programu ,,Za 

życiem''.  

Priorytet II 

15 

Priorytet II 
Wczesne 

wspomaganie 
rozwoju dziecka i 

jego rodziny 

Ewa Sałaj, OPP 

Opis dobrej praktyki (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, region 
Świętokrzyski) w zakresie kompleksowej pracy od wczesnego 

dzieciństwa z dziećmi niepełnosprawnymi na wózkach inwalidzkich 
(aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacja, opieka medyczna, 

współpraca z rodzicami). Wniosek o zagwarantowanie 
finansowania i prawnego wsparcia dla tego typu rozwiązań. 

konferencja regionalna w 
Kielcach 

Rehabilitacja 
społeczna, 

rehabilitacja 
zawodowa ON 

16 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
II, 2.1 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w Łodzi 

Zmiana: odnośnie wymogów NFZ jakie należy spełnić aby 
zakontraktować prowadzenie poradni świadczącej koordynowaną 

opiekę dla osób z zaburzeniami rozwojowymi. Spełnienie tych 
wymogów jest bardzo trudne i wiele organizacji 

wyspecjalizowanych w pomocy osobom z autyzmem nie będzie 

konferencja regionalna w 
Łodzi 

Koordynowana 
opieka dla osób z 

zaburzeniami 
rozwojowymi - 
wymogi NFZ. 
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mogła temu sprostać. Należy urealnić i ograniczyć te wymogi. 

17 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
II, 2.4 

Hanna Góral, OPP 

Zastrzeżenie do informacji, że ośrodki koordynacyjno-
rehabilitacyjno-opiekuńcze będą prowadzone wyłącznie przez 

podmioty publiczne. To przekreśla cały dorobek organizacji 
pozarządowych, które często od kilkudziesięciu lat prowadzą różne 
instytucje w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, PFRON, pomocy 
społecznej i takie zawężenie wyłącznie do podmiotów publicznych 

ten dorobek przekreśla. 

konferencja regionalna w 
Łodzi 

Wczesne 
wspomaganie  

18 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
II, 2.4 

Łukasz Michiewicz, 
OPP 

Brakuje bardziej wyspecjalizowanych form wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, niż te, oparte na ochronie zdrowia. 

Tę lukę wypełniają ośrodki wsparcia, główne działające w sferze 
niepublicznej. Zachodzi obawa o to, że straci się duży dorobek 

dotychczasowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych przy 
zastrzeżeniu, że ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze 

będą mogły prowadzić instytucje publiczne. 

konferencja regionalna w 
Łodzi 

inne 

19 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
II, 2.4 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w Łodzi 

brak jest odnośnie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-
opiekuńczych narzędzi koordynacji wiąże się to bowiem z 
usprawnieniem polityki informacyjnej zwłaszcza iż chodzi 

kompleksowość rehabilitacji: łączącej interwencje medyczne, 
fizjoterapeutyczne, pedagogiczno-psychologiczne i socjalne.  

konferencja regionalna w 
Łodzi 

Wczesne 
wspomaganie  

20 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
II, 2.4., 2.5. 

Iwona Kodek, OPP, 
rodzic 

Prezentacja organizacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym, koło Kieleckie. Podniesiono 

następujące kwestie: ü czy ośrodki koordynacyjne mogą być 
niepubliczne, czy tylko publiczne. ü Czy w kwotę dofinansowania, 
wynikająca z wydatkowania rezerwy budżetowej będą wchodziły 

wydatki na doposażenie ośrodków czy tylko na zatrudnianie 
specjalistów? ü Czy finansowanie ośrodków będzie pochodzić 
wyłącznie z rezerwy budżetowej czy też z wydziałów oświaty i 
funduszy na wczesne wspomaganie? ü Czy istnienie ośrodków, 

które mają dobre wyniki pracy są zagrożone likwidacją z racji tego, 

konferencja regionalna w 
Kielcach 

Wczesne 
wspomaganie  
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że są prowadzone przez OPP? 

21 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
II, 2.7 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie osób z 

autyzmem" podczas 
konferencji 

regionalnej w 
Gdańsku 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny: Zmiana: 
należy dopisać rodziny z dzieckiem z autyzmem do grupy 

docelowej PRIORYTETU II (2.7) i przyznać im jednorazowego 
świadczenia w wysokości 4000 zł wraz z przedłużeniem okresu 

wypłaty do momentu przeprowadzenia diagnozy dot. zaburzeń 
autystycznych u dziecka.  

konferencja regionalna w 
Gdańsku 

autyzm; 
świadczenia 

Priorytet III 

22 
Priorytet III Usługi 

wspierające i 
rehabilitacyjne 

Marcin Goras, 
muzykoterapeuta 

Podniesiono kwestię refundacji muzykoterapii jako usługi 
rehabilitacyjnej. Brak uznania ustawowego muzykoterapii jako 

usługi rehabilitacyjnej uniemożliwia jej finansowanie przez NFZ. W 
ŚDS-ach muzykoterapeuta jest zatrudniany jako „inny specjalista”, 

co oznacza mniejsze wynagrodzenia i mniejsze uprawnienia. 

konferencja regionalna w 
Kielcach 

Usługi 
rehabilitacyjne, 

usługi wspierające 

23 

Priorytet III 
Programu "Za 
życiem" Usługi 
wspierające i 

rehabilitacyjne 

Bogdan Rymkowski, 
WTZ 

Podniesiono kwestię niedofinansowania kadry pracowników WTZ. 
Zasygnalizowano, że kadra jest wysoko wykwalifikowana, jej 

wynagrodzenie stanowi koszty stałe, a finansowanie WTZ zależy od 
frekwencji uczestników i dotacji na jego udział. Potrzebna jest 
wykwalifikowana kadra do wprowadzenia standardów pracy w 

WTZ. Potrzeba zwiększenia kwoty przekazywanej na 1 uczestnika. 
Zwrócono uwage na zbyt niskie zarobki kadry w WTZ- ok. 1700zł 

netto. 

konferencja regionalna w 
Gdańsku 

WTZ 

24 

Priorytet III 
Programu "Za 
życiem" Usługi 
wspierające i 

rehabilitacyjne 

Arkadiusz Kuzaj 

Czy zdania przetargowe na projekty finansujące działalność WTZ 
zostaną przejęte przez Państwo. Czy po zakończeniu dotacji 

Państwo może przejmować WTZ i dotować w dalszym stopniu jego 
funkcjonowanie 

konferencja regionalna w 
Gdańsku 

WTZ 

25 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

Opinia: w związku z tworzonym kompleksowym systemem 
wsparcia i przepływem informacji oraz osób pomiędzy 

instytucjonalnymi ogniwami systemu a mianowicie placówkami 

konferencja regionalna w 
Opolu 

WTZ; ŚDS; ZAZ 
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konferencji 
regionalnej w Opolu 

typu ŚDS - WTZ - ZAZ. Brak jest lokalnej współpracy na rzecz tego 
przepływu informacji i osób. Brak bowiem narzędzi formalno 
prawnych dla takiej współpracy. Postulat: istnieje potrzeba 

stworzenia i wdrożenia takich narzędzi, np. w formie centrum 
koordynacyjnego umożliwiającego i organizującego taka 

współpracę. 

26 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.1 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie osób z 

autyzmem" podczas 
konferencji 

regionalnej w 
Gdańsku 

Uwaga: kryterium dochodowe jest niekorzystne dla rodziców 
pracujących zawodowo 

konferencja regionalna w 
Gdańsku 

opieka 
wytchnieniowa 

27 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.1 

uczestnicy warsztatu 
"Skoordynowana 
opieka medyczna, 

rola asystenta 
rodziny" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Kielcach 

Instytucje zobligowane do świadczenia pomocy (MOPS) nie mają 
kompleksowej wiedzy z zakresu uprawnień przysługujących na 

podstawie ustawy – dot. to w szczególności informacji do jakich 
ośrodków mają kierować niepełnosprawnych w przypadku 

skorzystania przez opiekunów z pomocy wytchnieniowej. Głos 
zabierali pracownicy i przedstawiciele MOPS-ów. Postulowano o 

szkolenia w tym zakresie i informator; 

konferencja regionalna w 
Kielcach 

opieka 
wytchnieniowa 

28 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.1 

uczestnicy warsztatu 
"Skoordynowana 
opieka medyczna, 

rola asystenta 
rodziny" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Kielcach 

Zawarte w ustawie kryterium finansowe warunkujące przydzielenie 
m. in. opieki wytchnieniowej winno uwzględniać ponoszone 

konieczne koszty rehabilitacji/ leczenia. Oparcie się w tej mierze na 
deklaracjach PIT nie odzwierciedla faktycznie ponoszonych 

kosztów i faktycznego dochodu jakie danej rodzinie pozostaje do 
dyspozycji. Głos zabierali uczestnicy wszystkich obecnych na sali 

środowisk;  

konferencja regionalna w 
Kielcach 

opieka 
wytchnieniowa 

29 
Program "Za 

życiem", priorytet 
III, 3.1 

uczestnik/czka 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

Do opieki wytchnieniowej powinni mieć dostęp 
rodzice/opiekunowie dzieci niepełnosprawnych lub o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Początkowo proponowano, aby był limit 
wieku ON – do lat 16. Ale stopniowo odchodzono od tego limitu. 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -17.05.2017 

opieka 
wytchnieniowa 
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17.05.2017 OW powinni też otrzymywać rodzice/opiekunowie ON w stopniu 
umiarkowanym i znacznym. Niezależnie od dochodu w rodzinie! W 

rodzinach o dochodach wyższych niż 1200 zł na osobę można 
rozważyć częściową odpłatność za OW od rodzin ON, które 

korzystają z dziennych placówek wsparcia w wymiarze co najmniej 
20 godzin tygodniowo. 

30 
Program "Za 

życiem", priorytet 
III, 3.1 

uczestnik/czka 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17.05.2017 

Usługi w ramach OW mogą, powinny świadczyć różne podmioty, 
ale szczególnie organizacje pozarządowe, które dobrze znają 

potrzeby ON i ich rodzin, są bardziej elastyczne i otwarte na zmiany 
niż na przykład administracja. Usługi te mogą też świadczyć ośrodki 

edukacyjne z odpowiednią bazą – internatami, ośrodki wsparcia 
dziennego dla ON, środowiskowe domu samopomocy, domy 

pomocy społecznej, dom rodzinny ON, warsztaty terapii 
zajęciowej, specjalistyczny ośrodek opieki wytchnieniowej (który 

mógłby działać na szczeblu powiatowym albo na skalę kilku 
powiatów). Dla sprawnej realizacji OW potrzebny jest koordynator 

na poziomie gminy lub powiatu, które będzie znał placówki 
oferujące taką pomoc i będzie mógł kierować tam rodziny z ON. 
Potrzebna jest też specjalistyczna placówka dla różnych, bardzo 
skomplikowanych niepełnosprawności np. dla osób w śpiączce. 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -17.05.2017 

opieka 
wytchnieniowa 

31 
Program "Za 

życiem", priorytet 
III, 3.1 

uczestnik/czka 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17.05.2017 

3. Wymogi dotyczące kwalifikacji związanych ze świadczeniem 
usług? • Obowiązek odbycia stażu (co najmniej pół roku) w pracy z 

ON • kwalifikacje związane z prowadzeniem terapii ON • 
Kwalifikacje zawodowe typu: pielęgniarka, rehabilitant, psycholog, 

pedagog specjalny, terapeuta • Potrzebne jest doświadczenie 
związane z pracą z ON lub opieką nad ON • OW mogą świadczyć 

osoby, które już pracowały w DPS, ŚDS, szpitalach – takie 
rozwiązania są już praktykowane na skalę lokalną Ważne jest 

dostosowanie wymagań w zakresie kwalifikacji do indywidualnych 
potrzeb ON Potrzebne jest też zaświadczenie o niekaralności osób 
– rodziny które oddają ON pod opiekę w ramach OW powinny znać 

sytuację opiekuna (czy był karany i za co). Jednak niezależnie od 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -17.05.2017 

opieka 
wytchnieniowa 
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listy kwalifikacji najważniejsza jest postawa opiekuna, jego 
nastawienie do osoby niepełnosprawnej i pracy, jaką wykonuje 

(oddanie, służba, akceptacja trudności itp.) – uczestnicy zgodzili się, 
że szalenie trudno jest znaleźć takie osoby, coraz trudniej.  

32 
Program "Za 

życiem", priorytet 
III, 3.1 

uczestnik/czka 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17.05.2017 

Planowane 120 godzin OW rocznie na osobę niepełnosprawną to 
zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb. Nie wystarcza na 

przykład na to, aby opiekun ON mógł pojechać do sanatorium – na 
ten cel potrzeba co najmniej 504 godziny (3 tygodnie) 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -17.05.2017 

opieka 
wytchnieniowa 

33 
Program "Za 

życiem", priorytet 
III, 3.1 

uczestnik/czka 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17.05.2017 

Program finansowany z budżetu państwa ma być przekazywany do 
wojewodów, a stamtąd do gmin i do organizacji pozarządowych – 

na tym poziomie: zbieranie informacji o osobach 
niepełnosprawnych, realizacja wniosków o OW, rozdzielanie 

środków. Na szczeblu powiatowym powinna być koordynacja 
działań. 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -17.05.2017 

opieka 
wytchnieniowa 

34 
Program "Za 

życiem", priorytet 
III, 3.1 

Wioletta Umławska - 
prelegent w trakcie 

konferencji 
regionalnej w 

Szczecinie 

W zakresie zapisów Priorytetu III : Zabezpieczenie opieki 
wytchnieniowej wymaga zmiany prawa w zakresie określenia 

kompetencji podmiotów i osób pełniących opiekę, zasad 
bezpieczeństwa, zasad finansowania. Subsydiowane zatrudnienie 

bezrobotnych skierowanych przez urząd pracy, posiadających 
kompetencje lub przeszkolonych to zapis mało precyzyjny. Do tego 

określenie kosztu 1 godziny usługi jako maksymalnie 20 zł., 
zatrudnienie przez JST lub organizację pozarządową jako 

pracodawcę i wskazanie jako koniecznych zmian w ustawie o 
pomocy społecznej i o systemie oświaty sprawia, że problem 

polityki wytchnieniowej może być nadal nierozwiązany. Standard 
specjalistycznych usług opiekuńczych wydaje się być wystarczający 

dla zaspakajania potrzeb wytchnieniowych. Konieczna jest tylko 
większa dostępność tego świadczenia oraz realna wycena jego 

kosztu. Czas potrzebnej usługi musi mieć charakter wynikający z 
indywidualnej sytuacji. Winno się określić wymiar czasu 

gwarantowanego oraz umożliwić realizację czasu indywidualnie 

konferencja regionalna w 
Szczecinie 

opieka 
wytchnieniowa 
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koniecznego z właściwym uzasadnieniem. Konieczna jest zmiana 
przepisów dotyczących ŚDS – rozszerzenie i przygotowanie 

różnych form, dla różnych potrzeb uczestników oraz standaryzacja 
kosztów różnorodnych usług w tych placówkach. WTZ wymagają 

nowego sprofilowania określającego ich zadania w stosunku do 
osób niepełnosprawnych zdolnych do zatrudnienia i zdolnych 

jedynie do aktywności poprzez powtarzalne czynności użyteczne. 
Konieczne jest także stosowanie różnych form wsparcia osób 

niepełnosprawnych w pracy i dorosłej aktywności. Może należałoby 
znaleźć finansowanie w dedykowanej linii środków PFRON lub FP. 

Ten problem wymaga wspólnego przygotowania służb 
zatrudnienia, orzeczników, samorządowców, pracodawców i JST. 

35 
Program "Za 

życiem", priorytet 
III, 3.1 

Wioletta Umławska - 
prelegent w trakcie 

konferencji 
regionalnej w 

Szczecinie 

Barierę dla rodzin, np., osób z autyzmem stanowią zawarte w 
uchwale obostrzenia finansowe. Podstawową barierą jest 

ograniczenie uprawnionych do opieki wytchnieniowej do rodzin o 
dochodzie do 1200 zł netto. Dla rodzin osób z autyzmem o 

wyższych dochodach taka pomoc byłaby zupełnie nieosiągalna. Nie 
ma na rynku takich usług komercyjnych, jak opieka całodobowa 
nad osobą dorosłą z autyzmem. Zamożniejsze rodziny nie mogą 

tych usług kupić. Zaproponowane rozwiązanie daje wszystko albo 
nic. Rozwiązaniem byłoby wprowadzenie opłat za opiekę 

wytchnieniową dla zamożniejszych rodzin, a nie całkowite ich 
wyeliminowanie. 

konferencja regionalna w 
Szczecinie 

opieka 
wytchnieniowa 

36 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.1 

uczestnicy warsztatu 
"Skoordynowana 
opieka medyczna, 

rola asystenta 
rodziny" podczas 

konferencji 
regionalnej w Opolu 

Instytucje zobligowane do świadczenia pomocy (MOPS) nadal nie 
posiadają kompleksowej wiedzy z zakresu uprawnień 

przysługujących na podstawie ustawy – dot. to w szczególności 
informacji do jakich ośrodków mają kierować niepełnosprawnych w 

przypadku skorzystania przez opiekunów z pomocy 
wytchnieniowej. Głos zabierali pracownicy i przedstawiciele MOPS-

ów. Postulowano o szkolenia w tym zakresie i informator; 

konferencja regionalna w 
Opolu 

opieka 
wytchnieniowa 

37 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
uczestnicy warsztatu 

"Skoordynowana 
Zawarte w ustawie kryterium finansowe warunkujące przydzielenie 

m. in. opieki wytchnieniowej winno uwzględniać ponoszone 
konferencja regionalna w 

Opolu 
opieka 

wytchnieniowa 
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III, 3.1 opieka medyczna, 
rola asystenta 

rodziny" podczas 
konferencji 

regionalnej w Opolu 

konieczne koszty rehabilitacji/ leczenia. Oparcie się w tej mierze na 
deklaracjach PIT nie odzwierciedla faktycznie ponoszonych 

kosztów i faktycznego dochodu jakie danej rodzinie pozostaje do 
dyspozycji. Głos zabierali uczestnicy wszystkich obecnych na sali 

środowisk;  

38 
program "Za 

życiem", priorytet 
III, 3.1 

uczestnicy warsztatu 
"Asystent rodziny" 

na konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

Zawarte w ustawie kryterium finansowe warunkujące przydzielenie 
m. in. opieki wytchnieniowej winno uwzględniać ponoszone 

konieczne koszty rehabilitacji/ leczenia. Oparcie się w tej mierze na 
deklaracjach PIT nie odzwierciedla faktycznie ponoszonych 

kosztów i faktycznego dochodu jakie danej rodzinie pozostaje do 
dyspozycji. Głos zabierali uczestnicy wszystkich obecnych na sali 

środowisk. Nadto poruszono kwestę braku ośrodków do kierowania 
uprawnionych w ramach opieki wytchnieniowej;  

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -17.10.2017 

opieka 
wytchnieniowa 

39 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.1 

Małgorzata Kołek, 
WTZ 

Postulat zapewnienia opieki wytchnieniowej dla rodziców w 
ramach działań DPS. W tej chwili w rzeczywistości prawnej DPS z 

racji swoich zadań nie ma możliwości legalnego przyjmowania ON 
w ramach opieki wytchnieniowej do DPS, oczywiście po 
dostosowaniu miejsca. Ustawa o finansach publicznych 

uniemożliwia realizację tego zadania w DPS. 

konferencja regionalna w 
Opolu 

opieka 
wytchnieniowa 

40 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.1 

Zdzisław 
Markiewicz, MOPS 

2. Postulat, żeby pozwolić wydatkować środki na realizacje opieki 
wytchnieniowej na poziom powiatu, z poziomu centralnego, ze 

względu na większe możliwości diagnozowania i zarządzania 
zasobami lokalnymi. 

konferencja regionalna w 
Opolu 

opieka 
wytchnieniowa 

41 

Program "Za 
życiem", priorytet 
III, 3.1; o wsparciu 

kobiet w ciąży i 
rodzin „Za życiem”  

uczestnicy warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 

autyzmem" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Białymstoku 

Uwagi do Programu „Za życiem” a) Polityka wytchnieniowa dla 
rodziców OzA - koszt godziny pracy terapeuty specjalisty jest 
wyższy niż zakładane 20zł/brutto (120h) - bezrobotni nie mają 

kwalifikacji a jedno szkolenie nie spełni odpowiednich wymagań w 
opiece nad dzieckiem z autyzmem b) Brak możliwości uzyskania 

świadczenia 4ooo zł dla rodziców dzieci z autyzmem – dziecko rodzi 
się z autyzm, które objawia się ok. 1-2-3 roku życia. Praktyka 

pokazuje, że dzieci są bardzo późno diagnozowane np. po podjęciu 
obowiązku szkolonego. c) „Zaświadczenia za życiem” dla rodziców 

Załącznik 1 Gdański 
Model Autyzmu 

autyzm; opieka 
wytchnieniowa; 

inne 
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OzA – kto ma wystawić w przypadku późnej diagnozy ??  

42 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.1 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych." 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Gdańsku 

Opinie dotyczące nieefektywności rozwiązań w zakresie opieki 
wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych; 

negatywne uwagi dotyczące progu dochodowego, od którego 
uzależnione jest przyznanie uprawnień w tym zakresie; 

konferencja regionalna w 
Gdańsku 

opieka 
wytchnieniowa 

43 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.1 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych." 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Gdańsku 

Zwrócenie uwagi na fakt, iż obecnie opiekunowie osób 
niepełnosprawnych nie mają prawa brać udziału w wyborze osoby – 
opiekuna wytchnieniowego. Propozycja, aby to opiekunowie osób 

niepełnosprawnych poszukiwały kandydatów na takie osoby. 

konferencja regionalna w 
Gdańsku 

opieka 
wytchnieniowa 

44 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.1 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie osób z 

autyzmem" podczas 
konferencji 

regionalnej w 
Gdańsku 

Zmiana: należy wprowadzić większą kwotę maksymalną kosztu 
jednej godziny usługi świadczenia opieki wytchnieniowej, ponieważ 

w przypadku opieki nad osobami ze spektrum autyzmu 
wymagającej specjalistycznego przygotowania, kwalifikacji i 

doświadczenia nie będzie możliwości pozyskania i zatrudnienia 
kompetentnej kadry, dlatego przyjęty koszt 20 zł jest zbyt niski. 

konferencja regionalna w 
Gdańsku 

opieka 
wytchnieniowa 

45 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.1 

uczestnicy warsztatu 
"Asystent rodziny" 

na konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

Instytucje zobligowane do świadczenia pomocy (MOPS) nadal nie 
posiadają kompleksowej wiedzy z zakresu uprawnień 

przysługujących na podstawie ustawy – dot. to w szczególności 
informacji do jakich ośrodków mają kierować niepełnosprawnych w 

przypadku skorzystania przez opiekunów z pomocy 
wytchnieniowej. Głos zabierali pracownicy i przedstawiciele MOPS-

ów. Postulowano o szkolenia w tym zakresie i informator, jak 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -17.10.2017 
inne 
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również o przyspieszeniem prac związanych z wytycznymi 
ministerialnymi; 

46 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.1 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie osób z 

autyzmem" podczas 
konferencji 

regionalnej w 
Gdańsku 

Uwaga: regulacje dotyczące grupy docelowej w zakresie dochodu 
opiekunów (kryterium dochodowe) wspierają zachowania 

"wyuczonej bezradności" - niektórzy opiekunowie nie podejmują 
zatrudnienia aby zmieścić się w wyznaczonych kryterium kwotach 

dochodu. 

konferencja regionalna w 
Gdańsku 

opieka 
wytchnieniowa 

47 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.1 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie osób z 

autyzmem" podczas 
konferencji 

regionalnej w 
Gdańsku 

Zmiana: należy znieść kryterium dochodowe i wprowadzić 
kryterium innego typu np. "orzecznicze" lub odnoszące się do 

poziomu samodzielności - opieka wytchnieniowa powinna 
przysługiwać osobą niepełnosprawnym i wspierać ich rodziny w 

zależności od faktycznych potrzeb osoby niepełnosprawnej a nie 
sytuacji materialnej rodziny. Jednym z jej celów (3.1) jest bowiem 
także możliwość uzyskania pomocy w związku z podjęciem przez 

członka rodziny zatrudnienia. 

konferencja regionalna w 
Gdańsku 

opieka 
wytchnieniowa 

48 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.1 

Pani Kowalska, 
mama 

niepełnosprawnego 
dziecka 

Czy będzie opieka wytchnieniowa dla rodziców pełnoletnich już 
dzieci niepełnosprawnych? 

konferencja regionalna w 
Bydgoszczy 

Opieka 
wytchnieniowa 

49 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.1 

Mama 
niepełnosprawnego 

dziecka 

Kryterium dochodowe do opieki wytchnieniowej jest zbyt niskie, te 
usługi powinny być „podciągnięte” pod specjalistyczne usługi 

opiekuńcze. 

konferencja regionalna w 
Bydgoszczy 

Opieka 
wytchnieniowa 

50 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.1; inne 

Wiesława Kurowska, 
PCPR 

Zgłoszono kilka kwestii: 1. PCPR mógłby przy zatrudnieniu 
odpowiedniej kadry wziąć udział w systemie interwencji 

kryzysowej, biorąc pod uwagę ich dotychczasowy dorobek i 
zadania 2. Terapeuci rodzinni również mogliby być włączani w 
system wsparcia rodziny, gdyż do tego również PRPR posiada 
zasoby i doświadczenie 3. Odnośnie opieki wytchnieniowej, w 

gminach bardzo małych może być ciężko z realizacją tych usług i 
wtedy też powiat może się w takich sytuacjach włączać w realizację 

konferencja regionalna w 
Łodzi 

interwencja 
kryzysowa, opieka 

wytchnieniowa 
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tej usługi przy odpowiednim wsparciu finansowym. 

51 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.1 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Poznaniu 

Uwaga: kryterium finansowe 1200 zł netto to zbyt mało i należy 
stopniowo zwiększać tę kwotę. Głównym kryterium powinien być 

fakt sprawowania opieki nad osoba niesamodzielną.  

konferencja regionalna w 
Poznaniu 

opieka 
wytchnieniowa 

52 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.1 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w Łodzi 

Zmiana: kryterium dochodowe - należy uwzględnić wprowadzenie 
płynnych progów zwłaszcza w przypadku osób 

niskofunkcjonujących z autyzmem (z głębokim nasileniem cech 
autystycznych). 

konferencja regionalna w 
Łodzi 

opieka 
wytchnieniowa 

53 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Kielcach 

Postulat działań na rzecz „zatrzymania” wyspecjalizowanej kadry w 
placówkach prowadzonych przez podmioty spoza sektora 

pozarządowego i prywatnego poprzez większe nakłady na wysokiej 
jakości kursy i szkolenia przy jednoczesnej deklaracji utrzymania 

zatrudnienia w danej jednostce pracującej z osobami z ASD. 

konferencja regionalna w 
Kielcach 

ŚDS; autyzm 

54 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w Opolu 

odnośnie nowych regulacji związanych z finansowaniem 
Środowiskowych Domów Samopomocy a w szczególności zapisu 

iż: "kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być 
zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, (3.2) 
Zmiana: do formuły: "kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 

może być zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, " 

proponuje się dopisać: "oraz Zespołem Downa". 

konferencja regionalna w 
Opolu 

autyzm; ŚDS 

55 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

odnośnie nowych regulacji związanych z finansowaniem 
Środowiskowych Domów Samopomocy a w szczególności zapisu 

iż: "kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być 

konferencja regionalna w 
Opolu 

autyzm; ŚDS 
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konferencji 
regionalnej w Opolu 

zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, (3.2) 

Opinia: kwestia weryfikacji uprawnień do zwiększonego 
dofinansowania w ŚDS. Duża część posiadanych obecnie przez 
Uczestników orzeczeń wskazuje jako przyczynę: "ogólny stan 

zdrowia". Rodzice i opiekunowie Uczestników negatywnie odnoszą 
się do konieczności stawania na ponowne komisje - postrzegają ten 

wymóg jako czystą administracyjną uciążliwość nie uzasadnioną 
faktycznymi potrzebami. Należy wprowadzić bardziej elastyczną i 

mniej czasochłonną formułę weryfikacji uprawnień do 
dofinansowania. 

56 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w Opolu 

Odnośnie nowych regulacji związanych z finansowaniem 
Środowiskowych Domów Samopomocy a w szczególności zapisu 

iż: "kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być 
zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, (3.2) 
Opinia: w przypadku niepełnosprawności sprzężonych wymagane 
jest udokumentowanie kilku przyczyn a więc posiadanie np. dwu 

kodów w orzeczeniu, tymczasem praktyka orzecznicza wskazuje na 
dominującą przyczynę znacznego stopnia niepełnosprawności a 

inne schorzenia nie są podawane. Generuje to problemy z 
weryfikacją dokumentów i potwierdzeniem formalnym zasadności 

zwiększonego dofinansowania. Wskazane jest przygotowanie 
wytycznych dla Komisji orzekających pod tym kątem. 

konferencja regionalna w 
Opolu 

autyzm; ŚDS 

57 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

Waldemar 
Maciaszczyk, ŚDS 

Rozważyć pomysł z Austrii, dotyczący przekształcania instytucji 
takich jak WTZ, czy ŚDS w sytuacji produkowania i sprzedaży 

czegoś w zakłady produkcyjne non-profit. Wtedy nie trzeba by 
wysyłać uczestników na rynek pracy, jednocześnie dając szansę na 

wejście w ścieżkę prozawodową. 

konferencja regionalna w 
Opolu 

WTZ; ŚDS 

58 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie osób z 

autyzmem" podczas 

odnośnie nowych regulacji związanych z finansowaniem 
Środowiskowych Domów Samopomocy a w szczególności zapisu 

iż: "kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być 

konferencja regionalna w 
Gdańsku 

autyzm; ŚDS 
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konferencji 
regionalnej w 

Gdańsku 

zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, (3.2) 

Uwaga: wskazanie na ryzyko - zapis uwzględnia w ramach 
określenia "nie więcej niż" możliwość praktykowania mniejszego 
procentowo zwiększenia zatem stanowi to zagrożenie iż realnie 

przyznawane kwoty będą niższe a finansowanie może być 
niestabilne. 

59 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie osób z 

autyzmem" podczas 
konferencji 

regionalnej w 
Gdańsku 

odnośnie nowych regulacji związanych z finansowaniem 
Środowiskowych Domów Samopomocy a w szczególności zapisu 

iż: "kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być 
zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, (3.2) 
Uwaga: wskazanie na ryzyko - kwota dotacji powiększona nawet o 

pełne 30% jest wciąż zbyt mała aby zapewnić niezbędny w 
przypadku osób ze spektrum autyzmu kompetentny personel i 
warunki. Zatem regulacja jest niewystarczająca, istnieje zatem 

duże ryzyko iż mechanizm motywujący do przyjmowania nowych 
osób z autyzmem do ŚDS nie zadziała. 

konferencja regionalna w 
Gdańsku 

autyzm; ŚDS 

60 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie osób z 

autyzmem" podczas 
konferencji 

regionalnej w 
Gdańsku 

Postulat: istnieje konieczność niezwłocznej realizacji zapisów 
PRIORYTETU III Programu "Za życiem" odnośnie zapisów (3.2) czyli 

rozszerzenia typów ŚDS o typ D w których: ograniczona byłaby 
ilość uczestników, wprowadzono by do programu placówki 

profesjonalne metody terapii autyzmu, stosowano by metody 
komunikacyjne dobrane do indywidualnych możliwości osób z 
autyzmem, istniała by możliwość np. zorganizowania pokoju 

wyciszeń. Ze względu na trudne zachowania (agresja, autoagresja, 
niszczenie przedmiotów) – ten typ zaburzeń rozwoju wymaga 
specjalistycznej terapii i warunków oraz adaptacji przestrzeni i 

otoczenia do potrzeb i możliwości osoby niepełnosprawnej, zatem 
zwiększenie kwoty dofinansowania jest niewystarczające, 

konferencja regionalna w 
Gdańsku 

ŚDS 

61 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
uczestnik warsztatu 

"Wsparcie osób z 
Postulat: istnieje konieczność dookreślenia kwestii związanych z 
metrażem i ogólnie standaryzacją placówki, co pociągnie za sobą 

konferencja regionalna w 
Gdańsku 

ŚDS 
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III, 3.2 autyzmem" podczas 
konferencji 

regionalnej w 
Gdańsku 

potrzebę dodatkowych inwestycji i środków na ich realizację. 

62 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie osób z 

autyzmem" podczas 
konferencji 

regionalnej w 
Gdańsku 

Zmiana: należy wprowadzić zmiany w Rozporządzeniu o ŚDS -ach 
dotyczące wydłużenia okresu standaryzacji oraz możliwości 

wyodrębnienia ŚDS jako samodzielnej jednostki budżetowej. 

konferencja regionalna w 
Gdańsku 

ŚDS 

63 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Uwaga: zapis ma charakter "otwarty" zatem w praktyce realne 
zwiększenie kwoty dotacji może być niższe. 

konferencja regionalna w 
Bydgoszczy 

autyzm, ŚDS 

64 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

odnośnie nowych regulacji związanych z finansowaniem 
Środowiskowych Domów Samopomocy a w szczególności zapisu 

iż: "kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt. 1 może być 
zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, (3.2) 
Uwaga: w związku z obowiązującym w kraju zróżnicowanym 

systemem orzeczniczym weryfikacja uprawnień co do 
zwiększonego dofinansowania będzie barierą w uruchamianiu 

środków. 

konferencja regionalna w 
Bydgoszczy 

autyzm, ŚDS 

65 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Warunki lokalowe ŚDS - dodatkowe środki finansowe (3.2) - 
standardy lokalowe Zmiana: istnieje potrzeba dodatkowych 

środków na bazę lokalową i przystosowanie istniejących placówek 
do potrzeb (w zakresie organizacji przestrzeni i infrastruktury 

placówki) np. w celu organizacji pomieszczeń przystosowanych do 
potrzeb ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. Istnieje konieczność zmiany aktów prawnych 

konferencja regionalna w 
Bydgoszczy 

autyzm, ŚDS 
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odnoszących się do standardów lokalowych uwzględniających 
specyficzne potrzeby tych grup osób niepełnosprawnych.  

66 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

(3.2) - dostosowanie ŚDS do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi oraz spektrum autyzmu. Uwaga: istnieją braki w 

zakresie kadry fachowej w odniesieniu do terapii osób ze spektrum 
autyzmu - dotyczy to zwłaszcza małych ośrodków. ŚDS nie mają 

środków finansowych na szkolenie w ramach często bardzo 
kosztownych kursów i szkoleń dostępnych w dużych ośrodkach. 

Należy uruchomić program specjalistycznych szkoleń lub 
przeznaczyć na ten cel dodatkowe środki finansowe. 

konferencja regionalna w 
Bydgoszczy 

autyzm, ŚDS 

67 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Siedlcach 

odnośnie nowych regulacji związanych z finansowaniem 
Środowiskowych Domów Samopomocy a w szczególności zapisu 

iż: "kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być 
zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, (3.2) 
Postulat: weryfikacją uprawnień do zwiększonego dofinansowania 
w ramach ŚDS powinna uwzględniać aktualne typy orzeczeń jako 
równoważne bez konieczności powtórnego stawania na komisji 

orzekającej. 

konferencja regionalna w 
Siedlcach 

autyzm, ŚDS 

68 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej we 

Wrocławiu 

odnośnie nowych regulacji związanych z finansowaniem 
Środowiskowych Domów Samopomocy a w szczególności zapisu 

iż: "kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być 
zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, (3.2) 
Wniosek: kwestie weryfikacji dokumentów potwierdzających 

uprawnienia do zwiększonego dofinansowania odnośnie osób z 
autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w ramach ŚDS. 

Brak jest jednoznacznych regulacji, jak kwalifikować kody przyczyn 
niepełnosprawności w przypadku niepełnosprawności sprzężonych 

ale i osób z autyzmem, które posiadają orzeczenia sprzed 2010 
roku, kiedy to wprowadzono kod całościowych zaburzeń rozwoju 

12C. Istnieje konieczność bezzwłocznego wprowadzenia takich 

konferencja regionalna 
we Wrocławiu 

autyzm; ŚDS 
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jednoznacznych kryteriów. 

69 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej we 

Wrocławiu 

odnośnie nowych regulacji związanych z finansowaniem 
Środowiskowych Domów Samopomocy a w szczególności zapisu 

iż: "kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być 
zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu (3.2) 
Uwaga: bariery związane z orzecznictwem wpływające na 

możliwość korzystania ze zwiększonego dofinansowania - praktyka 
odrzucania wniosku o powtórną komisję jako niezasadnego 
ponieważ orzeczenie jest aktualne a stan zdrowia nie uległ 

pogorszeniu. Istnieje potrzeba wprowadzenie regulacji, 
umożliwiającej uzasadnienie nowego orzeczenia lub wytyczne 

skierowane do orzeczników w tych kwestiach. 

konferencja regionalna 
we Wrocławiu 

autyzmu, (3.2)  

70 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej we 

Wrocławiu 

Uwaga/postulat: dotacja bazowa na uczestników ŚDS została na 
tym samym poziomie co dotychczas a zwiększony budżet odnosi 
się do zwiększenia ilości miejsc. Kwota ta jest niewystarczająca. 

Tymczasem terapia autyzmu jest kosztowna, zatem powinna być 
porównywalna z kwotą bonu edukacyjnego a nie zwiększana 

procentowo w stosunku do kwoty bazowej. 

konferencja regionalna 
we Wrocławiu 

autyzm; ŚDS 

71 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

Sylwia Mądra, 
działaczka 

społeczna, rodzic 
dziecka z 

autyzmem, OPP 

1. Postulat, żeby ŚDS był domem profilowanym, a nie „zrzutką” 
wszystkich niepełnosprawności 2. Wniosek, żeby dać rodzicom 
możliwość pracy, czyli realizowania prawa do pracy, żeby móc 

dorobić do świadczenia pielęgnacyjnego 3. Uwaga generalna, żeby 
szanować osoby z niepełnosprawnością i żeby mogły one 

realizować prawo do samostanowienia. 

konferencja regionalna w 
Łodzi 

ŚDS 

72 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w Łodzi 

odnośnie nowych regulacji związanych z finansowaniem 
Środowiskowych Domów Samopomocy a w szczególności zapisu 

iż: "kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być 
zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, (3.2) 

konferencja regionalna w 
Łodzi 

autyzm; ŚDS 
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Uwaga: istnieje pilna potrzeba opracowania wytycznych w zakresie 
interpretacji wymogów formalnych (rodzaj zapisów na 

orzeczeniach) sankcjonujących zwiększoną dotację. Wskazane jest 
uwzględnienie równoważności zapisów w ramach istniejących 

różnych typów orzeczeń w celu uniknięcia konieczności związanych 
z procedurą powoływania kolejnych komisji i kosztów z tym 

związanych. 

