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STRESZCZENIE 

Niniejszy raport został stworzony jako podsumowanie materiału, zebranego podczas 

bezpośrednich spotkań roboczych w ramach projektu Konsultacje+. Składa się on z 11 części 

(pomijając streszczenie), w których zawarte są informacje o Programie „Za życiem”, 

o projekcie „Konsultacje+”, o założeniach i celach prowadzenia konsultacji społecznych, 

o przebiegu, formie, zakresie wybranej metody konsultacji. Ponadto raport uwzględnia 

wszystkie uwagi, postulaty, pytania, zastrzeżenia i pomysły, które uczestnicy bezpośrednich 

spotkań roboczych wyrazili w odniesieniu do szeroko rozumianego systemu wsparcia osób 

z niepełnosprawnością. Uwagi te zostały pogrupowane w takie kategorie jak: rodziny 

i opiekunowie osób niepełnosprawnych, orzecznictwo, typy placówek, uczestnicy 

(WTZ/ŚDS), kadra terapeutyczna, finansowanie, organizacja pracy i bariery organizacyjne, 

dokumentacja, trener pracy, asystent rodziny, współpraca z innymi podmiotami oraz inne 

uwagi odnośnie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością. 

Przeprowadzone na potrzeby niniejszego raportu analizy wskazują na konieczność 

wprowadzenia modyfikacji w funkcjonujących systemie wsparcia. W raporcie rekomenduje 

się: 

RO1 – Rekomenduje się zmianę paradygmatu podejścia systemowego: odejście od 

systemu klienckiego – system ma wychodzić i szukać, a nie czekać, aż osoba 

z niepełnosprawnością sama się do systemu zgłosi.  

RO2 – Rekomenduje się zdiagnozowanie zakresu zjawiska niepełnosprawności 

w środowisku lokalnym, w gminie, z użyciem metod mieszanych ilościowo-

jakościowych, przy pomocy pracowników pomocy społecznej.  

Ro3 – W kontekście danych o zakresie zjawiska niepełnosprawności w środowiskach 

lokalnych rekomenduje się odtworzenie ogólnopolskiej mapy instytucji i placówek 

wsparcia, po to, żeby ustalić białe plamy tego systemu, a także móc oddziaływać na 

JST w danym obszarze powiatowym/gminnym, żeby tworzyły brakujące ogniwa 

systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością. 
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RO4 – powinno się przy pomocy środowiska akademickiego, w gronie eksperckim ustalić 

obszary wspólne i rozdzielne w rehabilitacji zawodowej i społecznej, a w ślad za 

ustaleniami podzielić zadania określonych placówek i instytucji w obszarach 

rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.  

RO5 – wskazane są wszelkie działania, prowadzące do nawiązywania trwałej i możliwie 

wielopodmiotowej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami lokalnymi, 

tworzącymi system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.  

Szczegółowe wnioski, opracowane na podstawie wypowiedzi uczestników 

bezpośrednich spotkań roboczych doprowadziły do wypracowania 22 rekomendacji 

szczegółowych, znajdujących się pod koniec niniejszego raportu.   
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1. WPROWADZENIE - SYSTEM WSPARCIA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Współczesny świat stawia przed ludźmi wyjątkowo dużo możliwości oraz szans 

rozwoju. Nie mniej jednak równocześnie ten sam świat może stanowić wyzwanie dla dużej 

grupy ludzi, którzy z różnych względów mają ograniczone możliwości do poruszania się, 

percepcji oraz asymilacji do istniejącego środowiska, wynikające z ich niepełnosprawności. 

Jaki powinien być system szeroko rozumianego wsparcia społecznego, organizowanego 

zgodnie z zasadą subsydiarności przez najbliższe otoczenie osoby z niepełnosprawnością, jej 

środowisko lokalne, a w końcu przez system publiczny?  

Obecne systemy wsparcia dla osób niepełnosprawnych w założeniu ma na celu 

zminimalizowanie różnic oraz ewentualnych negatywnych sytuacji, które mogłyby w sposób 

znaczący wpływać na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w ich otoczeniu1. Celem 

systemów wsparcia jest więc zagwarantowanie takiej sytuacji, która umożliwia normalne 

funkcjonowanie, pomimo określonego rodzaju niepełnosprawności, chroni przed 

niekorzystnym wynikiem postępowania oraz tworzy dodatkowe szanse dla osób, które mogą 

borykać się z pewnego rodzaju trudnościami dotyczącymi ich zdrowia oraz realizacji 

sprawowanych ról o charakterze społecznym2. 

                                                           
1 B. Kołaczek, Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 
2010. 
2 Tamże. 
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 Wsparcie jest określane jako szczególny sposób i rodzaj pomocy udzielanej osobom 

oraz całym grupom głównie w celu mobilizowania ich sił, potencjału i zasobów, które 

zachowali, aby tym samym wprowadzić trwałe zmiany w ich sposobie radzenia sobie 

z trudnościami i problemami poprzez wspieranie zachowań alternatywnych oraz 

wykorzystywanie potencjału posiadanego przez jednostkę3. Systemy wsparcia osób 

niepełnosprawnych charakteryzują się więc bazowaniem na zachowanych umiejętnościach 

oraz zachowaniach, aby tym samym wykorzystać je jako dodatkowe alternatywne formy 

zachowań oraz funkcji, które w wyniku niepełnosprawności zostały naruszone lub utracone4. 

Dobre systemy wparcia bazują na zasobach, posiadanych przez osoby 

z niepełnosprawnością. 

W zależności od udzielanego wsparcia, dzielimy je na: wsparcie informacyjne, wsparcie 

emocjonalne, wsparcie materialne (rzeczowe, finansowe), wsparcie przez świadczenie usług, 

wsparcie rozwoju5. Odpowiednio działający system wsparcia powoduje, że oprócz wspierania 

działających obszarów, dodatkowo prowadzone działania podnoszą integrację osób 

niepełnosprawnych, wpływają na ich aktywne działanie i sprawiają, że z „biorców”, stają się 

oni również dawcami6. Takie ujęcie zjawiska niepełnosprawności jest przejawem adaptacji 

perspektywy mocnych stron, a ta docelowo prowadzi do przejmowania odpowiedzialności 

osoby z niepełnosprawnością i jej rodziny za rozwój i dobrostan, a tym samym przyczynia się 

do realnego samostanowienia. 

Niepełnosprawność jest zagadnieniem, którego nie da się sprowadzić do wyłącznie 

jednego pojęcia czy hasła, gdyż stanowi ono obiekt zainteresowania wielu nauk, które 

w swoich rozważaniach na jej temat poruszają różne aspekty tej kwestii społecznej. 

Bez względu jednak na przyjętą definicję tego pojęcia należy mieć na uwadze 

interdyscyplinarny charakter zjawiska niepełnosprawności, a tym samym mnogość pojęć 

oraz obszarów, których może ona dotyczyć7. 

                                                           
3 B. Wojciszke, Psychologia społeczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 495. 
4 B. Kołaczek, op. cit. 
5www.niepelnosprawni.gov.pl/container/publikacje/fundusze-europejskie-bez-
barier/Fundusze%20Europejskie%20bez%20barier%20-%20broszura.pdf (27.10.2017). 
6Tamże. 
7 B. Szluz, Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej–sytuacja i perspektywy, Seminare. Poszukiwania 
naukowe 24 (2007), s. 325-337. 
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Historia niepełnosprawności jest tak naprawdę historią człowieka oraz ludzkich 

słabości, wywodzących się zarówno z słabości ciała, jak i problemów natury psychicznej oraz 

ciężkich doświadczeń, które odciskają na człowieku namacalne piętno, czego przykładem 

były doświadczenia wojen i konfliktów zbrojnych, które na całe życie zmieniały ludzi 

sprowadzając na nich przeróżne dysfunkcje związane z okaleczeniami oraz trudnościami 

adaptacyjnymi. 

Osoba z niepełnosprawnością według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 

definiowana jest jako taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić 

sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub 

nabytego deficytu sprawności fizycznej lub psychicznej8. Osoba z niepełnosprawnością 

według tej koncepcji jest więc w pewnym sensie skazana na pomoc ze strony jej otoczenia, 

aby tym samym umożliwione jej było normalne życie i funkcjonowanie9. 

Podobną definicję przedstawia artykuł pierwszy Konwencji Międzynarodowej 

Organizacji Pracy z 1983, który definiuje osobę z niepełnosprawnością jako osobę, „której 

możliwości uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego 

są znacznie ograniczone w wyniku ubytku zdolności fizycznych lub umysłowych, właściwie 

orzeczonego”10. W przypadku tej definicji zwraca się więc uwagę na funkcjonalne 

konsekwencje stanu osoby z niepełnosprawnością, które dotyczą jej miejsca oraz warunków 

pracy. 

                                                           
8 http://www.who.int/topics/disabilities/en/ (27.10.2017). 
9 Tamże. 
10 Konwencja Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, przyjęta w Genewie 20 czerwca 1983 r. (Dz.U. 2005 nr 43 poz. 412). Oświadczenie Rządowe 
z 20 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Nr 159 Dz.U. 2005 nr 43 poz. 413). 
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W literaturze najczęściej wymieniane są jednak modele niepełnosprawności: medyczny 

oraz społeczny, a także model funkcjonalny, jednakże dwa pierwsze modele wymieniane są 

najczęściej11. W modelu medycznym niepełnosprawność to długotrwały stan występowania 

pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka, który 

podporządkowany może być pod określoną jednostkę chorobową12. Ograniczenia 

spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź 

umysłowych u osoby z niepełnosprawnością13. Niepełnosprawność według tego podejścia to 

także uszkodzenie bądź znaczący brak, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, 

anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być całkowita, częściowa, trwała lub 

okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna14. 

Niepełnosprawność funkcjonalna to niemożność funkcjonowania w społeczeństwie 

poprzez istnienie barier po stronie otoczenia zarówno w obrębie życia społecznego, 

kulturowego, prawnego, politycznego, jak również i w zakresie utrudnień o charakterze 

motorycznym dla osoby, czyli np. barier architektonicznych15. Niepełnosprawność jest tu 

definiowana przez funkcję człowieka oraz jego zdolności oraz charakteryzuje się dynamiką. 

Wśród rodzajów niepełnosprawności można wymienić: 

 choroby neurologiczne, w tym neurodegeneracyjne; 

 niepełnosprawność ruchową; 

 niepełnosprawność intelektualną; 

 choroby układu oddechowego i krążenia; 

 niepełnosprawność narządu wzroku i głuchotę czy ślepotę; 

 niepełnosprawność słuchu i/lub mowy; 

                                                           
11 Mateusz Wiliński: Modele niepełnosprawności: indywidualny – funkcjonalny – społeczny (pol.). W: Diagnoza 
potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności [on-line]. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2011 s. 41. 
12 3 A. Bieganowska, op. cit., s. 26 i n., K. Kurowski, op. cit., s. 14, C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, 
Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 7 i n., M. Karaś, Niepełnosprawność, od spojrzenia medycznego do 
społecznego i Disability Studies, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2012, nr 4, s. 20–33. 
13 Mateusz Wiliński: Modele niepełnosprawności: indywidualny – funkcjonalny – społeczny (pol.). W: Diagnoza 
potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności [on-line]. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2011 s.40-41. 
14 Tamże. 
15 Szluz, Beata. "Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej–sytuacja i perspektywy." Seminare. Poszukiwania 
naukowe 24 (2007): 325-337. 
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 schorzenia metaboliczne; 

 choroby układu moczowo-płciowego; 

 choroby rzadkie/genetyczne; 

 choroby psychiczne; 

 nowotwory; 

 otyłość16. 

Jaka jest skala niepełnosprawności? Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób z niepełnosprawnością w Polsce na koniec marca 

2011 r. wynosiła 4,7 mln, co stanowi 12,2% ludności kraju, co przekłada się na fakt, że co ósma 

osoba w Polsce zaliczana jest do kategorii osób z niepełnosprawnością.17. W 2002 r. było 5,5 

mln osób niepełnosprawnych co stanowiło 14,3% ludności kraju. Udział mężczyzn wśród osób 

z niepełnosprawnością wynosił wówczas 46,1% i 53,9% dla kobiet18. Według wyników 

Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (European Health Interview Survey – EHIS) 

w 2014 roku w Polsce było 7,7 mln osób z niepełnosprawnością biologiczną, tj. osób, które 

zadeklarowały ograniczoną zdolność wykonywania czynności, jakie ludzie zwykle wykonują 

(zgodnie z jednolitą dla UE definicją zastosowaną w badaniu uwzględniono zarówno 

poważne jak i mniej poważne ograniczenia, powodujące niemożność wykonywania ww. 

czynności, przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy). Wśród nich było prawie 2,5 mln 

osób z poważnymi ograniczeniami sprawności i 5,2 mln osób z mniej poważnymi 

ograniczeniami. Według dotychczas stosowanej w badaniach stanu zdrowia metodologii 

populacja osób z niepełnosprawnością wynosiła 4,9 mln. Przy określaniu jej liczby 

uwzględniano zarówno osoby posiadające prawne orzeczenie niepełnosprawności, jak 

i (lub/i) osoby o ograniczonej zdolności wykonywania czynności, ale tylko w stopniu 

poważnym. 

                                                           
16 Mateusz Wiliński: Modele niepełnosprawności: indywidualny – funkcjonalny – społeczny (pol.). W: Diagnoza 
potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności [on-line]. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2010. (25.10.2017). s. 41; Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób 
niepełnosprawnych; 
www.researchgate.net/publication/259952896_Wspolczesna_polityka_spoleczna_wobec_niepelnosprawnosci
_i_osob_niepelnosprawnych (29.10.2017). 
17 http://www.who.int/topics/disabilities/en/ 
18 Tamże. 
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Warto wskazać, że w zależności od przyjętego kryterium niepełnosprawności 

biologicznej (a ściślej poziomu ograniczeń) populacja osób z niepełnosprawnością w Polsce 

może liczyć od 4,9 mln osób do 7,7 mln osób. Rozbieżności w danych mogą powstawać ze 

względu na różnice w definiowaniu niepełnosprawności w poszczególnych krajach, ale też 

w poszczególnych systemach liczenia. Zróżnicowanie to odnosi się zarówno do definicji 

niepełnosprawności biologicznej, jak też określania niepełnosprawności prawnej. 

Na świecie żyje 1 miliard osób z niepełnosprawnością, co stanowi ok. 15% całej populacji 

ludzkości.19  

Liczba osób z niepełnosprawnością narasta ze względu na rozszerzanie kryteriów 

diagnostycznych, lepszą diagnozę oraz rozpoznanie większej liczby schorzeń mogących 

powodować niepełnosprawność20. 

Problem liczby osób z niepełnosprawnością może dotyczyć jeszcze większej grupy 

osób, które nie zostały ujęte w niniejszych spisach ze względu na subiektywność kryteriów 

uznawania osób za posiadające niepełnosprawność, niechęć w zgłaszaniu się po pomoc, brak 

wejścia w któryś z systemów orzeczniczych (rentowych lub pozarentowych), czy też ze 

względu na zmieniające się kryteria niepełnosprawności, a także wynikające z braku analiz 

jakościowych niepełnosprawności21. 

                                                           
19 https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/p/4955_Paulina_Mi_kiewicz.pdf (25.10.2017). 
20 A. Sękowski, B. Witkowska, W kierunku typologii uwarunkowań postaw wobec osób 
niepełnosprawnych, Roczniki Psychologiczne 5 (2002): 129-144. 
21 Tamże. 
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Niewątpliwie niepełnosprawność jest kwestią społeczną22, ze względu chociażby na jej 

skalę. Powolny, aczkolwiek narastający przyrost liczby osób z niepełnosprawnością, a także 

fakt, że ta dość znaczna grupa obywateli nie może samodzielnie oraz w oparciu o zasoby 

najbliższego otoczenia zaspakajać swoich potrzeb, czyni ze zjawiska niepełnosprawności 

kwestię społeczną. Skala występowania tego zjawiska, a także indywidualne oraz społeczne 

jego konsekwencje stawiają przed społecznością, w której żyją osoby z niepełnosprawnością 

obowiązek tworzenia strategii, programów i projektów o charakterze społecznym i socjalnym 

w celu minimalizowania ryzyka powstawania niepełnosprawności oraz łagodzących skutki 

jego pojawienia się w życiu jednostki i jej otoczenia. A jak to z każdą kwestia społeczną bywa, 

wchodzi ona na stałe do arsenału tematów, którymi zajmują się resorty odpowiedzialne za 

wsparcie społeczne, medyczne, edukacyjne, kulturowe i inne. 

                                                           
22 A. Kurzynowski, Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej, [w:] J. Auleytner, J. Mikulski (red.), Polityka 
społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi do integracji, Warszawa 1996, s. 17-33; J. Danecki, Kwestia 
społeczna, [w:] B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2001, s. 77-80. 
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Jak się powinno mówić o niepełnosprawności? Język w sposób oczywisty wpływa na 

otaczający świat. Współczesny język potoczny kształtują przede wszystkim media 

stanowiące wzorzec zachowań komunikacyjnych. Język stosowany obecnie do pisania 

o osobach z niepełnosprawnością jest niespójny, pełen archaizmów i uprzedzeń23. 

W konsekwencji nawet ci, którzy mają najlepsze intencje, nie zawsze wiedzą, JAK mówić 

o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, by nie utrwalać negatywnych stereotypów 

i nie odbierać im godności. Zdarza się, że dziennikarze, z obawy, aby nie popełnić błędu, 

w ogóle nie podejmują tego tematu, co powoduje tylko nawarstwienie się uprzedzeń oraz 

postępujące problemy z komunikacją24. Przede wszystkim jednak należy używać języka, 

który nie naznacza. Trwają spory o poprawność określania osób posiadających jakieś 

niepełnosprawności, mianem osób niepełnosprawnych. Przeciwnicy takiego określania, 

podkreślają, że jest to sposób, który stygmatyzuje, gdyż utożsamia niepełnosprawność 

z immanentną cechą osoby, w ten sposób nie dając jej szans na przezwyciężanie 

niepełnosprawności, nawet w dość skromnym wymiarze. Dlatego postulują używanie 

określenia „osoba z niepełnosprawnością/niepełnosprawnościami”, gdyż w ten sposób 

niepełnosprawność nie wyznacza niezmiennych cech osoby, a stanowi jedynie dodatek do 

tego, kim przede wszystkim jest osoba, którą spotkała niepełnosprawność, jako człowiek, jaki 

ma charakter, osobowość, poczucie humoru, zachowania itp. Spór o język jest sporem 

o sposób postrzegania osób z niepełnosprawnością i każda osoba, percypująca to zjawisko 

w swoim światoobrazie, musi dokonać swojego suwerennego wyboru myślenia 

o niepełnosprawności, a co za tym idzie, mówienia o niej. 

                                                           
23 A. Zajadacz, J. Śniadek, Modele niepełnosprawności jako determinanty przeobrażeń struktury podażowej 
rynku turystycznego dostępnego dla osób niepełnosprawnych, w: Ewolucja podaży i popytu w turystyce. 
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka: 228-230. 
24 
http://www.wloscianska.strefa.pl/docs/Dekalog%20mowienia%20o%20niepelnosprawnosci%20%20%20%20
%20%20intelektualnej_roboczy.pdf (27.10.2017). 
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Niepełnosprawność jako stan jest stosunkowo częsta, gdyż dotyczy ona jednej ósmej 

Polaków. Warto podkreślić, że nie wszystkie jej formy obecne są od urodzenia, a niektóre 

pojawiają się w ciągu życia będąc efektem chorób, wypadków bądź kryzysów25. Stąd też 

uwagi wymaga fakt, że niepełnosprawność ma charakter pluralistyczny. Oznacza to, że 

może ona dotyczyć każdego i nie da się przewidzieć, czy nie stanie się ona częścią czyjegoś 

życia. 

Sama niepełnosprawność, nawet jeśli się pojawi, również nie przybiera formy 

statycznej. Jest to zjawisko dość dynamiczne, które jest wynikiem nakładających się na 

siebie czynników, takich jak postęp w czasie, odpowiedź na leczenie oraz terapię 

i rehabilitację, a także czynników o charakterze losowym i osobowościowym. Jako zjawisko 

samo w sobie, niepełnosprawność połączona może być z wachlarzem przeróżnych 

zaburzeń26. Często są one ze sobą dodatkowo powiązane oraz również mogą zmieniać się 

w czasie. Zaburzenia powiązane z niepełnosprawnością dotyczyć mogą każdego układu 

ludzkiego ciała i powodować mogą powstanie różnych trudności27.  

Kolejną cechą niepełnosprawności jest jej emocjonalność. Oznacza to, ni mniej ni 

więcej, sposób przeżywania nieambiwalentnego przez samą osobę z niepełnosprawnością 

czy też przez jej bliższe i dalsze otoczenie. Wystarczy zaobserwować reakcje ludzi na ulicy na 

osoby, które w oczywisty sposób odbiegają od normy funkcjonowania. Niepełnosprawność 

wiąże się przede wszystkim z występowaniem rodzaju obciążenia psychicznego zarówno po 

stronie osoby niepełnosprawnej, jak również i w jej najbliższym otoczeniu28. Szczególnie 

ważnym czynnikiem są stereotypy, które stanowią jeden z większych problemów ze względu 

na rozpowszechnianie się uprzedzeń i niechęci względem pewnych grup społecznych, w tym 

osób z niepełnosprawnością, dla których sam fakt niepełnosprawności może być sam w sobie 

trudnym doświadczeniem. 

                                                           
25 D. Galasiński, Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością?, „Niepełnosprawność – zagadnienia, 
problemy, rozwiązania” 2013 (9), nr IV, s. 3 i n. 
26 Sękowski, Andrzej, and Bogumiła Witkowska. "W kierunku typologii uwarunkowań postaw wobec osób 
niepełnosprawnych." Roczniki Psychologiczne 5 (2002): 129-130. 
27 B. Kołaczek, Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2010.  
28 A. Dejnaka, Internet bez barier–accessibility oraz usability a potrzeby osób 
niepełnosprawnych." Niepełnosprawność-zagadnienia, problemy, rozwiązania 2/2012, s. 37-51. 
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Dlatego ważne jest ustalenie stałego punktu odniesienia dla systemu wsparcia, jakim 

mogą być potrzeby osób z niepełnosprawnością. Jako potrzeby według teorii Maslowa należy 

rozumieć pierwotne dążenia, które wraz z zaspokajaniem ich generują kolejne, wyższe od 

siebie w hierarchii29. W przypadku osób z niepełnosprawnością należy podkreślić, że 

posiadają oni oprócz potrzeb charakterystycznych dla większości populacji, również potrzeby 

własne związane ze stanem zdrowia oraz indywidualnymi cechami, które powiązane są 

z umożliwianiem im aktywnego życia w społeczeństwie. Niezależnie od listy potrzeb osób 

z niepełnosprawnością, należy w tym miejscu zaznaczyć, że (1) potrzeby są bardzo 

zindywidualizowane i ich określenie wymaga wielostronnej diagnozy; (2) potrzeby powinny 

by osią, wokół której organizowane jest wszelkie wsparcie dla osób z niepełnosprawnością; 

(3) zaspakajanie potrzeb osób z niepełnosprawnością powinno być nadrzędne wobec 

wszelkich innych potrzeb i celów innych interesariuszy systemu wsparcia społecznego. 

Głównymi interesariuszami systemu wsparcia społecznego są w naturalny sposób 

osoby z niepełnosprawnością, a w sytuacji, w której nie mogą oni reprezentować siebie, ich 

rodziny i opiekunowie. W drugiej kolejności jest to otoczenie rodzinne osób 

z niepełnosprawnością, traktowane jako odrębny odbiorca rozwiązań systemu. 

Jednocześnie wokół osoby i rodziny z niepełnosprawnością istnieje szereg podmiotów 

– instytucji, organizacji, reprezentantów określonych środowisk, którzy są zaangażowani 

w kreowanie społecznej sytuacji osób z niepełnosprawnością. Pośród nich można wyróżnić: 

1. organy publicznej administracji (centralnej i jej regionalnych przedstawicielstw); 

2. jednostki samorządu terytorialnego; 

3. instytucje pomocowe udzielające wsparcia osobom z niepełnosprawnością na 

poziomie lokalnym; 

4. organizacje pozarządowe; 

5. społeczności lokalne, w których żyją osoby z niepełnosprawnością; 

6. naukowców, badaczy zagadnienia, reprezentantów środowiska akademickiego; 

7. media. 

                                                           
29 B. Gąciarz, A. Ostrowska, W. Pańków, Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich: uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń: raport 
z badań. IFiS PAN, Warszawa 2008. 
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Instytucje zaangażowane we wspieranie osób z niepełnosprawnością zarówno w Polsce 

jak i na świecie zmagają się z wieloma trudnościami zarówno wynikającymi z natury ich 

samych oraz z niepełnosprawnością jako zjawiskiem specyficznym. Z jednej strony konieczna 

jest integracja osób z niepełnosprawnością, dbanie o interes społeczny oraz zmierzanie do 

spójności funkcjonowania systemu. Z drugiej jednak strony mogą powstawać sprzeczności 

w zakresie celów jawnych oraz ukrytych, które realizowane są przez te jednostki. Dlatego też 

należy pamiętać o normach i wartościach moralnych, które pozwalają na utrwalanie 

głównego celu systemu wsparcia, a także hierarchizują cele jawne i ukryte poszczególnych 

interesariuszy systemu, tak, żeby zawsze na czele stała godność jako podstawa wszelkiej 

aksjologii w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością, traktowanych na równi z osobami 

sprawnymi. 

Budowa skutecznie działającego systemu pomocowego powinna opierać się na 

promocji i diagnozie osób z niepełnosprawnością przy jednoczesnym zaspokajaniu ich 

potrzeb, angażowaniu we współpracę oraz podnoszeniu świadomości na temat zjawiska, 

jakim jest niepełnosprawność, co pozwoli na tworzenie spójnego środowiska oraz 

społeczeństwa, w którym o wiele łatwiejsze stanie się funkcjonowania osób 

z niepełnosprawnością.30 

Obecny system nie spełnia swojej roli w pełni, gdyż jego funkcjonowanie wiąże się 

z wieloma ograniczeniami, które wynikają przede wszystkim z małego poziomu 

reprezentatywności środowiska osób z niepełnosprawnością w porównaniu do ogółu, ciągle 

małymi środkami finansowymi kierowanymi na pomoc oraz wspieranie osób 

z niepełnosprawnością, istnienie sztucznych ram instytucjonalnych oraz ograniczoną pulę 

źródeł finansowania. Kolejnym problemem jest niska świadomość społeczna odnośnie 

problemu niepełnosprawności oraz stereotypy i uprzedzenia31.  

                                                           
30 B. Kołaczek, op. cit. 
31 L. Marszałek, Systemy wsparcia społecznego w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Seminare. 
Poszukiwania naukowe 26 (2009): 201-213. 
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Docelowo powinno się wprowadzić system, który będzie w stanie sprostać 

wymaganiom współczesnego świata i będzie uwzględniał zarówno możliwości jak i potrzeby 

osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie. System ten powinien być elastyczny 

i indywidualnie traktować osobę z niepełnosprawnością, ale jednocześnie powinien być on 

radykalny oraz aksjologiczny. Jego aksjologiczność powinna odnosić się do pojęcia wartości, 

z których nadrzędną jest człowiek oraz jego dobro, w czym tkwi również wspominana 

wcześniej radykalność systemu, który zawsze powinien wracać do przekonania 

o nadrzędności dobra ludzkiego32. 

Jedną z metod poszukiwania rozwiązań problemów społecznych są konsultacje. 

Ich głównym celem jest poznanie sensu oraz znaczenia danego zjawiska oraz pozyskanie 

informacji na jego temat u źródeł. Celem konsultacji jest pozyskanie informacji, które 

przyczynią się w sposób jakościowy do tworzenia prawa, aby ono tym samym mogło być 

stanowione tak, by respektować prawa oraz ewentualne trudności osób 

z niepełnosprawnością.33 W związku z tym przedstawiciele Resortu Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej zdecydowali się na zorganizowanie szerokich konsultacji społecznych w ramach 

projektu „Konsultacje+”, żeby móc skonfrontować swoje pomysły na usprawnienie systemu 

wsparcia osób z niepełnosprawnością z różnymi interesariuszami tego obszaru. 

  

                                                           
32 J. Kossewska, Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych–postawy i ich determinanty, Annales 
Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychological 14 (2003). 
33 B. Gąciarz, A. Kłoskowska, W. Pańkow. op. cit.  
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2. INFORMACJA O ZMIANACH WDRAŻANYCH 
W KONSULTOWANYCH PROJEKTACH USTAW34  

W ramach spotkań roboczych konsultacjom podlegały najpierw założenia do projektu 

ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, a następnie projekt ustawy, w brzmieniu 

z dnia 29 września 2017 r. 

Projekt ustawy z dnia 29 września 2017 r. zakłada zmianę w ustawie o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie działania 

warsztatów terapii zajęciowej oraz także zmiany w innych ustawach w ramach realizacji 

Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.  

Wejście w życie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, 

ustanowionego na podstawie uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 

w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), 

przyjętej na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860), którego celem jest wspieranie osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin, spowodowało potrzebę wprowadzenia zmian przepisów 

w następujących ustawach: 

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046), 

2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 

z późn.zm.), 

3) ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368). 

                                                           
34 Rozdział ten zawiera uzasadnienie do Projekt z dnia 29 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. 
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Przedmiotowy projekt ma na celu realizację działań wskazanych w programie (jest to drugi 

etap realizacji programu inicjowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). 

Istotą projektowanych rozwiązań jest stworzenie mechanizmów wsparcia dla rodzin 

w zakresie, m.in.: 

 usług wspierających i rehabilitacyjnych przez prowadzenie zajęć klubowych 

w warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej „WTZ”, 

 uprawnienia osób ubezpieczonych chorobowo do zasiłku opiekuńczego w przypadku 

choroby dziecka do 18 roku życia, 

 korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, w tym telepracy. 

W projekcie ustawy przewidziano również wprowadzenie standardów działania WTZ, co jest 

odpowiedzią na potrzebę zapewnienia na optymalnym poziomie celów realizacji tej formy 

rehabilitacji.  

Pozostałe zmiany dotyczą: 

1) postępowań administracyjnych uregulowanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą 

o rehabilitacji” . Zaproponowano, by w przypadku decyzji wydawanych przez Prezesa 

Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej 

„PFRON” oraz wojewodę w postępowaniach prowadzonych na podstawie kodeksu 

postępowania administracyjnego, środek zaskarżenia w postaci odwołania zastąpić 

innym środkiem przewidzianym w przepisach kpa, tj. wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy.  

2) obowiązków i praw pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz osób 

niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą. Zmiany mają charakter 

doprecyzowujący i porządkujący.  
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I. Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

1. Zmiany dotyczące warsztatów terapii zajęciowej  

Jedno z działań realizowanych w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin 

„Za życiem” stanowi przygotowanie zmiany w przepisach umożliwiającej m.in. wsparcie 

byłych uczestników WTZ, w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym 

i zawodowym, przez prowadzenie zajęć klubowych przez WTZ.  

Długotrwałość pobytu uczestników w WTZ oraz efekty w zakresie ich przechodzenia na rynek 

pracy to jedne z największych wyzwań związanych z funkcjonowaniem WTZ. Obecnie można 

zauważyć brak związku działań WTZ z oczekiwaniami i wymogami rynku pracy, co stanowi 

zasadniczą przeszkodę we wprowadzaniu uczestników WTZ na rynek pracy. Podstawowym 

celem WTZ będzie przygotowanie osób niepełnosprawnych do niezależnego życia. Działania 

powinny skupiać się przede wszystkim na umożliwianiu osobom niepełnosprawnym 

osiągania jak najwyższego poziomu samodzielności i niezależności w funkcjonowaniu 

społecznym i zawodowym, a także ich skutecznej integracji ze społeczeństwem. 

Większość proponowanych regulacji jest tożsama z przepisami dotychczasowymi. 

Projektowane zmiany dotyczą: 

1) określenia zasad dotyczących kierowania i przyjmowania osób niepełnosprawnych 

do WTZ, a także w zakresie oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, 

2) wprowadzenia nowych rozwiązań wspierających aktywizację zawodową uczestników 

WTZ, tj. praktyk zawodowych i stażu aktywizacyjnego, który oznacza nabywanie 

przez osobę niepełnosprawną umiejętności praktycznych przez wykonywanie zadań 

w miejscu pracy oraz umiejętności społecznych niezbędnych do wykonywania 

czynności zawodowych, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą; 

3) modyfikacji zasad finansowania działalności WTZ;  

4) umożliwienia kontynuacji terapii zajęciowej uczestnikowi WTZ, w przypadku upływu 

terminu ważności orzeczenia;  

5) wprowadzenia przepisu ustanawiającego obowiązek zwrotu środków PFRON 

w przypadku dłuższej nieobecności uczestników WTZ;  
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6) uzależnienia możliwości utworzenia WTZ w danym powiecie oraz zwiększenia liczby 

uczestników w funkcjonującym WTZ od potrzeb lokalnego systemu wsparcia 

wskazaną w powiatowej strategii dotyczącej rozwiązywania problemów społecznych, 

komplementarności systemu wsparcia oraz liczby osób zgłaszających się do 

uczestnictwa w warsztacie; 

7) umożliwienia powrotu do warsztatu osoby niepełnosprawnej, która opuściła warsztat 

w celu podjęcia zatrudnienia w okresie 90 dni od dnia podjęcia przez niego 

zatrudniania.  

 

Ponadto zmiany mają charakter doprecyzowujący, m.in. w zakresie działania WTZ, kontroli 

i oceny pracy WTZ.  

Zmiany szczegółowe  

W art. 1 w pkt 1 projektu ustawy zaproponowano zmianę w art. 2 ustawy o rehabilitacji, 

przez dodanie pkt 12 i zdefiniowanie stażu aktywizacyjnego. Zgodnie z proponowaną definicją 

przez pojęcie stażu aktywizacyjnego należy rozumieć nabywanie przez osobę 

niepełnosprawną umiejętności praktycznych przez wykonywanie zadań w miejscu pracy oraz 

umiejętności społecznych niezbędnych do wykonywania czynności zawodowych, bez 

nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Wprowadzenie w ustawie o rehabilitacji nowego 

instrumentu ma na celu zwiększenie możliwości skuteczne aktywizacji zawodowej 

uczestników WTZ.  

W art. 1 w pkt 3 projektu ustawy proponuje się zmianę art. 10a ustawy o rehabilitacji. 

W porównaniu z dotychczasowymi regulacjami w art. 10a ust. 1 doprecyzowano definicję 

WTZ. Zaproponowano ponadto dodanie po art. 10a ust. 1 nowych regulacji. W art. 10a ust. 1a 

ustawy o rehabilitacji uregulowano kwestie przetwarzania danych przez WTZ.  

W art. 10 ust. 1b określono czas trwania zajęć w warsztacie i zasady pomniejszania 

dofinansowania w przypadku skrócenia wymiaru zajęć. Powyższe regulacje zostały 

przeniesione z rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej do ustawy 

o rehabilitacji.  
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W porównaniu z dotychczasowymi regulacjami w art. 1 w pkt 3 w lit. c projektu ustawy 

dopracowano dotychczasowe brzmienie art. 10a ust. 3 ustawy o rehabilitacji. Dotychczasowa 

nazwa rady programowej została zastąpiona nazwą „zespół do spraw opracowania i oceny 

indywidulanego programu rehabilitacji”, zwanego dalej „Zespołem”. Zespół został wskazany 

jako organ odpowiedzialny za sporządzenie indywidualnego programu rehabilitacji.  

W art. 1 w pkt 3 w lit. d projektu ustawy wprowadzono nowe regulacje mające na celu 

uregulowanie działań realizowanych przez WTZ wobec uczestników aktywizowanych 

w kierunku podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku, m. in. w ramach spółdzielni socjalnej, 

przez udział w praktykach zawodowych i stażach aktywizacyjnych (art. 10a ust. 3a-3d). 