73 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w Łodzi 

odnośnie nowych regulacji związanych z finansowaniem 
Środowiskowych Domów Samopomocy a w szczególności zapisu 

iż: "kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być 
zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, (3.2) 
zapis "do 30%", jako na zapis niebezpieczny bo dopuszczający 
nieobligatoryjną uznaniowość w tym zakresie, środki te zatem 
mogą być niestabilne i są wobec braku waloryzacji podstawy 

finansowania niewystarczające. Może to generować problemy i 
tworzyć bariery w zakresie przyjmowania nowych uczestników ze 

spektrum autyzmu do placówek. Zachęta finansowa może być 
niewystarczająca wobec ryzyka niestabilności i uznaniowości 

środków. Wobec kolejki oczekujących do przyjęcia mechanizm 
może nie zadziałać. 

konferencja regionalna w 
Łodzi 

autyzm; ŚDS 

74 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w Łodzi 

Zmiana: należy uruchomić nowe typy ŚDS a mianowicie typ D i E, 
takie są bowiem zapisy programu "Za życiem" - PRIORYTET III (3.2) 
ze zwiększonym wskaźnikiem zatrudnieniowym, nowym rodzajem 
usług (w chwili obecnej program ośrodków przygotowywany jest 
pod potrzeby większości uczestników a nie specyficzne potrzeby 
osób ze spektrum autyzmu). Uzasadnienie - gdy nie powstaną te 
regulacje może dojść do dezorganizacji pracy ośrodków czy tez 

sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczestników i personelu. 

konferencja regionalna w 
Łodzi 

autyzm; ŚDS 

75 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

(3.2) - standardy lokalowe Postulat: warunki lokalowe - brak 
odrębnych pomieszczeń, niekorzystny wpływ przebywania w 

dużych grupach uczestników, problemy z nadmiarem bodźców i 

konferencja regionalna w 
Siedlcach 

autyzm, ŚDS 
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konferencji 
regionalnej w 

Siedlcach 

interakcji społecznych, także problemy sensoryczne co 
niekorzystnie wpływa na osoby z autyzmem i powoduje nasilenie 

zachowań trudnych oraz problemy z adaptacją. Konieczne są zatem 
działania poprawy tych warunków a więc wprowadzenia 
odpowiednich zapisów i regulacji w zakresie standardów 

lokalowych 

76 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Siedlcach 

(3.2) - dostosowanie ŚDS do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi oraz spektrum autyzmu. Postulat – brak specjalistów 
w zakresie pracy z osobami z autyzmem. Wskazany jest nowy typ 

usług - zatem konieczne jest szkolenie lub zatrudnianie 
specjalistycznej kadry. 

konferencja regionalna w 
Siedlcach 

autyzm, ŚDS 

77 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Siedlcach 

(3.2) wskaźnik zatrudnienia ŚDS Zmiana: wskaźnik zatrudnienia 
powinien być w przypadku pracy z osobami z autyzmem ustalony 
na poziomie minimum 1/3 (jeden prowadzący/trzech uczestników 

zajęć). Uzasadnienie: względy bezpieczeństwa i konieczność 
kontynuacji procesu terapeutycznego i metod pracy 

wypracowanych przez szkolnictwo. 

konferencja regionalna w 
Siedlcach 

autyzm, ŚDS 

78 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w Łodzi 

Zmiana: istnieje potrzeba wprowadzenia nowych regulacji 
prawnych w zakresie tworzenia, funkcjonowania i finansowania 

Specjalistycznych Domów Pomocy Społecznej dla osób ze 
spektrum zaburzeń autystycznych. 

konferencja regionalna w 
Łodzi 

autyzm; ŚDS 

79 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Poznaniu 

odnośnie nowych regulacji związanych z finansowaniem 
Środowiskowych Domów Samopomocy a w szczególności zapisu 

iż: "kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być 
zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z 

niepełnosprawnościami Zmiana: zmienić zapis ustawowy i 
wprowadzić obligatoryjne zwiększenie kwoty dotacji w przypadku 
osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spektrum autyzmu o 

30%. 

konferencja regionalna w 
Poznaniu 

autyzm; ŚDS 
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80 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Poznaniu 

odnośnie nowych regulacji związanych z finansowaniem 
Środowiskowych Domów Samopomocy a w szczególności zapisu 

iż: "kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być 
zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, (3.2) 
Zmiana: dopracować i przekazać wytyczne, jakie dokumenty są 
wystarczające w celu potwierdzenia i weryfikacji uprawnień do 

zwiększonego dofinansowania, przy czym w przypadku "starych 
orzeczeń" wprowadzić zasadę równoważności 

konferencja regionalna w 
Poznaniu 

autyzm; ŚDS 

81 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Poznaniu 

odnośnie nowych regulacji związanych z finansowaniem 
Środowiskowych Domów Samopomocy a w szczególności zapisu 

iż: "kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być 
zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, (3.2) 
Zmiana: wytyczne odnośnie weryfikacji uprawnień powinny 

uwzględniać funkcjonujące obecnie treści orzeczeń w ramach 
zapisu: "bądź orzeczenie równoważne". Uzasadnienie: w przypadku 

orzeczeń o "całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej 
egzystencji" wydanych przez ZUS, nowe regulacje zmuszają osoby 
niepełnosprawne do ponownego stawania na komisję, a powód jest 

czysto administracyjny, bowiem ich stan zdrowia się nie zmienił. 

konferencja regionalna w 
Poznaniu 

autyzm; ŚDS 

82 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.2 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Poznaniu 

odnośnie nowych regulacji związanych z finansowaniem 
Środowiskowych Domów Samopomocy a w szczególności zapisu 

iż: "kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być 
zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, (3.2) 
Postulat: wprowadzić wytyczne odnośnie weryfikacji uprawnień do 

zwiększonego dofinansowania dla osób ze spektrum autyzmu w 
ramach ŚDS w ramach których nie będzie konieczności ponownego 

stawania na komisję orzeczniczą a dotychczasowe orzeczenie 
potwierdzane będą zaświadczeniem od lekarza specjalisty odnośnie 

zaburzeń ze spektrum autyzmu i "konieczności stałej lub 

konferencja regionalna w 
Poznaniu 

autyzm; ŚDS 
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długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji". 

83 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.3 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Kielcach 

Postulat aktywizacji zawodowej poprzez spójny system 
przygotowania do wykonywania obowiązków zawodowych przed 
wejściem osoby z ASD na rynek pracy oraz zapewnienie płynności 

w przechodzeniu przez kolejne etapy tego procesu (przygotowanie 
uczestników m. in. do podjęcia aktywności zawodowej po 

opuszczeniu ZAZ czy WTZ). 

konferencja regionalna w 
Kielcach 

autyzm 

84 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.3 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Poznaniu 

Opinia: wobec szczególnych potrzeb edukacyjnych osób z 
Zespołem Aspergera i ich możliwości w zakresie pracy istnieje 

potrzeba opracowania i wdrożenia specjalistycznych programów 
aktywizacyjnych dostosowanych do tej grupy osób 

niepełnosprawnych w ramach placówek typ WTZ i ZAZ. 

konferencja regionalna w 
Poznaniu 

WTZ 

85 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.3 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej we 

Wrocławiu 

Ocena poziomu funkcjonowania Postulat: należy ujednolicić system 
orzekania i wprowadzić kryteria oparte o poziom funkcjonowania i 

samodzielności za którymi pójdą zróżnicowane środki finansowe do 
wykorzystania w różnego typu placówkach. 

konferencja regionalna 
we Wrocławiu 

ŚDS 

86 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
III, 3.4 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych." 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Gdańsku 

Zwrócenie uwagi na nieefektywność rozwiązania świadczenia 
pomocy opiekunom osób niepełnosprawnych w ramach prac 

społecznie użytecznych. 

konferencja regionalna w 
Gdańsku 

prace społecznie 
użyteczne 

87 
Program "Za 

życiem", priorytet 
III, 3.4 

uczestnicy warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnieniu 

Wątpliowści budzi „pomoc w domu” w ramach prac społecznie 
użytecznych, ze względu na obawy przypisania do pomocy 
nieodpowiedniej osoby. 

konferencja regionalna w 
Szczecinie 

pomoc w domu 
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opiekunów osób 
niepełnosprawnych " 
w trakcie konferencji 

regionalnej w 
Szczecinie 

88 
Program "Za 

życiem", priorytet 
III, 3.4 

Wioletta Umławska - 
prelegent w trakcie 

konferencji 
regionalnej w 

Szczecinie 

Pomoc rodzinie z osobą niepełnosprawną to specjalistyczna usługa, 
nie mieści się w dotychczasowym rozumieniu prac społecznie 

użytecznych i sposobie rekrutowania do niej. Osoba przygotowana 
do realizacji takiej usługi winna ją realizować w pełnym 

zatrudnieniu. Inaczej koszt szkolenia i przygotowania jest wyższy 
niż zwrot w postaci świadczonej pracy. W świadczenie usług 

pomocowych mogłyby zaangażować się również spółdzielnie 
socjalne. Wiele z tych usług mogą realizować pracownicy tych 

podmiotów – spółdzielnie zapewniają bowiem wsparcie swoim 
pracownikom w wykonywaniu zadań, uzupełnianiu kompetencji, 

utrzymaniu ciągłości realizacji zadań. Gdańska Spółdzielnia 
Socjalna realizuje usługi opiekuńcze. 

konferencja regionalna w 
Szczecinie 

pomoc w domu 

89 
Program "Za 

życiem", priorytet 
III, 3.5 

uczestnik/czka 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17.05.2017 

Przyjętą definicję beneficjenta wsparcia w zakresie aktywizacji 
zawodowej (por. str. 30 pkt. 3.5 programu "Za życiem") uznano za 

nadmiernie rygorystyczną, wykluczającą wiele kategorii opiekunów 
ON z możliwego wsparcia. Postulowano o poszerzenie tej definicji 
o: - opiekunów ON z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
(tzn. przyjąć zapis „…. lub konieczności stałego współudziału na co 
dzień opiekuna dziecka….); - doprecyzować, że wsparcie dotyczy 

opiekunów dzieci i osób dorosłych, - umożliwić korzystanie z usług i 
niektórych instrumentów rynku pracy osobom pobierającym 
świadczenia pielęgnacyjnie, aby umożliwić im podniesienie 
kwalifikacji i znalezienie pracy. Rygoryzm definicji skazuje 

propozycje wsparcia na niepowodzenie w zakresie aktywizacji 
opiekunów ON (pozorność działań instytucji publicznych). 

Omawiając pakiet rozwiązań, opisanych w pkt. 3.5.3, 3.5.4 oraz 
3.5.5 materiału (s. 32-34), dot. m. in. założenia działalności 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -17.05.2017 

zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych 
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gospodarczej przez opiekuna ON i zachęcania innych podmiotów 
do prowadzenia żłobków, klubów dziecięcych i usług 

rehabilitacyjnych dla dzieci, uczestnicy warsztatu wskazali na: - 
konieczne modyfikacje: przyjęcie możliwości zawieszenia 

działalności gospodarczej (bez konieczności zwrotu środków z 
dotacji czy pożyczki) oraz uproszenia i wsparcia przy zakładaniu 

działalności gospodarczej przez opiekuna ON; - czynniki 
warunkujące powodzenie rozwiązania: konieczność monitoringu 
wdrażanych zmian; wprowadzenie działań przygotowujących de 
zaktywizowanych lub nigdy nieaktywnych zawodowo opiekunów 
na możliwość założenia działalności gospodarczej poprzez system 
szkoleń lub dostęp do innych usług rynku pracy. Omawiając pakiet 
rozwiązań zawartych w pkt. 3.5.1 (str. 30-31 materiału), uczestnicy 

wskazali na: - słabości rozwiązania: uznano je za rozwiązanie 
dedykowane dla osób o niższych kwalifikacjach, z pominięciem 

osób posiadających wysokie kwalifikacje (dla których istotne jest 
łącznie uelastycznienie czasu, miejsca i warunków świadczenia 

pracy- stosowanie wielu możliwych rozwiązań); rozwiązanie 
prowadzi do „odwrócenie ról”: beneficjentami wsparcia stają się 

pracodawcy a nie pracobiorcy (por. refundacje dla pracodawców), 
tymczasem same bodźce ekonomiczne nie spowodują zmian 

postaw pracodawców; - konieczne modyfikacje: wprowadzenie 
zapisów ułatwiających zatrudnianie pracowników „na zastępstwo”; 

wprowadzenie innego systemu kierowania pieniędzy do 
pracodawców („bon za opiekuna”); rezygnacja z kwotowego zapisu 
wysokości miesięcznej refundacji części kosztów poniesionych na 

wynagrodzenie pracownika; D. Omawiając pkt 3.4. (str. 29-30) dot. 
„pomocy w domu” w ramach prac społecznie użytecznych, 

uczestnicy warsztatu wskazali na: - niebezpieczeństwo negatywnej 
selekcji osób pomagających opiekunom w obowiązkach 

domowych. E. Uczestnicy warsztatu podnosili też kwestię 
włączenia innych podmiotów niż instytucje publiczne w działania na 
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rzecz aktywizacji zawodowej (NGO’s), konieczność szkolenia kadr 
urzędów pracy, rozwój ekonomii społecznej jako pola potencjalnej 
zatrudnienia opiekunów ON. F. Pojawiała się też propozycja, aby 

opiekunowie ON mogli samozatrudniać się jako opiekunowie 
własnych podopiecznych. 

Priorytet IV 

90 
Priorytet IV 

Wsparcie 
mieszkaniowe 

Elżbieta Drabka, 
OPP (zdrowie 

psychiczne), rodzic  

Dobrym pomysłem są mieszkania wspomagane. Ale potrzebne są 
konkretne propozycje dla osób niepełnosprawnych po śmierci 

rodziców. 

konferencja regionalna w 
Kielcach 

Bezpieczeństwo 
osób 

niepełnosprawnych, 
elementarne 

wsparcie rodziców 
osób 

niepełnosprawnych.  

91 
Priorytet IV 

Wsparcie 
mieszkaniowe 

Wioletta Umławska - 
prelegent w trakcie 

konferencji 
regionalnej w 

Szczecinie 

Innym punktem Programu „Za życiem”, który powinien być 
poddany analizie pod kątem potrzeb osób z autyzmem, są 

mieszkania chronione. Problemem jest utrzymanie mieszkań, w 
przypadku osób z autyzmem o wiele kosztowniejsze niż dla osób z 

innymi niepełnosprawnościami. Samorządy nie udźwigną same 
takich kosztów, wybiorą mieszkania dla osób z innymi 

niepełnosprawnościami. Istnieje obawa, osoby z autyzmem 
zwłaszcza te niskofunkcjonujące zostaną faktycznie 

wyeliminowane. 

konferencja regionalna w 
Szczecinie 

autyzm; mieszkania 
chronione 

92 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
IV, 4.6, 4.7 

Wiesława Kurowska, 
PCPR 

Odnośnie mieszkalnictwa chronionego. Rodzice uczestników WTZ 
posiadają swoje zasoby mieszkaniowe, które mogłyby zostać 

przeznaczone na ten cel. Jednak zachodzi obawa, że wtedy 
uczestnicy WTZ stracą swój status. W związku z tym kierownicy 

WTZ przedłożyli propozycję, żeby dopuścić możliwość mieszkania 
w mieszkaniu chronionym i jednocześnie być uczestnikiem WTZ, na 

przykład przez jakiś określony czas (np. przez 3 miesiące) 

konferencja regionalna w 
Łodzi 

mieszkania 
chronione 
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93 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
IV, 4.7 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Poznaniu 

Zmiana: należy doprecyzować zapis art. 53: " 5. Mieszkanie 
chronione wspierane przeznaczone jest dla: 1) osoby 

niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej 
fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi;" o 

doprecyzowanie: "w tym osoby z całościowymi zaburzeniami 
rozwoju". Uzasadnienie: w 4.7. programu "Za życiem" jako grupa 

docelowa wskazuje się "całościowe zaburzenia rozwojowe", 
natomiast w USTAWIE z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” 
Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1292 funkcjonuje 

niejednoznaczny zapis: osoby z zaburzeniami psychicznymi; należy 
to doprecyzować 

konferencja regionalna w 
Poznaniu 

mieszkania 
chronione 

Priorytet V 

94 
program "Za 

życiem" 

Wioletta Umławska - 
prelegent w trakcie 

konferencji 
regionalnej w 

Szczecinie 

Przedstawiciele środowiska opiekunów osób niepełnosprawnych 
chwalą inicjatywę rządu i to, że podjęto wiele problemów, które 

były przez nich podnoszone od lat. Optymizmem napawa fakt, że 
obecny rząd podejmuje tematykę niepełnosprawności oraz 

wychodzi z chęcią wspierania rodzin i opiekunów osób 
niepełnosprawnych. Każde działanie, mające na celu poprawę 

jakości życia, jest szansą na polepszenie obecnej sytuacji i 
wprowadzeniu realnych zmian. Program podejmuje pierwszą próbę 

szerszego, systemowego uregulowania kwestii zabezpieczenia 
niepełnosprawności w Polsce. 

konferencja regionalna w 
Szczecinie 

inne 

95 
Program "Za 

życiem", priorytet 
V, 5.1 

Uczestnicy 
warsztatu 

"Skoordynowana 
opieka medyczna 

nad kobietą w ciąży, 
rola asytetna 

rodziny" w Lublinie 

Wnioski i postulaty grupy warsztatowej: 1. godne wynagrodzenie 
dla asystentów rodziny w związku z tym, że program „Za życiem” 

przewiduje zwiększenie ich obowiązków i kompetencji. 2. 
dodatkowy, 10-dniowy urlop dla asystentów. 3. umowa z 

asystentami w oparciu o kodeks pracy. 4. zorganizowanie i 
dofinansowanie kursów doszkalających asystentów rodziny. 5. 

wczesne wspomaganie dziecka i kobiet w ciąży od „O” – czyli od 
momentu poczęcia; opieka na oddziałach położniczych. 6. 

konferencja regionalna w 
Lublinie 

asystent rodziny 
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całościowe wsparcie dla zdrowego rodzeństwa – chodzi o 
dziecko/dzieci zdrowe a wychowywane w rodzinie z dzieckiem z 

niepełnosprawnością. 7. zabezpieczenie w świadczeniach dla dzieci 
i dorosłych po 18 roku życia. 

96 
Program "Za 

życiem", priorytet 
V, 5.1 

Wioletta Umławska - 
prelegent w trakcie 

konferencji 
regionalnej w 

Szczecinie 

Wątpliwości w zakresie zapisów Priorytetu V Asystent rodziny - 
potrzeba doprecyzowania dotyczy zwłaszcza kwestii upoważnienia 
asystenta do występowania w imieniu. W tekście czytamy również 

informację, że choć w zaświadczeniu lekarskim będącym 
warunkiem korzystania ze wsparcia konieczne jest określenie 

„ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba 
zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu” to warto, zwłaszcza w bezpośrednich 

kontaktach z osobami wspieranymi używać mniej 
stygmatyzujących określeń: dziecko, osoba z niepełnosprawnością, 
czy nie w pełni sprawna, z zaburzeniami w rozwoju, ciężko chora, z 

problemami zdrowotnymi, w sytuacji niepełnosprawności”. 

konferencja regionalna w 
Szczecinie 

asystent rodziny 

97 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
V, 5.1 

uczestnicy warsztatu 
"Skoordynowana 
opieka medyczna, 

rola asystenta 
rodziny" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Kielcach 

Asystenci rodziny nie mają kompleksowej wiedzy by opracować 
katalog możliwego do uzyskania wsparcia oraz zakres ich 

dotychczasowych obowiązków nie pozwala na wypełnienie 
należycie dodatkowych zobowiązań – większość z nich ma pod 

opieką maksymalną ilość 15 rodzin. W niektórych rejonach brak jest 
asystentów rodziny. Głos zabierali asystenci rodziny (najliczniejsza 

grupa na sali). Postulowano o szkolenia w tym zakresie oraz 
odciążenie z obowiązków; 

konferencja regionalna w 
Kielcach 

asystent rodziny 

98 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
V, 5.1 

Ks. Stanisław Słowik 

Na podobieństwo zapisu o opiece koordynowanej wobec kobiet w 
ciąży, postulowanej w programie Za życiem proponuje się 
powoływanie zespołów zadaniowych, które mają na celu 

indywidualnie rozpatrzyć sytuację danej osoby niepełnosprawnej i 
przekierować ją do istniejący form pomocy. Wykreować 

koordynatora sytuacji osób niepełnosprawnych 

konferencja regionalna w 
Kielcach 

Pomoc społeczna, 
rehabilitacja 
społeczna, 
zdrowotna, 
zawodowa 
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99 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
V, 5.1 

Pełnomocnik 
zarządu 

województwa ds. 
osób 

niepełnosprawnych 

Kto ma udzielić wsparcia matce niepełnosprawnego dziecka w 
początkowym okresie po narodzinach? Asystent rodziny? 

konferencja regionalna w 
Bydgoszczy 

Asystent rodziny 

100 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
V, 5.1 

uczestnicy warsztatu 
"Skoordynowana 
opieka medyczna, 

rola asystenta 
rodziny" podczas 

konferencji 
regionalnej we 

Wrocławiu 

1. godne wynagrodzenie dla asystentów rodziny w związku z tym, 
że program „Za życiem” przewiduje zwiększenie ich obowiązków i 

kompetencji 2. dodatkowy, 10-dniowy urlop dla asystentów 3. 
umowa z asystentami w oparciu o kodeks pracy 4. zorganizowanie i 

dofinansowanie kursów doszkalających asystentów rodziny 5. 
zwiększenie godzin dziennej, ambulatoryjnej rehabilitacji 6. 

dostępność do różnych specjalistów we wszystkich szpitalach 7. 
ogólnie dostępna i rozpropagowana informacja, szczególnie dla 

kobiet w ciąży i ich rodzin 

konferencja regionalna 
we Wrocławiu 

asystent rodziny 

101 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
V, 5.1 

Małgorzata Kozak, 
MOPR 

W związku z rozszerzeniem zadań asystenta wniosek o zadbanie o 
szkolenia dla asystentów, ale też o narzędzia prawne, które są 

potrzebne dla realizacji PZŻ.  

konferencja regionalna w 
Opolu 

asystent rodziny 

102 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
V, 5.1 

Katarzyna 
Krzętowska-Zapała, 

OPS 

Odnośnie asystentów w świetle ustawy Za życiem, trudno będzie 
asystentom rodzinnym przekazać informacje na temat możliwości 
całego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych w sytuacji, 

gdy mikrosystemy (np. oświatowy, ochrony zdrowia) nie są 
uporządkowane i spawane wewnętrznie w kwestii 

niepełnosprawności.  

konferencja regionalna w 
Opolu 

asystent rodziny 

103 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
V, 5.1 

Ewa Pawinów, OPS 

Odnośnie asystentów jest za duża liczba rodzin w gestii 
asystentów, a także pomimo tego, że przepisy już obowiązują, nie 

ma żadnych szkoleń, informatorów, które pozwoliłyby asystentowi 
rodziny wypełnić ustawowe zadania, gdyby się okazało, że jakaś 

rodzina w ginie potrzebuje takiej pomocy. 

konferencja regionalna w 
Opolu 

asystent rodziny 

104 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
V, 5.1 

uczestnicy warsztatu 
"Skoordynowana 
opieka medyczna, 

rola asystenta 

Asystenci rodziny nie mają kompleksowej wiedzy by opracować 
katalog możliwego do uzyskania wsparcia oraz zakres ich 

dotychczasowych obowiązków nie pozwala na wypełnienie 
należycie dodatkowych zobowiązań – większość z nich ma pod 

konferencja regionalna w 
Opolu 

asystent rodziny 
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rodziny" podczas 
konferencji 

regionalnej w Opolu 

opieką maksymalną ilość 15 rodzin. W niektórych rejonach brak jest 
asystentów rodziny. Głos zabierali asystenci rodziny (najliczniejsza 

grupa na sali). Postulowano o szkolenia w tym zakresie oraz 
odciążenie z obowiązków i udostępnienie narzędzi do wykonywania 

pracy, m. in. prawnych rozwiązań pozwalających na bezpośrednią 
pomoc potrzebującym. Nadto grupa popierała formę 

oddelegowania jednego z asystentów rodziny do świadczenia 
pomocy na rzecz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym/osobą 

niepełnosprawną; 

105 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
V, 5.1 

uczestnicy warsztatu 
"Skoordynowana 
opieka medyczna, 

rola asystenta 
rodziny" podczas 

konferencji 
regionalnej w Opolu 

 Przydzielenie rodzinie asystenta rodziny w przeświadczeniu 
społeczno-sąsiedzkim kojarzone jest z nieporadnością tej rodziny. 
Co powoduje pewną stygmatyzację i uczestnicy wyrazili obawy co 

do negatywnego obioru asystenta rodziny jako osoby pomagającej. 
Padłą propozycja zmiany nazwy lub wyodrębnienia osoby/osób 

zajmujących się li tylko rodzinami z osobami niepełnosprawnymi. 
Głos zabierali uczestnicy wszystkich środowisk obecnych na 

warsztatach; 

konferencja regionalna w 
Opolu 

asystent rodziny 

106 
program "Za 

życiem", priorytet 
V, 5.1 

uczestnicy warsztatu 
"Asystent rodziny" 

na konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

 Przydzielenie rodzinie asystenta rodziny w przeświadczeniu 
społeczno-sąsiedzkim kojarzone jest z nieporadnością tej rodziny. 
Co powoduje pewną stygmatyzację i uczestnicy wyrazili obawy co 

do negatywnego obioru asystenta rodziny jako osoby pomagającej. 
Padłą propozycja zmiany nazwy lub wyodrębnienia osoby/osób 
zajmujących się tylko rodzinami z osobami niepełnosprawnymi. 

Głos zabierali uczestnicy wszystkich środowisk obecnych na 
warsztatach; 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -17.10.2017 
asystent rodziny 

107 
program "Za 

życiem", priorytet 
V, 5.1 

uczestnicy warsztatu 
"Asystent rodziny" 

na konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

Świadczona przez asystentów rodziny pomoc winna być 
poprzedzona możliwością pozyskania przez asystentów fachowej 

wiedzy w zakresie problemów zdrowotnych podopiecznych. 
Postulat zgłaszany przez samych asystentów rodziny, jak i przez 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz rodziców. 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -17.10.2017 
asystent rodziny 
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108 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
V, 5.1 

uczestnicy warsztatu 
"Asystent rodziny" 

na konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

 Asystenci rodziny nie mają kompleksowej wiedzy by opracować 
katalog możliwego do uzyskania wsparcia oraz zakres ich 

dotychczasowych obowiązków nie pozwala na wypełnienie 
należycie dodatkowych zobowiązań – większość z nich ma pod 

opieką maksymalną ilość 15 rodzin. W niektórych rejonach brak jest 
asystentów rodziny. Głos zabierali asystenci rodziny oraz 

przedstawiciele instytucji pozarządowych reprezentujący rodziny z 
dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi. Postulowano o szkolenia 

w tym zakresie oraz odciążenie z obowiązków i udostępnienie 
narzędzi do wykonywania pracy, m. in. prawnych rozwiązań 

pozwalających na bezpośrednią pomoc potrzebującym. Nadto 
grupa popierała formę oddelegowania jednego z asystentów 
rodziny do świadczenia pomocy na rzecz rodziny z dzieckiem 

niepełnosprawnym/osobą niepełnosprawną; 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -17.10.2017 
asystent rodziny 

109 
Program „Za 

życiem” Priorytet 
V, 5.2 

uczestnicy warsztatu 
"Skoordynowana 
opieka medyczna, 

rola asystenta 
rodziny" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Kielcach 

Przydzielenie rodzinie asystenta rodziny w przeświadczeniu 
społeczno-sąsiedzkim kojarzone jest z nieporadnością tej rodziny. 
Co powoduje pewną stygmatyzację i uczestnicy wyrazili obawy co 

do negatywnego obioru asystenta rodziny jako osoby pomagającej. 
Padłą propozycja zmiany nazwy lub wyodrębnienia osoby/osób 
zajmujących się tylko rodzinami z osobami niepełnosprawnymi. 

Głos zabierali uczestnicy wszystkich środowisk obecnych na 
warsztatach.  

konferencja regionalna w 
Kielcach 

asystent rodziny 

uwagi ogólne do programu 

110 
Uwaga ogólna do 

Programu 
Małgorzata Całka-

Bałabuch, OPP 

Odnośnie pomocy psychologicznej skierowanej do całej rodziny. 
Jakie mogą być źródła finansowania wsparcia psychologicznego dla 

całej rodziny. W tej chwili robi się to wybiórczo, nieformalnie i 
korzystając ze źródeł finansowania przeznaczonych na ON, ale to 

nie jest dobre i pożądane. 

konferencja regionalna w 
Gdańsku 

pomoc 
psychologiczna 

111 
Uwaga ogólna do 

Programu 
Aneta Puszko, OPP 
(mukowiscydoza) 

Poruszono kwestię odnośnie osób z mukowiscydozą. Specyfika tej 
choroby, jej niewidzialność wpływa na negatywne orzecznictwo o 

konferencja regionalna w 
Gdańsku 

Orzecznictwo 
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niepełnoprawności, a przez to pozbawia chorych prawa do 
wsparcia, wynikającego z niepełnosprawności na skutek choroby. 

Również opiekunowie tych chorych są pozbawieni wsparcia 
dedykowanego osobom niepełnosprawnym. Także na ile można 

liczyć na refundację sprzętu medycznego po 16 roku życia? Brakuje 
w Polsce kompleksowej opieki dla dzieci i dorosłych z 

mukowiscydozą. Zasygnalizowano problemy z zatrudnianiem osób 
z mukowiscydozą na rynku pracy, ze względu na specyfikę 

przebiegu tej choroby. 

 

 

LP 
Dokument, do którego odnosi się 

uwaga 

Podmiot 

reprezent

owany 

Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia problemowa 

Nr raportu – 

źródło 

uwagi 

Słowo kluczowe 

Priorytet III 

62.  Program Za Życiem, Priorytet III, pkt. 

3.1.  

ŚDS Domagano się także wypracowania modelu 

całodobowej opieki wytchnieniowej wraz ze 

stworzeniem mechanizmu jej finansowania w 

warunkach środowiskowego domu samopomocy. 

 

14 Placówka całodobowa, 

opieka wytchnieniowa, 

finansowanie 

63.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III, pkt 3.1. 

rodzice Opieka wytchnieniowa, jak zauważyli rodzice – próg 

dochodowy jest niesprawiedliwy. Każdemu rodzicowi 

należy się co najmniej dwa tygodnie urlopu bez względu 

na dochód. 

12 Opieka wytchnieniowa, 

rodzice 
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64.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III, pkt 3.1. 

WTZ, ŚDS, 

DPS, 

rodzice 

Zwracano uwagę na zapewnienie całodobowych miejsc 

interwencyjnych dla uczestników w sytuacjach nagłych, 

np. choroba czy śmierć rodzica, również w ramach 

pomocy wytchnieniowej. 

10 Opieka wytchnieniowa, 

placówka całodobowa 

65.  Program Za Życiem, uwaga ogólna, 

Priorytet III, pkt 3.1.  

WTZ, ŚDS, 

DPS, 

rodzice 

 W opinii rodzin osób niepełnosprawnych program 
„Za Życiem” preferuje dzieci niepełnosprawne a 
nie osoby dorosłe niepełnosprawne (w tym 
niepełnosprawne od urodzenia), co sprawia, że 
rodzice dorosłych już osób nie czują się 
wystarczająco zauważane.  

 Innym problemem jest brak opieki zastępczej, 
wytchnieniowej. Wskazywano na to, że w razie 
konieczności własnej hospitalizacji rodzic nie ma z 
kim zostawić dziecka.  

 Część wskazywanych problemów dotyczyło 
specjalistycznej opieki medycznej. Wskazywano 
na niewystarczający dostęp do specjalistów, co 
umożliwiłoby szybszą diagnozę.  

 Brakującymi ogniwami wsparcia w ich otoczeniu 
są też mieszkania chronione, wsparcie dla 
pracujących rodziców, zakłady aktywizacji 
zawodowej.  

 Wskazywano, że dobrze, iż działa Warsztat 
Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom 
Samopomocy, ale wciąż jest za mało miejsc. 

7 Opieka nad dorosłymi ON, 

opieka wytchnieniowa, 

diagnostyka medyczna, 

mieszkalnictwo chronione, 

ZAZ, aktywizacja 

zawodowa opiekunów ON, 

WTZ, ŚDS,  
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66.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.2. 

• Projekt ustawy o zmianie ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw (projekt z 
dnia 29 września 2017) 

ŚDS Postulat, aby wprowadzić w ŚDS podobna karencję 90 

dni dla uczestnika, który próbuje swych sił na rynku 

pracy, na wzór rozwiązań przyjętych dla WTZ 

projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 

(projekt z dnia 29 września 2017). 

32 i zał. do r. 

32 

WTZ, ŚDS, powrót do WTZ, 

rehabilitacja zawodowa,  

67.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.2. 

• Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 

sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w 

wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162) 

 

ŚDS W kwestii ubiegania się o zwiększoną dotację dla osób z 

autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną pojawiają 

się następujące problemy związane z orzecznictwem. 

Wielu uczestników nie stawało przez powiatowymi 

zespołami orzekających o niepełnosprawności, 

stanięcie przed nimi wymaga od rodziny uzyskania 

skierowania od lekarza, przedstawienie komisji całej 

dokumentacji, a także naraża rodzinę na zmianę 

orzeczonego już stopnia niepełnosprawności (tzw. 

„uleczenie przez orzeczenie”). Czas procedury 

orzekania zabiera czas około 3 miesięcy. Podobna 

sytuacja dotyczy osób z kodem 10N (problemy 

neurologiczne), zazwyczaj osoby na wózkach, 

wymagający ogromnego zaangażowania 

pielęgnacyjnego i opiekuńczego poza czysto 

terapeutycznym. Oni nie mają sprzężenia wpisanego w 

orzeczenie (posiadają jeden kod), ale wymagane do 

opieki nad nimi zaangażowanie jest ogromne. 

Ministerstwo nie dopuszcza żadnych innych sposobów 

udawadniania swojej sprzężonej niepełnosprawności. 

Należałoby to rozważyć. 

32 i zał. do r. 

32 

ŚDS, dotacja, autyzm, 

niepełnosprawność 

sprzężona, orzecznictwo 
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68.  PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet III, 

punkt 3.2. 

ŚDS Pytanie o to, czy w podwyższoną dotację można 

włączać koszty transportu, dedykowane osobom ze 

sprzężoną niepełnosprawnością i spektrum autyzmu. 

32 i zał. do r. 

32 

ŚDS, dotacja, autyzm, 

niepełnosprawność 

sprzężona, transport 

69.  PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet III, 

punkt 3.2 

ŚDS Pytanie o różnice w zadaniach i funkcjach 

środowiskowych domów samopomocy i warsztatów 

terapii zajęciowej w związku z występującymi różnicami 

pomiędzy WTZ i ŚDS w dostępie i wsparciu 

otrzymywanym w każdej z tych instytucji. Postulat, 

żeby każda osoba niepełnosprawna powinna przejść 

przez ŚDS lub wprowadzenie wszystkich form takich jak 

w WTZ (np. trening ekonomiczny) 

31 WTZ, ŚDS, finansowanie, 

aktywizacja zawodowa, 

aktywizacja społeczna,  

70.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.2 

• Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw (projekt z 
dnia 29 września 2017) 

ŚDS Postulat ustawowego zapisu corocznej waloryzacji 

algorytmu 

29 Algorytm, WTZ, 

finansowanie 
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71.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.2;  

• Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw (projekt z 
dnia 29 września 2017) 

ŚDS Brakuje określenia statusu pracownika WTZ, nie tylko 

wymagania wobec kierownika. Status pracownika WTZ 

określałby wymagania wobec pracowników WTZ, ale 

też zapewniałby przywileje, które mają nauczyciele w 

szkolnictwie specjalnym, a WTZ pracuje de facto z tymi 

samymi osobami, ale pracuje ciężej, więcej i za 

zdecydowanie mniejsze wynagrodzenie. Wskazane jest 

również zapewnienie pracownikom WTZ ochrony 

wynikającej ze szczególnych warunków pracy, gdyż są 

oni narażeni na różne zagrożenia, w tym nietykalności 

osobistej. 

29 WTZ, kadra, środki 

finansowe, wynagrodzenie 
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72.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.2 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

ŚDS Propozycja liczenia frekwencji w formule osobodni. 

Wtedy można wskazać faktyczną frekwencję, faktyczne 

wykorzystanie miejsc i też przez to faktyczne 

wykorzystanie dotacji. 

Należałoby mocno wyodrębnić aktywizację społeczną i 

aktywizację zawodową w ŚDS. Może należałoby 

wzmocnić funkcję aktywizacji psychospołecznej, 

realizowana przez ŚDS jednocześnie wzmacniając rolę 

WTZ w aktywizacji zawodowej. 

Problem z wymogiem półrocznego stażu w pracy z 

osobami niepełnosprawnymi w przypadku ŚDS jest 

problemem dość poważnym, ponieważ brakuje takiej 

kadry, która posiadałaby wymagane kwalifikacje, a 

jednocześnie chciała pracować za tak niskie 

wynagrodzenia, jakie ŚDS-y proponują. Można 

przyjmować pracownika bez doświadczenia i go sobie 

wyszkolić, ale wtedy nie wchodzi we wskaźnik 

merytorycznych pracowników i nie może zostać 

uwzględniony we współczynniku zatrudnienia. W takiej 

sytuacji jest zagrożone istnienie instytucji, bo przecież 

na jego miejsce nie można znaleźć nikogo innego. 

Dlatego może warto rozważyć modyfikację wymogów, 

na przykład zaliczać jakieś studia o określonych 

kierunkach i odbyte w ramach nich praktyki jako ten 

staż. 

27 Dotacja, frekwencja, 

uczestnicy, aktywizacja 

społeczna, aktywizacja 

zawodowa, ŚDS, WTZ, staż 

zawodowy,  
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73.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.2 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 

sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w 

wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162) 

 

WTZ Występują problemy z orzecznictwem, gdyż zespoły 

orzeczników potrafią zakwalifikować osobę 

zapampersowaną czy lezącą do WTZ. 

 27 WTZ, orzecznictwo 

74.  PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet III, 

punkt 3.2. 