Należy zauważyć, że terapia w warsztacie realizowana jest na podstawie 

indywidualnego programu rehabilitacji. Zespół przez wskazanie w indywidualnym programie 

rehabilitacji potrzeby realizacji przez uczestnika WTZ praktyk zawodowych lub staży 

aktywizacyjnych u pracodawcy decydowałaby o zastosowaniu wobec osoby 

niepełnosprawnej tych instrumentów wsparcia. Praktyka zawodowa mogłaby odbywać się 

w wymiarze do 15 godzin tygodniowo przez okres do trzech miesięcy, z możliwością 

przedłużenia tego terminu do sześciu miesięcy. Natomiast staż aktywizacyjny mógłby 

odbywać się w wymiarze do 30 godzin tygodniowo przez okres do trzech miesięcy, 

z możliwością przedłużenia tego terminu do 6 miesięcy. Praktyki zawodowe maja na celu 

zapoznanie uczestnika z pracą w konkretnym zakładzie pracy.  

W celu zabezpieczenia interesów uczestników praktyki oraz staż aktywizacyjny będą 

odbywać się na podstawie umowy zawartej przez jednostkę prowadzącą WTZ z pracodawcą 

lub innym organizatorem praktyk zawodowych lub stażu aktywizacyjnego.  

Określono zasady realizacji ww. instrumentów. Wskazano, że w praktykach 

zawodowych i stażach aktywizacyjnych nie może brać udziału jednocześnie więcej niż 50% 

uczestników WTZ, aby nie zaburzyć stabilności jego funkcjonowania. Powyższe rozwiązanie 

będzie miało korzystny wpływ na przygotowanie osoby niepełnosprawnej do aktywności 

zawodowej, jak również byłoby sposobem weryfikacji zdolności takiej osoby do podjęcia 

ewentualnego zatrudnienia u potencjalnego pracodawcy.  
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Uczestnik WTZ będzie mógł wziąć udział w praktykach zawodowych lub stażu 

aktywizacyjnym u tego samego pracodawcy jednokrotnie, maksymalnie trzykrotnie 

w przypadku pozytywnego stanowiska zespołu w tym zakresie. 

W art. 1 w pkt 3 w lit. e i f projektu ustawy proponuje się zmianę dotychczasowego 

brzmienia art. 10a ust. 4 ustawy o rehabilitacji. Skład Zespołu został zmieniony, przez 

zrezygnowanie z uczestnictwa doradcy zawodowego lub instruktora zawodu w miarę 

potrzeb, a umożliwiono udział w posiedzeniach tej rady innych pracowników WTZ, w tym 

trenera pracy. 

W art. 1 w pkt 3 w lit. g projektu ustawy proponuje się zmianę brzmienia art. 10a ust. 5 

ustawy o rehabilitacji. W dotychczasowym brzmieniu art. 10a ust. 5 ustawy rehabilitacji, 

ustawodawca wskazał, że Zespół dokonuje okresowej oraz kompleksowej oceny realizacji 

indywidualnego programu rehabilitacji. W proponowanym ust. 5 określono, że Zespół będzie 

dokonywał okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji co najmniej raz 

do roku. W dodanym w art. 10a ust. 6 wskazano, że Zespół będzie zajmował stanowisko 

w kwestii osiągniętych przez uczestnika WTZ postępów rehabilitacji tylko podczas 

kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji. Zmiana ma charakter 

porządkujący i ma na celu usunięcie dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych.  

W art. 1 w pkt 3 w lit. h projektu ustawy proponuje się dodanie w art. 10 a nowej regulacji 

dotyczącej obowiązku powiadamiania przez WTZ powiatowego centrum pomocy rodzinie 

o zajętym przez Zespół stanowisku podczas kompleksowej oceny (art. 10a ust. 7). 

W dodanym art. 10a ust. 8 ustawy o rehabilitacji określono przepisy upoważniające do 

wydania nowego rozporządzenia. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 

określi zakres i tryb działania Zespołu, sposób dokonywania przez nią oceny postępów osób 

uczestniczących w WTZ mając na uwadze zapewnienie sprawnego funkcjonowania rady. 

W art. 1 w pkt 4 projektu ustawy proponuje się uregulowanie kwestii związanych 

z kwalifikowaniem i przyjmowaniem osób niepełnosprawnych do WTZ (art. 10aa-10ab).  
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Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w WTZ jest wskazanie do 

uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. 

Wniosek osoby niepełnosprawnej dotyczący uczestnictwa w WTZ będzie kierowany do 

powiatowego centrum pomocy rodzinie, funkcjonującego w powiecie, w którym został 

utworzony WTZ.  

Określono szczegółowe elementy wniosku oraz procedurę jego rozpatrywania. 

Wniosek powinien zostać rozpatrzony przez starostę w terminie nie dłuższym niż trzy 

miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Decyzję w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w WTZ będzie wydawał starosta.  

Nowym rozwiązaniem jest również nałożenie na powiatowe centrum pomocy rodzinie 

obowiązku prowadzenia listy osób zgłaszających się do uczestnictwa w WTZ. Umożliwiono 

przyjmowanie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w WTZ na trzymiesięczny okres 

próbny w celu sprawdzenia możliwości realizacji przez te osoby celu działalności WTZ. 

Stanowisko w tej sprawie zajmie Zespół.  

Negatywne stanowisko Zespołu dotyczące możliwości realizacji przez uczestnika celów 

warsztatu stanowi podstawę do wydania przez starostę decyzji uchylającej decyzje w sprawie 

zakwalifikowania do uczestnictwa w WTZ. Powiatowe centrum pomocy rodzinie ma 

obowiązek poinformowania tego uczestnika o innych instrumentach wsparcia.  

Pozytywne stanowisko Zespołu umożliwia kontynuację uczestnictwa w warsztacie. 

W proponowanym art. 10ac ustawy o rehabilitacji uregulowano przypadki, w których 

starosta będzie wydawał decyzję uchylającą decyzję w sprawie zakwalifikowania do 

uczestnictwa w WTZ.  

Dodany art. 10ad ustawy o rehabilitacji realizuje działanie 3.3 wskazane w Priorytecie III 

Usługi wspierające i rehabilitacyjne – „Wsparcie osób niepełnosprawnych, które opuściły 

warsztat terapii zajęciowej w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy”. 

Zaproponowano nowe regulacje dotyczące prowadzenia przez WTZ zajęć klubowych dla 

osób, które zakończyły uczestnictwo w WTZ w związku z podjęciem zatrudnienia.  
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Uczestnicy WTZ doświadczają trudności w funkcjonowaniu na rynku pracy. Dlatego 

ważne jest wspieranie ich nie tylko do momentu podjęcia zatrudnienia, ale również i później. 

Zadanie WTZ nie powinno być ograniczone tylko do samego procesu przygotowania osób 

niepełnosprawnych do wykonywania pracy. Uczestnicy WTZ po jego opuszczeniu potrzebują 

prowadzenia wobec nich działań mających na celu ich dalsze aktywne funkcjonowanie 

społeczne. Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala WTZ.  

WTZ, który będzie zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych będzie mógł się 

ubiegać o ich dofinansowanie w ramach programu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą 

PFRON.  

W tym celu w art. 1 w pkt 21 w lit. a dodano w dotychczasowym art. 47 ust. 1 pkt 4 

ustawy o rehabilitacji nową regulację dotycząca możliwości przeznaczania środków PFRON 

na finansowanie zajęć klubowych.  

Podmiot organizujący WTZ będzie mógł realizować w stosunku do osób, które opuściły 

WTZ w celu podjęcia zatrudnienia, zatrudnienie wspomagane (art. 10ae).  

W art. 1 w pkt 5 projektu ustawy proponuje się zmianę dotychczasowego art. 10b 

ustawy o rehabilitacji. W porównaniu z dotychczasowym brzmieniem art. 10b ust. 1 dodano 

skrót jednostki prowadzącej WTZ. Zaproponowano dodanie nowych ust. 1a-1h, w których 

uregulowano warunki tworzenia WTZ lub zwiększania liczby uczestników WTZ. Uzależniono 

możliwość utworzenia WTZ w danym powiecie oraz zwiększenia liczby uczestników 

w funkcjonującym WTZ od potrzeb lokalnego systemu wsparcia wskazaną w powiatowej 

strategii dotyczącej rozwiązywania problemów społecznych, komplementarności systemu 

wsparcia oraz liczby osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w WTZ.  

Przepisy zawierające materię ustawową dotyczące m.in. warunków ubiegania się 

o organizowanie WTZ, zasad organizacji i finansowania WTZ, zostały przeniesione 

z rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej do ustawy o rehabilitacji.  

Z uwagi na konieczność zapewnienia właściwego poziomu zarządzania i nadzoru nad 

działalnością WTZ zaproponowano, aby stanowisko osoby kierującej WTZ zajmowała osoba, 

która posiada wykształcenie wyższe. Ponadto osoby pełniące funkcje zarządcze w jednostce 

prowadzącej WTZ nie będą mogły być równocześnie pracownikami WTZ.  
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Ponadto w projekcie ustawy zaproponowano, aby budynek i pomieszczenia warsztatu 

były dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

W dodanym art. 10b ust. 1h ustawy o rehabilitacji określono przepisy upoważniające do 

wydania nowego rozporządzenia. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 

określi standardy dostępności budynku i pomieszczeń warsztatu, mając na uwadze 

zapewnienie sprawnej realizacji celu warsztatu oraz umożliwienie funkcjonowania osobom 

niepełnosprawnym. 

Zmiany w art. 1 w pkt 5 w lit. c projektu ustawy proponuje się zmianę dotychczasowego 

art. 10b ust. 2-2b ustawy o rehabilitacji mają charakter doprecyzowujący i mają na celu 

usunięcie dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych. W nowym art. 10b ust. 2 

wskazano, że koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników 

WTZ są współfinansowane ze środków PFRON oraz ze środków samorządu powiatowego, 

z zastrzeżeniem art. 68c ust. 1 ustawy o rehabilitacji. W art. 10b ust. 2b określono, że 

działalność WTZ może być finansowana również z innych źródeł. Dodatkowe źródło 

finansowania kosztów działania warsztatu nie wpływa na wysokość ww. finansowania.  

W art. 1 w pkt 5 w lit. d projektu ustawy uregulowano kwestię dofinansowania kosztów 

działalności warsztatu w przypadku odbywania praktyk zawodowych lub stażu 

aktywizacyjnego przez osobę niepełnosprawną realizującą indywidualny program 

rehabilitacji, będą finansowane w ramach środków PFRON w pełnej wysokości.  

W art. 1 w pkt 5 w lit. e projektu ustawy proponuje się dodanie nowego art. 10b ust. 6b-

6e ustawy o rehabilitacji.  

W nowym art. 10b ust. 6b wskazano na konieczność rozliczania środków 

przekazywanych na działalność WTZ w związku z nieobecnością uczestników.  

W obecnym stanie prawnym brak jest regulacji związanej z zapewnieniem kontynuacji 

terapii zajęciowej uczestnikowi WTZ, w przypadku upływu terminu ważności orzeczenia.  

W nowym art. 10b ust. 6c ustawy o rehabilitacji zaproponowano, aby w ww. przypadku 

uczestnik WTZ miał prawo do dalszego uczestnictwa w terapii zajęciowej nie dłużej niż 90 dni 

od czasu upływu terminu ważności tego orzeczenia, o ile wniosek o wydanie tego orzeczenia 

został złożony nie później niż ostatniego dnia upływu terminu ważności orzeczenia.  



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a2

6
 

Zapewniono również możliwość ponownego przyjęcia osoby, która opuściła WTZ 

w celu podjęcia zatrudnienia. W okresie 90 dni od dnia podjęcia przez uczestnika WTZ 

zatrudniania dofinansowanie kosztów działalności WTZ nie ulega obniżeniu (art. 10b ust. 6d-

6e).  

W art. 1 w pkt 5 w lit. f projektu ustawy, w porównaniu z dotychczasowym brzmieniem 

art. 10b ust. 7 zmodyfikowano przepis upoważniający do wydania rozporządzenia. Zmiana 

ma charakter porządkujący i wynika z proponowanych w projekcie ustawy nowych przepisów 

upoważniających do wydania rozporządzeń regulujących kwestie związane z działaniem rady 

programowej WTZ, standardów dostępności budynku i pomieszczeń WTZ oraz kontroli 

działalności WTZ.  

W art. 1 w pkt 6 projektu ustawy proponuje się dodanie art. 10ba ustawy o rehabilitacji. 

W celu zabezpieczenia właściwego funkcjonowania WTZ zaproponowano, aby rada powiatu 

dokonywała oceny działalności WTZ, biorąc pod uwagę sprawozdanie z działalności WTZ, 

a także informację o wynikach przeprowadzonych kontroli WTZ. Negatywna ocena 

działalności WTZ wraz z brakiem realizacji zaleceń pokontrolnych będzie stanowić podstawę 

do opracowania programu naprawczego przez jednostkę prowadząca warsztat w terminie do 

90 dni od dnia otrzymania oceny. Brak opracowania przez jednostkę prowadzącą warsztat 

programu naprawczego, brak akceptacji rady powiatu lub niepodjęcie działań określonych 

w programie może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o dofinansowanie kosztów 

utworzenia i działania WTZ.  

W dodanym art. 10ba ust. 7 ustawy o rehabilitacji określono przepisy upoważniające do 

wydania nowego rozporządzenia. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 

określi szczegółowy zakres, tryb i sposób przeprowadzania kontroli warsztatów mając na 

uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu kontroli.  

W art. 1 w pkt 7 projektu ustawy proponuje się zmianę dotychczasowego art. 10c 

ustawy o rehabilitacji. Przepisy dotyczące kierowania osoby niepełnosprawnej do 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz właściwości składania wniosków zostały 

przeniesione z art. 10f ustawy o rehabilitacji.  
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Zmiany w art. 1 w pkt 19 projektu ustawy mają charakter doprecyzowujący w związku 

z uchyleniem dotychczasowego art. 10f ustawy o rehabilitacji oraz zmianą nazwy rady 

programowej.  

 

2. Zmiany dotyczące postępowań administracyjnych 

W przypadku decyzji wydawanych przez Prezesa PFRON oraz wojewodę 

w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) proponuje się zastąpienie 

dotychczasowego środka zaskarżenia, tj. odwołania do ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego innym środkiem przewidzianym w przepisach kpa, tj. wnioskiem 

o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 1 pkt 14, 15, 17, 20, 22 lit.b-25).  

Zgodnie z art. 15 Kpa postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że 

przepis szczególny stanowi inaczej. Zaproponowane regulacje stanowią lex specialis 

w stosunku do przepisów Kpa.  

Rozwiązania będą korzystne z punktu widzenia adresata prawa, gdyż skrócą czas 

prowadzonych postępowań administracyjnych. Należy jednocześnie wskazać, że 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.  

Ponadto w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), ustawodawca w art. 15 

wskazał na konieczność dokonania przeglądu aktów prawnych regulujących postępowania 

administracyjne w zakresie dwuinstancyjności postępowań. Po dokonaniu wstępnej analizy 

problemu, projektodawca proponuje wprowadzenie ww. regulacji w przedmiotowym 

zakresie jako korzystnych z punktu widzenia adresatów prawa.  
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Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący.  

3. Pozostałe zmiany  

W art. 1 w pkt 2 projektu ustawy zaproponowano zmianę art. 2a ust. 2 ustawy 

o rehabilitacji. 

Obowiązujący art. 2a ust. 2 i 3 ustawy o rehabilitacji dotyczy wstecznego wliczania 

pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zaliczenie do stanu zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych warunkuje korzystanie ze szczególnych uprawnień pracowniczych 

osób niepełnosprawnych. W przypadku, gdy pracownik przedstawiał pracodawcy kolejne 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności po dłuższym okresie związanym z procedurą 

odwoławczą, pracodawcy musieli często ponosić znaczne koszty wstecznego liczenia do 

stanu zatrudnienia m.in. wypłacenia dodatku za nadgodziny.  

Zmiana w art. 2a ust. 2 i 3 ograniczy możliwość wliczenia wstecz przez pracodawców 

do stanu zatrudnienia maksymalnie do 3 miesięcy. Ponadto doprecyzowano, że przepis 

dotyczy tylko kolejnego orzeczenia uzyskanego u danego pracodawcy. 

W art. 1 w pkt 10 proponuje się zmianę art. 21 ust. 2b i 3 ustawy o rehabilitacji. 

Zgodnie z proponowanym art. 21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji, podmiotami 

zobowiązanymi do osiągania 2% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych będą 

również regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki 

preadopcyjne oraz kluby dziecięce, które na tej podstawie będą rozliczać się z wpłat na 

PFRON. 

Zaproponowano również zmianę ust. 3. W porównaniu z dotychczasowym brzmieniem 

zrezygnowano ze zwolnienia z wpłat na PFRON pracodawców prowadzących zakłady pracy 

będących w likwidacji. Proponowana zmiana wynika z braku uzasadnienia zastosowania 

zwolnienia do ww. podmiotów z uwagi na fakt, że przyczyną podjęcia decyzji o likwidacji nie 

musi być trudna sytuacja podmiotu, ale decyzja o zakończeniu o przekształceniu działalności.  

W art. 1 w pkt 11 proponuje się zmianę art. 22 ustawy o rehabilitacji dotyczącą 

wymaganej struktury zatrudnienia sprzedającego uprawnionego do wystawiania ulg we 

wpłatach na PFRON.  
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Zaproponowano zwiększenie z 30 do 50% wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w strukturze zatrudnienia sprzedającego uprawnionego do wystawiania 

ulg we wpłatach na PFRON. 

Możliwość wystawiania kontrahentom ulg we wpłatach na PFRON jest formą wsparcia 

pośredniego dla określonej grupy pracodawców o określonym profilu zatrudnienia. 

Współpraca z tymi sprzedającymi jest bowiem bardziej atrakcyjna dla kontrahentów, przez 

co zatrudnienie u wystawców ulg jest stabilniejsze. 

Proponowana zmiana struktury zatrudnienia ma na celu przekierowanie pośredniego 

wsparcia do tych zakładów pracy, które zapewniają najwyższe wskaźniki zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych mających największe problemy ze znalezieniem i utrzymaniem pracy, 

tj. osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na rodzaj niepełnosprawności) 

oraz osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i szczególnych schorzeniach 

(upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, epilepsja, ślepota, całościowe zaburzenia 

rozwojowe). Z danych PFRON wynika, że obecnie takich zakładów jest ponad 120. Zmiana ta 

będzie jednak zachętą dla innych pracodawców do osiągnięcia wyższych niż obecnie 

wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wprowadzenie zmiany wymaga co 

najmniej 3-miesięcznego vacatio legis. 

Zmiany polegające na dodaniu w art. 22 ust. 1a, ust. 2 pkt 2a i ust. 10 pkt 1 oraz art. 22b 

ust. 1 pkt 5 ustawy o rehabilitacji wynikają ze zmiany mechanizmu wystawiania ulg. 

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 korespondencji przez nabywców. 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 

mogła być przekazana nabywcy lub udostępniona. Obowiązek ten sprzedający wykona nie 

później niż w dniu terminowej zapłaty przez nabywcę za zakup mający uprawniać do ulg. 

Przewiduje to dodany art. 22 ust. 1a 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. 

Jeżeli sprzedający nie wykona tego obowiązku, to będzie miał obowiązek dokonania 

wpłaty na PFRON przewidzianej w dodanym art. 22b ust. 1 pkt 5 ustawy. Wyniesie ona 30% 

kwoty należności ogółem określonej na fakturze dokumentującej zakup uprawniający 

nabywcę do ulgi. Nabywca nie straci na niewykonaniu obowiązku przez sprzedającego. 

Nie będzie musiał złożyć oświadczenia (art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy) oraz będzie miał prawo 

do otrzymania informacji o uldze (art. 22 ust. 10 pkt 1 w zw. z art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy). 
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Zmiana do art. 22 ust. 9 ustawy ma charakter porządkujący. 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). 

W odniesieniu do ulg kwestia ta nie była unormowana na poziomie ustawowym. Zmiana 

polegająca na uzupełnieniu w art. 22 ust. 9 zdania drugiego 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). 

Zmiana w art. 22 ust 5 ustawy o rehabilitacji wprowadza zasadę, że kwota ulgi obliczona 

przez sprzedającego nie będzie mogła być wyższa od połowy kwoty netto należności 

wykazanej na fakturze dokumentującej zakup mający uprawniać do ulgi. Celem 

wprowadzenia tej zmiany jest zapobieżenie możliwym nieprawidłowościom wynikających 

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). 

Zmiany do art. 22 ustawy o rehabilitacji wymagają przepisu przejściowego 

gwarantującego adresatom prawa ochronę praw nabytych (pracodawca, który przed dniem 

wejścia w życie nowelizacji nabył prawo do obniżenia wpłat, będzie mógł je wykorzystać na 

warunkach dotychczasowych) i ochronę interesów w toku (pracodawca, który przed dniem 

wejścia w życie nowelizacji dokona potwierdzonego fakturą zakupu uprawniającego do 

obniżenia wpłat, będzie mógł nabyć prawo do obniżenia wpłat i wykorzystać je na warunkach 

dotychczasowych). 
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Jednocześnie w art. 1 w pkt 12 projektu ustawy, 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 30% kwoty 

ulgi), lecz zawsze będzie równa kwocie zawyżenia).  

W art. 1 w pkt 13 projektu ustawy proponuje się zmianę w art. 25 ustawy o rehabilitacji. 

W art. 25a uregulowano instrument wsparcia aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych w postaci refundacji kosztów składek na ubezpieczenia społeczne 

poniesionych przez niepełnosprawnych przedsiębiorców lub rolników. Zmiana ma na celu 

umożliwienie osobom niepełnosprawnych opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne 

i wysłanie wniosku w jednym dniu. Postulaty zmian w tym kierunku były zgłaszane przez 

osoby niepełnosprawne i organizacje pozarządowe. 

W art. 1 w pkt 16 projektu ustawy proponuje się zmianę art. 26b ust. 6a ustawy 

o rehabilitacji, przez doprecyzowanie momentu, w którym pracownik stał się 

niepełnosprawny u pracodawcy wnioskującego o miesięczne dofinansowanie.  

Zmiana w art. 1 w pkt 18 projektu ustawy ma charakter porządkujący. W art. 26d ust. 4 

ustawy o rehabilitacji zawarto błędne odesłanie do przepisu art. 26 ust. 6 ustawy 

o rehabilitacji dotyczącego obowiązkowej konsultacji z Państwową Inspekcją Pracy, co 

w przypadku zwrotu kosztów zatrudnienia osoby pomagającej pracownikowi 

niepełnosprawnemu jest zbyteczne.  

Zmiana w art. 1 w pkt 19 projektu ustawy ma charakter dostosowujący do 

obowiązujących na gruncie ustawy przepisów art. 22 ust. 1 pkt 2 i art. 26a ust. 1b ustawy 

o rehabilitacji.  

W art. 1 w pkt 26 projektu ustawy zaproponowano zmianę art. 51 ust. 1 i 2 ustawy 

o rehabilitacji. W przypadku wyłaniania Prezesa Zarządu PFRON i Zastępców Prezesa 

Zarządu PFRON zrezygnowano z zasady otwartego i konkurencyjnego naboru.  
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II. Zmiany w ustawie – Kodeks pracy 

W programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przewidziano działania 

dotyczące zwiększenia elastyczności przepisów Kodeksu pracy w zakresie organizacji czasu 

pracy, mające na celu wsparcie: 

1) kobiet w ciąży powikłanej; 

2) rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu; 

3) rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

Dostrzegając konieczność pomocy wyżej wymienionym osobom, które jednocześnie 

pozostają w stosunku pracy, w art. 2 projektu ustawy proponuje się zmiany przepisów 

Kodeksu pracy polegające na: 

1) wprowadzeniu możliwości wykonywania pracy w formie telepracy na wniosek wiążący 

pracodawcę 

Prawo do wykonywania pracy w formie telepracy na wiążący wniosek pracownika przyznaje 

się:  

a) pracownikom-rodzicom dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim 

i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (zaświadczenie, 

o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”), 

b) pracownikom-rodzicom dziecka niepełnosprawnego (zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - dziecka legitymującego się 

orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), 
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c) dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - dziecka posiadającego odpowiednio 

opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty). 

 

W powyższych przypadkach pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia 

wniosku, jedynie w przypadku, gdy jego uwzględnienie byłoby niemożliwe ze względu na 

organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.  

Z uprawnienia do wykonywania pracy w formie telepracy na wiążący wniosek będą 

mogli skorzystać wyżej wymienieni pracownicy, także w przypadku, gdy opiekować się będą 

dorosłymi dziećmi, tj. powyżej 18 roku życia. 

 

2) wprowadzeniu możliwości wykonywania pracy w formie telepracy na ogólnych 

zasadach  

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje możliwość stosowania telepracy, na 

podstawie wniosku niewiążącego pracodawcy, także u tych pracodawców, u których nie 

zawarto w tej sprawie formalnego porozumienia z przedstawicielstwem załogi. Zatem 

zmiany te są adresowane do wszystkich pracowników, w tym także do: 

a. pracownika-małżonka albo pracownika-rodzica dziecka w fazie prenatalnej, 

w przypadku ciąży powikłanej; 

b. opiekuna osoby niepełnosprawnej (zdefiniowanego w art. 2 ust. 1 pkt 16b ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 

z późn.zm.) 

Wymienione osoby będą mogły na ogólnych zasadach wnioskować o wykonywanie 

pracy w formie telepracy. 
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3) wprowadzeniu elastycznych form organizacji czasu pracy na wniosek wiążący 

pracodawcę  

Projektowane zmiany przepisów Kodeksu pracy obejmują wykonywanie pracy 

w przerywanym czasie pracy lub indywidualnym rozkładzie czasu pracy albo w ruchomym 

czasie pracy. Wniosek będzie mógł złożyć:  

a) pracownik-małżonek albo pracownik-rodzic dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku 

ciąży powikłanej,  

b) pracownik-rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, 

c) pracownik-rodzic dziecka niepełnosprawnego lub dziecka ze szczególnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

 

Pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia wniosku jedynie w przypadku, gdy jego 

uwzględnienie nie będzie możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy 

wykonywanej przez pracownika.  

Uprawnienie do korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy przysługiwać będzie 

pracownikom wymienionym w pkt b) i c) opiekującym się także dorosłymi dziećmi, 

tj. powyżej 18 roku życia. 
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III. Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa 

W programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przewidziano działanie 

mające na celu wsparcie opiekuna pracującego w przypadku choroby dziecka.  

Matce albo ojcu, 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 przysługuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji 

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.  

Wykonywanie funkcji rodzicielskiej i praca zawodowa wymaga od osoby wykonującej 

pracę pogodzenia wielu obowiązków. W przypadku rodziców wychowujących dzieci 

z niepełnosprawnościami łączenie pracy zarobkowej z obowiązkami domowymi wymaga 

jeszcze większego wysiłku.  

Dostrzegając potrzebę pomocy państwa rodzinom wychowującym dzieci mające 

istotne problemy zdrowotne lub będące osobami niepełnosprawnymi, w art. 3 projektu 

ustawy przewidziano wsparcie opiekuna pracującego w przypadku choroby dziecka.  

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa stanowi, że zasiłek opiekuńczy przysługuje 

ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki m. in. nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat i innym 

chorym członkiem rodziny. W przypadku opieki sprawowanej nad dzieckiem chorym do 

ukończenia 14 lat zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania 

pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 

okres 60 dni w roku kalendarzowym, natomiast w przypadku sprawowania opieki nad innym 

chorym członkiem rodziny przez okres 14 dni w roku kalendarzowym. Za członków rodziny 

uważa się m.in. dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie 

domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.  
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Projektowane regulacje wprowadzają zmiany, które w założeniu mają ułatwić rodzicom 

dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu 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, łączenie opieki nad nim 

z wykonywaniem aktywności zawodowej. Projekt zakłada bowiem wydłużenie zasiłku 

opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym 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 

do ukończenia przez dziecko 18 lat.  

 

IV. Przepisy przejściowe i końcowe 

W art. 4 projektu ustawy zawarto przepisy przejściowe dotyczące stosowania do osób 

niepełnosprawnych, które rozpoczęły uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej 

przed dniem wejścia w życie ustawy przepisów zmienianej ustawy, z wyjątkiem regulacji 

dotyczących kierowania i przyjmowania osób niepełnosprawnych do WTZ (decyzja w sprawie 

zakwalifikowania do uczestnictwa w WTZ) oraz wydawania przez starostę decyzji 

uchylających decyzje w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w WTZ.  

W art. 5 projektu ustawy wskazano, aby wymóg określony w nowym art. 10b ust. 1e 

ustawy o rehabilitacji, tj. posiadanie wyższego wykształcenia przez pracownika kierującego 

WTZ dotyczył osób, które zawarły umowę o pracę po dniu 1 stycznia 2018 r.  

Art. 6 projektu ustawy zawiera przepisy przejściowe dotyczące WTZ. W związku 

z koniecznością dostosowania istniejących budynków i pomieszczeń WTZ do nowych 

przepisów, odroczono wejście w życie zmienionych przepisów do dnia 31 grudnia 2025 r. 

W art. 7 projektu ustawy określono, że osoby będące w składzie rad programowych, 

z wyjątkiem doradców zawodowych lub instruktorów zawodu, wchodzą w skład zespołów do 

spraw opracowania i oceny indywidualnego programu rehabilitacji.  
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W art. 8 projektu ustawy zawarto przepisy przejściowe dotyczące wliczania 

pracowników niepełnosprawnych do stanu zatrudnienia za okresy począwszy od stycznia 

2018 r.  

W art. 9 projektu ustawy wskazano, że przepisy dotyczące pracodawców prowadzących 

zakłady pracy będące w likwidacji (art. 21 ust. 3), stosuje się do pracodawców prowadzących 

zakłady pracy począwszy od wpłat na PFRON należnych za styczeń 2018 r., z wyjątkiem 

pracodawców prowadzących zakłady pracy będące w likwidacji w dniu wejścia w życie 

ustawy, do których stosuje się nowe przepisy począwszy od wpłat należnych za styczeń 

2019 r. 

W art. 10 projektu ustawy zaproponowano przepis przejściowy dotyczący art. 21 ust. 2b 

ustawy o rehabilitacji. Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne 

ośrodki preadopcyjne oraz kluby dziecięce będą dokonywały wpłat na PFRON, począwszy od 

wpłat należnych za lipiec 2018 r. 

W art. 11 projektu ustawy określono warunek dotyczący struktury zatrudnienia, jaki 

powinien spełnić sprzedający w latach 2018-2019 i latach następnych. Proponowana 

regulacja pozwoli na dostosowanie struktury zatrudnienia przez podmiot uprawniony do 

wystawiania ulg we wpłatach na PFRON.  

Art. 12 ust. 1 i 2 dotyczy pracodawcy, który przed dniem wejścia ustawy nabył prawo do 

obniżenia wpłat i może je wykorzystać na warunkach dotychczasowych. Pracodawca, który 

przed dniem wejścia w życie ustawy dokonał zapłaty za zakup potwierdzony fakturą, 

uprawniający do obniżenia wpłat, może nabyć prawo do obniżenia wpłat i wykorzystać je na 

warunkach dotychczasowych. 

Zgodnie z art. 13 projektu ustawy wskazano, że w przypadku ujawnienia od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy okoliczności dotyczącej zawyżenia przez sprzedającego 

kwoty obniżenia wpłat, stosuje się nowe brzmienie przepisu art. 22b ust. 1 pkt 4 ustawy 

o rehabilitacji.  

W art. 14 projektu ustawy wskazano, że przepis art. 25a ust. 1 ustawy o rehabilitacji 

stosuje się do wniosków złożonych za okres od dnia 1 lipca 2016 r.  
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W art. 15 projektu ustawy proponuje się przepis przejściowy, zgodnie z którym 

w przypadku spraw zakończonych w pierwszej instancji dotyczących refundacji składek na 

ubezpieczenia społeczne, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 

niepełnosprawnych, przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności 

zawodowej, rekompensaty dochodów utraconych z tytułu zwolnień przez gminę środków 

oraz zwrotu środków PFRON były stosowane przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że 

odpowiednio od ww. decyzji będzie przysługiwało odwołanie do ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego.  

W art. 16 zawarto przepisy przejściowe dotyczące zaliczania do stanu zatrudniania 

pracowników niepełnosprawnych dotychczas zatrudnionych w zakładach aktywności 

zawodowej.  

W art. 17 projektu ustawy zaproponowano przepis przejściowy dotyczący zachowania 

stanowiska przez dotychczasowego Prezesa Zarządu PFRON oraz Zastępców Prezesa 

Zarządu PFRON do czasu powołania Prezesa Zarządu PFRON oraz Zastępców Prezesa 

Zarządu PFRON na podstawie znowelizowanego art. 51 ust. 1 i 2 ustawy o rehabilitacji.  

W art. 18 projektu ustawy proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 

2018 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 2 oraz pkt 11 ustawy, który wejdzie w dniu 1 kwietnia 2018 r. 

oraz art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie art. 10b ust. 1f-1h, oraz pkt 10 lit. a, które wejdą w życie 

z dniem 1 lipca 2018 r.  

Zmiana art. 21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji, wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 

Zakres zmian proponowanych w ustawie wpływa na treść rozporządzenia wydanego na 

podstawie art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji w taki sposób, że akt wykonawczy wydany na 

podstawie tego przepisu nie może być zachowany i utraci moc z dniem wejścia w życie 

ustawy. Ponadto konieczna jest modyfikacja systemu informatycznego PFRON do 

przyjmowania oraz weryfikowania deklaracji wpłat.  
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Proponowana ustawa będzie miała wpływ na działalność przedsiębiorców (w tym 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców) zatrudniających rodziców 

mających dzieci niepełnosprawne powyżej 14 roku życia, którzy po wejściu w życie ustawy 

w miejsce dotychczasowych 14 dni opieki nad dzieckiem, będą mogli wykorzystać 30 dni opieki 

nad dzieckiem. Tym samym projektowana zmiana może skutkować zwiększoną absencją 

pracownika. Nie wpłynie ona natomiast na wzrost kosztów po stronie pracodawców, gdyż 

zasiłki opiekuńcze w całości finansowane są przez ZUS z funduszu chorobowego. Ponadto 

proponowana ustawa będzie miała pozytywny wpływ na działalność przedsiębiorców (w tym 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców) zatrudniających osoby 

niepełnosprawne.  
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3. INFORMACJE O PROJEKCIE „KONSULTACJE +” 

Raport powstał na zamówienie Caritas Polska, partnera w projekcie „Konsultacje +”. 

„Projekt pn. „Konsultacje +”, realizowany jest w okresie od 1 marca 2017 r., do 31 marca 

2018 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II. 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.16. 

Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska. 

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych, 

dotyczących zmiany ustaw w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 

20 grudnia 2016 r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

Pogłębione konsultacje społeczne dotyczyły krajowego aktu prawnego: projektu ustawy 

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

z niepełnosprawnością oraz niektórych innych ustaw. Prowadzone zostały zgodnie 

z Wytycznymi do prowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu 

legislacyjnego oraz z zastosowaniem 7 zasad konsultacji. Konsultacje zostały 

przeprowadzone z zastosowaniem 4 różnych aktywnych metod konsultacji. Przewidziane 

konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw były realizowane podczas szeregu konferencji 

połączonych z warsztatami oraz spotkań, zarówno o zasięgu krajowym, regionalnym jak 

i lokalnym. Konsultacje społeczne miały na celu wypracowanie najlepszych praktyk 

i wprowadzenie ich jako zmian do ustaw. 