 

 

ŚDS Jaka jest procedura i stan zatwierdzania środków na 

dodatkową dotację 30% na działalność ŚDS na osoby z 

autyzmem i sprzężoną niepełnosprawnością na dany 

rok. 

26 ŚDS, dotacja, autyzm, 

niepełnosprawność 

sprzężona 
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75.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.2. 

• PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3. 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ Postulat takiego sposobu zapewnienia środków na 

funkcjonowanie WTZ-ów i ŚDS-ów, żeby nie trzeba 

było „kombinować” i móc skupić się na zapewnianiu 

najlepszego wsparcia dla uczestników i właściwych 

warunków pracy dla kadry, a nie na nieustanej 

żonglerce wydatkami, rachunkami i fakturami. 

26 WTZ, SDS, finansowanie, 

dotacje, dokumentacja 
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76.  • Priorytet III, pkt 3.2. PROGRAM 
ZA ŻYCIEM 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

PCPR 

Nowa Sól 

W ramach programu POWER rozpoczynają się konkursy 

(4.1.) na testowanie modeli wsparcia środowiskowego 

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. W 

województwie kujawsko-pomorskim wielu 

pracowników instytucji i organizacji wsparcia było 

zaangażowanych w tworzenie takich całościowych 

modeli wsparcia, z podziałem na powiaty grodzkie i 

ziemskie. Czy te testy będą przekładać się na ich 

wdrażanie? Czy wypracowane modele będą włączane w 

pakiet zmian związany z Programem Za życiem? 

Brak jest w PROGRAM ZA ŻYCIEM rozwiązań, 

związanych z Rodzinnymi Domami Pomocy, które to 

rozwiązanie byłoby najbardziej właściwe i uzasadnione 

w kontekście opieki całodobowej nad osobami z 

niepełnosprawnością intelektualną czy sprzężoną. 

Zdaje się, że to byłby właściwy instrument wsparcia po 

śmierci rodziców czy też w realizacji opieki 

wytchnieniowej. 

Czy w kwestii zatrudnienia wspomaganego jest brany 

pod uwagę produkt, wytworzony w ramach programu 

PFRON-owskiego to znaczy trener pracy jako narzędzie 

aktywizacji osób niepełnosprawnych? W opinii 

praktyków ten produkt jest niesłychanie wysokiej 

jakości i można go używać bez zastrzeżeń w kontekście 

zatrudnienia wspomaganego. 

Odnośnie systemu refundacji wynagrodzeń w ramach 

zatrudnienia wspomaganego oderwanie najniższej 

krajowej od kwoty refundacji działa dyskryminacyjnie 

na osoby z niepełnosprawnością, ponieważ kwota 

procentowa, wyznaczająca efektywność pracy osób 

niepełnosprawnych (kiedyś było zakładane, że 75% 

kwoty jest refundowane, więc te osoby z założenia 

pracowały na wydajności 25%, a teraz ON z 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności musza 

osiągać 40%) musi następować, przez wzrost 

najniższego krajowego wynagrodzenia, a w 

21 System wsparcia ON, 

placówki całodobowe, 

opieka wytchnieniowa, 

trener pracy, aktywizacja 

zawodowa, PCPR, 

zatrudnienie wspomagane, 

pracodawcy, 

wynagrodzenia, WTZ, 

rekrutacja 
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77.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.2 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ,  Zgłoszono następujące postulaty (środowisko 

pracowników WTZ) 

• zadbania o kadrę WTZ – zwiększenie zarobków oraz 

środków na dokształcanie kadry; 

• planowane ze względu na niską frekwencję (po trzech 

miesiącach ciągłej nieobecności) obniżenie kwoty 

dofinansowania powinno dotyczyć jedynie materiałów 

do terapii, ponieważ tak samo korzysta się z mediów i 

kadry gotowej do pracy; 

• trener pracy – osoba, jak najbardziej potrzebna 

uczestnikom WTZ, dlatego istotne jest wskazanie 

źródła finansowania jego wynagrodzenia (ze środków 

dodatkowych spoza WTZ); 

• zaproponowany został okres próbny na jaki mógłby 

być zatrudniany absolwent WTZ – jeden miesiąc – bez 

wykreślania go w tym czasie z listy uczestników WTZ, 

ewentualnie mógłby to być tzw. staż; 

• uczestnicy WTZ to często absolwenci SOSzW, dlatego 

istnieje duża potrzeba poprawienia współpracy między 

tymi placówkami np. przekazywanie opinii o uczniach 

przez szkoły. 

18 WTZ, kadra, 

wynagrodzenie, środki 

finansowe, frekwencja, 

trener pracy, staż 

rehabilitacyjny, powrót do 

WTZ, system edukacji 

specjalnej, współpraca 
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78.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.2 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ, ŚDS Zgłoszono potrzebę szkoleń dla terapeutów 

pracujących z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu 

– obecnie jest bardzo skromna i kosztowna oferta. 

Brakuje dofinansowań do takich form kształcenia 

terapeutów. 

18 Kadra, autyzm, szkolenia, 

WTZ, ŚDS 

79.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.2. oraz system 
orzecznictwa 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

ŚDS Informacja, że dotacja na działania ŚDS może być w 

przypadku osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

i autyzmem może być zwiększana do 30% i nie 

wiadomo do końca w jakim stopniu będzie ona 

zwiększona. Takie rozliczanie (do wysokości 30%) nie 

pozwala ŚDS planować budżetów i budzi lęk, że nie 

dadzą rady sfinansować założonych wydatków, np. 

związanych z zatrudnieniem kadry. Jakie są zatem 

możliwości zapewnienia ciągłości procesu 

terapeutycznego? 

26 ŚDS, dotacja, autyzm, 

niepełnosprawność 

sprzężona, preliminarz, 

finansowanie 

80.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III, pkt 3.2. 

WTZ, ŚDS Odnośnie finansowania: 

 Konieczność wzrostu zarobków pracowników 
w ŚDS (by dofinansowanie ŚDS o 23% (?) 
weszło w życie w praktyce);  

 Przyspieszenie przekazania dodatkowych 
środków lub podjęcie decyzji co do wysokości 
dotacji na 2018 r. 

12 WTZ, ŚDS wynagrodzenia, 

finansowanie, dotacja,  
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81.  • Program Za Życiem, Priorytet III, 
pkt. 3.2. 

• Ustawa o pomocy społecznej 
 

ŚDS,  Odnośnie finansowania 

 Postulowano konieczność wsparcia finansowego w 
celu stworzenia przy ŚDS możliwości wsparcia 
merytorycznego dla rodzin uczestników i samych 
uczestników. 

 Omawiano problem braku samodzielności 
finansowej ŚDS prowadzonych przez JST, a w 
szczególności brak możliwości swobodnego 
dysponowania pozyskanymi darowiznami. 

 Zwracano uwagę na konieczność zabezpieczenia 
środków na wynagrodzenia dla pracowników (w 
kontekście wzrostu płacy minimalnej), na odprawy i 
nagrody jubileuszowe. 

10 Finansowanie, ŚDS, rodzice, 

kadra, wynagrodzenia 

82.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III, pkt 3.2. 

ŚDS,  

rodzice 

Zaprotestowano stanowczo przeciw tworzeniu ŚDS dla 

osób z orzeczeniem typu D i E. Zadecydowały o tym 

względy bezpieczeństwa związane z trudnością w 

zapewnieniu im odpowiedniej opieki oraz warunków 

lokalowych.  

10 ŚDS typu D i E, standard 

lokalowy, rehabilitacja 

społeczna 

83.  Program Za Życiem, Priorytet III, pkt 

3.2. 

WTZ, ŚDS, 

DPS, 

rodzice 

 Konieczność doprecyzowania typów ŚDS, gdzie 
dwa nowe typy domu „D” – autystyczny i „E” – 
osoby ze sprzężeniem nie muszą mieć 
niepełnosprawności intelektualnej lub zaburzenia 
psychicznego  

 Konieczność określenia perspektywy czasowej i 
stopnia w jakim będzie zwiększona pomoc 
budżetowa na osobę w ramach ŚDS, typu D i E.  

8 ŚDS, ŚDS typu D i E, 

finansowanie, dotacja 

84.  Program Za Życiem, Priorytet III, pkt 

3.2.  

ŚDS Postulat uelastycznienia godzin pobytu w ŚDS w 

zależności od potrzeb oraz samopoczucia – 

dostosowanie indywidualne do uczestnika. . 

 5 ŚDS, rehabilitacja 

społeczna, rehabilitacja 

zawodowa 
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85.  Program Za Życiem, Priorytet III, pkt 

3.2.  

ŚDS Postulat wprowadzenia oddzielnego finansowania – 

adekwatne do godzin pracy na placówkę całodobową. 

Przy tym propozycja utworzenia takich placówek przy 

DPS, które mają wyspecjalizowaną kadrę oraz bardziej 

dostosowane warunki lokalowe do działań 

całodobowych 

5 Finansowanie, placówka 

całodobowa, DPS 

86.  • Program Za Życiem, Priorytet III, 
pkt. 3.2. i 3.3. 

• Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 

sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w 

wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162) 

 

WTZ, ŚDS  Problemy związane z warunkami pracy (płace, 
przeciążenie, trudne warunki) przy jednocześnie 
wysokiej ocenie po stronie doświadczenia, 
kwalifikacji i zaangażowania (co przyznali także 
przedstawiciele rodziców).  

 Problemem jest kwestia odpłatności za dowóz i 
jego organizacji.  

 Wskazywano także jako na problem zagadnienia 
proceduralno-administracyjne (zasady 
orzecznictwa, kwalifikowanie do pobytu, 
biurokracja).  

 Wskazywano także na problemy leżące poza 
samymi WTZ i ŚDS, a dotyczące innych elementów 
systemu wsparcia i aktywizacji (np. ograniczony 
dostęp do ZAZ-ów)  

 Wskazano jako pozytyw zarówno w odniesieniu do 
WTZ i ŚDS, rolę zarówno edukacyjną jak i 
wytchnieniową, jaką pełnią te instytucje pośrednio 
także wobec rodzin, a nie tylko wobec samej osoby 
z niepełnosprawnością. 

6 Kadra, wynagrodzenie, 

transport, orzecznictwo, 

dokumentacja, WTZ, ŚDS, 

ZAZ, opieka 

wytchnieniowa, rodzice, 

opieka nad dorosłymi ON 
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87.  • Program Za Życiem Priorytet III, 
pkt. 3.2.i 3.3. 

• Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 

sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w 

wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162) 

 

WTZ, ŚDS Uwagi dotyczyły min. niepełnosprawności sprzężonej 

oraz jej obecnego miejsca w orzecznictwie. Zwrócono 

uwagę, że czasem osobom z umiarkowanym stopniem 

upośledzenia umysłowego towarzyszą różnego rodzaju 

choroby fizyczne podano tu przykład zespołu Downa. 

Zdarza się, że osoby te funkcjonują podobnie, jakby 

miały niepełnosprawność sprzężoną i w związku z tym 

także potrzebują dodatkowych przywilejów i opieki, za 

czym idzie potrzeba większego dofinansowania 

5 Niepełnosprawność 

sprzężona, orzecznictwo, 

finansowanie, dotacja 
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88.  • Program Za Życiem, Priorytet III, 
pkt. 3.2. i 3.3. 

• Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 

sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w 

wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162) 

 

WTZ, ŚDS, 

DPS, 

rodzice 

 Konieczność ujednolicenia systemu i nazewnictwa 
w zakresie orzecznictwa ON 

 Rodzice mówili o doświadczeniach pracy w ZAZ, o 
tym że powrót z ZAZ-u do WTZ-u to czekania ok. 
pół roku na zmianę zapisów w orzeczeniu o 
niepełnosprawności. 

8 Orzecznictwo, ZAZ, WTZ, 

aktywizacja zawodowa 

89.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III, pkt 3.2, 3.3. 

WTZ, ŚDS Odnośnie skutecznej aktywizacji zawodowej 

 Rozgraniczenie aktywizacji zawodowej od 
społecznej i zaakcentowanie tej działalności 
dla ŚDS i WTZ  

 Większa rotacja między ŚDS a WTZ; 
współpraca między tymi instytucjami; 

 Wprowadzenie oceny wskazującej na 
zasadność dalszego pobytu w ŚDS czy WTZ; 
powinna być precyzyjna – żeby np. 1 uczestnik 
nie przebywał w WTZ 10 lat; 

 12 Aktywizacja zawodowa, 

aktywizacja społeczna, ŚDS, 

WTZ, współpraca, ocena, 

uczestnicy 
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90.  Program Za Życiem, Priorytet III, pkt 

3.2. i 3.3. 

WTZ, ŚDS Zmiana współczynnika zatrudnienia dla osób ze 

spektrum autyzmu i ze sprzężeniem (dwie osoby na 

jednego opiekuna). 

5 WTZ, SDS, Kadra, 

algorytm, 

niepełnosprawność 

sprzężona, autyzm 

91.  • Program Za Życiem 
• Priorytet 3, pkt.3.2 i 3.3 

WTZ, ŚDS W związku z niemożnością przygotowania wszystkich 

uczestników do podjęcia pracy oraz do zatrudnienia (w 

warunkach chronionego rynku pracy/otwartego rynku 

pracy), wskazanym byłoby systematyczne i okresowe 

określanie potencjału uczestnika do funkcjonowania w 

roli pracownika/wolontariusza 

4 Wolontariat, rehabilitacja 

społeczna, rehabilitacja 

zawodowa, rynek pracy, 

ŚDS, WTZ 

92.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3. 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

rodzic ON, 

WTZ 

Głos rodzica, który martwi się, że ze względu na brak 

dotacji w WTZ, podobnej do tej zwiększone o 30% w 

ŚDS, autystycy mają ograniczone możliwości 

realizowania ścieżki prozawodowej i są „skazani” na 

ŚDS. 

26 WTZ, ŚDS, dotacja, autyzm, 

niepełnosprawność 

sprzężona 

93.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3 

• Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw (projekt z 
dnia 29 września 2017) 

OPP Kto ma ponosić w przypadku staży i praktyk koszty 

ubezpieczenia, OC, badań lekarskich i szkoleń BHP? 

30 WTZ, rehabilitacja 

zawodowa, pracodawcy, 

rynek pracy ON 
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94.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3. 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

OPP W małych miejscowościach działają WTZ-ty, które mają 

ograniczone możliwości wprowadzania ON na rynek 

pracy. Czy są jakieś pomysły na rozwiązanie problemu z 

różnicami w rynku pracy w dużym mieście a w 

mniejszych miejscowościach? Czy nie powinno się 

uznać WTZ-u jako swoistego rynku pracy? 

Dlaczego PCPR ma decydować o tym, kto będzie 

przyjęty do danego warsztatu? W przypadku PCPR z 

obszaru osoby zabierającej głos, warsztat jest 

tendencyjnie oceniany i PCPR ogranicza możliwości 

działania, a także prowadzi kontrole, po to, aby 

udowadniać nam, że cos źle robimy. 

Wniosek, żeby kadra zatrudniona w WTZ-ach nie miała 

ściśle określonych wymagań formalnych odnośnie 

wykształcenia  

W związku z propozycją powstania zespołu 

kwalifikującego przy PCPR-ze powinien uczestniczyć 

rodzic osoby z niepełnosprawnością. 

27 WTZ, rynek pracy dla ON, 

PCPR, rekrutacja, 

zespołowa kwalifikacja, 

rodzice, kadra 
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95.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3. 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

OPP Poruszono kwestie transportu, dowozu uczestników do 

WTZ. Koszty tego transportu są wysokie. W warsztacie 

osoby zgłaszającej uwagę samochód dowożący 

uczestników wykonuje dziennie 380 kilometrów. W 

sytuacji zakładania potraceń dotacji za nieobecność 

uczestników to nie wpływa na generowanie żadnych 

oszczędności (czy na transporcie, czy na kadrze). To 

potrącenie jest „karą finansową” dla warsztatu, choć 

uczestnicy są osobami niepełnosprawnym, z 

podwyższonym ryzykiem zachorowań. 

Nieuwzględnianie usprawiedliwień dla uzasadnionej 

nieobecności wydaje się być krzywdzące dla 

warsztatów. 

27 Transport, dotacja, 

finansowanie, frekwencja, 

WTZ,  
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96.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 

sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w 

wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162) 

 

ŚDS Odnośnie kwalifikacji do ŚDS osób z 

niepełnosprawnością sprzężoną, jest wymóg, że na 

orzeczeniu musza być co najmniej dwa symbole 

niepełnosprawności. P 2013 roku rzadko się zdarza, że 

na orzeczeniu wpisuje się dwa symbole, zazwyczaj 

orzecznicy wpisują jeden symbol dominującej 

niepełnosprawności. To uniemożliwia przyjmowanie do 

ŚDS osób ze sprężonymi niepełnosprawnościami. A 

zespoły orzekające mają cichy zakaz wpisywania dwóch 

symboli. 

2. Odnośnie wymagań w stosunku do kadry jest 

wymóg, żeby móc zatrudnić osobę w ŚDS musi ona 

wykazać się stażem pracy z osobami 

niepełnosprawnymi lub z zaburzeniami psychicznymi. 

W małych gminach jest problem ze zdobyciem takiego 

doświadczenia, a wynagrodzenia nie są na tyle 

imponujące, żeby pozyskać odpowiednią kadrę. Czy 

można by odstąpić od tego zapisu albo uznawać 

zaświadczenia z wolontariatu czy też z praktyk 

studenckich. 

3. W rozporządzeniu jest możliwość przyjmowania 

kolejnych osób na zastępstwo w sytuacji, gdy uczestnik 

jest nieobecny na zajęciach dłużej niż 14 dni. Co robić w 

sytuacji, gdy przyjmujemy na zastępstwo kolejnego 

uczestnika, a po 2 tygodniach wraca ten uczestnik 

wcześniejszy? Można oczywiście zrezygnować z 

uczestnika na zastępstwo, ale to narusza troskę o osobę 

niepełnosprawną.  

27 ŚDS, dotacja, autyzm, 

niepełnosprawność 

sprzężona, orzecznictwo, 

uczestnicy, frekwencja, 

dotacja, staż zawodowy, 

wolontariat 
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97.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

ZAZ Poruszono kwestie transportu, dowozu uczestników do 

WTZ. Koszty tego transportu są wysokie. W warsztacie 

osoby zgłaszającej uwagę samochód dowożący 

uczestników wykonuje dziennie 380 kilometrów. W 

sytuacji zakładania potraceń dotacji za nieobecność 

uczestników to nie wpływa na generowanie żadnych 

oszczędności (czy na transporcie, czy na kadrze). To 

potrącenie jest „karą finansową” dla warsztatu, choć 

uczestnicy są osobami niepełnosprawnym, z 

podwyższonym ryzykiem zachorowań. 

Nieuwzględnianie usprawiedliwień dla uzasadnionej 

nieobecności wydaje się być krzywdzące dla 

warsztatów. 

27 WTZ, transport, frekwencja, 

dotacja 
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98.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 
sprawie orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 
8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 
2002 r. w sprawie kryteriów oceny 
niepełnosprawności u osób w 
wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 
nr 17 poz. 162) 

ŚDS W ŚDS jest wiele osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, których rodziny boją się ponownie stawać 

przed komisjami orzeczniczymi, ze względu na 

konieczność potwierdzania orzeczeń. Były to osoby 

orzeczone bezterminowo. Czy jest możliwość, aby 

osoby ze sprzężeniami mogły korzystać ze świadczeń 

bez ponownego orzekania? 

26 ŚDS, dotacja, autyzm, 

niepełnosprawność 

sprzężona, orzecznictwo 
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99.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3. 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 

sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w 

wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162) 

 

WTZ Orzecznictwo do celów pozarentowych i wskazanie w 

orzeczeniu o potrzebie uczestnictwa w WTZ. 

Uczestnicy spotkania zasygnalizowali konieczność 

ujednolicenia orzecznictwa. Podkreślono także, że 

uczestnicy z tzw. „starymi orzeczeniami” powinni mieć 

automatyczny wpis do uczestnictwa w terapii 

zajęciowej (teraz nie mogą przez jego brak uczestniczyć 

w niektórych działaniach projektowych, a ponowne 

stawanie na komisję rodzi obawę, że nie uzyskując 

właściwego orzeczenia, mogą być trwale wyłączeni z 

WTZ).  

25 Orzecznictwo, WTZ,  
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100.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3. 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ Potrzeba kompleksowego specjalistycznego wsparcia 

rodzin uczestników szkolenia, warsztaty) tak, aby 

zrozumieli ideę rehabilitacji zawodowej i związanych z 

nią nowych szans rozwoju ich dzieci. Obawy związane 

są głównie z nieumiejętnością utrzymania podjętej 

pracy, utratą świadczeń finansowych, brakiem 

możliwości powrotu do WTZ.  

25 Wsparcie rodzin ON, 

szkolenia, rehabilitacja 

zawodowa, powrót do WTZ, 

świadczenia  

101.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

Rodzice, 

WTZ 

Nie do końca zrozumiała jest dla rodziców idea 

wprowadzenie trenera pracy, który według 

reprezentantów instytucji powinien wykazywać 

kompetencje miękkie i być spoza warsztatu .  

25 Trener pracy, WTZ 
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102.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

Rodzice, 

WTZ 

Źródła finansowania działalności WTZ nie są przez 

uczestników spotkania akceptowalne, wielokrotnie 

dyskutowana była kwestia zbyt małego zaangażowania 

finansowego samorządu powiatowego i gminnego oraz 

braku współpracy. Zaakceptowana w pełni została 

propozycja przeznaczenia 50% dochodu ze sprzedaży 

produktów i usług na integrację uczestników oraz 

działalność WTZ, niemniej jednak odrzucono 

konieczność regulowania wydatków na działania WTZ 

po uprzednim uzyskaniu zgody ze strony samorządu 

(stwierdzono, że w dotychczasowych doświadczeniach 

w zakresie współpracy, samorząd był zbyt opieszały w 

podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, w tym naglących).  

25 WTZ, finansowanie, 

współpraca, sprzedaż 

wyrobów 

103.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

Rodzice, 

WTZ 

Dostępność WTZ - uczestnicy spotkania jednogłośnie 

opowiedzieli się za unikaniem standaryzacji, uznając, iż 

nie jest w ogóle słuszne posunięcie (ze względów 

finansowych oraz dużej rozbieżności w 

niepełnosprawności uczestników przebywających w 

jednej placówce). Podobne zdanie wyrazili na temat 

ujednolicenia wymaganej dokumentacji.  

25 WTZ, dokumentacja, kadra,  
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104.  • Priorytet III, pkt 3.3. PROGRAM ZA 
ŻYCIEM 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ Czy zmieni się całościowy system oceny WTZ? 22 WTZ, ocena,  

105.  • Priorytet III, pkt 3.3. PROGRAM ZA 
ŻYCIEM 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

• Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 
sprawie orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 
8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 
2002 r. w sprawie kryteriów oceny 
niepełnosprawności u osób w 
wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 
nr 17 poz. 162) 

Fundacja 

Arkadia 

Uwaga odnośnie systemu orzecznictwa. Nie może być 

tak, że w toku orzecznictwa wpisuje się wyłącznie WTZ, 

bez dokładnego rozpoznania, czy ta osoba rzeczywiście 

nadaje się do WTZ. Powinna być możliwość wpisania 

zarówno ŚDS jak i WTZ. 

Wniosek o włączanie przedstawicieli małych środowisk 

do udziału w węższych konsultacjach społecznych. 

22 Orzecznictwo, ŚDS, WTZ 
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106.  Priorytet III, pkt 3.3. PROGRAM ZA 

ŻYCIEM 

Materiał roboczy pt. „Planowane 

zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw” 

Władze 

samorząd

owe 

Jako pracodawca zatrudniający ON ocenił bardzo 

wysoko system refundacji dla pracodawców istniejący 

w Polsce. Występują w nim drobne wady (np. brak 

powiązania z najniższym wynagrodzeniem), ale co do 

zasady system jest świetny, bo pracownik nie jest w 

systemie kadr postrzegany jako osoba 

niepełnosprawna. 

22 Pracodawcy, rehabilitacja 

zawodowa, finansowanie, 

rynek pracy dla ON 

107.  • Priorytet III, pkt 3.3. PROGRAM ZA 
ŻYCIEM 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

OPP Potrzeba ujęcia programu Za życiem jako drogi życia, 

tak żeby program obejmował jak najbardziej całościowe 

wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Potrzeba w większym stopniu ujęcia w programie 

wsparcia dla osób niepełnosprawnych po śmierci ich 

rodziców, wskazania instytucji (np. ŚDS czy DPS) i 

innych instrumentów wsparcia dla ON w takiej sytuacji. 

Filozofia wparcia ON „na drodze życia” powinna być 

kompleksowa, instytucje powinny być ulokalizowane w 

jednym obszarze terytorialnym, żeby ON czuła się 

bezpiecznie w danym środowisku, w którym 

funkcjonuje. 

 22 ŚDS, opieka nad dorosłymi 

ON, DPS, placówka 

całodobowa, system 

wsparcia osób 

niepełnosprawnych 

108.  • Priorytet III, pkt 3.3. PROGRAM ZA 
ŻYCIEM 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ 

Krosno 

Odrzański

e 

W sprawie nieobecności uczestnika WTZ na zajęciach 

więcej niż 50 % w skali kwartału, czy będzie to dotyczyć 

nieobecności danego uczestnika, czy wszystkich 

uczestników WTZ.  

21 Frekwencja, uczestnicy, 

WTZ 
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109.  • Priorytet III, pkt 3.3. PROGRAM ZA 
ŻYCIEM 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ Wniosek o uznanie zwolnień lekarskich i traktowanie ich 

jak nieobecność usprawiedliwioną uczestnika, ze 

względu na większe ryzyko zachorowalności, pobytów 

w szpitalu i in. przez ON 

21 Frekwencja, uczestnicy, 

WTZ 

110.  • Uwaga ogólna do całego Programu 
ZA ŻYCIEM;  

• Priorytet III, pkt 3.1. PROGRAM ZA 
ŻYCIEM;  

• Priorytet III, pkt 3.3. PROGRAM ZA 
ŻYCIEM; 

WTZ, ŚDS Powinna zostać uwzględniona elastyczna specjalizacja 

ŚDS-ów ze względu na różnorodność 

niepełnosprawności, konieczność zatrudniania 

odpowiedniej kadry, specyfikacja domów powinna być 

dostosowana do stopni niepełnosprawności. ŚDS 

powinny mieć profil dostosowany do stopniu 

niepełnosprawności, żeby instytucje się nie dublowały i 

nie konkurowały ze sobą; dotacja powinna być nie tylko 

za miejsce, ale z uwzględnieniem kosztów stałych 

instytucji. 

21 ŚDS, kadra, dotacja, 

finansowanie 

111.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3. 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ, ŚDS odnośnie kadry – zbyt niskie zarobki kadry, propozycja, 

żeby był dodatek za trudne warunki pracy ze względu 

na pracę z osobami zaburzonymi psychicznie. 

21 Kadra, wynagrodzenie, 

ŚDS, WZT, środki 

finansowe, zaburzenia 

psychiczne 
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112.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ Poruszono kwestię transportu ON do pracy, po to, żeby 

utrzymać ich na rynku pracy. Występuje też 

konieczność organizacji transportu na zajęcia WTZ-u. 

20 WTZ, transport, rynek 

pracy,  

113.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ 

Międzyrze

cz 

Niejasność czy zatrudnienie osób z WTZ-tów będzie 

wskaźnikiem, związanym z karami, sankcjami czy 

koniecznością zwrotu dotacji. 

20 Aktywizacja zawodowa, 

WZT, dotacja, rynek pracy, 

finansowanie 

114.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3. 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ, ŚDS Zdaniem uczestników spotkania można (ale 

niekoniecznie) doprecyzować wymagane podstawowe 

kwalifikacje pracowników warsztatu, ale poprzestać na 

braku wymogów odnośnie konkretnego wykształcenia, 

stażu pracy (podkreślono, że w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi należy zwracać uwagę przede 

wszystkim na posiadane kompetencje miękkie).  

19 Kadra, WTZ 
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115.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3. 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ, ŚDS Źródła finansowania działalności WTZ - wielokrotnie 

dyskutowana była kwestia zbyt małego zaangażowania 

finansowego samorządu powiatowego, które zawiera 

się zazwyczaj jedynie w wartości określonej ustawowo. 

Pracownicy podkreślali także potrzebę zabezpieczenia i 

wskazania źródeł finansowania niezbędnych remontów, 

rozbudowy itd. Pojawiła się przy tym kwestia 

uregulowania sytuacji WTZ prowadzonych przez 

podmioty będące płatnikiem VAT.  

19 WTZ, finansowanie, 

standardy lokalowe, PCPR 

116.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3. 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ, ŚDS Według uczestników spotkania należałoby ujednolicić 

dokumentację prowadzoną w WTZ (np. w formie 

załącznika do rozporządzenia) 

Słuszna zdaje się być idea wprowadzenie trenera pracy, 

który powinien stanowić podstawową kadrę warsztatu. 

Do podstawowych zadań trenera należałaby diagnoza 

w zakresie możliwości i predyspozycji uczestnika, a 

także współpraca z pracodawcami.  

19 WTZ, dokumentacja, trener 

pracy, diagnoza potrzeb, 

aktywizacja zawodowa,  

117.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.2 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ, ŚDS Zdaniem uczestników spotkania bardzo trudno jest, ze 

względu na rodzaj i przebieg konkretnej choroby, 

aktywizować osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

Problemy w codziennej pracy kadry ŚDS łączą się także 

z częstą hospitalizacją uczestników, słabą współpracą z 

rodziną oraz innymi instytucjami. 

19 Finasowanie, zaburzenia 

psychiczne, aktywizacja 

zawodowa, frekwencja, 

dotacja WTZ, ŚDS 
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118.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ, ŚDS Ważny problem, jak podkreślano, stanowi niski poziom 

wiedzy osób kontrolujących WTZ i ŚDS w zakresie 

zagadnień dotyczących wspierania osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami 

psychicznymi, m.in. potrzeb uczestników i 

wynikających bezpośrednio z nich koniecznych 

sposobów realizacji zadań.  

18 Niepełnosprawność 

intelektualna, zaburzenia 

psychiczne, WTZ, ŚDS, 

PCPR 

119.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3. 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ, ŚDS W zakresie aktywizacji uczestników WTZ, pozytywne 

stanowisko grupa wyraziła przede wszystkim odnośnie 

wprowadzenia staży rehabilitacyjnych (podpisanie 

formalnej umowy z pracodawcą, regulacje BHP, 

finansowanie z odrębnych źródeł). 

19 Staż rehabilitacyjny, WTZ, 

aktywizacja zawodowa, 

rynek pracy 

120.  Program Za życiem, Priorytet III, pkt 

3.3. 

WTZ, ŚDS Ujednolicenie kontroli PCPR-ów w zakresie treningu 

ekonomicznego (każdy warsztat prowadzi tę 

dokumentację, jak rada programowa ustali; jednak 

PCPR to sprawdza i nieraz wymaga gromadzenia 

paragonów, zeszytów itp.); 

13 PCPR, trening 

ekonomiczny, 

dokumentacja, rada 

programowa,  
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121.  Program Za życiem, Priorytet III, pkt 

3.3. 

WTZ Okres karencji dla miejsca w WTZ - osoby, które w tej 

chwili realizują staże w ramach np. projektów unijnych 

wychodzą z warsztatu, pracują w ramach projektu 3 

miesiące, potem kończą projekt i w większości 

przypadków potem są bezrobotne – pomysł, by dać tym 

osobom możliwość powrotu; te 3 miesiące stażu wliczać 

w urlop w WTZ (to zachęca taką osobę do tego stażu, 

inaczej taka osoba na staż woli nie iść); 

13 Staż aktywizacyjny, WTZ, 

rynek pracy dla ON, 

aktywizacja zawodowa 

122.  Program Za Życiem, Priorytet III, pkt 

3.3 

WTZ Odnośnie skutecznej aktywizacji zawodowej 

Płynne przejścia z ŚDS-ów do WTZ-ów... a później do 

ZAZ-ów. Istotne jest udostępnienie osobom 

niepełnosprawnym takiej możliwości. Przejście płynne 

ŚDS-WTZ i odwrotnie. Kierowanie się przy tym 

kryteriami ustalonymi przez radę programową oraz 

rozwojem uczestnika. Rozszerzyć kompetencje Rady 

Programowej WTZ, to rada ma ocenić, czy po tym 

miesiącu (podobnie jak w ŚDS-ach 3 miesiące) 

uczestnik kwalifikuje się do pozostania w warsztacie, 

żeby te kompetencje RP WTZ były jasno podkreślone. 

zał. do r. 11 ŚDS, WTZ, ZAZ, rada 

programowa, kwalifikacja, 

rekrutacja 
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123.  Program Za Życiem, priorytet III, pkt, 

3.3. 

WTZ, ŚDS Idealną sytuacją byłoby, gdyby WTZ stały się realnym 

etapem przejściowym z systemu edukacji (przede 

wszystkim szkół z klasami przysposabiającymi do pracy) 

dla tych osób, które nie są w stanie wejść bezpośrednio 

na otwarty lub chroniony rynek pracy (np. ZAZ). 

Przewiduje się, że rehabilitacja społeczno-zawodowa w 

WTZ mogłaby zająć około 3-6 lat, a po tym okresie 

dokonywana byłaby ocena postępów, w wyniku której 

uczestnik przechodziłby do zatrudnienia lub planowane 

byłoby dla niego przedłużenie dotychczasowego 

wsparcia. Zdecydowanie stwierdzono, że okres 3-6 lat 

nie powinien być bezwzględnym cenzusem czasowym, 

po którym uczestnik WTZ traciłby prawo przychodzenia 

na warsztaty, a jedynie okres oceny i ewentualnego 

zaplanowania kolejnego kontraktu. 

Zał. do r. 11 WTZ, system edukacji, ZAZ, 

rehabilitacja społeczna, 

rehabilitacja zawodowa, 

ocena,  

124.  Program Za Życiem, Priorytet III, pkt, 

3.3 

WTZ, ŚDS Odnośnie aktywizacji zawodowej: 

 Koordynowaniem przechodzenia między WTZ a 
otwartym lub chronionym rynkiem pracy miałyby 
się zająć centra wsparcia zawodowego, w ramach 
których mogłyby również funkcjonować „kluby”.  

 Kluczowe dla uczestników było pytanie, jaki akcent 
w działalności WTZ powinien być położony na 
aktywizację zawodową a jaki na społeczną. 
Przyznali, że ostateczne ustalenia w tej kwestii będą 
rzutować na wiele aspektów pracy zarówno 
warsztatów terapii jak i ich otoczenia. 

11 Aktywizacja zawodowa, 

rynek pracy dla ON, klub, 

WTZ,  



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a1

9
6

 

St
ro

n
a1

9
6

 

125.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III, pkt. 3.3. 

WTZ Odnośnie organizacji pracy: 

 Uczestnicy zaznaczali, że ważne w ich opinii jest 
stworzenie jednolitych wzorów dokumentów, które 
miałyby funkcjonować w WTZ w całej Polsce. 

 Proponowano, by w dokumentacji połączyć ocenę 
efektów i planów w jednym szablonie.  

 Zmiana częstości dokonywania ocen. Uczestnicy 
sugerowali, że bardziej celowe i mniej inwazyjne dla 
naturalnego toku pracy WTZ byłoby dokonywanie 
oceny w odstępach rocznych. 

zał. do r. 11 Dokumentacja, WTZ, ocena 

IPR 

126.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III, pkt 3.3. 

WTZ, 

rodzice 

 Zgłoszono, że trzy lata to zbyt krótki okres czasu na 
rehabilitację społeczną i zawodową. Istotny we 
wprowadzeniu zmian był dla uczestników spotkania 
proces współpracy pomiędzy placówkami i 
instytucjami, który postępuje bardzo wolno.  

 Rzutuje to także na problemy z ujednoliceniem 
dokumentacji prowadzonej w placówkach.  

 Odczuwalny jest brak profesjonalnej diagnozy, także 
potrzeb podopiecznych. 

10 Rehabilitacja społeczna, 

rehabilitacja zawodowa, 

współpraca, dokumentacja, 

diagnozowanie potrzeb 

127.  Program Za Życiem, Priorytet III, pkt 

3.3. 

WTZ, ŚDS Zwolnienia lekarskie nie są honorowane przez kontrole 

– to wymaga zmiany. Doprecyzowania wymagają 

zasady usprawiedliwienie nieobecności uczestników. 

Zabieranie dotacji tylko za nieuzasadnioną 

nieobecność. 

9 Finansowanie, frekwencja, 

dotacja 
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128.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III, pkt. 3.3. 

WTZ Zdaniem uczestników, warto określić dwa profile 

warsztatów. „Warsztat typu A” dla osób „bez pracy” 

(bez możliwości podjęcia i trwania w pracy, bez 

gotowości do pracy, z obawami przed podjęciem 

zatrudnienia – DT) i „Warsztat typu B” dla osób 

zainteresowanych, zmotywowanych i gotowych do 

podjęcia zatrudnienia.  

W Warsztatach typu A należałoby:  

a. poszerzyć psychiczne wsparcie – „że w przyszłości 
możemy sobie dać radę, coś jestem warty”, 

b. stworzyć miejsca w ZPCh, z węższym zakresem 
pracy niż typowe stanowisko w ZPCh, które mogą 
być miejscami dla „trudniejszych” uczestników 
WTZ. 

W Warsztatach typu B należałoby:  

a. diagnozować potencjał - sprawić, „aby kierownik 
nas lepiej poznał”, bo wówczas „można wymyśleć 
pracę” lub podjąć próby pracy, 

b. przygotować pracodawców i pracowników do 
przyjścia ON – „boją się nas”, „trzeba ich 
przygotować” 

c. przygotować ON do samodzielnego życia i do 
życia w zbiorowości – tu zwrócono uwagę, że 
dobrą sprawą jest zmiana pracowni przez ON, 

d. edukować rodziców i rodziny – „nadopiekuńczość 
to porażka” 

3 WTZ, aktywizacja 

zawodowa, aktywizacja 

społeczna, pomoc 

psychologiczna, ZPCh, 

diagnozowanie potrzeb, 

pracodawcy, rodzice, trener 

pracy 
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129.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III, pkt. 3.3. 

WTZ Bariery społeczne wynikające z braku wiedzy i postaw 

rodziców, pracodawców, potencjalnych 

współpracowników ON w miejscu pracy mogą i 

powinny zostać częściowo ograniczone przez 

pracowników socjalnych, poprzez przygotowanie i 

wdrożenie projektów socjalnych (indywidualnych i 

instytucjonalnych). 

 

3 Rodzice, pracodawcy, 

asystent ON, pomoc 

społeczna 

130.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III, pkt. 3.3. 