Wartość projektu wynosi 2 777 128,14 PLN, z czego środki pochodzące z Funduszy 

Europejskich to 2 340 563,59 zł, co stanowi 84,28% wartości projektu. 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania: 

1. Moderowane spotkania otwarte. 

2. Bezpośrednie spotkania robocze. 

3. Ilościowe badania reprezentatywne. 

4. Konsultacje za pośrednictwem strony internetowej.”35 

                                                           
35 http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/o-projekcie; http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/szczegoly-projektu 
(11.12.2017). 
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Do realizacji pozostają jeszcze wywiady grupowe (fokusy), które zostaną 

wykorzystane jako forma konsultacji pośrednich. Skuteczne wdrożenie programu 

„Za Życiem” wymaga (obok działań wprost) zbudowania klimatu społecznego służącego 

pomocy rodzicom dzieci chorych. Raport z tych badań zostanie stworzony po ich 

przeprowadzeniu w ostatniej fazie realizacji projektu. 
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4.  INFORMACJE O PROGRAMIE „ZA ŻYCIEM” 

„Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi 

działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc 

dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla 

matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności 

świadczeń opieki zdrowotnej, 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. 

W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą 

niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.”36 

 

 

  

                                                           
36 Program Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjęty uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 
20 grudnia 2016r. (M.P. poz. 1250). 
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5. PROWADZENIE KONSULTACJI PUBLICZNYCH 

Proces prowadzenia konsultacji publicznych jest niezwykle istotny z perspektywy 

budowania społeczeństwa obywatelskiego, procesu, w którym włącza się obywateli 

w stanowienie prawa i podejmowanie decyzji na temat dotyczących ich kwestii. Samo 

pojęcie konsultacji publicznych jest stosunkowo nowe w terminologii dotyczącej procesu 

legislacyjnego na poziomie rządowym. Umocowanie prawne dla tego procesu znalazło się po 

raz pierwszy w Regulaminie pracy Rady Ministrów obowiązującym od 2014 r. Poniżej zostaną 

przedstawione najważniejsze zapisy dokumentów publicznych, którymi posługują się organy 

publiczne w szkoleniach, dyskusjach, prowadzeniu procesów konsultacyjnych. Pośród tych 

dokumentów znajdują się: 

1. „Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu37 i konsultacji publicznych38 

w ramach rządowego procesu legislacyjnego”, 

http://www.rcl.gov.pl/book/wytyczne; 

2. Ekspertyza Metody możliwe do stosowania w ramach pogłębionych konsultacji 

publicznych, na zamówienie Kancelarii Prezesa rady Ministrów, Pracownia Badań 

i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa, grudzień 2015; 

3. Materiały Departamentu Analiz i Komunikacji Publicznej, Ministerstwo 

Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, maj 2013, www.mac.gov.pl. 

Są to dokumenty ogólnodostępne do szerokiego zastosowywania w różnych procesach 

legislacyjnych i jak najbardziej przez to właściwe do zastosowania i przytaczania w raporcie 

z projektu „Konsultacje+”. Z racji zachowania oryginalnych źródeł wiedzy o konsultacjach 

w niniejszym rozdziale zostaną przytoczone dosłownie określone fragmenty powyższych 

dokumentów, w układzie właściwym dla przybliżenia czytelnikowi zagadnień konsultacji. 

Tekst niniejszego rozdziału należy traktować jako zbiór cytatów z wymienionych 

dokumentów, ze względu na osadzenie go w istniejących, szeroko akceptowanych 

opracowaniach. 

                                                           
37 Wytyczne do przeprowadzania oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych zgodnie z § 24 ust. 
3 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów. 
38 Wytyczne w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych zgodnie z § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów 
z 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów. 

http://www.rcl.gov.pl/book/wytyczne
http://www.mac.gov.pl/
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5.1. DEFINICJA KONSULTACJI PUBLICZNYCH 

„Z uwagi na znaczące różnice, konsultacje publiczne nie mogą być utożsamiane 

z konsultacjami społecznymi, który to termin był dotąd w powszechnym użyciu w odniesieniu 

do wszystkich procesów konsultacyjnych włączających aktorów spoza grona samej 

administracji. W ramach dawnych konsultacji społecznych projekt ustawy był przekazywany 

zarówno podmiotom zainteresowanym z uwagi na przedmiot ustawy, jak również 

podmiotom, z którymi obowiązek skonsultowania projektu wynikał bezpośrednio 

z obowiązujących przepisów. Przykładami mogą być konsultacje ze związkami zawodowymi 

oraz organizacjami pracodawców w zakresie objętym ich zadaniami. Także postępowanie 

z projektami umowy międzynarodowej, instrukcji negocjacyjnej i innych dokumentów 

związanych z zawieraniem i wypowiadaniem umów międzynarodowych jest regulowane 

odrębnymi przepisami.”39 

„Obecny Regulamin pracy Rady Ministrów dokonuje podziału dotychczasowych 

konsultacji społecznych na dwa odrębne procesy: 

 w ramach konsultacji publicznych projekt przedstawia się organizacjom społecznym 

lub innym zainteresowanym podmiotom albo instytucjom, których opinia jest 

pożądana z uwagi na treść projektu ustawy, 

 w toku opiniowania projekt przekazywany jest określonym podmiotom, gdy 

obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów lub gdy dotyczy działalności tych 

podmiotów.”40 

„Konsultacje są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji 

i osób, których w pewien sposób dotkną – bezpośrednio lub pośrednio – skutki 

proponowanych przez administrację działań. 

Konsultacje to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz (każdego szczebla - 

od lokalnych po centralne) a obywatelami, mający na celu zebranie głosów obywateli 

i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych. 

                                                           
39 Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu 
legislacyjnego, RCL, http://www.rcl.gov.pl/book/wytyczne, s. 28. 
40 Opisy procedur przyjmowania projektów dokumentów rządowych, RCL, Warszawa 2014, s. 369. 
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Istotą konsultacji jest poznawanie perspektyw i potrzeb różnych aktorów życia 

społecznego i wspólny namysł nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, które pozwolą 

realizować ich zróżnicowane potrzeby. Ogólnym celem konsultacji powinno być 

poszukiwanie rozwiązań, które pomogą władzom publicznym podejmować decyzje 

w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego w danej społeczności. 

W ramach konsultacji przedstawiciele władz mogą przedstawiać obywatelom swoje 

plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub 

innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli, wysłuchiwać ich 

opinii na ten temat oraz informować o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte”41 

Stopień uczestnictwa obywateli w tworzeniu polityk publicznych można przedstawić 

na tzw. drabinie partycypacji. Uporządkowane są na jej schemacie różne formy partycypacji, 

w zależności od tego, ile realnej mocy wpływania na decyzje publiczne oddają w ręce 

obywateli. Konsultacje umieszczone są w środkowej części tej drabiny, co czyni z nich ogniwo 

przejściowe dla sytuacji, w której obywatel nie jest informowany o niczym, a drugiej skrajnej 

i pożądanej, w której obywatel ma realny wpływ i otrzymuje realny bezpośredni wpływ na 

decyzje w swojej sprawie. Konsultacje są czymś więcej niż tylko informowaniem obywateli 

przez władze o planowanych działaniach – zakładają obustronną komunikację i nawiązanie 

relacji pomiędzy obywatelami a władzami i administracją. 

                                                           
41 Poradnik Co to są konsultacje społeczne?, opracowany na podstawie materiałów wypracowanych w projekcie 
systemowym „Konsultacje z zasadami realizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
i Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach programu Obywatele dla Demokracji, 
http://poradnik.ngo.pl/konsultacje. 
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Rysunek 1 Drabina partycypacji 

 

 

Źródło: http://partycypacjaobywatelska.pl/ 

 

„Konsultacje, w tym konsultacje publiczne mieszczą się „powyżej” informowania opinii 

publicznej i „poniżej” współdecydowania czy wręcz decydowania. Informacja jest podstawą 

rzetelnych konsultacji, a one samą mogą w pewnych sytuacjach zbliżać się do form 

negocjacyjnych, ale w dalszym ciągu pozostają mechanizmem odrębnym. 

Owa „pozycja środka” jest bardzo ważna bowiem oznacza, że chodzi o coś więcej niż 

poinformowanie o już podjętych decyzjach. Uczestnicy konsultacji po stronie społecznej nie 

mogą jednak traktować zgłaszanych przez siebie opinii i postulatów jako wiążących dla 

administracji. Konsultacje są formą niesymetrycznego dialogu. Rząd zachowuje prerogatywy 

do podejmowania ostatecznych decyzji, ale też ponoszenia politycznych konsekwencji 

takiego stanu rzeczy. 

Konsultacje, w tym konsultacje publiczne są niezbędnym narzędziem do 

przeprowadzenia rzetelnej i kompleksowej Oceny Wpływu. Szeroko rozumiane konsultacje 

powinny być prowadzone przez administrację na każdym etapie podejmowania decyzji czy 

pracy nad projektowanym rozwiązaniem. Konsultacje należy rozpoczynać już na możliwie 

wczesnym etapie prac, w szczególności na etapie koncepcyjnym (w odniesieniu do ustaw – 

na etapie opracowania założeń). 
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Konsultacje publiczne nie zastępują zasięgania opinii o projektach aktów prawnych, 

lecz są ich uzupełnieniem, dedykowanym jak najszerszemu gronu odbiorców. Celem 

konsultacji publicznych jest zebranie uwag do projektu dokumentu rządowego od 

podmiotów spoza sektora organów i instytucji państwowych, w tym zwłaszcza od organizacji 

społecznych, a także obywateli, którzy wyrażą chęć zgłoszenia takich uwag. Powinny więc 

one być prowadzone w sposób otwarty i powszechny, zapewniający każdemu obywatelowi 

dostęp do konsultowanych dokumentów i możliwość wypowiedzenia się, a także otrzymanie 

możliwie pełnie uargumentowanych odpowiedzi na zgłoszone uwagi. 

Konsultacji publicznych nie należy mylić z badaniami opinii: ich formuła nie zakłada 

poszukiwania opinii reprezentatywnej dla jakiejś populacji czy grupy, lecz otwartość na każdy 

głos i uwagę. 

Pojęcie konsultacji publicznych odnosi się wyłącznie do prac nad projektami 

dokumentów rządowych (ustaw, rozporządzeń, założeń do ustawy, strategii, programów, 

stanowisk rządu do poselskich projektów ustaw). Projekt ustawy może zostać skierowany do 

konsultacji publicznych (podobnie jak do uzgodnień lub opiniowania) po wpisaniu go do 

wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.  

Organizator konsultacji publicznych jest zobowiązany przestrzegać zarówno 

wymogów formalnych, określonych w Regulaminie pracy Rady Ministrów, jak 

i podstawowych zasad prowadzenia konsultacji.”42 

                                                           
42 Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu 
legislacyjnego, RCL, http://www.rcl.gov.pl/book/wytyczne, s.27-28. 
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5.2. PODSTAWY PRAWNE KONSULTACJI 

„Punktem wyjścia do myślenia o konsultacjach społecznych jako procesie dialogu 

i włączania obywateli w decydowanie o wspólnocie, w której żyją, jest Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej, a konkretnie art. 4 Konstytucji, który stanowi, że władza 

zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu i to On ją wykonuje, bądź to przez 

przedstawicieli wybieranych w wyborach powszechnych, bądź bezpośrednio, oraz art. 54, 61 

i 74, wyznaczające standardy dostępu do informacji o działaniu organów władzy 

publicznej.”43 

„Podstawą prawną dla przeprowadzania konsultacji są postanowienia rozdziału 

3 w dziale III Regulaminu Pracy Rady Ministrów. W szczególności zgodnie z §36: organ 

wnioskujący, biorąc pod uwagę treść projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub 

projektu rozporządzenia, a także uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu 

oraz przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz jego pilność, 

przedstawia projekt do konsultacji publicznych, w tym może skierować projekt do organizacji 

społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia 

ich stanowiska. Na podkreślenie zasługuje fakt, że przedstawienie do konsultacji publicznych, 

czyli upublicznienie projektu jest obowiązkowe, do decyzji podmiotu pozostaje przekazanie 

dokumentu bezpośrednio do zainteresowanych podmiotów. W tym ostatnim przypadku 

Regulamin zobowiązuje do zajęcia stanowiska (zgodnie z §43 ust. 3) oraz do przekazania 

projektu po zmianach (zgodnie z §48 ust. 2 pkt. 2). Dla wszystkich podmiotów, które zgłosiły 

uwagi można zorganizować konferencję uzgodnieniową albo zaprosić je na takie spotkanie 

organizowane dla innych podmiotów. 

Terminy do zajęcia stanowiska przedstawione są w §40 Regulaminu. Co do zasady 

wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska krótszego niż 7 dni, a w przypadku projektu aktu 

normatywnego - krótszego niż 14 dni (21 dni w przypadku ustawy), od udostępnienia projektu 

wymaga szczegółowego uzasadnienia. Zasadniczo wskazane jest stosowanie dłuższych, 

przynajmniej 21-dniowych terminów. 

                                                           
43 Poradnik Co to są konsultacje społeczne?, op. cit. 
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Podstawą obowiązkowego zasięgania opinii (opiniowania) wynikającego 

z obowiązujących ustaw jest §38 ust 2 Regulaminu. Przykładem takiego procesu są 

obowiązkowe opiniowanie ustawy budżetowej przez członków Trójstronnej Komisji 

ds. Społeczno-Gospodarczych. Innym przykładem może być obowiązek włączania 

mieszkańców i organizacji społecznych w tworzenie polityk publicznych dotyczących 

ochrony środowiska. Takim obowiązkiem jest również prawo reprezentatywnej organizacji 

związkowej do opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym 

zadaniami związków zawodowych czy prawo reprezentatywnej organizacji pracodawców do 

opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów związku 

pracodawców. 

Dodatkowo na podstawie art. 7 ustawy o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa niektóre podmioty mogą zgłosić zainteresowanie w pracach nad 

projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia. 

W przypadku znacznych zmian projektu, w szczególności zmiany postanowień 

merytorycznych rekomendowane jest wykorzystanie §48 ust. 3 Regulaminu i skierowanie 

dokumentu ponownie do konsultacji publicznych.”44 

„Bezpośrednią podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji społecznych 

w samorządzie są przepisy następujących ustaw: 

a. jeśli chodzi o konsultacje społeczne z mieszkańcami: 

 ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku, 

 ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku, 

 ustawa samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku, 

b. jeśli chodzi o konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi: 

 ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku. 

                                                           
44 Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu 
legislacyjnego, RCL, http://www.rcl.gov.pl/book/wytyczne, s. 32-33. 
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Zgodnie z tymi przepisami rząd i samorządy mogą przeprowadzić konsultacje 

społeczne w wypadkach przewidzianych ustawą (wtedy często są one obowiązkowe) oraz 

w innych sprawach ważnych dla wspólnot samorządowych. W realiach samorządów 

najczęstszymi konsultacjami o charakterze obowiązkowym są te wynikające z następujących 

przepisów: 

 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003 r. 

(konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego), 

 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dn. 6.12.2006 r. (konsultacje 

projektów strategii rozwoju JST), 

 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

z dn. 3.10.2008 r. (konsultacje w sprawie inwestycji oddziałujących na środowisko). 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami określają 

uchwały rad odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast, powiatów, 

województw). Coraz częściej tą drogą przyjmowane są w gminach regulaminy konsultacji, 

czyli szczegółowe zasady dotyczące uruchamiania i prowadzenia procesów konsultacyjnych 

w danej gminie, w tym m.in. określające prawo do inicjowania konsultacji oraz minimalne 

wymagania odnośnie przebiegu każdych konsultacji (czas trwania, sposób informowania, 

metody zbierania opinii i dostarczania uczestnikom informacji zwrotnej).”45 

5.3. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z KONSULTACJI 

„Dobrze przeprowadzone konsultacje, w szczególności konsultacje publiczne, mogą 

przynieść szereg różnorodnych korzyści. Poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze 

z nich, przy świadomości, że w zależności od tego, co jest przedmiotem konsultacji i w jaki 

sposób są prowadzone, część z tych korzyści może w ogóle się nie pojawić, różna może być 

waga poszczególnych elementów. 

                                                           
45 Poradnik Co to są konsultacje społeczne?, op. cit. 
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Do najważniejszych korzyści wynikających z prowadzenia konsultacji należą: 

 lepsze rozpoznanie stanowisk różnych grup odbiorców i interesariuszy proponowanego 

rozwiązania. W toku konsultacji publicznych (o ile są szeroko prowadzone) mogą się 

ujawnić nowe, mniej oczywiste grupy interesariuszy, których potrzeby i oczekiwania 

niekoniecznie były dotąd dobrze rozpoznane. Co więcej możliwe jest także, że grupy 

odbiorców, które znane były autorom proponowanego rozwiązania, przedstawią nowe 

informacje, których nie brano pod uwagę projektując rozwiązanie; 

 pojawienie się nowych pomysłów. Jeśli konsultacje prowadzone są na bardzo 

wczesnym etapie, to ich istotą może być w ogóle poszukiwanie nowych, innowacyjnych 

rozwiązań, pomysłów jak daną problematyczną kwestię rozwiązać, jeszcze zanim 

zostanie sformułowana wstępna propozycja; 

 poprawienie rozwiązania będącego przedmiotem konsultacji. W trakcie konsultacji ich 

uczestnicy mogą zwrócić uwagę na ewidentne pomyłki i błędy w konsultowanym 

materiale, nieprecyzyjne sformułowania czy negatywne konsekwencje 

proponowanych rozwiązań, których autorzy nie byli świadomi; 

 możliwość uniknięcia konfliktu. Dobrze przeprowadzone konsultacje publiczne często 

pozwalają na osłabienie lub wręcz uniknięcie konfliktu w przypadku, gdy kwestia, którą 

zamierza się uregulować jest szczególnie kontrowersyjna. Pozwalają także 

wytłumaczyć powody, dla których dana propozycja została sformułowana.”46 

5.4. CEL, PODSTAWY I ZASADY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

„Celem konsultacji jest poprawa jakości decyzji i legislacji, co przekłada się na 

wzmocnienie potencjału instytucji prowadzących konsultacje, czyli przede wszystkim 

pracowników instytucji stanowiącej prawo – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Proces konsultacji ma pozwolić wzmocnić potencjał pracowników MRPiPS 

w kontekście samodzielnego prowadzenia pogłębionych konsultacji z użyciem szerokiego 

spektrum metod. Poprzez proces konsultacji wzmocniony został również potencjał innych 

podmiotów, szczególnie odbiorców stanowionego prawa. 

                                                           
46 Wytyczne … op. cit., s. 31-32. 
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Wysłuchanie racji różnych stron pozwala wcześnie wychwycić błędy i stworzyć bardziej 

wyważone rozwiązania. Decyzje mogą wtedy uwzględniać zróżnicowane potrzeby 

obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje służą 

artykulacji i wymianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów. Konsultacje są kluczowym 

sposobem włączania obywateli w proces podejmowania decyzji. Udział obywateli w procesie 

kształtowania polityk publicznych i rozwiązań prawnych przyczynia się do urzeczywistniania 

dobra wspólnego postrzeganego w kategoriach jakości życia całej społeczności. Innymi 

sposobami poznawania i uwzględniania preferencji obywateli w okresie między wyborami są 

m.in. szeroka debata publiczna, wysłuchania publiczne, badania opinii publicznej 

i zinstytucjonalizowany dialog obywatelski i społeczny. Konsultacje są inicjowane przez 

administrację publiczną – rządową i samorządową. Uczestniczenie w konsultacjach jest 

prawem każdego obywatela.  

Jeśli chodzi o zakres przedmiotowy konsultacji, to powinny im podlegać wszystkie 

projekty aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń), a także ważne z punktu widzenia opinii 

publicznej inne dokumenty, zwłaszcza te o charakterze strategicznym, nie mające statusu 

aktów prawnych. Wpływ na obywatela mogą mieć także umowy międzynarodowe lub 

stanowiska Polski wobec projektów aktów Unii Europejskiej, dlatego jeśli jest to wykonalne, 

zaleca się konsultacje publiczne w przypadku tych dokumentów.”47 

                                                           
47https://www.mpips.gov.pl/prezentacja/wspolpraca-administracji-publicznej-z-organizacjami-
pozarzadowymi/siedem-zasad-konsultacji.htm. 
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Od 2013 roku w ówczesnym Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji obowiązuje 

wewnętrzne zarządzenie, które przełożyło główne zasady Kodeksu konsultacji na formalnie 

obowiązujące. Zgodnie z Kodeksem: „Celem konsultacji jest poprawa jakości decyzji 

i legislacji. Wysłuchanie racji różnych stron pozwala wcześnie wychwycić błędy i stworzyć 

bardziej wyważone rozwiązania. Decyzje mogą wtedy uwzględniać zróżnicowane potrzeby 

obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje służą 

artykulacji i wymianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów.”48 Konsultacje organizuje się po 

to, żeby: 

 wypełnić obowiązek. Gdy są one nakazane ustawowo lub w związku z realizowanym 

projektem unijnym.  

 podjąć optymalną decyzję. Do tego potrzebne są zaś: właściwe zrozumienie 

interesów i rozpoznanie potrzeb społeczności oraz udzielenie skutecznej odpowiedzi, 

zebranie opinii i przeanalizowanie danego problemu z różnych punktów widzenia, 

zminimalizowanie/wykluczenie błędów. 

 edukować. Ważne jest, żeby doszło do wymiany informacji i wiedzy między 

przedstawicielami władz a obywatelami. Czasami obywatele dysponują unikalną 

wiedzą ekspercką, która może pomóc w wypracowaniu lepszych rozwiązań. 

 rozładować konflikt lub go uniknąć. Dobrze przeprowadzone konsultacje mogą 

zapobiec potencjalnemu konfliktowi. Jednak w sytuacji konfliktu, który już istnieje, 

skuteczniejsza może być mediacja. 

 uzyskać poparcie obywateli dla jakichś decyzji. Chodzi o to, żeby przygotować 

mieszkańców na trudną decyzję lub oswoić ich z jej przewidywanymi skutkami 

(np. cięć budżetowych). Nawet w takim przypadku konieczne jest zostawienie 

obywatelom przestrzeni na zgłoszenie własnych rozwiązań. 

                                                           
48 Na podstawie materiałów przygotowanych przez Departament Analiz i Komunikacji Publicznej Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, maj 2013, www.mac.gov.pl, Materiały opracowano na podstawie 
wypracowanych rozwiązań w projekcie systemowym „Konsultacje z zasadami realizowanym przez Fundację 
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach 
programu Obywatele dla Demokracji, http://www.kanonkonsultacji.pl/. 
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 zwiększyć aktywność obywateli. A zatem: pobudzić (lub podtrzymać) 

zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne, nawiązać nowe relacje, zbudować (lub 

wzmocnić) zaufanie. Ważny jest tu przedmiot konsultacji - im bardziej istotny 

i w widoczny sposób dotyczący obywateli bezpośrednio, tym łatwiej jest osiągnąć 

wymienione wcześniej cele. 

 zbudować poczucie współodpowiedzialności. Ważne, by uświadomić obywatelom, 

że razem tworzymy wspólnotę i że odpowiedzialność za jej los też jest wspólna. Aby 

obywatele mieli poczucie, że kluczowe decyzje podejmowane są w wyniku 

przeprowadzonego dialogu i że w związku z tym konsekwencje też będą wspólne.49 

 

Jeśli konsultacje mają zadość czynić tym celom, powinny odbywać się według siedmiu 

zasad konsultacji. Siedem Zasad Konsultacji to część Kodeksu Konsultacji opracowanego 

przez ekspertów społecznych i przedstawicieli administracji podczas warsztatu Kongresu 

Wolności w Internecie, który prostym językiem opisuje najważniejsze reguły konsultacji 

i praktyczne wskazówki do ich stosowania. Siedem Zasad Konsultacji zostało 

zarekomendowane w programie „Lepsze regulacje 2015” jako dokument zalecany do 

stosowania w Ministerstwach do czasu wypracowania w administracji jednolitych 

Wytycznych do Oceny Skutków Regulacji (OSR) i Zasad Konsultacji przeprowadzanych 

podczas przygotowywania dokumentów rządowych.  

„Siedem zasad konsultacji opisują następujące pojęcia: 

1. DOBRA WIARA - Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony 

słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji. Konsultacje 

prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, 

wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji. O dobrej wierze świadczy to, czy:  

• Organizator konsultacji jest gotowy na opinie krytyczne oraz na wprowadzenie 

zmian w swojej propozycji, a uczestnicy procesu –na to, by zmienić zdanie, o ile 

padną przekonujące argumenty. 

                                                           
49 Tamże. 
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• Organizator konsultacji powinien w jasny i przystępny sposób przedstawić 

przedmiot konsultacji, jak długo mają trwać i kiedy planuje przedstawienie 

odpowiedzi na opinie i podsumowania wyników konsultacji. 

• Organizator konsultacji musi dać zainteresowanym obywatelom odpowiedni czas 

na zebranie argumentów i przedstawienie odpowiedzi. 

• Materiały do konsultacji muszą być przygotowane rzetelnie – a więc być jasne, 

zrozumiałe i możliwie zwięzłe (albo mieć zwięzłe i zrozumiałe streszczenie). 

• Dobrą praktyką jest zaopatrzenie materiałów w pytania, by każdy mógł zrozumieć, 

przed jakim wyborem stoimy w danej sprawie. 

2. POWSZECHNOŚĆ - Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się 

o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd. Każdy zainteresowany tematem powinien 

móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić swój pogląd. O powszechności świadczy 

to, czy: 

• Organizator konsultacji informuje o rozpoczęciu konsultacji w miejscu 

ogólnodostępnym (BIP lub strona internetowa Ministerstwa). Zalecane jest 

umieszczanie propozycji na publicznie dostępnej platformie internetowej służącej 

konsultacjom, a docelowo na wspólnej platformie rządowej stworzonej w tym celu. 

• organizator konsultacji podejmuje wysiłek, by ustalić, kogo dana sprawa interesuje 

lub w szczególny sposób dotyczy (dowodem, że zadał sobie ten trud, jest publiczna 

lista interesariuszy, do których został przesłany konsultowany dokument. Lista 

taka powinna być jawna i otwarta na kolejne zgłoszenia). 

• Organizator dba o to, by dokumenty przedstawione online były w formacie 

umożliwiającym przeszukiwanie (zatem nie mogą to być skany pism). Pomocniczo 

dokument powinien być także zamieszczony w jednym z technologicznie 

neutralnych formatów umożliwiających edytowanie. 

• Organizator konsultacji aktywnie dociera do zainteresowanych, zwłaszcza do grup, 

które nie korzystają z dostępnych mechanizmów konsultacji (nie wystarczy 

publikacja informacji o konsultacjach – należy zaprosić do udziału w konsultacjach 

osoby i instytucje z listy interesariuszy). 
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• Przedmiot konsultacji jest przedstawiony w sposób zrozumiały nie tylko dla 

ekspertów, ale dla zainteresowanych nim obywateli. Opinie powinny być zbierane 

w sposób właściwy dla przedmiotu konsultacji (nie zawsze na piśmie, nie tylko 

online) oraz dbając o możliwe ułatwienia dla obywateli z niepełnosprawnością, 

którzy mogą napotykać utrudnienia w dostępie do konwencjonalnych stron 

internetowych. 

3. PRZEJRZYSTOŚĆ - Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą 

być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd. Informacje 

o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. 

Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd. O przejrzystości świadczy to, czy:  

• Organizator konsultacji informuje o harmonogramie konsultacji i umieszcza bez 

zbędnej zwłoki kolejne wersje dokumentu oraz zgłaszane uwagi. 

• Jawne są wszystkie zgłoszone uwagi (i to, kto je zgłasza), a także odpowiedzi 

organizatora konsultacji. 

• Organizator decyduje, czy dopuszcza opinie anonimowe, przyczyny przyjęcia 

takiego trybu postępowania muszą być wyjaśnione. Organizator konsultacji musi 

w takim przypadku wyjaśnić, jak rozkładają się opinie. Opinii anonimowych nie 

można przyjmować podczas prac nad projektami aktów prawnych. 

4. RESPONSYWNOŚĆ - Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź 

w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych. O tym, że konsultacje 

są responsywne świadczy fakt, że:  

• Podsumowanie konsultacji następuje w terminie podanym na początku 

konsultacji. 

• Podsumowanie konsultacji ma formę publicznie dostępnego dokumentu 

z zestawieniem zgłoszonych opinii i merytorycznym odniesieniem się do nich. 

Konieczny jest załącznik ze zmienionym w wyniku konsultacji dokumentem 

i omówienie następnych kroków. 
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• Odpowiedzi muszą uzasadniać podjęte decyzje i być przygotowane w języku 

zrozumiałym dla pytających – czasem lepiej przygotować odpowiedzi zbiorcze, by 

umożliwić całościowy ogląd tematu. Jeśli w toku konsultacji organizator otrzymał 

bardzo dużą liczbę opinii i uwag, może zbiorcze, jasne odpowiedzi opublikować 

w jednym miejscu, do którego zabierający głos obywatele mają dostęp. 

• Publikując wyniki konsultacji organizator konsultacji dba, by dowiedziały się o tym 

osoby, które zgłosiły opinie poprzez publikowanie odpowiedzi na 

ogólnodostępnym portalu, na którym prowadzone były konsultacje. 

5. KOORDYNACJA - Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za 

konsultacje tak politycznie jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio 

umocowane w strukturze administracji. Konsultacje powinny mieć gospodarza 

odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie jak organizacyjnie. O koordynacji 

konsultacji świadczy to, że: 

• Na początku konsultacji został wskazany ich gospodarz (instytucja lub osoba 

zapraszająca do konsultacji). Powinien to być ktoś, kto pełni istotne funkcje 

decyzyjne (minister, sekretarz stanu, dyrektor departamentu, ew. naczelnik), 

w zależności od zasięgu i przedmiotu konsultacji. 

• Gospodarz konsultacji powinien angażować w proces konsultacji podległą mu 

administrację. 

• Gospodarz może wyznaczyć koordynatora procesu konsultacji. Należy o tym 

poinformować uczestników konsultacji. 
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6. PRZEWIDYWALNOŚĆ - Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu 

legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne 

reguły. Konsultacje powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu 

o czytelne reguły. Nie można nazywać konsultacjami procesu akceptowania podjętych 

już decyzji. Nie można nazwać konsultacjami społecznymi zbierania opinii w czasie 

krótszym niż 7 dni. Konsultacji nie rozpoczyna się dopiero w momencie konfliktu. 

Dobrze przeprowadzone konsultacje mogą potencjalnemu konfliktowi zapobiec. Co do 

zasady proces konsultacji jest poprawny, jeśli: 

• zostaje uruchomiony na możliwie wstępnym etapie tworzenia polityk publicznych 

i ich założeń - im wcześniej konsultacje się zaczynają, tym większy przynoszą 

pożytek. 

• czas przeznaczony na wyrażenie opinii na każdym etapie prac nie jest krótszy niż 

21 dni. 

• w harmonogramie konsultacji przewidziany jest czas na analizę opinii 

i przygotowanie odpowiedzi. 

7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO - Choć poszczególni uczestnicy konsultacji 

mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje 

podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować 

interes publiczny i dobro ogólne. Praktyczne stosowanie powyższych zasad może 

przybierać różne formy: od bardzo podstawowych, można powiedzieć - minimalnych 

(pasywnych), poprzez szersze (aktywne i wieloetapowe), aż po najbardziej 

rozbudowane (łączące różne techniki i obecne w szerokiej debacie publicznej).”50 

 

                                                           
50https://www.mpips.gov.pl/prezentacja/wspolpraca-administracji-publicznej-z-organizacjami-
pozarzadowymi/siedem-zasad-konsultacji.htm (11.12.2017). 



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a6

0
 

5.5. OPIS ZASTOSOWANEJ METODY KONSULTACJI – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

METODY ORAZ NARZĘDZIA ZASTOSOWANE W ANALIZOWANYM PROCESIE 

KONSULTACJI 

Wybierając metodę konsultacji trzeba wziąć pod uwagę następujące przesłanki: 

1. Poziom społecznej istotności przedmiotu planowanych konsultacji publicznych. 

W przypadku niniejszych konsultacji ważna była sytuacja społeczna i życiowa osób, 

które przede wszystkim były zapraszane do konsultowania rozwiązań – osoby 

niepełnosprawne, rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych, pracownicy 

instytucji wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych.  

2. Poziom skomplikowania przedmiotu planowanych konsultacji publicznych. 

Innowacyjnością opisywanych w bieżącym raporcie konsultacji było to, że przez 

bardzo długi czas ich prowadzenia nie były ujawniane gotowe rozwiązania, a raczej 

cały wysiłek szedł w namówienie różnych środowisk do tego, żeby generowały 

propozycje rozwiązań.  

3. Troska o możliwie szerokie grono interesariuszy i dostęp do procesu konsultacji osób 

o specyficznych potrzebach – dlatego w bieżących konsultacjach zadbano o wsparcie 

osób niepełnosprawnych poprzez likwidowanie barier w dostępie do infrastruktury 

poprzez dotarcie do instytucji, w których znajdowały się osoby niepełnosprawne. 

4. Przedmiot konsultacji a ich przebieg i dobór metod – wskazane jest łączenie różnych 

metod w procesie konsultowania, co też stało się w niniejszym projekcie.51 

                                                           
51 Por. Ekspertyza Metody możliwe do stosowania w ramach pogłębionych konsultacji publicznych, na 
zamówienie Kancelarii Prezesa rady Ministrów, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa, 
grudzień 2015. 
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W fazie wyboru metody należy odpowiedzieć sobie na pytanie o to, „jakie są 

podstawowe cele planowanego procesu konsultacji publicznych. Wybrana metoda powinna 

stwarzać możliwość lepszego rozpoznania potrzeb różnych grup odbiorców i interesariuszy 

proponowanego rozwiązania, możliwość wykreowania nowych pomysłów, poprawienia lub 

uzupełnienia proponowanego rozwiązania, upewnienia się co do słuszności 

zaproponowanych rozwiązań, stworzenia schematu rozbieżności opinii wśród uczestników 

konsultacji. Dodatkowo wybrana metoda powinna stwarzać warunki do uzyskania 

pogłębionej, przemyślanej i ugruntowanej na informacjach opinii w danej sprawie, unikać 

powstania lub eskalacji konfliktu, umożliwiać osiągnięcie konsensusu odnośnie 

proponowanego rozwiązania, a także ustalenia preferencji odnośnie proponowanego 

rozwiązania lub rozwiązań.”52 

Z powyższych względów jedną z wybranych metod prowadzenia konsultacji 

w projekcie „Konsultacje+” były bezpośrednie spotkania robocze.  

„Metoda ta polega na odwiedzaniu przez pracowników administracji rządowej 

reprezentantów tych grup, na które projektowana regulacja może wywierać największy 

wpływ. W ramach bezpośrednich spotkań roboczych można zebrać informacje kluczowe 

z punktu widzenia rozwiązania zidentyfikowanych problemów, opinie reprezentantów 

adresatów regulacji, jak również konkretne dowody i przykłady obciążeń, wynikających 

z obowiązujących regulacji prawnych. 

Dodatkowo, bezpośrednie spotkania robocze pozwalają dotrzeć do konkretnej grupy 

docelowej i gwarantują uzyskanie niezbędnych informacji bezpośrednio od tej grupy. Wadą 

metody jest jej czasochłonność, wynikająca przede wszystkim z konieczności organizowania 

spotkania i ewentualnych wyjazdów. Przy zastosowaniu tej metody trzeba szczególnie dbać 

o zachowanie reprezentatywności i przejrzystości – odbyć spotkania ze wszystkimi ważnymi 

interesariuszami, a sprawozdania z tych spotkań upublicznić.”53 

                                                           
52 Ekspertyza Metody możliwe do stosowania w ramach pogłębionych konsultacji publicznych, na zamówienie 
Kancelarii Prezesa rady Ministrów, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa, 
grudzień 2015. 
53 „Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu 

legislacyjnego http://www.konsultacje.gov.pl/node/3598 (11.12.2017). 
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„Grupy robocze to forma polegają na wspólnej pracy konkretnego grona osób na rzecz 

realizacji określonego celu. Grupy mogą mieć charakter permanentny (jako stałe ciało np. 

przy ministerstwie) albo celowy, czyli być powoływane w celu realizacji określonego zadania 

(w ramach konkretnego procesu konsultacyjnego albo konkretnego etapu w procesie 

legislacyjnym, jak to miało miejsce w ramach projektu „Konsultacje+”). Celem prac grupy 

roboczej jest zwykle wypracowywanie określonego rozwiązania, standardów czy 

rekomendacji. 

Przebieg spotkań grupy roboczej powinien odbywać się pod okiem doświadczonego 

moderatora, którego zadaniem jest czuwanie nad równym udziałem wszystkich uczestników 

w dyskusji oraz nad tempem pracy, aby grupa osiągała założone wcześniej cele. 

Z metody warto korzystać na etapie prekonsultacji, na etapie przygotowania założeń 

do rządowego projektu normatywnego, ale także na kolejnych etapach, gdy np. wstępne 

założenia są gotowe, ale trzeba wypracować propozycje konkretnych rozwiązań. Grupy 

robocze sprawdzają się sytuacjach, kiedy szczególnie istotne jest uwzględnienie różnorodnej 

perspektywy. Metoda sprawdza się, kiedy temat, będący przedmiotem prac, jest 

skomplikowany oraz kiedy istotne jest zaangażowanie w tworzenie rozwiązań osób 

prezentujących różne perspektywy czy interesy w odniesieniu do tego tematu.”54 

Zaletą tej metody jest możliwość budowania porozumienia i konsensu. Ponadto jest 

stosunkowo prosta do zastosowania, a do jej realizacji nie są potrzebne zaawansowane 

narzędzia. Ponadto daje możliwość wypracowania konkretnych propozycji rozwiązań, czy 

też poprawy już obowiązujących przez grupę interesariuszy tych rozwiązań.  

                                                           
54 Por. Ekspertyza Metody możliwe do stosowania w ramach pogłębionych konsultacji publicznych, na 
zamówienie Kancelarii Prezesa rady Ministrów, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa, 
grudzień 2015, s. 50-51. 
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Do wad metody można zaliczyć fakt, że „aktywny udział w pracach jest możliwy przy 

niewielkiej grupie osób. Dlatego w przypadkach, kiedy organizatorowi konsultacji zależy na 

uzyskaniu opinii innych podmiotów niż członkowie grupy roboczej, należy zadbać 

o uzupełnienie procesu konsultacyjnego innymi metodami, tj. takimi, które posiadają walor 

powszechności (np. konsultacje pisemne).”55 

Metoda ta daje możliwość: 

 lepszego rozpoznania potrzeb różnych grup odbiorców i interesariuszy 

proponowanego rozwiązania, 

 wygenerowania nowych pomysłów,  

 poprawienia lub uzupełnienia proponowanego rozwiązania,  

 upewnienia się co do słuszności zaproponowanego rozwiązania, 

 stworzenie „mapy” istniejących wśród uczestników konsultacji różnorodnych 

opinii, 

 uzyskania pogłębionej, przemyślanej i ugruntowanej na informacjach opinii 

w danej sprawie, 

 uniknięcia powstania lub eskalacji konfliktu, 

 osiągnięcia konsensusu odnośnie proponowanego rozwiązania, 

 ustalenia preferencji odnośnie proponowanego rozwiązania lub alternatywnych 

rozwiązań. 

Z metody warto skorzystać na etapie prekonsultacji (przed opracowaniem koncepcji), 

po opracowaniu koncepcji oraz po przygotowaniu projektu.56 

 
  

                                                           
55 Por. Ekspertyza Metody możliwe do stosowania w ramach pogłębionych konsultacji publicznych, na 
zamówienie Kancelarii Prezesa rady Ministrów, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa, 
grudzień 2015, s.52. 
56 Opracowano na podstawie: Ekspertyza Metody możliwe do stosowania w ramach pogłębionych konsultacji 

publicznych, na zamówienie Kancelarii Prezesa rady Ministrów, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 
„Stocznia”, Warszawa, grudzień 2015, s. 51-52. 
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6. ORGANIZACJA PROCESU ANALIZY WNIOSKÓW 
I REKOMENDACJI 

Uzyskany materiał z przeprowadzonych konsultacji publicznych został poddany analizie, 

uporządkowaniu ze względu na poruszone tematy, a następnie z tych uogólnień wynikły 

wnioski i rekomendacje. 

6.1. SYSTEM ANALIZY I REKOMENDACJI WNIOSKÓW NADESŁANYCH W PROCESIE 

KONSULTACJI 

Do analizy wniosków zostały użyte dwie metody wywodzące się z badań naukowych. 

Pierwszą z nich stanowiła metoda analizy danych zastanych (desk-research). Metoda ta 

polega na analizowaniu danych, które zostały stworzone pod wpływem pewnych działań 

badawczych czy pochodnych. Tu konsultacje byłyby takimi działaniami pochodnymi ze 

względu na to, że nie cel badawczy był nadrzędny dla prowadzenia dialogu pomiędzy 

członkami relacji komunikacyjnej. Zastanymi danymi były sprawozdania z poszczególnych 

bezpośrednich spotkań roboczych, opracowane przez moderatorów każdego spotkania. 

W sumie analizie poddano 32 raporty, stworzone przez 7 moderatorów. 

Uzupełniająca metodą porządkującą system interpretowania uzyskanych 

w konsultacjach odpowiedzi jest metoda analiz treści. Celem tej metody jest uchwycenie 

związków wiarygodnych relacji pomiędzy pojęciami a zbiorami pojęć. Wiarygodność oznacza 

tu stopień zrozumienia zasad, na jakich funkcjonują wszelkie zjawiska związane ze wparciem 

społecznym funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych. Ta wiarygodność wyznacza 

zarazem cel dokonanych analiz, czyli sprawdzenie w jaki sposób funkcjonuje system 

wsparcia osób niepełnosprawnych i w jakich obszarach wymaga on ulepszeń. Celem 

dodatkowym było też zbadanie, w jakich obszarach założenie o kompleksowości systemu 

wymaga uzupełnienia i o jakie elementy. 
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Na potrzeby dookreślenia tego celu w przypadku konsultacji prowadzonych za pomocą 

bezpośrednich spotkań roboczych wyodrębniono kilka kategorii opisu (obszarów 

merytorycznych), które będą porządkować w dalszej części tego raportu całość analiz 

zgłaszanych uwag. Wyodrębniono 13 kategorii opisu uwag, których listę zawiera tabela 1.  

Tabela 1 kategorie opisu uwag uczestników 

Kategoria Nazwa kategorii 

1 Rodziny i opiekunowie osób niepełnosprawnych 

2  Orzecznictwo 

3 Typy placówek  

4 Uczestnicy (WTZ/ŚDS) 

5 Kadra terapeutyczna 

6 Finansowanie 

7 Organizacja pracy i bariery organizacyjne  

8 Dokumentacja 

9 Trener pracy 

10 Asystent rodziny 

11 Współpraca z innymi podmiotami 

12 Inne uwagi odnośnie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością 

źródło: opracowanie własne 
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6.2. WYBÓR SŁÓW KLUCZOWYCH (TAGÓW), DEFINIUJĄCYCH ISTOTĘ ZGŁASZANYCH 

WNIOSKÓW 

W ramach konkretnych kategorii wymienionych powyżej dokonano również 

oznaczenia materiału za pomocą wyodrębnionych słów kluczowych, które stanowiły niejako 

system odesłań dla osób programujących działanie określonych obszarów.  

Te słowa kluczowe (tagi) zostały wyodrębnione w postaci haseł, powtarzających się 

w materiale roboczym i na bezpośrednich spotkaniach roboczych oraz konferencjach. Lista 

wyodrębnionych tagów została stworzona przez partnerów projektu „Konsultacje +” 

w porozumieniu z wybranymi moderatorami form konsultacji, zatrudnionymi w projekcie. 

Poniżej w formie tabelarycznej, w tabeli 2 została przedstawiona lista 106 słów kluczowych 

(tagów), użytych do oznaczenia treści uwag. 

Tabela 2 Lista słów kluczowych na potrzeb analizy treści uwag 

1.  AKTYWIZACJA RODZIN ON 

2.  AKTYWIZACJA ZAWODOWA OPIEKUNÓW ON 

3.  AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

4.  ALGORYTM 

5.  ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

6.  ASYSTENT RODZINY 

7.  AUTYZM 

8.  DIAGNOSTYKA MEDYCZNA 

9.  DIAGNOZA POTRZEB 

10.  DOKUMENTACJA 

11.  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ (DPS) 

12.  DOSTĘP DO LEKARZY/SPECJALISTÓW 

13.  DOTACJA 

14.  ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA 

15.  FINANSOWANIE 

16.  FIZJOTERAPIA 
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17.  FREKWENCJA 

18.  INNE 

19.  KADRA POMOCOWA 

20.  KLUB 

21.  KRYTERIUM DOCHODOWE 

22.  KWALIFIKOWANIE DO ŚDS/WTZ 

23.  LOKALIZACJA 

24.  ŁĄCZENIE PRACY ZAWODOWEJ Z OPIEKĄ ON 

25.  MIESZKALNICTWO CHRONIONE 

26.  MUKOWISCYDOZA 

27.  NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (NFZ) 

28.  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA 

29.  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPRZĘŻONA 

30.  NIESAMODZIELNOŚĆ 

31.  OCENA IPR/OCENA KOMPLEKSOWA 

32.  OPIEKA MEDYCZNA 

33.  OPIEKA NAD DOROSŁYMI OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

34.  OPIEKA WYTCHNIENIOWA 

35.  ORGANIZACJA POZARZĄDOWA 

36.  ORZECZNICTWO 

37.  
OŚRODEK 
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY (OREW) 

38.  OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY 

39.  
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
(PFRON) 

40.  PLACÓWKA CAŁODOBOWA 

41.  POMOC PSYCHOLOGICZNA 

42.  POMOC SPOŁECZNA 

43.  POMOC W DOMU 

44.  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR) 
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45.  POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA (POW) 

46.  POWRÓT DO WTZ/ŚDS 

47.  PRACODAWCY 

48.  PRELIMINARZ 

49.  PROMOCJA ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJE RYNKU PRACY 

50.  RADA PROGRAMOWA WTZ 

51.  REHABILITACJA LECZNICZA 

52.  REHABILITACJA OSÓB DOROSŁYCH 

53.  REHABILITACJA SPOŁECZNA 

54.  REHABILITACJA ZAWODOWA 

55.  REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

56.  RENTA SOCJALNA 

57.  RODZICE 

58.  ROZWÓJ SIECI ŚDS 

59.  RYNEK PRACY ON 

60.  SKOORDYNOWANA OPIEKA MEDYCZNA 

61.  SPRZEDAŻ WYROBÓW 

62.  STANDARY LOKALOWE WTZ 

63.  STAŻ PRACY 

64.  STAŻ REHABILITACYJNY 

65.  SYSTEM EDUKACJI SPECJALNEJ 

66.  SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ 

67.  SYSTEM REFUNDACJI 

68.  SYSTEM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

69.  SZKOLENIA 

70.  ŚDS TYPU „D” I „E” 

71.  ŚRODKI FINANSOWE 

72.  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY (ŚDS) 

73.  ŚWIADCZENIA 
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74.  ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE 

75.  TRANSPORT 

76.  TRENER PRACY 

77.  TRENING EKONOMICZNY 

78.  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

79.  UCZESTNICY 

80.  UPRAWNIENIA DO ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

81.  USAMODZIELNIENIE 

82.  USŁUGI WSPIERAJĄCE 

83.  UWAGI TECHNICZNE 

84.  WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ (WTZ) 

85.  WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA DLA OPIEKUNÓW ON 

86.  WIEK EMERYTALNY 

87.  WOLONTARIAT 

88.  WSPARCIE MIESZKANIOWE 

89.  WSPARCIE OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

90.  WSPARCIE RODZIN UCZESTNIKÓW 

91.  WSPÓŁPRACA 

92.  WSPRACIE MIESZKANIOWE 

93.  WYNAGORDZENIA 

94.  ZABURZENIA CZYNNOŚCI PSYCHICZNYCH 

95.  ZABURZENIA PSCHICZNE 

96.  ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (ZAZ) 

97.  ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ (ZPCH) 

98.  ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 

99.  ZASIŁKI OPIEKUŃCZE 

100.  ZATRUDNIANIE OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

101.  ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

102.  ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE 
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103.  ZESPÓŁ DOWNA 

104.  ZESPÓŁ KWALIFIKUJĄCY 

105.  ZMIANY W PRAWIE PRACY 

106.  ZNIŻKI TRANSPORT 

źródło: opracowanie zbiorowe osób zaangażowanych w projekt Konsultacje+ 

 

Każdej uwadze w zestawieniu uwag uczestników bezpośrednich spotkań roboczych 

przyporządkowano jeden lub więcej tagów, opierając się na powyżej liście.  
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7. CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW BEZPOŚREDNICH 
SPOTKAŃ ROBOCZYCH 

W niniejszej części poddano wielostronnej analizie dane odnośnie uczestników 

bezpośrednich spotkań roboczych, z uwzględnieniem takich zmiennych jak płeć, rodzaj 

podmiotu reprezentowanego, kategorię podmiotu, najczęściej reprezentowane podmioty, 

rozkład podmiotów i uczestników w skali całego kraju, z podziałem na poszczególne 

województwa. 

W bezpośrednich spotkaniach roboczych wzięło udział 1662 osób57, z czego 1326 osób 

stanowiły kobiety, a 336 osób to byli mężczyźni. Szczegółowy rozkład płci uczestników 

(procentowy i ilościowy) przedstawiony jest na wykresie 1. 
 

Wykres 1 Rozkład uczestników spotkań ze względu na płeć (rozkład procentowy ilościowy) 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 

                                                           
57 Liczba uczestników spotkań równa jest sumie wszystkich osób, które wzięły udział w każdym spotkaniu 
otwartym, na podstawie opracowanych list obecności. Uwzględniono tylko osób obecne, a nie zgłoszone, nie 
redukowano osób powtarzających się, uznając, że każde spotkanie było odrębną całością. Ogólna liczba osób, 
które wzięły udział w więcej niż jednym spotkaniu wynosi 3,24% (54 osoby). 
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W liczbie ogólnej wszystkich uczestników było 199 osób niepełnosprawnych i ich rodzin, co 

stanowi 12% wszystkich uczestników. Wykres 2 przedstawia wspomniany rozkład danych. 

Wykres 2 Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie biorący udział w bezpośrednich spotkaniach 
roboczych 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 

 

Liczba osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest uzyskana na podstawie 

deklaracji uczestników, złożonej w procesie rejestracji na spotkania. Może być ona większa, 

gdyż w trakcie spotkań uczestnicy przyznawali się, że oprócz pracy w jakimś podmiocie, 

świadczącym wsparcie osobom niepełnosprawnym są jednocześnie rodzicami dziecka 

niepełnosprawnego.  
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Uczestnicy reprezentowali następujące instytucje: 

1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (przedstawiciele partnera 

projektu); 

2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

3. urzędy wojewódzkie; 

4. urzędy pracy; 

5. urzędy miast i gmin; 

6. ośrodki pomocy społecznej; 

7. powiatowe centra pomocy rodzinie; 

8. warsztaty terapii zajęciowej; 

9. środowiskowe domy samopomocy; 

10. zakłady aktywizacji zawodowej; 

11. rady miast i gmin; 

12. regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne; 

13. powiatowe ośrodki wsparcia; 

14. fundacje; 

15. stowarzyszenia; 

16. organizacje wyznaniowe; 

17. ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze; 

18. poradnie psychologiczno-pedagogiczne; 

19. rady seniorów; 

20. uniwersytety trzeciego wieku; 

21. szpitale; 

22. zakłady lecznictwa ambulatoryjnego; 

23. przedszkola; 

24. zespoły lecznictwa psychiatrycznego; 

25. domy dziecka; 

26. miejskie zarządy placówek oświaty; 

27. żłobki; 

28. uczelnie wyższe; 
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29. szkoły specjalne; 

30. spółdzielnie socjalne; 

31. banki. 

Uczestnicy spotkań reprezentowali następujące kategorie podmiotów: 

(1) Osoby niepełnosprawne i ich rodziny 

(2) Instytucje publiczne o charakterze centralnym/regionalnym (Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oddziały PFRON, Urzędy pracy, urzędy 

wojewódzkie,  

(3) Jednostki samorządu terytorialnego (urzędy miasta, urzędy gminy, ośrodki pomocy 

społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, zakłady aktywizacji zawodowej, 

środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez 

jednostki samorządu terytorialnego, rada miasta, rada dzielnicy, regionalna placówka 

opiekuńczo-terapeutyczna, powiatowy ośrodek wsparcia) 

(4) Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, organizacje wyznaniowe, 

ZAZ, WTZ, OREW, ŚDS prowadzone przez Non-Profit) 

(5) Inne (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, rada seniorów, UTW, szpital, zakład 

lecznictwa ambulatoryjnego, przedszkole, zespół lecznictwa psychiatrycznego, bank, 

dom dziecka, miejski zarząd placówek oświaty, żłobek, uczelnie wyższe, spółdzielnie 

socjalne, szkoły specjalne). 

Szóstą kategorie stanowią osoby, które na etapie zgłaszania nie podały swojej afiliacji. 

Szczegółowy rozkład podmiotów reprezentowanych przez uczestników spotkań, 

z podziałem na powyższe kategorie przedstawia wykres 3. Największą grupę stanowili 

przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – 35% oraz organizacji pozarządowych 

– 34%. 
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Wykres 3 Podmioty reprezentowane przez uczestników spotkań (procentowo) 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 

 

Rozkład podmiotów, reprezentowanych przez uczestników bezpośrednich spotkań 

roboczych ze względu na status i formę prawną przedstawia wykres 4, a także tabela 4, 

w której zostały przedstawione dane odnośnie typów podmiotów i instytucji w rozkładzie na 

poszczególne województwa w ujęciu ilościowym i procentowym.  
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Wykres 4 Forma prawna i status podmiotów, biorących udział w konsultacjach 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 
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Tabela 3 Rozkład typów instytucji w poszczególnych województwach (ilościowo) 

Województwo Typ podmiotu Ilościowo 

Dolnośląskie 1. ON i ich rodziny 0 

2. Instytucje publiczne  7 

3. Jednostki samorządowe 44 

4. Organizacje pozarządowe 38 

5. inne 8 

6. Brak danych 0 

Kujawsko-pomorskie 1. ON i ich rodziny 0 

2. Instytucje publiczne  2 

3. Jednostki samorządowe 10 

4. Organizacje pozarządowe 24 

5. inne 4 

6. Brak danych 0 

Lubelskie 1. ON i ich rodziny 1 

2. Instytucje publiczne  4 

3. Jednostki samorządowe 32 

4. Organizacje pozarządowe 33 

5. inne 4 

6. Brak danych 0 

Lubuskie 1. ON i ich rodziny 0 

2. Instytucje publiczne  8 

3. Jednostki samorządowe 75 

4. Organizacje pozarządowe 21 

5. inne 1 

6. Brak danych 0 

Łódzkie 1. ON i ich rodziny 1 

2. Instytucje publiczne  2 



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a7

8
 

3. Jednostki samorządowe 23 

4. Organizacje pozarządowe 45 

5. inne 3 

6. Brak danych 2 

Małopolskie 1. ON i ich rodziny 0 

2. Instytucje publiczne  5 

3. Jednostki samorządowe 21 

4. Organizacje pozarządowe 59 

5. inne 4 

6. Brak danych 0 

Mazowieckie 1. ON i ich rodziny 5 

2. Instytucje publiczne  61 

3. Jednostki samorządowe 40 

4. Organizacje pozarządowe 53 

5. inne 36 

6. Brak danych 2 

Opolskie 1. ON i ich rodziny 3 

2. Instytucje publiczne  12 

3. Jednostki samorządowe 39 

4. Organizacje pozarządowe 43 

5. inne 8 

6. Brak danych 17 

Podkarpackie 1. ON i ich rodziny 14 

2. Instytucje publiczne  3 

3. Jednostki samorządowe 49 

4. Organizacje pozarządowe 33 

5. inne 10 

6. Brak danych 6 

Podlaskie 1. ON i ich rodziny 0 
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2. Instytucje publiczne  5 

3. Jednostki samorządowe 34 

4. Organizacje pozarządowe 19 

5. inne 17 

6. Brak danych 0 

Pomorskie 1. ON i ich rodziny 1 

2. Instytucje publiczne  4 

3. Jednostki samorządowe 76 

4. Organizacje pozarządowe 43 

5. inne 8 

6. Brak danych 2 

Śląskie 1. ON i ich rodziny 2 

2. Instytucje publiczne  7 

3. Jednostki samorządowe 82 

4. Organizacje pozarządowe 38 

5. inne 8 

6. Brak danych 1 

Świętokrzyskie 1. ON i ich rodziny 1 

2. Instytucje publiczne  4 

3. Jednostki samorządowe 38 

4. Organizacje pozarządowe 15 

5. inne 1 

6. Brak danych 4 

Warmińsko-mazurskie 1. ON i ich rodziny 26 

2. Instytucje publiczne  1 

3. Jednostki samorządowe 5 

4. Organizacje pozarządowe 99 

5. inne 12 

6. Brak danych 0 
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Wielkopolskie 1. ON i ich rodziny 15 

2. Instytucje publiczne  1 

3. Jednostki samorządowe 19 

4. Organizacje pozarządowe 98 

5. inne 2 

6. Brak danych 0 

Zachodniopomorskie 1. ON i ich rodziny 0 

2. Instytucje publiczne  5 

3. Jednostki samorządowe 10 

4. Organizacje pozarządowe 24 

5. inne 4 

6. Brak danych 3 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 

 

Szczegółowy wykaz poszczególnych podmiotów zawierają listy obecności, znajdujące się 

w Aneksie do niniejszego raportu w załączniku 3. 

Wśród podmiotów, reprezentowanych w największym zakresie podczas bezpośrednich 

spotkań roboczych należy wymienić warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy 

samopomocy oraz ośrodki pomocy społecznej. Szczegółowy rozkład tych podmiotów do 

pozostałych przedstawia wykres 5. Uczestnicy spotkań reprezentowali 1717 instytucji 

i podmiotów pracujących na rzecz osób z niepełnoprawnością, ze względu na to, że wielu 

z nich, szczególnie tych, wywodzących się z organizacji pozarządowych reprezentowało 

organizację, która jednocześnie prowadziła kilka placówek wsparcia. 
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Wykres 5 Uczestnicy reprezentujący WTZ/ŚDS/OPS/Inne (ilościowo) 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 

 

Większość uczestników środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii 

zajęciowej stanowili przedstawiciele prowadzących je organizacje pozarządowych. Wśród 

nich należy wymienić szeroko reprezentowane następujące organizacje pozarządowe: 

 Archidiecezjalne oddziały Caritas 

 Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu 

 Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia" w Toruniu 

 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

 Polski Związek Głuchych 

 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – koła 

lokalne 

 Stowarzyszenie „Integracja bez granic” 

 Stowarzyszenie Pomocy Szansa 
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 Stowarzyszenie Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny im. bł. Edmunda 

Bojanowskiego  

 Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Promyk" 

 Stowarzyszenie Św. Celestyna 

Ze względu na ogólnopolski charakter bezpośrednich spotkań roboczych ich uczestnicy 

reprezentowali każde z 16 województw Polski. Rozkład uczestników poszczególnych 

województw przedstawia wykres 6. Natomiast wykres 7 zawiera dane dotyczące rozkładu 

poszczególnych typów podmiotów biorących udział w konsultacjach z podziałem na 

poszczególne województwa.  

Wykres 6 Uczestnicy a województwa (rozkład procentowy) 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 
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Wykres 7 Uczestnicy a województwa (rozkład ilościowy) 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 
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8. INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI 

Efektywność konsultacji związana jest z zaplanowaniem określonego przebiegu tego 

procesu na różnych etapach organizowania. W etapie przygotowawczym „Konsultacji +” 

wzięto pod uwagę następujące przesłanki: 

1. Zadbano o jak najszerszy zasięg mapy konsultacji, obejmujący obszar całej Polski 

i znajdujący odzwierciedlenie w podziale na poszczególne województwa. W każdym 

województwie zaplanowano jedną konferencję regionalną oraz średnio dwa 

bezpośrednie spotkania robocze. 

2. Określono grupy uczestników związane z tematem konsultacji – w przypadku 

bezpośrednich spotkań roboczych były to osoby niepełnosprawne, ich rodziny 

i opiekunowie, a także pracownicy instytucji wsparcia osób niepełnosprawnych takich 

jak ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, urzędy pracy, 

urzędy gmin, urzędy miast, urzędy starostwa powiatowe, marszałkowskie, 

środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki 

rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, zakłady aktywizacji zawodowej, zakłady 

pracy chronionej, szkoły specjalne, PFRON, NFZ, NZOZ. 

3. Wybrano metody konsultacji – w przypadku projektu „Konsultacje +" były to 

konferencje, bezpośrednie spotkania robocze, ilościowe badania reprezentatywne, 

konsultacje on-line oraz pogłębione wywiady grupowe (FGI). 

4. Zagwarantowano odpowiednią ilość czasu na proces konsultacji – w przypadku 

projektu Konsultacje + było to 11 miesięcy. 

5. Zagwarantowano odpowiednią ilość środków na realizację projektu.  

6. Podjęto szerokie działania informacyjne adresowane do odbiorców konsultacji. 

Opis tych działań znajduje się w kolejnej części niniejszego raportu. 
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8.1. DZIAŁANIA INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU „KONSULTACJE +” 

W celu umożliwienia jak najszerszej grupie odbiorców wyrażenia własnego stanowiska 

w konsultowanych kwestiach, zaproszenia do udziału konsultacjach zostały skierowane do 

szerokiej grupy interesariuszy. Odbywało się to za pomocą ogłoszeń i rozsyłanych zaproszeń, 

strony internetowej projektu, komunikatów medialnych oraz konsultacji eksperckich 

w programach telewizyjnych. Wszystkie działania informacyjne prowadzone były zgodni 

z podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 

w zakresie informacji i promocji. 

Ogłoszenia i zaproszenia 

W ramach działań informacyjnych podjęto szeroko zakrojone akcje mailingowe, za 

pomocą których kierowano zaproszenie do zróżnicowanych grup odbiorców.  

Zaproszenia na bezpośrednie spotkania robocze (ze względu na tematykę spotkań 

skupiającą się w barierach i wyzwaniach WTZ i ŚDS z perspektywy uczestników i ich rodzin 

oraz na tematyce wyjścia na rynek pracy) kierowano w pierwszej kolejności do przedstawicieli 

Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy a także innych 

instytucji, w których znajdują się osoby niepełnosprawne, przekazując jednocześnie prośbę 

o zaproszenie uczestników w/w ośrodków oraz ich rodzin/opiekunów. Następnie zaproszenia 

kierowano do Oddziałów Państwowego Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

Powiatowych Urzędów Pracy, wydziałów polityki społecznej w Urzędach Wojewódzkich, 

Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (Regionalnych Ośrodków Pomocy 

Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy 

Społecznej/Ośrodków Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Interwencji 

Kryzysowej), Klubów Integracji Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Urzędów Miast 

i Gmin, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a8

6
 

Strona internetowa projektu  

Od maja 2017 r. uruchomiona została strona internetowa projektu: 

http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl na której sukcesywnie umieszczano informacje 

o miejscach prowadzonych konsultacji w formie bezpośrednich spotkań roboczych. W sekcji 

„mapa konsultacji” na stronie projektu znalazły się programy spotkań oraz formularze online, 

umożliwiające zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu.  

Strona została stworzona w projektowaniu uniwersalnym, dostosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Strona posiada opcję powiększenia tekstu oraz zmianę kontrastu 

na wysoki. Nagrania z konferencji oraz zaproszenia do konsultacji zamieszczone na stronie 

zawierają tłumaczenie na język migowy. Materiały informacyjne (m.in. teczka) 

dystrybułowane na bezpośrednich spotkaniach roboczych zawierały zaproszenie do 

konsultacji na stronie www projektu. Do wszystkich uczestników spotkań przesłano również 

drogą mailową prośby o wypełnienie formularza konsultacyjnego na stronie projektu. 

http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/
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Komunikaty medialne i konsultacje eksperckie w programach TV 

Ze względu na specyfikę grup docelowych oraz potrzebę zaproszenia jak najszerszej 

grupy interesariuszy, przede wszystkim odbiorców programu „Za życiem”, tj. osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin w ramach działań informacyjnych zostały wyemitowane 

w telewizji publicznej medialne zaproszenia do udziału konsultacjach. W przypadku osób 

niepełnosprawnych oraz ich rodzin informacje przekazywane za pośrednictwem mediów, 

w tym mediów publicznych często stanowią główne źródło wiedzy o wydarzeniach w kraju 

i regionie. Wypełnieniem tego zobowiązania były także, oprócz komunikatów medialnych, 

konsultacje eksperckie w programach TV. W ramach działań informacyjnych wyemitowane 

zostały trzy spotkania w ramach konsultacji eksperckich w telewizji publicznej, w trakcie 

których dostępny był dyżury telefoniczny umożliwiający kontakt z ekspertem. Były to 

dwukrotnie konsultacje w ramach programu „Pytanie na śniadanie” oraz raz w programie 

„Dzień dobry, Polsko!”. W każdym programie wyemitowany został na początku felieton, 

którego bohaterem każdorazowo była osoba z niepełnosprawnością. Taka forma 

informowania była w szczególności ułatwienie dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, 

których ograniczona mobilność i brak czasu związany także z koniecznością opieki nad 

dziećmi, mógł spowodować, że łatwiej im będzie przedstawić swoją opinię podczas 

programu oglądanego w TV niż stawić się na warsztatach bądź spotkaniach konsultacyjnych. 
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Informacja o finansowaniu projektu 

Aby poinformować opinię publiczną oraz osoby i podmioty uczestniczące w projekcie 

o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz 

Społecznego wszystkie działania informacyjne tj. wydruki materiałów, plakaty, roll-upy, 

strona www projektu oraz maile z zaproszeniami do udziału w konsultacjach, dokumenty 

rekrutacyjne dla uczestników konsultacji, dokumenty rekrutacyjne, ankiety i zaświadczenia 

dla uczestników szkoleń oraz inne dokumenty podawane do publicznej wiadomości 

opatrzone zostały znakiem Unii Europejskie z nazwą funduszu oraz znakiem Funduszy. 

W miejscu realizacji projektu umieszczono plakat informujący o projekcie. Opis projektu 

znalazł się również na stronie internetowej. Osobom i podmiotom uczestniczącym 

w projekcie przekazywano informację, że projekt uzyskał dofinansowanie – konferencje, 

warsztaty, spotkania i szkolenia zostały oznaczone odpowiednią informację. Na szkoleniach 

dodatkowo przekazywana taką informację w formie słownej.  
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8.2. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH SPOTKANIACH, PROGRAMY 

WYDARZEŃ, MODERATORZY 

Odbyły się 32 bezpośrednie spotkania robocze, w 32 różnych miejscach, począwszy 

od dużych miast, aż po miejscowości wiejskie. Wykaz wszystkich spotkań, wraz z datą ich 

przeprowadzenia, obecnymi podczas nich moderatorami orz ekspertami Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiera tabela 4. 

Tabela 4 Harmonogram bezpośrednich spotkań roboczych 

Nr 
spotkania 

DATA MIEJSCE MODERATOR 

1.  29.06.2017 
Warsztaty Terapii zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej 

Przytorowa 5, 
19-500 Gołdap 

Joanna Nowak 

2.  30.06.2017 
Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji 

Łowickiej w Urzeczu, Urzecze 22, 
99-440 Zduny 

Joanna Abramowicz 

3.  05.07.2017 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie, 

Czermin 1 
Dobroniega 
Trawkowska 

4.  06.07.2017 
Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie 

Wielkopolskim, 
ul. Odolanowska 19 

Dobroniega 
Trawkowska 

5.  13.07.2017 
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Krzywa 3 42-

400 Zawiercie 
Joanna Nowak 

6.  20.07.2017 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku, 

ul. Zamkowa 6 
46-200 Kluczbork 

Rafał Bakalarczyk 

7.  21.07.2017 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Nysie, 

ul. Grodkowska 26 
Rafał Bakalarczyk 

8.  27.07.2017 

Dom Pomocy Społecznej Katolickiego 
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji 

Warszawskiej 
ul. Wiosenna 21, 
05-840 Brwinów 

Joanna Abramowicz 

9.  28.07.2017 
Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy KSN AW 

ul. Piasta 5, 
05-822 Milanówek 

Joanna Abramowicz 

10.  31.07.2017 
Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Krasnymstawie, 
ul. Konopnickiej 5 

Joanna Nowak 
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11.  02.08.2017 

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna 
w Dębnie  

ul. Mickiewicza 30 B  
74-400 Dębno 

Anna Kajtowska - Ślęzak 

12.  07.08.2017 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej, 

Jelna 155, 
37-310 Nowa Sarzyna 

Joanna Nowak 

13.  08.08.2017 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu 
nad Sanem,  

ul. Mickiewicza 25 
37-455 Radomyśl nad Sanem 

Joanna Nowak 

14.  21.08.2017 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Mikoszowie, 

Mikoszów 27 
57-100 Strzelin 

Rafał Bakalarczyk 

15.  22.08.2017 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielawie, 

ul. Lotnicza 5, 
58-260 Bielawa 

Rafał Bakalarczyk 

16.  24.08.2017 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie, 

ul. Osiedlowa 17, 83-314 Somonino 
Anna Kajtowska - Ślęzak 

17.  25.08.2017 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, 

ul. Niepodległości 10 
83-110 Tczew 

Anna Kajtowska - Ślęzak 

18.  29.08.2017 

Środowiskowy Dom Samopomocy "KALINA" 
w Lublinie 

ul. Kalinowszczyzna 84 
20-201 Lublin 

Joanna Nowak 

19.  01.09.2017 
Centrum Usług Społeczno-Edukacyjnych 

Kostry Noski 37, 
18-212 Nowe Piekuty 

Joanna Szymanowska 

20.  07.09.2017 
Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Skwierzynie 

„Razem Raźniej”, ul. Przemysłowa 42A, 
66-440 Skwierzyna 

Maria Łuszczyńska 

21.  08.09.2017 
Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Parasol” w Zielonej 

Górze, 
ul. Mieszka I 2-4 

Maria Łuszczyńska 

22.  12.09.2017 
Specjalistyczny Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Toruniu, ul. Skłodowskiej Curie 80D, 87-100 Toruń 
Maria Łuszczyńska 

23.  13.09.2017 
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, 

ul. Kościuszki 2, 
09-300 Żuromin 

Maria Łuszczyńska 

24.  21.09.2017 
Środowiskowy Dom Samopomocy, 

Wyliny Ruś 46A 
18-210 Szepietowo 

Joanna Szymanowska 

25.  22.09.2017 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Ełku przy Katolickim 
Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej 

Ul. Kolejowa 31, 19-300 Ełk 
Joanna Szymanowska 

26.  28.09.2017 

Centrum Warsztatowo – Rehabilitacyjne 
Bonifraterskie Fundacji Dobroczynnej 

Konary, ul. Bonifraterska 33,  
31-032 Mogilany 

Maria Łuszczyńska 
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27.  29.09.2017 

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach 

Mokrych, Jadowniki Mokre 340, 
33-271 Jadowniki Mokre 

Maria Łuszczyńska 

28.  09.10.2017 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach, 

ul. Mielczarskiego 45, 
25-709 Kielce 

Maria Łuszczyńska 

29.  10.10.2017 

Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Starachowicach,  

ul. Reja 10, 
27-200 Starachowice 

Maria Łuszczyńska 

30.  12.10.2017 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łodzi, 

ul. Garnizonowa 38, 94-224 Łódź 
Maria Łuszczyńska 

31.  13.10.2017 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie 
Trybunalskim, Dmowskiego 20 97-300 Piotrków 

Trybunalski 
Maria Łuszczyńska 

32.  17.10.2017 

Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej  
ul. Św. Jadwigi 4  
43-200 Pszczyna 

Maria Łuszczyńska 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 

 

Każde ze spotkań odbywało się we wskazanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej podmiocie lokalnym, związanym ze wsparciem osób 

niepełnosprawnych. Stałymi elementami były wystąpienia ekspertów z Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przybliżające założenia Programu „Za życiem”, 

planowane zmiany w ustawach i planowane zmian w projekcie ustawy z dnia 29.09.2017 o 

zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Przebieg każdego spotkania opierał się na 

wspólnym schemacie i według wspólnego ujednoliconego ramowego programu, który został 

zamieszczony poniżej.  
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Na początkowym etapie realizacji bezpośrednich spotkań roboczych informowano o 

założeniach Programu „Za życiem” zbierając jednocześnie uwagi i propozycje pod kątem 

planowanych zmian w ustawach wdrażających Program, w szczególności w ustawie 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 

niektórych innych ustaw. Następnie dokumentem bazowym do konsultacji był 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. W 

trakcie spotkań eksperci z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zbierali opinie i 

sugestie uczestników, które znalazły się w projekcie ustawy z dnia 29.09.2017 o zmianie 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

oraz niektórych innych ustaw, który i w końcowym etapie konsultowany był na spotkaniach 

roboczych w WTZ/ŚDS. 