WTZ Pracownicy WTZ i innych instytucji wsparcia 

napotykając na problemy dyskryminacji ON w różnych 

kontekstach (zawodowym, prywatnym) powinni 

uzyskać dodatkową wiedzę na temat strategii działania 

związanych z ograniczaniem praktyk 

dyskryminacyjnych (i rodzajów dyskryminacji) oraz 

pomoc we wzmocnieniu umiejętności trafnej diagnozy 

przestrzeni moralnej w opiece. 

3 Kadra, szkolenia, 

diagnozowanie potrzeb, 

WTZ 
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131.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III pkt. 3.3.  

WTZ Kadra – organizacja pracy 

• Maksymalnie do 5 uczestników na instruktora 

• Brak środków na zatrudnienie terapeutów 

• Brak opieki medycznej/szkolenie instruktorów z 

udzielania pomocy uczestnikom 

• Możliwość zatrudnienia uczestnika WTZ jako 

pomocy/asystenta instruktora 

• Klub – zagospodarowanie czasu wolnego uczestnika 

jest bardzo dobrym pomysłem ale trzeba zadbać o 

możliwość dojazdu (brak transportu publicznego) 

• Pracownik rehabilitacji/fizjoterapeuta powinien być 

zatrudniony w WTZ 

• Stałe koszty przy takim samym zaangażowaniu 

kadry, brak wpływu WTZ na frekwencję 

uczestników 

2 WTZ, Kadra, szkolenia, 

opieka medyczna, klub, 

rehabilitacja, fizjoterapia, 

algorytm 
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132.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III pkt. 3.3.  

WTZ Co to jest rehabilitacja społeczno-zawodowa 

 Jako pierwsza powinna być rehabilitacja społeczna, 
czynności dnia codziennego są do realizacji ale 
zależą od stopnia niepełnosprawności 

 Rehabilitacja zawodowa – nauka umiejętności 
praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu 

 Rynek pracy – osoba wspierająca (trener lub 
asystent pracy – bardzo dobry pomysł) 

 Środowisko – ważna współpraca ze środowiskiem 
rodzinnym 

 Możliwość praktyk i staży, „dotknięcia” pracodawcy 

2 Rehabilitacja społeczna, 

rehabilitacja zawodowa, 

rynek pracy dla ON, rodzina 
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133.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III pkt. 3.3.  

WTZ Minimalny standard lokalowy 

• Zniesione bariery architektoniczne 

• Lokalizacja – za dala od zabudowań 

• Nie w centrum – ruch pojazdów stanowi 

niebezpieczeństwo 

• Sala świetlicowa dla uczestników która sprzyjałaby 

integracji i rehabilitacji społecznej 

• Pracownia rehabilitacji 

• Pracownie tematyczne – unowocześnione i 

wyposażone odpowiednio do potrzeb i 

zainteresowań uczestników 

• Teren zielony-bezpieczny dla uczestników 

• Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 

– windy, podjazd, domofon, fotokomórka 

• Uwzględnienie standardów architektonicznych – 

włączniki, gniazdka, toalety 

2 WTZ, Standardy lokalowe, 

lokalizacja, rehabilitacja,  

134.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III pkt. 3.3.  

WTZ Przychody ze sprzedaży 

• Możliwość dysponowania pozyskanymi środkami 

przez daną pracownię, która wygenerowała dochód 

• 50% środków ze sprzedaży dla uczestnika – dobry 

pomysł 

2 WTZ, Sprzedaż wyrobów 
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135.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III pkt. 3.3.  

WTZ Kogo i jak przyjmuje WTZ 

• Niepełnosprawni z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, kryteria: orzeczenie i wiek do 

50 lat 

• Przy znacznych i głębokim upośledzeniu możliwa 

tylko rehabilitacja społeczna 

• Gwarancja miejsca w DPS dla osób, które nie rokują 

w zakresie przygotowania do pracy Indywidualny 

plan rehabilitacyjno-terapeutyczny 

• Brakuje form współpracy rodziny, nie współpracy z 

rodziną. Chodzi o włączanie rodziny w rozwój 

uczestnika. 

• Trening ekonomiczny, rozliczany za pomocą 

dniówek, co wpływa na motywację i zaangażowanie 

uczestników 

• 5 lat na usamodzielnienie – pod warunkiem, że 

możliwy będzie powrót w przypadku pogorszenia 

stanu zdrowia, kłopotów ze znalezieniem 

zatrudnienia 

2 WTZ, Rekrutacja 

uczestników, rehabilitacja 

społeczna, dom pomocy 

społecznej, rodzice, 

współpraca, trening 

ekonomiczny, 

usamodzielnianie, powrót 

do WTZ/ŚDS 
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136.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III pkt. 3.3.  

WTZ Finansowanie WTZ, wolontariat 

• bonusy za dodatkowe działania aktywizacyjne dla 

WTZ 

• Zagrożenia – brak kadry (wolontariuszy) w każdej 

społeczności lokalnej 

• Decyzja o lokalizacji – możliwość dojazdu 

komunikacją, bliskość oferty typu basen, kino, dom 

kultury które pomagają w treningu społecznym 

• Dni otwarte ze szkołami – ustawa o ochronie 

danych osobowych 

• Dni otwarte z pracodawcami – żeby mogli zapoznać 

się z zakładem pracy, wyobrazić sobie na czym 

polega praca 

• Diagnoza potrzeb uczestników 

2 WTZ, Aktywizacja 

zawodowa ON, kadra, 

transport, rehabilitacja 

społeczna, diagnoza 

potrzeb, współpraca, 

wolontariat 

137.  Program Za Życiem, Priorytet III, pkt. 

3.3. 

WTZ Jest problem finansowania wynagrodzeń uzależnionego 

od ilości uczestników WTZ. Przy tym także ogromne 

bariery w pozyskaniu nowych uczestników na pobliskim 

terenie. Co wzmacnia postawę zachowawczą i niechęć 

ze strony kadry do przekazywania uczestników na rynek 

pracy. Terapeutom brakuje wydłużonego urlopu, 

zmniejszenia ilości godzin pracy ze względu na pracę w 

trudnych warunkach. 

1 Finansowanie, algorytm, 

rekrutacja uczestników, 

aktywizacja zawodowa ON, 

kadra  



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a2

0
4

 

St
ro

n
a2

0
4

 

138.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.4 

• Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw (projekt z 
dnia 29 września 2017) 

Osoba 

niepełnosp

rawna, 

PCPR 

Wskazana jest zmiana zapisu o treningu 

ekonomicznym, zmiana tego zapisu. Jest to zapis, który 

demoralizuje uczestników WTZ (20% najniższego 

wynagrodzenia, czyli ponad 400 zł do przyszłego roku) 

ale też działa demotywująco na kadrę WTZ. 

29 WTZ, trening ekonomiczny 

139.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III, pkt. 3.5. 

WTZ, ŚDS Odnośnie trenera pracy 

• Przy wskazaniu do WTZ musi być doradca 
zawodowy, który jest zorientowany, jeśli chodzi o 
rynek pracy i niepełnosprawność; 

• Trener pracy - doprecyzowanie: przygotowanie 
pedagogiczne, psychologiczne, terapeutyczne, 
umiej. komunikacyjne; relacje z uczestnikami, 
poznanie ich; około 6 miesięcy po zatrudnieniu na 
wolnym rynku pracy TP pomaga; 

• Trener pracy powinien być osobą już pracującą w 
WTZ. Jeśli taka osoba będzie zatrudniana, powinna 
przyjść do warsztatu, poznać te osoby, zebrać 
informacje od instruktorów. Takie stanowisko w 
warsztacie po prostu powinno być. Najpierw 
powinien pracować z tymi ludźmi, poznać ich, ich 
rodziny, szukać dla nich pracy, potem wychodzić z 
tą osobą do zakładu. Nie powinien to być nowy 
członek personelu. Wskazane byłoby, żeby miał 
kontakt z uczestnikami około sześciu miesięcy po 
zakończeniu treningu.  

13 Trener pracy, WTZ, 

aktywizacja zawodowa 

Priorytet IV 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a2

0
5

 

St
ro

n
a2

0
5

 

140.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
IV, punkt 4.7. 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

OPP Podniesiono kwestię odnośnie mieszkań chronionych. 

Są przewidziane środki na tworzenie nowych miejsc w 

mieszkaniach chronionych, a także na ich utrzymanie. 

Jakie to będą środki, i gdzie będzie można o nie 

aplikować. Czy środki w ramach wkładu własnego mogą 

być środkami, które pochodzą od PFRON-u na 

działalność organizacji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych?  

27 Mieszkania chronione, 

finansowanie, 

141.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
IV, punkt 4.7. 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ Kto może być organem założycielskim, prowadzącym 

mieszkalnictwo chronione? Czy jeśli jest budynek w 

trakcie budowy, bez odbiorów, to czy można te środki 

przeznaczyć na stworzenie mieszkania chronionego w 

tym budynku? 

27 Mieszkania chronione, 

finansowanie, 

142.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
IV, punkt 4.6, 4.7 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ, ŚDS Zwrócono uwagę na brak wychodzenia z 

instytucjonalną ofertą pomocy do rodziców osób 

niepełnosprawnych. 

18 Aktywizacja rodzin ON, 

rodzice, 

Priorytet V 
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143.  • Program Za Życiem 
• Priorytet V, pkt 5.1. 

WTZ, ŚDS, 

DPS, 

rodzice 

Wymogi względem asystentów ON zapisane w ustawie 

są wygórowane według proponowanych wynagrodzeń 

8 Asystent rodziny, OPS,  

Uwagi ogólne do programu 

144.  Uwaga ogólna do Ustawy Za życiem brak Ustawa za Życiem ma zabezpieczać godne życie 

rodziny i dziecka z niepełnosprawnością. Często jednak 

jest tak, że rodzice muszą na własną rękę zbierać 

pieniądze na przykład w trakcie zbiórek publicznych na 

leczenie i rehabilitację swoich dzieci. 

Czy Ministerstwo planuje jakieś zmiany we wskaźniku 

zatrudnienia kadry w ŚDS-ach w świetle zmienionych 

przepisów odnośnie przyjmowania autystów i osób ze 

sprzężonymi niepełnosprawnościami. Bezwzględnie ten 

wskaźnik powinien być zmieniony. 

Należy zadbać o to, aby zadania ŚDS-ów i WTZ-ów się 

nie dublowały. Podobne zadania powodują niezdrową 

rywalizację pomiędzy różnymi formami wsparcia, co 

utrudnia przepływ. Dodatkowo należy zadbać, żeby 

reprezentacje poszczególnych form organizacyjnych 

(WTZ, ŚDS) były reprezentowane chociażby w każdym 

powiecie, żeby nie było sytuacji, że w jednym powiecie 

są same ŚDS-y czy same WTZ-y. 

26 SDS, WTZ, kadra, dotacja, 

autyzm, niepełnosprawność 

sprzężona, współpraca, 

aktywizacja zawodowa, 

aktywizacja społeczna,  
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145.  • PROGRAM ZA ŻYCIEM 

• Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 

sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w 

wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162) 

 

PZG W kontekście osób niesłyszących istnieją dwie grupy, 

które ze względu na bariery w orzecznictwie nie mogą 

korzystać ze wsparcia przeznaczonego dla innych osób 

niepełnosprawnych: 

Osoby głuche jednocześnie słabo rozwinięte 

intelektualnie 

Młodzi całkowicie głusi w normie intelektualnej 

Obie te grupy ze względu na brak zapisów w 

orzeczeniach (brak liter L (głuchota) i P (praca)) nie 

mogą korzystać ani z WTZ ani być przyjęci do pracy. 

28 Orzecznictwo, WTZ 

146.  Uwaga ogólna WTZ, ŚDS Kwestia zatrudnienia trenera pracy i asystenta ON, 

gdzie oni będą zatrudniani i przez kogo finansowani? 

21 Trener pracy, asystent ON 

 

Poniższa tabela (tab. 3) zawiera analizę uwag, zgłaszanych przez uczestników konsultacji za pośrednictwem kwestionariusza internetowego (platformy on-line) do 

Programu „Za życiem”, wprowadzonego jako rozwiązanie kompleksowe, tworzące założenia systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością.  

Tabela 7  Analiza uwag uczestników konsultacji za pomocą platformy on-line, zgłoszonych do Programu „Za życiem”  

LP Treść uwagi Postulat, wynikający z treści Numer uwagi, 

zawierającej 
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postulat 

Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.  

w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. poz. 1250) 

1.  Cele programu Postulat zmodyfikowania celu szczegółowego 4 Programu „Za życiem”: 

„zapewnienie interdyscyplinarnej wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny” 

84, 85, 87, 88,90, 

91 

2.  Cele programu Postulat zmodyfikowania celu szczegółowego 6 Programu „Za życiem”: 

„podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz zwiększenie efektywności i dostępności do 

rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu oraz ujawnionych w okresie 

niemowlęcym i poniemowlęcym” 

84, 85, 87, 88, 90, 

91 

3.  Zakres Programu  Proponuje się uwzględnić dodatkowy 4 obszar zabezpieczenia materialnego w partnerstwie rodzin i organów 

państwa poprzez aktywizację społeczną i ekonomiczną rodzin osób z niepełnosprawnością. Załączono model 

zabezpieczenia materialnego, który powstał w projekcie POWER i jest obecnie przedmiotem oceny przez 

Ministerstwo Rozwoju. Model dotyczy osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale przedmiotowy obszar może 

być rozciągnięty na wszystkie rodzaje niepełnosprawności. Proponuje się też, aby każda złotówka oszczędzona 

przez rodzinę dla osób z niepełnosprawnością była wspomagana przez Państwo np. w wysokości też 1 zł.  

6 

4.  Zwiększenie kontroli nad 

samorządami z realizacji 

zadań w Programie  

Postulat zapisu o mechanizmach kontroli nad samorządami, czy wypełniają założenia Programu „Za życiem”. 

Postulowana potrzeba rozliczania i dokładnego sprawdzanie czy pomoc trafiła do tych, którzy jej naprawdę 

potrzebują. Powołanie kompetentnej uczciwej komisji, która zajęłaby się potrzebami osób niepełnosprawnych. 

73 

5.  Postulat wprowadzenia 

fizjoterapii domowej 

Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą postuluje się wprowadzenie zapisu o 

fizjoterapii domowej dla dzieci z odpowiednią jednostką chorobową, która zmniejszyłaby koszty leków i leczenia 

szpitalnego.  

82 
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6.  Postulat ogólny Program „Za życiem” jest niedostępny dla osób głuchych - brak tłumaczenia w języku migowym głównego 

dokumentu, tzn. programu. Z uwagi na wagę dokumentu powinien być dostępny dla różnych grup osób, w tym 

osób z niepełnosprawnością słuchu, nie posługujących się językiem polskim na poziomie biegłym. 

308 

Priorytet I 

7.  Pkt. 1.2 Podkreślono wagę diagnostyki prenatalnej, szczególnie dostępu do niej dla osób z obszarów wiejskich 69 

8.  Postulat ogólny do całego 

priorytetu 

W sytuacji, w której przyszła matka jest sama osobą z niepełnosprawnością rekomenduje się: 

 przygotowanie personelu medycznego wraz z zapleczem technicznym, do obsługi kobiet z różnymi 
formami niepełnosprawności fizycznej: pomoc przeszkolonych lekarzy ginekologów, 

 częstsze wizyty położnych w domach zainteresowanych celem fizycznej pomocy w czynnościach 
pielęgnacyjnych przy noworodku, 

 wsparcie psychologiczne w przypadku stwierdzenia depresji poporodowej, 

 asystent rodziny, w której występuje niepełnosprawność rodziców- pomoc pełnoetatowego pracownika 
socjalnego lub z odpowiednim przeszkoleniem, który wykonywał by prace finansowaną przez państwo, celem 
zapewnienia ciągłości zatrudnienia tzw. „żywiciela rodziny” i obejmował prace opiekuńczo – pielęgnacyjne 
zarówno wobec małoletnich jak i wobec rodzica z niepełnosprawnością, 

 wolontariat – pomoc organizowana przez sektor organizacji pozarządowych polegająca na wypełnieniu 
braków powstających w rodzinie w wyniku ograniczeń fizycznych rodziców a jednocześnie wzmacniająca 
pełnosprawność społeczną dzieci np.: pomoc w odrabianiu lekcji, aktywne spędzanie wolnego czasu z dziećmi 
rodziców niepełnosprawnych, 

 kluby i warsztaty dla mam z niepełnosprawnościami fizycznymi, w których miałyby możliwość spotkań z 
innymi matkami – pomoc wolontariuszy w 

 zapewnieniu transportu lub pomoc w dotarciu do takich miejsc, często bariery architektoniczne 
zaprzepaszczają szansę uczestnictwa w tego typu inicjatywach przez same osoby zainteresowane, 

 sprzęt rehabilitacyjny wspomagający codzienne funkcjonowanie – jedna z mam chorująca na epilepsję 
wymieniła urządzenie elektroniczne, które informowałoby by lekarza prowadzącego o stanie zdrowia pacjentki i w 
sytuacji zbliżającego się ataku zapewniało przybycie karetki. W tym przypadku należy zaznaczyć, że urządzenie 
takie miałoby za zadanie zdjęcie odpowiedzialności z dziecka za zdrowie matki, co wpłynęłoby korzystnie na 
rozwój psychologiczny dziecka. 
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9.  Pkt. 1.1-1.5 Zapewnienie głuchym kobietom w ciąży usług w polskim języku migowym. Wymaga to zmian w Ustawie o języku 

migowym i innych sposobach komunikowania się 

308 

Priorytet II 

10.  Rozszerzenie zakresu 

priorytetu 

Uzupełnienie nazwy priorytetu II „Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” 

oraz wprowadzenie świadczenia odrębnie kontraktowanego – koordynowanej opieki nad dzieckiem z ciężkimi 

zaburzeniami rozwoju psychoruchowego we wczesnej interwencji. 

84, 85, 87, 88,90, 

91 

11.  Uwzględnienie w ramach tego priorytetu dzieci ze zdiagnozowanymi wadami genetycznymi, np. zespół downa od 

poczęcia do 3 lat - orzeczenie o niepełnosprawności dziecka z ZD jest wystawiane na podstawie potwierdzonego 

kariotypu, stwierdzającego trisomię 21. Dodatkowo włączenie szkoleń dla rodziców takich dzieci w działania 

ośrodków realizujących wczesne wspomaganie rozwoju 

78, 86 

12.  pkt. 2.4 Poszerzenie o Ośrodki Wczesnej Interwencji katalogu podmiotów uprawnionych do bycia ośrodkiem 

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym na terenie powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.  

80, 84, 85, 87, 88, 

90, 91  

13.  Postuluje się wprowadzenie specjalistycznych usług dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do placówek 

tego typu (Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze, WWR-y OWI itp.) 

93, 94 

14.  Doprecyzowanie w Formy realizacji: kto i jakim kluczem w powiecie będzie zgłaszał placówkę zapewniającą 

kompleksową pomoc. Powiaty powinny wskazać placówkę, która oferuje pomoc z największej liczby obszarów - 

służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty 

201 

15.  Zwrócenie uwagi na specyficzne potrzeby komunikacyjne osób głuchych. Objęcie wsparciem dzieci głuchych 

słyszących rodziców od najwcześniejszych dni życia dziecka w zakresie nauki języka migowego. Brak komunikacji 

od samego początku powoduje nieodwracalne skutki emocjonalne, psychiczne i poznawcze dziecka. W każdym 

ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym winien być zatrudniony specjalista ds. osób głuchych - lektor 

języka migowego. 

308 

16.  Pkt. 2.6. Postuluje się rozszerzenie zapisu o następującej treści: „Uprawnienia osób ubezpieczonych chorobowo do zasiłku 61 
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opiekuńczego w przypadku choroby dziecka do 18. roku życia lub dorosłej osoby ze znacznym (może i 

umiarkowanym) stopniem niepełnosprawności. Celem działania jest: wsparcie opiekuna pracującego w 

przypadku choroby dziecka lub dorosłej osoby z niepełnosprawnością. Osoby do których skierowano wsparcie: 

aktywni zawodowo, podlegający ubezpieczeniu chorobowemu opiekunowie dzieci i dorosłych osób z 

niepełnosprawnością ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 

ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Podmioty realizujące: ZUS, płatnicy zasiłków. 

17.  Pkt. 2.7. Przeznaczenie pieniędzy z jednorazowego zasiłku na podniesienie kwoty świadczeń pielęgnacyjnych 134 

Priorytet III 

18.  Pkt. 3.1. Promocja opieki wytchnieniowej wśród niepracujących rodziców dzieci zdrowych, może też byliby zainteresowani 

podejmowaniem takich zadań. 

Dokładna selekcja osób, które będą tą opiekę wytchnieniową zapewniać. 

3, 126, 208 

19.  Postuluje się rozszerzenie tego zapisu o następującej treści: „Opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów 

osób niepełnosprawnych. Celem działania jest: zabezpieczenie opieki dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie 

członków rodziny w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym /dorosła osobą z niepełnosprawnością poprzez 

możliwość uzyskania pomocy rodzinie, w formie opieki wytchnieniowej w związku: ze zdarzeniem losowym, 

pomocą w załatwieniu codziennych spraw lub potrzebą odpoczynku opiekuna, uczestnictwem członka rodziny w 

aktywizacji zawodowej organizowanej przez powiatowy urząd pracy, podjęciem przez członka rodziny 

zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, z pełnieniem przez opiekuna osoby niepełnosprawnej 

także innych ról społecznych i rodzinnych” 

Uzasadnieniem jest potrzeba zapewnienia czasu rodziców dla rodzeństwa dziecka niepełnosprawnego. 

Należałoby rozróżnić opiekę stałą, codzienną, która umożliwiałoby opiekunowi pracę zawodową i pełnienie ról 

społecznych i rodzinnych poza opieką nad osobami z niepełnosprawnościami od opieki wytchnieniowej służącej 

realizacji pozostałych celów. Opieka całodobowa powinna wynikać z opieki stałej, powinna być dostosowana do 

potrzeb osób z niepełno sprawnościami i ich opiekunów. 

61, 63, 233, 301 
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20.  Zlikwidować kryterium dochodowe 

Uzasadnienie: zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej której niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem 

życia wynosi ok. 1400zł więc limit 1200zł na osobę jest niedorzeczny. Jeśli rodzic pracuje oczywiście przekroczy ten 

limit, więc nie będzie miał pomocy oraz nie stać go będzie jednocześnie by zatrudnić kogoś by zajął się tą osobą 

niepełnosprawną. Taka sytuacja sprzyja zwalnianiu się z pracy, a nie aktywizacji zawodowej opiekunów osób 

niepełnosprawnych. Rodziny których dochód wyniesie 1300zł na osobę też mają prawo do wytchnienia, też mają 

prawo do pomocy z zewnątrz. Gdyby dziecko oddali do jakiegoś ośrodka Państwo musiałoby dużo więcej 

nakładać. Z jednej strony nakłania się opiekunów osób niepełnosprawnych i samych niepełnosprawnych do 

podjęcia pracy, a z drugiej strony nakłada się ograniczenia. 

1, 60, 61, 70, 75, 

98, 120, 121, 204, 

208, 301 

21.  Opieka wytchnieniowa dla „nowej kategorii niepełnosprawnych ("0") opieka wytchnieniowa powinna wynosić 4x 

tyle, czyli 480 godz. bez kryterium dochodowego, ponieważ ona powinna zastąpić braki w systemie dla stanów 

ciężkich nie korzystających z innych dostępnych w programie form wsparcia, czyli WTZ-ów OREW ŚDS-ów .4) 

pomoc w opiece nad takim osobami w domu na czas pobytu opiekuna w szpitalu lub rekonwalescencji. 

74 

22.  Postulat możliwości korzystania z opieki wytchnieniowej opiekunów osób z niepełnosprawnością w wieku powyżej 

25 roku życia. 

64 

23.  Proponuje się wprowadzenie następującego zapisu: „Sposób realizacji, w tym propozycje aktów prawnych: 

1. Opieka wytchnieniowa realizowana będzie poprzez zapewnienie usług w dziennych ośrodkach wsparcia, 
placówkach całodobowych, jednostkach systemu oświaty lub poprzez zawarcie umowy z organizacją pozarządową 
na usługi, w tym indywidualne. 
Opieka ta może być realizowana również poprzez uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w różnorodnych formach 

wypoczynku zorganizowanego. Samorząd powiatowy ma obowiązek zapewnić opiekę wytchnieniową we 

wszystkich wskazanych formach dla wszystkich chętnych.  

2. Samorząd (…) Zadaniem ich będzie stała lub doraźna pomoc rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym lub 
dorosłą osobą z niepełnosprawnością. 
Formy realizacji : 

2. Zapewnienie opieki nad osobą niepełnosprawną w wymiarze do 120 godzin w roku kalendarzowym. 

61 
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Zapewnienie bezpłatnej opieki wytchnieniowej wszystkim wnioskującym, w wymiarze np. 120 godzin i większym 
w przypadku choroby opiekuna i in. trudnych sytuacji życiowych oraz płatnej - zależnie od dochodu – w wymiarze 
oczekiwanym przez opiekuna.” 

24.  Pkt. 3.2 Poszerzyć katalog typów ŚDS o typ D i E – dedykowane osobom ze spektrum autyzmu i z niepełnością sprzężoną. 

Usługi w określonym standardzie w tych kategoriach - zwiększone finansowanie i z budżetu centralnego i 

samorządowego, opieka w systemie jeden na jeden, zwiększony wskaźnik zatrudnienia, brak barier 

architektonicznych,  

2, 11, 12, 13, 63, 

128, 145 

25.  Aby rodzice jak najdłużej mogli opiekować się swymi "dorosłymi dziećmi", wskazane jest rozwijanie całodobowych 

form pomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną.  

152 

26.  Postuluje się modyfikacje zapisu zgodnie z następująca propozycją: „Celem działania jest: zapewnienie dostępu do 

tej formy wsparcia wszystkim osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełno sprawnościami 

sprzężonymi i wszystkim osobom z niepełnosprawnością intelektualną, rozwój bazy całodobowej umożliwiającej 

pobyt całodobowy z przyczyn losowych lub na czas odpoczynku opiekuna. Osoby do których skierowano wsparcie: 

wszystkie osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną i osoby ze spektrum autyzmu, które/których opiekunowie o to zawnioskują.  

Podmioty realizujące: samorząd gminny, samorząd powiatowy, podmioty niepubliczne działające na zlecenie 

samorządów. 

Formy realizacji: 

-Dostosowanie ŚDS do potrzeb osób z niepełno sprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu. 

-tworzenie nowych ŚDS stosownie do potrzeb. 

61 

27.  Postulat rozszerzenia typów ŚDS, oprócz osób ze spektrum autyzmu i sprzężoną niepełnosprawnością również na 

osoby z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. 

68 

28.  Dostęp do usług ŚDS dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi bez zaburzeń psychicznych. Rozszerzenie 

działalności ŚDS poprzez przystosowanie i przygotowanie do pracy z osobami wychodzącymi z WTZ, a nie 

rokującymi szans na zatrudnienie. Brak rozwiązań systemowych dla wsparcia absolwentów WTZ, którzy nie rokują 

zatrudnienia i tym samym nie mogą być już uczestnikami WTZ. Dostosowanie DPS do potrzeb osób z 

308 
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niepełnosprawnościami sprzężonymi i z niepełnosprawnością słuchu (brak kadry posługującej się językiem 

migowym na poziomie biegłym). 

29.  Pkt. 3.3. Postulat dodania nowej formy realizacji – zakładów pracy dla „absolwentów” WTZ i ZAZ. Dodatkowo zgłoszono 

postulat, żeby każda osoba dorosła niepełnosprawna intelektualnie miała zagwarantowaną opiekę w wymiarze 10 

godzin dziennie w formie odpowiadającej osobie niepełnosprawnej i jej opiekunom. Dodatkowo powinna być 

zapewniona opieka doraźna w wymiarze stosownym do potrzeb. 

61 

30.  Pkt. 3.4 Osoby wykonujące „pomoc w domu” musza być wyszkolone i przejść ostrą selekcję. Należy doprecyzować zakres 

prac w domu. Postulat dofinansowywania pomocy w domu przez wybranych przez rodzinę wykonawców. 

1 

31.  Postuluje się rozszerzenie zapisu zgodnie z następująca propozycją: „Celem działania jest: wsparcie rodziców i 

opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków domowych, aktywizacja osób 

bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. Osoby do których skierowano wsparcie: rodzice i 

opiekunowie dzieci i dorosłych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz rodziny z osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Podmioty realizujące: PUP we współpracy z GOPS/MOPS. 

Sposób realizacji, w tym propozycje aktów prawnych: Rodzina/opiekun dziecka niepełnosprawnego lub dorosłej 

osoby z niepełnosprawnością występuje do MOPS o udzielenie wsparcia w realizacji domowych obowiązków w 

wymiarze nie więcej niż 10 i nie mniej niż… godzin tygodniowo. 

MOPS współpracuje z PUP w celu „doboru” odpowiedniej osoby do wsparcia rodziny/opiekuna, w ramach prac 

społecznie użytecznych. Osobami posiadającymi kompetencje w zakresie świadczenia usług dla rodziny/opiekuna 

dziecka niepełnosprawnego/dorosłej osoby niepełnosprawnej, są osoby uczestniczące w zajęciach (…) 

61 

32.  Pkt. 3.5. Postulat wprowadzenia dodatkowego uprawnienia pobrania zasiłku opiekuńczego do 30 dni na opiekę nad osobą 

niepełnosprawną w stopniu znacznym po 18 roku życia, nad którą pracownik sprawuje opiekę (na chwilę obecną 

wydłużono zasiłek opiekuńczy tylko przy opiece małoletniego niepełnosprawnego). Ponadto pracujący opiekun w 

niepełnym wymiarze godzin powinien mieć uprawnienia elastycznych godzin pracy (oczywiście w ramach godzin 

pracy danego zakładu pracy). 

70 
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33.  Pkt. 3.5.1-2 Postulat zwolnienia pracujących rodziców z podatków poprzez większe odpisy podatkowe 1 

34.  Pkt. 3.5.3. Postuluje się następujący zapis: „Stworzenie preferencyjnych warunków dla zakładania działalności 

gospodarczej przez członków rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną na zakładanie żłobków lub 

klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych lub świadczenie usług 

rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych. Celem 

działania jest: ułatwienie powrotu na rynek pracy bezrobotnym opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez: 

stworzenie preferencyjnych warunków dla zakładania działalności gospodarczej, zachęcanie innych bezrobotnych 

do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi i dorosłymi niepełnosprawnymi oraz zachęcanie bezrobotnych do 

świadczenia usług rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania. Podmioty 

realizujące: PUP (w przypadku jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej), BGK (w przypadku 

pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej). 

61 

35.  Pkt. 3.5.5. Postuluje się następujący zapis: „- zachęcanie do tworzenia nowych miejsc opieki nad dorosłymi osobami z 

niepełnosprawnością intelektualną, ośrodków rehabilitacyjnych dla dorosłych osób niepełnosprawnych oraz do 

świadczenia usług rehabilitacyjnych dla dorosłych ON w miejscu zamieszkania. Grupa docelowa: podmioty 

prowadzące żłobki lub kluby dziecięce z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych oraz żłobki/kluby dziecięce 

przekształcane w żłobki lub kluby dziecięce z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych oraz podmioty świadczące 

usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usługi mobilne. –podmioty 

prowadzące ośrodki opiekuńcze i rehabilitacyjne dla dorosłych ON, także w miejscu zamieszkania, w tym usługi 

mobilne. Podmioty realizujące: PUP (w przypadku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy), BGK (w przypadku Pożyczek na utworzenie miejsca pracy). 

Sposób realizacji, :…. 

-stworzenie preferencyjnych warunków refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz 

warunków udzielania pożyczek na utworzenie miejsca pracy dla: podmiotów prowadzących ośrodki opiekuńcze i 

rehabilitacyjne dla dorosłych ON, także w miejscu zamieszkania, w tym usługi mobilne 

61 

36.  Pkt. 3.5.7. Dofinansowanie asystentów/opiekunów profesjonalnych do opieki/asysty przy niepełnosprawnym/ych dla 

rodziców aktywnych na rynku pracy, którzy mają dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi wymagającymi 

opieki non-stop. Ocena dofinansowania indywidualnie. Rodzice nie mogą być dyskryminowani przez dochód. 

12, 13 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a2

1
6

 

St
ro

n
a2

1
6

 

Asystenci po przeszkoleniu w szkołach dla asystentów/opiekunów, wykształcenie pedagogiczne sprofilowane. 

Priorytet IV 

37.  Pkt. 4.5. Postulat uzupełninia tego priorytetu o zapis na temat zwiększania dostępności mieszkań dla rodzin 

wychowujących dzieci niepełnosprawne – pomoc np. w realizacji znalezienia np. domu parterowego, wsparcia przy 

realizacji zamiany mieszkań na dostosowane do niepełnosprawnych np. parterowe, czy z windą, umożliwić 

osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom bezpośrednie dofinansowania na powiększenie mieszkania.  

1, 221 

38.  Pt. 4.7. Postulat tworzenia mieszkań chronionych treningowych dla osób ze spektrum autyzmu 12, 13, 128 

Priorytet V 

39.  Pkt. 5.1. Postuluje się wobec asystentów rodziny: 

1. Konieczność zapewnienia szkoleń dla asystentów w zakresie specyfiki pracy z osobami chorymi, 
niepełnosprawnymi, z zagrożeniem życia i ich rodzinami  
2. zapewnienie wsparcia dla samych asystentów z uwagi na obciążający charakter pracy i zagrożenie 
wypaleniem zawodowym  
3. Zagwarantowanie obsługi poza kolejnością dla klientów z ustawy „Za życiem” i możliwości ustalania 
terminów wizyt drogą telefoniczną gł. w przypadku placówek oddalonych -obecnie niektóre placówki wymagają 
osobistego przyjazdu ze skierowaniem w celu ustalenia terminu  
4. Doprecyzowanie kwestii dowozu klienta przez asystenta do placówki wsparcia zwł. w przypadku 
mniejszych miejscowości czy wsi.  

79 

40.  Postuluje się objęcie asystenturą rodzinną również rodziny, w których występuje mukowiscydoza 82 

41.  Zwrócenie uwagi na specyficzne potrzeby komunikacyjne osób głuchych. Asystenci rodzin, w których choć jeden z 

członków jest niesłyszący powinni biegle posługiwać się językiem migowym 

308 

42.  Postuluje się uruchomienie usług wykwalifikowanych asystentów osób niepełnosprawnych (coś innego niż 

asystent rodziny) którzy mogliby pełnić swoje funkcje w ramach opieki wytchnieniowej dla rodzin z osobami z 

niepełnosprawnością, w tym dla osób z autyzmem 

97, 128 
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43.  Pkt. 5.2. Potrzebna jest ścieżka wsparcia rodzica dziecka z niepełnosprawnością oraz informacje na temat procedur 

postępowania i źródeł wsparcia edukacyjnego, zdrowotnego i pomocowego 

104 

44.  Baza i portal dostępne na poziomie WCAG 2.0 AAA 308 

Priorytet VI 

45.  Pkt. 6.2. Proponuje się następujący zapis: „Celem działania jest: aktywizacja zawodowa i społeczna osób z 

niepełnosprawnością w ramach spółdzielczości socjalnej, w tym ułatwienie powrotu na rynek pracy bezrobotnym 

opiekunom dzieci niepełnosprawnych i dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez zachęcanie do tworzenia 

spółdzielni socjalnych świadczących usługi w ramach żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci 

niepełnosprawnych lub usługi rehabilitacyjne lub opiekuńcze dla dzieci lub dorosłych osób niepełnosprawnych w 

miejscu zamieszkania. 

61 

46.  Postulat, aby we wsparciu zatrudnienia opiekunów osób z niepełnosprawnością wykorzystać również instrument 

zatrudnienia subsydiowanego 

123 

47.  Postulat ogólny Postuluje się, aby dodać jeszcze jeden punkt 6.5 dotyczący aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Chodzi o to, aby urzędy administracji państwowej i samorządowej, może również spółki skarbu państwa stworzyły 

stanowiska pracy, na których mogą być zatrudnione wyłącznie osoby niepełnosprawne. Byłyby dla nich 

zarezerwowane. Stanowiska te powinny być na tyle zróżnicowane, aby dały możliwość zatrudnienia osobom o 

różnym stopniu niepełnosprawności. Dzisiaj oferta dla takich osób to sprzątanie albo ochrona, a przecież mogłyby 

one wykonywać choćby proste prace biurowe, wprowadzać dane do systemów komputerowych itp. Taki zapis w 

ustawie spowodowałby znaczne zwiększenie liczby stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych a jednocześnie 

zagwarantowałby uczciwe zasady zatrudniania i wynagradzania tych pracowników. 

117  

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 
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1.4. UWAGI ZWIĄZANE Z INNYMI AKTAMI PRAWNYMI 

Kolejna tabela, tabela 4, uwagi zgłaszane przez uczestników moderowanych spotkań otwartych do aktów prawnych, obowiązujących w ramach systemu wsparcia 

osób z niepełnosprawnością. Wybór aktów prawnych podyktowany był zakresem uwag, zgłaszanych przez uczestników konsultacji i nie wyczerpuje zbioru wszystkich 

aktów prawnych, które zawierają rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnością.  