Po wystąpieniach ekspertów, podczas każdego spotkania była możliwość pracy 

w grupach warsztatowych i wymiany doświadczeń, a także opinii, uwag i postulatów na 

temat planowanych rozwiązań w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością. W kolejnej 

części następowała prezentacja wypracowanych rozwiązań. W trakcie spotkań była szansa 

na dyskusję plenarną i możliwość zgłaszania uwag, postulatów i stawiania pytań w gronie 

wszystkich uczestników spotkania. W trakcie niektórych spotkań był też czas na wspólne 

opracowanie analizy SWOT Programu „Za życiem”. Tam, gdzie tego czasu nie było podczas 

spotkania, rolą moderatora było opracowanie analizy SWOT na podstawie wypowiedzi 

uczestników.  

Poniżej został umieszczony wspólny schemat organizacyjny dla spotkań, na podstawie 

którego odbywały się wszystkie bezpośrednie spotkania robocze. 
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Program spotkania bezpośredniego roboczego w ………. 

Temat: konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program 

kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" 

Termin: ………. 

Miejsce: ………. 

11:00 – 11:30 
(30’) 

Powitanie uczestników, przedstawienie gospodarza spotkania, 
autoprezentacja uczestników. 

11:30 – 12:00 
(30’) 

Część pierwsza: 
 Prezentacja Programu „Za życiem” oraz wdrażanych 

i planowanych rozwiązań prawnych. 
Eksperci z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

12:00 – 12:10 
(10’) 

przerwa kawowa 

12:10 – 14:10 
(2 h) 

Część druga: 
 Praca warsztatowa w małych grupach: 

 WTZ i ŚDS – bariery i wyzwania z perspektywy uczestników i ich 
rodzin. 

 Wyjście na rynek pracy – obawy i ryzyka związane z odejściem 
z WTZ. 

 Prezentacja rezultatów pracy. 
Prowadzi moderator. 

14:10 – 14:30 
(20’) 

przerwa obiadowa 

14:30 – 15:30 
(1h) 

Część Trzecia: 
 Dyskusja, pytania i odpowiedzi. 
 Analiza SWOT - analiza proponowanych rozwiązań w kontekście 

lokalnych uwarunkowań. 
Prowadzi moderator. 

15:30-16:00 
Podsumowanie 
Eksperci z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Szczegółowe programy poszczególnych spotkań znajdują się z Aneksie do niniejszego 

raportu w zał. 1 
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8.3. ZAGREGOWANY OPIS ZGŁOSZONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW WNIOSKÓW I REKOMENDACJI  

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 5 Uwagi, komentarze, pytania, kwestie wątpliwe, postulaty zgłoszone do założeń ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz innych ustaw, a także do innych aktów prawnych 

LP 
Dokument, do którego odnosi się 

uwaga 

Podmiot 
reprezent

owany 
Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia problemowa 

Nr raportu – 
źródło 
uwagi 

Słowo kluczowe 

1.  • 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,  

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) 

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 
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3.  • 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 

4.  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 

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) 

WTZ Postulat, żeby podobne konsultacje społeczne 
zorganizować na potrzeby dyskutowania projektu 
rozporządzenia w sprawie WTZ-tów. 

32 i zał. do r. 
32 

Uwaga techniczna 
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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) 

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 

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) 

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,  

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) 

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 

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) 

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,  
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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 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 

11.  • 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 Czy jest planowane jakieś ograniczenie limitu lat, które 
uczestnik spędza w WTZ lub górnego wieku uczestnika? 
Zarówno odnośnie osób, które już są w WTZ i odnośnie 
tych, które przyjdą. 

31 WTZ, uczestnicy 

12.  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,  

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) 

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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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 Odnośnie powrotu uczestnika do warsztatu (90 dni), czy 
to chodzi o dni robocze czy kalendarzowe? Wymagałoby 
to doprecyzowania. 

30 WTZ, powrót do WTZ 

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) 

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 

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 Odnośnie frekwencji na zajęciach WTZ czy pobyt w 
szpitalu uczestnika WTZ może zwalniać z konieczności 
zwrotu pieniędzy? 

30 WTZ, frekwencja, dotacja 

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 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 

18.  • 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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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) 

• 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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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) 

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 

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) 

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 

22.  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,  

23.  • 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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24.  • 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 

25.  • 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 

26.  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 

27.  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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28.  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 

29.  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 
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30.  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 

31.  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 

32.  • 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 
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33.  • 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, 

34.  • 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, 
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35.  • 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 

36.  • 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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37.  • 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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38.  • 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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39.  • 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 
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40.  • 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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41.  • 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 

42.  • 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 
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43.  • 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 

44.  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,  

45.  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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46.  • 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 

47.  • 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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48.  • 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,  

49.  • 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  
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50.  • 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 

51.  • 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 

52.  • 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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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” 

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,  

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” 

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 
niepełnosprawnych 

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” 

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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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” 

• 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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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” 

• 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 

58.  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 
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59.  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 

60.  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 

61.  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,  
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62.  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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63.  • 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 jaki sposób będą tworzone listy kandydatów do WTZ? 
Czy osoby niepełnosprawne będą się same zgłaszały, czy 
powiat ma sam wyszukiwać osoby do wpisania na listę? 
Czy powiat ma prawo tworzyć listy kandydatów na 
podstawie danych, dostarczonych przez komisje 
orzekające? Kto będzie odpowiedzialny za weryfikację 
dokumentów? Czy będzie istniał wzór wniosku?  

23 WTZ, rekrutacja, PCPR, 
orzecznictwo, 
dokumentacja 

64.  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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65.  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 

66.  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 

67.  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, niepełnosprawność 
sprzężona, autyzm, dotacja 

68.  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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69.  • 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,  

70.  • 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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71.  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 

72.  • 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 
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73.  • 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 

21 System wsparcia ON, 
placówki całodobowe, 
opieka wytchnieniowa, 
trener pracy, aktywizacja 
zawodowa, PCPR, 
zatrudnienie wspomagane, 
pracodawcy, 
wynagrodzenia, WTZ, 
rekrutacja 
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osiągać 40%) musi następować, przez wzrost 
najniższego krajowego wynagrodzenia, a w 
rzeczywistości nie wzrasta 
Jest postulat, żeby tworzyć wspólną listę osób 
kierowanych do WTZ w powiatach, ale może się to kłócić 
z Konwencja ONZ gwarantującą podmiotowość osobom 
niepełnosprawnym ze względu na ich możliwość wyboru 
WTZ. Jako Warsztaty szczególnie w dużych miastach 
konkurujemy o uczestników, głównie poprzez 
podnoszenie jakości usług. A jeśli będziemy mieli 
zagwarantowanych uczestników, to nie będziemy mieli 
motywacji do podnoszenia tej jakości. 

74.  • 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 

75.  • 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 
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76.  • 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 

77.  • 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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78.  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 

79.  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,  

80.  • 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 

81.  Uwaga ogólna WTZ, ŚDS Kwestia zatrudnienia trenera pracy i asystenta ON, gdzie 
oni będą zatrudniani i przez kogo finansowani? 

21 Trener pracy, asystent ON 
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82.  • 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 

83.  • 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 

84.  • 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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85.  • 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 

86.  • 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,  

87.  • 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,  

88.  • 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 
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89.  • 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 

90.  • 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 

91.  • 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 



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a1

3
1

 

92.  • 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. 

ŚDS Czy planowany jest zapis odnośnie kadry ŚDS – 
wykształcenie, doświadczenie, umiejętności w 
kontekście wynagradzania?  
 

 20 ŚDS, kadra 

93.  • 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. 

OPP Odnośnie klubów, ŚDS może tworzyć kluby, ale brakuje 
środków na ich tworzenie. 

20 ŚDS, klub 

94.  • 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, pkt. 4.6. 

WTZ, ŚDS Potrzebne są środki finansowe na przystosowanie lokali 
na potrzeby mieszkania chronionego. 

19 Mieszkalnictwo chronione, 
finansowanie,  
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95.  • 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 

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” 

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 
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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” 

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 

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” 

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 

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” 

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,  

100.  • 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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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” 

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 

102.  • 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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103.  • 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 

104.  • 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, 

105.  • 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 

106.  • 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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107.  • 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, niepełnosprawność 
sprzężona, autyzm, 
finansowanie, kadra 

108.  • 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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109.  • 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 

110.  • 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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111.  • 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 

112.  • 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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113.  • 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 

114.  • 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, 
niepełnosprawność 
sprzężona, autyzm,  

115.  • 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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116.  • 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 

117.  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 

118.  • 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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119.  • 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 

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,  

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 
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122.  • 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,  

123.  • 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 

124.  • 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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125.  • 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 

126.  • 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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127.  • 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 

128.  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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129.  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,  
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130.  • 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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131.  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,  

132.  • 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 
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133.  • 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,  

134.  • 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 
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135.  • 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 

136.  • 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 

137.  • 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 



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a1

5
0

 

138.  • 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 

139.  • 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,  

140.  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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141.  • 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 

142.  • 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,  

143.  • 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 

144.  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 
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145.  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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146.  • 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 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 

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 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.  

7 Finansowanie, rehabilitacja, 
świadczenia pielęgnacyjne, 
zasiłek pielęgnacyjny, 
zasiłek opiekuńczy, ŚDS, 
wcześniejsza emerytura dla 
opiekunów ON 
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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 

147.  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 
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148.  • 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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149.  • 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 

150.  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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151.  • 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 

152.  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 

153.  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 

154.  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 
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155.  • 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 

156.  • 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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157.  • 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 

158.  • 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 

159.  • 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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160.  • 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 

161.  • 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,  

162.  • 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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163.  • 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 
 

164.  • 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 
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165.  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  

166.  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 

167.  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 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a1

6
3

 

8.4. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”, 

DO KTÓRYCH DOTYCZYŁY ZGŁASZANE PRZEZ UCZESTNIKÓW UWAGI 

Uczestnicy bezpośrednich spotkań roboczych odnosili się w swoich uwagach do 

następujących aktów prawnych i dokumentów: 

1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

(Dz. U. 2016 poz. 1860)  

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. 2017 poz. 1769 ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 poz. 2046);  

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

1952) 

5. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

(Dz.U. 2017 poz. 2092) 

6. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. 2017, poz. 1383)  

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów 

medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2017 poz. 1061) 

8. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. 

w sprawie sposobu 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) 

9. 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.) 

10. 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 ze zm.) 
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11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. 

w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników 

niepełnosprawnych Dz. U. Nr 1987) 

12. Program Kompleksowego Wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjęty uchwałą nr 160 

Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 (M. P. poz. 1250), w szczególności uwagi do 

Priorytetu III Usługi wspierające i rehabilitacyjne (pkt. 3.1., 3.2., 3.3.), Priorytetu IV 

Wsparcie mieszkaniowe (pkt. 4.6 i 4.7) oraz Priorytetu V Koordynacja, poradnictwo 

i informacja (pkt. 5.1.) 

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) 

14. 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”, opracowany na rzecz konsultacji prowadzonych 

w trakcie bezpośrednich spotkań roboczych przez Biuro Pełnomocnika Rządu 

ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Szczegółowe przyporządkowania uwag uczestników do konkretnych dokumentów zawiera 

tab.5, zawarta w części 8.3.niniejszego raportu.
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8.5. PODSUMOWANIE SPOTKAŃ, WYNIKAJĄCE Z PODSUMOWAŃ MODERATORÓW PODCZAS POSZCZEGÓLNYCH SPOTKAŃ 

W trakcie każdego spotkania był obecny moderator, który odpowiadał za prawidłowy przebieg spotkania, przestrzeganie jego 

harmonogramu, a także porządkowanie dyskusji i procesu zbierania uwag. Był on ponadto zobowiązany do złożenia raportu z przebiegu danego 

spotkania. Zawartość poszczególnych raportów znajduje się w zał. 2 w Aneksie do niniejszego raportu. Jedną z części raportu, która miała 

charakter podsumowania spotkania była analiza SWOT. Należy ja traktować z jednej strony jako podsumowanie opinii, opracowane przez 

moderatora, z drugiej jako sposób oceny dotychczasowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie również ocenę 

Programu „Za życiem” oraz założeń projektowanych ustaw wdrażających Program.  

Poniżej prezentowane są wyniki kilkunastu analiz SWOT, przeprowadzonych na podstawie uwag i opracowań moderatorów 

poszczególnych spotkań. Powtarzające się uwagi zostały ujednolicone i zbiorczo przedstawione poniżej w tab.6. 

Tabela 6 Wnioski z podsumowania moderatorów bezpośrednich spotkań roboczych 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1.  Bardzo dobra współpraca w działaniach z gminami (poziom 

merytoryczny). 

2. Dostrzeżenie konieczności bezpośredniego wsparcia 

rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością 

(wprowadzenie opieki wytchnieniowej). 

1. Brak elastyczności systemu, np. brak uzyskania dotacji na nowego 

uczestnika w trakcie roku kalendarzowego. 

2. Brak elastyczności w dotacji na uczestnika (dobrą praktyką może 

być tu system oświaty). 
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3. Finansowanie nowych placówek i instytucji na rzecz osób 

niepełnosprawnych, na przykład mieszkań chronionych. 

4. Forma pomocy w postaci mieszkalnictwa chronionego 

pozwalająca na uniknięcie umieszczania niektórych osób 

w DPS. 

5. Konieczność większego stopnia współpracy pomiędzy 

różnymi instytucjami wsparcia. 

6. Nacisk na rehabilitacje zawodową i tworzenie dla niej 

warunków w WTZ. 

7. Nowa rola asystenta przy jego odpowiednim wsparciu 

szkoleniowym i psychologicznym może przynieść dobre 

społecznie rezultaty. 

8. Opieka w domu dla opiekunów osób niepełnoprawnych. 

9. Pierwsza próba całościowego ujęcia systemu wsparcia osób 

niepełnosprawnych. 

10. Planowany podział na mieszkania treningowe i wspomagane 

– motywujący także dla podopiecznych. 

3. Brak kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych 

od urodzenia do śmierci. 

4. Brak oferty szkoleniowej oraz dofinansowań do szkoleń 

w tematyce praca z osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu. 

5. Brak rodzinnych form pomocy wobec osób niepełnosprawnych 

w opiece całodobowej, na przykład w sytuacji śmierci opiekunów. 

6. Brak rozwiązań satysfakcjonujących rodziców, którzy martwią się 

co się stanie z ich dziećmi po śmierci rodziców. 

7. Brak równego traktowania osób niepełnosprawnych w różnych 

placówkach (różnice w finansowaniu pomiędzy WTZ i ŚDS oraz 

trening ekonomiczny w WTZ, a jego brak w ŚDS, bezpłatny udział 

w WTZ i konieczność płacenia za ŚDS, podwyższona dotacja w ŚDS 

i brak podwyższenia w WTZ). 

8. Brak skutecznych instrumentów aktywizacji zawodowej, 

prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej (np. trener 

pracy), co mogłoby pozwolić na większą skalę aktywizacji 

zawodowej.  
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11. Pozostawienie działań jako zadań samorządu powiatowego 

(WTZ) oraz zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej (ŚDŚ) . 

12. Pozyskiwane przez WTZ środki nie zmniejszają finansowania 

z PFRON i Powiatu. 

13. Preferowanie środowiskowych form wsparcia osób 

niepełnosprawnych. 

14. Program „Za życiem” zakłada działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych, których dotychczas nie podejmowano 

i ma charakter kompleksowego wsparcia, tzw. „drogi życia”. 

15. Rzeczywiste zaangażowanie pracowników w udzielanie 

pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom 

(potwierdzone zdobywaniem nagród, wyróżnień itp.). 

16. Stabilność i niezmienność podstawowych źródeł 

finansowania realizacji zadań (WTZ – PFRON, ŚDŚ – dotacja). 

17. Stworzenie warunków do rozwoju i aktywności dla osób 

z niepełnosprawnością, a także realne wsparcie dla ich rodzin 

18. Większy poziom specjalizacji instytucji wsparcia. 

9. Brak spójnej oferty dotyczącej programu „Za życiem”, dostępnej 

w wielu instytucjach dla rodziców osób niepełnosprawnych. 

10. Brak uwzględnienia w programie domów pomocy społecznej 

i nabytego aspektu niepełnosprawności (nie w życiu płodowym 

i w trakcie porodu). 

11. Brak wsparcia finansowego dla dorosłych osób niepełnosprawnych, 

(osób, które urodziły się przed wejściem w życie ustawy Za życiem). 

12. Brak wsparcia merytorycznego dla asystentów – szkoleń, brak 

wsparcia ze strony innych instytucji pod adresem asystentów 

rodziny (np. ze strony ochrony zdrowia), brak zaplecza 

merytorycznego w kontekście Programu Za życiem. 

13. Brak zapisu o obowiązku współpracy pomiędzy różnymi typami 

instytucji. 

14. Prowadzenie listy osób niepełnosprawnych przez powiat. 

15. Kwestia nieobecności nieusprawiedliwionych a koszty stałe 

funkcjonowania instytucji. 
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19. Większy stopnień aktywizowania urzędów pracy do wsparcia 

rehabilitacji zawodowej. 

20. Wprowadzenie nowych form odnośnie aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych, co sprzyja 

usamodzielnianiu (staże rehabilitacyjne, praktyki). 

21. Wprowadzenie okresu 90 dni, przez który jest chronione 

miejsce uczestnika WTZ, po podejmowaniu przez niego próby 

wyjścia na rynek pracy. 

22. Wsparcie dla rodzin, które chcą powrócić na rynek pracy. 

23. Współpraca pracowników mieszkań chronionych 

z pracownikami innych form wsparcia środowiskowego. 

24. Wykwalifikowana kadra będąca w stanie sprostać nowym 

merytorycznym zadaniom (regularne wizyty studyjne, 

narady, konferencje). 

25. Wyższy niż dotychczas poziom finansowania różnych usług 

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

26. Zwiększenie dotacji w ŚDS na uczestników ze spektrum 

autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

16. Mobilność osób niepełnosprawnych na terenach wiejskich 

(problemy z dowożeniem uczestników do ŚDS, problemy 

z ewentualnym dojazdem osób niepełnosprawnych do pracy). 

17. Nacisk na aktywizację zawodową może spowodować odcięcie osób 

ze wskazaniem do aktywizacji społecznej od udziału w formach 

typowych dla aktywizacji zawodowej (np. WTZ czy ZAZ). 

18. Nie ma ograniczeń ustawowych górnej granicy rodzin z programu 

Za Życiem pod opieką asystenta rodziny - asystent rodziny ma limit 

górny 15 rodzin pod opieką, gdy będzie miał kilka rodzin z ON, 

obciąży go to na tyle, ze limit 15 rodzin może być trudny do 

osiągnięcia, czasowo i zadaniowo. 

19. Niedofinansowanie kadr pomocowych i możliwe odchodzenie 

z zawodu - brak doceniania kadr, które na co dzień pracują 

z osobami niepełnosprawnymi, często w ciężkich warunkach pracy, 

w większym wymiarze godzin niż na przykład grupa pracowników 

szkolnictwa specjalnego, ale za to z niższym wynagrodzeniem i bez 

ochrony socjalnej. 
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 20. Niedoinformowanie i lęk rodziców przed wejściem ich dorosłych 

dzieci z niepełnosprawnością na rynek pracy. 

21. Niestabilność systemu finansowania, szczególnie w odniesieniu do 

dotacji zwiększonej na osoby z autyzmem i sprzężonymi 

niepełnosprawnościami w ŚDS-ach. 

22. Nieuwzględnianie w dotacjach na uczestników WTZ i ŚDS kosztów 

dowozów - trudności z transportem przy stażach i ewentualnym 

podejmowaniu pracy przez uczestników WTZ. 

23. Nieuwzględnianie zwolnień lekarskich jako nieobecności 

usprawiedliwionych w zajęciach WTZ. 

24. Niewystarczające (fasadowe) wsparcie dla innych osób w rodzinach 

z niepełnosprawnymi członkami. 

25. Odpływ wykwalifikowanej kadry z WTZ i ŚDS ze względu na zbyt 

niskie wynagrodzenia dla specjalistów. 

26. Pomniejszenie znaczenia rehabilitacji społecznej i nacisk na 

rehabilitację zawodową. 

27. System wsparcia osób niepełnosprawnych niekompatybilny 

wewnętrznie – nie wiadomo czym różni się ŚDS od WTZ. 
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28. Uzależnienie opieki wytchnieniowej od kryterium dochodowego - 

powinien być system złotówka do złotówki, a nie sztywne 

kryterium dochodowe. 

29. W dotacji do uczestnictwa w WTZ i ŚDS nie uwzględnia się poziomu 

funkcjonowania uczestnika, co powoduje niedoszacowanie usług 

dla konkretnych odbiorców. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Coraz większe dostrzeganie konieczności wsparcia osób 

niepełnosprawnych w przekonaniu opinii publicznej. 

2. Dobre praktyki budowania sieci wsparcia i współpracy 

pomiędzy różnymi instytucjami wspierającymi ON. 

3. Dotychczas istniejące zaplecze instytucji i organizacji, 

posiadających doświadczenie w realizacji wsparcia osób 

niepełnosprawnych - obecnie istniejąca sieć placówek 

wsparcia jako zalążek rozwoju systemu lokalnego wsparcia 

ON. 

1. Blokady świadomościowe pracodawców utrudniające zatrudnianie 

ON. 

2. Blokady w świadomości społecznej w kwestii niepełnosprawności 

w ogóle. 

3. Brak aktywności szkół specjalnych w kontekście informowania 

o możliwych formach wsparcia - brak informowania osoby 

niepełnosprawnej o dalszych możliwościach i formach wsparcia dla 

osób niepełnosprawnych. 
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4. Istniejący system refundacji kosztów zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych dla pracodawców ich zatrudniających. 

5. Możliwości przełamywania barier w mentalności rodziców, 

bojących się, żeby ich dzieci podejmowały pracę. 

6. Możliwość korzystania z funduszy strukturalnych na działania 

związane z Programem (np. działanie 7.5 Usługi społeczne, 

działanie 9.2 Infrastruktura społeczna). 

7. Możliwość pracy w zespołach zadaniowych na rzecz osób 

niepełnosprawnych, w których można byłoby proponować 

ścieżki rozwoju osoby niepełnosprawnej. 

8. Możliwość współpracy pomiędzy WTZ-ami, ŚDS-ami i OPS-

ami. 

9. Oferta szkoleniowa ROPS. 

10. Opracowanie systemu kwalifikacji osób ze spektrum 

autyzmu, które posiadają w orzeczeniach stare kody. 

11. Środki pozyskiwane z FIO. 

4. Brak dostrzeżenia ogromnego wkładu ŚDS i WTZ w odciążaniu 

budżetu państwa (np. systemu ochrony zdrowia, czy pomocy 

społecznej w DPS). 

5. Brak finansowych możliwości kontynuacji działań projektowych.  

6. Brak lub słaba współpraca pomiędzy różnymi instytucjami 

działającymi na rzecz ON – na przykład brak wsparcia ze strony 

gmin dla działań instytucji pomagających ON. 

7. Brak oferty dla osób dorosłych niepełnosprawnych lub osób 

dorosłych ze sprzężoną niepełnosprawnością. 

8. Brak ogólnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych – 

działania wybiórcze, białe plamy na mapie wsparcia, na przykład 

osoby dorosłe ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 

9. Brak rozeznania skali zjawiska niepełnosprawności na terenie 

poszczególnych gmin. 

10. Brak stałej i gwarantowanej dotacji na działania na rzecz ON - 

ograniczone możliwości finansowania proponowanych rozwiązań 

w perspektywie wieloletniej. 
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12. Uświadamianie coraz szerszej grupy instytucji o konieczności 

stosowania różnych form wsparcia dla osób 

niepełnoprawnych. 

13. Współpraca pomiędzy różnymi instytucjami wspierającymi 

ON. 

14. Wszelkie próby ujednolicenia systemu wsparcia TYCH 

SAMYCH osób niepełnosprawnych (np. zrównanie zasiłku 

opiekuńczego ze świadczeniem pielęgnacyjnym, czy 

wynagrodzeń kadry szkół specjalnych i kardy ŚDS i WTZ). 

15. Wypracowane modele wsparcia środowiskowego w różnego 

typu projektach na poziomie lokalnym (np. w woj. kujawsko-

pomorskim). 

16. Zachęta do poszerzania oferty brakujących w danym 

środowisku lokalnym instytucji, które zabezpieczałyby 

potrzeby osób z danego regionu. 

17. Zapowiedziane zmiany w systemie orzecznictwa. 

18. Zorganizowanie konsultacji społecznych umożliwiających 

zapoznanie się z faktycznymi potrzebami. 

11. Brak współpracy z ośrodkami zdrowia w kontekście diagnozowania 

i wnioskowania o skierowanie ON do ŚDS-ów.  

12. Dużo postaw rywalizacyjnych pomiędzy różnymi instytucjami 

wsparcia, działającymi na rzecz tych samych osób 

niepełnosprawnych, co prowadzi do konkurencyjności 

a nie współpracy. 

13. Hamulce w rodzinach osób niepełnosprawnych przed ich 

aktywizowaniem zawodowym. 

14. Nie wszystkie założenia programu będą miały odzwierciedlenie 

w aktach prawnych, co widać już po pierwszym pakiecie nowelizacji 

ustaw. 

15. Niedoinformowanie o systemie wsparcia ON różnych instytucji 

(np. NFZ, OPS, UP, instytucji oświatowych). 

16. Obawa przed spełnieniem standardu dostępności w WTZ ze 

względu na brak środków finansowych.  

17. Pomijanie rodziców w podejmowaniu kluczowych decyzji na temat 

sytuacji osoby niepełnosprawnej. 

18. Przerzucanie odpowiedzialności pomiędzy PFRON a NFZ. 
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 19. Wadliwy system orzecznictwa, który nie odzwierciedla stanu 

faktycznego osób niepełnosprawnych („komisje orzeczników 

uzdrawiają osoby niepełnosprawne”). 

20. Brak możliwości korzystanie z bezpłatnych kursów, szkoleń, 

warsztatów podnoszących kwalifikacje pracowników (dotychczas 

w projektach systemowych). 

21. Stare kody na orzeczeniach o niepełnosprawności utrudniające 

kwalifikację uczestników ze spektrum autyzmu. 

22. Zbyt duża ilość godzin przeznaczona na etaty w mieszkaniach 

chronionych (brak środków). 

23. Brak silnego przywództwa w środowisku lokalnym, istnienie 

konfliktów i rywalizacji (poziom decydencki) utrudniających 

współpracę i racjonalne działanie. 

24. Stereotypy w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością, 

w szczególności w środowiskach wiejskim (w tym w roli 

pracownika). 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 
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9. PODSUMOWANIE ZASTOSOWANEJ METODY 
KONSULTACJI 

Niniejsza część poświęcona jest podsumowaniu zastosowanej metody konsultacji, jaką 

były bezpośrednie spotkania robocze. Ukazano uzyskane w toku konsultacji uwagi, 

przyporządkowane do wyodrębnionych kategorii. Dokonano próby podsumowania 

zebranych uwag oraz próby oceny zastosowanej metody konsultacji. 

W celu podsumowania zastosowanej metody konsultacji należy prześledzić w jakim 

zakresie i formie (czy była ona owocna i pogłębiona) wybrana metoda konsultacji przyniosła 

informacje, które mogą przyczynić się do ulepszania stanowionego prawa. W związku z tym 

uwagi, komentarze, propozycje, postulaty, zastrzeżenia i wątpliwości uczestników, 

wypracowane podczas tej części konsultacji, które były prowadzone w grupach 

warsztatowych zostały zebrane w ogólne kategorie. W czasie obradowania grup 

warsztatowych skupiono uwagę na wpływie działań wynikających z Programu „Za Życiem” 

na funkcjonowanie instytucji wsparcia osób z niepełnosprawnością i rehabilitację 

uczestników, a także na projektowanych rozwiązaniach ustawowych w kontekście 

funkcjonowania WTZ i ŚDS oraz problemu wyjścia na rynek pracy (tematy grup 

dyskusyjnych). Wnioski w ramach konkretnych kategorii prezentowane są w niniejszej części 

raportu. 

9.1. ROZKŁAD WNIOSKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA OBSZARY 

MERYTORYCZNE  

Należy zaznaczyć, że w niniejszej części nie są zawarte szczegółowe odniesienia do 

projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 29 września 2017). 

Te szczegółowe odniesienia zawarte są w rozdziale 10 niniejszego raportu. Poniżej zebrano 

uwagi z podziałem na kategorie tematyczne, określone w rozdziale 6, podrozdział 6.1. 
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Kategoria 1 - Rodziny i opiekunowie osób niepełnosprawnych 

Kwestie sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodziny były dyskutowane głównie 

podczas spotkań, w których brali udział liczni przedstawiciele tych grup (Nysa, Kluczbork, 

Ostrów Wielkopolski, Czermin, Gołdap, Ełk, Jelna, Toruń). Wielu rodziców sygnalizowało 

problemy z dostępem do usług. Część problemów dotyczyła specjalistycznej opieki 

medycznej. Wskazywano na niewystarczający dostęp do specjalistów, co umożliwiłoby 

szybszą diagnozę. Poruszano też problem ignorowania głosu rodzica przez część kadr 

medycznych, a tymczasem nieraz sam niepełnosprawny pacjent nie jest w stanie dokładnie 

opisać swojego stanu zdrowia co sprawia, że bez informacji płynących także od rodzica 

diagnoza może być niepełna i nietrafna, a przez to i leczenie nie najwłaściwsze. Podkreślano 

również kłopoty z uzyskaniem specjalistycznej porady lekarskiej, duże kolejki w dostępie do 

lekarzy, brak możliwości transportu osób poruszających się na wózkach, brak 

wystarczających środków na turnusy rehabilitacyjne, problem z zapewnieniem opieki 

w wakacje wtedy, gdy instytucje wsparcia mają przerwy urlopowe. Z tym związane są 

problemy samych rodziców – ograniczenia we wchodzeniu na rynek pracy, a także 

pogarszający się stan zdrowia opiekunów osób z niepełnosprawnością. W kontekście 

aktywizacji zawodowej często wyrażone były uwagi na temat niesatysfakcjonującego 

systemu przechodzenia do instytucji mobilizujących do podejmowania zatrudnienia. Brak 

jest na przykład Zakładów Aktywizacji Zawodowej, gdzie uczestnicy WTZ lub ŚDS mogliby 

podejmować próby zatrudnienia. Rodzice często są również czynnikiem hamującym 

podejmowanie takie zatrudnienia z lęku przed utratą świadczeń finansowych, obawami 

związanymi z nieumiejętnością utrzymania podjętej pracy, brakiem możliwości powrotu do 

WTZ, lub z niewiary w możliwości własnego dziecka, które jest naznaczone 

niepełnosprawnością chociażby przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności lub 

orzecznictwo do celów rentowych.  
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W opinii przedstawicieli WTZ i ŚDS należałoby zorganizować kompleksowe 

specjalistyczne wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych poprzez udział w różnorodnych 

formach warsztatowych, aby zrozumieli ideę rehabilitacji zawodowej i związanych z nią 

nowych szans rozwoju ich dorosłych dzieci. Sygnalizowano potrzebę uświadamiana rodziców 

na tematy związane z usamodzielnianiem, na przykład na temat mieszkalnictwa 

chronionego, zatrudnienia w ZAZ-ach.   

Zwrócono uwagę na brak wychodzenia z instytucjonalną ofertą pomocy do rodziców 

osób niepełnosprawnych. Nie mają oni wsparcia w uzyskiwaniu informacji o możliwościach 

rozwoju swoich dzieci ze strony instytucji opieki medycznej czy edukacji specjalnej. Brakuje 

też rozstrzygnięć odnośnie szczegółowego planu wsparcia udzielanego ich dzieciom 

w przyszłości, po śmierci rodziców.  

Osoby niepełnosprawne, obecne na spotkaniach, zgłaszały uwagi odnośnie 

różnorodnych form spędzania czasu po zajęciach w WTZ. Sygnalizowały chęć zwiedzania 

innych miejsc niż tylko miejscowość, w której mieszkają. Osoby z niepełnosprawnością 

domagały się także wyższego poziomu dofinansowania sprzętu, remontów, etc. a także 

asysty w codziennym funkcjonowania także w szerszym otoczeniu. Wskazywali też, że 

chcieliby pracować w warsztatach terapii zajęciowej i dodali, że nie każdy z nich nadaje się do 

pracy, choć każdy z nich chce godziwie żyć i uczestniczyć w życiu społecznym. Prosili 

o zwiększenie wysokości rent socjalnych i zasiłków pielęgnacyjnych, a także nieponoszenia 

kosztów podróży środkami komunikacji lokalnej i kolejami PKP. 

Ostatnim tematem, który był żywy w grupie rodziców i osób z niepełnosprawnością 

była kwestia opieki wytchnieniowej. Zwrócono uwagę, że WTZ i ŚDS jest nieformalnie 

podmiotem świadczącym opiekę wytchnieniową dla opiekunów przez co najmniej 8 godzin 

dziennie. Uczestnicy podkreślali, że powodzenie tego rozwiązania w dużej mierze zależy 

nie tylko od posiadanych zasobów kadrowych, finansowych czy infrastrukturalnych, ale 

także od zbudowania uprzednio zaufania między osobą wymagającą takiej opieki i jej 

rodziną, a osobami które miałyby ją świadczyć oraz instytucjami ją organizującymi z drugiej 

strony. 
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Zauważono, że w temacie opieki wytchnieniowej, jest problem funduszy na ten cel, 

odpowiedniego pomieszczenia, właściwej kadry, która przejmie opiekę nad osobami 

niepełnosprawnymi. Wśród uczestników spotkań pojawił się wątpliwości, czy opiekę 

wytchnieniową powinny świadczyć placówki całodobowe, takie jak DPS, czy raczej trzeba by 

zaadaptować infrastrukturę ŚDS, żeby to one mogły realizować to zadanie.  

Pojawił się również pomysł, żeby przy ŚDS powstawały hostele na wypadek sytuacji 

losowych, gdzie można by było oddać pod opiekę osobę zależną.  

Zdarzają się przypadki, że opiekę wytchnieniową realizuje ŚDS, jednak zauważa się 

wtedy deficyty w postaci obsługi pielęgniarskiej. Stąd postulat, żeby opiekę wytchnieniową 

przejęło Ministerstwo Zdrowia.  

Rodzice podkreślili, że opieka wytchnieniowa nie powinna być uzależniona od 

kryterium dochodowego, gdyż każdy opiekun osoby z niepełnosprawnością jest w równej 

mierze obciążony tą opieką i każdy potrzebuje odpoczynku, niezależnie od statusu 

materialnego. Opiekunowie postulowali również, żeby utrzymać wypłacanie zasiłku 

pielęgnacyjnego dla rodziców korzystających z opieki wytchnieniowej, nawet przez dwa 

kolejne tygodnie (urlop). 

Domagano się także wypracowania modelu całodobowej opieki wytchnieniowej wraz 

ze stworzeniem mechanizmu jej finansowania w warunkach środowiskowego domu 

samopomocy czy innej wybranej przez ustawodawcę placówki. 