Tabela 8 Uwagi uczestników moderowanych spotkań otwartych, zgłoszone do obowiązujących aktów prawnych  

Lp 

Dokument, 
do którego 
odnosi się 

uwaga 

Podmiot 
reprezentowany 

Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia problemowa 
Nr raportu – 
źródło uwagi 

Słowo kluczowe 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943)/Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)  

1 
Prawo 

oświatowe 

uczestnicy warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 

autyzmem" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Białymstoku 

System oświaty do 24 roku życia: Podjęcie wczesnej interwencji 
terapeutycznej blisko domu-> Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR) zbyt 

mała liczba godzin 4-8h/miesiąc b) W zależności od diagnozy dzieci 
realizować różne ścieżki edukacyjne (szkoła masowa, klasa integracyjna, 

klasy z autyzmem, specjalistyczne ośrodki dla dzieci z autyzmem) c) Wiedza 
nauczycieli nt. autyzmu jest zbyt niska – dziecko „sprawia trudności” d) 

Konieczność przygotowanie nauczycieli do pracy z OzA zwłaszcza 
nauczycieli wspomagających i asystentów ucznia e) Nieprawidłowe 

wykorzystywanie zwiększonej subwencji oświatowej na OzA – rodzice nie 
wiedzą na co wydawane są pieniądze,  

konferencja 
regionalna w 
Białymstoku 

autyzm; system edukacji 

2 
Prawo 

oświatowe 

uczestnicy warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 

autyzmem" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 

W okresie edukacji szkolnej: Zdaniem uczestników warsztatów najmniej 
zaopiekowaną przez system grupą są dzieci i młodzież z ASD w normie 

intelektualnej realizujące obowiązek szkolny w szkołach ogólnodostępnych. 
Wysoka subwencja oświatowa często wykorzystywana jest niezgodnie z 
przeznaczeniem, tj. w celu realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu do 

konferencja 
regionalna w 

Gorzowie Wlkp. 
autyzm; system edukacji 
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Gorzowie Wlkp. kształcenia specjalnego. W wyniku tego dzieci te pozbawione są 
specjalistycznej terapii. Przeznaczenie przyznanych środków na 

zindywidualizowane podejście do każdego ucznia, włączenie do systemu 
oddziaływań terapeutycznych (w tym systematyczne treningi kompetencji 

społecznych i komunikacyjnych) zwiększyłoby szansę dzieci objętych 
pomocą na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Inną propozycją jest 

tworzenie klas terapeutycznych, w których w odpowiednio stworzonych 
warunkach możliwe byłoby dostosowanie warunków i metod pracy do 

specyficznych trudności dzieci i młodzieży z autyzmem, a w ramach zajęć 
pozaszkolnych- grupy wsparcia dla młodzieży, czy świetlice 

socjoterapeutyczne 

3 
Prawo 

oświatowe 

Zofia Lisiecka - 
prelegent w trakcie 

konferencji 
regionalnej w 

Krakowie 

EDUKACJA 1. Zagwarantowanie dzieciom i młodzieży z 
niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą w godzinach od 7:00 do 17:00 

możliwości uczęszczania do żłobka/przedszkola/szkoły, co z kolei pozwoli by 
ich rodzicom/opiekunom prawnym pracować zawodowo. Nauczanie 

indywidualne w domu powinno być ograniczone do sytuacji, gdy dziecko nie 
może się kontaktować z rówieśnikami z powodu deficytów odporności, jest 

obłożnie chore, ma ciężką depresję itp. Zawsze należy dążyć do jak 
najpełniejszego uczestnictwa dziecka w życiu szkoły. 2. Zagwarantowanie 

dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą 
możliwości korzystania z elastycznych ścieżek edukacji – częściowo w szkole 

specjalnej, a częściowo w ogólnodostępnej (rozwiązania takie są 
powszechnie stosowane w świecie, w dużym spektrum wariantów). Pozwoli 

to z jednej strony zapewnić specjalistyczne wsparcie, o które trudno w szkole 
ogólnodostępnej, a z drugiej strony pozwoli na niewyrywanie dziecka czy 

młodego człowieka z jego naturalnego środowiska, kształtowania 
umiejętności życia w społeczeństwie, itp. 3. Umożliwienie tym dzieciom i 

młodzieży korzystania z zajęć pozalekcyjnych i wyjazdów letnich. Być może 
warto rozważyć połączenie dopłat do takiego wypoczynku i jakąś formę 

zachęty dla prywatnych organizatorów wypoczynku dla dzieci, by 
organizowali takie oferty z uwzględnieniem potrzeb tych dzieci? 4. 

Wykorzystanie możliwości uczestniczenia dzieci w zajęciach lekcyjnych 

konferencja 
regionalna w 

Krakowie 
system edukacji 
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zdalnie, poprzez internet. 5. Edukacja zawodowa powinna być realizowana w 
znacznie bliższej współpracy z środowiskami pracodawców, tak by 

nabywane kompetencje odpowiadały potrzebom rynku. Większa ilość nauki 
poprzez praktykę podniosła by jej efektywność, ale też dała pracodawcom 

okazję do poznania tych młodych ludzi i pokonania własnych obaw przed ich 
zatrudnianiem. 6. Należy szukać rozwiązań, które zapewnią dostęp dzieciom 

z niepełnosprawnością intelektualną do różnych kierunków edukacji, a nie 
tak jak jest obecnie do zaledwie kierunków dostępnych w pobliskich szkołach 

specjalnych. 7. Lepsze przygotowanie nauczycieli/lek do pracy z dziećmi i 
młodzieżą z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą. Chodzi tu nie tylko 

o zmiany w programie studiów z zakresu pedagogiki i studiów 
podyplomowych, ale też dokształcanie kadry już pracującej w szkołach. 

Chodzi również o pracę z postawą nauczycieli i nauczycielek wobec 
niepełnosprawności i choroby przewlekłej a nie jedynie szkolenia 

przekazujące wiedzę. 8. Położenie w edukacji nacisku na edukację 
włączającą, tj. taką, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży 
pełnosprawnej i tej z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą do 

tworzenia w przyszłości sprawiedliwego, włączającego społeczeństwa. Takie 
sformułowanie celu wymaga szeregu zmian na poziomie postaw 

nauczycieli/ek oraz w programach nauczania. 9. Stworzenie spójnego 
systemu wsparcia dla szkół i rodziców/opiekunów prawnych- centrów 

konsultacyjnych, do których można się będzie zwrócić w sytuacjach trudnych 
z prośbami o pomoc: wsparcie eksperckie, mediację, facylitację itp. W 

centrach takich powinny pracować między innymi osoby z różnymi 
niepełnosprawnościami, które mogłyby dzielić się swoim doświadczeniem. 
Siła autorytetu takich osób wobec dzieci z daną niepełnosprawnością i ich 

rodziców/opiekunów prawnych jest zupełnie inna. 10. Potrzebna jest 
edukacja seksualna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością/ chorobą 

przewlekła. Chodzi z jednej strony o ich bezpieczeństwo wobec prób 
nadużyć (zwłaszcza w przypadku niepełnosprawności intelektualnej), z 

drugiej w przypadku niepełnosprawności lub chorób mających znaczący 
wpływ na płodność i możliwość donoszenia ciąży, seksualność, samoocenę 
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itp. o przygotowanie do budowania relacji, małżeństwa, rodzicielstwa w 
przyszłości. Chodzi za równo o wsparcie psychologiczne jak i wiedzę o tym, 

czego mają się spodziewać w tych obszarach w związku ze swoją 
niepełnosprawnością i co mogą robić, by minimalizować doświadczane 

trudności.  

4 
Prawo 

oświatowe 

uczestnicy warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 

autyzmem" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Częstochowie 

 kwestie związane z rodziną i edukacją: wskazywano na potrzeby wsparcia 
rodziny, już od urodzenia dziecka z autyzmem i działań na rzecz świadomości 

rodziców i opiekunów w zakresie możliwości i przyszłości oraz możliwego 
stopnia samostanowienia ich dzieci - istnieją bowiem w tym zakresie częste 

bariery mentalne jak również w zakresie postaw; wskazano na kwestie 
związane z edukacją i współpracę placówek edukacyjnych z rodzicami, jak 
również świadomości do jakiej przyszłości przygotowywane jest dziecko z 
autyzmem i które elementy edukacji ułatwią mu przyszłe funkcjonowanie i 

pozwolą na maksymalną możliwą autonomię, wymaga to częściowego 
przedefiniowania celów edukacyjnych; wskazano na pozytywne aspekty 
programu "Za życiem" - dostrzeżenie specyfiki zaburzenia i konieczności 

tworzenia rozwiązań instytucjonalnych nakierowanych na tą specyfikę 
ponieważ dotychczasowe rozwiązania są niewystarczające, stabilność w 

zakresie finansowania - działania długofalowe, stosunkowo wysokie 
jednakże niewystarczające w odniesieniu do potrzeb wyasygnowane środki; 

konferencja 
regionalna w 

Częstochowie 
autyzm; system edukacji 

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” (Dz. U. z 2016 poz. 1860) 

5 

o wsparciu 
kobiet w ciąży 

i rodzin „Za 
życiem” 

Monika Baranowska 
- prelegent na 

konferencji 
regionalnej w 
Białymstoku 

W pkt 3 w ustawie za życiem, czytamy definicję rodziny. Dla mnie, jako 
rodziny zastępczej, pełniącej obecnie funkcję Rodzinnego Domu Dziecka, 

ważne jest, aby w tej definicji uwzględnić także rodzinę zastępczą, ponieważ 
w innym wypadku nasze dzieci zostaną z niej wykluczone.  

konferencja 
regionalna w 
Białymstoku 

inne 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2017 poz. 1952) 
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6 

ustawa o 
świadczeniach 

rodzinnych; 
ustawa o 

świadczeniach 
pieniężnych; 
Kodeks pracy 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych." 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Gdańsku 

Propozycja zniesienia progów dochodowych, od których zależne jest 
otrzymywanie części świadczeń; Zwiększenie liczby dni pełnopłatnych dni 

opieki dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych ; Pozytywne opinie 
dotyczące elastycznego czasu pracy oraz pracy w formie telepracy; 

konferencja 
regionalna w 

Gdańsku 

świadczenia; zmiany w 
kodeksie pracy 

7 

ustawa o 
świadczeniach 

rodzinnych; 
ustawa o 

świadczeniach 
pieniężnych 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych." 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Gdańsku 

Zwrócenie uwagi na niemożność podjęcia pracy zarobkowej przez osoby 
pobierające świadczenie pielęgnacyjne – w ograniczonym zakresie, z 

odpowiednim zapewnieniem opieki osobie niepełnosprawnej.  

konferencja 
regionalna w 

Gdańsku 
świadczenia 

8 

ustawa o 
świadczeniach 

rodzinnych; 
ustawa o 

świadczeniach 
pieniężnych 

Mama 
niepełnosprawnego 

dziecka 
zbyt niska wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

Świadczenia 

9 

ustawa o 
świadczeniach 

rodzinnych; 
ustawa o 

świadczeniach 
pieniężnych 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Zasygnalizowanie konieczności zwiększenia środków przekazywanych 
samorządowym na tworzenie nowych miejsc pracy, jak również konieczność 

zapewnienie większej pomocy dla opiekunów, po śmierci 
niepełnosprawnego dziecka. 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

świadczenia 
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10 
ustawa o 

świadczeniach 
rodzinnych 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Podniesienie koniczności rozszerzenie definicji opiekuna osoby 
niepełnosprawnej, jak również konieczność zniesienie proponowanych 

ograniczeń, np. progów dochodowy, czy też otrzymywania świadczenia 
pielęgnacyjnego, których istnienie powoduje niemożność skorzystania z 

proponowanych rozwiązań. 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

zmiany w kodeksie pracy; 
świadczenia 

11 
 ustawa o 

świadczeniach 
rodzinnych 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Propozycja okresu przejściowego w pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego 
dla osób, które będą zainteresowane pełnym powrotem na rynek pracy. 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

zmiany w kodeksie pracy; 
świadczenia 

12 
Ustawa o 

świadczeniach 
rodzinnych 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie 

opiekunów osób 
niepełnosprawnych 
na rynku pracy" na 

konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

Wprowadzenie wyższego świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku rodzica 
opiekującego się dzieckiem niepełnosprawnym w wielodzietnej rodzinie 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

świadczenia 

13 
Ustawa o 

świadczeniach 
rodzinnych 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie 

opiekunów osób 
niepełnosprawnych 
na rynku pracy" na 

konferencji 
ogólnopolskiej w 

Możliwość łączenia aktywności zawodowej z pobieraniem świadczenia 
pielęgnacyjnego 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

świadczenia 
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Warszawie w dniu 
17/10/2017 

14 

ustawa o 
świadczeniach 

rodzinnych; 
ustawa o 

świadczeniach 
pieniężnych 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Siedlcach 

Uwaga: kryterium dochodowe jest niekorzystne dla rodziców pracujących 
zawodowo. Jest to bariera ponieważ tworzy zagrożenia utraty tych 

świadczeń w związku z podjęciem zatrudnienia, natomiast celem usługi jest 
stworzenie zabezpieczenia w związku z podjęciem zatrudnienia. 

konferencja 
regionalna w 

Siedlcach 
świadczenia 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
(Dz.U. 2015 poz. 1110 ze zm.) 

15 orzecznictwo 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Kielcach 

Zgłaszano uwagi co do niejednolitego orzecznictwa i potrzeby tworzenia 
spójnych wytycznych (analogicznych do wytycznych dla wojewodów 

dotyczących kwalifikowania uczestników do ŚDS ). 

konferencja 
regionalna w 

Kielcach 
Orzecznictwo 

16 orzecznictwo 
Pan Grzegorz 

Krzykwa 

Postulat ujednolicenia systemu orzekania o niepełnosprawności. 
Niewłaściwie działa system w kontekście orzekania o niepełnosprawności, w 
konsekwencji do WTZ-ów trafiają osoby, które nie powinny do nich trafić, a 

bywa, że nie trafiają, te, które powinny. 

konferencja 
regionalna we 

Wrocławiu 
Orzecznictwo 

17 orzecznictwo 

uczestnik 
konferencji 

regionalnej w 
Poznaniu 

Mama dziecka z zespołem Aspergera - zapytała, czy zaświadczenia 
(orzeczenia) dla dzieci ze spectrum autyzmu będą przyspieszały przyjęcie do 

lekarza, 

konferencja 
regionalna w 

Poznaniu 
autyzm; orzecznictwo 

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2017 poz. 1383 ze zm.)  

18 
Ustawa o 

emeryturach i 
rentach 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnianie 
opiekunów osób 

Propozycja wcześniejszych emerytur dla opiekunów osób 
niepełnosprawnych oraz ułatwienia dostępu dla tych opiekunów do 

świadczeń zdrowotnych.  

konferencja 
regionalna w 

Gdańsku 

emerytury; świadczenia 
zdrowotne 
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niepełnosprawnych." 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Gdańsku 

19 
Ustawa o 

emeryturach i 
rentach 

Pani Kowalska, 
mama 

niepełnosprawnego 
dziecka 

Bardzo trudna sytuacja rodziców, których niepełnosprawne dzieci po wielu 
latach opieki zmarły- zasiłek dla bezrobotnych na pół roku i brak realnych 

możliwości zatrudnienia po 27 latach ciągłej, 24-godzinnej opieki nad 
głęboko niepełnosprawnym dzieckiem. Pani uważa, że lata opieki powinny 

być uwzględnione przy ustalaniu prawa do emerytury. 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

emerytury dla opiekunów 
ON 

20 

kodeks pracy; 
Ustawa o 

emeryturach i 
rentach 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnianie 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych" 
podczas konferencji 

regionalnej w 
Bydgoszczy 

Zwrócenie uwagi na nieefektywność proponowanych rozwiązań w zakresie 
telepracy, konieczność wprowadzenia wydłużonego, w stosunku do 
opiekunów dzieci zdrowych okres pełnopłatnej opieki, rozważenie 

przyznania prawa do renty dla opiekunów osób niepełnosprawnych. 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

zmiany w kodeksie pracy; 
świadczenia 

21 

Ustawa o 
emeryturach i 

rentach z 
Funduszu 

Ubezpieczeń 
Społecznych 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie 

opiekunów osób 
niepełnosprawnych 
na rynku pracy" na 

konferencji 
ogólnopolskiej w 

Warszawie w dniu 
17/10/2017 

Wprowadzenie szczególnych przywilejów w emeryturach dla opiekunów 
osób z niepełno sprawnościami, w tym możliwość otrzymywania dodatku 

stanowiącego różnicę pomiędzy kwotą netto emerytury, a kwotą 
świadczenia pielęgnacyjnego. 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

Ubezpieczenia społeczne 

22 
inne; ustawa o 
emeryturach i 

rentach 

Teresa Kozłowska, 
rodzic i nauczyciel 

Potrzebne jest wsparcie psychologiczne w opiece okołoporodowej i 
poporodowej. Czy jest możliwość w sytuacji, w której rodzic dziecka 

niepełnosprawnego pracuje również zawodowo, przejścia na wcześniejszą 
emeryturę (przywrócenie rozwiązań z 1996 roku) oraz rozszerzenia 2 dni 

opieki nad dzieckiem na więcej dni ze względu na niepełnosprawność. 
Trzeba dawać większe wsparcie rodzicom, którzy mając dziecko 

konferencja 
regionalna w 

Gdańsku 

pomoc psychologiczna, 
system emerytalny, opieka 

zdrowotna 
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niepełnosprawne, pracują. Pożądane są rozwiązania bezkolejkowego 
dostępu do lekarzy dla opiekunów osób niepełnosprawnych. 

23 
inne; ustawa o 
emeryturach i 

rentach 

uczestnicy warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnieniu 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych " 
w trakcie konferencji 

regionalnej w Ełku 

Nadal istnieją zbyt niskie świadczenia emerytalne otrzymywane przez OON, 
co zostało zauważone przez obecny rząd, jednak jeszcze nie ma konkretnych 
rozwiązań – temat został poruszony przez grupę, postulowano, aby rząd 
ponownie mu się przyjrzał i dokonał ew. zmian; 

konferencja 
regionalna w 

Ełku 
emerytura 

Inne 

24 inne 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Kielcach 

Tendencja do „zatrzymywania” pełnoletnich uczniów ze spektrum autyzmu 
w placówkach oświatowych, co niejednokrotnie odracza ich proces 

usamodzielniania i aktywizacji zawodowej. 

konferencja 
regionalna w 

Kielcach 
autyzm 

25 inne 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Kielcach 

Postulat obowiązkowej superwizji. 
konferencja 

regionalna w 
Kielcach 

ŚDS 

26 inne 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w 

Kielcach 

Poszerzanie świadomości społecznej poprzez kampanie społeczne dotyczące 
autyzmu i sytuacji dorosłych osób z ASD i sprzężeniami. 

konferencja 
regionalna w 

Kielcach 
autyzm 
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27 inne 

uczestnik/czka 
konferencji 

regionalnej w 
Szczecinie 

orientowania działań wspierających na pomoc rodzicom w radzeniu sobie z 
kryzysem oraz stanami depresyjnymi 

konferencja 
regionalna w 

Szczecinie 
pomoc psychologiczna 

28 inne 

uczestnicy warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 

autyzmem" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Szczecinie 

Potrzebna jest realizacja różnego rodzaju działań promocyjno-edukacyjno-
informacyjnych skierowanych do społeczeństwa a dotyczących osób z 
autyzmem. Kampanie społeczne mogłyby oswoić ludzi z tematem autyzmu, 
uwrażliwić ich na problemy osób z tą chorobą a dzięki temu pomóc osobom z 
autyzmem w skutecznym, wolnym od oceniania i krytyki uspołecznianiu. 

konferencja 
regionalna w 

Szczecinie 
autyzm 

29 inne 

uczestnicy warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 

autyzmem" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Białymstoku 

Wczesna terapia osób z autyzmem: a) Brak wczesnej diagnozy – dzieci są 
zbyt późno diagnozowane (im później tym gorzej dla rozwoju dziecka) – zbyt 
długa i żmudna jest droga rodzica do uzyskania diagnozy, często trwa latami 
b) Wczesna interwencja terapeutyczna = zmniejszenie skutków w przyszłości 

dziecka, to również zmniejszenie obciążeń społecznych c) Bardzo często 
autyzm sprzężony jest z innymi niepełnosprawnościami – 

wielospecjalistyczna terapia d) brak wiedzy lekarzy pediatrów, pielęgniarek à 
konieczność wpisania w „roczne bilanse małego dziecka” obserwacji w 

kierunku autyzmu e) Diagnozowanie dorosłych – brak wiedzy o nielicznych 
placówkach diagnozujących dorosłych f) Brak lekarzy psychiatrów – lekarz 

psychiatra jest konieczny w badaniu i wystawieniu odpowiednich 
zaświadczeń g) z nieznanych przyczyn systematycznie wzrasta liczba OzA h) 
brak specjalistów w diagnozowaniu blisko domu –> stworzenie sieci Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych (PP-P) specjalizujących się w 
diagnozowaniu autyzmu (np. jedna na 3-4 powiaty) i) błędne diagnozy -> 
błędna opieka terapeutyczna j) duża odległość od dużych wojewódzkich 
ośrodków diagnozujących autyzm (Białystok, Olsztyn, Giżycko, Gdańsk, 
Warszawa, Bydgoszcz Toruń) k) szczególne trudności dot. mieszkańców 

terenów wiejskich i braku wsparcia terapeutycznego blisko domu  

konferencja 
regionalna w 
Białymstoku 

autyzm 

30 inne 
uczestnicy warsztatu 

"Zmiany w prawie 
pracy i zatrudnieniu 

poruszone problemy przez uczestników warsztatów: a) Brak pieniędzy na 
asystenta osoby niepełnosprawnej w gminach mimo dużego 

zapotrzebowania na pomoc ze strony specjalistów; b) Świadczenie 

konferencja 
regionalna w 
Białymstoku 

asystent osoby 
niepełnosprawnej, 

świadczenia pielęgnacyjne; 
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opiekunów osób 
niepełnosprawnych " 
w trakcie konferencji 

regionalnej w 
Białymstoku 

pielęgnacyjne a poszukiwanie pracy przez OON, czy jest możliwe, że 
świadczenie nie będzie utracone w okresie poszukiwania; c) Jakie są 

przewidziane instrumenty zachęcające pracodawców do zatrudniania OON, 
którzy nie są bardzo wygodnymi pracownikami, gdyż mogą, np., w każdej 
chwili pójść na zwolnienie – odpowiedź: wszystkiego nie da się załatwić od 

strony przepisów prawa, dużo zależy od relacji międzyludzkich budowanych 
latami. d) Dosyć szeroko był omawiany temat osób mających świadczyć tzw. 
„pomoc w domu”, czy dotyczy to każdej dowolnej osoby, co budziło niepokój 

uczestników z racji miejsca wykonywania tej pracy /dom/, czy ta pomoc ma 
być wykonywana systematycznie przez daną osobą, czy raczej jednorazowo, 

z możliwością powtórzenia. 

zatrudnianie opiekuwnów 
osób niepełnosprawnych 

31 inne 
Uczestnicy 
konferencji 

regionalnej w Ełku 

W głosach ze strony publiczności zwrócono uwagę na następujące kwestie: 
a) konieczność ograniczenia luk i nieścisłości w przepisach prawnych: - na 

ograniczenia wsparcia po 24 roku życia, na ograniczenie możliwości 
uczestnictwa w życiu publicznym np. w wyborach (wypowiedź Pani Iwony 

Wilczek); - na konieczność wypracowania kompleksowego wsparcia 
aktywizacji zawodowej opiekunów rodziców dzieci niepełnosprawnych, 

któremu muszą towarzyszyć zmiany prawne i zmiany strategii 
przeciwdziałania wykluczeniu zawodowemu opiekunów dzieci 

niepełnosprawnych (postulaty Tomasza i Martyny Lewandowiczów); - 
bariery prawne wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (przedstawicielka 

z Biskupca), b) konieczność podejmowania inicjatyw oddolnych i pożytki z 
tego płynące: - ograniczanie problemów społecznych poprzez oddolne 

organizowanie współpracy wszystkich partnerów, ważne współdziałanie ze 
służbami zatrudnienia (w szczególności dla WTZ i ŚDS), trzeba tworzyć 
klimat do zatrudnienia (ŚDS w Olecku), c) wartość wiedzy i informacji: - 

znaczenie szkolenia, warsztatów dla rodzin, szkolenia samych ON (ŚDS w 
Olecku); - wartość diagnozy (diagnoz indywidualnych, instytucjonalnych, 

diagnoz lokalnych systemów wsparcia); - znaczenie informacji i informatora 
dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, d) znaczenie, rolę pracy 
zespołowej w organizowaniu współpracy i działań oddolnych e) brak 

spożytkowania doświadczeń z Wczesnej Interwencji Medycznej, która 

konferencja 
regionalna w 

Ełku 
inne 
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wypracowała model opieki wsparcia nad dzieckiem, f) obecność 
dyskryminacji instytucjonalnej (wypowiedź Pani Iwony Wilczek dotycząca 

pozyskiwania kredytu na zakup mieszkania), g) praktyka tworzenia mieszkań 
chronionych przez rodziców dzieci niepełnosprawnych (wypowiedź Pani 

Iwony Wilczek), 

32 inne 

uczestnicy warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 

autyzmem" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Gorzowie Wlkp. 

Na etapie diagnozy oraz opieka nad dzieckiem do 3 roku życia: Utrudniony 
dostęp do wielospecjalistycznej diagnozy medycznej i funkcjonalnej oraz 

brak specjalistycznych ośrodków (i specjalistów) w sposób znaczący opóźnia 
moment podjęcia intensywnej terapii wyrównującej deficyty rozwojowe. 

Dużym problemem jest utrudniony dostęp rodziców do rzetelnych informacji 
na temat całościowych zaburzeń rozwoju oraz dalszej drogi postepowania w 

celu zapewniania dziecku warunków do rozwoju. Ograniczenie w czasie 
możliwości diagnozowania (zwykle do czasu podjęcia nauki szkolnej). W 

przypadku dzieci z Zespołem Aspergera niepokojące objawy mogą pojawić 
się później. Małe dzieci z autyzmem mają ograniczoną możliwość do 

korzystania ze specjalistycznej terapii. Usługi świadczone przez Ośrodki 
Wczesnej Interwencji oraz w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są 

niewystarczające. 

konferencja 
regionalna w 

Gorzowie Wlkp. 
autyzm 

33 inne 

uczestnicy warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 

autyzmem" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Gorzowie Wlkp. 

Osoby z autyzmem mogą być wartościowymi pracownikami, wykonującymi 
swoją pracę w sposób staranny i dokładny. Aby w pełni wykorzystać 

zdolności warto stworzyć profil predyspozycji zawodowych oraz 
ustrukturyzować przestrzeń, aby osoba z autyzmem czuła się w niej 

bezpiecznie. Nawet w przypadku wysokofunkcjonujacych osób z autyzmem 
wymagana byłaby obecność asystenta, którego zadaniem byłoby 

organizowanie pracy i sprawdzanie jakości jej wykonania. 

konferencja 
regionalna w 

Gorzowie Wlkp. 

autyzm; zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych 

34 inne 

uczestnicy warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 

autyzmem" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Gorzowie Wlkp. 

Zdaniem uczestników warsztatów konieczne jest systemowe wsparcie całej 
rodziny osoby z autyzmem. Obecnie działania te skierowane są w główniej 

mierze na dziecku, tym samym pozbawiając odpowiedniego wsparcia 
rodziców. Już od momentu diagnozy mogłyby być organizowane warsztaty 

psychoedukacyjne, kompetencji wychowawczych, grupy wsparcia, 
indywidualna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna. Działania te 

obecnie podejmowane są w ramach krótkoterminowych projektów - warto 

konferencja 
regionalna w 

Gorzowie Wlkp. 
autyzm 
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byłoby zapewnić systematyczność, cykliczność w/w działań. 

35 inne 

Zofia Lisiecka - 
prelegent w trakcie 

konferencji 
regionalnej w 

Krakowie 

WSPARCIE W ŻYCIU CODZIENNYM 1. W organizacji wsparcia dla rodzin 
dzieci z niepełnosprawnościami konieczna jest większa elastyczność 

wszystkich systemów. Czasem potrzebne wsparcie to wizyta codziennie 
osoby, która nakarmi dziecko żywione przez sondę gdy rodzic nie daje sobie 

z tym rady, a czasem to kwestia odbierania dwójki rodzeństwa ze szkoły, gdy 
nie ma możliwości pozostawienia dziecka z niepełnosprawnością bez opieki 

w domu, lub zabrania go ze sobą. Obecnie sztywność procedur uniemożliwia 
wiele takich działań. 2. Kluczowym elementem wpływającym na jakość życia 

rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością jest położenie i 
dostosowanie mieszkania/domu. Ilekroć powstają nowe budynki komunalne, 

część z lokali na parterach powinna być od razu projektowana w sposób 
uniwersalny, dostosowany do osób z niepełnosprawnością. Należy tworzyć 

efektywne systemy zamiany mieszkań komunalnych tak, by osoby z 
niepełnosprawnościami mogły szybko przeprowadzać się do lokali 

położonych na parterze lub w budynkach z odpowiednia windą. Należy 
również zapewniać szybko lokale komunalne rodzinom bezdomnym z 
dzieckiem z niepełnosprawnością. 3. Możliwość załatwiania spraw w 
urzędach zdalnie przez internet, a dla osób mających z tym trudności 
wsparcie asystenta, który pomoże wypełnić wszelkie formalności. 4. 

Wsparcie finansowe dla rodziców/opiekunów zajmujących się dzieckiem z 
niepełnosprawnością powinno być skonstruowane w taki sposób, by 

zachęcało do aktywności zawodowej. Np. świadczenia mogłyby maleć 
jedynie o kwotę jaką rodzic/opiekun zarobił. Obecnie jest wprost przeciwnie - 
ryzyko utraty całego świadczenia przy najmniejszej nawet pracy zarobkowej 
powoduje, że większość rezygnuje z podejmowania aktywności zawodowej. 
W efekcie, gdy sytuacja się zmienia (dziecko się usamodzielnia lub niestety 

umiera) rodzice ci mimo zaawansowanego wieku nie mają żadnego 
doświadczenia zawodowego, co bardzo utrudnia im znalezienie 

zatrudnienia. 5. Wsparcie psychologiczne potrzebne jest przez cały czas. 
Nowe etapy życia niosą nowe problemy i rodzice/opiekunowie prawni i samo 

konferencja 
regionalna w 

Krakowie 
inne; świadczenia 
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dziecko czy młody człowiek powinni mieć możliwość skorzystania z takiej 
pomocy.  

36 inne 

Zofia Lisiecka - 
prelegent w trakcie 

konferencji 
regionalnej w 

Krakowie 

PEWNOŚĆ PRZYSZŁOŚCI 1. Brak pewności co do losów dzieci z 
niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi samodzielne funkcjonowanie po 

osiągnieciu przez nie dorosłości jest największym źródłem stresu dla 
rodziców/opiekunów prawnych. Potrzebne jest tworzenie systemowych 

rozwiązań - niewielkich, przyjaznych domów opieki itp. 2. Ważne jest 
również systemowe rozwiązanie wsparcia rodziców tych dzieci w momencie 
gdy to oni starzeją się, pogarsza się ich zdrowie i wymagają pomocy, której 

ich dzieci nie mogą im zapewnić. 

konferencja 
regionalna w 

Krakowie 

opieka nad dorosłymi 
osobami 

niepełnosprawnymi 

37 inne 

uczestnicy 
konferencji 

regionalnej w 
Krakowie 

Zwrócono również uwagę, że choć mówimy o wsparciu rodzin, trzeba 
pamiętać, że wiele dzieci z niepełnosprawnością spędza życie w domach 
dziecka, zakładach opiekuńczo leczniczych czy domach opieki społecznej. 
Projektowane rozwiązania muszą uwzględnić również ich potrzeby. 
Chociażby poprzez większe wsparcie dla specjalistycznych rodzin 
zastępczych i dążenie do stałego wzrastania ich liczby z jednej strony oraz do 
takiego wspierania rodziców od samego początku by dzieci porzucanych z 
powodu niepełnosprawności było jak najmniej. 

konferencja 
regionalna w 

Krakowie 
inne 

38 inne 

uczestnicy 
konferencji 

regionalnej w 
Rzeszowie 

W głosach ze strony publiczności zwrócono uwagę na następujące, 
fundamentalne kwestie: a) ochrona życia obejmuje okres od poczęcia do 

naturalnej śmierci i wiąże się ze wspieraniem rodzin w decyzjach i 
konkretnych działaniach, b) w Polsce rozwiązania w opiece nad osobami 

upośledzonymi są zorganizowane do 25 roku ich życia. Potem są to „listki 
figowe” (określenie ojca niepełnosprawnej córki – DT), jak np. WTZ, c) dobrej 

jakości opieka oznacza konieczność wsparcia obojga rodziców w jej 
sprawowaniu, poprzez wykorzystanie nowoczesnych instrumentów 

poprawiających sytuację materialną, społeczną i mieszkaniową rodzin 
sprawujących opiekę nad dziećmi oraz dorosłymi ON, d) znaczenie nowej roli 

asystenta rodziny w rodzinie z ON, w stosunku do wypracowanych do tej 
pory form oddziaływań na rodzinę i form pracy z rodziną, e) potrzebą 

wsparcia e-biznesu ON, f) konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w 
opiece nad dorosłymi ON po śmierci ich rodziców, g) konieczność 

konferencja 
regionalna w 

Rzeszowie 
inne 
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ograniczenia luk i nieścisłości w przepisach prawnych (możliwość odliczenia 
kosztów rehabilitacji dziecka od dochodów rodziny uprawniających do 

wsparcia, zapisy dotyczące priorytetu 2.4.).  

39 inne 

uczestnicy warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 

autyzmem" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Lublinie 

• kolejnym zagadnieniem były kwestie związane z orzecznictwem, 
wskazywano na potencjalne problemy formalne związane z przyjmowaniem 

osób z ASD do placówek w przypadku orzeczeń sprzed 2010 nie 
zawierających kodu C12i problemy związane z weryfikacją diagnoz w takich 

wypadkach; 

konferencja 
regionalna w 

Lublinie 
orzecznictwo; autyzm 

40 inne 

uczestnicy warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 

autyzmem" w 
trakcie konferencji 

regionalnej w 
Lublinie 

• kolejnym zagadnieniem były kwestie związane z opieką wytchnieniową dla 
rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, wskazywano na barierę w 

postaci limitu dochodowego 1200 zł netto na osobę w rodzinie, 
zaproponowano poprzez analogię do mechanizmu specjalistycznych usług 

opiekuńczych możliwość częściowej odpłatności w przypadku rodzin 
przekraczających tą kwotę, w innym wypadku ilość potencjalnych 

korzystających będzie niewielka co tym samym wpłynie na dostępność 
usługi na rynku; 

konferencja 
regionalna w 

Lublinie 
opieka wytchnieniowa 

41 inne Ks. Stanisław Słowik 
Potrzeba całościowego pochylenia się nad problematyką 

niepełnosprawności, uwzgledniająca wszystkie rodzaje niepełnosprawności i 
wyraz tego w nowym odrębnym akcie prawnym. 

konferencja 
regionalna w 

Kielcach 
inne 

42 inne Ks. Stanisław Słowik 
Ograniczony dostęp do instytucji pomocowych ze względu na ograniczoną 

liczbę miejsc, terytorium (obszar miejski/wiejski). Postulat rozwiązań 
uzupełniających 

konferencja 
regionalna w 

Kielcach 

pomoc społeczna, ochrona 
zdrowia, 

43 inne 
Elżbieta Drabka, 

OPP (zdrowie 
psychiczne), rodzic  

Konieczność ukazania ścieżki wprowadzania na rynek pracy osób z 
zaburzeniami psychicznymi, które nie miały możliwości udziału w WTZ-ach. 

konferencja 
regionalna w 

Kielcach 

Pomoc społeczna, 
rehabilitacja zawodowa, 

opieka nad osobami z 
zaburzeniami 

psychicznymi, wsparcie 
rodzin osób z zaburzenia 

psychicznymi.  
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44 inne 
Elżbieta Drabka, 

OPP (zdrowie 
psychiczne), rodzic  

Konieczność stworzenia takiego systemu rehabilitacji zawodowej, żeby 
osoba rehabilitowana nie miała przerwy w działaniach terapeutycznych i 

zawodowych. WTZ-ów w świętokrzyskim jest mniej niż potrzeb. 

konferencja 
regionalna w 

Kielcach 

Rehabilitacja zawodowa 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi, wsparcie 
rodzin osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

45 inne 
Elżbieta 

Szczecińska, rodzic 
ON 

Poruszono kilka kwestii: 1. Żadne środki nie załatwią sprawy 
niepełnosprawności, jeśli rodzice nie będą dopuszczani do udziału w 

decyzjach odnośnie osób niepełnosprawnych 2. W ZAZ-ie w Łodzi były 
nieprawidłowości w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – ZAZ pobierał 

składki od zatrudniania osób niepełnosprawnych. 3. Brakuje misji w 
instytucjach wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych – pieniądze rządzą 

tym systemem 4. Potrzebne jest większe wsparcie psychologiczne, 
edukacyjne i zawodowe dla rodziców osób z niepełnosprawnością. 5. Brakuje 

informatora dla osób psychicznie chorych – projekty, propozycje pracy. 6. 
Przydałby się całodobowy telefon zaufania dla rodzin z osobami 

zaburzonymi psychicznie. 

konferencja 
regionalna w 

Łodzi 

Bezpieczeństwo osób z 
zaburzeniami 

psychicznymi, informator 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, wsparcie 

psychologiczne dla rodzin 
ON 

46 inne 
Andrzej Ciesielski, 

WTZ 

Zasygnalizowano kwestię, że zdarzają się lekarze medycyny pracy, którzy w 
sytuacji dopuszczenia ON do pracy, żądają orzeczeń o niepełnosprawności i 
na tej podstawie starają się ograniczać możliwość podejmowania pracy przy 

zapisie „żadna praca” 

konferencja 
regionalna w 

Łodzi 
Orzecznictwo 

47 inne 
Jarosław Jurczyński, 

OPP 

1. Postulat, żeby umożliwić rodzicom dodatkowej pracy w sytuacji, w której 
ich dzieci są pod opieką instytucji takich jak WTZ, bez pozbawiania go 

świadczenia pielęgnacyjnego 2. Kwestia wprowadzania terminów, które nie 
są zaakceptowane w nomenklaturze międzynarodowej, w literaturze 

przedmiotu, w związku z propozycją zmiany orzecznictwa o 
niepełnosprawności na orzecznictwo o niesamodzielności. 3. Kwestia osób, 

które są osobami starszymi, często na emeryturach, otrzymujących tzw. 
wcześniejsze emerytury (jest ich niewiele w skali kraju), ale są to osoby 

borykające się z różnymi problemami, z niskimi emeryturami i bez żadnych 
dodatkowych świadczeń, opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w 

stopniu znacznym. Czy tacy opiekunowie nie powinny otrzymywać 
świadczeń pielęgnacyjnych i emerytalnych? 

konferencja 
regionalna w 

Łodzi 
orzecznictwo; emerytury 
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48 inne 

uczestnik warsztatu 
"Wsparcie dla osób z 
autyzmem" podczas 

konferencji 
regionalnej w Łodzi 

Opinia: istnieje niespójność koncepcji kompleksowego systemu wsparcia. W 
edukacji uwzględnia się potrzeby uczniów z autyzmem: klasy dla dzieci z 

autyzmem pracują w systemie zatrudnieniowym 4/2 i dysponują 
przygotowaną specjalistycznie kadrą nauczycielską. Autyzm to zaburzenie 

rozwojowe trwające przez całe życie, dorosła osoba z autyzmem jest często 
bardziej wymagającą w zakresie wsparcia - zatem nierealne jest 

sprawowanie opieki i udzielanie specjalistycznego wsparcia w proporcjach 
7/1. Jeśli tego typu rozwiązania nie zostaną wprowadzone brak będzie szans 

na integrowanie i kontynuację działań, brak tu kompleksowości. 

konferencja 
regionalna w 

Łodzi 
inne 

49 inne 

uczestnik warsztatu 
"Zmiany w prawie 

pracy i zatrudnieniu 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych" 
podczas konferencji 
regionalnej w Łodzi 

Rozszerzenie kręgu osób mogących korzystać z programu „Za życiem” na 
opiekujących się innymi (poza dziećmi) niepełnosprawnymi członkami rodzin 

konferencja 
regionalna w 

Łodzi 
inne 

50 inne 
uczestnik konferncji 

regionalnej w 
Poznaniu 

Mama niepełnosprawnych bliźniaczek, Opalenica - opowiedziała o bardzo 
trudnej sytuacji rodzin osób z dysfunkcjami, wymagających całodziennej 

opieki, które w zasadzie są skazane na wegetację, które otrzymują wózki raz 
na pięć lat, sześćdziesiąt pielucho-majtek na miesiąc, które ponad rok 

oczekują na ŚDS. Wskazała, że osiemset złotych emerytury po dwudziestu 
latach pracy to bardzo mało, że są grupy rodziców, które mają więcej i to nie 

jest sprawiedliwe, 

konferencja 
regionalna w 

Poznaniu 
świadczenia 

51 inne 
uczestnik konferncji 

regionalnej w 
Poznaniu 

WTZ Miejska Górka, Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - 
padło pytanie, dlaczego w niektórych województwach powstają ZAZ-y, a w 

innych nie. Uchwały samorządów wojewódzkich ograniczają ich 
powstawanie, a przecież ZAZ-y miały być w założeniu miejscem pracy dla 

osób niepełnosprawnych po opuszczeniu WTZ-ów, 

konferencja 
regionalna w 

Poznaniu 
ZAZ 

52 inne 
uczestnik konferncji 

regionalnej w 
Poznaniu 

Stowarzyszenie „Na tak” Poznań - zaapelowano o słuchanie tego co mówią 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, ponieważ reprezentują oni 

zainteresowane środowiska i rzetelną wiedzę, - poinformowano, że 
szwankuje informacja dla osób niepełnosprawnych, np. co mogą zrobić w 

konferencja 
regionalna w 

Poznaniu 
inne 
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określonej sytuacji, - poskarżono się, że w przypadku prowadzonego przez 
stowarzyszenie domu krótkiego pobytu dla dorosłych (opieka 

wytchnieniowa) rzuca się im kłody pod nogi, - stwierdzono, ze zapisy ustawy 
powinny iść w kierunku normalności, a nie integracji na siłę, - wyrażono 

opinię, że matki dzieci z zespołem Downa straszy się możliwymi problemami 
rozwoju ich dzieci i że może czasem bezpieczniej jest nie wiedzieć niż być 

informowanym o najgorszych rzeczach, - stwierdzono, ze trzeba 
przygotowywać społeczeństwo na kontakt z osobami niepełnosprawnymi, - 

zaproponowano powołanie ośrodków informacyjnych, które przekazywałyby 
wiedzę na temat tego gdzie i jaką pomoc można otrzymać, gdy urodzi się 
dziecko niepełnosprawne, - zasugerowano, ze lepiej jest wspierać w pracy 

matki niepełnosprawnych dzieci, niż powodować żeby miały one pracę 
porzucać, 

53 inne 
Zdzisław 

Markiewicz, MOPS 

1. Podkreślił podmiotowy a nie przedmiotowy charakter prawa, który można 
odnieść do PZŻ. Wyraził wątpliwość, czy ta ustawa wkracza w rzeczywistość, 

w której są już zapewnione odpowiednie usługi społeczne, usługi socjalne. 
Zatem należy skupić się na intensywnej budowie zasobów, które mają 

respektować prawa beneficjentów ustawy. 

konferencja 
regionalna w 

Opolu 
inne 

54 inne Edyta Sieradzka,  

Postulat, żeby prawodawstwo gwarantowało różne udogodnienia (np. 
uzyskiwanie pomocy publicznej) zachęcające pracodawców do zatrudniania 

osób niepełnosprawnych. Jest wiele nowelizacji, dokłada się biurokracji, 
odebrane są uprawnienia pracodawców, co mocno zniechęca pracodawców 

do zatrudniania ON. 

konferencja 
regionalna w 

Opolu 
inne 

55 inne 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 
regionalnej w Opolu 

zwrócenie uwagi, iż niektóre pcpr-y różnie traktują zapisy zawarte w 
orzeczeniach mówiące o wskazaniach do terapii zajęciowej (zapis – 

wskazania do terapii i wskazania do terapii zajęciowej), które skutkują 
blokowaniem w dostępie do WTZ i kierowanie do innych instytucji np.: DPS 

konferencja 
regionalna w 

Opolu 
Orzecznictwo 

56 inne 

uczestnik warsztatu 
"WTZ - diagnoza i 

kierunki zmian" 
podczas konferencji 

braku statystyk, które powinny być prowadzone przez PCPR a dotyczących 
rzeczywistej ilości osób z niepełnosprawnościami 

konferencja 
regionalna w 

Opolu 
inne 
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regionalnej w Opolu 

57 inne 

uczestnik 
konferencji 

ogólnopolskiej w 
Warszawie w dniu 

17/10/2017 

Zwiększenie limitów rehabilitacyjnych dla dzieci oraz uwzględnienie przy 
kryterium finansowym koniecznych wydatków na leczenie i rehabilitację 

konferencja 
ogólnopolska w 

Warszawie -
17.10.2017 

świadczenia 

58 inne Formy opieki 
Co ze ścieżką opieki geriatrycznej i wsparcia terapeutycznego dla osób w 

późnym okresie życia i ich opiekunów? 

konferencja 
regionalna w 

Gdańsku 
Opieka geriatryczna 

59 inne 

uczestnik 
konferencji 

regionalnej w 
Gdańsku 

Czy jest możliwy szybszy dostęp do lekarzy specjalistów dla opiekunów osób 
niepełnosprawnych, którzy podupadają na zdrowiu? 

konferencja 
regionalna w 

Gdańsku 

opiekunowie ON; opieka 
zdrowotna 

60 inne 

Pani Kowalska, 
mama 

niepełnosprawnego 
dziecka 

W chwili obecnej rodzice nadużywają uprawnień dających nielimitowane 
środki pomocnicze i handlują pieluchami, cewnikami itp. 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

inne 

61 inne 

Pełnomocnik 
zarządu 

województwa ds. 
osób 

niepełnosprawnych 

Powinny być zapewnione formy wsparcia dla osób opiekujących się 
członkami rodziny w podeszłym wieku 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

Opieka geriatryczna 

62 inne 
Niepełnosprawni w 
pieczy zastępczej 

Niepokoi brak wsparcia osób niepełnosprawnych, których rodziny o nie nie 
walczą, w tym podopiecznych rodzin zastępczych/umieszczonych w pieczy 

zastępczej. 

konferencja 
regionalna w 

Gdańsku 
piecza zastępcza 

63 inne   
Jest konieczność zmian ochrony prawnej dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i rozwojową- czy nad tym się pracuje? 

konferencja 
regionalna w 

Gdańsku 
ubezwłasnowolnienie 

64 inne 
uczestnik warsztatu 

"Wsparcie osób z 
Postulat: istnieje potrzeba dostosowania istniejących placówek dziennych w 
zakresie przepisów wykonawczych i zwiększonych środków finansowych np. 

konferencja 
regionalna w 

autyzm 
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autyzmem" podczas 
konferencji 

regionalnej w 
Gdańsku 

ŚDS -ów lub oddziałów dziennych psychiatrycznych-rehabilitacyjnych lub 
zorganizowania nowej formy dla osób z autyzmem po długotrwałym 

leczeniu psychiatrycznym agresywnych lub autoagresywnych 

Gdańsku 

65 inne 

Pani Kowalska, 
mama 

niepełnosprawnego 
dziecka 

Problem po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia- niepełnosprawność i 
wynikające z niej potrzeby nie zmieniają się, a traci się całe wsparcie, jakie 

otrzymywało dziecko. 

konferencja 
regionalna w 
Bydgoszczy 

wsparcie dorosłych ON 

66 inne 
Teresa Kozłowska, 
rodzic i nauczyciel 

Potrzebne jest wsparcie psychologiczne w opiece okołoporodowej i 
poporodowej. Czy jest możliwość w sytuacji, w której rodzic dziecka 

niepełnosprawnego pracuje również zawodowo, przejścia na wcześniejszą 
emeryturę (przywrócenie rozwiązań z 1996 roku) oraz rozszerzenia 2 dni 

opieki nad dzieckiem na więcej dni ze względu na niepełnosprawność. 
Trzeba dawać większe wsparcie rodzicom, którzy mając dziecko 

niepełnosprawne, pracują. Pożądane są rozwiązania bezkolejkowego 
dostępu do lekarzy dla opiekunów osób niepełnosprawnych. 

konferencja 
regionalna w 

Gdańsku 

pomoc psychologiczna, 
system emerytalny, opieka 

zdrowotna 

 

 

 

Tabela 9 Analiza uwag uczestników bezpośrednich spotkań roboczych, zgłoszonych do obowiązujących aktów prawnych  

LP 
Dokument, do którego odnosi się 

uwaga 

Podmiot 

reprezent

owany 

Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia problemowa 

Nr raportu – 

źródło 

uwagi 

Słowo kluczowe 
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1.  • Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 
sprawie orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 
8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 
2002 r. w sprawie kryteriów oceny 
niepełnosprawności u osób w 
wieku do 16 roku życia (Dz.U. 
2002 nr 17 poz. 162) 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

OPP W związku z rozszerzeniem typów ŚDS-ów o autystów i 

o osoby z niepełnosprawnością sprężoną czy będzie 

możliwość wnioskowania o dofinansowanie na osoby, 

które przyszły do ŚDS po lipcu 2017, na przykład w 

listopadzie 2017?  

26 ŚDS, dotacja, autyzm, 

niepełnosprawność 

sprzężona 

2.  Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 

2014 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie środowiskowych domów 

samopomocy 

ŚDS, 

MOPR 

W związku z zapisem o konieczności dostosowania ŚDS 

do określonych w rozporządzeniu standardów do 

31.12.2018 roku zadano pytanie o zapis dotyczący 

wyodrębnienia się jako samodzielna jednostka 

organizacyjna, na przykład ze struktur PCPR czy OPS.  

28 ŚDS 
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3.  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o 
zmianie ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, 
nr 127, poz. 721) brzmienie od 1 
lutego 2013r. 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

OPP 

Zielona 

Góra 

Kwestia turnusów rehabilitacyjnych, czy mają być 

organizowane w ramach posiadanego przez uczestnika 

urlopu. 

21 WTZ, uczestnicy 

4.  • Rozporządzenie Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 15 września 
2004 r. w sprawie zwrotu kosztów 
przystosowania stanowisk pracy, 
adaptacji pomieszczeń i urządzeń 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz kosztów 
zatrudnienia pracownika 
pomagającego pracownikowi 
niepełnosprawnemu (Dz. U. Nr 
215, poz. 2186 z późn. zm.). 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ 

Krosno 

Odrzański

e 

W kwestii mieszkań treningowych, czy organizacje 

pozarządowe mogą ubiegać się o prowadzenie takich 

mieszkań. 

21 Mieszkalnictwo 

wspomagane, organizacje 

pozarządowe 
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5.  Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 17 

października 2007 r. w sprawie 

refundacji wynagrodzenia oraz 

składek na wynagrodzenia społeczne 

pracodawcy zatrudniającego osoby 

niepełnosprawne (tekst jedn. Dz. U. 

2008.14.92) 

ES, OPP W kwestii tworzenia nowych pracowni 3% środków 

PFRON, które można przeznaczać na doposażenie WTZ 

jest kwotą za małą, nawet z uwzględnieniem 10% 

środków powiatowych. 

21 PFRON, WTZ, dotacja,  

6.  • art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy 
społecznej 

 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

ŚDS Kwestia dokumentowania zatrudnienia przez 

uczestnika WTZ na rynku pracy też w trakcie 3 miesięcy 

okresu, w którym miejsce „czeka” na tego uczestnika.  

W kwestii uzyskiwania rozszerzenia dotacji na 

uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy 

już są uczestnikami ŚDS, czy w oparciu o Program 

dotacja jest obligatoryjna czy można jej nie otrzymać. 

21 WTZ, aktywizacja 

zawodowa, rynek pracy dla 

ON, dokumentacja, powrót 

do WTZ, 

niepełnosprawność 

sprzężona, dotacja, ŚDS 

7.  • art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy 
społecznej 

• PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3. 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

WTZ, ŚDS odnośnie uczestników – osoby ze spektrum autyzmu 

wymagają dostosowywania pomieszczeń, pracy jedne 

na jeden z terapeutami, stąd postuluje się zwiększenie 

dotacji powyżej 30% zakładanych w programie. 

Wystarczający byłby przynajmniej poziom dotacji 4-5 

razy większa niż na innego uczestnika ŚDS. Dobrym 

wzorem jest system oświaty w kwestii dotacji.  

21 Finansowanie, dotacja, 

autyzm, niepełnosprawność 

sprzężona, system edukacji 

specjalnej, kadra 
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8.  • art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy 
społecznej 

• PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.3 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

ŚDS Zniżki dla osób niepełnosprawnych na transport 

publiczny kończą się w momencie ukończenia 24 roku 

życia. 

20 Transport, ŚDS, WTZ 

9.  • art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy 
społecznej 

• PROGRAM ZA ŻYCIEM, Priorytet 
III, punkt 3.2 

WTZ 

Międzyrze

cz 

W związku z rozszerzeniem typów ŚDS-ów o autystów i 

o osoby z niepełnosprawnością sprężoną jakie będą 

wskaźniki zatrudnienia i finansowania tego typu 

placówek?  

Czy kwota zwiększenia dotacji o 30% na uczestnika 

koliduje z kwotą dofinansowania tego samego 

uczestnika w wysokości 20% przez Wojewodę. Czy 

można jednocześnie wykorzystywać obydwie formy 

podniesienia dotacji? 

20 ŚDS, Niepełnosprawność 

sprzężona, autyzm, dotacja, 

kadra, finansowanie 

10.  • art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy 
społecznej 

• Materiał roboczy pt. „Planowane 
zmiany w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw” 

ŚDS W związku z rozszerzeniem grupy docelowej POW-ów i 

ŚDS-ów o autystów należy rozważyć podniesienie 

dotacji na tego typu uczestników ze względu na 

konieczność pracy z nimi 1:1 albo 1:2 

20 POW, ŚDS, autyzm, 

dotacja, finansowanie, 

kadra 
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11.  • Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 

sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w 

wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162) 

WTZ • okres oczekiwania na orzeczenie nie może wiązać 
się z utratą statusu uczestnika WTZ (gdy kończy się 
ważność orzeczenia, uczestnik WTZ traci możliwość 
uczestniczenia – ważne, by tej straty nie było;  

• jest problem, że często ON mogą uczestniczyć w 
WTZ tylko gdy mają wpis o udziale. Z tym wpisem 
jest problem. Osoba ma ten stopień, który trzeba, 
te symbole, które trzeba, ale nie może być 
uczestnikiem. Proponujemy likwidację wpisu w 
orzeczeniu, a przyjmowanie na podstawie samego 
stopnia i symboli; 

13 Orzecznictwo, WTZ,  

12.  • Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 

sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w 

wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162) 

rodzice Dużą trudność stanowi konieczność zbyt częstego 

stawania na komisje przez osoby niepełnosprawne, 

zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest pewność, że nie ma 

takiej potrzeby. Podobny problem stanowi czas 

oczekiwania na opinię specjalistów, co potrafi 

wykluczyć uczestnika z pobytu w ŚDS. 

12 ŚDS, orzecznictwo 
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13.  • Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 
sprawie orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 
8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 
2002 r. w sprawie kryteriów oceny 
niepełnosprawności u osób w 
wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 
nr 17 poz. 162) 

WTZ, ŚDS Zlikwidowanie w orzeczeniu wskazanie do WTZ-ów. 

Często komisja, która w ciągu 5-7 minut orzeka, daje 

odpowiednie wskazania tej osobie niepełnosprawnej.  

zał. do r.11 WTZ, orzecznictwo 
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14.  • Program Za Życiem 
• Priorytet III, punkt  

WTZ,  Odnośnie rekrutacji uczestników WTZ: 

 Uczestnicy zwracali uwagę na problem zbyt 
lakonicznych informacji, które otrzymują na 
wstępnym etapie zapoznawania się z kandydatem 
lub nowym uczestnikiem WTZ. Dokumenty 
diagnostyczne powinny ich zdaniem umożliwiać 
swego rodzaju ciągłość diagnozy z etapu edukacji.  

 Dyskutowano o tym, jakie informacje pomogłyby 
usprawnić proces rekrutacji, czyniąc go bardziej 
skutecznym i celowym. Padały przykłady list 
oczekujących, na których znajduje się kilkanaście a 
nawet kilkadziesiąt osób, wszystkie ze wskazaniem 
do terapii w ramach WTZ, mimo, że część z tych 
osób nie ma realnych możliwości korzystania z 
warsztatów zgodnie z ich założeniem. Obecnie są 
oni formalnie kandydatami, a jedynym wiążącym 
kryterium jest miejsce na liście oczekujących. 
Zastanawiano się nad tym, jakie inne kryteria 
mogłyby być uwzględniane w czasie rekrutacji (np. 
wiek, sytuacja rodzinna, poziom dojrzałości, 
samodzielność), rozważano również możliwość 
powołania „komisji”, która po zapoznaniu się z 
kandydatem, miałaby oceniać jego gotowość do 
udziału w WTZ. Mogłoby to ograniczyć ryzyko 
sytuacji, gdy po okresie próbnym, trzeba przekazać 
kandydatowi informację, że jednak nie może on 
zostać uczestnikiem. 

11 WTZ, rekrutacja, 

diagnozowanie potrzeb, 

zespołowa kwalifikacja do 

WTZ, PCPR 
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15.  • Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 

sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w 

wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162) 

 

WTZ,  

ŚDS 

Odnośnie orzecznictwa: 

 Zwracano uwagę na problemy związane z 
kwalifikowaniem uczestników do ŚDS, w 
szczególności brak podstaw do wydania orzeczenia 
o niepełnosprawności stwierdzającego 
niepełnosprawność sprzężoną, w przypadku, gdy 
stan zdrowia uczestnika nie uległ zmianie. 
Postulowano konieczność uaktualnienia orzeczeń, a 
przede wszystkim ujednolicenie sytemu 
orzecznictwa.  

 Wskazane byłoby doprecyzowanie kryteriów 
informujących o tym, czym jest niepełnosprawność 
sprzężona? Jakie dokumenty przy przyjmowaniu do 
placówki powinny być honorowane? Co z 
orzeczeniami wystawionymi dawniej? Na 
orzeczeniach powinny być jasno wskazane 
przykłady. 

10 Orzecznictwo, rekrutacja, 

ŚDS, niepełnosprawność 

sprzężona, dokumentacja,  
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16.  • Program Za Życiem 
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. (Dz.U. 1997 nr 
123 poz. 776) 

 

WTZ, ŚDS, 

DPS, 

rodzice 

W kwestii niepełnosprawności sprzężonych: 

 Definicja niepełnosprawności sprzężonej – kiedyś nie 
było takiej definicji, konieczność przepisów 
przejściowych na uzupełnienie orzeczeń o 
niepełnosprawnościach sprzężonych  

 Zróżnicowanie niepełnosprawności sprzężonej i 
dostosowanie do osób z takim typem 
niepełnosprawności odpowiednio wysokiego 
finansowania.  

 Finansowanie pomocy 1:1, w przypadku 
niepełnosprawności sprzężonej, osoba 
niepełnosprawna doświadcza blokady wejścia do 
placówek. Jest to bardzo dotkliwe zwłaszcza w 
przypadku osób z prawie normą intelektualną, ale z 
niepełnosprawnością sprzężoną. Potrzebują 
asystenta do wszystkich czynności dnia codziennego 

9 Niepełnosprawność 

sprzężona, finansowanie, 

kadra, asystent ON 

17.  • Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 
sprawie orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 
8 sierpnia 2003 r.) 

• • Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 
lutego 2002 r. w sprawie kryteriów 
oceny niepełnosprawności u osób 
w wieku do 16 roku życia (Dz.U. 
2002 nr 17 poz. 162) 

ŚDS  Decyzja o zakwalifikowaniu uczestnika zbyt późno – 
kilka miesięcy trwa wydanie decyzji w sytuacji 
niepełnosprawności sprzężonej, a i tak w praktyce 
zespoły orzekające wpisują tylko jeden kod. 

 Nazewnictwo – stara nomenklatura – grupa 
inwalidzka, orzeczenia nie odzwierciedlają 
rzeczywistego stopnia niepełnosprawności 

 Orzecznictwo – czy można orzekać zaocznie, na 
podstawie dokumentów, może być wizyta w domu 

9 Orzecznictwo,  
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18.  • Program Za Życiem 
• Uwaga ogólna 

WTZ, ŚDS, 

DPS, 

rodzice 

Ważne połączenie różnych źródeł finansowania, 

pielęgniarki z NFZ, opieki z pomocy społecznej, 

transport – gmina, PFRON – rehabilitacja 

9 Finansowanie, PFRON, 

NFZ, pomoc społeczna, 

rehabilitacja 

19.  Uwaga ogólna do Programu Za 

życiem 

WTZ, ŚDS Podnoszono potrzebę łatwego dostępu do świadczeń 

dla osób przejmujących opiekę nad osobą 

niepełnosprawną po śmierci rodzica lub gdy nie jest on 

już dłużej w stanie opieki sprawować. 

7 Świadczenia, opieka nad 

dorosłymi ON 

20.  Program Za Życiem, Priorytet III, pkt. 

3.3. 

WTZ, ŚDS Odnośnie trenera pracy uczestnicy spotkania 

zasugerowali, że powinna to być osoba znająca 

potencjał swoich podopiecznych, wyłoniona z kadry 

WTZ, wówczas łatwiej będzie jej prowadzić pracownika. 

Inna propozycja była związana z dostępnością trenerów 

pracy dla wszystkich placówek aktywizujących 

zawodowo w tym ŚDS-ów, np. mogliby być zatrudniani 

przy PCPR. 

5 Trener pracy, kadra, WTZ, 

ŚDS, PCPR 
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21.  • Program Za Życiem, Priorytet III, 
pkt 3.2. i 3.3. 

• Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w 

sprawie orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 

2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w 

wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162) 

 

WTZ, ŚDS Szczegółowe doprecyzowanie warunków uczestnictwa 

w ŚDS: dokładnie, czym jest sprzężenie – jak powinno 

być dofinansowane? Czy osoby z głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną mogą być 

uczestnikami ŚDS? Co z osobami z chorobą Alzheimera, 

które są zgodnie z orzeczeniem niesamodzielne? 

5 ŚDS, niepełnosprawność 

sprzężona, niesamodzielne 

ON 

22.  Uwaga ogólna do Programu Za 

Życiem 

WTZ Stwierdzono ogólny brak ofert pracy na rynku, chociaż 

istnieje wiele możliwości zatrudnienia na stanowiskach 

pracy chronionej. Poszerzanie świadomości 

pracodawców na temat zatrudniania osoby 

niepełnosprawnych z wykazaniem korzyści, jakie mogą 

z tego czerpać. Zaobserwowano brak wsparcia 

psychologicznego oraz indywidualnego w podjęciu 

pracy, na przykład trener pracy. Brak świadomości, z 

czym wiąże się podjęcie pracy wśród opiekunów osób 

niepełnosprawnych. 

1 Rynek pracy dla ON, 

zatrudnienie wspomagane, 

pracodawcy, pomoc 

psychologiczna, trener 

pracy, wsparcie rodzin 

uczestników 
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23.  Uwaga ogólna do Programu Za 

Życiem 

 

WTZ, ŚDS Silna potrzeba uświadamiana rodziców na tematy 

związane z usamodzielnianiem, np. mieszkania 

chronione, ZAZ. Część tych, którzy byli obecni na 

spotkaniu miała świadomość zasadności zmian, także 

tego, że kiedyś ich zabraknie, ale to było tylko dwie 

osoby spośród kilku obecnych 

1 Mieszkalnictwo chronione, 

ZAZ, Opieka na dorosłymi 

osobami 

niepełnosprawnymi, 

Rodzice, wsparcie rodzin 

ON 
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Kolejna tabela, tabela 4, zawiera analizę uwag, zgłaszanych przez uczestników konsultacji za pośrednictwem platformy on-line do aktów prawnych, 

obowiązujących w ramach systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością. Wybór aktów prawnych podyktowany był zakresem uwag, zgłaszanych przez uczestników 

konsultacji i nie wyczerpuje zbioru wszystkich aktów prawnych, które zawierają rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnością.  

Tabela 10 Analiza uwag uczestników konsultacji za pomocą platformy on-line, zgłoszonych do obowiązujących aktów prawnych  

LP Treść uwagi Postulat, wynikający z treści 

Numer 

uwagi, 

zawierające

j postulat 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz.U. 2016 poz. 1943) 

1.  Postulat ogólny Postulat chronienia dzieci źle funkcjonujących w instytucjach edukacyjnych. Dzieci mające na skutek swojej 

niepełnosprawności zachowania autoagresywne i agresywne, są bezwzględnie "wyrzucane" (wszelkimi metodami 

udręczania rodziców jak ciągłe wezwania do szkoły, wzywanie do dziecka policji i pogotowia, stosowana przemoc 

słowna i psychiczna nad opiekunami ze strony kadry pedagogicznej) ze szkół, WTZ-ów itd., bez liczenie się z 

faktem pracy rodziców/opiekunów, i co wtedy mają robić mając podopiecznego 24 godz. na dobę. 

60 

2.  Postulat ogólny Postulat pozostawienie subwencji oświatowej do końca życia w przypadku osób ze znacznym i stopniem 

niepełnosprawności oraz z głębokim upośledzeniem umysłowym które ukończyły 25 rok życia.  

95 

3.  Postulat ogólny Postulat zapewnienia miejsc w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych dla osób ze znacznym i 

stopniem niepełnosprawności oraz z głębokim upośledzeniem umysłowym które ukończyły 25 rok życia. 

95 

4.  Postulat ogólny Postulat wprowadzenie obowiązku zatrudnienia „asystenta-cienia” dla dziecka rozpoczynającego edukację przy 

autyzmie, niepełnosprawności sprzężonej (wyjątkiem mogą być sytuacje, kiedy rodzic rezygnuje z tej formy 

wsparcia) 

130 
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5.  Postulat ogólny Postulat wprowadzenia obowiązku budowania „wodopojów” w szkołach dla dzieci niepełnosprawnych. Dzieci 

często nie dostają odpowiedniej ilości napojów, a potrafią i chcą pic z kranu. 

331 

6.  Postulat ogólny Postulat zniesienia ustawowego feryjności ośrodków edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością 324, 349 

7.  Postulat ogólny Postulat wprowadzenia możliwości monitoringu zajęć w szkołach i warsztatach dla rodziców dzieci niemówiących, 

analogicznie do monitoringu w żłobkach. 

327 

8.  Postulat ogólny Postulat zapewnienia podręczników dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie uczących się w szkole na czas 

jednego roku. (obecnie w szkole specjalnej w Opolu dzieci dostają podręczniki, ale z przeznaczeniem na 3 lata, 

wobec czego nie mogą z nich korzystać, ani uzupełniać, bo muszą być jak nowe na kolejne lata).  

213 

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”  

(Dz. U. z 2016 poz. 1860) 

9.  Art. 8 Zgłoszono uwagę, że asystenci rodziny, pracujący z rodzinami dysfunkcyjnymi, nie są odpowiednio przygotowani 

do wspierania rodzin wychowujących dziecko nieuleczalnie chore czy niepełnosprawne. Konieczne jest 

przeszkolenie asystentów i pewnego rodzaju „specjalizacja”- wyznaczenie tych, którzy pracują wyłącznie z 

rodzinami borykającymi się z niepełnosprawnością dziecka. 

55 

10.  Art. 4 ust. 3 Postulat uwzględnienia zaświadczeń od lekarzy innych specjalizacji niż wymienione, np. kardiologów, ze względu 

na stwierdzanie wad rozwojowych w innych niż wskazane dziedzinach medycyny, których nie są w stanie lub nie 

chcą poświadczyć wymienieni w ustawie specjaliści, ale też od lekarzy przyjmujących w gabinetach prywatnych 

56, 119 

11.  Postulat, aby w celu zapobiegania nadużyciom w wydawaniu zaświadczeń z ustawy „Za życiem”, proponuję 

wprowadzić zapis, że zaświadczenie wydaje komisja lekarska (lub np. ta sama komisja, która wydaje orzeczenia o 

niepełnosprawności), a nie lekarz. 

141 

12.  Art.3  Postulat poszerzenia definicji rodziny o rodziny patchworkowe. 57 
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Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 (Dz.U. 2016 poz. 2046) 

13.  art. 10a pkt. 3 ust. 4 Postuluje się o skreślenie lub zmodyfikowanie obowiązkowych elementów IPR o treści „formy współpracy z 

rodzicami i opiekunami”. Ten element powinien być opcjonalny, a nie obowiązkowy. Wynika to z faktu, iż wśród 

uczestników WTZ znajdują się osoby pełnoletnie, posiadające pełnię praw obywatelskich lub są sierotami. 

Wnioskuje się o zmianę zapisu na brzmienie „formy współpracy z rodzicami i opiekunami – w razie potrzeby”. 

228, 230, 

231, 235, 

236, 237, 

238, 245, 

246, 249, 

251, 253, 

255 

14.  art.10 ac pkt 2 Postuluje się zapis: „w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika regulaminu warsztatu lub naruszaniu zasad 

bezpieczeństwa".  

Regulamin WTZ określa zasady funkcjonowania placówki. Osoba może nie naruszać zasad bezpieczeństwa, a tylko 

nie przestrzegać regulaminu np.: nieusprawiedliwiona nieobecność, nieprzestrzeganie norm społecznych. 

149 

15.  Art.22 Postulat pozostawienia kwoty obniżenia na dotychczasowym poziomie dla Zakładów Aktywności Zawodowej 168, 170, 

297 

16.  Art. 28, ust. 3, pkt 3 Postuluje się wprowadzenie zapisu: „3. Związane z działaniem zakładu aktywności zawodowej zorganizowanym w 

formie samorządowego zakładu budżetowego mogą być dofinansowane poprzez dotacje podmiotową od 

organizatora” 

Oraz modyfikacje ust. 3a, który otrzyma następujące brzmienie: 

„3a. Dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, dokonuje samorząd 

województwa na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z jednostką określoną w ust. 1” 

297 

17.  Osoby ze spektrum 

autyzmu 

Postuluje się włączenie osób ze spektrum autyzmu do WTZ, zapewniając im jednocześnie dostęp do trenera pracy 

oraz asystentów, gwarantowanych ustawowo 

12, 13 
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18.  Asystent osoby 

niepełnosprawnej  

Propozycja wprowadzenia do ustawy możliwości zatrudniania asystentów osób z niepełnosprawnością w WTZ, 

których można byłoby „wypożyczać” na godziny.  

83 

19.  Poszerzenie wskazań do 

WTZ 

Postulat poszerzenia wskazań do terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego. 115, 235, 

236, 245 

20.  Odnośnie treningu 

ekonomicznego 

Trening ekonomiczny należałoby prowadzić w ten sposób, aby warsztat mógł tworzyć tzw. fundusz treningu 

ekonomicznego, który byłby naliczany na poziomie maksymalnie 3% płacy minimalnej w przeliczeniu na jednego 

uczestnika. Z funduszu środki przekazywane byłyby do dyspozycji uczestników biorących udział w gotówkowym 

treningu w wysokości, nie wyższej niż 10% płacy minimalnej 

Trening ekonomiczny powinien być przyznawany jedynie uczestnikom potrafiącym liczyć a rozliczenie treningu 

powinien prowadzić sam uczestnik pod kontrolą instruktora. 

115, 235, 

236 

21.  Postulat ogólny Wniosek o zmianę dofinansowania SOD do emerytów oraz zwiększenie wydatków z ZFRON na pomoc dla 

niepełnosprawnych pracowników ZPCH 

144 

22.  Dopisanie Zespołu Downa Postulat, aby wszędzie, gdzie w ustawie występuje 'Autyzm', wszelkie ulgi, przywileje, dodatkowe fundusze-by 

wszędzie tam dopisane zostało: 'i zespół Downa'. Dzieci i osoby dorosłe z zespołem Downa, posiadające 

orzeczenia o niepełnosprawności z reguły spełniają wszystkie lub prawie wszystkie kryteria całościowego 

zaburzenia. Mają nawet więcej dodatkowych schorzeń, dodatkowo jeszcze niepełnosprawność ruchową z 

globalnym osłabieniem napięcia mięśniowego, które powoduje już w młodym wieku wiele dodatkowych 

utrudnień, koniecznych ortopedycznych operacji, stosowania ortez, specjalnego obuwia. 

199, 204, 

213, 242 

23.  Postulat odnośnie 

ergoterapii 

Postulat wpisania do ustawy a następnie do rozporządzeń ergoterapii jako jednej z form rehabilitacji do 

zastosowania na wszystkich możliwych szczeblach rehabilitacji, terapii i opieki nad osobami niepełnosprawnymi. 

Brak takiego zapisu powoduje, że są zakazy wykonywania pracy w DPS, ZOL szpitalach psychiatrycznych - tam 

gdzie osoba niepełnosprawna przebywa długo. 

229 

24.  Postulat odnośnie zmiany 

sposobu organizowania 

systemu wsparcia 

W obszarze opieki i rehabilitacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonują placówki: 

Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakłady Aktywizacji Zajęciowej 

(ZAZ). Proponuję, aby w placówkach, które już istnieją i które powstają możliwe było prowadzenie podopiecznych 

215, 241 
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w formule WTZ lub ŚDS lub ZAZ – aby finansowanie „szło” za podopiecznym w wysokości adekwatnej do jego 

stanu zdrowia i poziomu funkcjonowania. Wówczas placówka nie nazywałaby się WTZ lub ŚDS lub ZAZ, tylko np. 

Ośrodkiem Dla Osób Niepełnosprawnych, a podopieczni otrzymywaliby wsparcie, terapię i opiekę adekwatną do 

ich potrzeb i możliwości. 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

(Dz.U. 2017 poz. 1952) 

25.  Art. 3 pkt. 14 Zapis zawiera definicję: "opiekunie faktycznym dziecka – oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, 

jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka " nie obejmuje faktycznych opiekunów 

w rzeczywistości, którymi mogą być przecież również inne osoby, wyznaczone przez same osoby niepełnosprawne 

które w międzyczasie osiągnęły pełnoletność. Ma to szczególne znaczenie w kontekście Art. 17 ww. ustawy, który 

nie przewiduje świadczenia pielęgnacyjnego dla rzeczywistych opiekunów osób niepełnosprawnych. Ustawa 

zakłada, że osoba niepełnosprawna w każdej sytuacji powinna mieć dobre stosunki z rodzicami i rodzeństwem i nie 

ma prawa do samodzielnego wyboru swojego opiekuna, np. wśród bliskich przyjaciół, narzeczonych itp. w związku 

z czym powoduje ona ubezwłasnowolnienie niepełnosprawnych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 

oraz utrudnia im założenie własnej rodziny, skazując je ostatecznie na pobyt w Domach Pomocy Społecznej, który 

stanowi znacznie wyższy koszt dla budżetu, niż samo świadczenie pielęgnacyjne. 

99 

26.  Art. 16 Postulat podniesienia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka oraz dla osoby ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności w ustawie o świadczeniach rodzinnych.  

Wprowadzenie zapisu w ustawie zrównującego zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka niepełnosprawnego 153 zł, z 

zasiłkiem wypłacanym przez ZUS (aktualnie ZUS wypłaca 208,67 zł i kwota ta jest corocznie waloryzowana) - 

zróżnicowanie w tym zakresie jest dyskryminacją dzieci niepełnosprawnych. 

11, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25, 26, 27, 

28, 29, 30, 

31, 32, 33, 

34, 35, 36, 

37, 38, 39, 

40, 41, 42, 

43, 44, 45, 
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46, 47, 48, 

49, 50, 51, 

52, 53, 54, 

69, 134, 141, 

167 

27.  Art. 16a Postulat zrównania kwot specjalnych zasiłków opiekuńczych dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych do 

poziomu kwot dla opiekunów niepełnoletnich niepełnosprawnych. 

92 

28.  Postuluje się objęcie tym zasiłkiem osób, którym pracujący rodzice powierzą opiekę nad swoim niepełnosprawnym 

dzieckiem, gdy sami są w pracy, bez względu na to czy te osoby są spokrewnione z dzieckiem czy nie. Do tego celu 

koniecznym jest poszerzenie kręgu osób mogących wnioskować o ww. zasiłek o opiekunów dziennych (osoba 

osobiście sprawująca opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną w jej domu lub mieszkaniu pod nieobecność 

rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych wynikającą z pracy zawodowej) i zniesienie kryterium 

dochodowego, które obecnie wynosi 764 zł na osobę w rodzinie poprzez wykreślenie art. 16a ust 2 oraz kolejne 

ustępy ustawy odnośnie kryterium dochodowego. 

110 

29.  Art. 17 Postulat zmiany zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i odejście od wymogu całkowitej rezygnacji 

przez opiekuna z jakiejkolwiek formy aktywności zawodowej, w celu skuteczniejszego wspierania przez Państwo 

rodzin osób niepełnosprawnych. To się będzie opłacało wszystkim stronom – rodzicom i budżetowi państwa 

65, 123, 130, 

148, 220, 

291, 308, 

309, 312, 

315 

30.  Postulat przywrócenie świadczenia wychowawczego dla osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 

lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), ciąży obowiązek alimentacyjny, z 

wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. 

110 
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Powyższe wymaga wykreślenia art. 17 ust la z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

31.  Art. 17 ust. 5 Postulat umożliwienia uzyskiwania przez opiekunów otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne uzyskiwania 

dochodów nieetatowych w wymiarze nie większym np. niż wysokość świadczenia a przekraczających tę kwotę 

obniżanie proporcjonalne. 

66, 70, 123,  

32.  Nowy zasiłek Postulat wprowadzenia dodatkowo nowego zasiłku dla dzieci urodzonych z wadami genetycznymi i dla tych 

dzieci, u których powstała inna choroba w czasie porodu w wyniku czego dziecko ma niepełnosprawność! Zasiłek 

podobny do zasiłku 500+ 

77 

33.  Postulat ogólny Wysokość świadczeń dla rodzin, które wychowują dziecko z niepełnosprawnościom powinny odpowiadać ich 

potrzebom i zaspakajać wszystkie potrzeby. W tym rodziny z autyzmem. 