 

Kategoria 2 – system orzecznictwa 

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. 
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Często zdarza się też taka sytuacja, że osoby ponownie stawające przed komisją 

orzekającą tracą orzeczony kiedyś stopień niepełnoprawności, a co za tym idzie 

dotychczasowe środki, z których się utrzymywała. Jak stwierdzili uczestnicy spotkań, „nikt 

nie uleczy tak niepełnosprawności jak zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności”. 

Innym przykładem na niespójność systemu orzekania jest sytuacja, w której osoba 

kończąc szkołę specjalną i posiadając orzeczenie o umiarkowane niepełnosprawności 

intelektualnej, staje się osobą z lekkim zaburzeniem psychicznym i traci możliwość wejścia 

do WTZ. Brak możliwości weryfikacji takiej sytuacji i odwołania się od niej. Orzecznictwo 

w dużej mierze zależy od tego, kto zasiada w składzie danej komisji i jest to bardzo 

uznaniowe. Dodatkowo uczestnicy zgłaszali uwagi do samej procedury orzekania – 

przewlekłości postępowań, konieczności zgromadzenia wielu zaświadczeń i innych 

dokumentów, konieczności kilkukrotnego stawania przed komisją orzekającą.  

Poruszono także kwestie związane z orzecznictwem, zwłaszcza z treścią orzeczeń 

w stopniu znacznym. Wskazywano, że w orzeczeniach sprzed 2001 roku brak jest punktu 

siódmego mówiącego o konieczności stałej opieki lub pomocy innej osoby, co może być – 

zdaniem grupy – dyskryminujące w dostępie do poszczególnych form wsparcia. 

Postulowano, żeby honorować orzeczenia sprzed 2005 roku, w których zgodnie z prawem 

nie było zapisu o potrzebie stałej lub trwałej opieki lub pomocy osoby drugiej dla 

samodzielnej egzystencji - z urzędu zapis o znacznym stopniu niepełnosprawności zawierał 

w domyśle tę potrzebę (wskazanie 7 i 8 jednocześnie), co obecnie uniemożliwia 

kwalifikowanie ON do dodatkowej dotacji.  

Pojawiło się dużo niejasności odnośnie orzekania o niepełnosprawności sprzężonej. 

Nie do końca wiadomo, jakimi orzeczeniami trzeba się posługiwać, żeby można było 

traktować uczestnika ŚDS jako osobę ze sprzężoną niepełnosprawnością, w sytuacji, gdy 

zespoły orzekające nie wystawiają praktycznie orzeczeń o sprzężonych 

niepełnosprawnościach, tylko wskazują dominujące zaburzenie. W wytycznych MRPIPS jest 

mowa o najmniej dwóch niepełnosprawnościach, ale w orzeczeniach nie ma odzwierciedlenia 

faktycznej sytuacji osoby niepełnosprawnej. Podobna sytuacja dotyczy osób ze spektrum 

autyzmu, ale w ich przypadku już jest lepiej.  
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Istotną kwestią okazało się orzecznictwo do celów pozarentowych i wskazanie 

w orzeczeniu potrzeby uczestnictwa w WTZ. Podkreślono, 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).  

Podczas orzekania nie wskazuje się ŚDS-u jako formy wsparcia, co powinno być 

zmienione i uzupełnione przy nowelizowaniu systemu orzecznictwa. 

Zdaniem wielu osób biorących udział w bezpośrednich spotkaniach roboczych, należy 

uregulować system orzecznictwa, bowiem obecne wpisy w orzeczeniach zdecydowanie 

ograniczają różnorodne formy pomocy. 

 

Kategoria 3 - Typy ŚDS i kluby przy WTZ 

Uczestnicy bezpośrednich spotkań roboczych w pozytywny sposób przyjmowali 

pomysł tworzenia klubów przy WTZ, choć pojawiły się głosy, że klub niekoniecznie spełni 

swoją rolę ze względu na to, że będzie przejmował funkcje innych instytucji, na przykład 

asystenta zatrudnienia. Uczestnicy podkreślali również, że tworzenie klubów powinno być 

dobrowolne i dostosowane do potrzeb konkretnych byłych uczestników WTZ, którzy 

pomyślnie weszli na rynek pracy – otwarty lub chroniony. Kluby zostały ocenione jako dobre 

narzędzie podtrzymywanie kontaktów uczestników z WTZ – pracownikami i innymi 

uczestnikami, działałyby motywująco na innych uczestników, a także stwarzałyby możliwość 

zwiększania budżetów WTZ. 
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Uczestnicy spotkań są podzieleni, jeśli chodzi o podział typów ŚDS. Prowadzili bardzo 

ożywione dyskusje na temat wprowadzania dodatkowych kategorii ŚDS. Jedna grupa 

uczestników była przeciwnikami profilowania ŚDS-ów, raczej integracji różnego typu osób 

niepełnosprawnych oraz wprowadzania różnorodnych form samopomocy. Ich 

dotychczasowe doświadczenia wskazują, że osoby ze spektrum autyzmu i osoby 

z niepełnosprawności sprzężoną potrzebują funkcjonowania w grupie, ale są od tego wyjątki, 

niektórzy autystycy potrzebują swojej własnej przestrzeni. Ich zdaniem dotychczasowy 

podział na typ A, B i C jest wystarczający, ale w standaryzacji należałoby doprecyzować 

kwestię form i metod pracy, jeśli chodzi o osoby z autyzmem i osoby z innymi zaburzeniami 

czynności psychicznych (np. z choroba Alzheimera). 

W opinii zwolenników powstawania nowych kategorii ŚDS brakuje dodatkowych 

kategorii. Wśród propozycji pojawiły się: 

 3 dodatkowe kategorie ŚDS – (1) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

z trudnymi zachowaniami, (2) dla osób wymagających wzmożonej opieki 

pielęgniarskiej, ale będących w lepszym stanie niż usługobiorcy ZOL, w systemie 

dziennym, (3) a także dla osób w podeszłym wieku. 

 1 dodatkowy typ ŚDS – dla osób z autyzmem przejawiających zachowania agresywne 

lub dla dzieci ze spektrum autyzmu. 

 2 dodatkowe typy ŚDS – (1) dla osób ze spektrum autyzmu, (2) dla osób ze 

sprzężeniem, które niekoniecznie mają niepełnosprawność intelektualną czy 

zaburzenia psychiczne. 

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. 

Pojawił się również pomysł na powoływanie Specjalistycznych ŚDS dla osób 

z głębokimi niepełnosprawnościami, w których praca odbywałaby się w wydłużonym czasie 

pracy, a kadra byłaby zatrudniana w proporcji 1 do 1 lub 1 do 2. 
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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 

Zdaniem uczestników bezpośrednich spotkań roboczych bezwzględnie należy zadbać 

o to, żeby na jednym terenie była zarówno WTZ jak i ŚDS, ale wyrażono sprzeciw przeciwko 

specjalizacji ŚDS-ów. 

 
Kategoria 4 - Uczestnicy (WTZ/ŚDS) 

Uczestnicy spotkań często zgłaszali uwagę natury statystycznej, a mianowicie brak 

solidnych i dokładnych szacunków w gminach, odnośnie liczby osób i rodzajów 

niepełnosprawności. Takie dane są niezbędne w celu zweryfikowania ilości placówek – 

w wielu WTZ brakuje miejsc, wiele osób decyduje się na udział w takiej terapii ze względu na 

otrzymywane „kieszonkowe”. Dodatkowo nie jest znana liczba osób niepełnosprawnych, 

nieorzeczonych i niekorzystających z żadnej formy wsparcia. Istnieje wiedza tylko o osobach, 

które same się zgłaszają po pomoc. To uniemożliwia stworzenie lokalnego systemu wsparcia, 

odpowiadającego wprost na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.  

Odnośnie uczestnictwa w ŚDS przedstawiciele tych instytucji uznali, że osoby ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności nie nadają się do wsparcia w placówkach typu ŚDS, 

natomiast dobrze funkcjonujący uczestnicy są skarbem dla ŚDS, mobilizują innych 

uczestników i nie powinno się kierować ich do WZT, co pokazuje szerszy problem braku 

zdefiniowania jednoznacznej różnicy pomiędzy WTZ i ŚDS.  

Wskazano na ograniczenia w dostępności architektonicznej (schody, brak wind, wąskie 

przejścia uniemożliwiające wjazd do pomieszczeń wózkami) jako na barierę dostępności dla 

uczestników. 
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Dyskutanci rozważali też czas, jaki powinien przebywać uczestnik w ŚDS i WTZ. 

Odnośne długości pobytu uczestnika w ŚDS nie powinno być żadnego limitu czasu („to nie 

jest trampolina, żeby gdzieś się wybić”). O uczestnictwie powinien decydować sam uczestnik 

i jego rodzina. Czas pobytu uczestnika powinien być elastyczny i zależeć od jego potrzeb, 

chociażby miał on być „wiecznym uczestnikiem”. Niektóre z głosów odnośnie długości 

pobytu w WTZ brzmiały w podobnym tonie, ale też pojawiły się takie, że nie można się 

zgadzać na przebywanie w WTZ-tach uczestników w nieskończoność, ale też jednocześnie 

potrzebny jest system dyslokacji uczestników do ŚDS-ów czy ZAZ-ów. Z tą kwestią wiążą się 

obawy zarówno przedstawicieli WTZ jak i ŚDS, że jeśli „przekażą” uczestnika do innej 

instytucji, to u nich zwolni się miejsce, które nie wiadomo, kiedy będzie zapełnione. 

A niezapełnione miejsce oznacza utratę dotacji. Zatraca się w tej sytuacji nadrzędny sens 

rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz cel, jakim jest dobro osoby z niepełnosprawnością. 

Uczestnicy bronią się przez postawieniem górnej granicy wiekowej dla uczestników 

WTZ. Proponują, aby granicą udziału był wiek emerytalny; WTZ proponuje, żeby wprowadzić 

podwyższoną granicę wieku uczestników ŚDS, żeby ŚDS nie przejmował tych uczestników, 

którzy nadają się po szkole do WTZ, a trafiali do ŚDS. 

Uczestnicy postulowali również, żeby organ kierujący osobę do ŚDS-u wydawał decyzję 

na okres dłuższy niż jeden rok, gdyż decyzja na rok nie sprzyja pełnej aktywizacji zawodowej.  

Jeśli chodzi o rekrutacje uczestników to wskazano na problemy związane z brakiem 

możliwości dotarcia do osób niepełnosprawnych – wiele ograniczeń związanych 

z przepływem informacji o tych osobach wynika z konieczności ochrony danych osobowych 

przez instytucje. Opiekunowie nie są informowani o ofercie wsparcia, jaka jest możliwa dla 

ich dzieci po ukończeniu edukacji – nie wiedzą, że są WTZ i ŚDS.  

Pracownicy WTZ i ŚDS sami wyszukują uczestników, jeżdżą po gminach, rozmawiają 

z sołtysami, pytają w środowisku lokalnym, rekrutacja przez środowisko, poniekąd 

wyręczając w ten sposób ośrodki pomocy społecznej.  
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Sprawa kwalifikowania do WTZ i listy, którą ma tworzyć powiat wzbudziła wiele 

wątpliwości i kontrowersji związanych z odpowiedzialnością za rekrutację, podbieraniem 

sobie nawzajem przez różne WTZ-ty klientów, czasem potrzebnym na pozyskanie nowej 

osoby na wolne miejsce w WTZ-cie, czyli czasem na utrzymanie miejsca oraz problem 

z zaangażowaniem powiatu w proces poszukiwania kandydatów do WTZ.  

Zdaniem uczestników kwalifikowanie do udziału w WTZ-ach powinno się odbywać 

w toku prac komisji kwalifikacyjnej, w skład której powinni wchodzić przedstawiciele PCPR, 

ŚDS i WTZ, PPP, UP, OPS, szkół specjalnych. Pomysł na kwalifikowanie do WTZ-ów przez 

PCPR-y może być przyczynkiem do tworzenia zespołów zadaniowych przy PCPR-ach, o czym 

była mowa wcześniej, ale został wskazany problem z prawem do wyboru WTZ-u w sytuacji, 

w której osoba z niepełnosprawnością wybiera warsztat, który nie zapewnia transportu. 

Pracownicy ŚDS postulowali o zacieśnienie współpracy z WTZ, żeby do WTZ trafiali 

uczestnicy zrehabilitowani społecznie, gotowi do podejmowania pracy, a do ŚDS ci, którzy 

osiągnęli w WTZ maksimum swoich możliwości. W takiej sytuacji osoba przechodząca z ŚDS 

do WTZ musiałaby przechodzić tam bez kolejki, żeby nie doprowadzić do regresu osób 

rehabilitowanych ze względu na okres bez rehabilitacji. 

Z bardzo dobrym odbiorem spotkała się propozycja 3-miesięcznego okresu próbnego 

w WTZ-cie dla uczestnika przed przyjęciem do warsztatów, żeby określić jego potencjał 

aktywizacyjny. Pracownicy WTZ uznali tę propozycję za sensowną. Instruktor wtedy ma 

szansę poznać uczestnika, może zaplanować dla niego działania. Jeśli ta osoba nie spełnia 

warunków, lub WTZ nie spełnia jej warunków, to można szukać dla niej innych form wsparcia.  

Uczestnicy zaakceptowali narzędzia aktywizacji (praktyki, staże) oraz ich 

usankcjonowanie prawne w propozycjach resortu. Zastrzegli, że staż czy praktyka nie może 

być traktowana jako absencja, ale oddelegowanie na staż. Nie może być tak, że nieobecność 

pracownika ze względu na staż jest jego nieobecnością, jeżeli ten staż jest dłuższy niż 3 m-ce, 

to ta osoba jest skreślana z listy uczestników; Uczestnicy przywiązują się do miejsc. 

Uczestnicy mają konkretnych ludzi, których się nie pozbędą, jeśli nie będą mieli określonej 

dalszej drogi ich wsparcia. Dlatego uczestnicy sami robią ścieżki, świetlicę buforową, gdyż 

nie chcą przerywać opieki. Ciągłość rozwoju społecznego jest niezbędna, bo jeśli jej nie ma, 

to następuje regres.  
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Ze strony pracowników ŚDS pojawiła się propozycja podobnego rozwiązania 

wprowadzenia 90 dniowej karencji dla uczestników usamodzielnianych w ŚDS, w trakcie 

której miejsce czekałoby na uczestnika, na wzór zmian wprowadzanych w WTZ. 

Z akceptacją uczestników spotkań spotkała się propozycja trzykrotnej możliwości 

powrotu uczestnika z rynku pracy do WTZ oraz brak konieczności osiągania wskaźników 

zatrudnienia. Podkreślono, że udział w praktykach i stażach powinien być możliwością a nie 

przymusem, podobnie jak inne formy aktywizacji zawodowej. 

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). Zaproponowano też możliwość wdrożenia kompleksowej oceny uczestnika 

WTZ po 3 latach od wejścia w życie ustawy. 

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. Konieczna jest opieka nad osobami, które zmuszone są opuścić np. OREW 

ze względu na kryteria wiekowe (kończą 25 lat). Dużą stratą byłoby pozostawienie w domach 

osób, z którymi wiele wypracowano i w których rozwój tak wiele zostało zainwestowane. 

 

Kategoria 5 - Kadra terapeutyczna 

Wiele miejsca w dyskusjach i postulatach uczestników spotkań zajmowały kwestie 

związane z kadrą terapeutyczną placówek wsparcia. Kadra, zdaniem dyskutantów, powinna 

mieć predyspozycje osobowościowe do wykonywania pracy z osobami niepełnosprawnymi. 

Uczestnicy zwracali uwagę na brak zawodu „instruktor terapii zajęciowej” w klasyfikacji 

zawodów i specjalności oraz na rozbieżności w nazewnictwie. 
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Pracownicy ŚDS postulowali, aby zmienić wymóg posiadania 6-miesięcznego stażu 

w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi (zapis par. 10 ust.2 i 3 Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych 

domów samopomocy Dz. U. 238 poz. 1586). Przedstawiciele ŚDS podkreślają, że jest to 

przepis, który przeregulowuje sytuację zatrudnienia kadry w ŚDS. Jest to wymóg trudny do 

spełnienia, szczególne w ośrodkach na terenie wiejskim i miejsko-wiejskim. Kandydaci do 

pracy nie mają możliwości zdobycia tego doświadczenia, co powoduje, że nie można ich 

zatrudnić, pomimo, że mają wykształcenie i predyspozycje. Zwracano uwagę na zjawisko 

„odbijania się” słabych terapeutów od ośrodka do ośrodka – są zatrudniani, bo maja 

doświadczenie, ale w pracy okazuje się, że się do niej nie nadają.  

Zaproponowano, aby zlikwidować ten zapis albo do stażu pracowniczego w ŚDS-ie 

włączać inne formy niż tylko realnie odbyty staż półroczny, na przykład wolontariat, praktyki 

zawodowe podczas studiów, okres wstępnego zatrudnienia w danej placówce. Można by to 

realizować stażami zawodowymi z Urzędu Pracy, podczas których zarówno pracownik jak 

i kadra mieliby możliwość sprawdzenia przydatności i jednocześnie uzyskania wymaganego 

półrocznego doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Pracownicy 

podkreślali, że jest to zapis bardzo ograniczający ze względu na charakter pracy i wysokość 

wynagrodzeń. Jeśli ktoś zgłasza się do tej pracy i się do niej nadaje (co może weryfikować 

okres próbny pracy), to można by mu uznać ten okres próbny jako spełnienie wymogu 

doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 

Podobne uwagi dotyczyły postulatu zrezygnowania z wymogów Par. 11 ust. 2 ww. 

rozporządzenia. Pracownicy merytoryczni, prowadzący treningi umiejętności społecznych 

mają, zdaniem uczestników spotkań pełne kompetencje do tego w wyniku posiadanego 

wykształcenia. Można by wprowadzić zapis, że jeśli ktoś nie posiada z racji własnego 

wyksztalcenia takich umiejętności to wtedy musi odbyć właściwe szkolenia. 

Pracownicy WTZ raczej zaakceptowali propozycję rozszerzenia zespołów 

terapeutycznych do 7 uczestników przypadających na jednego pracownika merytorycznego.  
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Dobrze została przyjęta propozycja rozszerzenia proporcji zatrudnienia – na jednego 

merytorycznego pracownika możliwość 7 uczestników, co ich zdaniem może uelastycznić 

i stworzyć możliwości poszerzania zatrudnienia, zwiększenia limitu miejsc. Pojawiły się też 

głosy, że wprawdzie można ten mechanizm wykorzystać w zwiększeniu liczby uczestników, 

ale dla instruktorów byłoby to zbyt obciążające ze względu na indywidualne możliwości 

uczestników i konieczność pracy w trybie zindywidualizowanym. Poza tym taki zapis 

spowoduje jego dokładne egzekwowanie przez samorząd. Wyrażali oni też zaniepokojenie, 

czy zwiększenie wskaźnika nie doprowadzi do zwolnień osób zatrudnionych jako kadra 

terapeutyczna. 

Zarówno pracownicy ŚDS jak i WTZ mocno akcentowali kwestię wynagrodzeń 

otrzymywanych za swoja pracę. Są to specjaliści posiadający wykształcenie sprofilowane do 

wykonywanej pracy, często posiadający dodatkowe kwalifikacje, szkolenia, uprawnienia 

i kompetencje. Natomiast ich zarobki plasują się na granicy wynagrodzenia minimalnego. 

Pojawiały się nawet głosy, że pracownicy instytucji mają mniejsze pensje niż świadczenia 

osób z niepełnosprawnością, z którymi pracują. Postulowano, żeby zarobki mogły być na 

poziomie średniej pensji krajowej. Pojawiały się też głosy o tym, że pracownicy WTZ i ŚDS 

pracują dokładnie z tymi samymi osobami, które uczą się w szkołach specjalnych. 

Po przejściu ze szkolnictwa specjalnego do WTZ czy ŚDS praca staje się bardziej utrudniona 

ze względu na to, że są to osoby dorosłe, które można mniej kształtować, jeśli chodzi 

o zachowania i charakter. Natomiast poziom zarobków kadry WTZ czy ŚDS w porównaniu do 

kadry szkół specjalnych jest na kilkukrotnie niższym poziomie, przy jednocześnie bardzo 

dużym trudzie potrzebnym do wykonywania zadań zawodowych. W związku z tym następuje 

częsta rotacja kadry, co nie sprzyja relacjom z usługobiorcami. Dlatego postulowano 

o zrównaniu wynagrodzenia dla pracowników WTZ i ŚDS z nauczycielami szkół specjalnych, 

co pozwoliłoby utrzymać pracownika w zatrudnieniu oraz zwiększałoby motywację do pracy, 

a tym samym przekładało się na jakość świadczonych usług.  
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Postulowano również ujednolicenie opisu stanowiska do wykonywania zawodu 

z osobami z zaburzeniami psychicznymi – oczekiwano dodatku do pensji takich pracowników 

jako pracujących w warunkach szczególnych (tak jak w przypadku DPS dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi), dodatków motywacyjnych czy dodatkowych 10 dni urlopów 

w związku ze specyfiką wykonywanej pracy, chroniących przed wypaleniem zawodowym.  

Odnośnie oceny pracowniczej, uczestnicy spotkań podkreślali, że powinna być ona 

związana z możliwościami finansowymi (podwyżki, premie, inne systemy motywacyjne). 

Określone powinny być awansy oraz kwalifikacje instruktora oraz obowiązek dokształcania 

(zmotywowanie pracowników, by się dokształcali). Uczestnicy też zgłaszali uwagi odnośnie 

konieczności finansowania szkoleń i superwizji, a także podkreślali, że w ofercie szkoleń 

ogólnodostępnych dla pracowników pomocy społecznej brak jest tych, które tematycznie są 

kierowane do pracowników ŚDS i WTZ. 

Wskazywano również na potrzebę rozszerzania kompetencji 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. Wskazywano też na konieczność zwiększenia kompetencji zespołu 

terapeutycznego, w zakresie propozycji przedstawianych uczestnikowi odnośnie udziału 

w ŚDS lub innych form wsparcia. Rodzina często jest hamulcem rozwoju osoby 

z niepełnosprawnością. Zespół terapeutyczny powinien mieć większe przełożenie na sytuację 

tej osoby, nawet w przypadku, gdy rodzina myśli inaczej, często kierując się lękiem przed 

utrata świadczeń bądź własną wygodą (np. bliskością ŚDS).  

Uczestnicy podkreślali deficyty w dostępie do różnych specjalistów, na przykład 

psychologa, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Zgłaszano, że bardzo przydatna 

byłaby możliwość dodatkowych konsultacji lub zajęć specjalistycznych, np. z logopedą – 

obecnie nie ma możliwości finansowych by to zapewnić. Potrzebna jest również stała 

współpraca z lekarzami psychiatrami, a także z pielęgniarkami, szczególnie na potrzeby osób 

z niepełnosprawnością sprzężoną.  

Zgłaszano wątpliwości co do wymogów związanych z koniecznością zatrudnienia 

specjalisty ds. rehabilitacji i rewalidacji, padały pytania o wymogi kwalifikacyjne i zakres 

działań w WTZ – czy musi to być dyplomowany rehabilitant.  
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W końcu postulowano, aby nie wliczać kierownika ŚDS do wskaźnika zatrudnienia, ze 

względu na to, ze kierownik nie pracuje bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi.  

 

Kategoria 6 - Finansowanie 

Odnośnie finansowania usług przedstawiono postulat systematycznej i zgodnej 

z zakładaną wypłaty dotacji na działalność ŚDS i WTZ. Postulowano, żeby w ustawie 

budżetowej był zapis o zagwarantowanych środkach na działalność ŚDS, żeby mieć pewność 

stałości finansowania. 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. 

Przedstawiciele ŚDS martwią się, że w sytuacji gdy gminy przejmą ŚDS, może to 

spowodować znaczne ograniczenie źródeł finansowania.  

Postulowano również coroczną waloryzację algorytmu w WTZ i zwiększenie 

dofinansowania na uczestnika w ŚDS (poprzez coroczną waloryzację) w celu uniknięcia 

sytuacji nadmiernej rotacji kadry (poszukiwania lepiej płatnego miejsca zatrudnienia). 

Postulowano, żeby środki szły za uczestnikiem na podobnych zasadach jak to ma miejsce 

w przypadku subwencji oświatowej.  

Pojawiła się również propozycja rozliczania uczestnika za dzień udziału, a nie za miesiąc 

czy kwartał. 

Wskazywano także potrzebę uwolnienia środków z Funduszu Pracy na działania 

zmierzające do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Argumentowano, że 

skoro są to cele prozatrudnieniowe, istnieją przesłanki by częściowo działania te były 

finansowane właśnie z tej puli. 
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Przedstawiciele ŚDS wskazywali na to, że pomimo zwiększenia dotacji do poziomu 30% 

na wsparcie osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną i tak aktualny jest 

problem niedofinansowania opieki i pracy terapeutów. Zwiększenia kwoty dofinansowania 

jest niewystarczające, bo takie osoby często wymagają pracy 1 na 1. Osoby ze spektrum 

autyzmu wymagają również dostosowywania pomieszczeń, 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. Problem płynnego przepływu środków z dotacji. 

Ponadto odnośnie zwiększenia dotacji do 30% na osoby ze spektrum autyzmu 

i niepełnosprawnościami sprzężonymi, pojawił się postulat, aby ubieganie się o takie 

dofinansowanie dotyczyło kolejnego roku budżetowego. 

Przedstawiciele ŚDS postulowali, aby zmienić zapis art. 51 ust.5 ustawy o pomocy 

społecznej. Ich 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.  

Przedstawiciele WTZ postulowali, żeby w sytuacji, gdy w WTZ również jest osoba 

z autyzmem lub niepełnosprawnością sprzężoną, (a takie przypadki się zdarzają), zastosować 

podobny mechanizm finansowania i zwiększenia dotacji do 30% jak w przypadku ŚDS. 

Przedstawiciele ŚDS postulowali, aby zwolnić uczestników z opłat, na wzór WTZ, gdyż 

są to przeważnie małe kwoty, a wpłynęłoby to na motywację do udziału w zajęciach. 

Zasygnalizowano problem niedofinansowania pobytu całodobowego w ŚDS 

w porównaniu z pobytem dziennym (stawka jest taka sama). Oczekiwane byłoby jakieś 

różnicowanie stawek. 

Wiele głosów dotyczyło finansowania transportu. Zdaniem uczestników spotkań 

dotacja na uczestnika powinna uwzględniać koszty transportu, w sytuacji, gdy uczestnik 

nie może dotrzeć do ŚDS samodzielnie, w zależności od ilości kilometrów, potrzebnych do 

przejechania dla danego uczestnika. Brak środków na zabezpieczenie transportu, wpływa na 

niską frekwencję i przez to stanowi ograniczenie dostępności osób niepełnosprawnych do 

instytucji wsparcia. 
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Jeśli chodzi o sprzedaż produktów i usług to uczestnicy postulowali, żeby przychody, 

które uzyskuje się z kiermaszów nie powodowały obniżenia subwencji. Postulat, żeby wpisać 

WTZ na listę Ministra Finansów podmiotów, które są zwolnione z podatku VAT. 

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). Uczestnicy zwracali uwagę na ograniczenia organu prowadzącego w tym 

zakresie – postulowano umożliwienie sprzedaży wyrobów nawet w przypadku, gdy organ 

prowadzący nie prowadzi działalności gospodarczej.  

Sygnalizowano, że brakuje pieniędzy na remont pomieszczeni i likwidowanie barier 

dostępu, co jest w propozycji resortu wymogiem wobec WTZ.  

Pojawiały się głosy na temat wprowadzenia zachęt finansowych dla WTZ za 

usamodzielnianie – wypuszczanie uczestników WTZ na wolny rynek pracy, zamiast pomysłu 

na karanie za zbyt długą nieobecność. 

Pojawiły się dobre praktyki we współpracy z samorządami, jeśli chodzi o transport 

i dotowanie konkretnych działań, co może zachęcać do szukania możliwości dofinansowania 

działalności WTZ i ŚDS przez gminy. 

Postulowano, żeby rozważyć w większym stopniu specyfikę ŚDS-ów „mieszanych” – 

w których odbywa się rehabilitacja różnych rodzajów niepełnosprawności, a to powoduje 

szeroki katalog problemów i generuje większe koszty. 

Zwracano również uwagę na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 

dla pracowników (w kontekście wzrostu płacy minimalnej), na odprawy i nagrody 

jubileuszowe. 
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Kategoria 7 - Organizacja pracy i bariery organizacyjne 

Uczestnicy spotkań wyodrębniali bariery związane z organizacją ich pracy, tak, żeby 

podnosić jej skuteczność. Jedną z nich jest współpraca z lekarzami psychiatrami, którzy 

w swoich zaświadczeniach określają konieczność korzystania przez osobę niepełnosprawną 

z usług ŚDS. Ta współpraca nie układa się najlepiej. Sytuację poprawiłoby włączanie lekarza 

specjalisty psychiatry do zespołu terapeutycznego. Mogło by to przyczynić się do lepszej 

oceny sytuacji uczestnika, z drugiej strony pomagałoby promować w środowisku lekarskim 

działania ŚDS. 

Często powtarzającą się uwagą była kwestia dowozu i odwozu uczestników WTZ i ŚDS. 

Brak dofinansowania kosztów transportu, szczególnie w małych miejscowościach, 

pozbawionych transportu publicznego generuje inny problem – z dostępnością placówek dla 

wszystkich potrzebujących osób z niepełnosprawnością. Są wprawdzie dobre praktyki 

współpracy z gminami w kwestiach dowozu, ale większość ma z tym kłopot. Wskazane jest 

uwzględnienie w dotacji dla ŚDS i WTZ kosztów związanych z transportem do placówki. 

Niektóre, miejskie placówki mogą korzystać z transportu publicznego, ale placówki 

w mniejszych miejscowościach lub na wsiach ze względu na wysokie koszty dowozu znajdują 

się w zdecydowanie gorszym położeniu finansowym niż placówki miejskie.  

Dodatkowo nie są zabezpieczone potrzeby transportowe uczestników WTZ i ŚDS, 

którzy mają sprzężoną niepełnosprawność.  

Dowóz uczestników powoduje kolejną barierę organizacyjną - wymusza wydłużone 

godziny pracy placówki, pracują w systemie „schodkowym”, żeby każdy uczestnik mógł 

spędzić czas przez 7 godzin w ŚDS, to kadra musi przychodzić wcześniej i wychodzić później. 

Inne bariery związane są z architekturą oraz niemożliwością zapewnienia 

odpowiednich warunków lokalowych dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (na 

przykład pokoje dla osób zapampersowanych, podnośniki). 
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Ważnym problemem, jak podkreślano, jest niski poziom wiedzy osób kontrolujących 

WTZ i ŚDS z Wydziałów Polityki Społecznej 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. 

Potrzebne jest ujednolicenie kryteriów 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.).  

Proponowano również, żeby odciążyć ZAZ-y od osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności i przenieść je do WTZ-ów. 

Pracownicy wskazywali również na kwestie osób ubezwłasnowolnionych. Często 

zdarza się, że rodzice ukrywają informacje na ten temat przed pracowniami WTZ, co znacznie 

ogranicza możliwość zaistnienia takiej osoby na rynku pracy. Pojawiały się też głosy, że osoba 

ubezwłasnowolniona nie powinna być przyjmowany do WTZ, co jednakże wymagałoby 

jasnego sprostowania i stanowiska w tej sprawie ze strony resortu, a nawet szkoleń na ten 

temat. 

Przedstawiciele ŚDS postulowali wydłużenie okresu dochodzenia do standardów 

i wydzielania się ŚDS-ów jako samodzielnych jednostek organizacyjnych. 

 

Kategoria 8 - Dokumentacja 

Odnośnie dokumentacji głosy uczestników bezpośrednich spotkań roboczych były 

podzielone. Zwolennicy pozostawienia dokumentacji w takim kształcie, jaki już jest 

wypracowany podkreślali elastyczność tej formy dokumentacji i jej autorski charakter. 

Zwolennicy takiego pomysłu mają przekonanie, że pod wpływem doświadczenia mają tak 

dobrze wypracowane dokumenty, że nie chcą ich zmieniać, a także dokumentacja powinna 

uwzględniać specyfikę każdego WTZ-u, więc dokumentacja nie może być jednolita dla 

wszystkich.  



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a1

9
3

 

Przeciwnicy z kolei podnosili argument, że ich zdaniem powinna być ujednolicona 

dokumentacja we wszystkich WTZ-ach i ŚDS-ach w całym kraju, ze względu na standaryzację 

oraz na potrzeby organów kontrolujących, żeby maksymalnie zobiektywizować prowadzenie 

działań kontrolnych.  

Jedni i drudzy natomiast zgadzali się co do tego, ze dokumentacja jest zbyt 

rozbudowana, co powoduje nadmiar biurokracji i skraca czas na pracę z osobą 

niepełnosprawną. Dodatkowo postulowano ograniczenie weryfikacji dokumentacji ze 

względu na rodzaj niepełnosprawności - na przykład raz w roku, w zależności od 

niepełnosprawności, im cięższa niepełnosprawność tym rzadziej ze względu na brak 

wyraźnych postępów w krótszych odcinkach czasowych.  

Uczestnicy mówili też o możliwości dopuszczenia innych form dokumentowania niż 

obecnie są wymagane, na przykład o poszerzoną diagnozę osób z niepełnosprawnością.  

Zdaniem niektórych pracowników ŚDS i WTZ dokumentacja, która jest określona 

w rozporządzeniu jest wystarczająca, poza koniecznością prowadzenia dzienników zajęć, co 

wydaje się uczestnikom tej grupy roboczej, zbędne. Pozostałe dokumenty, związane 

z planowaniem i sprawozdawczością są wystarczające. 

Gdyby resort podjął decyzję o ujednoliceniu dokumentacji, to jej wzory powinni 

opracowywać praktycy, fachowcy, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu placówek oraz 

w przechodzeniu pomyślnie kolejnych kontroli. Ustalenie standardu dokumentów powinno 

się odbywać w toku prac zespołowych tych specjalistów.  

 

Kategoria 9 - Trener pracy 

Idea wprowadzenia zatrudnienia wspomaganego, w postaci trenera pracy wydaje się 

być uczestnikom słuszna. Do podstawowych zadań trenera należałyby rozmowy 

z uczestnikami, diagnoza w zakresie ograniczeń i potencjałów, pomoc w aplikowaniu do 

pracy.  
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Wątpliwości budziła kwestia, w jakiej instytucji powinien on być zatrudniony. Pojawiały 

się pomysły, że powinien wchodzić w skład kadry WTZ, PUP, młodzieżowych centrów kariery, 

a działał na rzecz uczestników WTZ, nawet kilku naraz, jeśli nie pracowałby w WTZ. 

Zwolennicy zatrudnienia trenera pracy w WTZ używali argumentu, że istotne jest, aby trener 

pracy znał swojego podopiecznego bardzo dobrze. Najlepiej, aby był jego instruktorem na 

warsztatach, to pozwoli zapewnić kompleksowe wsparcie w procesie aktywizacji. 

Przeciwnicy zatrudnienia trenera pracy w WTZ sugerowali, że trener pracy powinien być 

zatrudniany przez jakąś organizację/instytucję spoza WTZ (np. UP, NGO, CIS). Powinna być 

to osoba wykwalifikowana, z doświadczeniem w pracy z ON. 

Szeroko omawiano funkcję trenera pracy, jego kwalifikację, zakres obowiązków. 

Trener pracy powinien być osobą już pracującą w WTZ. Jeśli taka osoba będzie zatrudniana 

poza WTZ, powinna przyjść do warsztatu, poznać uczestników WTZ, zebrać informacje od 

instruktorów. 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. W trakcie późniejszej dyskusji padło jeszcze pytanie o sposób 

finansowania stanowiska trenera pracy oraz o sposób jego szkolenia. Padła propozycja, aby 

koszt funkcjonowania trenera pracy był finansowany z Funduszu Pracy. 

Do rozstrzygnięcia byłaby zauważona przez uczestników spotkań trudność prawna 

związana ze współpracą z prawodawcą, mediacje i interwencje w miejscu pracy, bowiem 

osoby zatrudnione nie będąc już uczestnikami WTZ nie stanowiłyby grupy docelowej. 