102, 128, 

291 

34.  Postulat ogólny Przesunięcie świadczeń opiekuńczych z opiekuna na podopiecznego i danie wyboru co do tego, w jaki sposób 

środki te byłyby wydawane: czy na opiekę świadczoną jako usługa zewnętrzna czy na zapłacenie opiekunowi z 

grona np. rodziny. Nie ograniczałoby to aktywności zawodowej opiekuna, ponieważ pieniądze przysługiwałyby 

podopiecznemu. Scenariuszowi temu musiałoby jednak towarzyszyć troska także o zabezpieczenie emerytalno-

rentowe i zdrowotne opiekuna, które dziś przysługuje im w związku z pobieraniem świadczeń z tytułu 

sprawowanej stałej opieki nad bliskimi. 

148 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  

(Dz.U. 2016 poz. 157) 

35.  Art. 2 ust. 3 Postulat zmiany ustawy w punkcie dotyczącym wieku dziecka (powyżej 4 roku życia) objętego opieką osoby 

zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności i ze 

względu na stan zdrowia nie kwalifikuje się do wychowania przedszkolnego, specjalnego ani pobytu dziennego w 

ośrodkach adaptacyjnych dla dzieci specjalnej troski. 

62, 110 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  

(Dz.U. 2017 poz. 1851) 
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36.  Art. 5 ust. 4 Postulat zniesienia limitu 1200 zł w przypadku rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o której mowa w 

ustawie „Za życiem” (niepełnosprawność od urodzenia połączona z ciężkim upośledzeniem) 

70, 141 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz.U. 2017 poz. 1769 ze zm.) 

37.  art. 9 ust. 8  Postulat podwyższenia progu dochodowego w rodzinach wychowujących dzieci niepełnosprawne 4, 5, 11 

38.  Art. 51c, ust. 5 Postulat zrezygnowania z powiazania podwyższonej dotacji dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnością 

sprzężoną od wpisów w orzeczeniu z ZOON.  

Uzasadnienie: 

• Wiele osób nie posiada takiego orzeczenia i posługuje się 

orzeczeniami ZUS-owskimi, które jak wiadomo nie mają kodów,  

• osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności 

wraz ze wskazaniem koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji z kodem 10-N, to najczęściej najbardziej 

wymagający klienci ŚDS. Mają bezsprzecznie sprzężoną niepełnosprawność, często ruchową, 

intelektualną, związaną z układem trawiennym i w wielu przypadkach nie są zdolne do komunikacji 

werbalnej i pozawerbalnej, ale tych dysfunkcji zespoły ZOON nie uwzględniły przed laty. 

• Te i inne osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

będą wymagały ponownego stawiennictwa w ZOON z tytułu tzw. pogorszenia stanu zdrowia, co 

bezsprzecznie naraża rodziny na kłopot, koszt i niepotrzebny stres. Cała ta procedura bardzo przesuwa w 

czasie możliwość posłużenia się nowym orzeczeniem.  

244 

39.  Art. 56 Postulat utworzenia dodatkowego typu domu pomocy społecznej – dla dorosłych osób z autyzmem 81 

40.  Art. 36 Postulat zniesienia kryterium dochodowego dla świadczeń niepieniężnych takich jak usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, czy opieka wytchnieniowa w rodzinach z osobą z niepełnosprawnością 

213, 242, 

325, 335, 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001769
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349  

41.  Postulat ogólny Finansowanie usług opiekuńczych z budżetu centralnego, a opiekunowie zatrudnieni na etat a nie na umowy 

zlecenie. 

332 

42.  Postulat ogólny Postuluje się ujęcie rozdział środków na zadania finansowania ŚDS przez rząd i zadania finansowane przez 

jednostki samorządu terytorialnego (gmina), co ma poprawić sytuacje finansowa ŚDS 

80 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  

(Dz.U. 2016 poz. 1666 ze zm.) 

43.  Art. 188 Postulat wydłużenia do 18/24 roku życia dziecka niepełnosprawnego korzystania z dwóch dni opieki na dziecko  4, 349 

44.  art. 142¹ § 1 pkt 1 Ustawodawca używa sformułowania „pracownik-małżonek albo pracownik-rodzic dziecka w fazie prenatalnej, 

przypadku ciąży powikłanej”. Jeżeli ustawodawcy chodzi o zatrudnionych rodziców (niezależnie od stanu 

cywilnego) dziecka w fazie prenatalnej, przypadku ciąży powikłanej, to sformułowanie pracownik-małżonek jest 

niepotrzebne. Wydaje się konieczne doprecyzowanie, o jakiego pracownika-małżonka chodzi ustawodawcy. 

215 

45.  art. 186 § 1 Postulat umożliwienia rodzicom łączenie pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym poprzez 

dopisanie, iż w razie korzystania z dodatkowego urlopu wychowawczego poprzez zmniejszenie wymiaru etatu 

wydłuża się okres trzech lat do 18 roku życia dziecka. 

7 

46.  Postulat ogólny Postulat wprowadzenia w ramach uprawnień osoby aktywnej zawodowo, a opiekująca się osobą niepełnosprawną, 

(wymagającą opieki), powinna mieć ona prawo do: 

 wydłużenia płatnego urlopu dla pracującym rodziców do 36 

dni/rok – lub w ramach opieki wytchnieniowej dodatkowe 10 dni urlopu zdrowotnego z przeznaczeniem 

na turnus rehabilitacyjny lub zwykły odpoczynek; 

 dodatkowego urlopu w wysokości 10 dni roboczych lub 21 

dni roboczych wolnego w przypadku przebywania z podopiecznym na turnusie rehabilitacyjnym 

(analogicznie jak w przypadku uprawnień pracującej osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym 

70, 112, 113, 

125, 132, 

147, 194, 

213, 242, 

349, 309 
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bądź znacznym).  

 skrócenia czasu pracy z 8h na 6h, elastyczny czas pracy,  

 ułatwienia w korzystaniu raz na 2 lata z sanatorium całej 

rodzinie w celu regeneracji sił (objąć wsparciem rodzeństwo narażone na stres i inne problemy wynikające 

z ciężkiej sytuacji życiowej),  

 zapewnienia przynajmniej raz w roku możliwości 

skorzystania z podstawowych laboratoryjnych badań profilaktycznych (bez skierowań, na podstawie 

zaświadczenia o sprawowaniu opieki) monitorujących stan zdrowia osób sprawujących opiekę nad 

niepełnosprawnymi 

 pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej przy 

zaprowadzaniu i odbieraniu ze szkoły i czas do powrotu rodziców z pracy 

 pomocy w zapewnieniu opieki nad niepełnosprawnym 

dzieckiem lub osobą dorosłą (niezależnie od wieku) na czas wakacji i ferii zimowych; 

47.  Postulat ogólny Opiekunowie osób niepełnosprawnych powinny być traktowani jako pełnoprawni zatrudnieni specjaliści. To oni 24 

godziny na dobę zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Postulat wprowadzenia minimalnej pensji wraz 

zapewnieniem bezpieczeństwa typu składki społeczne, emerytalne jak i rentowe. 

163 

48.  Postulat ogólny 1. preferencyjne, stale niższe składki ZUS dla opiekunów, 

którzy decydują się na samozatrudnienie, aby łączyć pracę z opieką 

2. ulgi dla jego pracodawcy (aby opiekunowie byli chętnie 

zatrudniani ) 

309 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia  

(Dz.U. 2002 nr 17 poz. 162) 
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49.  Postulat ogólny Postulat uproszczenia orzecznictwa wobec rodzących się co roku w Polsce 3700 dzieci z wadami genetycznymi jak 

m.in. Zespół Downa, Zespół Turnera, Zespół Pataua, Zespół Edwardsa.). Postuluje się np. automatyczne 

orzeczenie zaoczne na podstawie potwierdzonych badań genetycznych przesyłanych bezpośrednio z 

dokumentami ze szpitala) wydawanego co najmniej na 5 lat. A następnie wprowadzanie jednoznacznych zapisów 

uniemożliwiających interpretacje falsyfikujące stan choroby dziecka a przez to odcinające od środków na 

rehabilitację oraz wsparcie rodzica. 

72 

50.  Postulat ogólny Ujednolicenie orzecznictwa od postawienia diagnozy do 16 r.ż 

dla chorych cierpiących na mukowiscydozę. 

83 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 

(Dz.U. 2015 poz. 1110 ze zm.) 

51.  Par. 32, ust. 1-2 Proponuje się następujący zapis: 

§ 32.1. 

13) Zaburzenia rozwojowe powstałe w wyniku wad genetycznych w tym Zespół Downa, Zespół Turnera, Zespół 

Pataua, Zespół Edwardsa oraz inne wady genetyczne. 

§ 32.2. 

13) 13-G – choroby genetyczne w tym Zespół Downa, Turnera, Pataua, Edwardsa oraz inne wady genetyczne 

101 

52.  Postulat ogólny Postulat wprowadzenia nowej kategorii niepełnosprawności – (kategoria 0), czyli osoby zależne od opieki jak i 

pielęgnacji. Są to osoby które trzeba karmić i zmieniać pieluchy. Są to stany w śpiączkach i respirowane oraz osoby 

żyjące dzięki różnym aparaturom medycznym. Następnie powołać zespół, który zbada ich potrzeby. 

74 

53.  Postulat ogólny Postulat zweryfikowania wpisów w orzeczeniach - przy wskazaniach do Warsztatu Terapii Zajęciowej zawrzeć 

określenie "próby pracy" albo "żadna praca". 

Wskazanie do udziału w zajęciach WTZ powinny otrzymywać tylko osoby które mają szansę w przyszłości na 

podjęcie zatrudnienia, których stan zdrowia i predyspozycje pozwalają na rozpoczęcie procesu rehabilitacji 

158, 235, 

236 
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zawodowej. 

54.  Postulat ogólny Postuluje się wprowadzić prawne uregulowania dotyczące kwestii orzecznictwa w zakresie wskazań do terapii 

zajęciowej. W przypadku ponownego orzekania aktualnego uczestnika placówki wskazanie do terapii zajęciowej 

uzależnić od stanowiska Rady Programowej danego warsztatu wynikającego z przeprowadzonej kompleksowej 

oceny efektów rehabilitacji uczestnika. 

115, 131, 

139, 140, 

143, 217, 

245, 311  

55.  Postulat ogólny W orzeczeniach dla osób z zespołem Downa była napisane: 12c, stopień znaczny, czas: na stałe. Dzieci i osoby 

dorosłe z zespołem Downa, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności z reguły spełniają wszystkie lub prawie 

wszystkie kryteria całościowego zaburzenia. 

Wg klasyfikacji chorób Icd10, zespół Downa należy do kodu Q: wady rozwojowe, zniekształcenia i aberracje 

chromosomowe. Ten kod powinien może być głównym kodem na orzeczeniu wczesne wspomaganie rozwoju.  

78, 199, 204 

56.  Postulat ogólny Postulat podania konkretnych jednostek chorobowych, które uprawniają do wydania zaświadczenia przez lekarza 

(często trudno określić, czy dane schorzenie będzie skutkowało ciężkim, nieodwracalnym upośledzeniem lub 

chorobą). 

86 

57.  Postulat ogólny Postulat ujednolicenia sposobów orzekania, tak, żeby wszystkie zespoły orzekające stosowały zapisy prawne w 

taki sam sposób, a w razie wątpliwości rozstrzygać na korzyść osób z niepełnosprawnością. Ale przede wszystkim, 

żeby orzeczenia odzwierciedlały rzeczywistość. 

215, 217, 

311, 326 

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

(Dz.U. 2017 poz. 1383 ze zm.) 

58.  Rozszerzenie katalogu 

osób uprawnionych  

Postulat obniżenie wieku emerytalnego dla rodziców oraz opiekunów osób niepełnosprawnych do poziomu 50 lat 

lub możliwość przejścia na emeryturę wcześniejszą, jeśli rodzic bądź opiekun widzi taką potrzebę. Podobnie w 

przypadku rodziców dzieci z niepełnosprawnością pracujących zawodowo. 

4, 125, 127, 

132, 147 

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej  
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(Dz.U. 2013 poz. 982 ze zm.) 

59.  Postulat ogólny Postulat podniesienia kwoty renty socjalnej do poziomu najniższego wynagrodzenia dla osób z 

niepełnosprawnością w stopniu znacznym 

167 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego  

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  

(Dz.U. 2017 poz. 1844) 

60.  Postulat ogólny Postulat wprowadzenia refundacji leków po przeszczepach dla chorych na mukowiscydozę. 82 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.  

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  

(Dz. U. 2017 poz. 1635) 

61.  Par. 3 ust. 2 Postulat włączenia do zespołu pracującego w ramach wczesnego wspomagania - następujących specjalistów:  

- interwenta kryzysowego  

- terapeutę rodzinnego  

Narodziny dziecka z niepełnosprawnością lub wypadek losowy czy też choroba, w wyniku której powstaje 

niepełnosprawność są zawsze sytuacją kryzysową dla osoby niepełnosprawnej i rodziny. Nie każdy pedagog i 

psycholog jest przygotowany do pracy w ramach interwencji kryzysowej. Włączenie terapeuty rodzinnego 

gwarantuje wsparcie dla całego systemu rodzinnego. 

124 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2017 poz. 882) 
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62.  Art. 7 ust. 3 Postuluje się możliwość przekierowania finansowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, na sfinansowanie 

opieki świadczonej przez opiekunów dziennych w wymiarze pozwalającym na podjęcie pracy zawodowej rodzicom 

tych dzieci. Obecnie kwota subwencji oświatowej przekazywana do gminy na sfinansowanie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych wynosi 55.587 zł/rok. Są to zajęcia skierowane do skrajnie niepełnosprawnych dzieci w wymiarze 

10h tygodniowo (tylko w trakcie roku szkolnego), najczęściej świadczone w domu dziecka. 

Zajęcia te nie umożliwiają rodzicom dziecka pójścia do pracy, a celem oświaty jest obok celu edukacyjnego 

również cel opiekuńczy zapewnienie opieki dzieciom podczas pobytu rodziców w pracy.  

110 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.  

w sprawie warsztatów terapii zajęciowej  

(Dz.U. 2004 nr 63 poz. 587) 

63.  Par. 10 Postuluje się wprowadzić następujące brzmienie: 

1. Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. 

2. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach 

realizowanego programu terapii przeznacza się na tworzenie funduszu aktywizacji zawodowej i 

społecznej uczestników warsztatu. 

3. Środki funduszu aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników warsztatu są funduszem 

wyodrębnionym pod względem rachunkowym w stopniu umożliwiającym określenie przychodów i 

wydatków. 

4. Ze środków funduszu aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników warsztatu mogą być finansowane 

wydatki związane z: 

2) oprzyrządowaniem stanowisk pracy oraz zakupem wyposażenia wspomagającym i 

3) usprawniającym prowadzoną terapię uczestników warsztatu, 

106, 118 
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4) pomocą w przygotowaniu uczestników warsztatu do pracy poza warsztatem i 

5) wyrównaniem ich szans na rynku pracy, w tym zatrudnienie asystentów pracy dla 

6) uczestników warsztatu podejmujących próbę zatrudnienia na otwartym bądź 

7) chronionym rynku pracy, 

8) dokształcaniem, przekwalifikowaniem i szkoleniem uczestników warsztatu, 

9) pomocą w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposażeniu indywidualnych i 

10) zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla uczestników warsztatu, którzy nie 

11) znajdują oparcia we własnej rodzinie lub usamodzielniających się, 

12) poprawą warunków rehabilitacji zawodowej i społecznej prowadzonej na terenie 

13) warsztatu, w tym zakupów, remontów i inwestycji budowlanych. 

5. Jednostka prowadząca Warsztat opracowuje i zatwierdza regulamin funduszu aktywizacji zawodowej i 

społecznej warsztatu. 

Środki funduszu aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników warsztatu, przeznaczone na poprawę 

warunków terapii, o których mowa w ust. 4, pkt 5, nie mogą przekraczać 30% rocznych wpływów tego 

funduszu. 

64.  Par. 22 ust.2 pkt 3c Postuluje się wyeliminowanie obligatoryjnej konieczności współpracy z rodzicami lub opiekunami. Po pierwsze 

wynika to z faktu, iż należy rozgraniczyć pojęcie współpracy od prowadzonych przez WTZ kontaktów. Po drugie 

uczestnicy WTZ to osoby dorosłe, które zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych mają 

prawo do „poszanowania przyrodzonej godności, autonomii osoby, w tym swobody dokonywania wyborów, a 

także poszanowania niezależności”. W licznych przypadkach kontakty te są konieczne, jednak nie należy ich 

generalizować i stosować w stosunku do wszystkich uczestników. Bezzasadnym jest też tak skrupulatne 

ewidencjonowanie tych wszystkich kontaktów określając jednocześnie miejsce, sposób oraz czas trwanie. 

115, 116 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.  

w sprawie środowiskowych domów samopomocy  

(Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586) 

65.  Par. 3 ust. 1 Postulat rozszerzenia typów ŚDS, oprócz osób ze spektrum autyzmu i sprzężoną niepełnosprawnością również na 

osoby z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Utworzenie dodatkowych typów domów samopomocy. Istnieje 

potrzeba powstania placówek dla:  

• Dla osób ze spektrum autyzmu 

• Dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną 

• osób z upośledzeniem intelektualnym i z zaburzeniami w zachowaniu (agresja, autoagresja, 

niedostosowanie społeczne, kompulsywne zachowania seksualne i inn.),  

osób wymagających pielęgnacji i innych czynności wspomagających, np. dla osób ze stomią, osób cewnikowanych, 

pampersowanych, przebywających całodobowo na wózkach inwalidzkich bez możliwości pionizacji, i in. 

11, 12, 

13,14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25, 26, 27, 

28, 29, 30, 

31, 32, 33, 

34, 35, 36, 

37, 38, 39, 

40, 41, 42, 

43, 44, 45, 

46, 47, 48, 

49, 50, 51, 

52, 53, 54, 

68, 244 

66.  Par. 5 ust. 2 Odstąpienie od zasady, że ŚDS może mieć maksymalnie 120 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami przy 

rozbudowanej infrastrukturze. Postuluje się dostosowanie wymogów ministerialnych do realiów konkretnej 

placówki i zindywidualizowanie podejścia w tym temacie, w oparciu o realne potrzeby, koszty i możliwe do 

pozyskania oszczędności. 

244 

67.  Uwaga odnośnie 

dokumentacji 

Postuluje się ujednolicenie dokumentacji. Autorska dokumentacja jest różnie oceniana przez osoby kontrolujące 

placówki. Pojawiają się często bezzasadne sugestie, niekoniecznie merytoryczne. Postuluje się ujednolicenie 

dokumentacji i wypracowanie spójnego, merytorycznego systemu po konsultacjach z osobami zarządzającymi 

244 
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środowiskowymi domami samopomocy. 

68.  Uwaga odnośnie kwot 

dotacji  

Postulat zagwarantowania doszacowanej, istotnie wyższej niż obecnie kwoty dotacji przypadającej na jednego 

podopiecznego. Obecna kwota dotacji (1268zł/os/mies.) jest za niska i powoduje: 

1. Rotacje kadry 

2. Niemożność zatrudniania kadry wspomagającej proces terapeutyczny 

3. Zindywidualizowaną pracę z osobami ze sprzężeniami i osób z autyzmem, przejawiających zaburzenia w 

zachowaniu lub/i wymagają pełnego nadzoru 1:1 np. z powodu lekoopornej epilepsji, kompulsywnych, 

nieakceptowalnych społecznie zachowań czy agresji (1/1 lub 1/2) 

4. Brak możliwości zagwarantowania transportu i 

pozostawanie potrzebujących w domach, co prowadzi do izolacji społecznej 

244 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania 

(Dz.U. 2012 poz. 594) 

69.  Zał. 2 do rozporządzenia Zmiana w zakresie: 

Nadanie i wpisanie nowego 4-znakowego kodu charakteryzującego specjalność komórki organizacyjnej 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w dziale 2.0 środki (zespoły) opieki pozaszpitalnej Ośrodków Wczesnej 

Interwencji – wypracowanego sprawdzonego i wzorcowego standardu opieki nad dzieckiem zagrożonym i z 

niepełnosprawnością, 

84, 85, 87, 

88, 90, 91  

70.  Zał. 3 do rozporządzenia Wprowadzenie nowego, wyodrębnionego w załączniku 3 do rozporządzenia, kodu funkcji ochrony zdrowia w 

dziale: HC.2. Usługi rehabilitacyjne – rehabilitacja we wczesnej interwencji  

84, 85, 87, 

88, 90, 91 

Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobieta i dzieckiem oraz zmiany niektórych 

zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
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71.  Zmiana zarządzenia Postulat wprowadzenia świadczenia odrębnie kontraktowanego – koordynowanej opieki nad dzieckiem z ciężkimi 

zaburzeniami rozwoju psychoruchowego we wczesnej interwencji – realizowanego przez ośrodki wczesnej 

interwencji/ośrodki dziennej rehabilitacji w pobliżu miejsca zamieszkania dziecka i rodziny 

84, 85, 87, 

88, 90, 91  

Inne uwagi 

72.  Kryterium dochodowe a 

wsparcie z PFRON 

zniesienie kryterium dochodowego dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym przy korzystaniu ze świadczeń 

finansowanych z PFRON, przy działaniach z programu „Za życiem” i przy świadczeniach z pomocy społecznej. 

Kryterium dochodowe nie jest właściwe dla takich rodzin, bo ponoszą one ogromne wydatki związane z leczeniem 

i rehabilitacją dziecka, w tym dorosłego dziecka. 

11, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25, 26, 27, 

28, 29, 30, 

31, 32, 33, 

34, 35, 36, 

37, 38, 39, 

40, 41, 42, 

43, 44, 45, 

46, 47, 48, 

49, 50, 51, 

52, 53, 54, 

70, 130,  

73.  Postulat „budżetu 

indywidualnego” 

Postulat, aby osoby niepełnosprawne a także rodzice dzieci wymagające stałej opieki, mogli zwrócić się o 

przyznanie „budżetu indywidualnego''- świadczenia, dzięki któremu sami opłacaliby codzienne wydatki związane z 

ich sytuacją życiową (rehabilitacja medyczna, społeczna, różnego rodzaju terapie). Wspiera to samodzielność w 

decydowaniu o potrzebach i usługach ora podkreśla indywidualny charakter każdej niepełnosprawności.  

350 

74.  Gwarancja uzyskania 

opieki dziennej na 

podstawie wskazań 

z orzeczenia 

gwarancje uzyskania wsparcia zwłaszcza opieki dziennej dla niepełnosprawnego dziecka na podstawie wskazań z 

orzeczenia  

11, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a2

6
8

 

St
ro

n
a2

6
8

 

25, 26, 27, 

28, 29, 30, 

31, 32, 33, 

34, 35, 36, 

37, 38, 39, 

40, 41, 42, 

43, 44, 45, 

46, 47, 48, 

49, 50, 51, 

52, 53, 54,  

75.  Skoordynowanie działań 

różnych instytucji 

pomocowych 

Perspektywa rodzica: brak informacji na temat koniecznej diagnostyki, ograniczony dostęp do specjalistów, 

niechęć lekarzy do wystawiania zaświadczeń o braku przeciwskazań do różnych form terapii, specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w ilości godzin bardzo zredukowanych, brak zainteresowania ze strony służb społecznych, brak 

informacji, brak koordynacji działań pomiędzy służbą zdrowia, edukacją, pomocą społeczną, PFRON-em, żeby 

skutecznie w indywidualny sposób pomagać. 

104 

76.  Wsparcie opiekunów po 

śmierci dziecka z 

niepełnosprawnością 

1. Postulat zapewnienia wsparcia doświadczonych psychologów do terapii opiekunów osób 

niepełnosprawnych po ich stracie, którzy będą prowadzili terapię przez pierwsze 6 miesięcy od śmierci 

osoby niepełnosprawnej. 

2. Postulat ułatwienie w przyjmowaniu do całodobowych placówek wsparcia jednocześnie i łącznie osób 

niepełnosprawnych wraz z opiekunem faktycznym, który również potrzebuje opieki ze względu na wiek 

i/lub stan zdrowia – być może stworzenie kolejnego typu DPS – dla osób i rodzin z niepełnosprawnością 

126 

77.  Kontynuacja programów, 

realizowanych na rzecz 

osób z 

niepełnosprawnością 

Postulat kontynuacji projektów: 

1. "PEGAZ". Kilkanaście lat temu PFRON realizował projekt polegający na wsparciu rodzin dotkniętych 

problemem niepełnosprawności dzięki któremu można było otrzymać nieoprocentowana pożyczkę na 

zakup samochodu (nowego lub używanego- do lat 3). Pożyczka była nieoprocentowana a spłata została 

rozłożona na 60 rat. 

163 
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2. "HOMER" - Kwestia sanatoriów oraz rehabilitacji 

78.  Uwzględnienie 

mukowiscydozy jako 

„pełnoprawnego” 

schorzenia powodującego 

niepełnosprawność 

W związku ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą postuluje się:  

1. Orzekanie o niepełnosprawności (w momencie postawienia diagnozy – mukowiscydoza -  choroba 

genetyczna nieuleczalna i postępująca - orzeczenie o niepełnosprawności do 16  roku życia powinno 

być przyznawane choremu bez problemu, z uwzględnieniem punktu  5,6,7,8,9 i 10 na TAK. Po ukończeniu 

16 roku życia, stopień znaczny, punkty 5,6,7,8, 9 i 10 na TAK. 

2. Refundacja sprzętu do fizjoterapii układu oddechowego także dla dorosłych chorych na mukowiscydozę 

bez uwzględniania okresów użytkowania (choroba nie znika po ukończeniu 18 roku życia, potrzeby 

sprzętu są takie jak u dzieci a często wzrastają. Dzieci mają wsparcie w postaci rodziców, dorośli chorzy 

bywają samotni.) 

3. Dostęp do specjalistów w dziedzinie mukowiscydozy (lekarzy orzeczników, lekarzy sądowych) podczas 

orzekania o niepełnosprawności, rentach itp. (Obecnie często brak zrozumienia specyfiki choroby przez 

lekarzy). 

4. Stworzenie wysoko wyspecjalizowanych ośrodków leczenia ze standardami europejskimi, gdzie oprócz 

pomocy medycznej chory i jego rodzina znajdzie także duże wsparcie psychologiczne. 

5. Wprowadzenie do systemu lecznictwa fizjoterapii domowej dla chorych na mukowiscydozę z 

przeszkolonymi w temacie choroby rehabilitantami. Obecnie cały ciężar poszukiwań oraz opłaty za usługi 

spoczywa na rodzinach i samych chorych. 

6. Asystent rodziny z ustawy a nie z wniosku. 

7. Zwiększona refundacja na leki niezbędne do życia dla chorych na mukowiscydozę, np., kreon, leki 

poprzeszczepowe. 

 

79.  Postulat ogólny Postulat stworzenia mechanizmów ustawowych, zmuszających samorządy do działań prorodzinnych w 

odniesieniu do rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Nie oczekiwać, że samorządy podejmą tematy społeczne w 

miejsce ciężkich inwestycji 

213,324 
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Uwagi niebezpośrednio związane z Programem „Za życiem” 

80.  Wniosek o powstanie DPS w dzielnicy Warszawa-Targówek 8, 207 

81.  Wniosek o tworzenie domów krótkiego pobytu, z których można by korzystać bez kryterium dochodowego, odpłatnie. Wyposażone byłoby one 

w stosowne sprzęty dla osób z niepełnosprawnością głęboką lub sprzężoną, kadra zatrudniona byłaby wyspecjalizowana w opiece nad takimi 

osobami. Korzystaliby z niej rodzice w ramach opieki wytchnieniowej podczas konieczności umieszczenia, na dzień, weekend, wakacje osobę ze 

sprzężoną niepełnosprawnością. 

61 

82.  Wniosek o tworzenie specjalistycznych domów opieki całodobowej po śmierci opiekunów osoby z niepełnosprawnością 63 

83.  Postulaty odnośne pieczy zastępczej, ale nie związane z Programem „Za życiem”. 164 

84.  Postulat zbadania orzecznictwa sądowego i wprowadzenia nowych rozwiązań w sądowym orzecznictwie rodzinnym. Obecnie ojciec w świetle 

prawa może zaniechać obowiązku opieki nad dzieckiem i w szczególności wspierania matki w zabiegach nad dzieckiem niepełnosprawnym. 

Prawo uznaje obowiązek rodzica opieki nad dzieckiem, jednak nie egzekucyjny. Dzięki temu z dzieckiem niepełnosprawnym w większości 

wypadków pozostaje na całe życie tylko matka. 

323 

85.  W szpitalach umożliwić diagnozowanie przez międzyoddziałowe zespoły lekarzy. Obecnie dziecko na neurologii, nie może być badane przez 

ortopedę. 

328 

86.  Wzorem Karty Praw Osób z Autyzmem uchwalić Kartę Praw Osób z Zespołem Downa lub zmienić obowiązującą Kartę Praw Osób 

Niepełnosprawnych. 

329 

87.  Postulat sprawdzenia polityki miast, m.in. dotacje miast kierowane na niepubliczne i publiczne szkoły dla niepełnosprawnych.  330 

Uwagi nieuwzględnione 

88.  Nie uwzględniono uwag technicznych odnoszących się do formatów aktów prawnych lub sprzecznych z fundamentalnymi zasadami stanowienia 

prawa  

58, 59, 103, 

109, 146, 

161 

89.  Nie uwzględniono również uwag, które były niejasne lub zawierające opis sytuacji konkretnych osób z niepełnosprawnością z prośbą o pomoc. 

Niektóre z nich mają charakter manifestów poglądów, bez podawania konkretnych odniesień do aktów prawnych. Niektóre są wyrazem 

67, 76, 96, 

100, 107, 
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bezradności osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Te ostatnie można by potraktować odrębnie i przekierować do właściwych organów 

mogących udzielić wsparcia w tych konkretnych przypadkach. 

114, 133, 

202, 206, 

211, 274, 

299, 313, 

314, 315, 

316, 318, 

321 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 
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1.5. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE 

NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”  

I. Wstęp  

Projekt ustawy został poddany pogłębionym konsultacjom społecznym z 

wykorzystaniem aktywnych form konsultacji, tj. moderowane spotkania otwarte 

(konferencja konsultacyjna projektu ustawy „Konsultacje +”, warsztaty), bezpośrednie 

spotkania robocze z zainteresowanymi środowiskami. Umożliwiło to dotarcie do 

możliwie najszerszego grona interesariuszy, czyli rodzin wychowujących 

niepełnosprawne dzieci, ich opiekunów, organizacji społecznych działających w tym 

obszarze oraz przedstawicieli samorządu, a także administracji rządowej. Konsultacje 

odbyły się w miesiącach marzec-maj 2017 r.  

Projekt „Konsultacje +” jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska. Źródłem finansowania projektu są środki 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Osi II pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji, Działania 2.16, Usprawnienie procesu stanowienia prawa.  

W ramach konsultacji społecznych podczas konferencji zgłoszono szereg wniosków i 

opinii dotyczących proponowanych zmian. Szeroki wachlarz opinii uczestników 

konferencji uzyskano przede wszystkim na temat mieszkalnictwa chronionego oraz 

wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych na rynku pracy ze względu na 

poświęcenie tym zagadnieniom części warsztatowej konferencji.  

II. Konferencja konsultacyjna projektu „Konsultacje +”  

1. Propozycje zmiany do ustawy o pomocy społecznej  

Uczestnicy konferencji zgłosili postulat, aby mieszkania chronione były prowadzone 

przez „organizacje pozarządowe” względnie „organizacje prowadzące działalność 

pożytku publicznego”.  
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Ponadto wnosili uwagi dotyczące wątpliwości terminologicznych i możliwej 

niespójności zapisów z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 24. października 2016 roku (dalej: Wytyczne). 

Tekst wytycznych w rozdziale 3 przewiduje w pkt 8 Mieszkanie chronione, o którym 

mowa w art. 53 ustawy o pomocy społecznej oraz pkt 9 - Mieszkanie wspomagane - 

usługa społeczna świadczona w społeczności lokalnej (...) w formie mieszkania: a) 

treningowego (...) b) wspomaganego (...). Zdaniem uczestników dyskusji klasyfikacja z 

Wytycznych przyjęła się i jest stosowana w szeregu projektów konkursowych 

dotyczących innowacyjnych rozwiązań w obszarze włączenia społecznego, które 

zostały już skierowane do realizacji. Proponowana w nowelizacji zmiana budzi w tej 

sytuacji wątpliwości.  

Podkreślano przy tym charakter „mieszkania wspomaganego” jako usługi społecznej 

oraz potrzebę istnienia formy wsparcia o niższym stopniu standaryzacji niż obecne 

„mieszkanie chronione”. Zgodnie z przedstawionym tokiem myślenia usługa 

mieszkania chronionego mogłaby być również świadczona we własnym lokalu osoby 

niepełnosprawnej.  

Uczestnicy konsultacji postulowali rozszerzenie możliwości korzystania ze wsparcia na 

osoby niepełnoletnie. Powoływano się przy tym na doświadczenia zagraniczne.  

Postulowano włączenie w proces decyzyjny dotyczący skierowania osoby do 

korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, podmiotu prowadzącego 

mieszkanie/mieszkania chronione (organizacji pozarządowej).  

Ponadto wskazano, że brakuje prawnej możliwości aby w przypadku śmierci rodzica 

dziecka niepełnoprawnego posiadającego mieszkanie - mógł je formalnie (notarialnie) 

przekazać do zasobów gminy z jednoczesnym zabezpieczeniem dziecku możliwości 

samodzielnego funkcjonowania przy zapewnieniu opieki. W opinii uczestników 

konsultacji powinna być stworzona prawnie taka możliwość.  
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2. Propozycje zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

 Rozszerzenie definicji opiekuna osoby niepełnosprawnej o osoby pełniące funkcję 

rodziny zastępczej o ile nie są opiekunami prawnymi, jak również rozszerzenia 

definicji poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej o osoby 

pobierające tzw. świadczenia opiekuńcze – postulat zmiany projektu ustawy w 

zakresie art. 2 ust. 1 pkt 16b i art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065).  

Uwagi nie zostały uwzględnione. Mając na uwadze fakt, że projekt ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” ma realizować cele 

polityki Rządu w odniesieniu do grup wskazanych w tym programie, brak jest 

uzasadnienia dla rozszerzenia zakresu definicji opiekuna osoby niepełnosprawnej 

wprowadzanej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przyjęta 

definicja, odsyłająca do definicji rodziny zawartej w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o 

wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) i jednocześnie 

uwzględniająca jej rozszerzenie przewidziane w programie, na tym etapie wydaje się 

optymalna i możliwa do weryfikacji.  

Jednocześnie w związku z faktem, że zgodnie z założeniami programu wsparcie w 

zakresie dostępu do usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ustawie o 

promocji zatrudnienia (...) ma być skierowane do opiekunów osób niepełnosprawnych 

niepobierających świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego czy 

zasiłku dla opiekuna, brak jest podstaw by właśnie w tym zakresie rozszerzyć definicję 

poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej (art. 49 pkt 7 ustawy o 

promocji zatrudnienia (...).  

 Uczestnicy konsultacji postulowali objęcie analogicznymi regulacjami osoby 

sprawujące opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, w tym w zakresie 

samozatrudnienia przy opiece nad członkami rodziny oraz zatrudnienia w 

instytucjach opiekuńczo-rehabilitacyjnych (art. 46 ust. 1 pkt 1b).  
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Z definicji opiekuna osoby niepełnosprawnej zawartej w projekcie ustawy wynika, że 

są to również opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych. Zgodnie z projektem 

ustawy opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli otrzymać środki nie tylko na 

założenie działalności gospodarczej, ale również na założenie lub przystąpienie do 

spółdzielni socjalnej, a spółdzielnie socjalne mogą m.in. prowadzić działalność o 

charakterze opiekuńczo-rehabilitacyjnym. Kwestia samozatrudnienia opiekunów osób 

niepełnosprawnych przy opiece nad członkami rodziny nie była przewidziana w 

programie „Za życiem”. Propozycja wykracza poza zakres projektowanej ustawy.  

 Uczestnicy konsultacji krytycznie odnieśli się do konstrukcji czyniącej pracodawcę 

beneficjentem pomocy. W rezultacie wzmacnia to pozycję pracodawcy względem 

opiekuna osoby niepełnosprawnej (art. 46 ust. 1 pkt 1c).  

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy służy aktywizacji osób 

bezrobotnych. Instrumenty typu refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy 

służą zatrudnieniu osoby bezrobotnej, a wraz z wejściem w życie projektowanej 

ustawy – również poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej. Jeżeli 

pracodawca nie dopełni warunków umowy i nie będzie zatrudniał przez określony czas 

bezrobotnego/opiekuna osoby niepełnosprawnej, będzie musiał zwrócić otrzymane 

środki.  

Założono, że dodana w art. 46 ust. 1 pkt 1b i 1c projektu ustawy możliwość refundacji 

dla żłobków lub klubów dziecięcych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi 

niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć, będzie zachętą dla tego typu 

podmiotów do tworzenia miejsc integracyjnych, a w przypadku podmiotów 

świadczących usługi rehabilitacyjne – do świadczenia usług także na rzecz dzieci 

niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania. Intencją tych rozwiązań jest wsparcie 

rodzin dzieci niepełnosprawnych przez ułatwienie opiekunom powrotu do pracy dzięki 

zapewnieniu opieki nad dzieckiem oraz przez zmniejszenie obciążenia rodziców dzięki 

możliwości korzystania z rehabilitacji w miejscu zamieszkania.  
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 Postulowano umożliwienie zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej 

(art. 46 ust. 2d).  

Uwaga nieuwzględniona. Wprowadzenie możliwości zawieszenia prowadzenia 

działalności gospodarczej spowodowałoby trudności w rozliczeniu otrzymanego 

dofinansowania. Przepisy dopuszczają możliwość zawieszenia działalności na okres od 

1 do 24 miesięcy, natomiast dofinansowanie powinno być rozliczone w terminie 12 

miesięcy.  

 Uczestnicy konsultacji postulowali umożliwienie podjęcia zatrudnienia osobom 

pobierającym ww. zasiłki np. w formule „złotówka za złotówkę” (art. 49 pkt 7)  

Uwaga wykracza poza zakres ustawy – dotyczy świadczeń przysługujących opiekunom 

dzieci i osób niepełnosprawnych. 5  

Dodatkowe uwagi  

1. Pożądane wsparcie poprzez włączenie do ustawy zatrudnienia wspomaganego i 

usług trenera pracy.  

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie jest tym aktem 

prawnym, w którym powinny być regulowane kwestie dotyczące szczególnej pomocy 

dla osób niepełnosprawnych, takie jak zatrudnienie wspomagane czy też funkcja 

trenera pracy.  

Ponadto podkreślenia wymaga, że kwestie dotyczące zatrudnienia wspieranego, z 

którego mogą korzystać również osoby niepełnosprawne, są już uregulowane w 

ustawie o zatrudnieniu socjalnym, zaś kwestie dotyczące bezpośrednio aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych – w ustawie o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i w opinii resortu są to regulacje 

wystarczające.  
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2. Czynnik utrudniający aktywność zawodową opiekunów osób z 

niepełnosprawnościami, wskazane m.in. przez uczestników warsztatu: utrata 

kwalifikacji opiekunów osób niepełnosprawnych w wyniku niekiedy długookresowej 

dezaktywizacji; brak możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych opiekunów 

osób niepełnosprawnych.  

Opiekun osoby niepełnosprawnej po zarejestrowaniu w urzędzie pracy jako 

bezrobotny ma możliwość uzyskiwania, podnoszenia czy zmiany kwalifikacji 

zawodowych jak każdy inny bezrobotny. Natomiast, jeżeli opiekun osoby 

niepełnosprawnej nie spełnia warunków do uzyskania statusu bezrobotnego, 

jednocześnie nie jest zatrudniony lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej oraz nie 

pobiera świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla 

opiekuna, po zarejestrowaniu w urzędzie pracy jako poszukujący pracy na podstawie 

art. 61aa ustawy o promocji zatrudnienia (…) będzie mógł korzystać z określonych w 

tym przepisie usług i instrumentów rynku pracy, w tym m.in. szkoleń czy studiów 

podyplomowych.  

3. Wyniki dyskusji nad poszczególnymi propozycjami resortu w zakresie aktywizacji 

zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych:  

-przyjętą definicję beneficjenta wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowe uznano 

za nadmiernie rygorystyczną, wykluczającą wiele kategorii opiekunów osób 

niepełnosprawnych z możliwego wsparcia. Postulowano o poszerzenie tej definicji o:  

- opiekunów osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

(tzn. przyjąć zapis „lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka....);  

- doprecyzować, że wsparcie dotyczy opiekunów dzieci i osób dorosłych,  

- umożliwić korzystanie z usług i niektórych instrumentów rynku pracy osobom 

pobierającym świadczenia pielęgnacyjnie, aby umożliwić im podniesienie kwalifikacji 

i znalezienie pracy. Rygoryzm definicji skazuje propozycje wsparcia na 

niepowodzenie w zakresie aktywizacji opiekunów osób niepełnosprawnych 

(pozorność działań instytucji publicznych).  
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Mając na uwadze fakt, że projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z 

realizacją programu „Za życiem” ma realizować cele polityki Rządu w odniesieniu do 

grup wskazanych w tym programie, brak jest uzasadnienia dla rozszerzenia zakresu 

definicji opiekuna osoby niepełnosprawnej wprowadzanej w ustawie z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065). 

Przyjęta definicja, odsyłająca do definicji rodziny zawartej w ustawie z dnia 4 listopada 

2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) i jednocześnie 

uwzględniająca jej rozszerzenie przewidziane w programie, na tym etapie wydaje się 

optymalna i możliwa do weryfikacji.  

Jednocześnie w związku z faktem, że zgodnie z założeniami programu wsparcie w 

zakresie dostępu do usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ustawie o 

promocji zatrudnienia (...) ma być skierowane do opiekunów osób niepełnosprawnych 

niepobierających świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego czy 

zasiłku dla opiekuna, brak jest podstaw by właśnie w tym zakresie rozszerzyć definicję 

poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej (art. 49 pkt 7 ustawy o 

promocji zatrudnienia (...).  

4. Omawiając pakiet rozwiązań, dot. m. in. założenia działalności gospodarczej 

przez opiekuna osób niepełnosprawnych i zachęcania innych podmiotów do 

prowadzenia żłobków, klubów dziecięcych i usług rehabilitacyjnych dla dzieci, 

uczestnicy warsztatu wskazali na: 

- konieczne modyfikacje: przyjęcie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej 

(bez konieczności zwrotu środków z dotacji czy pożyczki) oraz uproszczenia i 

wsparcia przy zakładaniu działalności gospodarczej przez opiekuna osoby 

niepełnosprawnej;  

- czynniki warunkujące powodzenie rozwiązania: konieczność monitoringu 

wdrażanych zmian; wprowadzenie działań przygotowujących zdezaktywizowanych 

lub nigdy nieaktywnych zawodowo opiekunów na możliwość założenia działalności 

gospodarczej szkoleń lub dostęp do innych usług rynku pracy.  
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Uwaga dotycząca możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej nie 

została uwzględniona, ponieważ spowodowałoby to trudności w rozliczeniu 

otrzymanego dofinansowania. Przepisy dopuszczają możliwość zawieszenia 

działalności na okres od 1 do 24 miesięcy, natomiast dofinansowanie powinno być 

rozliczone w terminie 12 miesięcy.  

Odnośnie do wsparcia opiekunów przy zakładaniu działalności gospodarczej należy 

zauważyć, że zgodnie z ustawą (obecnie obowiązującą, jak również z projektem 

ustawy) środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone m.in. 

na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem 

tej działalności – dotyczy zarówno rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak również 

założenia spółdzielni socjalnej.  

5. Omawiając „pomoc w domu” w ramach prac społecznie użytecznych, uczestnicy 

warsztatu wskazali m.in. na niebezpieczeństwo negatywnej selekcji osób 

pomagających opiekunom w obowiązkach domowych.  

Pomoc w domu ma polegać na wykonywaniu prac związanych z realizacją codziennych 

obowiązków domowych, ma być realizowana na rzecz opiekunów osób 

niepełnosprawnych, nie będzie opieką nad osobą niepełnosprawną. Założono, że nie 

każdy będzie mógł wykonywać tego typu prace. MOPS/GOPS będzie współpracował z 

PUP w celu „doboru” odpowiedniej osoby do wparcia rodziny/opiekuna. Osobami 

posiadającymi kompetencje w zakresie świadczenia usług dla rodziny/opiekuna osoby 

niepełnosprawnej, będą m.in. osoby uczestniczące w zajęciach centrów i klubów 

integracji społecznej, po uprzednim przeszkoleniu, dodatkowo osoby bezrobotne, 

które mogłyby podjąć tego typu prace, wskazane przez pracowników PUP po 

ewentualnym przeszkoleniu w zakresie podstawowych umiejętności. Osoba – opiekun, 

wyrażając chęć skorzystania z pomocy, będzie mogła wybrać wśród wskazanych osób 

jedną, która będzie w sposób stały świadczyć pracę na jej rzecz. Wymiar tygodniowy 

pracy tej osoby może wynosić nie więcej niż 10 godzin.  
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6. Pojawiała się też propozycja, aby opiekunowie osób niepełnosprawnych mogli 

samozatrudniać się jako opiekunowie własnych podopiecznych.  

Kwestia samozatrudnienia opiekunów przy opiece nad członkami rodziny nie była 

przewidziana w programie „Za życiem”. Propozycja wykracza poza zakres 

projektowanej ustawy.  

III. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji publicznych  

Uwagi do projektu ustawy zgłosiły następujące podmioty:  

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Związek 

Zawodowy Pracowników Socjalnych, Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych przy 

SKPPS NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny, 

Radę Pomocy Społecznej, Radę Działalności Pożytku Publicznego, Małopolskie Forum 

Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Kolomotywa”, 

Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebessy, Integracja Stowarzyszenie Rodzin i 

Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Komisja Dialogu Społecznego ds. 

Niepełnosprawności m.st. Warszawy, Fundacja na rzecz życia bez depresji i uzależnień 

Vitriol, Małopolskie Forum Pomocy Społecznej, Fundacja Habitat for Humanity, 

Fundacja na Rzecz życia bez depresji i uzależnień Vitriol, Komisja Dialogu Społecznego 

ds. Niepełnosprawności; Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu 

Bezdomności, Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym 

Porażeniem Dziecięcym Krok Dalej oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Stołecznego 

Warszawy.  

Ponadto uwagi zostały przekazane za pośrednictwem formularza internetowego ze 

strony: www.zazyciem.mrpips.gov.pl  

Uwagi dotyczyły m.in.:  

- utworzenia w gminie nowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – centrum 

usług oraz wydzielenia w ramach struktury organizacyjnej ośrodka pomocy społecznej 

zespołów realizujących poszczególne działania z zakresu pomocy społecznej;  
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- podziału mieszkań chronionych na dwa typy: mieszkania chronione treningowe i 

mieszkania chronione wspomagane oraz braku nowych rozwiązań;  

- wysokości dodatku dla pracownika socjalnego;  

- zmiany definicji opiekuna osoby niepełnosprawnej;  

1. Odnośnie do uwag dotyczących utworzenia centrum usług, stały się one 

bezprzedmiotowe z uwagi na usunięcie z projektu ustawy przepisów dotyczących tego 

zakresu zmian, w tym zmian powiązanych odnoszących się do art. 111a, art. 121 ust. 3 

(dodatkowy urlop 9 wypoczynkowy) i art. 121 ust.3a (dodatek do wynagrodzenia w 

wysokości 250 zł dla pracownika socjalnego).  

2. W zakresie regulacji dotyczących mieszkań chronionych uwagi dotyczyły:  

- ograniczonej grupy beneficjentów mieszkań chronionych wspomaganych (brak osób 

z zaburzeniami psychicznymi),  

- zbyt wąskiego kręgu osób niepełnosprawnych uprawnionych do korzystania na stałe 

z tej formy wsparcia,  

- rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia mieszkań 

chronionych o organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego posiadające 

osobowość prawną,  

- wykreślenia regulacji określających, że do mieszkania chronionego nie mogą być 

kierowane osoby wymagające całodobowej opieki i usług w zakresie świadczonym 

przez jednostkę całodobowej opieki,  

- wykreślenia obowiązku zgłaszania lub usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu 

chronionym,  

- zapewniania na stałe osobom niepełnosprawnym korzystania z tej formy wsparcia 

rozumianej jako zagwarantowanie lokalu mieszkalnego,  

- wprowadzenia definicji mieszkania wspomaganego z wytycznych Ministerstwa 

Rozwoju,  

- ograniczenia dostępności mieszkań chronionych w stosunku do stanu obecnego.  

Uwagi uwzględnione:  
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- rozszerzono grupy beneficjentów mieszkań chronionych wspomaganych o osoby z 

zaburzeniami psychicznymi i osoby przewlekle chore,  

- rozszerzono krąg osób, które mogą być kierowane do wsparcia w mieszkaniu 

chronionym wspomaganym na czas nieokreślony o osoby posiadające orzeczenie o 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  

- z proponowanego art. 53 ust. 2 wykreślono wyrazy „lub opóźniającą albo zastępująca 

pobyt w placówce zapewniającej całodobowa opiekę”,  

- wykreślono obowiązek usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym i 

zastąpiono go obowiązkiem zgłaszania planowanej nieobecności,  

- w art. 53 ust. 1 zastąpiono określenie „pobyt w mieszkaniu chronionym” określeniem 

„wsparcie w mieszkaniu chronionym”, 10  

- na nowo zdefiniowano termin „mieszkanie chronione wspomagane” i jego cel, 

którym ma być utrzymanie lub rozwijanie samodzielności osoby na poziomie jej 

możliwości,  

- wprowadzono nową regulację dotyczącą korzystania ze wsparcia w mieszkaniu 

chronionym  

prowadzonym przez podmioty inne niż gmina, powiat lub na ich zlecenie.  

Uwagi nieuwzględnione :  

- propozycja przeredagowania przepisu art. 53 ust. 8 (zwrot „w integracji ze 

społecznością lokalną zamiast „pomocy w realizacji kontaktów społecznych”). W 

przypadku mieszkań chronionych wspomaganych, przeznaczonych dla osób 

wymagających codziennego wsparcia w funkcjonowaniu konieczne będzie 

zapewnienie pomocy w realizacji kontaktów społecznych, czyli z najbliższymi i ze 

społecznością lokalną. Sformułowanie dotyczące pomocy w realizacji kontaktów 

społecznych jest synonimem integracji społecznej, a jest bardziej adekwatne do tych 

osób , które nie zdeintegrowały się ze społecznością lokalną, której żyją od lat, lecz 

mają problemy z samodzielnym utrzymywaniem kontaktów,  
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- zapewnienie możliwości korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym 

traktowanym jako mieszkalnictwo chronione – zadaniem pomocy społecznej nie jest 

przyznawanie lokali mieszkalnych, a świadczone wsparcie w mieszkaniach 

chronionych nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin,  

- rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia mieszkań 

chronionych - zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę 

organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego. Oznacza to, że 

już dzisiaj mieszkania chronione mogą być w praktyce prowadzone przez organizacje 

pozarządowe nieposiadające statusu OPP w ramach prowadzonej przez siebie 

jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, na przykład domu pomocy społecznej czy 

ośrodka wsparcia. Obecne brzmienie art. 53 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy zostało 

ustalone na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym 

wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla 

bezdomnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 833, z późn. zm.). Pierwotnie przepis umożliwiał 

funkcjonowanie mieszkań chronionych jedynie jako części w strukturze jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej. Prowadzenie mieszkań chronionych w ramach 

jednostki organizacyjnej pomocy społecznej uzasadnione jest względami uzupełniania 

przez mieszkania chronione oferty usług świadczonych przez jednostki organizacyjne 

pomocy społecznej. Celowe jest rozwijanie w ramach systemu pomocy społecznej 

kompleksowych, powiązanych ze sobą usług, co zapewnia większą efektywność 

podejmowanych działań. W przypadku mieszkań chronionych na pierwszy plan 

wysuwają się cele wynikające z zadań systemu pomocy społecznej związane z pomocą 

w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku,  
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- wprowadzenie definicji mieszkania wspomaganego z wytycznych Ministerstwa 

Rozwoju - ustawa o pomocy społecznej nie będzie dotyczyć mieszkalnictwa 

wspomaganego, lecz jedynie mieszkań chronionych. Wytyczne w zakresie usług 

mieszkalnictwa mogą obejmować działalność organizacji pozarządowych poza 

systemem pomocy społecznej (np. sposób przyznania pobytu w lokalu mieszkalnym 

wraz z usługami na podstawie umowy z organizacją lub kontraktu socjalnego),  

- niezasadność uwagi dotyczącej braku nowych rozwiązań jest niezrozumiała. W 

projekcie ustawy m. in. rozszerzono zakres regulacji dotyczących prowadzenia 

mieszkań chronionych oraz wprowadzono podział na dwa typy: mieszkania chronione 

treningowe i mieszkania chronione wspomagane. Wskazano również ich cele oraz 

grupy osób, które będą mogły korzystać z pomocy społecznej w takiej formie. Jest to 

zupełna nowość, która służyć ma podniesieniu jakości i poziomu usług świadczonych w 

obu typach mieszkań chronionych,  

- odnośnie do uwagi dotyczącej ograniczenia w projekcie ustawy dostępności 

mieszkań chronionych w stosunku do stanu obecnego należy stwierdzić, ze zgodnie z 

przepisami ustawy o pomocy społecznej do korzystania z pobytu w mieszkaniach 

chronionych uprawniona jest szeroka grupa beneficjentów, zdefiniowana w art. 53. 

Dane statystyczne zbierane w ramach badania MPiPS-03 dotyczą wszystkich mieszkań 

w podziale na samorządy gminne i powiatowe, w tym na zlecenie samorządu przez 

podmioty niepubliczne. Nie są jednak zbierane dane dotyczące liczby mieszkań 

chronionych prowadzonych na czas nieokreślony lub określony.  

W związku z licznymi uwagami dotyczącymi wyodrębnienia niektórych grup osób 

niepełnosprawnych ze względu na przyczynę niepełnosprawności rozszerzono grupy 

beneficjentów mieszkań chronionych wspomaganych o osoby z zaburzeniami 

psychicznymi oraz rozszerzono krąg osób, które mogą być kierowane do wsparcia w 

mieszkaniu chronionym wspomaganym na czas nieokreślony o osoby posiadające 

orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.  

3. Uwagi dotyczące zmiany definicji opiekuna osoby niepełnosprawnej zostały 

omówione w rozdziale II. Konferencja konsultacyjna projektu „Konsultacje +”.  
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Pozostałe uwagi zgłoszone do projektu ustawy w ramach konsultacji publicznych nie 

zostały uwzględnione w raporcie konsultacji ponieważ wykraczały poza zakres 

przedmiotowy ustawy. Jednak zostaną wzięte pod uwagę podczas prac nad ewaluacją 

programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz mogą zostać 

wykorzystane przy następnych zmianach aktów prawnych. 

1.6. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE 

USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ 

ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH 

USTAW  

1. Wstęp 

Projekt ustawy został poddany pogłębionym konsultacjom społecznym z 

wykorzystaniem aktywnych form konsultacji, tj. moderowane spotkania otwarte 

(konferencje konsultacyjne projektu ustawy „Konsultacje +”, warsztaty), bezpośrednie 

spotkania robocze z zainteresowanymi środowiskami. Umożliwiło to dotarcie do 

możliwie najszerszego grona interesariuszy, czyli rodzin wychowujących 

niepełnosprawne dzieci, ich opiekunów, organizacji społecznych działających w tym 

obszarze. Konsultacje w ramach projektu odbywały się od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 

23 października 2017 r. Projekt „Konsultacje +” jest realizowany przez Ministerstwo 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska. Źródłem 

finansowania projektu są środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi II pn. Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.16, Usprawnienie procesu 

stanowienia prawa. 

W ramach konsultacji podczas konferencji zgłoszono szereg wniosków i opinii 

dotyczących proponowanych zmian. Szeroki wachlarz opinii uczestników konferencji 

uzyskano przede wszystkim na temat funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej.  
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2. Konsultacje publiczne  

W ramach konsultacji publicznych uwagi do projektowanej ustawy zgłosiły organizacje 

pozarządowe, pracownicy warsztatów terapii zajęciowej, organy administracji 

rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne oraz inne podmioty 

(m.in. zatrudniające osoby niepełnosprawne, rady opiniodawcze, doradcze). Uwagi 

zostały przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także za 

pośrednictwem formularza internetowego ze strony: www.zazyciem.mrpips.gov.pl.  

 

3. Uwagi dotyczące zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

3.1. W zakresie warsztatów terapii zajęciowej, zwanych dalej „wtz” uwagi 

dotyczyły:  

- doprecyzowania i zdefiniowania użytych w projektowanej ustawie pojęć: trener 

pracy, zajęcia klubowe, zatrudnienie wspomagane, inna praca zarobkowa; 

- zmiany definicji wtz; 

- rozszerzenia katalogu danych osobowych uczestników wtz, przetwarzanych przez 

wtz; 

- pozostawienie dotychczasowej nazwy Rady Programowej działającej w wtz;  

- braku wynagrodzenia za pracę w przypadku praktyk zawodowych, pozostawienia 

jednej formy i doprecyzowanie przepisów w tym zakresie;  

- pozostawienia w składzie Zespołu do spraw opracowania i oceny indywidualnego 

programu rehabilitacji instruktora zawodu i doradcy zawodowego; 

- warunkowania możliwości utworzenia wtz w danym powiecie lub zwiększenia liczby 

uczestników w funkcjonującym wtz od potrzeb lokalnego systemu wsparcia i zapisów  

w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych; 

- doprecyzowania przepisów dotyczących staży aktywizacyjnych i praktyk 

zawodowych; 

http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/
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- zwrotu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w przypadku dłuższej nieobecności uczestników (doprecyzowanie przepisów 

dotyczących nieobecności uczestników); 

- zmiany terminu rozpatrywania wniosku w sprawie uczestnictwa osoby 

niepełnosprawnej w wtz; 

- rezygnacji z przepisów dotyczących wydawania przez starostę decyzji 

administracyjnych; 

- rezygnacji z wprowadzania instrumentów dotyczących zatrudnienia wspomaganego 

do czasu opracowania ustawy o zatrudnieniu wspomaganym; 

- ograniczenia w zatrudnieniu w warsztacie osób pełniących funkcje zarządcze; 

- doprecyzowania przepisów dotyczących standardów dostępności budynku i 

pomieszczeń wtz, określenie źródeł finansowania, wydłużenia okresu vacatio legis 

proponowanych zmian; 

- zmiany regulacji dotyczących programu naprawczego;  

- zasad finansowania zajęć klubowych (propozycja zwiększenia w ramach algorytmu 

środków finansowych), zasad uczestnictwa w zajęciach klubowych oraz rezygnacji z 

zajęć klubowych i jednocześnie zwiększenia finansowania wtz; 

- doprecyzowania przepisów dotyczących składania rocznego sprawozdania z 

działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych; 

 - braku procedury odwoławczej w przypadku negatywnej oceny działalności wtz; 

- zrezygnowania z okresu próbnego w wtz; 

- propozycji wydłużenia czasu trwania zajęć oraz wprowadzenia dodatkowego 

wymogu prowadzenia zajęć opiekuńczych; 

- powielania się części kompetencji Rady Programowej Warsztatów z kompetencjami 

obowiązujących Powiatowych Społecznych Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych.  

- rezygnacji z obowiązku posiadania wyższego wykształcenia przez osobę kierującą 

wtz. 
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Projektodawca zrezygnował z większości przepisów dotyczących działalności 

warsztatów terapii zajęciowej. Projekt ustawy zawiera regulacje dotyczące zajęć 

klubowych (projektowane przepisy zostały przeredagowane) oraz doprecyzowuje 

przepisy dotyczące dokonywania przez radę programową kompleksowej oceny. 

Ponadto dodano przepisy dotyczące:  

- utworzenia Rady Społecznej, której zadaniem będzie wspieranie warsztatu w 

realizacji celu jego działalności, 

- zakazu łączenia funkcji zarządczej w jednostce prowadzącej warsztat z 

zatrudnieniem w warsztacie (z wyjątkiem osoby nim kierującej), 

- ustalenia finansowego udziału samorządu powiatowego w kosztach działalności 

warsztatu, w przypadku uzyskania innych źródeł jego finansowania, 

- uwarunkowania utworzenia warsztatu w danym powiecie oraz zwiększenia liczby 

jego uczestników od potrzeb lokalnego systemu wsparcia wskazanych w powiatowej 

strategii dotyczącej rozwiązywania problemów społecznych, komplementarności tego 

systemu wsparcia oraz liczby osób, których zgłoszenie do uczestnictwa w wtz zostało 

zatwierdzone, 

- zobowiązania podmiotu prowadzący warsztat do prowadzenia listy osób, których 

zgłoszenie do uczestnictwa w wtz zostało zatwierdzone, a osoby te nie rozpoczęły 

terapii w warsztacie, 

- zasad uczestnictwa w warsztacie po utracie ważności orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności.  

3.2. Uwagi do art. 1 pkt 2 (art. 2a ust. 2 i 3) - wsteczne wliczanie przez pracodawców 

pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

Pracodawcy i organizacje pracodawców negatywnie zaopiniowały przepis art. 

2a ust. 2 i 3, ograniczający możliwość wliczania wstecz przez pracodawców pracownika 

do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych – maksymalnie do 3 miesięcy. 

Proponują wykreślenie przepisu, gdyż spowoduje on przerwy w zachowaniu 

wskaźników zatrudnienia.  
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Przedstawiciele pracodawców prowadzący zakłady aktywności zawodowej proponują 

przeredagowanie art. 2a tak, aby brzmienie przepisu ułatwiało pracodawcy 

traktowanie osoby z niepełnosprawnością w okresie zmiany orzeczenia na zasadach 

poprzedniego (kończącego ważność) orzeczenia.  

Ponadto pracodawcy wskazują, że przerwy w orzeczeniach osób niepełnosprawnych 

w niektórych przypadkach wynikają z opieszałości zespołów do spraw orzekania 

o niepełnosprawności i proponują, aby w ślad za przedmiotową propozycją poszły 

zmiany dyscyplinujące odpowiednie podmioty do zakończenia procedury odwoławczej 

w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy. 

Projektodawca zrezygnował ze zmiany proponowanego przepisu. 

3.3. Uwagi do art. 1 pkt 11 (art. 22) 

3.3.1. Uwagi do lit. a (art. 22 ust. 1) – wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych  

Organizacje pracodawców, oraz pracodawcy, którzy zgłosili uwagi do projektu, 

negatywnie odnieśli się do zaproponowanej zmiany podwyższenia wskaźnika 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych (z 30 % na 50%), uprawniającego do udzielania 

ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

podkreślając, że pogorszy to sytuację rynkową pracodawców spełniających kryterium 

30%, ale niespełniających kryterium 50% (pozbawiając ich prawa do wystawiania ulg). 

Wskazywano na ryzyko potencjalnych zwolnień pracowników u pracodawców, którzy 

nie spełnią powyższego warunku, a także na prawdopodobieństwo bankructw 

niektórych z nich. Propozycja wykreślenia przepisu.  

Ponadto, pracodawcy prowadzący zakłady aktywności zawodowej proponują 

wykluczenie ich ze stosowania nowego przepisu.  

Projektodawca zrezygnował ze zmiany proponowanego przepisu. 
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3.3.2. Uwagi do lit. b i c (art. 22 ust. 1a i ust. 2a) - informacje o zasadach nabywania 

i korzystania z obniżenia wpłat 

Zdaniem pracodawców, którzy zgłosili uwagi do ustawy, niepotrzebne jest 

wprowadzanie dodatkowego warunku obniżenia wpłaty przez nabywcę w postaci 

złożenia sprzedającemu oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa do obniżenia 

wpłaty. Stanowiąc dodatkowe obciążenie biurokratyczne może on zniechęcać 

nabywców do zakupu u podmiotów wystawiających ulgi, co zmniejsza przewagę 

konkurencyjną wystawców ulg. Proponują wykreślenie przepisu. 

Niektórzy wskazują, że przepis regulujący powyższe zagadnienie jest potrzebny ale 

powinien dotyczyć tego, że informacja o ulgach jest wystawiana tylko dla tego 

kupującego który złożył oświadczenie (taka konstrukcja ma spowodować, że kupujący 

może złożyć oświadczenie jednorazowo, a nie do każdej faktury). 

Pracodawcy zwracają uwagę na to, że wprowadzone przepisy generują dodatkowe 

obciążenia biurokratyczne, polegające na: przygotowaniu specjalnej instrukcji do 

realizowania przepisu, przeszkoleniu pracowników, zwiększeniu kosztów 

korespondencji pocztowej z nabywcami usług.  

Ponadto, według nich, niejasne jest sformułowanie: „udostępnia nabywcy informacje” 

(np. zachodzi ryzyko, że informacje te nie dotrą do nabywcy, gdyż będą udostępnione 

np. w siedzibie sprzedającego lub na jego stronie internetowej). Mają wątpliwości czy 

informacja od nabywcy powinna być przekazywana do każdej faktury i każdorazowo 

(czy w przypadku długotrwałej współpracy jednorazowo) oraz do sposobu w jaki 

sprzedający będzie udowadniać kiedy i w jaki sposób poinformował nabywcę o uldze. 
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 Niektórzy pracodawcy wskazują, że trudno będzie spełnić ustawowy warunek, gdyż 

ostateczny termin na przekazanie nabywcy lub udostepnienie informacji o zasadach 

udzielania ulg we wpłatach na PFRON, upływa w dniu terminowej zapłaty za zakup 

przez nabywcę, przy czym zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o rehabilitacji, za datę 

uregulowania należności w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem 

banku uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy. Sprzedający nie 

będzie zatem mógł wywiązać się ze swojego obowiązku, bo nie będzie znał terminu 

końcowego, do którego musi poinformować nabywcę.  

 

Pracodawcy wskazują na trudności z ustaleniem dla każdego nabywcy, czy zachował 

on 7 dniowy termin na złożenie oświadczenia, przykład: 

„Jesteśmy zakładem produkcyjnym i miesięcznie wystawiamy miesięcznie około 400 

faktur i gdy teraz wystawiać oświadczenia po każdej sprzedaży i sprawdzać czy 

nabywca zachował 7-dniowy termin od otrzymania informacji, to w naszym przypadku 

spowoduje konieczność zatrudnienia osoby do pilnowania wysyłek i terminów, do tego 

jeszcze koszty drukowania oświadczeń i wysyłek być może za potwierdzeniem. 

Zmiana w art.22 jest konieczna ponieważ na dzień dzisiejszy wystawiamy miesięcznie 

ponad 200 INF-U i z tego połowa jest nikomu niepotrzebna, jednakże propozycja w 

projekcie wydaje się przysparzać jeszcze więcej biurokracji i problemów.” 

Stanowisko projektodawcy: 

Dotychczas sprzedający uskarżali się na uciążliwość obowiązku wystawiania ulg we 

wpłatach na PFRON każdemu kontrahentowi, bez względu na to, czy chciał z tego 

skorzystać i czy zamierzał w przyszłości korzystać z ulgi. 

Proponowane zmiany zmniejszą zarówno obciążenia administracyjne sprzedających, 

jak  

i problem otrzymywania przez nabywców niechcianych informacji o kwocie obniżenia. 

Jednocześnie zwiększają one gwarancje dla nabywców chcących korzystać z ulg, że 

zostaną odpowiednio poinformowani o możliwości korzystania z ulg i otrzymają 

informację o kwocie obniżenia. 
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W nowym trybie wystawiania ulg sprzedający będzie miał obowiązek poinformowania 

nabywcy o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON oraz o 

możliwości złożenia przez nabywcę oświadczenia o zamiarze korzystania z ulg. 

Informacja ta będzie przekazana nabywcy wraz z fakturą. Obowiązek ten sprzedający 

wykona nie później niż w dniu terminowej zapłaty przez nabywcę za zakup mający 

uprawniać do ulg. Przewiduje to dodany ust. 1a w art. 22 ustawy. 

Nabywca będzie miał 7 dni od otrzymania informacji od sprzedającego na złożenie 

sprzedającemu oświadczenia o zamiarze korzystania z prawa do obniżenia wpłaty 

(dodany art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy).  

Sprzedający wystawi mu informację o kwocie ulgi dopiero po otrzymaniu 

oświadczenia (zmieniony art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawy). Nowy proces nabycia ulgi jest 

uzależniony od poinformowania nabywcy o tym instrumencie przez sprzedającego. 

 3.3.3. Uwagi do lit. d (art. 22 ust. 5) – ograniczenie kwoty obniżenia 

Pracodawcy zgłosili uwagi do zaproponowanej zmiany. Uważają, że będą miały 

negatywny wpływ na rynek pracy dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla 

pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i 

znacznym (niektórzy z nich w ocenie pracodawców mogą zostać wyeliminowani z 

rynku). 

Pracodawcy proponują, aby pracodawcy obecnie udzielający ulg zachowali to prawo, 

ale wyłącznie do wartości np. 20% wartości wskazanej na fakturze, a pracodawcy 

przekraczający wskaźnik 70% zatrudnienia osób niepełnosprawnych mogli udzielać 

ulgi na dotychczasowych zasadach do 100 % ulgi.  

Pozostałe propozycje dotyczyły wyłączenia ze stosowania przepisu: zakładów 

aktywności zawodowej, przedsiębiorców oferujących usługi.  
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Stanowisko projektodawcy:  

Zmiana w art. 22 ust. 5 ustawy o rehabilitacji wprowadza zasadę, że kwota ulgi 

obliczona przez sprzedającego nie będzie mogła być wyższa od 50% kwoty netto 

należności wykazanej na fakturze dokumentującej zakup mający uprawniać do ulgi. 

Celem wprowadzenia tej zmiany jest zapobieżenie możliwym nieprawidłowościom 

wynikającym z korekt faktur zakupów związanych ze zwrotami towarów, na które 

wystawiono już ulgi. Zmiana ta zastępuje dotychczasowy ust. 11, który był mniej 

precyzyjny oraz niewłaściwie umieszczony w art. 22 (dotyczył bowiem obliczenia ulgi, 

a nie wystawiania informacji o kwocie obniżenia). 

3.3.4. Uwagi do lit e (art. 22 ust. 9) - obliczanie stanów i wskaźników zatrudnienia 

oraz kwoty obniżenia  

Pracodawcy proponują pozostawienie dotychczasowej wersji przepisu, który według 

nich jest już restrykcyjny i znacząco zmniejsza wartość obniżeń udzielanych przez 

pracodawców osób niepełnosprawnych w porównaniu do stanu sprzed 2015 roku. 

Uważają, że projektowany przepis przyczyni się do obniżenia łącznej wartości obniżeń 

jakich dany pracodawca może udzielić. 

Stanowisko projektodawcy:  

Pracodawcy często zgłaszali wątpliwości dotyczące obliczania stanów zatrudnienia dla 

celów ulg we wpłatach na PFRON, a w szczególności co do stosowania wyłączeń z tych 

stanów przewidzianych w art. 21 ust. 5 ustawy. Wyłączenia te jednolicie stosowane są 

przez tych pracodawców w innych przypadkach przewidzianych w ustawie (m.in. dla 

celów dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, statusu zakładu 

pracy chronionej, czy obliczania wpłat na PFRON).  
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W odniesieniu do ulg kwestia ta nie była unormowana na poziomie ustawowym. 

Zmiana polegająca na uzupełnieniu w art. 22 ust. 9 zdania trzeciego jest korzystna dla 

pracodawców. Usuwa ich wątpliwości i nie wymaga analizowania aktów 

wykonawczych, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych 

w analogicznych zakresach. Jednocześnie pracodawcy nie będą musieli uwzględniać w 

stanach zatrudnienia osób pełnosprawnych nieświadczących pracy (np. w związku z 

odbywaniem służby wojskowej, czy przebywaniem na urlopach związanych z 

rodzicielstwem, czy na świadczeniu rehabilitacyjnym).  

Natomiast w zdaniu drugim w art. 22 ust. 9 ustawy wskazano okres, na który należy 

ustalać stany zatrudnienia dla potrzeb wykazania struktury wymaganej od 

sprzedającego zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy. Jest nim dzień wystawienia faktury. 

Przyjęcie tego szczególnego rozwiązania było celowe z uwagi na konieczność 

zapewnienia pewności prawnej sprzedających co do zakresu ich obowiązku 

określonego w art. 22 ust. 1a ustawy. W dniu wystawienia faktury, wraz z którą może 

być przekazana informacja o zasadach obniżania wpłat na PFRON nie są znane 

przeciętne miesięczne stany zatrudnienia za ten miesiąc, czego wymaga art. 2 pkt 6 

ustawy. Dlatego dane te będą ustalane na dzień wystawienia faktury, a nie na miesiąc 

jej wystawienia, czy na miesiąc, do którego przyporządkowano przychód z zakupu, o 

którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 

 3.4. Uwagi do art. 1 pkt 12 (art. 22b) – wpłaty z tytułu niedopełnienia obowiązków 

przez sprzedającego 

Propozycja wykreślenia przepisu- według pracodawców nadmiernie restrykcyjnego 

wobec sprzedającego. 

Stanowisko projektodawcy 

Przepis nie wydaje się być nadmiernie restrykcyjny. Bowiem złagodzono wysokość 

wpłaty w art. 22b ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji dotyczącej zawyżenia kwoty ulgi. 

Nie będzie ona obliczana w skomplikowany sposób (alternatywnie jako 3-krotność 

kwoty zawyżenia albo 10% kwoty ulgi), lecz zawsze będzie równa kwocie zawyżenia.  
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 3.5. Uwagi do art. 1 pkt 16 (art. 26b ust. 6a) – doprecyzowanie momentu w którym 

pracownik stał się niepełnosprawny 

Pracodawcy mają wątpliwość w jaki sposób oraz przy pomocy jakich narzędzi 

pracodawca może jednoznacznie i prawidłowo ustalić dzień uprawomocnienia się 

orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność . Uważają, że takie rozwiązanie 

„stawia pracodawcę w sytuacji, w której jest uzależniony od dobrej woli i uczciwości 

pracownika, który może - ale wcale nie musi - poinformować go o tym, że odwołał się 

od orzeczenia i na jakim etapie jest procedura odwoławcza”.  

 Projektodawca zrezygnował ze zmiany proponowanego przepisu. 

3.6. Uwagi do art. 1 pkt 21 (art. 34 ust. 11) 

Proponowana zmiana w art. 34 spowoduje przekazanie wojewodom części 

kompetencji, które dotychczas stanowiły wyłącznie uprawnienia Pełnomocnika Rządu 

ds. Osób Niepełnosprawnych lub innych organów, czyniąc uprawnienia wojewody zbyt 

ogólnymi i niedookreślonymi. Zaproponowano doprecyzowanie rodzaju działań i 

zadań, podejmowanych przez wojewodów w ramach nowych kompetencji, albo 

wykreślenie proponowanej regulacji.  

Projektodawca zrezygnował z wprowadzania proponowanych zmian.  



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a2

9
6

 

 3.7. Uwagi do art. 1 pkt 14, 15, 17, 20, 22 lit. b, 23, 24, 25 (art. 25d ust. 2, art. 26a 

ust. 12, art. 26c ust. 4b, art. 30 ust. 3a, art. 47 ust. 2c, art. 48 ust. 4, art. 49e ust. 1a, 

art. 49g) – jednoinstancyjność postępowania  

Pracodawcy i organizacje pracodawców negatywnie odniosły się do zaproponowanej 

zmiany i zaproponowały pozostawienie przepisów dotyczących dwuinstancyjności i 

możliwości składania odwołań od decyzji PFRON do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. W ocenie pracodawców i organizacji pracodawców nie ma odpowiedniego 

uzasadnienia do wprowadzenie tego typu zmian, a „wręcz podważa ona rolę i 

znaczenie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych”, który „traci istotny 

element wpływu na funkcjonowanie Funduszu”. Taka zmiana, w ich ocenie, nie 

przyczyni się do polepszenia sytuacji pracodawców osób niepełnosprawnych. Ponadto 

zamyka możliwość skutecznego ubiegania się o sprawiedliwe rozstrzygnięcie.  

Uwaga nie została uwzględniona. Nowe brzmienie przepisów nie uniemożliwia stronie 

ubiegania się o sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1369, z późn. zm.) jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, 

który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść 

skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa. Oznacza to, że strona 

postępowania w przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez Prezesa 

Zarządu PFRON będzie miała możliwość złożenia skargi na tę decyzję bezpośrednio do 

wojewódzkiego sądu administracyjnego, co znacznie skróci proces postępowania 

administracyjnego.  

 

Pozostałe uwagi zgłoszone do projektu ustawy w ramach konsultacji publicznych nie 

zostały uwzględnione w raporcie konsultacji ponieważ wykraczały poza zakres 

przedmiotowy ustawy. 

 