W grupie rodziców można było zarejestrować pewien sceptycyzm odnośnie trenera 

pracy, co może mieć związek z ogólna niechęcią do aktywizacji zawodowej ich dzieci. 

Nie do końca zrozumiała jest dla rodziców idea wprowadzenie trenera pracy, który według 

opiekunów osób z niepełnosprawnością powinien wykazywać kompetencje miękkie i być 

spoza warsztatu. 
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Kategoria 10 - Asystent rodziny 

Program „Za życiem” wprowadza nowe zadania dla asystentów rodziny. Asystenci 

nie są przygotowani do wspierania rodzin z problemem niepełnosprawności, te kompetencje 

i umiejętności nie są zawarte w ich ścieżce rozwoju zawodowego.  

Odnośnie asystentów rodziny ich rola jest niejasna. Dodatkowo jest ich za mało biorąc 

pod uwagę potrzeby środowisk lokalnych, w których pracują. Asystenci nie mają kwalifikacji, 

żeby zajmować się rodzinami z problemem niepełnosprawności. Nie potrafią też dawać 

wsparcia psychologicznego rodzinie, sami go potrzebują. 

W związku z nimi uczestnicy spotkań zgłosili następujące postulaty: 

 Postulat dookreślenia liczby rodzin - Ustawa „za życiem” nie precyzuje liczby rodzin, 

mających być pod opieką asystenta rodziny w ramach wsparcia z Programu „Za 

życiem”. Należy zaznaczyć, że wsparcie rodziny z tego programu jest sprawą złożoną 

i czasochłonną, a także wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy, kompetencji 

i odporności psychicznej. Postuluje się zmniejszenie ustawowe liczby rodzin do 

10 rodzin (łącznie z programu „Za życiem” i w ramach ustawy o integracji rodzin 

i systemie pieczy zastępczej). Zgłoszono również propozycję, żeby na jednego 

asystenta przypadały maksimum 3 osoby z programu „Za życiem”, co pociąga 

zmniejszenie ogólnej liczby rodzin pod opieką asystenta do 10. 

 Postulat wsparcia szkoleniowego – asystenci mają ograniczoną wiedzę na temat 

niepełnosprawności, brak jest szkoleń i narzędzi wsparcia rodziny z Programu „Za 

życiem”. Potrzebne są profesjonalne szkolenia, których tematyka obejmie zmiany 

w prawodawstwie oraz wiedzę z zakresu wymaganych nowych zadań. 

 Postulat wsparcia psychologicznego asystentów – brak przygotowania psychicznego 

i psychologicznego do pracy z rodzinami z ON (na przykład w kontekście przeżywania 

żałoby). Dlatego asystenci zgłaszają potrzebę superwizji, szeroki dostęp do 

psychologów, działania przezwyciężające proces wypalenia zawodowego. 
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 Postulat kwestii socjalnych - uregulowanie stosunku pracy i zlikwidowanie umów 

„śmieciowych”. Jest również potrzeba asystentów takimi samymi przywilejami jak 

mają pracownicy socjalni (dodatek za pracę w terenie, dodatkowe 10 dni urlopu), ze 

względu na podobny charakter wykonywanych zadań oraz dodatek specjalny z racji 

pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami.  

 Postulat ułatwień w wykonywaniu obowiązków - możliwość korzystania z asysty 

policji, uzyskanie legitymacji służbowej, prawo do pierwszeństwa w załatwianiu spraw 

służbowych, zobligowanie instytucji (np. kuratorów, policji, szkoły, ośrodka zdrowia) 

do współpracy z asystentem. 

 Postulat specjalizacji w ramach asystentury – wprowadzenie możliwości awansu 

zawodowego, a także podział w ramach asystentury na asystentów wspierających 

rodziny zagrożone marginalizacją, którym udziela się wsparcia na podstawie ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na 

asystentów, którzy wspierają na podstawie ustawy „Za życiem”. 

 Postulat tworzenia poradnika medycznego, ułatwiającego asystentom dobieranie 

oferty do danej sytuacji. 

 

Dodatkowo pojawiły się głosy asystentów na temat współpracy z kuratorami, którzy 

nadmiernie przerzucają na asystentów swoje obowiązki i w nadmiernym zakresie 

wykorzystują zasoby i wiedzę asystentów, zarzucają wnioskami o opinię, co pochłania 

większość czasu asystenta. 

Asystenci poprosili też o zorganizowanie konsultacji odnośnie zmian w Programie „Za 

życiem” przeznaczone wyłącznie dla asystentów z przedstawicielami MRPiPS, gdyż na 

spotkaniach w ramach projektu „Konsultacje +” nie było właściwych przedstawicieli resortu. 
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Kategoria 11 - Współpraca z innymi podmiotami 

Uczestnicy bezpośrednich spotkań roboczych sygnalizują, że jest słaby przepływ 

informacji pomiędzy instytucjami udzielającymi wsparcia ON. Instytucje nie do końca 

posiadają wiedzę na temat zakresu kompetencji i zadań innych podmiotów. Przedstawiciele 

WTZ i ŚDS zgłaszają słabą współpracę z innymi instytucjami - ze służbą zdrowia. Potrzebne 

jest na przykład podnoszenie świadomości lekarzy na temat niepełnosprawności, programu 

„Za życiem” i zakresu współpracy z przedstawicielami służb społecznych. Dużym wsparciem 

byłaby możliwość konsultowania się lub wysyłania uczestników na konsultacje do 

specjalistów np. w zakresie seksuologii, psychiatrii itp. 

Wskazana byłaby też ściślejsza współpraca z OPS-ami, PCPR-ami, gdyż 

w dotychczasowej sytuacji ŚDSy są placówkami, do których „wrzuca się” osoby, które 

powinny być w ZOL-ach czy DPS-ach, ale gminy nie chcą płacić wyższych kosztów 

utrzymania tych osób w placówkach całodobowych. Należałoby zacząć od pracy socjalnej 

wobec osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, a przez to wzmacniać też pozycję ŚDS 

w środowisku lokalnym. Odczuwalny jest brak współpracy i wymiany informacji na temat 

osób niepełnosprawnych pomiędzy ŚDS-ami i OPS-ami, które taką wiedzą dysponują 

w większym zakresie niż ŚDS-y. Wniosek o uwzględnianie w wywiadach środowiskowych 

informacji na przykład na temat funkcjonowania ON w środowisku, jakie osoby wspierają, 

jakie potrzeby, jakie oczekiwania po udziale w zajęciach w ŚDS, hospitalizacje, próby 

samobójcze itp. Często dane z wniosku są jedynymi źródłami informacji; kwestia związana 

z problemem z transportem i ograniczeniem kosztów na organizowanie dowozu; brak 

współpracy pomiędzy ŚDS-em i gminami w sprawie dowozu osób z niepełnosprawnością do 

ŚDS. 

Brakuje współpracy ze szkołami specjalnymi w zakresie pokazywania możliwości 

dalszego wsparcia i rozwoju osób z niepełnosprawnością. Konieczne jest nawiązywanie 

współpracy z instytucjami edukacyjnymi od najwcześniejszego etapu życia, nawet od 

poziomu wczesnej interwencji (0-2 lata), potem poprzez przedszkole specjalne, szkołę 

specjalną. Uczestnicy ŚDS czy WTZ to często absolwenci Specjalnych Ośrodków Szkolno-

Wychowawczych, dlatego istnieje duża potrzeba poprawienia współpracy z tymi placówkami 

np. przekazywanie opinii o uczniach przez szkoły. 
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Problem deficytów we współpracy różnorodnych instytucji mógłby zostać rozwiązany 

poprzez wprowadzenie zapisu o obowiązku współpracy, co uchroniłoby podmioty przed 

wzajemnym podważaniem kompetencji, niedoinformowaniem i spychologią. 

W kontekście współpracy poddano analizie propozycję MRPiPS o utworzeniu na 

poziomie powiatu zespołu (przedstawiciel PCPR, PUP, WTZ, ŚDS, OPS) opiniującego wnioski 

o skierowaniu do właściwej placówki zgodnie z możliwościami i ograniczeniami osoby 

niepełnosprawnej. Pomysł na kwalifikowanie do WTZ-ów przez PCPR-y może być 

przyczynkiem do tworzenia zespołów zadaniowych przy PCPR-ach, o czym była mowa 

wcześniej. Dobrym pomysłem jest również niezależnie od procedury kwalifikacji, aby przy jej 

okazji powoływać lokalne zespoły zadaniowe wokół zjawiska niepełnosprawności – 

koordynowane przez powiat i gromadzących wszystkie instytucje i organizacje w powiecie, 

które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. W takich spotkaniach mogliby brać udział 

przedstawiciele OPS-u, PCPR-u, WTZ-u, PUP-u, rodziców, organizacji pozarządowych, 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a odpowiadać za takie zespoły powinien 

PCPR. 

Zgłoszono również potrzebę uruchomienia punktów konsultacyjnych/informacyjnych 

działających w sytuacji konieczności wsparcia rodziny z Programu „Za życiem”. Punkty 

konsultacyjne mogłyby angażować jednocześnie kilka instytucji we współdziałanie i przez to 

propagować sam program. Brak jest pełnej informacji na temat Programu „Za życiem” w PUP 

i PFRON. 

Zasygnalizowane zostało również zjawisko rywalizacji o uczestników pomiędzy WTZ 

i ŚDS. Zdarza się, że w ŚDS znajdują się osoby wyżej funkcjonujące niż te w WTZ. Padł 

przykład Gdyni, w której pracuje komisja wspólna ŚDS/WTZ/DPS i razem prowadzą proces 

rekrutacji do ośrodków, by najlepiej zaklasyfikować uczestników do form wsparcia. 

Uczestnicy postulowali i apelowali do siebie wzajemnie, żeby zacieśniać współpracę 

pomiędzy ŚDS-ami i WTZ-ami w sprawie przesuwania ludzi pomiędzy tymi instytucjami 

w sytuacji braku możliwości aktywizacji zawodowej lub wręcz przeciwnie. Powinna nastąpić 

większa rotacja między ŚDS a WTZ i taka ich współpraca, żeby realizowane było 

indywidualne dobro i potencjał osoby niepełnosprawnej.  
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Dyskutowano też o ekonomii społeczna w kontekście pracy osób niepełnosprawnych 

w kontekście barier we współpracy z partnerami samorządowymi. Wskazano na deficyt 

doradztwa zawodowego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

i nieprzygotowanie urzędów pracy do pełnienia tej funkcji. Doradca zawodowy byłby kolejną 

osobą z kadry dodatkowej i mało który WTZ decyduje się na zatrudnienie doradcy 

zawodowego, gdyż jest to związane z kosztami kolejnego pracownika.  

W końcu podniesiono kwestię nawiązywania ścisłej współpracy z lokalnymi 

pracodawcami np. w kwestii tego jak dostosować miejsce pracy do przyjęcia osoby 

z niepełnosprawnością. Pojawił się też postulat by zawierać wieloletnie umowy 

z pracodawcami na przygotowanie do pracy osoby niepełnosprawnej. Ta propozycja spotkała 

się także z głosami krytycznymi, że konieczność zawarcia umowy wstępnej na zbyt długi czas, 

może zniechęcać pracodawców do ich zawierania, co per saldo uderzy w szanse osób 

z niepełnosprawnością na rynku pracy. Wskazano na konieczność poszerzania świadomości 

pracodawców na temat zatrudniania osoby niepełnosprawnych z wykazaniem korzyści, jakie 

mogą z tego czerpać. Należałoby systematycznie dokonywać przeglądu lokalnych 

przedsiębiorstw w celu nawiązania współpracy z potencjalnymi pracodawcami, organizować 

spotkania, wizyty na terenie zakładów pracy, gdzie ewentualnie mogliby znaleźć 

zatrudnienie absolwenci WTZ. Można też próbować angażowania pracowników 

pracodawców z otwartego rynku pracy jako wolontariuszy w ramach działań CSR. Aby 

realizować te cele, należy przeszkolić personel WTZ i wyposażyć w umiejętności niezbędne 

do budowania współpracy z pracodawcami. Warto rozważyć możliwości angażowania 

doradców/ekspertów, tak aby w większym stopniu ekonomizować działalność WTZ (zarówno 

w zakresie poszukiwania pomysłów na pracownie, które lepiej przygotują uczestników do 

podjęcia pracy jak i w zakresie poszukiwania sposobów sprzedaży wyrobów i usług, ich 

promocji, zainteresowania lokalnej społeczności. Ważne jest poszukiwanie możliwości 

zdobywania nowych umiejętności zawodowych potrzebnych na lokalnym rynku, zgodnie 

z przeprowadzoną diagnozą lokalnego rynku pracy i diagnozą potrzeb i możliwości 

uczestników. Za tym mogłoby iść zakładanie nowych pracowni, które przygotują uczestnika 

pod kątem potrzeb u danego pracodawcy.  
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Kategoria 12 - Inne uwagi odnośnie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością 

Uczestnicy bezpośrednich spotkań roboczych wskazywali na konieczność zmiany 

paradygmatu podejścia systemowego: odejście od systemu klienckiego – system ma 

wychodzić i szukać, a nie czekać, aż osoba z niepełnosprawnością sama się do systemu zgłosi. 

Podejmowane działania powinny odpowiadać na potrzeby osób niepełnosprawnych, osoba 

z niepełnosprawnością jest podmiotem, dysponującą pełnią praw obywatelskich, resorty 

mają obowiązek współpracy na rzecz stwarzania systemu, to nie osoba 

z niepełnosprawnością czy jej rodzina ma chodzić od drzwi do drzwi, tylko państwo ma 

wychodzić w kierunku tych osób. 

Postulowano, żeby Program „Za życiem” nie był ograniczany do wypłaty wyłącznie 

jednorazowego zasiłku, tylko żeby zgodnie ze swoimi założeniami był systemem 

kompleksowego wsparcia. 

Zdaniem uczestników konsultacji w każdym powiecie musi być wdrożony system 

wczesnego wspomagania jako element systemu edukacji – to kształtowanie dziecka nie tylko 

pod kątem edukacji, ale i zdobywania zawodu. Kuratoria czy pełnomocnicy wojewody ds. 

dziecka i rodziny powinni zająć się tym, by takie instytucje, jak Poradnie Psychologiczno-

Pedagogiczne (PPP) mogły pełnić działania koordynacyjne (informacja o możliwościach 

z jakich może skorzystać dziecko niepełnosprawne) z pewną jakością działań – standaryzacją 

usługi. Ta usługa powinna być świadczona stale.  

Standaryzacja jest kluczowa, by każda instytucja świadczyła tę usługę tak samo. 

Wynagrodzenie specjalistów w tego typu placówkach jest zbyt niskie a kursy specjalistyczne 

są bardzo drogie. Ministerstwo, rząd nie potrafi wykorzystywać PPP jako instytucji 

specjalistycznych. Należy zapisać PPP w budżecie państwa i zmienić subwencję oświatową 

na dotację. Wczesne wspomaganie odnosi się do dzieci, które mają opinie wydane przez 

zespoły działające w Poradni, i na nie jest subwencja. Zmiana na dotację celową 100% 

zamiast subwencji pomogłaby zrealizować wiele działań. 
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Proponuje się również wydłużenie terminu, związanego z zaświadczeniem o ciąży. 

Obecnie wymagane jest zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie od położnej, które 

potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską. 

Takie wydłużenie miałoby sens, gdyż matki późno orientują się, ze są w ciąży ze względu na 

swoje własne upośledzenie, lub ze względu na fakt wypierania informacji, że są w ciąży. 

To komplikuje wypłatę świadczeń (świadczenia jednorazowego, świadczenia 

rodzicielskiego). 

Pracownicy Domu Dziecka zwrócili uwagę na to, iż są to placówki, w których przebywa 

wiele osób niepełnosprawnych. Brakuje im osoby, która pełniłaby dla DD rolę asystenta 

rodziny. Padła propozycja, aby tego typu pracownicy w związku ze zwiększeniem ich liczby 

byli także przydzielani do instytucji. 

Psychologowie biorący udział w spotkaniach podkreślali, że autyzm nie powinien być 

łączony z żadną inną niepełnosprawnością. Powinien być główną jednostką chorobową 

dziecka. Są cztery rodzaje upośledzeń – od lekkiego do głębokiego. Nie każde dziecko 

autystyczne wymaga pomocy asystenta. Dostrzeżono również brak całodobowej i dziennej 

opieki nad dorosłymi osobami z autyzmem. 

Ze względu na dostrzeżone bariery w świadomości społecznej na temat osób 

z niepełnosprawnością oraz dużo stereotypów, wciąż pokutujących w społeczeństwie 

zgłoszono pomysł kampanii społecznej w mediach przybliżającej problematykę 

niepełnosprawności. 
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9.2. PODSUMOWANIE ZGŁOSZONYCH UWAG 

Powyższe uwagi należy podsumować, przyjmując perspektywę dobra osób 

z niepełnosprawnością jako perspektywę nadrzędną.  

W tym kontekście, w sytuacji pojawiających się głosów o braku rzeczywistych danych 

na temat osób niepełnosprawnych w gminach i powiatach, należy wskazać na potrzebę 

diagnozowania zakresu zjawiska niepełnosprawności, ale nie poprzez badania ogólnopolskie, 

naukowe czy statystyczne, lecz raczej w środowisku lokalnym, w gminie i to z użyciem metod 

mieszanych ilościowo-jakościowych. Najlepszym do tego instrumentem byliby pracownicy 

socjalni, którzy mają największe rozeznanie w sytuacji danego środowiska lokalnego w jego 

bardzo małym wycinku rzeczywistości (rejonizacja). Wskazany byłby „spis powszechny” 

w gminach, ale nie w perspektywie deklaratywnej tylko kryteriów jakościowych, 

wskazujących na występowanie niepełnosprawności. To pozwoliłoby na dobrą orientację 

w skali zjawiska, a co za tym idzie na określenie wymiaru wsparcia i dostosowania tego 

wsparcia do potrzeb osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Ta uwaga powodowałaby też 

„wychodzenie systemu” do człowieka, a nie czekania, aż człowiek sam do tego systemu 

przyjdzie, co jest wskazane szczególnie w sytuacji osób z niepełnosprawnością. Adekwatne 

dla rzeczywistości ustalenie liczby osób niepełnosprawnych w gminach pozwoliłoby na 

zapewnienie ciągłości wsparcia, odzwierciedlane w mapie instytucji. Uczestnicy 

bezpośrednich spotkań roboczych uważają, że idealną sytuacją byłoby, gdyby ŚDS i 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. Osoby, dla których rehabilitacja społeczna byłaby dominującym typem 

rehabilitacji mogłyby realizować tę rehabilitację w ŚDS.  
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Stąd potrzeba, wyrażana przez uczestników spotkań dotycząca wyznaczenia różnic 

między rehabilitacją zawodową i społeczną, a tym samym określenie różnic pomiędzy 

kompetencjami i zakresem działań WTZ i ŚDS. Dla uczestników jasne jest, że rehabilitacja 

społeczna stanowi fundament rehabilitacji zawodowej, a ta ostatnia jest szczególnym 

rodzajem rehabilitacji społecznej. W celu uniknięcia tak absurdalnych sytuacji jak obecność 

w WTZ osób z niepełnosprawnością sprzężoną czy pampersowanych, należałoby podać 

kryteria różnicujące rehabilitację zawodową i społeczną.  

W kontekście tych niejasnych kryteriów różnicujących pojawiały się głosy ze strony 

przedstawicieli ŚDS postulujące przeniesienie aktywizacji zawodowej w równym stopniu do 

środowiskowych domów samopomocy, żeby uczestnicy mieli równe szanse na aktywizację 

zawodową, podobnie jak uczestnicy WTZ. Za tym idzie postulat zwiększenia poziomu 

finansowania na poziomie warsztatu terapii zajęciowej oraz wszelkich możliwych dodatków, 

które mają WTZ-y rozciągnięcie również na ŚDS.  

Ze względu na obecność na bezpośrednich spotkaniach roboczych wielu pracowników 

ŚDS-ów zwrócono uwagę, iż placówki te nie są doceniane jako miejsca aktywizacji 

zawodowej. Nie ma jasności względem tego, dla kogo są ŚDS-y. Obecnie wiodące są 

niepełnosprawności ruchowe, zaburzenia psychiczne, sprzężone, ale mniej somatyczne, 

a w przyszłości choroby neurodegeneracyjne – stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, 

Alzheimera.  

Przykładem dobrych praktyk jest tu ŚDS w Zawierciu, Toruniu, Piotrkowie 

Trybunalskim, które wprowadziły już wiele osób na otwarty rynek pracy. Brakuje dodatkowej 

gratyfikacji dla ich usługobiorców – dla osoby niepełnosprawnej jest nią kieszonkowe, które 

otrzymują uczestnicy WTZ. Patrząc przez ten pryzmat WTZy są dla osób 

z niepełnosprawnościami bardziej atrakcyjne. Przy tym proponowano wprowadzenie oceny 

wskazującej na zasadność dalszego pobytu osoby z niepełnosprawnością w ŚDS czy WTZ. 

Ta ocena powinna być precyzyjna, żeby np. uczestnik nie przebywał w WTZ 10 lat. 
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Zasugerowano badanie wskaźników aktywizacji zawodowej podopiecznych ŚDS 

i WTZ, a na ich podstawie stosowanie gratyfikacji w postaci klubów absolwenta, trenerów 

pracy. Wskazano na potrzebę indywidualnego traktowania tych placówek oraz oceniania ich 

poprzez pryzmat efektów. Może warto różnicować tego typu placówki, skoro część ŚDS-ów 

przejęła funkcję WTZ w środowisku lokalnym.  

Problemem jest również niewystarczająca liczba ŚDS, WTZ i podmiotów chronionego 

rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami (ZAZ, ZPCh) na jednym obszarze 

terytorialnym. Istniejące podmioty powstają nie w odpowiedzi na diagnozę potrzeb tylko 

z innych względów organizacyjnych i pozamerytorycznych. Takie spostrzeżenie pojawiało się 

na wielu spotkaniach. Stąd kłopot z właściwą rekrutacją uczestników w odniesieniu do ich 

potrzeb rehabilitacyjnych.  

Dlatego postulowane było wielokrotnie nawiązywanie współpracy na poziomie 

powiatowym pomiędzy wszystkimi placówkami dedykowanymi osobom niepełnosprawnym 

– szkołami specjalnymi, środowiskowymi domami samopomocy, warsztatami terapii 

zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, zakładami pracy chronionej, ośrodkami 

pomocy społecznej, domami pomocy społecznej, urzędami pracy, ośrodkami zdrowia w celu 

kompleksowego wspierania i kwalifikowania do właściwej formy pomocy. Takie zespoły 

powinny, zdaniem uczestników działać przy PCPR, które inicjowałyby powstawanie tych 

lokalnych sieci wsparcia. Mogłoby to być swoista cezura lokalnego systemu wsparcia osób 

z niepełnosprawnością. Wyniki tej współpracy mogłyby mobilizować samorząd lokalny do 

tworzenia adekwatnych do potrzeb ośrodków wsparcia. 

Niezbędnym elementem budowania odpowiedniego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych systemu wsparcia jest system orzecznictwa. Przede wszystkim 

zniesienie wykluczających się wzajemnie orzeczeń w ramach orzecznictwa dla celów 

rentowych i pozarentowych. Po drugie stworzenie takich kryteriów orzekania, które przede 

wszystkim brałyby pod uwagę rzeczywistą sytuację osoby z niepełnosprawnością, 

a nie chronienie finansów publicznych rękami komisji orzekających. Wiele nadziei uczestnicy 

spotkań pokładają w pracach zespołu międzyresortowego ds. orzecznictwa pod 

kierownictwem prof. Gertrudy Uścińskiej, który zaczął prace na początku 2017 roku. 
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Należy również zaznaczyć ważną uwagę, która praktycznie pojawiała się na każdym 

bezpośrednim spotkaniu roboczym, odnosząca się do wynagrodzenia kadry terapeutycznej, 

o czym była mowa wcześniej. Uwaga ta na pozór wyraża troskę kadry o siebie samych, ale 

u podstaw tego leży troska o osoby z niepełnosprawnością. Niskie zarobki prowadzą wprost 

do niskiej motywacji w pracy, zagrożenia wypaleniem zawodowym oraz częstej rotacji 

zatrudnienia. Zważywszy na specyfikę pracy i jej trudność oraz misyjność trzeba byłoby 

w trosce o osoby z niepełnoprawnością zadbać o tych, którzy swoje życie zawodowe 

i rodzinne podporządkowują wykonywaniu zajęcia, co do którego trzeba mieć bardzo wysoki 

poziom kompetencji, żeby nie przekraczać praw osób z niepełnosprawnością i móc w pełni 

im służyć. 

Wśród barier w dostępie do instytucji wsparcia dla osób z niepełnosprawnością 

wymieniano również kwestię braku funduszy na dowóz osób z niepełnosprawnością do 

placówek wsparcia, a także środków na remonty i znoszenie barier architektonicznych. 

Na koniec należy podkreślić, że w wypowiedziach uczestników bezpośrednich spotkań 

roboczych było wiele troski i gotowości wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. 

Są to ludzie niewątpliwie misyjni i w wielkim stopniu elastyczni, którzy pracując w systemie 

nie do końca przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością radzą sobie i z dnia na 

dzień wykonują te zadania zawodowe, które są zgodne z ich predyspozycjami.  
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9.3. PODSUMOWANIE ZASTOSOWANEJ METODY KONSULTACJI 

Należy podkreślić, że zgodnie z przyjętą metoda konsultacji na wstępnym etapie były 

konsultowane założenia zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uczestnicy szeroko odnosili się również do samego 

Programu „Za życiem”. Natomiast w toku prowadzonych spotkań uczestnicy mieli 

możliwość skonsultowania projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 

29 września 2017 roku. Dodatkowo w trakcie bezpośrednich spotkań roboczych były 

poruszane kwestie związane z I pakietem zmian, w tym zmianami z ustawy o pomocy 

społecznej. Rozmowa na ten temat miała w dużym stopniu charakter informacyjno-

doradczy, co wpływało na ilość czasu, przeznaczaną na konsultowanie, ale było odpowiedzią 

na potrzeby uczestników spotkań.  

Chcąc podsumować zastosowaną metodę konsultacji należy wskazać na jej słabe 

i mocne strony, które ujawniły się podczas bezpośrednich spotkań roboczych.  

Słabą stroną prowadzonych spotkań był fakt, że większość spotkań odbywało się bez 

scenariusza, a jedynie na podstawie programu spotkania. Moderatorzy otrzymywali 

wskazówki, jakich informacji się poszukuje, ale nie pracowali w oparciu o scenariusz 

szczegółowy, zabezpieczający przebieg spotkania. Jest to uwaga zasadna w sytuacji, gdy 

grupy warsztatowe miały pracować pod kierunkiem moderatora, ale bez jego stałego udziału 

w grupie. Moderator miał prowadzić dwie lub trzy grupy jednocześnie. Na wstępnym etapie 

spotkań brak scenariusza spowodował, że w procesie grupowym elementy spotkań 

przeradzały się w „forum niezadowolenia” zamiast „gremium proponujące rozwiązania”. 

Mogło być to związane z procesem dochodzenia do rozwiązań i coraz większym poziomem 

konkretyzacji zagadnień konsultowanych.  

 Również raporty ze spotkań opracowywane przez moderatorów po początkowych 

spotkaniach nie były ustandaryzowane, co skutkowało zapisywaniem uwag uczestników 

w nieujednoliconej formie. To powodowało różnice w jakości zbieranych uwag, często ich 

krytyczny a nie konstruktywny charakter oraz niejednolite sposoby ich zbierania.  
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Należy również zgłosić zastrzeżenie do opracowanej mapy konsultacji. Skoro zostało 

przyjęte założenie, że mają one odzwierciedlać całą Polskę to ich lokalizacja na mapie 

powinna uwzględniać lokalizacje geograficzną poszczególnych spotkań. W tym kontekście 

wątpliwości budzi na przykład ustalenie dzień po dniu spotkania w Brwinowie i Milanówku – 

miejscowościach oddalonych od siebie o 5 kilometrów. Podobna sytuacja miała miejsce 

w przypadku woj. dolnośląskiego i konsultacji w miejscowości Mikoszów i Bielawa (odległość 

30 kilometrów). 

Na przyszłość można rozważyć jeszcze inne placówki, instytucje, organizacje 

i reprezentacje środowiska osób z niepełnosprawnością, które należałoby zaprosić, żeby 

w większym stopniu zadbać o większy dostęp do takich spotkań dla wszystkich 

interesariuszy. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny stanowiły w trakcie tych spotkań 

zaledwie 12 % wszystkich uczestników. 

Z kolei, jeśli chodzi o zalety zastosowanej metody konsultacji należy podkreślić jej duże 

powodzenie. W sumie we wszystkich spotkaniach wzięło udział 1662 uczestników, 

reprezentujących 1717 instytucji i podmiotów pracujących na rzecz osób 

z niepełnoprawnością. Szczegóły znajdują się w 7 rozdziale niniejszego raportu. 

Spotkania były organizowane w miejscach bez barier architektonicznych i z dobrym 

dostępem dla osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy mieli również zapewniony komfort 

poczęstunku napojami, przekąskami i obiadami.  

Spotkania odbywały się w atmosferze dialogu, z gotowością do wymiany 

konstruktywnych uwag i pomysłów. Rzadko zdarzały się sytuacje związane z napięciem. 

Moderatorzy radzili sobie z emocjami uczestników spotkań, chociaż zostały odnotowane 

nieliczne wyjątki od tej reguły.  
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Na podkreślenie zasługuje fakt udziału w konsultacjach pracowników resortu rodziny 

pracy i polityki społecznej, którzy często podkreślali, że jest to dla nich możliwość 

sprawdzenia jak ich urzędnicze pomysły są odbierane przez ludzi, którzy te pomysły wdrażają 

w życie. Ich wkład merytoryczny, gotowość do dyskusji, umiejętne odnoszenie się do uwag 

uczestników spotkań przyczyniły się do ogólnego poczucia, że jest to pierwsza na taką skalę 

próba uzgadniania rozwiązań prawnych z interesariuszami i że jest to bardzo potrzebne 

środowisku wspierającemu osoby z niepełnosprawnością. Wartością dodaną konsultacji jest 

zderzenie perspektywy urzędniczej i praktyków, co, jak można się spodziewać może 

zaowocować lepszym prawodawstwem w tym obszarze. W tym sensie największym 

beneficjentem konsultacji może być system wsparcia osób z niepełnosprawnością w Polsce.  
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10. ANALIZA KONSULTOWANYCH PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH W KONTEKŚCIE 
ZGROMADZONYCH OPINII 

W procesie konsultacji w formie bezpośrednich spotkań roboczych konsultowany był przede wszystkim jeden projekt aktu prawnego, 

a mianowicie projekt ustawy z dnia 29 września 2017 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Analizując przywołany projekt w kolejności zapisów w nim występujących należy wskazać 

miejsca, co do których uczestnicy spotkań wyrazili swoje uwagi. Poniższa tabela zawiera odniesienia do poszczególnych paragrafów projektu, 

z zaznaczeniem częstotliwości występowania uwag w skali: 1- bardzo rzadko, 2 - rzadko, 3 – przeciętnie, 4 – często, 5 – bardzo często. 

Tabela 7 odniesienia uwag uczestników bezpośrednich spotkań roboczych do projektu ustawy z dnia 29 września 2017 roku o zmianie ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 

LP Odniesienie do 
projektu 

Treść uwagi częstotliwość 

1.  Art. 10a, ust. 1 
pkt. 12 

Dobrze przyjęty zapis, bardzo dużo głosów pochlebnych dla wprowadzania stażu 
aktywizacyjnego. 

5 

2.  Art. 10a, ust. 1a  Uwaga dotyczy poszerzenia listy danych, które można przetwarzać w WTZ o informacje 
z orzeczeń z PPP, dokumentów medycznych, świadectw szkolnych i innych źródeł danych 
o uczestniku, szczególnie na pierwszym etapie jego funkcjonowania w WTZ. 

 Postulat odnośnie przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w klubach, żeby 
była możliwość przetwarzania danych odnośnie miejsca zatrudnienia oraz danych osób 
przyjmowanych do warsztatu odnośnie innych dokumentów (np. opinie psychologiczne, 
świadectwa maturalne, opinie lekarskie), żeby WTZ miał dostęp do tych danych; 

3 
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3.  Art. 10a pkt 1b 
ust.3 

postulat rezygnacji ze zmiany rady programowych WTZ na zespoły oceniające do spraw IPR. 
Ograniczenie podmiotowości warsztatów – zastąpiono rady warsztatów zespołem do spraw 
opracowania i oceny indywidualnego programu rehabilitacji, zatem zredukowano funkcje rady do 
tworzenia i oceny IPR. Kompetencje rady zostały przekazane do powiatu, ale to redukuje 
możliwość decydowania rady WTZ o innych niż tylko IPR sprawach warsztatu. W sytuacji, w której 
zespół wyda decyzję o zakończeni terapii w WTZ i gotowości uczestnika do wejścia na rynek pracy, 
starosta nie musi się przychylić do tej opinii i wbrew interesowi osoby niepełnosprawnej wyda 
decyzję o zatrzymaniu jej w WTZ, bo nie będzie miał innych ofert i możliwości odnośnie jej 
zaistnienia na rynku pracy. Poza zaburzeniem integracji społecznej osoby niepełnosprawnej jest 
też utrata dobrego wizerunku WTZ i zaufania do tej instytucji. 

4 

4.  Art. 10a, ust. 1 
pkt 3a 

dopisać zwiększenia środków na uczestnika, który uczestniczy w stażach i praktykach 
rehabilitacyjnych.  

2 

5.  Art. 10a ust. 1b  uregulowania wymaga wymiar godzin pobytu w WTZ. Ustawa o rehabilitacji zawodowej 
określa ilość godzin, które powinien uczestnik spędzać w określonych formach aktywizacji. 
W porównaniu do ZAZ czy ośrodków szkolno-wychowawczych uczestnik w WTZ ma 
wydłużony czas pobytu (35 godzin tygodniowo), do którego, jeśli się doliczy czas do dojazd 
i odwóz, to jest on znaczenie wydłużony. 

 Postulat skrócenia czasu terapii do 6 godzin, albo żeby wliczać w 7 godzin czas potrzebny na 
dojazdy. Proponowany zapis powinien brzmieć: „czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie 
mniej niż 30 godzin i nie więcej niż 35 godzin tygodniowo. W przypadku ustalenia krótszego 
niż 35-godzinny wymiar zajęć zmniejsza się proporcjonalnie wartość dofinansowania 
z zastrzeżeniem pkt. 1C”  

3 

6.  Art. 10a ust. 1c  „Do 35 godzinnego czasu trwania zajęć zespół do spaw opracowania i oceny indywidualnego 
programu rehabilitacji może wliczyć czas terapeutyczny dojazdu uczestnika na zajęcia 
w wymiarze nie wyższym niż 5 godzin tygodniowo” 

3 

7.  Art. 10a ust. 4a  postulat zagwarantowania środków na trenerów pracy w WTZ; 3 
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8.  Art. 10a ust. 6, 
pkt. 1-4 

 Postulat dookreślenia na jaki czas jest wydawana decyzja o przyjęciu do WTZ.  2 

9.  Art. 10a, ust. 6  Postulat wdrożenia możliwości wdrożenia kompleksowej oceny uczestnika WTZ po 3 latach 
od wejścia w życie ustawy. 

2 

10.  Art. 10 aa ust. 2  postulat pozostawienia procedury kwalifikacji na poziomie WTZ, a nie przenoszenie jej do 
powiatu 

5 

11.  Art. 10aa ust. 5  skrócenie z 90 do 30 dni okresu, w którym PCPR może skierować kandydata do warsztatu 4 

12.  Art. 10aa ust. 6  przyjęcie i wykreślenie nie powinno odbywać się na podstawie decyzji starosty, gdyż ma on 
niewielkie pojęcie zarówno o sytuacji osoby niepełnosprawnej jak też o pracy terapeutycznej 
w WTZ 

 a jeśli już to: 
 postulat, żeby powstał zespół opiniujący wydanie decyzji o przyjęciu do WTZ; składający się 

z przedstawicieli WTZ, pracowników powiatu, urzędu pracy. Ten zespół opiniowałby wniosek 
i na podstawie tej decyzji Starosta wydawałby swoją opinię, a nawet żeby ta opinia była 
wiążąca dla starosty; 

4 

13.  Art. 10ab ust.1  Postulat, żeby warsztaty mogły tworzyć listy kandydatów do WTZ. 
 Kandydat do WTZ ma prawo wyboru WTZ i powiat musi współpracować z WTZ w sprawie 

naboru uczestnika do warsztatu. 

5 

14.  Art. 10ab ust. 5  postulat, żeby powstał zespół opiniujący wydanie decyzji o przyjęciu do WTZ; składający się 
z przedstawicieli WTZ, pracowników powiatu, urzędu pracy. Ten zespół opiniowałby wniosek 
i na podstawie tej decyzji Starosta wydawałby swoją opinię, a nawet żeby ta opinia była 
wiążąca dla starosty; 

4 

15.  Art.10ad ust. 3  Postulat doprecyzowania zasad działania klubu rehabilitacyjnego, w świetle 
niedoprecyzowanych zasad prowadzi do nadmiernej kontroli i zarządzania przez PCPR 

3 

16.  Art. 10b, ust. 1e  postulat dotyczący kwalifikacji kadry, szczególnie kierowników, pełniących już w tym 
momencie swoje funkcje, odnośnie konieczności posiadania wykształcenia wyższego, 
z okresem przejściowym na jego uzupełnienie. 

2 
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17.  Art. 10b, ust. 1f  Postulat zniesienia ustawowego zakazu łączenia pracy w WTZ z członkostwem w zarządzie 
stowarzyszenia. Można pozostawić zapis, żeby członkowie organów zarządczych nie byli 
jednocześnie pracownikami WTZ, ale z wyłączeniem kierowników. 

5 

18.  Art. 10b, ust. 1g  Postulat odnośnie dochodzenia do standardu dostępności, żeby był zapis w ustawie na temat 
źródeł finansowania tego typu działań 

 Dopisanie, że w procesie przystosowania lokalu do wymogów spełnienia standardu jednostki 
samorządowe są zobowiązane do przekazywania środków na te cele lub przekazania innych 
lokali. 

3 

19.  Art. 6  Postulat wsparcia procesu standaryzacji, ale przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania 
na to zadanie i wydłużenie czasu na standaryzację do 10 lat 

2 

20.  Art. 10b ust. 2b Bardzo dobrze przyjęty zapis. 5 

21.  Art. 10b ust. 6b Zastrzeżenia budzi zapis „karania” warsztatu za nieobecność uczestnika. Warsztat nie ma wpływu 
na obecności czy nieobecności uczestnika, gdyż jest to osoba niepełnosprawna, czyli z definicji 
z podwyższonym ryzykiem zachorowalności i osłabienia stanu zdrowia. Wnioskuje się, żeby 
wprowadzić nieobecności usprawiedliwione.  
 Postulat dopuszczenia możliwości usprawiedliwiania nieobecności uczestników WTZ, 

w kontekście konieczności zwrotu dotacji po przekroczeniu 50% nieobecności uczestnika 
w kwartale. 

 Zapis ustawy dotyczący frekwencji na zajęciach i ewentualnych potraceń z tytułu 
nieobecności uczestnika powinien brzmieć: „w przypadku ustalenia, w okresie kwartału, 
frekwencji uczestnika niższej niż 50% wymaganej obecności, niespowodowanej chorobą, 
udokumentowaną przez lekarza, zmniejsza się proporcjonalnie dofinansowanie w wysokości 
10% stawki dziennej za każdy dzień nieobecności poniżej wymaganej frekwencji.” 

5 

22.  Art. 10b, ust. 7 
pkt 1 

 postulat ujednolicenia dokumentacji na potrzeby kontroli i sprawozdawczości; 3 
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23.  Art. 10bb, ust. 1 Postulat odstąpienia od pomysłu powoływania Rad Programowych Warsztatów, które pod 
pretekstem doradzania, opiniowania, zalecania będzie dokonywał inwigilacji jednej organizacji.  
Postulat przekształcenia pomysłu na powiatowe rady ds. osób niepełnosprawnych, zrzeszające 
organizacje pozarządowe, PUP, MOK i dotyczyła analiz sytuacji i strategii działania wobec osób 
niepełnosprawnych w ogóle, a nie jednej instytucji. 

4 

24.  Postulaty 
zapisów 
dodatkowych 

Postulat dotyczący podziału środków ze sprzedaży produktów i usług – 50% na integrację 
społeczną i 50% na działalność WTZ. Postulat, żeby ta część na działalność WTZ mogła być 
przekazywana bez zgody powiatu. Środki te oczywiście podlegałyby kontroli, ale bez zbędnej 
biurokracji. 

5 

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, poza tym każdy WTZ realizuje 
trening ekonomiczny na swoich zasadach. 

4 

Postulat, żeby pojawił się zapis, odnoszący się do funkcji kontrolnej i oceny działalności WTZ, żeby 
zajmował się tym zarząd powiatu, a nie rada powiatu. 

2 

Postulat zagwarantowania 36 dni urlopu (26 dni urlopu + 10 dni specjalnego dodatkowego urlopu) 
dla pracowników WTZ 

5 

Postulat podawania szerokim konsultacjom projektów rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy 

2 

Środki na uczestnika powinny być przyznawane na danego uczestnika w stosunku do jego 
potrzeb, tak, żeby można było dostosować dane środki do indywidualnej sytuacji i wsparcia. 

3 

Postulat o obligatoryjnej współpracy z PUP, która wynikałaby z zapisów ustawy. 3 

postulat ustawowego zapisu dotyczącego corocznej waloryzacji algorytmu, co jest ścisłe 
związane z możliwością podnoszenia wynagrodzeń dla kadry, dodatkowych dni urlopu, 
zapobiegających wypaleniu zawodowemu. 

5 
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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 zapewnienie pracownikom WTZ ochrony wynikającej ze szczególnych warunków 
pracy, gdyż są oni narażeni na różne zagrożenia, w tym nietykalności osobistej, a także możliwości 
przejścia na wcześniejszą emeryturę. 

5 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska
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11. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Wnioski i rekomendacje zostały opracowane na podstawie analizowanego materiału 

oraz udziału w bezpośrednich spotkaniach roboczych. Niniejszy rozdział został podzielony na 

3 sekcje – (1) wnioski oraz wypływające z nich (2) rekomendacje szczegółowe, a także (3) 

rekomendacje ogólne. Niniejsze wnioski mają niekwestionowaną wartość informacyjną dla 

organów administracji publicznej, zaangażowanych w tematykę przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu, ze szczególnym wskazaniem na osoby z niepełnosprawnością. 

Uzyskane informacje mogą przyczynić się w pierwszej kolejności do tworzenia adekwatnego 

do potrzeb osób z niepełnosprawnością prawa.  

11.1. WNIOSKI 

Wnioski z bezpośrednich spotkań roboczych odnośnie kategorii analizy uwag 

uczestników oraz do postulatów wynikających z uwag do zapisów projektu ustawy z dnia 

29 września 2017 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Należy przywołać 

następujące wnioski: 

W1. Sytuacja osób z niepełnosprawnością i ich rodzin nie jest w ich ocenie najlepsza. Mają 

problemy z dostępem do usług medycznych, lub lekceważący stosunek do rodzin i osób 

z niepełnosprawnością ze strony służb medycznych. 

W2. Opiekunowie nie są informowani o ofercie wsparcia, jaka jest możliwa dla ich dzieci po 

ukończeniu edukacji – nie wiedzą, że są takie placówki jak ŚDS, WTZ czy ZAZ. 

W3. Rodziny osób z niepełnosprawnością są niechętne ich aktywizacji zawodowej z lęku 

przed utratą świadczeń oraz ze względu na niewiarę w ich możliwości.  

W4. Osoby niepełnosprawne potrzebują większego zakresu wsparcia ze strony asystentów 

osób z niepełnosprawnością, pomocy w domu oraz dostępu do większej ilości usług 

o charakterze powszechnym – turystycznych, kulturowych i in. 

W5. Potrzebne jest organizowanie systemu opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób 

z niepełnosprawnością.  
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W6. W systemie orzecznictwa jest wiele sprzeczności, pomiędzy dwoma systemami 

orzecznictwa – dla celów rentowych i pozarentowych. System orzecznictwa często 

nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji osób z niepełnosprawnością.  

W7. Potrzebne jest doprecyzowanie tego, czym jest niepełnosprawność sprzężona 

w kontekście systemu orzeczniczego.  

W8. Osoby w stosunku do których wydano orzeczenia przed 2005 rokiem posiadające 

orzeczenie bezterminowe muszą ponownie ubiegać się o orzeczenie i w nowym 

orzeczeniu zostaje orzeczone im niższy stopień niepełnosprawności niż mieli wcześniej, 

pomimo braku poprawy stanu zdrowia. Podobnie uczestnicy z tzw. „starymi 

orzeczeniami” nie mogą brać udziału w terapii zajęciowej przez brak wpisu 

o uczestnictwie w WTZ.  

W9. Nie ma jednoznacznych stanowisk w zakresie tworzenia dodatkowych typów 

środowiskowych domów samopomocy. Nie ma pewności ani co do ilości ani rodzajów 

ewentualnych nowych typów domów. 

W10. Występują bariery dostępu dla osób niepełnosprawnych do placówek wsparcia – brak 

wind i schody, wąskie przejścia między pomieszczeniami, brak odpowiednich 

pomieszczeń. Inne bariery związane są z architekturą oraz niemożliwością zapewnienia 

odpowiednich warunków lokalowych dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 

W11. Występują problemy związane z brakiem możliwości dotarcia do osób 

z niepełnosprawnością z ofertą wsparcia – wiele ograniczeń związanych z przepływem 

informacji o tych osobach wynika z konieczności ochrony danych osobowych przez 

instytucje. 

W12. Rolę terenowych służb pomocy społecznej (pracowników socjalnych) przejmują 

pracownicy WTZ i ŚDS, którzy sami w celach rekrutacyjnych wyszukują uczestników, 

jeżdżą po gminach, rozmawiają z sołtysami, pytają w środowisku lokalnym, wyręczając 

w ten sposób ośrodki pomocy społecznej.  

W13. Praktyki, staże rehabilitacyjne i możliwość trzykrotnego powrotu do WTZ po 

ewentualnym niepowodzeniu na rynku pracy mogą być świetnym pomysłem, o ile 

zostaną wsparte przez trenera pracy. 
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W14. Nie jest jasne, w jakiej instytucji powinien być zatrudniony trener pracy. Wśród 

propozycją są: warsztat terapii zajęciowej, młodzieżowe centra kariery i urząd pracy, 

a także CIS i NGOS. 

W15. Nie wiadomo też, jakie byłyby wymogi odnośnie wykształcenia trenera pracy, a także 

jego ugruntowanie we współpracy z pracodawcą. 

W16. Dużym ograniczeniem w zatrudnianiu kadry ŚDS jest wymóg posiadania półrocznego 

stażu w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.  

W17. Kadrę WTZ i ŚDS stanowią specjaliści posiadający wykształcenie sprofilowane do 

wykonywanej pracy, często posiadający dodatkowe kwalifikacje, szkolenia, uprawnienia 

i kompetencje. Natomiast ich zarobki plasują się na granicy wynagrodzenia 

minimalnego. Pozbawieni są również różnych dodatków, które posiadają inne grupy 

zawodowe, pracujące z tymi samymi typami osób z niepełnoprawnością (pracownicy 

DPS, nauczyciele szkół specjalnych). 

W18. Brakuje środków finansowych na udział pracowników WTZ i ŚDS w szkoleniach 

o tematyce zbieżnej z ich zdaniami zawodowymi. Brakuje możliwości finansowania 

superwizji, która jest potrzebna w celu podnoszenia motywacji do pracy, 

przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i wsparcia w metodycznym działaniu.  

W19. Istnieje w środowisku pracowników ŚDS i WTZ gotowość do przyjmowania 

wskaźników efektywności prozatrudnieniowej. 

W20. Przedstawiciele ŚDS wskazywali na to, że pomimo zwiększenia dotacji do poziomu 30% 

na wsparcie osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną i tak aktualny 

jest problem niedofinansowania opieki i pracy terapeutów. Zwiększenia kwoty 

dofinansowania jest niewystarczające, bo takie osoby często wymagają pracy 1 na 1. 

Osoby ze spektrum autyzmu wymagają również dostosowywania pomieszczeń. 

W21. Dużą barierą w dostępie do WTZ i ŚDS jest częsty brak możliwości finansowania 

transportu z dotacji lub z innych źródeł, na przykład z budżetu gminy. Brak środków na 

zabezpieczenie transportu, wpływa na niską frekwencję i przez to stanowi ograniczenie 

dostępności osób niepełnosprawnych do instytucji wsparcia. 
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W22. Ważnym problemem jest niski poziom wiedzy osób kontrolujących WTZ i ŚDS 

z Wydziałów Polityki Społecznej 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. 

W23. Nie jest jasne, czy dokumentacja, którą prowadzi placówka, powinna być ujednolicona, 

czy autorska. Zdania na ten temat są w grupie uczestników bezpośrednich spotkań 

roboczych podzielone. 

W24. Asystenci nie są przygotowani do wspierania rodzin z problemem niepełnosprawności 

w związku z wejściem ustawy „Za życiem”. Potrzebne kompetencje i umiejętności nie są 

zawarte w ich ścieżce rozwoju zawodowego. 

W25. Pomiędzy podmiotami i instytucjami, które powinny udzielać wsparcia osobom 

z niepełnosprawnością istnieje bardzo słaba współpraca, brak jest jej koordynacji, 

przepływu informacji pomiędzy tymi elementami systemu wsparcia, wiedzy o zadaniach 

innych podmiotów, brak pracy w zespołach zadaniowych, brak systematycznych 

spotkań i wspólnych projektów działań na poziomie lokalnym na rzecz osób 

z niepełnosprawnością.  

W26. Brakuje rozpoznania i współpracy z lokalnymi pracodawcami, potencjalnie 

zainteresowanymi zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością. Pracodawcy nie wiedzą, 

jakie ich firma może mieć korzyści z takiego zatrudnienia, a WTZ czy ZAZ 

nie dostosowują się z ofertą swoich wyrobów do potrzeb rynku pracy.  

W27. Pracownicy Domu Dziecka zwrócili uwagę na to, iż są to placówki, w których przebywa 

wiele osób niepełnosprawnych. Brakuje im osoby, która pełniłaby dla DD rolę asystenta 

rodziny. Padła propozycja, aby tego typu pracownicy w związku ze zwiększeniem ich 

liczby byli także przydzielani do instytucji. 

W28. W społecznym otoczeniu osób z niepełnosprawnością istnieje nadal wiele barier 

świadomościowych oraz stereotypów na temat takich osób.  
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11.2. REKOMENDACJE SZCZEGÓŁOWE 

Numer 
rekomendacji 
szczegółowej 

Treść rekomendacji szczegółowej Adresat rekomendacji 

RS1 udrożnienie dostępu do systemu medycznego 
– rekomenduje się wprowadzenie systemu 
bezkolejkowego dla osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu głębokim 
i umiarkowanym. Wskazane są też szkolenia dla 
lekarzy na temat zasad komunikacji 
z opiekunami osób z niepełnosprawnością oraz 
wprowadzenie systemu oceny jakości usług 
lekarzy oraz dodatkowe środki dla tych lekarzy, 
którzy osiągają najwyższe oceny w tych 
rankingach. 

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

 Ministerstwo 
Zdrowia 

RS2 Wsparcie dla rodziców – informacje, 
należałoby zorganizować kompleksowe 
specjalistyczne wsparcie dla rodzin osób 
niepełnosprawnych poprzez udział 
w różnorodnych formach warsztatowych, aby 
zrozumieli ideę rehabilitacji zawodowej 
i związanych z nią nowych szans rozwoju ich 
dorosłych dzieci. Sygnalizowano potrzebę 
uświadamiania rodziców na tematy związane 
z usamodzielnianiem, na przykład na temat 
mieszkalnictwa chronionego, zatrudnienia 
w ZAZ-ach. 

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki 
Społecznej;  

 ośrodki pomocy 
społecznej; 

 warsztaty terapii 
zajęciowej; 

 środowiskowe 
domy samopomocy 

RS3 opieka wytchnieniowa – rekomenduje się 
wypracowanie wspólnie z rodzicami osób 
z niepełnosprawnością modelu całodobowej 
opieki wytchnieniowej wraz ze stworzeniem 
mechanizmu jej finansowania w warunkach 
środowiskowego domu samopomocy czy innej 
wybranej przez ustawodawcę placówki. Opieka 
wytchnieniowa nie powinna być uzależniona od 
kryterium dochodowego, gdyż każdy opiekun 
osoby z niepełnosprawnością jest w równej 
mierze obciążony tą opieką i każdy potrzebuje 
odpoczynku, niezależnie od statusu 
materialnego. 

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki 
Społecznej;  

 Jednostki 
samorządu 
terytorialnego 
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RS4 Uporządkowanie systemu orzecznictwa - 
należy uregulować system orzecznictwa, 
bowiem obecne wpisy w orzeczeniach 
zdecydowanie ograniczają różnorodne formy 
pomocy. Ponadto należy zdefiniować czym jest 
niepełnosprawność sprzężona na potrzeby 
orzecznictwa pozarentowego i na potrzeby 
zwiększania dotacji w ŚDS. Należy uregulować 
zapisy orzecznicze tak, żeby bezterminowe 
orzeczenie o niepełnosprawności nie mogło być 
podważane w świetle nowych przepisów w imię 
zasady, że prawo nie działa wstecz.  

 Międzyresortowy 
Zespół do spraw 
Opracowania 
Systemu Orzekania 
o 
Niepełnosprawności 
oraz Niezdolności 
do Pracy 

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

RS5 Bariery dostępu dla osób niepełnosprawnych 
do placówek wsparcia – należy w ślad za 
postulatem o standaryzacji WTZ wskazać źródła 
finansowania przestrzeni, w której funkcjonują 
osoby z niepełnosprawnością.  

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

 Jednostki 
samorządu 
terytorialnego 

 Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

RS6 Konsultacje ze środowiskiem 
środowiskowych domów samopomocy - 
Wskazane jest zorganizowanie szerokich 
konsultacji ze środowiskiem ŚDS w sprawie 
ewentualnego rozszerzania typów 
środowiskowych domów samopomocy, 
z uwzględnieniem różnorodnych zaburzeń, 
którymi się zajmują pracownicy ŚDS. 

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

 środowiskowe 
domy samopomocy 
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RS7 Rekrutacja do placówek wsparcia – postuluje 
się wskazanie pracowników socjalnych jako 
bezpośrednich pracowników terenowych do 
określania potrzeb osób z niepełnosprawnością, 
zamieszkujących na ich terenie działania 
w kontekście występujących 
niepełnosprawności, udzielanie informacji 
o istniejącym lokalnym systemie wsparcia, 
monitowanie luk w tym systemie oraz udział 
w zespołach zadaniowych wspierających 
lokalny system wsparcia osób 
z niepełnosprawnościami. Powinni być oni 
zobowiązani do ścisłej współpracy z innymi 
instytucjami, członkami tego systemu. Mieliby 
oni też pełny dostęp do danych innych instytucji 
wsparcia, respektując ochronę danych 
osobowych. 

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki 
Społecznej; 

 ośrodki pomocy 
społecznej  

RS8 Kwalifikowanie do uczestnictwa 
w placówkach wsparcia – niezależnie od tego, 
kto wydaje decyzję o przyjęciu i skreśleniu 
z WTZ czy ŚDS, kwalifikowanie do udziału 
w placówkach wsparcia takich jak DPS, ŚDS 
i WTZ powinno się odbywać w toku prac komisji 
kwalifikacyjnej, w skład której powinni 
wchodzić przedstawiciele PCPR, ŚDS i WTZ, 
PPP, UP, OPS, szkół specjalnych oczywiście 
z zastrzeżeniem, że osoba 
z niepełnosprawnością i jej rodzina musi 
zaakceptować decyzję wydaną przez taki 
zespół. 

 Powiatowe centra 
pomocy rodzinie 

 ośrodki pomocy 
społecznej 

 domy pomocy 
społecznej 

 środowiskowe 
domy samopomocy 

 warsztaty terapii 
zajęciowej 

 urzędy pracy 
 poradnie 

psychologiczno-
pedagogiczne 

 szkoły specjalne 

RS9 Zatrudnienie trenera pracy – rekomenduje się 
określenie afiliacji dla zatrudnienia trenera 
pracy. Zaleca się, aby był on zatrudniony 
w urzędzie pracy, ze względu na zadania tej 
instytucji, posiadanie funduszy na aktywizację 
zawodową. Dodatkową wartością byłoby 
naturalne nawiązywanie współpracy pomiędzy 
podmiotami wsparcia a urzędem pracy, co 
może przyczynić się do zacieśniania lokalnych 
systemów wsparcia osób 
z niepełnosprawnością. 

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki 
Społecznej; 

 Urzędy pracy 
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RS10 Określenie wymagań wobec trenerów pracy – 
opracowanie wymagań odnośnie 
wykształcenia, kompetencji, wiedzy i zakresu 
zadań, a także stworzenie instrumentów, żeby 
umożliwić ich współpracę z pracodawcami 
zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnością. 
Uwzględnienie w jego zadaniach instrumentów 
aktywnego zatrudnienia takich jak staże 
i praktyki rehabilitacyjne. 

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki 
Społecznej; 

RS11 Półroczny staż pracy z osobami 
z zaburzeniami psychicznymi - przed 
zatrudnieniem w ŚDS - Rekomenduje się 
zmianę zapisu par. 10 ust.2 i 3 Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy (Dz. U. 238 poz. 1586) na 
wymóg kompetencyjny. 

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki 
Społecznej;  

RS12 Podniesienie wynagrodzeń i innych 
elementów pensji dla kadry WTZ i ŚDS - ze 
względu na stabilność zatrudnienia oraz 
charakter wykonywanej pracy rekomendowane 
jest zwiększenie finansowania dedykowanego 
na wynagrodzenia kadry oraz wsparcie jej 
różnego typu ochroną socjalną – dodatkami za 
prace w szczególnych warunkach, dodatkami 
motywacyjnymi, dodatkowym urlopem 
wypoczynkowym. 

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki 
Społecznej; 

 PFRON 
 Samorząd 

powiatowy 

RS13 Szkolenia i superwizja - Wskazane jest 
wsparcie kadry WTZ i ŚDS poprzez 
organizowanie szkoleń o tematyce zbieżnej 
z zadaniami zawodowymi i finansowanie 
superwizji dla pracowników tych instytucji. 

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki 
Społecznej; 

 PFRON 
 Samorząd 

powiatowy 

RS14 Wskaźniki efektywności prozatrudnieniowej - 
Gdyby resort zdecydował się na wprowadzenie 
wskaźników efektywności prozatrudnieniowej 
można by do tego celu wykorzystać środki 
z Funduszu Pracy. Środki te są przeznaczone na 
działania prozatrudnieniowe, istnieją przesłanki 
by częściowo działania te były finansowane 
właśnie z tej puli. 

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki 
Społecznej; 
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RS15 Zwiększenie dotacji na osoby ze spektrum 
autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną – 
ze względu na trudności związane z praca 
z takimi osobami, oraz konieczność pracy 
często 1/1 rekomenduje się zmianę zapisu art. 51 
ust.5 ustawy o pomocy społecznej. Kwota 
dotacji ustalona na jednego uczestnika 
środowiskowego domu samopomocy powinna 
być zwiększona o 30%, (a nie do 30%), to znaczy 
powinna być konieczność, a nie tylko możliwość 
podwyższenia kwoty dotacji na uczestnika 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub 
niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest to 
również związane z zabezpieczaniem 
stabilnego preliminarza działalności ŚDS. 
Dodatkowo rekomenduje się wprowadzenie 
takiej samej dotacji na osoby ze spektrum 
autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną 
w WTZ, o ile się tam takie znajdują.  

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki 
Społecznej; 

 PFRON 
 Samorząd 

powiatowy  

RS16 Transport jako element dotacji na uczestnika 
- dotacja na uczestnika powinna uwzględniać 
koszty transportu, w sytuacji, gdy uczestnik 
nie może dotrzeć do ŚDS czy WTZ 
samodzielnie, w zależności od ilości kilometrów, 
potrzebnych do przejechania dla danego 
uczestnika.  

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki 
Społecznej; 

 PFRON 
 Samorząd 

powiatowy 

RS17 Wsparcie merytoryczne osób 
odpowiedzialnych za przeprowadzanie 
kontroli w WTZ i ŚDS – rekomenduje się 
przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 
pracowników PCPR i Wydziałów Polityki 
Społecznej Urzędów Wojewódzkich na temat 
osób z niepełnosprawnością i specyfiki ich 
wspierania. Prowadzącymi takie szkolenia 
mogliby być przedstawiciele placówek 
wsparcia.  

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki 
Społecznej; 

 środowiskowe 
domy samopomocy 

 warsztaty terapii 
zajęciowej 

 poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne 
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RS18 Dokumentacja prowadzona w ŚDS i WTZ – 
rekomenduje się zorganizowanie konsultacji 
z przedstawicielami środowiska WTZ i ŚDS na 
temat ewentualnego ujednolicenia 
dokumentacji, z możliwością przedstawienia 
argumentów za i przeciw. Gdyby resort podjął 
decyzję o ujednoliceniu dokumentacji, to jej 
wzory powinni opracowywać praktycy, 
fachowcy, którzy mają doświadczenie 
w prowadzeniu placówek oraz w przechodzeniu 
pomyślnie kolejnych kontroli. Ustalenie 
standardu dokumentów powinno się odbywać 
w toku prac zespołowych tych specjalistów. 

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki 
Społecznej; 

 środowiskowe 
domy samopomocy 

 warsztaty terapii 
zajęciowej 

RS19 Wsparcie środowiska asystentów rodziny - 
rekomenduje się zorganizowanie konsultacji dla 
środowiska asystentów rodziny, podczas 
których należałoby przedyskutować liczbę 
rodzin, które mają mieć asystenci pod opieką, 
zakres tematyczny szkoleń potrzebny do 
wypełniania zadań z Programu „Za życiem”, 
zakres dodatkowego wsparcia merytorycznego, 
potrzebnego do skutecznej realizacji zadań. 

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki 
Społecznej; 

 Asystenci rodziny 
 Ośrodki pomocy 

społecznej  

RS20 Lokalne zespoły zadaniowe - Rekomenduje się 
organizowanie lokalnych zespołów 
zadaniowych na poziomie powiatu, 
składających się z przedstawicieli PCPR, PUP, 
WTZ, ŚDS, OPS, DPS, szkolnictwa specjalnego, 
poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
urzędów pracy, ośrodków zdrowia, organizacji 
pozarządowych i rodziców, które miałyby 
charakter zadaniowy i wypracowały 
rozwiązania na potrzeby osób 
z niepełnosprawnością w danym środowisku 
lokalnym. Mogłyby też opiniować jakie formy 
wsparcia są optymalne dla konkretnych osób 
z niepełnosprawnością. Najwłaściwszym 
koordynatorem pracy takich zespołów byłby 
powiat.  

 Powiatowe centra 
pomocy rodzinie 

 ośrodki pomocy 
społecznej 

 domy pomocy 
społecznej 

 środowiskowe 
domy samopomocy 

 warsztaty terapii 
zajęciowej 

 urzędy pracy 
 poradnie 

psychologiczno-
pedagogiczne 

 ośrodki zdrowia 
 szkoły specjalne 
 organizacje 

pozarządowe 
działające na rzecz 
ON 
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RS21 Rozpoznanie lokalnego rynku pracy – 
wskazana jest współpraca WTZ i ŚDS 
w kontekście rehabilitacji zawodowej 
z pracodawcami z lokalnego rynku pracy 
i informowanie ich o możliwych przywilejach 
wynikających z zatrudniania osób 
z niepełnosprawnością oraz rozpoznawanie 
potrzeb pracodawców w tym kontekście. 
Należałoby systematycznie dokonywać 
przeglądu lokalnych przedsiębiorstw w celu 
nawiązania współpracy z potencjalnymi 
pracodawcami, organizować spotkania, wizyty 
na terenie zakładów pracy, gdzie ewentualnie 
mogliby znaleźć zatrudnienie absolwenci WTZ. 
Można też próbować angażowania 
pracowników pracodawców z otwartego rynku 
pracy jako wolontariuszy w ramach działań CSR. 
Aby realizować te cele, należy przeszkolić 
personel WTZ i wyposażyć w umiejętności 
niezbędne do budowania współpracy 
z pracodawcami.  

 Samorząd 
terytorialny 

 urzędy pracy 
 warsztaty terapii 

zajęciowej; 
 środowiskowe 

domy samopomocy 
 pracodawcy  

RS22 Kampania społeczna na rzecz osób 
z niepełnosprawnością - Pomysł kampanii 
społecznej w mediach przybliżającej 
problematykę niepełnosprawności 
w pozytywnym świetle jest rekomendowany 
jako metoda powolnej zmiany świadomości 
społecznej na taką, z której wypływać będą 
postawy wspierające.  

 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 
i Polityki 
Społecznej; 
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11.3. REKOMENDACJE OGÓLNE 

Rekomendacje ogólne stanowią postulaty w odniesieniu do uwag podsumowujących 

bezpośrednie spotkania robocze.  

RO1 – Rekomenduje się zmianę paradygmatu podejścia systemowego: odejście od 

systemu klienckiego – system powinien wychodzić i szukać, a nie czekać, aż osoba 

z niepełnosprawnością sama się do systemu zgłosi. Podejmowane działania powinny 

odpowiadać na potrzeby osób niepełnosprawnych, osoba z niepełnosprawnością jest 

podmiotem, dysponującą pełnią praw obywatelskich, resorty mają obowiązek 

współpracy na rzecz stwarzania systemu, to nie osoba z niepełnosprawnością czy jej 

rodzina ma chodzić od drzwi do drzwi, tylko państwo powinno wychodzić w kierunku 

tych osób. 

RO2 – Rekomenduje się zdiagnozowanie zakresu zjawiska niepełnosprawności 

w środowisku lokalnym, w gminie, z użyciem metod mieszanych ilościowo-

jakościowych, przy pomocy pracowników pomocy społecznej. Wskazany byłby „spis 

powszechny” w gminach, ale nie w perspektywie deklaratywnej tylko kryteriów 

jakościowych, wskazujących na występowanie niepełnosprawności. To pozwoliłoby 

na dobrą orientację w skali zjawiska, a co za tym idzie na określenie wymiaru wsparcia 

i dostosowania tego wsparcia do potrzeb osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.  

Ro3 – W kontekście danych o zakresie zjawiska niepełnosprawności w środowiskach 

lokalnych rekomenduje się odtworzenie ogólnopolskiej mapy instytucji i placówek 

wsparcia, po to, żeby ustalić białe plamy tego systemu, a także móc oddziaływać na 

JST w danym obszarze powiatowym/gminnym, żeby tworzyły brakujące ogniwa 

systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością. 
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RO4 – powinno przy pomocy środowiska akademickiego, w gronie eksperckim ustalić 

obszary wspólne i rozdzielne w rehabilitacji zawodowej i społecznej, a w ślad za 

ustaleniami podzielić zadania określonych placówek i instytucji w obszarach 

rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Pozwoli to zbudować trwałą współpracę 

i wyeliminować postawy rywalizujące pomiędzy podmiotami, które nie powinny ze 

sobą konkurować. Usprawni to również proces kwalifikacji do właściwych, zgodnych 

z potrzebami osób z niepełnosprawnością form wsparcia. 

RO5 – wskazane są wszelkie działania, prowadzące do nawiązywania trwałej i możliwie 

wielopodmiotowej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami lokalnymi, 

tworzącymi system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Koordynatorem takiej 

współpracy powinien być powiat, ze względu na posiadane zadania ustawowe. 

W jak największym stopniu należy budować komunikację i współpracę pomiędzy 

placówkami odpowiedzialnymi za wczesna interwencję, instytucjami edukacji 

specjalnej, środowiskowymi domami samopomocy, warsztatami terapii zajęciowej, 

zakładami aktywizacji zawodowej, zakładami pracy chronionej, ośrodkami pomocy 

społecznej, domami pomocy społecznej, urzędami pracy, ośrodkami zdrowia, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu kompleksowego wspierania 

osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Takie zespoły powinny, zdaniem uczestników 

działać przy PCPR, które inicjowałyby powstawanie tych lokalnych sieci wsparcia. 

Sprawna współpraca i sieci, powstające w jej ramach świadczyłyby o skuteczności 

lokalnego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością.  
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NA ZAKOŃCZENIE 

Bezpośrednie spotkania robocze pokazały duży poziom zaangażowania osób, 

pracujących w podmiotach wsparcia osób z niepełnosprawnością na rzecz skuteczności tego 

systemu. Adresaci spotkań często powtarzali, że ważne jest dla dobra ich podopiecznych 

uwzględnianie pespektywy tych osób, które na co dzień żyją i pracują z osobami 

z niepełnoprawnością. W ten sposób oceniali proces konsultacji jako potrzebny i jako dobry 

krok w kierunku skutecznego prawa. 

Spotkania stworzyły również możliwość, poprzez bezpośredni udział przedstawicieli 

resortu Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wzmacniania potencjału tych instytucji 

i podmiotów, które są bezpośrednio zaangażowane w proces stanowienia prawa na szczeblu 

krajowym.  

W trakcie spotkań ujawniły się luki w propozycjach, ale dzięki przeprowadzonym 

konsultacjom możliwe było wskazanie tych luk i zagrożeń dla systemu wsparcia osób 

z niepełnosprawnością.  

Podczas spotkań uczestnicy niejednokrotnie wyrażali nadzieję, że Program 

„Za życiem” oraz zmiany ustawowe wdrażane w wyniku przyjęcia Programu, nie zostaną 

w rzeczywistości sprowadzone do wypłaty jednorazowego zasiłku z racji urodzenia się 

dziecka z ciężką i nieodwracalną niepełnosprawnością, tylko będą stanowiły realny 

kompleksowy program, stanowiący dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin swoistą 

drogę życia. 

  



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a2

2
9

 

SPIS RYSUNKÓW 

Rysunek 1 Drabina partycypacji ........................................................................................................... 47 

 

SPIS WYKRESÓW 

Wykres 1 Rozkład uczestników spotkań ze względu na płeć (rozkład procentowy ilościowy) .......... 71 

Wykres 2 Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie biorący udział w bezpośrednich spotkaniach 

roboczych .............................................................................................................................................. 72 

Wykres 3 Podmioty reprezentowane przez uczestników spotkań (procentowo) .............................. 75 

Wykres 4 Forma prawna i status podmiotów, biorących udział w konsultacjach .............................. 76 

Wykres 5 Uczestnicy reprezentujący WTZ/ŚDS/OPS/Inne (ilościowo) ............................................... 81 

Wykres 6 Uczestnicy a województwa (rozkład procentowy) .............................................................. 82 

Wykres 7 Uczestnicy a województwa (rozkład ilościowy)................................................................... 83 

 

SPIS TABEL 

Tabela 1 kategorie opisu uwag uczestników ....................................................................................... 65 

Tabela 2 Lista słów kluczowych na potrzeb analizy treści uwag ......................................................... 66 

Tabela 4 Rozkład typów instytucji w poszczególnych województwach (ilościowo) .......................... 77 

Tabela 5 Harmonogram bezpośrednich spotkań roboczych ............................................................... 89 

Tabela 6 Uwagi, komentarze, pytania, kwestie wątpliwe, postulaty zgłoszone do założeń ustawy 

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

oraz innych ustaw, a także do innych aktów prawnych ...................................................................... 94 

Tabela 7 Wnioski z podsumowania moderatorów bezpośrednich spotkań roboczych ................... 165 

Tabela 8 odniesienia uwag uczestników bezpośrednich spotkań roboczych do projektu ustawy z dnia 

29 września 2017 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw .................................................................. 209 

 


